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 كتاب البني يدي 
 

حبثا كل يسعى إىل حماولة بيان كيفية اهتمام اإلسالم ابملرأة والشباب،  29الكتاب الذي بني أيدينا حيتوي على 
وضرورة تسليحهما وإعداد كل منهما ملقاومة التحدايت اليت تواجههما، واليت هتدد دينهم احلنيف، وعالقتهم برهبم 

جمموعة من وص القرآنية اليت ختتص ابملرأة، فجاءت النتيجة إىل أن وجمتمعهم. فمن هذا املبدأ درس علماؤان األجالء النص
ومكانتها. هذا إن  % ( من املواد القانونية يف القرآن الكرمي أشارت إىل املرأة 82الدراسات وصلت إىل أن ما يقرب من )

مبادئ تعامل وتعايش املسلمني  دل على شيء فإمنا يدل على العناية الرابنية ابملرأة. ومن الناحية األخرى أوضح الباحثون
 مع غري املسلمني.

فبعد مثانية سنوات مضت على مؤمتران الدويل األول الذي عقدانه بعنوان "مناهج تفسري القرآن الكرمي وشرح 
الذي ننظمه م، جاء مؤمتران الدويل الثاين هذا 18/7/2221-17املوافق ه 22/1/1427-21احلديث الشريف" يف 

حول موضوع: )الوحي والعلوم يف القرن الواحد ابالشرتاك مع مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية والتجديد، وتبيان، 
 م.11/3/2211-13املوافق  ه 24/1/1431-22والعشرين( يف 

، ا من كل جانبتتهافت علين طلبات املشاركةومن حسن حظ هذا املؤمتر أنه بعد اإلعالن عن اتريخ عقده بدأت      
ردن، وإندونيسيا، وإيران، والبحرين، وبرواني، وتونس، واجلزائر، ود،ي، والسعودية، األصوب، من و ومن كل حدب 

قُِبل وطُِبع ، 247حىت وصل عددها إىل وغريها ، والعراق، وعمان، وقطر، وليبيا، وماليزاي، ونيجرياي، اإلماراتوالسودان، و 
بحوث األخرى املقبولة ابللغتني اإلجنليزية واملاليوية اليت طبعت يف كتاب منفصل، ليتجاوز حبثا فقط، إضافة لل 111منها 

 حبثا. 222العدد الكلي 
وهذه الكثرة الكاثرة من البحوث إن دلت على شيء فتدل على أن عنوان املؤمتر وحماوره كان فيهما نوع من اجلدة      

ة اللذين مها مصدران أصليان للتشريع اإلسالمي، ولذلك اعتىن العلماء والطراوة، وكيف ال، فهو يتعلق ابلقرآن والسن  
املسلمون على مر  العصور بدراستهما، وبيان ما تضم ناه من تشريعات وأخالق وعقائد. ولكن جانبا مهما من جوانبهما 

، واإلدارة، واالقتصاللوفاء مبتطلبات دراسته  يف حاجة ماسة إىل د، والسياسة، واحلساب، هذا العصر، من علوم الطب 
وغري ذلك من العلوم اإلنسانية والتطبيقية. فمن هذا املنطلق، رأى القسم عقد هذا املؤمتر إسهامًا منه يف التأصيل 
اإلسالمي للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، وأسلمة املعارف اإلنسانية املكتسبة، وتنزيل معارف الوحي والرتاث اإلسالمي على 

 ية املعاصرة للمسلمني.القضااي احليات
 تتمحور حول املوضوعات اآلتية:املنشورة والبحوث      

 أسلمة العلوم اإلنسانية والتطبيقية. .1
 اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. .2
 قضااي معاصرة يف دراسات القرآن والسنة. .3
 مقاصد القرآن والسنة. .4
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 األنظمة واملؤسسات املالية من منظور القرآن والسنة. .1
 على البيئة من منظور القرآن والسنة. احلفاظ .1
 الوسطية واالعتدال من منظور القرآن والسنة. .7
 تسليح املرأة والشاب املسلم ملواجهة التحدايت املعاصرة من منظور القرآن والسنة. .8
 تنوع األجناس واألداين من منظور القرآن والسنة. .9
مضموان، شكال و وقد برهنت بعض األحباث على أن أساليبها حتولت من أسلوب التقليد إىل التحديث والتجديد      

 وهذا بشري خري ملستقبل املؤمترات إن شاء هللا.
املؤمتر على منط واحد،  املقبولة يف  واجلدير ابلذكر أن اللجنة العلمية للمؤمتر ارأتت أن جتعل مجيع األحباث العربية      

،  رسافهالمن حيث عالمات الرتقيم لآلايت، واألحاديث، والنصوص األخرى، وكتابة املصادر واملراجع يف اهلامش و 
، فنشكر هلم أجزل الشكر وأوىف  فَخصَّصت أساتذة لذلك العمل، ولقراءهتا، وتصحيحها، وحتكيمها حتكيًما ُودِ ايا

 االمتنان.
وعميدها  األستاذ الدكتور قمرالزمان  لشكر اجلزيل لكل من ساعدان معنواي أو ماداي، خاصة كلية العلومكما نتقدم اب      

ومديره األستاذ الدكتور وليد ، ومركز وحدة األمة ومديره األستاذ املشارك الدكتور حزيزان مد نون ، ومركز األسلمةيونس
 ليزاي.ابجلامعة اإلسالمية العاملية مبافكري فارس، ومجيعهم 

وال يفوتنا أن نلهج بشكران العظيم وامتناننا الغايل ملعايل داتو سري األستاذة الدكتورة زليحا قمر الدين مديرة اجلامعة      
اإلسالمية العاملية مباليزاي، وسعادة األستاذ الدكتور إبراهيم حممد زين عميد كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، وسعادة 

والدكتور عصام التجاين حممد إبراهيم مدير عد الدكتور حممد شاه جاين رئيس قسم دراسات القرآن والسنة، األستاذ املسا
املؤمتر، والدكتورة روضة الفردوس فتح يس مقررة املؤمتر، وسعادة األستاذ الدكتور حممد خليفة حسن رئيس مركز القرضاوي 

جامعة محد بن خليفة، وسعادة األستاذ الدكتور  –ية يف قطر للوسطية اإلسالمية والتجديد بكلية الدراسات اإلسالم
على دعمهم املتواصل حممد بن سريع السريع رئيس جملس إدارة اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه )تبيان( 

 إلجناح هذا املؤمتر، ورعايتهم الشاملة لكل صغري وكبري من أموره.
، ومركز القرضاوي وكليتنا ،حنن أساتذة القسم نكون قد وفقنان هللا العلي القدير أن وأخريا، وليس آخرا، نرجو م     

 إسعاف طلبة العلم أبحدث البحوث وأرقاها. وابهلل التوفيق. يف  للوسطية، وتبيان
 

 أ. د. حممد أبو الليث اخلريآابدي                                                                   
    رئيس التحرير                                     
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 الدور الريادي للمرأة وفق الرؤية القرآنية والتحديات المعاصرة
 

 1المقباليةرابعة بنت هالل بن مبارك 
 :البحث ملخص

تبوأت املرأة يف القرآن الكرمي مكانة عالية مل تتبوأ مثلها يف أي من الكتب البشرية والقوانني الوضعية األخرى. إال أن 
هناك جمموعة من الدعوات املناهضة إلعادة صياغة الدين والشريعة وفق حاجات املرأة املعاصرة، مع ما تواجهه املرأة اليوم 

ق، والتخصص، والقيادة، والسفر، والتملك وغريها من اجملاالت املختلفة. وهذا البحث من حتديات تتعلق بالعمل، والتفو 
رب أزمنة سابقة ويف حاالت آيات القرآن الكرمي اليت عاجلت موضوع املرأة، ع تقصييهدف إىل دراسة تأصيلية حتليلية 

ذي ترك أثره يف إسعاد الناس واجملتمعات ، تناولت الدور الريادي الذي لعبته املرأة يف جماالت شىت، وتفوقها الخمتلفة
البشرية. وقد سارت منهجية البحث على حتليل حمتوى اآليات القرآنية الكرمية اليت تضمنت موضوع املرأة، بعد دراستها 

ل، نظريًا من املراجع املعتمدة يف تفسري القرآن الكرمي، مث حتديد الفكرة العامة لآليات القرآنية الكرمية كوحدة للتحلي
التحليل على جمموعة من وحتديد األدوار الريادية للمرأة كفئات للتحليل. ومت التأكد من صدقها بعرض بطاقة 

 ، ومت إعادة التحليل للتأكد من ثباهتا.2املتخصصني
وكشفت النتيجة عن حضور مصطلح )النساء( بوفرة يف القرآن الكرمي مع مشتقاته ومرادفاته ودالالته، ومنها األزواج 

الزوج، واألنثى، والبنت، واملرأة، واألهل، والفتيات، واألخت، والوالدة، واألم. كما أن هناك مصطلحات تعىن بكل من و 
والناس. وهي تشمل القرآن الكرمي كله، إال أن واإلنسان، الرجل واملرأة معًا مثل: بين آدم، والذين آمنوا، والوالدين، 

ولذلك مت اختيار الوالدين وبين آدم منها؛ للداللة على العناية هبا ومساواهتا  ،مكرم التحليل تناول ما يُعىن باملرأة كإنسان
يف الكرامة اإلنسانية مع الرجل )بين آدم(، ويف اإلحسان إليها مع األب )الوالدين(.كما جاء يف اآليات اليت مت استقراؤها 

ت، والطيبات، واملّصّدقات، واملهاجرات. إضافة جمموعة من الصفات اليت وردت بشكل صريح منها: املؤمنات، واحملصنا
إىل: اأَلَمة املؤمنة، واملوءودة. وقد وردت موضوعات خاصة بأحكام املرأة مثل: أحكام الطالق، والعدة، والنفقة، والزواج، 

ك: أدب البيوت والتعدد، وامللكية، واملهر، والرضاعة، وأحكام الوفاة، واملرياث. وورد يف اآليات اليت مت استقراؤها كذل
 واالستئذان، واحلجاب، واحلدود املتعلقة بالزنا والشهادة والقذف. 

وهناك طائفة من اآليات القرآنية الكرمية اليت عنيت بشخصيات نساء ورد ذكرهن صراحة أو ضمنًا منها: مرمي بنت 
وأم مرمي عليها السالم، وأم  ، وعائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها )قصة اإلفك(،عمران عليها السالم، وزوج آدم 

، وامرأة مدين، وزينب بنت جحش أم املؤمنني رضي اهلل عنها )قصة التبين(، وامرأة زكريا  ا، وامرأتموسى وأخته 
، وامرأة فرعون، وخولة بنت ثعلبة رضي اهلل عنها )اجملاِدلة(، وملكة ، وامرأة نوح ، وامرأة لوط إبراهيم 

  رضي اهلل عنهن، وامرأة العزيز، ومحالة احلطب زوج أيب هلب. -بوجه عام- زوجات الرسول سبأ، وأمهات املؤمنني 
                                                            

 rabea.moqbali@moe.om، طالبة يف برنامج الدكتوراه يف الرتبية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا 1
أفادوا الباحثة بدقة تتقدم الباحثة بوافر الشكر اجلزيل ألعضاء هيئة التدريس من كلية الرتبية، وكلية احلقوق جبامعة السلطان قابوس يف سلطنة عمان، الذين  2

 رجيبية. مالحظاهتم بعد عرض قائمة التحليل عليهم. وهم: د. سيف اهلادي، ود. شريفة آل سعيد، ود. سليمان الشعيلي، ود. إميان ال
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سورة من سور  95آية، من واقع التحليل يف  262ومن خالل استعراض تلك اآليات القرآنية الكرمية اليت تربو على 
القرآن الكرمي اليت ورد فيها موضوع املرأة، بداية بسورة البقرة إىل سورة املسد؛ فإن مجيع ذلك يدل على عظيم عناية 

. ولوال ختصيص البحث ضاعتها البشرية عندما ابتعدت عن منهج اهلل القرآن الكرمي باملرأة، وإعطائها حقوقها اليت أ
ويعاجل  ن القرآن الكرمي كله نزل للمرأة كما نزل للرجل على السواء.إ :ت حمددة فإنه من األجدر أن نقولمبصطلحا
رك أثره يف إسعاد الشخصيات املؤمنة من النساء، كمحاولة لقراءة دورهن الريادي الذي ت -يف الصفحات التالية-البحث 

 الناس واجملتمعات البشرية.
____________________ 

 مقدمة: الواقع والتحديات وإشكاليات النظرة المعاصرة إلى المرأة
لعبت املرأة دورًا رياديًا يف مسرية حياة األنبياء والرسل عليهم السالم، فاملرأة مل تكن عنصرًا خاماًل وفق الرؤية 

عرب تاريخ البشرية الطويل، لقد كانت مثااًل لألم اليت جاهدت ألجل حياة أوالدها وصالحهم القرآنية؛ بل شاركت 
وسعادهتم وهدايتهم، وفاًء هلل تعاىل. وكانت مثااًل للزوجة الوفية املطيعة لزوجها، واملهاجرة الصابرة يف سبيل الدعوة إىل 

ولكنها حتملت املسؤولية يف صرب وعفة وأخالق،  ،لعملعقيدة التوحيد، وكانت مثااًل للفتاة اليت اضطرهتا الظروف ل
وترعى مصاحلهم يف ِحكمة وسداد رأي، بل كانت مثااًل للمرأة  ،وكانت مثااًل لألخت اليت تعني أسرهتا وحتفظ إخوهتا

تنظر للمواقف مبوضوعية وِحكمة وحسن تدبري وسياسة. وإن وجود سورة يف  ،القائدة يف أي موقع من مواقع العمل
لقرآن الكرمي تعد ثاين أطول سورة يف املصحف الشريف هي سورة "النساء"، وكذلك سور "مرمي"، و"الطالق"، ا

 و"اجملادلة" مؤشر على مكانة املرأة ومنزلتها العظيمة يف القرآن الكرمي.
من سورة من سور القرآن الكرمي، يؤكد هذه النتيجة جمموعة  95يف  حضور   وللمرأة حسب نتيجة هذا البحث

، 1% ( من املواد القانونية يف القرآن الكرمي أشارت إىل املرأة" 02الدراسات اليت توصلت إىل أن "ما يقرب من )
باإلضافة إىل أن هناك "حضوراً واسعاً للمرأة يف القرآن الكرمي جيعل منها قائدة أحياناً، وعابدة أحيانًا أخرى، وجيعل منها 

إال وجتد فيه للمرأة حضورًا مع  ن أن ميسسها فيه بشر، وال تكاد تقرأ كتاب اهلل حاملة ملعجزة خترج للعامل بطفل دو 
 . 2أخيها الرجل"

 يجمموعة من التحديات، منها: دعاو  واجهت وال تزال اولكن بالرغم من هذا احلضور القرآين للمرأة؛ إال أهن     
حتت مسمى املطالبة حبرية املرأة  3 القرآن الكرميالتحريض على اإلسالم، وتغييب دور األسرة، ومهامجة نصوص ثابتة يف

فانربت  ،ومحالت إعالمية، ومؤسسات جمتمعيةمن خالل مؤمترات،  -يف مجيع األحوال مع الرجل-وحقوقها ومساواهتا 
أو عن حقد أحيانًا أخرى، يف ظل تقاليد أو ممارسات سائدة  ،جمموعة من النساء يدافعن عن حقوقهن عن جهل أحياناً 

وهي مبنأى عن منهج اإلسالم. وهناك عدد من النساء اللوايت   -كوهنا متارس داخل اجملتمع اإلسالمي-مست باإلسالم وُ 
                                                            

1 Roded, Ruth, women in islam and the middle east, 22 
 .م11/0/2212، برنامج تلفزيوين، حلقة عن أحكام الطهارة للمرأة، سلطنة عمان، سؤال أهل الذكراهلادي،  2
المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات مقال يف كتاب  "صورة املرأة العربية يف وسائل اإلعالم وفنون التعبري قضايا وتوجهات"تفصيل: النابلسي، الانظر ب 3

 .20، صالتحرر
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يبدو تراجعهن يف آخر حياهتن بعد معارك طويلة من اجلدل  ،كن يهامجن الدين اإلسالمي يف سبيل املطالبة حبقوقهن
حقوقًا أكثر من كل األديان، إال أن الرجل وّظف بعض  والنقاش، حيث تصرح إحداهن "بأن اإلسالم أعطى املرأة

. وهذا االعرتاف األخري أشارت إليه ميادة 1جوانب هذا الدين لرتكيز جمتمع رجايل يسيطر فيه الذكور على اإلناث"
عهود  املمارسات التطبيقية يفية بني الشريعة والعرف ما يلي: "حيث ذكرت يف حبثها حول حقوق املرأة االقتصاد 2احلسن

ما بعد عصر الرسالة أقصت املرأة عن ميدان احلياة شيئًا فشيئاً، وساهم يف ذلك فتاوى ترمجت النصوص حسب رؤى 
خاصة، وقدمت للمجتمع على أهنا التعبري الوحيد عن شرع اهلل تعاىل، وكفلت السنون املتعاقبة إضفاء صفة "احلق" الذي 

يناً يف نظر العامة؛ ولذلك أصبحت احلاجة ماسة بالعودة إىل الينبوع األول ال يقبل التغيري على هذه الفتاوى، فأصبحت دِ 
 للتشريع إلعادة القراءة الفقهية هلا، بغية إرساء منهج العودة إىل النصوص الثابتة، وعدم تقديس االجتهادات املتغرية". 

صحيحة قوله: "تتعرض املرأة املسلمة حيث يشري يف كتابه عن مكانة املرأة يف القرآن والسنة ال 3ويتفق معها بنتاجي
املعاصرة إىل تأثري مناقض من قوم مسلمني صادقي العقيدة، لكنهم تلقوا وفهموا بعض قضايا املرأة يف اإلسالم على حنو 

 ...." غري صحيح أو غري دقيق، فأنزلوها يف كتاباهتم نظرياً وعملياً بعض منازل اهلوان والضعة
إدراك دورها الريادي حسب مناذج املرأة اليت وردت يف القرآن الكرمي، ويبدو للباحثة أن مما يشي بغياب املرأة عن 

هذا الغياب ناشئ عن قصور يف الفهم القرائي لنصوص القرآن الكرمي، أو تغييب هذا الدور الريادي للمرأة عن أجيالنا يف 
 ية.مواد املناهج الدراسية أو اإلعالمية أو املؤسسات الرتبوية واجملتمع

أضف إىل ذلك فإن "الكتابات اإلسالمية يف جمال قضية املرأة رغم مساحتها الواسعة إال أهنا تكشف يف كثري منها  
نوعًا من التكرار والتقليد، حىت صار معروفًا يف هذه الكتابات أن يبدأ الكاتب باحلديث عن الظروف السيئة للمرأة عند 

رأة يف عصر اجلاهلية، مث عن احنالل املرأة يف الغرب، وبعد ذلك يأيت احلديث األمم والشعوب القدمية، مث عن احتقار امل
عن تكرمي اإلسالم للمرأة الذي أعلى من شأهنا، واعرتف هلا حبقوقها؛ ولذلك فإنه حري مبثل هذه الكتابات أن تنطلق 

مث تعاجل قضايا تنمية املرأة واقعًا عمليًا يف  من األصول والقواعد اإلسالمية يف بلورة الرؤية املعرفية والعملية لقضايا املرأة،
 . 1جمتمعاهتا، بعيدة عن إطار التقاليد وحساسيات الطرف اآلخر"

يكفل للمرأة عدم  -فهماً صحيحاً وتطبيقاً ممارساً -إىل املنهج اإلسالمي األصيل  -رجااًل ونساءً - ولعل عودة الناس
 اليت أرّقت العامل الغريب والعامل الشرقي. االنشغال بقضية املطالبة حبقوقها؛ هذه القضية 

يف حبثها: "حقيقة أن الدين اإلسالمي قد أعطى للمرأة ما حيفظها وحقوقها على  9تؤكد هذه احلقيقة شذى الدركزيل
ُروا ِمْن َما يَ َودُّ الَِّذيَن َكفَ ﴿أكمل وجه، ومبا هو حريٌّ بأن يستقطب حسد نساء العامل أمجع، وكما ورد يف اآلية الكرمية: 

                                                            
 .122، 115، صالمرأة المسلمة هموم وتحدياتالسعيد،  1
 .(ه1131مصر: ) ،21، عمجلة البحوث والدراسات الشرعية، حقوق املرأة االقتصادية بني الشريعة والعرف، احلسن ميادة حممد 2
 .93، 92، صقرآن الكريم والسنة الصحيحةمكانة المرأة في البنتاجي،  3
 م.1/12/2211تاريخ الدخول:   www.iranarab.com، من 16، عثقافتناامليالد، املرأة يف املشروع اإلسالمي املعاصر،  1
 .5، صالمرأة المسلمة في مواجهة التحديات المعاصرالدركزيل،  شذى سلمان 9
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 ﴾َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  ُه ََيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه َمنب ُكْم َواللَّ ن رَّ ْن َخرْيٍ م  َأن يُ نَ زََّل َعَلْيُكم م  َأْهِل اْلِكَتاِب َواَل اْلُمْشرِِكنَي 
 .[129]سورة البقرة: 

 :السالمالدور الريادي للمرأة في عهد الرسل واألنبياء عليهم 
 مفهوم الدور الريادي:

(: هو "نوع من السلوك ينتظر أن يقوم به الفرد بسبب وضعه يف السلم االجتماعي، مثل دور الذكر، roleالدور )
 .1ودور األم، فكل فرد يتخذ عديداً من األدوار يف مناسبات خمتلفة"

 .2"سبياًل من السبل أمام اآلخرينوالرائد: "من يتقدم القوم ويسبقهم يف أي أمر من األمور، وميهد 
( أو األدوار leading role(، أو الدور الريادي )leadership( أو )entrepreneurshipوالريادة )

(: تعين القيادة والرياسة، وعملية اكتشاف الفرص أو استغالهلا وتطويرها، entrepreneurial rolesالريادية )
على التأثري أو النفوذ، وهي القدرة على معاملة الطبيعة البشرية. واملبادرة لالخنراط والقيادة هي العمل الرائد أو القدرة 

 . 3"هبدف صنع قيمة ملنظمة قائمة أو ملنظمة جديدة
القدرة على القيام بأعمال جديدة، تتميز باملخاطرة }فهو  -حسب مفهوم البحث احلايل-أما الدور الريادي 

حلياة{. وحسب هذا التعريف تعتقد الباحثة أن املرأة وفق الرؤية القرآنية قد أسهمت واالبتكار، تسهم يف تطوير مستوى ا
ولقد "كانت دعوة األنبياء  إسهامًا فاعاًل يف تطوير اجملتمعات البشرية، وشاركت حبضورها وأدوارها يف إسعاد الناس.

ندما بشروهم وأنذروهم مل يفرقوا بني رجال والرسل عليهم السالم ألقوامهم إىل توحيد اهلل تعاىل متسقًا مع الفطرة، وع
ونساء؛ إذ كل الناس رجااًل ونساًء مدعوون إلسالم الوجه هلل تبارك وتعاىل موحدين له، وإفراده بالعبادة، وخلع األنداد 

وعلى مر  . و"مل ختل حياة نيب من األنبياء من املرأة املكملة واملعينة يف سائر الدعوات والرساالت،1واألوثان واألضداد"
 . 9العصور واألزمان"

  بعض النماذج اليت وردت حسب ترتيب القرآن الكرمي هلا:أيتوفيما ي
 َزْوُج آَدُم:

َها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل تَ ْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن قُ ْلَنا يَا َآَدُم اْسُكْن أَنوَ ﴿ َت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة وَُكاَل ِمن ْ
، وكرمت هذه املرأة مبشاركتها مع -آدم النيب -الرجل املرأة اجلنة كما أسكن  أسكن اهلل . [39]البقرة: ، ﴾الظَّاِلِمنيَ 

بالتوبة بعد تلقي الكلمات من ربه. وبالتايل فإن  النيب يف التكرمي والتكليف واملسؤولية؛ ورغم ذلك يكلف آدم 
                                                            

 1019، صموسوعة المعارف التربويةإبراهيم،  1
 .212، صمعجم العربية الكالسيكية والمعاصرةورضا، ؛ 613، صمعجم نور الدين الوسيطانظر: نور الدين،  2
 .Zainuddin, M. K, Zainuddin, M. N, Isa, M. F, almiftah, 056 -  انظر: = 3

- Zainuddin, shorter oxford english dictionary, vol.1, 199.  
، أثر بيئة تفعيل المعرفة في المنظمات الريادية ؛ وجواد، شوقي، وحجازي، هيثم، والعجلوين، حممد1065، ص3م المعاصرة، معجم اللغة العربيةوعمر،    

 .2)نسخة الكرتونية(، ص 25/1/2212-26، املؤمتر العلمي الدويل السنوي العاشر، الريادة يف جمتمع املعرفة، أنموذج مقترح للمنظمات األردنية
 .21، صلمرأة المسلمة ودعاوي التجديدموقع االصاحل،  1
 .99، صالمرأة في القصص القرآني دالالت وعبرأمساء عبداملنعم العمري،  9
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فَ َوْسَوَس ﴿ الذي وسوس هلما معًا هو الشيطانينص على أن وإمنا حواء وحدها. القرآن الكرمي ال يلقي باملسؤولية على 
هو الذي تلقى  . ويالحظ أن اآليات الكرمية من سورة )طه( تشري إىل أن آدم [22]األعراف:  ﴾هَلَُما الشَّْيطَانُ 

ُكَما ِمَن َك َوِلَزْوِجَك َفاَل َُيْرَِجنَّ َهَذا َعُدوٌّ لَّ ا َآَدُم ِإنَّ فَ ُقْلَنا يَ ﴿الوسوسة بشكل مباشر من الشيطان دون تدخل من حواء 
فَ َوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا َآَدُم َهْل أَُدلَُّك   َتْظَمأُ ِفيَها َواَل َتْضَحىَوأَنََّك اَل  تَ ْعَرىِإنَّ َلَك َأالَّ جَتُوَع ِفيَها َواَل  اجْلَنَِّة فَ َتْشَقى

َلىْلِد َوُمْلٍك الَّ َعَلى َشَجَرِة الُْ  َها فَ َبَدْت هَلَُما َسْوَآتُ ُهَما َوَطفِ   يَ ب ْ َوَرِق اجْلَنَِّة َوَعَصى َآَدُم َربَُّه  َقا ََيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمنفََأَكاَل ِمن ْ
   .[121-112]طه:  ﴾فَ َغَوى

 :اْمَرَأُة ِعْمَرانَ 
َها قَالَ  فَ تَ َقبَّْل ِمين  ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  َنَذْرُت َلَك َما يف َبْطيِن حُمَرَّرًاِإْذ قَاَلِت اْمَرأَُة ِعْمرَاَن َرب  ِإين  ﴿      ْت فَ َلمَّا َوَضَعت ْ

ا ِمَن الشَّْيطَاِن ين  أُِعيُذَها ِبَك َوُذر ي َّتَ هَ َثى َوِإين  مَسَّْيتُ َها َمْرمَيَ َوإِ ْت َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنَثى َواللَُّه َأْعَلُم مبَا َوَضعَ َرب  ِإين  َوَضْعتُ َها أُن
َها زَكَ َرب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنفَ تَ َقب ََّلَها  الرَِّجيمِ  َدَها رِْزقًا قَاَل رِيَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعنَبتَ َها نَ َباتًا َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ

 .[32-39]آل عمران:  ﴾َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَسابٍ  ِه ِإنَّ اللََّه يَ ْرُزُق َمنِد اللَّ ِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنَّنَّ لَ يَا َمْرمَيُ أَ 
، وليس أدل على ذلك 1ساد يف اجلاهلية وأد جسدي لألنثى، ويف بعض اجملتمعات اليوم ساد وأد نفسي اجتماعي

وال  ،الولد الذكر مهما كانت أمًا للبنات، وهناك عائالت حتتفل باملولود الذكرمن اعتبار األم مل تنجب إال إن أجنبت 
، بل وصل بنا تكرب هذا الولد نظر إن كانت بنت  بغض ال ،حتتفل باملولود األنثى، ويكىن اآلباء واألمهات بالولد الذكر

 الزوجة يف احملافل وجمالس الرجال عيب! الوضع أن التبكري بالبنات دون البنني متشاءم منه! وأن ذكر اسم البنت أو اسم 
، عندما وضعت امرأة عمران أنثى، وذلك ﴾فَ تَ َقب ََّلَها َرب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن ...﴿َياطبنا بقوله:  -جّل يف عاله-واهلل 

لكي يسهم يف ، ظنًا منها أن املولود ذكر بعد سنوات من عدم اإلجناب حيث نذرت أن يكون املولود حمرراً خادماً هلل 
صابرة  البناء األخالقي يف عصره. فلما وضعت األنثى مل تيأس فسمتها مرمي لتكون خادمة يف بيت املقدس؛ وفاًء لنذرها هلل 

اليأس من والدة األنثى،  عدمَ  ،رغم اختالف األنثى عن الذكر. وإن مما يشي بالدور الريادي المرأة عمران ،حمتسبة يف ذلك
﴿قَاَلْت َرب  ِإين  َوَضْعتُ َها : معربة عن هذه الثقة بدعاء خالص هلل  يف عطاء اهلل  ، والثقةَ  والرضا مبا قسم اهلل

والدعاء  ﴿َوِإين  أُِعيُذَها ِبَك َوُذر ي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم﴾.منجيها من الشر يف املستقبل:  ، يدفعها األمل أن اهلل أُنَثى...﴾
اجع ميارسه اآلباء يف حق أبنائهم. ويبدو للباحثة أن الدور الريادي الرائد الذي لعبته أم مرمي عليها السالم ميتثل أسلوب تربوي ن

لتكون خادمة يف بيت املقدس، تتنازعها عاطفة األمومة وَيفق قلبها لألنثى كبقية األمهات  -أنثى-يف أهنا خاطرت بابنتها وهي 
 لعاطفة؛ يف سبيل أن تويف نذرها هلل تعاىل. هبذه ايف العامل، إال أهنا تضحي 

 :ابْ َنَت ِعْمَرانَ  َمْرَيم
َقْت ِبَكِلَماِت َرب  َها وَُكتُِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنيَ فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيِه ِمن رُّ َوَمْرمَيَ ابْ َنَت ِعْمرَاَن الَّيِت َأْحَصَنْت ﴿  ﴾وِحَنا َوَصدَّ
يَا َمْرمَيُ اقْ ُنيِت ِلَرب ِك  َلى ِنَساِء اْلَعاَلِمنيَ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة يَا َمْرمَيُ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك عَ  َوِإذْ ﴿ .[12]التحرمي: 

َوَما  ْم ِإْذ يُ ْلُقوَن أَْقاَلَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرمَيَ َت َلَدْيهِ ِب نُوِحيِه ِإلَْيَك َوَما ُكنَباِء اْلَغيْ َذِلَك ِمْن أَن َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ  َواْسُجِدي

                                                            
 .12، صأم حكيم بنت الحارث العروس الشهيدة، حلام يتفق مع رأي: حنان 1
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ُن َمْرمَيَ َوِجيًها يف ِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة يَا َمْرمَيُ ِإنَّ اللََّه يُ َبش ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه امْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى ابْ  َلَدْيِهْم ِإْذ ََيَْتِصُمونَ  تَ ُكن
ن قَاَلْت َرب  َأَّنَّ َيُكوُن يل َوَلد  وملَْ مَيَْسْسيِن َبَشر   وََكْهاًل َوِمَن الصَّاحلِِنيَ  َوُيَكل ُم النَّاَس يف اْلَمْهدِ  ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ َيا َواآْلَ الدُّ

َا يَ ُقوُل َلُه ُكنقَاَل َكَذِلِك اللَُّه ََيُْلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى أَمْ   .[12-12]آل عمران: ﴾فَ َيُكونُ  رًا فَِإمنَّ
 -البحث احلايلحسب -وردت يف القرآن الكرمي  ( مرة16بأمه يف القرآن الكرمي يف ) لقد ارتبط اسم عيسى 

( مرات فقط. وتظن الباحثة أن هناك داللة على مكانة شأن مرمي 5وحده دون اسم أمه ) بينما ورد اسم عيسى 
، بل يف ؛ ذلك ألهنا لعبت دورًا رياديًا يف حياة ابنها النيب عيسى عليها السالم واقرتان امسها بالنيب عيسى 

ون حمررة خالصة هلل تعاىل، مث بعد ذلك مسرية حياهتا كلها، ابتداًء بنذر أمها امرأة عمران وهي جنني يف بطنها بأن تك
، يف كفالة نيب آخر هو زكريا  دعاء أمها بأن يعيذها رهبا من الشيطان الرجيم، وتعيش بعد ذلك تنذر حياهتا هلل 

من قيام  وينبتها اهلل نباتًا حسناً، إن هي إال حياة طيبة نقية؛ أن تنشأ فتاة وليدة يف أحضان العبودية الالصة هلل 
،  ويصطفيها على نساء العاملني، ركوع وسجود وقنوت وصالة هلل وحده! وليس بغريب بعد ذلك أن ميدحها اهلل و 

َوالَّيِت َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيَها ﴿وأن يؤيدها مبعجزة خترج للعامل بطفل نيب، وأن تُتلى آيات عفتها حىت قيام الساعة: 
، فأي تربية ترىب بناتنا اليوم انطالقًا من أصل األم اليت تتسلسل يف [51]األنبياء: ﴾َوابْ نَ َها َآيًَة لِْلَعاَلِمنيَ  ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَها

. وأي صورة وضعت للمرأة اليوم يف جمتمعات تدين باإلسالم تقتدي هبا بناهتا، الطهر والعفاف والعبودية الالصة هلل 
 ر املطلق والروج السافر؟ وتنشأ عليها يف ظل دعوات إىل التحر 

العاملني نساء إن املوقع الريادي املميز للسيدة العذراء مرمي عليها السالم ماثل يف كوهنا مصطفاة على نساء العاملني، و 
ولكنها حتتل موقعًا للتمّيز والتفّرد على سائر النساء يف كل عصر وزمان ومكان. وهو ما يدل على ال تتعلق بنساء زماهنا فقط، 

منوذج  -وهي هنا السيدة مرمي عليها السالم-أن االصطفاء اإلهلي ليس خاصًا بالرجال وحدهم دون النساء، مما يعطي املرأة 
 تفوقها يف صفات الكمال والطهارة. لالقتداء واالهتداء بسبب 

كان ذلك النموذج مثرة عفتها،   -رجااًل ونساءً -)مثاًل( بالسيدة مرمي عليها السالم للذين آمنوا  ويضرب اهلل 
ا َدَك بَ ْيتً ْذ قَاَلْت َرب  اْبِن يل ِعنلَِّذيَن َآَمُنوا ِاْمَرأََة ِفْرَعْوَن إِ ﴿َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل ل  وتصديقها بكلمات رهبا، وقنوهتا هلل وحده. 

وِحَنا فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيِه ِمن رُّ َوَمْرمَيَ ابْ َنَت ِعْمرَاَن الَّيِت َأْحَصَنْت  ْوِم الظَّاِلِمنيَ  ِمَن اْلقَ ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوجَن يِن  يف اجْلَنَِّة َوجَن يِن ِمن
َقْت ِبَكِلَماِت َرب  َها وَُكتُِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنيَ  وهو موقع ريادي آخر متثله السيدة مرمي تتفوق فيه [ 12-11]التحرمي: ﴾َوَصدَّ

 والنساء. على الرجال
وهي : "ويتمثل كذلك الدور الريادي للسيدة العذراء مرمي يف مشهد األمل املتبوع باجلد واملثابرة، وليس أمل النائمني

تكابد آالم املخاض، وقد بلغ هبا احلزن مبلغه وخاض، وهي تعاين ما تعاين، تأتيها درر املعاين وهزي إليك جبذع النخلة، 
تّساقط عليك بصيغة املبالغة، وهو معىن يشي بأمهية احلركة، واالتكال على النفس، حتركي، تساقط عليك رطبًا جنيًا أو 

اجتهدي، ابذيل ما يف وسعك، ال تنتظري العون وأنت جامدة، وكلما كانت احلركة كانت الربكة، وكلما تكررت احملاولة 
 .1واشتد االحلاح ازدادت نسبة النجاح"

                                                            
 م.12/5/2211، مسجد اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، خطبة يوم الجمعةمقطع مسعي مباشر من  1
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 :امرأة إبراهيم 
قَاَلْت يَا َويْ َلىَت أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوز  َوَهَذا بَ ْعِلي  َبشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمن َورَاِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوبَ قَاِئَمة  َفَضِحَكْت ف َ  َواْمَرأَتُهُ ﴿

يد  جمَِيد   قَاُلوا أَتَ ْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اللَِّه َرمْحَُة اللَِّه َوبَ رََكاتُهُ  ا ِإنَّ َهَذا َلَشْيء  َعِجيب  َشْيخً  -21]هود: ﴾َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَ ْيِت ِإنَُّه محَِ

ْهِلِه َكُروَن، فَ رَاَغ ِإىَل أَ ناَلًما قَاَل َساَلم  قَ ْوم  مُّ ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فَ َقاُلوا سَ  ِف ِإبْ رَاِهيَم اْلُمْكَرِمنيَ َهْل أَتَاَك َحِديُث َضيْ ﴿ .[23
ُهْم ِخيَفًة قَاُلوا اَل خَتَفْ  ْيِهْم قَاَل َأاَل تَْأُكُلونَ ُه ِإلَ فَ َقرَّبَ  َفَجاَء ِبِعْجٍل مسَِنيٍ  فَأَقْ بَ َلِت اْمَرأَتُُه يف  َوَبشَُّروُه ِبُغاَلٍم َعِليمٍ  فََأْوَجَس ِمن ْ
 . [32-21]الذاريات،  ﴾ْلَعِليمُ قَاُلوا َكَذِلَك قَاَل َربُِّك ِإنَُّه ُهَو احلَِْكيُم ا َهَها َوقَاَلْت َعُجوز  َعِقيم  َصرٍَّة َفَصكَّْت َوجْ 

هبا املرأة، مما يوحي إىل أذهاننا أن املعجزات ليست خاصة  تفّرد ريادي عجيب!، ومعجزة مساوية يؤيد اهلل 
باألنبياء الرجال وحدهم، ولكن املرأة يف الرؤية القرآنية هلا مسات خاصة متيزها وتعطيها حقها من التكرمي واالصطفاء 

 واملعجزات.
أضف إىل ذلك أن املرأة مل تكن غائبة عن واقع املشهد، تتحاور وتتعجب ومتارس حقها يف احلركة، يلجأ إليها النيب 

لكي تعاونه يف إكرام الضيف، وتشارك برأيها، بينما املرأة اليوم يف بعض اجملتمعات وجدناها تقع بني  إبراهيم 
ب عن املشهد الارجي، أو أن تشارك وهي سافرة مولية شطرها قَيم حضارتني متناقضتني فهي إما أن تلتزم حبجاهبا وتغي

 اإلسالم ومثُله.
 ملكة سبأ:

 . [23:]النمل ﴾ُكل  َشْيٍء َوهَلَا َعْرش  َعِظيم    ًة مَتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمنِإين  َوَجْدُت اْمَرأَ ﴿
تبصر : -وفق ظروف حمددة وخاصة-خرجت املرأة وفق الرؤية القرآنية مل تكن أنثى حبيسة منزهلا فقط، ولكنها 

سبأ أخاها، وتستقي املاء، وتتخذ مكاناً شرقياً، وهتاجر إىل واٍد غري ذي زرع، بل وتقود شعباً ومتلك دولة. ورغم أن ملكة 
يؤيد حكمتها ويصدقها بأن  ، إال أن اهلل كانت تعبد الشمس مع قومها من دون اهلل   عندما وصلتها دعوة سليمان 

ينم . [31]النمل:﴾ قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قَ ْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها أَِذلًَّة وََكَذِلَك يَ ْفَعُلونَ كذلك يفعلون: ﴿فعاًل   امللوك 
القيادة واحلكم. وقدرهتا على جتنب دولتها أي جمال للخسارة، عن مكانة املرأة، وخربهتا يف اجملال السياسي، وحنكتها يف شؤون 

سبأ اليوم عندما نقارهنا مبلوك ورؤساء وأمراء ومديري مؤسسات يضحون  ملكةنوع من أنواع األمل والعذاب لشعبها، فأين أي أو 
 وكراسيهم.حيافظوا على عروشهم األمل والظلم والعذاب يف سبيل أن  رعوهنم أنواعبشعوهبم ومرؤوسيهم جي

 :أم موسى 
َنا ِإىَل أُم َك َما يُوَحىِإْذ َأْوحَ ﴿ ُه  َوَعُدوٌّ لَّ َأِن اْقِذِفيِه يف التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه يف اْلَيم  فَ ْليُ ْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّاِحِل يَْأُخْذُه َعُدوٌّ يل   ي ْ

 . [35-30:]طه ﴾َعْييِن ين  َولُِتْصَنَع َعَلى ْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة م  َوأَْلقَ 
خاص بالرجال دون النساء، كما أن االصطفاء ليس  يوحي إليها وهي أم، وليس وحي اهلل  بأن اهلل يتكرر متيز املرأة 

خاصًا بالرجال دون النساء يف النماذج السابقة، فاملرأة أجنبت األنبياء والرسل عليهم السالم، واملرأة وقفت جبانبهم واعتنت هبم 
لغرق وخوفًا من فرعون هذا اهللع الشديد وهي تلقي بطفلها يف اليم، خوفًا من ا أمّيا عناية، ويالحظ يف موقف أم موسى 

َبْطَنا َعَلى قَ ْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن الذي يذبح األبناء ويستحي النساء، ﴿َوَأْصَبَح فُ َؤاُد أُم  ُموَسى فَارًِغا ِإن َكاَدْت لَتُْبِدي ِبِه َلْواَل َأن رَّ 
ها دون أن تدرك احلكمة سوى أن عليها غالب يف أن تستجيب وتطيع ما أوحي إلي . ولكن أمر اهلل [12:]القصصاْلُمْؤِمِننَي﴾ 
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، يتشابه هذا املوقف الرائد الطاعة، وهو تفرد رائد أن ختاطر أم بولدها إىل مستقبل جمهول حمفوف باملوت يف سبيل الطاعة هلل 
سبيل نذرها هلل  مرمي عليها السالم عندما خاطرت بابنتها يفأم الذي جاء خمالفًا لغريزة األمومة عند األمهات، مع موقف السيدة 

 . 
"وهذا التعبري بفراغ قلب أم موسى أن من عالماته أهنا أوشكت أن خترج إىل الشارع صائحة نائحة معلنة عن 

بين إسرائيل، وهذا كفيل  مشاعرها، مفصحة عن مأساهتا بفقد ولدها، ولو فعلت لقتلت وليدها ألنه سيقطع يقيناً أنه من
 أكرمها بأن ربط على قلبها ألهنا من عباده املؤمنني. . ولكن اهلل 1بقتله"

 امرأة فرعون:
يبدأ الدور الريادي المرأة فرعون بأهنا اعتنت بطفل جمهول سار إىل قصرها، مل تقف موقفًا سالبًا ومل تعلن إمهاهلا 

رة عني هلا ولفرعون: لطفل عابر، ولكنها عرّبت عن مشاعر أمومة حنو طفل مل تنجبه، لدرجة أهنا اعتربته ولدها وق
ويضرب . "[5]القصص: ﴾َفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ َلَك اَل تَ ْقتُ ُلوُه َعَسى َأن يَن وَ َوقَاَلِت اْمَرأَُة ِفْرَعْوَن قُ رَُّة َعنْيٍ يل  ﴿

لنا مثاًل رائعًا يف امرأة فرعون الذي ادعى األلوهية وقد استخف كل الناس رجاال ونساًء، استخف عقوهلم إال أن امرأته 
آسية ظلت بعقيدهتا احلرة صافية للتوحيد، ومل تستمع له، ومل يقدر على أن يرغمها على أن تعتقد فيه األلوهية، وهو 

ن من آل فرعون، فمن الرجولة أن يقف يف وجه فرعون ولكنه يقف بلباقة، أما موقف مل يقفه سوى رجل واحد هو مؤم
، وكان يكفي أن تقول [11:]التحرمي ﴾َرب  اْبِن يل ِعنَدَك بَ ْيًتا يف اجْلَنَّةِ ﴿هذه املرأة فتقف موقفاً صارماً ال هوادة فيه، فتقول: 

 .2"[11:]التحرمي ﴾ِفْرَعْوَن َوَعَمِلهِ  َوجَن يِن ِمن﴿قوهلا: هذا، ويكون ذلك تعريضاً مبوقف فرعون، ولكنها خصته أيضاً ب
ما يدل على "قوة اإلرادة املتمردة على اإلغراء والسلطة، واإلصرار  ﴾رب ابن يل عندك بيتًا يف اجلنة﴿ويف دعائها 

وطاعته، وهذا يفند ما يقال اليوم عن املرأة أهنا مسلوبة اإلرادة وأهنا عاجزة  على رفض زخارف الدنيا، لنيل حمبة اهلل 
 .3عن اختاذ القرار بنفسها"

 :أخت موسى 
نُ َها َواَل حَتَْزنَ  وُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمنِإْذ مَتِْشي ُأْخُتَك فَ تَ قُ ﴿ . موقف [12:]طه ﴾َيْكُفُلُه فَ َرَجْعَناَك ِإىَل أُم َك َكْي تَ َقرَّ َعي ْ

ريادي آخر من أخت تعتين بأخيها الرجل النيب، كما اعتنت به األم ووقفت جبانبه الزوجة. يصف القرآن الكرمي أسلوب 
 ِه ُقص يِه فَ َبُصَرْت ِبِه َعنَوقَاَلْت أِلُْختِ ﴿هذا املرأة األخت يف مشهد هادئ وحكيم تتفوق فيه املرأة ينم عن قمة يف الذكاء: 

 ﴾قَ ْبُل فَ َقاَلْت َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل بَ ْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه نَاِصُحونَ  ْمَنا َعَلْيِه اْلَمرَاِضَع ِمنَوَحرَّ  اَل َيْشُعُرونَ َوُهْم ُجُنٍب 
يقة . ورمبا كان "التعبري ببصرت به ال يعين أبصرته فحسب، وإمنا التمكن من اإلبصار واملتابعة الدق[12-11:]القصص

واحلثيثة، والعظمة أن كل ذلك مت وهي متشاغلة يف الظاهر عن الولد، كأمنا تلتقط بعض أعشاب األرض لتعد طعام 

                                                            
 .212، صتفسير سورة القصص دراسة تحليلية موضوعيةنوفل،  1
 .222، ص0ج، دائرة معارف الفقه والعلوم اإلسالميةالشعراوي،  2
 جتماعية،مجلة دراسات، العلوم اإلنسانية واالملزيد من التفصيل: بيدس، هالة حسين، والعليمات، فاطمة حممد، خطاب املرأة اللغوي يف القرآن الكرمي،  3

 .210،  ص2213، 2، ع12األردن، م
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أهلها، فهذه بعض ضالل عن جنب، ألهنا لو أبدت اهتمامًا للفتت إليها األنظار، ولكشفت األمر كله وألودت 
 .1بأخيها"

 بنات مدين:
ُدوهِنُِم اْمَرأتَ نْيِ َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا اَل  النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمنَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن وَ ﴿

 . [23:]القصص ﴾َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الر َعاُء َوأَبُونَا َشْيخ  َكِبري  
حمل نقاش طويل، والقرآن الكرمي يوجز عمل بنات مدين يف  -بشكل عام-ظل موضوع عمل املرأة أو خروجها 

صورة بليغة حمددًا الضرورة، ومعيار الروج يف صورة تفرض احرتام املرأة، والتزامها قيم العفة واحلياء واحلشمة. وهو دور 
والوهن، أو بدعوى عدم ريادي تتميز فيه املرأة بدورها اإلجيايب يف اجملتمع. وعدم انغالقها حتت ذريعة الوف والضعف 

 أهليتها للرأي والشورى. 
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت ﴿ويف موقف يدل على الذكاء والفراسة وحسن التصرف تقول لوالدها:  يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي ْ

حول جناح القائد، أو جناح تلخص يف كلمتني ما تناولته نظريات علم التنمية البشرية اليوم  .[26:]القصص ﴾اْلَقِويُّ اأْلَِمنيُ 
الزوج، أو جناح املعلم، أو الرئيس...إخل يف كلمتني مها: )القوة(، و)األمانة(. ويستجيب األب لدعوة ابنته. وقد تناقلت 
األمة أحاديث موضوعة، ووجدت يف كتابات املسلمني تلك األحاديث  اليت تفيد احتقار املرأة والنظرة الدونية هلا، وأنه 

 !.2ا وال كلمةال رأي هل
 حسب القرآن الكريم المرأة في بيت الرسول محمد 

 :3صاحبة قصة اإلفك
ْفِك ُعْصَبة  م  ِإنَّ الَِّذيَن جَ ﴿ مثِْ ُكْم َبْل ُهَو َخي ْر  لَّ نُكْم اَل حَتَْسُبوُه َشرًّا لَّ اُءوا بِاإْلِ ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ ُكْم ِلُكل  اْمرٍِئ ِمن ْ
َرهُ َوالَِّذي  ُهْم َلُه َعَذاب  َعِظيم ﴾ تَ َوىلَّ ِكب ْ  .[11:]النور ِمن ْ

الرباءة من اإلمث واإلفك للسيدة عائشة بنت أيب بكر أم املؤمنني رضي اهلل عنها مع موقف براءة مرمي يتشابه موقف 
فاملوقف الريادي واحد، والتميز على الرجل واملرأة سواء يف هذا املوقف، تتلو األمة إىل قيام الساعة موقف تفرد  ،العذراء

املرأة يف عفتها وطهارهتا، وتربأهتا من فوق سبع مساوات، مث تتلى أحكام شرعية تنص على كرامة املرأة اإلنسان، مل حيفظها 
 يف كتابه. عليها وصاملنص هلا اإلنسان إال بقوانني اهلل 

 :1أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن
                                                            

 .212نوفل، مرجع سابق، ص 1
 .301-393، جمموعة أحاديث عن املرأة مت حتقق عدم صحتها صمكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحةأورد: بنتاجي، يف كتابه  2
منني، أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغريهم حديث عائشة الطويل يف سبب اإلفك هو اإلمث والبهتان، واملراد به هنا: ما وقع من اإلفك على عائشة أم املؤ  3

ارحتل اجليش نزول هذه اآليات من سورة النور، وحاصله: أهنا خرجت من هودجها تلتمس عقداً هلا انقطع، فرحلوا وهم يظنون أهنا يف هودجها، فرجعت وقد 
ن املعطل، وكان متأخراً عن اجليش، فأناخ راحلته ومحلها عليها، فلما رأى ذلك أهل اإلفك اهتموها واهلودج معهم، فأقامت يف ذلك املكان، ومر هبا صفوان ب

 .190ص، القرآن الكريم وبهامشه زبدة التفسير من فتح القديراألشقر، قالوا، فربأها اهلل مما قالوا.  بالفاحشة، وقالوا ما
عن تسع نسوة لكل واحدة ظرف خاص يف زواجها، أما السيدة خدجية فقد تزوجها وسنه مخس وعشرون سنة، وسنها أربعون، ومع هذا الفارق  مات النيب  1

ع عدم الكبري فقد عاشا عيشة سعيدة حىت ماتت، وقد أمضى معها زهرة شبابه، إذ ماتت وهي يف سن الامسة والستني، ومع هذا مل يتزوج من غريها م
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 .[6:]األحزاب ﴾... النَّيبُّ َأْوىَل بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنْ ُفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتُ ُهمْ ﴿
يف مكانتهن الالئقة واحرتام املؤمنني هلن،   يتمثل الدور الريادي ألمهات املؤمنني، رضي اهلل عنهن أزواج الرسول 

فضال عن ختصيص أحكام تشريعية يف عالقة املؤمنني هبن. بل تأيت آية  كوهنن أمهاهتم إكبارًا هلن وتعظيمًا ملقامهن.
التحرمي لتخاطب مجيع أمهات املؤمنني ومل تستثن واحدة منهن ما يدل على احرتام مشاعرهن مجيعاً. كثيبات وأبكارا: 

رًا م  ي ُ  َعَسى َربُُّه ِإن طَلََّقُكنَّ َأن﴿ ْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَ ي َباٍت ُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّ نْبِدَلُه أَْزَواًجا َخي ْ
 .[9:]التحرمي ﴾َوأَْبَكارًا

وهذه توجيهات خاصة ألمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن، التزمن هبا مجيعهن رضي اهلل عنهن، ولذلك أخذن دورهن 
، ويف التحلي بكرمي الريادي يف األمة، وامتثلن الطهر والقنوت، وكّن قدوات املؤمنات يف التزكية والعبادة الالصة هلل 

ْزَواِجَك ِإن  يا أَي َُّها النَّيبُّ ُقل أل َ ﴿ يتعلم منها الرجال والنساء يف األمة:الصفات واألخالق، وكانت حياهتن الفاضلة مدارس 
يُكن نْ َيا َوزِيَنتَ َها فَ تَ َعاَلنْيَ أَُمت  ْعُكنَّ َوُأَسر ْحُكنَّ َسرَاًحا مجَِ اَر ااًل َوِإن ُكنُُتَّ تُرِْدَن احْلََياَة الدُّ آْلَِخَرَة فَِإنَّ ُُتَّ تُرِْدَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوالدَّ
 بَ ي  َنٍة ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ وََكانَ َه َأَعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ َأْجرًا َعِظيًما يَا ِنَساَء النَّيب  َمن يَْأِت ِمنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّ اللَّ 

يَا ِنَساَء النَّيب   َتْدنَا هَلَا رِْزقًا َكرميًاُسولِِه َوتَ ْعَمْل َصاحِلًا نُ ْؤهِتَا َأْجَرَها َمرَّتَ نْيِ َوَأعْ ُكنَّ لِلَِّه َورَ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريًا َوَمن يَ ْقُنْت ِمن
َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل  ْعُروفًااًل مَّ ض  َوقُ ْلَن قَ وْ َلْسُُتَّ َكَأَحٍد ِمَن الن َساِء ِإِن ات ََّقْيُُتَّ َفاَل خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي يف قَ ْلِبِه َمرَ 

ْيِت ُكُم الر ْجَس َأْهَل اْلب َ اللَُّه لُِيْذِهَب َعن ا يُرِيدُ تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل َوأَِقْمَن الصَّاَلَة َوَآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلُه ِإمنََّ 
َلى يف بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن َآيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا َتْطِهريًا َويَُطه رَُكمْ   [.31-20]األحزاب: ﴾َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ

وما كانت عالقة كل واحدة منهن حتمل كيداً أو عداًء لألخرى، ولكنها عالقة الرمحة واإليثار والتنافس يف احملبة، ويف 
: معهن يف عدل ورمحة ومودة جيسد هذه العالقة قوله  علم والعبادة واألخالق، يالحظ يف ذلك تعامل النيب ال
مل يكن دكتاتوريًا يف تعامله معهن، وكان يعدل بينهن بالتسوية،  . فالرسول «خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي»

ده تشريعات اإلسالم للناس مجيعاً، "كان عدد من نساء املؤمنني من بع فأمثرت تلك العالقة أهنن نقلن عن رسول اهلل 
يف وقت مبكر دورا يف نقل نصوص القرآن الكرمي: عائشة رضي اهلل عنها أم املؤمنني مسعت مقاطع من القرآن الكرمي من 

 عنهما نفسه، حيث اعتمدت كمراجعة وتثبت للنسخ األخرى، بل إن أم املؤمنني حفصة بنت عمر رضي اهلل النيب 
واعتمدها  -الليفة الراشد الثالث- احتفظت بالنسخة الكاملة املكتوبة للقرآن الكرمي حىت عهد عثمان بن عفان 

. ويبدو هذا الدور الريادي المرأة تكون حمل ثقة كبار الصحابة لدرجة أن حتتفظ عندها 1كنسخة رمسية"  عثمان 

                                                                                                                                                                                                     

رضاء أصحابه ع، مث تزوج بعائشة مع صغر سنها، وحبفصة بنات كبار الصحابة إلبقائهم قريبا من بيوته، وبأم سلمة مع كثرة عياهلا وكرب سنها، كل هذا إلاملان
رب خاطرها حىت يطمئن كل ورجال دعوته، وجربا لاطر امرأة كأم سلمة هاجرت مع زوجها إىل احلبشة وإىل املدينة مث ملا مات زوجها، أليس من املروءة أن جي

مث ملا مات  قواده وجنوده على أهليهم بعد وفاهتم، وهذه سودة امرأة مسنة، وأم حبيبة بنت أيب سفيان زعيم قريش أسلمت قبل أبيها وهاجرت إىل احلبشة
حلارث زعيم بين املصطلق، وقد هزمت قبيلتهما فأراد زوجها تزوجها النيب إكرامًا هلا وتقديراً لعملها، وصفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، وجويرية بنت ا

كان يعيش عيشة املرتفني   النيب أن جيرب خاطر صفية وجويرية فتزوجهما ألسباب سياسية ال ختفى على قائد مجاعة وصاحب دعوة، وال يظن أحد أن النيب 
ما كان مرتفًا يف مأكل أو مشرب أو ملبس. ]حجازي، حممد حممود، يف بيته، وتلك ظروف زوجاته كلهن فما تزوج جلمال أو لشباب أو لطلب رفاهية، و 

 [21و 22، ص22، جالتفسير الواضح
1 Roded, Ruth, OP, PP22 
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بنسخة القرآن الكرمي هذا الكتاب املقدس منهج األمة الذي هو اآلن بني أيدينا وحىت قيام الساعة، كان بني يدي امرأة 
 وعثمان رضي اهلل عنهم مجيعا.أبوبكر وعمر  !. اعتنت هبا يف عهود خلفاء ثالثة جاءوا بعد رسول اهلل 

بداية  ، حيث شاركن يف مجيع تفاصيل الدولة اليت أسسها الرسول برز الدور الريادي للمرأة يف عهد النيب 
 بالدعوة إىل اإلسالم، فكانت خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها أول امرأة تستجيب للدعوة وتقف جبانب زوجها 

، واملبايعة لرسول ، واملهاجرة إىل اهلل تعاىل، والشهيدة يف سبيل اهلل وتسانده، مث كانت منهن اجملاهدة يف سبيل اهلل 
لرأيها، كما أجار من أجارته، وتولت  ، إىل أن تولت منصب الرأي والشورى يف الدولة واستجاب رسول اهلل اهلل 

 .1منصب اإلفتاء والتعليم لألمة
 جحش أم المؤمنين رضي اهلل عنها: زينب بنت

يف نَ ْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه  َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِه َوأَنْ َعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوخُتِْفي﴿
َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َحرَج  يف أَْزَواِج َقَضى َزْيد  م  َشاُه فَ َلمَّا ختَْ  النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأن َوخَتَْشى ن ْ

 . [32:]األحزاب ﴾أَْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ُْهنَّ َوَطرًا وََكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعواًل 
، لكي تبطل عادة التبين اليت تنسب األدعياء حممد  من فوق سبع مساوات من سيد اللق أمجعني يزوجها اهلل 

إىل حكم األبناء، وينص تشريعًا يف الزواج من األدعياء. وكانت رضي اهلل عنها تفتخر بزواجها الذي مت بطريق الوحي 
 أمام أمهات املؤمنات.

هذه املرأة الشريفة اليت أكرهت على الزواج من زيد مل تكن راغبة فيه إال امتثااًل ألمر اهلل ورسوله، ولكنها إنسانة، مل 
أنه يريد طالقها، فطلقها  تستطع أن تعيش معه، ومل حيتمل هو احلياة مع امرأة ال ترغب فيه فاشتكى إىل رسول اهلل 

 لتصبح أماً للمؤمنني، وينتهي بزواجها إحدى عادات اجلاهلية إىل األبد.  زيد وملا انقضت عدهتا خطبها رسول اهلل
 خولة بنت ثعلبة رضي اهلل عنها:

َع اللَُّه قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ ﴿ .  [1جملادلة، ]ا ﴾ اللََّه مسَِيع  َبِصري  َقْد مسَِ
أكل شبايب،  !: "يا رسول اهللكانت تشتكي إىل اهلل ضعفها وقلة حيلتها، وفراقها لزوجها ووحشتها، تقول لرسول اهلل 

ونثرت له بطين، حىت إذا كرب سين وانقطع ولدي ظاهر مين، اللهم إين أشكو إليك!". تقول عائشة رضي اهلل عنها 
. وتتلو األمة اليوم سورة  2وكانت تسمعها من حجرهتا: فما برحت حىت نزل جربيل هبذه اآلية، فحقًا إن اهلل مسيع بصري

جملرد شكواها ينزل من السماء تشريعًا بإهناء عادة جاهلية هي عادة الظهار، ويقرر كاملة يف القرآن الكرمي بسبب امرأة، 
 جلميع الرجال أن زوجاهتم ليست أمهاهتم. اهلل 

وهكذا نقرأ مشاهد رائدة للمرأة يف القرآن الكرمي يف مجيع أحواهلا وظروفها اليت تزامنت مع موكب األنبياء والرسل 
نيا واآلخرة، وهناك ق الذين محلوا للبشرية رساالت السماء لتحقيق سعادة الناس يف الدعليهم السالم، وهم أفضل الل

، كانت هلن أدوارًا ريادية أخرى، ومشاركات واعية على مستوى األسرة -مل يستوعبهن البحث احلايل-نساء وفتيات 

                                                            
 .والخلفاء الراشدين دور المرأة السياسي في عهد النبي التفاصيل يف : زيادة، أمساء حممد أمحد،  1
 .1، ص20، جالتفسير الواضححجازي،  2
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السالم إىل تغييب أدوارهن يف واقع احلياة،  واألمة يف مسرية حياة األنبياء والرسل عليهم السالم، ومل يعمد األنبياء عليهم
يستعطف أخاه باألم  . وهارون [20]هود،  ﴾َهُؤاَلِء بَ َنايت ُهنَّ َأْطَهُر َلُكمْ ﴿َياطب قومه قائاًل:  فهذا لوط 

ألمه كما  أمه على العرش كما رفع أباه، ويدعو نوح  . ويرفع يوسف [51:]طه ﴾قَاَل يَا اْبَن أُمَّ...﴿خماطباً إياه: 
َوبَ رًّا ﴿يف مهده قائاًل:  ، ويتحدث عيسى  ، وكذلك النيب حيىي يدعو ألبيه، وكذلك من بعدهم إبراهيم 

. واألنبياء عليهم السالم يف عنايتهم باألم ومشول الدعاء هلا مع األب يعّلمون الناس أهنم مهما وصلوا [32:]مرمي ﴾ِبَواِلَديت 
منزلة رفيعة عند اهلل كأنبياء ورسل؛ إال أن األم جيب اإلحسان إليها، وتعّهد التواضع هلا. وَياطب موسى أهله وهي إىل 

َها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ِإْذ رََأى نَارًا فَ َقا﴿جواره يف الوادي املقدس:  َل أِلَْهِلِه اْمُكُثوا ِإين  َآَنْسُت نَارًا َلَعل ي َآتِيُكْم ِمن ْ
ويسارع األنبياء والرسل إىل إنقاذ أهلهم النساء املؤمنات من عقوبة تكذيب أقوامهم هلم. وكما أيد اهلل . [12:]طه ﴾ُهًدى
  امرأة إبراهيم  وهي عجوز عقيم، فإن زوج النيب زكريا مبعجزة اإلجناب كذلك كانت عقيمًا ولكن شاء اهلل
  أن يبشرهم بيحىي ﴿ قَاَل َرب  َأَّنَّ َيُكوُن يل ُغاَلم  َوَقْد بَ َلَغيِنَ اْلِكبَ ُر َواْمَرَأيت َعاِقر  قَاَل َكَذِلَك اللَُّه يَ ْفَعُل َما

 ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ُذر يَّيِت  َرب ََّنا ِإين  َأْسَكنُت ِمن﴿لزوجه وذريته فيقول:  ويدعو النيب إبراهيم . [12: ]آل عمران ﴾َيَشاءُ 
 ﴾َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ  ِمَن الثََّمرَاتِ َد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم َرب ََّنا لُِيِقيُموا الصَّاَلَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَ ْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْ ُهْم ِعن

 ﴾َد َرب ِه َمْرِضيًّاوََكاَن ِعن وََكاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّاَلِة َوالزََّكاةِ ﴿. مث يقتدي به ولده إمساعيل فيدعو أهله إىل الصالة: [32:]إبراهيم
 . [99:]مرمي

بل كانت زوجات الرسل واألنبياء عليهم السالم دليل على بشريتهم، فالرسل عليهم السالم ليسوا مالئكة، ولكنهم 
ْذِن اللَِّه ِلُكل  يَْأيتَ ِبَآيٍَة ِإالَّ بِإِ  َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا هَلُْم أَْزَواًجا َوُذر يَّةً  َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمنوَ ﴿من جنس البشر 

 . [30:]الرعد ﴾َأَجٍل ِكَتاب  
 التوصيات:

إىل عهد  من واقع العرض السابق بدا واضحاً أن املرأة لعبت دوراً ريادياً مميزاً عرب تاريخ اإلنسانية منذ عهد آدم 
السماء؛ إال أهنا أقصت عنها ، وأعطيت من احلقوق ما كفلتها هلا شريعة اإلسالم ومنهج خامت األنبياء والرسل حممد 

عندما ابتعد اجملتمع كله عن شريعة اإلسالم. ولذلك فإهنا مطالبة بتحمل املسؤولية والتكليف، وأن تأخذ بزمام املبادرة 
 لكي تسهم من جديد يف العودة إىل العهد الريادي لألمة، بالطرق املشروعة اآلتية:

ئله، ولتنمية مواهبها ومهاراهتا وخرباهتا، وتطبيق ما اكتسبته، و تلىب يُفسح أمامها الطريق لتسلح أدوات العلم ووسا -
حاجاهتا ومطالبها يف املشاركة اجملتمعية، واالقتصادية، والقانونية، والسياسية، والقيادية يف إطار منهج اإلسالم 

 احلنيف.
اصة باملرأة لكي تستطيع أن تؤدي ، وكذلك توفري املؤسسات الالفكرية يُعتىن برتبية األفراد من حوهلا وتوجهاهتم -

 ال تفريط وال إفراط.  أدوارها الريادية داخل البيت، واألسرة، واجملتمع، وفق شريعة اهلل 
دراسة شخصيات املرأة اليت وردت يف القرآن الكرمي، بشكل تفصيلي ويف إطار جماالت احلياة العملية املعاصرة، مع  -

 فيما ال نص فيه.استمرار االجتهاد يف موضوعات املرأة 
_____________________ 
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 المعاصرة والتحديات المسلم الشباب
 

 1د. عبد اهلل محمد الحواسي
 ملخص البحث:

ميكن ، وكيف هم التحديات املعاصرةأتسليط الضوء على الشباب املسلم و سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية      
ن هذه الفئة أ باعتبار، االجنرافات اليت ستواجههم ماأمن الصمود يف املستقبل  ، ليتمكنالنهوض هبذا الشباب وتسليحه

تطمح للرقي يف مستقبلها  مةأالذي به يقوم اجملتمع احلضاري، لكل  وحجر الزاويةالعمرية من اجملتمع هي العمود الفقري 
عن غريها فة تلالاصة ومواقفها املخ وضاعهاأهلا  واإلناثالذكور  هنسيملسلم جبالشباب ا فهذه الفئة العمرية من، القادم

كرب التحديات والكشف عن أ هلي بالشباب املسلم.مدى اهتمام الوحي اإلويهدف إىل بيان  من الفئات العمرية باجملتمع.
بالعواصف  ال يتأثرشباب املسلم حىت ن نسلح الأكيف ميكن و العصرية اليت تواجه هذه الفئة العمرية من الشباب املسلم، 

عدم فرض و ، الثقة حىت يكون قادرا على اختاذ القرار همنح، و جيايب البناءدعوة الشباب املسلم للتفكري اإل العصرية؟ من خالل:
 والاملنهج الوصفي التحليلي والذي يعين بوصف األمر الذي يراد دراسته ، متبعا فيه يف حتديد مسار حياهتم يهعل اآلراء

 .ا وتفسريها ومعرفة العالقة بينهابل يتعدى ذلك إيل حتليله ،يقف عند جمرد الوصف ومجع املعلومات
_____________________ 

 المقدمة:
 يبقى اإلسالم ىتين احلنيف كعقيدة يف املؤمنني، وذلك حدحرص اإلسالم كل احلرص على غرس مبدأ الوالء لل لقد     

 وحييا له، حىت يلقى ربه. هو مدار حياة املسلم، يعيش
اب بلوغ املعايل من أعظم أسب لعز وجهتا، قد جعلهم اهلل الشَّباب هم طاقة األمة وقوهتا، وعمادها ومصدر عز ف 

وم هم رجال ة، وصناعة تارَيها، فشباب اليعن ذلك أمة من األمم، ومن أكرب مقومات بناء جمد األم ذوالقمم ال تش
على حسن رعايتهم  عليه مستقبل األمة، ولذلك جاءت النصوص الشرعية باحلث يبىنذي وهم األصل ال"الغد، 

ق اهلل بعد توفيوتوجيههم إىل ما فيه الري والصالح، فإذا صلح الشباب وهم أصل األمة الذي يبىن عليه مستقبلها 
  .2"ة مستقبل زاهرالق، فسيكون لألمين واألخسبحانه، وكان صالحه مبنيا على دعائم قوية من الد

 :     اب والقرآن الكريمالشب
خرى اليت يقصد ية األلفاظ القرآنن جند العديد من األأ، ولكن ميكن قرآن الكرمي ذكر الشباب هبذا اللفظمل يرد يف ال     

 ط                      بل نسل ،و لفظ الشباب بعينهأندرس مصطلح  ، وحنن هنا المن ورائها الشباب
 .ات اجملتمع بصرف النظر عن مسماهاحمددة من فئ الضوء على فئة عمرية

ىل هذه إلفاظ اليت تشري قد وردت فيه العديد من األ ،وهو صاحل لكل زمان ومكان ،م اهللكال  ومع ذلك فالقرآن     
ْعَنا فَ ىًت َيْذُكُرُهْم يُ َقاُل َلُه ِإبْ رَاِهيُم﴾ :. قال تعاىلاجملتمع الفئة العمرية من   .[62]األنبياء: ﴿قَاُلوا مسَِ

                                                            
 الغريب بليبيا.جامعة اجلبل  1
 .1ص ،من مشكالت الشَّباب، ابن عثيمني 2

http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالأنبياء:60
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. قال ابن أي شابا "مسعنا فىتكان شابا "  براهيم إن أ اآليةن يوضح لنا من خالل هذه أراد اهلل تعاىل أفقد      
 .1"شاب ال وهوإويت العلم عاملا أوال  ،ال شاباإما بعث اهلل نبيا عباس: "

َيُة ِإىَل اْلَكْهفِ  :خر قال تعاىلآويف موضع         ُدْنَك َرمْحًَة َوَهي ْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدا﴾فَ َقاُلوا َرب ََّنا آتَِنا ِمن لَّ  ﴿ِإْذ َأَوى اْلِفت ْ
ْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى﴾ ويقول تعاىل: .[12]الكهف: َية  آَمُنوا ِبَرهبِ   .[13]الكهف: ﴿ِإن َُّهْم ِفت ْ

هدى للسبيل أو  ،قبل للحقأوهم  ،وهم الشباب هنم فتيةإ" :يف تفسريه ملعىن الفتية يف سورة الكهف يقول ابن كثري     
املشايخ من قريش فعامتهم  امأ، و لرسوله صلى اهلل عليه وسلم شباباكثر املستجيبني هلل تعاىل و أوهلذا كان  ،من الشيوخ

 . 2"ال القليلإبقوا على دينهم ومل يسلم منهم 
 ،21ىل سن إ 19الكرمي املقصود منها الفئة العمرية اليت تبدأ من سن  قرآنن مصطلح الفتوة يف الألك يتضح من ذ     
 .املتحدة لألممكثر من ذلك حسب تصنيف اجلمعية العامة أورمبا 
الَِّذي ﴿اللَُّه  :تعاىلوهذه الفرتة للشباب تقع بني فرتتني عمريتني فيهما ضعف كما بينه اهلل عز وجل يف كتابه بقوله      

 بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة ََيُْلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر﴾ َضْعٍف قُ وًَّة مُثَّ َجَعَل ِمنبَ ْعِد  ْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمنن ضَ شَخَلَقُكم مّ 
 .[91]الروم:
الطاقات وتأيت القوة واحلركة و  ،مث يأيت الشباب ،الفرتة العمرية اليت قبيل الشباب تكون ضعفاو أن الشباب أمبعىن      

 اآلية. فتبني لنا من خالل فيها ضعف وهي الكهولة والشيخوخة خرىأتأيت فرتة عمرية ذلك ، وبعد موراملتزايدة وتدبري األ
ها كما يكون نسان فين يعطي اإلأوهي الفرتة العمرية اليت يستطيع  ،يف فرتة شبابه الإنسان قوة يف حياة اإل نه الأالكرمية 

 .نراه مستحيال حداث كل ماإقادرا على التغيري و 
  :التحديات الجسيمةلى العديد من إتعرض فئة الشباب وفي زمننا هذا ت

 :ية والسلوكية والتجاذبات الفكريةخالقمنها التحديات األ     
رجاعهم إوسنخسرهم ولن نستطيع  ،خرىأ فكارأوراء  سينجرونو سهونا عن شبابنا فإهنم أن غفلنا فيه إن حنن اآل     

 .بداأىل جادة الطريق إ
فكار املنحرفة اليت مهها فالسبل املضلة للشباب كثرية خصوصا مع هذه الظروف وتقنية االتصاالت وكثرة التيارات واأل     

ة والعربة ظالع ولنا يف قصة يوسف  ،ناهيك عن االحنالل والفسق، والفوضى التهلكةىل إاجملتمع شباب استدراج 
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما ﴿ .وسلوكنا يف خمتلف الفئات العمريةخالقنا أوهي كفيلة بأن تقوم  ،والفائدة الكربى ُه آتَ ي ْ َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ

يِت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعن ن َّْفِسِه َوَغلََّقِت األَبْ َواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اللَِّه ِإنَُّه َريب  َورَاَوَدْتُه الَّ  • وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ 
 .[23-22]يوسف: ﴾َأْحَسَن َمثْ َواَي ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُمون

نرتنت والقنوات الفضائية لن مينع الشباب فقفل اإل ،ن سياسة العزلة للشباب لن جتدي نفعاأىل إن ننوه أوهنا وجب      
ن مل يتمتع برتبية إ، فشبابنا ي يكفل احلصانة الذاتية للشبابذ، ولكن الرتبية السليمة هي العاصم الاتمن ترك املنكر 

 .ة معتدلة فستخطفه السبل املضلةسليمة ديني
                                                            

 .102، ص3ج، العظيم قرآنتفسير ال يف ابن كثري ، كما نسبه إليهتفسيرهيف  حامت أيب ابنأخرجه  1
 .21-23، ص3، جالعظيم قرآنتفسير الابن كثري،  2

http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالكهف:10
http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالكهف:13
http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالروم:54
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 بذلك االنقطاع عن اجملتمعات اليت ختتلف عنا يننع ال، خلإوالقنوات الفضائية و... نرتنتاإلوحنن عندما ننبه من      
، بل جيب االحتكاك هبم والتعامل معهم خالقي حرية شخصيةاليت ترى باالختالط واالحنالل األ، كتماعيادينيا واج

النصهار ىل درجة اإيصل هذا االحتكاك  ، حبيث الكن يف حدود ما يراه الشرع احلنيفول ،واالستفادة من حضاراهتم
 .والذوبان يف تلك احلضارة

الوسطي البعيد عن الغلو، مصحوبة بالتوجيه والتثقيف الديين  ،ميانيةإجواء أسرته يف أفالشاب الذي يعيش مع       
ىل جادة الطريق، ملا حيمله من قيم وتعاليم إان ضل الطريق لفرتة ما حتما سيعود لرشده و إخالقي العلمي فإنه و األو 
 .عليهاسالمية قد جبل إ

ل رسول اهلل صلى اهلل قا حصن للنفس وهواها،أنه لزواج ألوقد حث الرسول صلى اهلل عليه وسلم الشباب على ا     
وأحصن للفرج، ومن مل يستطع  ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر :يا معشر الشباب»: عليه وسلم

 .1«فعليه بالصوم فإنه له وجاء
الَِّذيَن اَل جيَُِدوَن  ﴿َوْلَيْستَ ْعِففِ  :تعاىل قال، مام الشهواتأصوم يعفف النفس ويهذهبا ويلجمها ن اليف أفال شك      

 .[33]النور: َفْضِلِه﴾ َحىتَّ يُ ْغِنيَ ُهْم اللَُّه ِمنِنَكاًحا 
 :والمعنوية للشباب المسلم قتصاديةالحاجات اال

والقدرة على  العاطفيةات الرتبوية التعليمية السليمة و و املعنوية مبا فيها االحتياجأاملادية شباع الشباب سواء إن عدم إ     
ل  أو ن نزلت إية عن االحتياجات املادية للشباب، فليس عبثا مهأتقل  ، هذه االحتياجات التكوين صداقات ناجحة

أمور الدنيا مر من أو أي أ ،مجع اهلل للمسلمني بني منافعهم املتمثلة يف التجارةويف موسم احلج  ،(اقراء) القرآنكلمة يف 
لَّيْشَهُدوْا َمنَٰ ِفَع هَلُْم َوَيْذُكُروْا ٱْسَم ٱللَِّه ﴿ :وهذه فيها تذكرة وفائدة للمسلمني ،، مع ذكر اسم اهلل عز وجلفيما يرضاه اهلل

َها َوَأْطِعُمواْ ٱْلَباِئَس ٱْلَفِقريَ ِِف أَيَّاٍم مَّ   .[20]احلج: ﴾ْعُلوَمٰ ٍت َعَلٰى َما َرَزقَ ُهْم ّمن هَبِيَمِة ٱألنْ َعاِم َفُكُلواْ ِمن ْ
يف مهية للشباب أتكون ذات  ال ياجاتاالحت خر، فهذهآىل إة ما ختتلف من جمتمع ما االحتياجات املادية فعادأ     

 ألجل، و غري ذلك من السلوكيات املنحرفةإىل السرقة إخر آ حني يلجأ بعض الشباب يف جمتمع ، يفلوفرهتاجمتمع ما 
 ، مما يرتتب على ذلك خلال يف اجملتمع.شباع حاجاته املاديةإ

 بسبب خوفه من اهلل نحرفيفإن سلوكه لن  ،و غنياأن كان فقريا إو  ؛سالمية وسطيةإفالشباب الذي ترىب تربية دينية      
عمال ، واالستصف معنوية ونفسية كرفقاء السوءلعواحال الشباب الذي يتعرض هو ، ذلك وجل، وتربيته السليمةعز 

 .فال خوف عليه من العواصف العصريةفمن كانت تربيته صحيحة  ،احملرم لوسائل االتصاالت
تياجات الشباب تحقيق احفيجب على اجملتمعات حلماية الشباب من االحنراف وضع الطط املدروسة والكفيلة ب     

 .ء فراغهم بالرياضة والسياحة فقطمال نم املادية واملعنوية، بدال
ن عدم تطوير مثل هذا إعلم الشباب ... هبذه الفئة حتت مسمى ) اللشباب خاص اوان كي نطور علمن األآفلقد      

ىل واقع الشباب يف عصر إ، وتكفي نظرة سريعة ابضايف على هدر الشبإسوى دليل  ما هون يف جامعاتنا ىل اآلإالعلم 

                                                            
 .992ص ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، العيدابن دقيق  1

http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالنور:33
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مهية مثل هذا العلم وضرورته لوضع سياسات شبابية على أنسان كي يتضح مدى وواقعهم يف بالد هدر اإل ،العوملة عموما
 .1(ماعية واالنتماء كما يف الرتويحالصعيد اجملتمعي يف الرتبية والعمل واملشاركة االجت

 ؟م حتى ال يتأثر بالعواصف العصريةلمسلن نسلح الشباب اأكيف يمكن 
 املسؤولية:قحامهم يف املهام وحتميلهم إ     

 ، فمعظم من اتبع النيب صلىسالمبعناية خاصة يف اإل حظيت، وقد يف اجملتمع ةاملعطاهذه الفئة العمرية هي الفئة      
يب أ: مثالأعلى والقدوة احلسنة يومنا هذا املثل األىل إسالم ، وكانوا عونا له لنشر اإلاهلل عليه وسلم هم من شباب قريش

ه وسلم الصحايب ، ومؤذن الرسول صلى اهلل علييب طالبأ، وعلي بن بكر الصديق، وعمر بن الطاب، وعثمان بن عفان
... والقائمة تطول بشباب  ، واملقدادوعبد اهلل بن عباس ،، وخالد بن الوليدبالل بن رباح، ومحزة بن عبد املطلب

سامة بن زيد لقيادة جيش املسلمني وهو شاب يافع مل أل ، فتكليفه نيمجعأسالم الصحابة رضوان اهلل عليهم إلا
بأمهية الشباب ودورهم  ال لتمكني الشباب والرفع هبم وحتميلهم املسؤلية وملعرفته إهي  يتجاوز العشرين عاما ما

 .نراه مستحيال ن تفعل ماأتطيع متتلكه هذه الفئة من طاقة تس وقدرهتم على التغيري وما
 واوحتميلهم املسؤلية حىت يكون ،يف الكبار هبذه الشرحية ء بسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلمفوجب على اجملتمع االقتدا     

 .عبائهم املستقبلية والنهوض هباأقادرين على حتمل 
جيال ، يعد عمال مرفوضا يف العملية الرتبيوية الصحيحة لأللشباب وممارسة دور الوصاية عليهمن هتميش اإ     

جياد احللول إنفسهم قادرين على املسامهة يف أهنم يرون يف أل ؛ساسا لدى هذه الشرحيةأنه مرفوض أالصاعدة، كما 
 .ضمن جناحا مما يراه اجليل القدميأسرع و ،سهل وأوالتغيري والتطوير، ورمبا بطرق 

 ،خرىأو بأي طريقة أال حناول قمعها بالقوة أوجيب  ،ض احلركات التمردية للشباب تعد مفيدةن بعأن نعي أفيجب      
ن نركز التمرد وقمع أوحناول حلها بدل  ،زمةىل األإن نتجه أفينبغي  ،ورمبا تكون حادة ،زمةأىل بداية إ افرمبا تكون مؤشر 

  .2الشباب
 ،ونظرة العلو ومرحلة الغرور سرعان، فهم شباب كما حيلوا هلمن للشباب فيتصرفوا  ن نطلق العناأيعين  وهذا ال     

معمقة صحيحة هلذه  ، من خالل دراساتال تغفل ذلك وتبادر باحللولأ، وعلى اجملتمعات فيجنحوا عن الطريق السليم
 .الفئة العمرية

جيال القدمية وحبا يف ن األزين لالبتكار والتطوير واالخرتاع، فبعض مويف الوقت ذاته فتح الفرص للشباب املتمي     
ولنا يف هذه  ،هلا الساحة طلبا للسلطة واملناصب لتخلُ  ،ىل كبح طاقات الشبابإتضطر  ،وخوفا من هتميشها الظهور

حق بامللك أَّن يكون له امللك علينا وحنن أن اهلل قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أوقال هلم نبيهم ﴿ :علىية املثل األاآل
 ملكه من يشاء واهلل واسع ن اهلل اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم واهلل يؤيتإمنه ومل يؤت سعة من املال قال 

 .[212:البقرة] عليم﴾
 لمسلم ليتمكن من اتخاذ قراراته:للشباب ا منح الثقة -

                                                            
 .223ص ،نسان المهدوراإل، حجازي 1
 .126ص ،المشكالت السلوكية بين الشباب الكويتيبراهيم، اإل 2
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دقيقا يف  ،حىت يصبح الشاب ناجحا يف جمتمعه ،جيب على اجملتمعات مساعدة الشباب وتدريبهم يف اختاذ قراراهتم     
يعين عدم رجوعه وطلبه للمشورة  وهذا ال ،ن يتخذ قراره بنفسهأتعود ومترس  كونهاته املهمة يف الوقت املناسب  اختاذ قرار 

 .ىل قرارات مفصلية مدروسةإاليت حتتاج مور يف بعض األ
 :ختاما
سنة نبيه صلى اهلل عليه  دينه وصالبته فيه، ومتسكه به، واستقامته على إن قوة الشباب املسلم تكمن يف ثباته على     
، مع االشتغال الدائم بالعلم النافع، وعمارة األوقات بالعمل الصاحل، بنفس تواقة إىل العال، وطموحة إىل املعايل، وسلم

هذا الِدين احلِق، وتربو معرفتهم  ودون تراخ أو تقصري يف إشاعة األمل والرجاء يف نفوس الناس، حىت هتتز مشاعرهم إىل
 به، وذلك بدعوهتم إليه على بِينة وعلم وهدى وبصرية.

، دور فاعل داخل اجملتمع وفتح اجملال هلم ملمارسة رغباهتم بلعب ،فإن مل هتتم اجملتمعات هبذه القضايا الشبابية املهمة     
 .يدسالم والعادات والتقالفستكون النتائج وخيمة متنافية مع اإل

وضع القرآن والسنة الشريفة كمعيارين أساسيني لرتبية الشباب املسلم، فالرتبية الدينية الصحيحة لشبابنا يف صغرهم      
تنقذه فيما بعد من سبل الظالل يف الفرتة العمرية الفعالة واألكثر عطاء كوهنا تقع كقوة بني ضعفني، والرتبية السليمة 

ية احلقة هلل عز وجل يف نفوس الشباب املسلم، وختصيص النيب صلى اهلل عليه وسلم للشباب املعاصر تبدأ بتحقيق العبود
 باالتباع دون سواه والعمل بشرع اهلل ظاهرا وباطنا.

 القدوة احلسنة من أعظم األساليب املؤثرة يف نفوس الشباب.     
 ة إجيابية مع الشباب.احلوار واإلقناع العقلي من أجنح األساليب الرتبوية يف الوصول إىل نتيج     
 الوقوف على حاجات الشباب ومتطلباهتم، يعني على فهمهم، وبالتايل إمكانية التعامل معهم واالستفادة منهم.     
إذ ليس خافيا على أحد أن اجملتمعات املهتمة بالشباب واليت توفر هلم احتياجاهتم، وتدعم فيهم روح العطاء      

 طورا من غريها من اجملتمعات.واالبتكار تكون أكثر رقيا وت
___________________ 

 قائمة المصادر والمراجع:
مجعية  16جملة شؤون اجتماعية، ع:  )الشارقة: ،المشكالت السلوكية بين الشباب الكويتيفائقة يوسف،  ،براهيماإل -1

 ه (.1116م/1559االجتماعيني، صيف:
 م(.1559ه/1116، )القاهرة: دار اجليل، د.ط، األحكامإحكام األحكام شرح عمدة ابن دقيق العيد،  -2
 .من مشكالت الشَّبابابن العثيمني، حممد صاحل،  -3
  د.ط(.حياء الكتب العربية، إدار )القاهرة:  ،العظيم قرآنتفسير الالفداء،  وبأعماد الدين  ،بن كثريا -1
 .م(2229د.ط، ريب، املركز الشبايب الع :بريوت)، نسان المهدوراإلمصطفى،  ،حجازي -9
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 نيسيا وتحديات المستقبل: رؤية قرآنيةإندو الشباب المسلمون في 
 *د. زمخشري حسب اهلل

 :ملخص البحث
نيسيا اليوم، وحتّديات املستقبل اليت يواجهوهنا، ث يف واقع الشباب املسلمني يف إندو هدفْت هذه الّدراسُة إىل البحْ      

اليت مُتَك ن الشباب املسلمني من مواجهة تلك التحّديات. وقد اسُتخدم املنهج التحليلي الوصفي الستنباط واإلرشادات القرآنّية 
أهّم التعاليم القرآنية اليت جيب مراعاهُتا واتّباعها على الشباب املسلمني. وقد رّكز الباحث يف طرح حبِثه على واقع الشباب 

لة إسالمية من حيث عدد املسلمني، ومن حْيث عدد الشباب. وخلصت الدراسة إىل أّن املسلمني يف إندونيسيا باعتبارها أكرب دو 
القرآن أبرز دوَر األسرة واملدرسة واملسجد واجملتمع واحلكومة يف تربية وإعداد الشباب املسلمني، الذين سيلعبون ثالثة أدوار 

بالنجاح، وحتريك اجملتمع حنو اإلصالح والتغيري. وكشف  أساسّية يف املستقبل: مواصلة إجناز السابقني، وتعويض فشل السابقني
البحث أّن أهّم املعّوقات والتحّديات اليت واجهها الشباُب املسلمون اإلندونيسيون تكمن يف أربع حتّديات رئيسة، وهي: حتّدي 

 .علمانية، وحتّدي احلكومة الالشيطان والنفس واهلوى، وحتّدي الغزو الفكري، وحتّدي االحنالل األخالقي
_____________________   

 :المقدمة
تُعّد إندونيسيا أكرَب دولٍة إسالميٍة ِمْن حْيث عدد السّكان. وتُعّد فئُة الشباب فيها أكرَب شرحية من شرائح السّكان.      

، واليت قد تتضّخم تلك املشكالُت إْن مل مع هذا العدد الضخم من الشباب، يُوجد العديُد من املشكالت اليت يواجهوهنا
 جتد احللول املناسبة هلا. 

القرآُن ِو تمل حيبالشباِب وباملشكالت اليت يواجهوهنا اهتماماً كبرياً، وإْن  ولقد اهتّم القرآُن الكرمي وسنة نبّينا حمّمد      
األلفاظ، مثل الفتية والذرية. وعلى الرغم من  مباشرة إاّل أنّه ورد فيه ما يرادفها منأو لفظة )الشباب(  على مصطلحٍ 

وجود كثرٍي من التعاليم القرآنية اليت تتعّلق بالشباب، إاّل أّن الوعي بتوجيه الشباب ومتكينهم من مواجهة مشكالهتم على 
جهًة غربيًة، أساٍس قرآيّن ال يزال ضعيفاً. بل جند أّن أكثَر حكومات الدول اإلسالمية متيل يف سياساهتا حنو الشباب و 

مثل تركهم دْون توجيٍه وال إرشاٍد، مما يؤّدي إىل هدر طاقاهتم فيما ال ينفع. أّما يف الغرب، فقد ظهر يف العصر احلاضر 
، حيث يدّرس يف جامعاهتم، بينما جامعات العامل اإلسالمي مل تتعّرْف بعد إىل  Youth Scienceعلم  يسّمى علُم الشباب

 تكفي نظرة سريعة إىل واقع الشباب يف عصر العوملةيف هذا الصدد: " لدكتور مصطفى حجازييقول امثل هكذا علم . 
شبابية  لوضع سياسات وضرورته، كأساسٍ  ضح مدى أمهية مثل هذا العلمعموًما، وواقعهم يف بالد هدر اإلنسان كي تتّ 

 .1"كما يف الرتويحواملشاركة االجتماعية واالنتماء،   على الصعيد اجملتمعي يف الرتبية، والعمل
 المبحث األول

 القرآُن والشبابُ 
 المطلب األول: مفهوم الشباب

                                                            
 .معة دارماوانسا مبيدان إندونيسياحماضر بكلية الرتبية، جا *
 .221، صاإلنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،مصطفى حجازي 1
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 ، وما بكت العربُ 1"وهو ما بني الثالثني واألربعني ،مجع شابٍ ه "أنّ بيف كتابه فقه اللغة  لغةً  الشبابَ عّرف الثعاليب      
 :أبو العتاهية قال حىّت  ،على الشبابِ  على شيء كما بكتْ 

 2بفأخربه مبا فعل املشيْ         د يوماً ليت الشباب يعوْ  فيا
 ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ة بنْي ، قوّ ة بني ضعفنْي ه "مرحلة قوّ بأنّ  بُ اجلعْ  هعّرفف ،اصطالحاً  الشباب اوأمّ      

م 1565بالقاهرة  ل يف جامعة الدول العربيةكما حّددها مؤمتر وزراء الشباب األوّ   ،سنة 29-19رية بني وهي مرحلة عمْ 
تالف البلدان اخْ باملدى العمرى للشباب َيتلف  بأنّ  فق عليه يف هذا الشأن، علماً انسجامًا مع املفهوم الدويل املتّ 

 .3واجملتمعات"
َضْعٍف قُ وًَّة مُثَّ َجَعَل بَ ْعِد  ن َضْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمنم م  اللَُّه الَِّذي َخَلَقكُ ﴿وقد أشار القرآن إىل هذا املعىن يف قوله تعاىل:      

 .[91]الروم: ﴾بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة ََيُْلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديرُ  ِمن
  Youngو Youth من اللفظتني الشباب باللغة اإلجنليزية كلّ  يقابل لفظُ  ،(Oxford) يف املعجم اللغوي اإلجنليزيو      

  .1"ابتداًء من مرحلة الطفولة إىل ما قبل الرشد العمرية اليت متتدّ  تطلق على املرحلة"و
 يف مظهرٍ  على املرحلة اليت يكون فيها الفردُ  يف املعجم العريب، يدلّ  الشبابَ  ن خالل املعجم اللغوي، أنّ مِ  يبدوْ      

ستعمل كمرادف ملفهوم ت املراهقةَ  األجنيب يشري على أنّ  جمَ ة، يف حني جند املعْ باحليويّ  مفعمٍ  ، وجسدٍ حسنٍ  ، ووجهٍ حسنٍ 
ات النفسية والبيولوجية شد حيصل فيها جمموعة من التغريّ الرُ  ة اليت حتدث ما بني الطفولة وسنّ العمريّ  املرحلةَ  الشباب، ألنّ 
  .واالجتماعية

يف عمٍر يرتاوح ما بني سّن العاشرة إىل سّن ( فئة الشباب أهّنا مْن كان WHOوقد حّددْت منّظمة الصّحة العاملية )     
الرابعة والعشرين. أّما فئة املراهقني، فهي يرتاوح أعماُرها ما بني سّن العاشرة إىل سّن التاسعة عشر. وقد سار على هذا 

الرابعة والعشرين املفهوم كثري  من احلكومات من الدول الغربية. ففي كندا مثاًل، قّررْت احلكومة الكندية أّن من جتاوز سّن 
 .9ليس له أّي حّق يف املطالبة بضمان توفري الدمة االجتماعية من احلكومة

من البيان أعاله، ميكن أن نستنتج أّن مثّة اجتاهات يف التعريف بالشباب، منها من جيعل الشباب حمصورًا يف فئة      
ادت فيها القوة اجلسمية والفكرية، حيث ميكن عمرية معيّنة، ومنها من جيعل الشباب يشمل الفئة العمرية اليت س

 للشخص فعل العديد من اإلجنازات ما ال ميكن حتقيقها فيما قبلها وما بعدها. 
 
 

                                                            
 .313ص، 1ج، فقه اللغة وأسرار العربيةثعاليب، ال 1
 . 32، صديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية،  2

. 3م، ص2212نوفمبري  0-6، ، حبث مقّدم ملؤمتر فيالدلفيا الدويل السابع عشر عن ثقافة التغيريتربية الشباب على ثقافة التغييرنافذ سليمان اجلعب،  3
 www.philadelphia.edu.joواملقال منشور على املوقع التايل: 

1 Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (Oxford University Press, Fourth edition, 8002), p. 812 

9 http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=11,  :م2211سبتمبري  22تاريخ التصفح 

http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=13
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 المطلب الثاني: سمات الشباب وصفاتهم في القرآن
ة وال يف قوّ  ،ليس يف قدرة اجلسد يف مفهومه القرآين الشبابَ َمْن أمعن النظر يف ُرؤية القرآن حنو الشباب، يُدرك أّن      

 ،األربعني على سنّ  بعث املصطفى  ، أنّههلل تعاىلومن حكم ا .يف صالبة العزمية ومحاسة الروح بُ ا الشباالشهوة، وإمنّ 
وهو يف  أسلمَ  أسلم يوم أنْ  يق أبو بكر الصدّ ف ها، وأحاطه بالشباب.العمر وأنضجُ  من فرتاتِ  فرتةٍ  وهي أخصبُ 

أسلم   انبن عفّ  عثمانُ كذا و  .هرِ والثالثني من عمْ  سادسةأسلم وهو يف ال اب بن الطّ  عمرُ كذا و  .السابعة والثالثني
  .هرِ ة عشرة من عمْ نيسلم وهو يف الثاأ علي بن أيب طالب أّما  .رهعمْ  وهو يف الامسة والثالثني من

 ومن إشارات القرآن إىل أهّم صفات الشباب ومساهتم ما يلي:     
اّلذي قد يواجهونه، كما  ذىاألو  تهديدٍ الال َيافون  هم يف العادة. فبقّوة ومبا يؤمنون به بعون احلّق،تّ يالشباب : أوالا      

َعْوَن َلَعاٍل يف االٌّْرِض َوِإنَُّه َفَمآ ءاَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذر يَّة  م ن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف م ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن يَ ْفِتنَ ُهْم َوِإنَّ ِفرْ ﴿: قال اهلل تعاىل
يتمّسكون و  يّتبعون احلقّ  اب الذينالسابقة باألحداث والشب. فّسر ابن كثري كلمة الذرّية يف اآلية [03]يونس: ﴾َلِمَن اْلُمْسرِِفنيَ 
 . 1هتديد فرعون وأتباعه، على الرغم من مبا يؤمنون به

 مل يكْن هلمْ  اليت على املعلومات اجلديدة (، والتعّرفِ sense of curiosity) االستطالعِ  حب  مفطور على  : الشبابثانياا      
ميّرون هبا، كما قال اليت  والوقائعِ  داثِ األسرار واحِلَكم وراء األحْ  ملعرفةث والتطّلع البحْ  هم كثريُ قبل. ف نْ علم  ومعرفة  هبا مِ 

ُل فَ ْوَق رَْأِسي ُخْبزًا تَْأُكُل َوَدَخَل َمَعُه الس ْجَن فَ تَ َياَن قَاَل َأَحُدمُهَا ِإين  أَرَاين َأْعِصُر مَخْرًا َوقَاَل اآلَخُر ِإين  أَرَاين َأمحِْ ﴿ :تعاىل
ُر ِمنْ  َنا بَِتْأِويِلِه ِإنَّا نَ َراَك ِمَن اْلُمْحِسِننيَ الطَّي ْ  .[36]يوسف: ﴾ُه نَ ب ئ ْ

مها من فئة الشباب،  نِ السجْ  داخلَ  يا يوسفَ  الَذْين لقِ نْي يف تفسريه لآلية السابقة أّن السجين َ  البغويّ  ذكر اإلمامُ      
وكان  فحبسهما. ،هماعليْ  ب امللكُ رابه. غضِ ه وصاحب شَ وصاحب طعامه، واآلخر: ساقيْ  مصرَ  ملكِ  مها: خبَّازُ أحدُ 

ليسمَّا امللك يف طعامه وشرابه  ،بامللك واغتياله، فضمنوا هلذين ماالً  أرادوا املكرَ  أهل مصرَ  منْ  مجاعةً  فيه: أنّ  السببُ 
 ،الساقي: ال تأكلْ ا أحضر الطعام والشراب قال الساقي نكل عنه، وقبل الباز الرشوة فسمَّ الطعام، فلمّ  إنّ  فأجاباهم، مثّ 

فلم  ،فشربه ،ك للساقي: اشربْ فقال امللِ  .مسموم   الشرابَ  فإنّ  ،از: ال تشربفإن الطعام مسموم، وقال البّ  ها امللكُ أيّ 
 .2"سهماحببْ  ، فأمر امللكُ ه فهلكتْ ة فأكلتْ ك، فأىب فجرب ذلك الطعام على دابّ من طعامِ  لْ از: كُ ه، وقال للخبّ يضرّ 

، كما أهّنم خبسٍ  ن باملبادئ بثمنٍ تاجروْ ا مّمن يُ ليسوْ  مْ هم القوّي مببادئهم، فهُ العالية ومتّسكُ : استقامة الشباب الثاا ث     
َيُة ِإىَل اْلَكْهفِ ﴿ :ها، حيث قال تعاىللِ أجْ  هم منْ هم ومبادئَ نَ ن دي ْ كوْ احلياة الدنيا، فيرتْ  م متاعُ ا مّمن اغرتهتْ سوْ ليْ   ِإْذ َأَوى اْلِفت ْ

ف، الكهْ  أصحابِ  قّصةِ  عنْ  هذه اآليةُ  تتحّدثُ . [12]الكهف: ﴾ُدْنَك َرمْحًَة َوَهي ْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدافَ َقاُلوا َرب ََّنا آتَِنا ِمن لَّ 
  هم.وتوحيدِ هم هم ومبادئِ نِ على ديْ  احلفاظِ  أجلِ  نْ هم مِ دقائَ م وأصْ رهتَ هم وأسْ ذين تركوا قْريتَ الّ  ن الشبابِ مِ  جمموعة   وهمْ 
، أو  الكارهني هلم عددِ  كثرةِ   نْ ، على الرغم مِ مهمبادئِ  عنْ  ونيرتاجع فهم العلى احلّق،  تِ الثب: يّتسم الشباب بااا رابع     
، على مهعلى مبادئِ  حلفاظِ من أجل ا أّي شيءٍ  فعلِ  على االستعدادِ  متامَ  ونمستعدّ  عدد املستهزئني عليهم، فهم كثرةِ 

                                                            
 .200، ص1، ج تفسير القرآن العظيمابن كثري،  1
 .212، ص1، جمعالم التنزيلالبغوي،  2



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

24 
 

ْعَنا فَ ىًت َيْذُكُرُهْم يُ َقاُل َلُه ِإبْ رَاِهيمُ ﴿ :حيث قال اهلل تعاىل .مهد سالمتَ ويهد   مهه قد يضرُّ ونعلُ ما يفْ  نِ كوْ   نْ م مِ الرغْ   ﴾قَاُلوا مسَِ
 بأنّه شاّب يتحّلى بالشجاعة.   إبراهيمَ  السابقةُ  اآليةُ  لنا صّورتْ . [62]األنبياء:

يتحّلى أْن ّد ال بُ  ، بلْ فحسب كان يف سّن اإلنتاج  نْ تعين مَ  ال القرآن، فالشباب يف نظر بناًء على البيان السابق     
ن بأهّنم ية املستقبلية، واألخالق الكرمية. فالشباب متمّيزوْ ؤْ ل، والرُ ديد، والتفاؤُ أيضًا ببعض السمات اإلجيابية، مثل: التجْ 

 رّوادَ  كثريًا ما يكون الشبابُ   ماعي، والثقايف. بلْ كان على الصعيد االجت  حنو األفضل، سواء   أّي تغيريٍ  ن ملواجهةِ مستعّدوْ 
 والتغيري حنو األفضل يف اجملتمع. التجديدِ 

وقْد ذكر اهلل مناذج من الشباب الرّية يف القرآن من خالل القصص القرآين، ليكونوا املَثَل األْعلى لشباِب املسلمنْي      
، ويكونوا أصحاَب عّفٍة  كعّفة يوسف 1كما فعل أصحاُب الكهف  الئمٍ  يف اهلل لومةَ  اال َيافو يف كّل عصٍر ومصر، لكْي 


، ويكونوا أصحاَب تْضحيٍة وفداٍء كما فعل إمساعيل 2

، ويكونوا أذاّلء هلل وأعزّاء على أعداء اهلل كما كان 3
إبراهيُم 

1. 
 لشبابلها القرآن مطلب الثالث: األدوار التي أناطال

يف  ر اإلخالصِ هبا، وتوفّ  ي اإلميانُ وِ إذا قَ  الفكرةَ  ا تنجحُ إمنّ ، ها الشبابُ "أيّ  خماطبًا الشباَب: االبنّ  حسنُ  الشهيدُ  قال اإلمامُ      
: األربعةُ  ة والعمل لتحقيقها. وتكاد تكون هذه األركانُ مل على التضحيّ ذي حيْ الّ  هلا، ووجد االستعدادُ  احلماسةُ  ها، وازدادتْ سبيلِ 

 .9"الشباب صائصِ خَ  نْ مِ  ، والعملُ ماسةُ ، واحل، واإلخالصُ اإلميانُ 
من حكمة اهلل تعاىل، كّلما تعُظم اإلمكاناُت اليت ميتلكها الشباُب، تعظُم املسؤوليُة اليت ُتوَضع على عاتقهم كذلك.      

 فقد أناط القرآن على الشباب أدواراً كبرية للقيام هبا. ذكر القرآُن أّن على الشباب املسلمني ثالثَة أدواٍر رئيسة، وهي:
ُهْم ُذر ي َّتُ ُهْم بِِإميَاٍن َأحلَْْقَنا هِبِْم ُذر ي َّتَ ُهْم َوَما أَ ﴿السابقني. قال اهلل تعاىل: : مواصلة إجناز أوالا       َناُهم َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ لَت ْ

. صّورت لنا اآليُة السابقة، أّن يف اجملتمع طائفة  َمْن كان [21]الطور: ﴾َشْيٍء ُكلُّ اْمرٍِئ مبَا َكَسَب َرِهني   نْن َعَمِلِهم م  م  
آباُؤهم على إمياٍن، مث اتّبعْتهم ذرّيُتهم على إمياٍن بعد وفاهتم، فهْم خرُي خَلٍف لري سلٍف. بعبارة أخرى، هناك طائفة يف 

وانب الدينية واإلميانية، أْم على اجملتمع واصلوا حتقيق اإلجنازات اليت سبق أن حّققها َمن قبلهم، سواء  كان على اجل
 اجلوانب الدنيوية كاالجتماعية والسياسية واالقتصادية. 

ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت  أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعنيَا ﴿: تعويض فشل من سبقهم بالنجاح. قال اهلل تعاىل: ثانياا      
َك َفْضُل َلْوَمَة اَلِئٍم َذلِ  َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اللَِّه َواَل ََيَاُفونَ اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِب ُُّهْم 

أنّه يف بعض األحياِن يكْوُن الشباُب خَلفاً ملن . بّينْت لنا اآليُة السابقُة، [91]املائدة: ﴾َيَشاُء َواللَُّه َواِسع  َعِليم   اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمن

                                                            
 .10-13انظر: قوله تعاىل يف سورة الكهف اآلية  1
 .33و 23انظر: قوله تعاىل يف سورة يوسف اآلية  2
 .122انظر: قوله تعاىل يف سورة الصافات اآلية  3
 .62و 92انظر: قوله تعاىل يف سورة األنبياء اآلية  1

 .123ص، مجموعة الرسائلحسن البنا،  9
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سبقهم الذين هم أْسوُء منهم، سواًء كان على اجلانب الديين واإلمياين، أْم على اجلوانب الدنيوية كاالجتماعية، 
 والسياسية، واالقتصادية. وهذا يعين أّن على الشباِب القياُم مبا ميّكنهم على تعويض فشل من سبقهم بالنجاح.

اّلذي قام بالتجديِد وإصالِح أّمته،  : حتريك اجملتمع حنو اإلصالِح والتغيرِي. وقد ذكر القرآُن قّصَة إبراهيَم ثالثاا      
نُْدرك . حينما منعن النظَر يف الشباب، [12]مرمي: ﴾َك َشْيًئااَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغيِن َعنيَا أََبِت مِلَ تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمُع وَ ﴿حنْيَ قال: 

م، التغيري يف جمتمعاهتِ  قيادةِ  نْ نهم مِ ث متكّ هم من الناس، حبيْ ن غريِ وْ دُ  والصائصِ  دراتِ والقُ  كاناتِ اإلمْ أهّنم يتمّتعون ب
. ومن املعلوم أّن الشباَب مفطور  على ُحّب التغيرِي، َكما أّن هلم القدرَة على بناِء املستقبل أفضل هلا مستقبلٍ  وحتقيقِ 

هتا، ، ومادّ إىل الشباب لتجعل منه وسيلتها هتْ يف التاريخ العاملي اجتّ  التغيريِ  حركاتُ عّباس حمجوب: " األفضل. يقول
يف  أملٍ  ، ويراوده كلّ جديدٍ  يستهويه كلّ  اهتا، ومن طبيعة الشباب أنْ ها، ومنجم تضحيّ أفكارها، وإطار حركتِ  وحملّ 

 .1"التغيري
إّن العامل اإلسالمي اليوَم يتفّوق على غريِه ِمن العوامل بالنسبة إىل عدد الشباب. فلو أحسن القادُة املسلمْون إعداَد      

 شباهِبم وتوجيِحهم إىل ما فيه صالُحهم لكان ذلك قّوًة هائلًة لتحقيق النهضة احلقيقّية يف العامل اإلسالمي. 
ق ، ويعلّ بليون شاب( 1.3، فإنه يعيش يف البلدان النامية )م2222نمية البشرية للعام تقرير البنك الدويل للت وحسبَ      

تبلغه  رقمٍ  لدان العامل النامية   وهو أكرببليون شاب يعيشون حاليًا يف بُ  1.3 ه نظرًا لوجودِ إنّ " على ذلك قائاًل: التقريرُ 
 ة وأوفرُ صحّ  م أفضلُ ث إهنّ أفضل من اآلن لالستثمار فيهم، حيْ  هناك وقت   يكنْ  التاريخ، ملْ  الشباب على مرّ  شرحيةُ 

عالني اخنفاض عددِ  ة العمل يف ظلّ خلون قوّ يدْ  مث إهنّ باألجيال السابقة، وحيْ  ًا من التعليم مقارنةً حظّ 
ُ
بسبب تغرّي  ،امل

م ليالءِ  ،تدريب نْ نه مِ وْ الية ما يتلقّ نام هذه الفرصة لزيادة فعّ اإلخفاق يف اغتِ  شأنِ  نْ مِ  أنّ  العوامل الدميوغرافية. إالّ 
األمل،  اإلحباط وخيبةِ  من ي حالةٍ ي إىل تفشّ يؤدّ  ني يف جمتمعاهتم أنْ لِ ني فاعِ نِ هم مواطِ لِ العمل، وجلعْ  قِ وْ سُ  احتياجاتِ 

 .2"اجتماعيةٍ  راتٍ مثّ إىل توتّ  نْ ومِ 
 المبحث الثاني

 يات المستقبلوتحد   الشباب المسلم اإلندونيسي
م بلغ 2213( بإندونيسيا أّن تعداد الشباب اإلندونيسي عام Badan Pusat Statistikأشاَر مكتُب اإلحصاِء املركزي )     

هذا العدد يُعّد كبرياً. هذا يعين أّن احلديث عن واقِع الشباب املسلم يف إندونيسيا يعين احلديث  3ميلون نسمة. 62.6
% من التعداد الكلي لشباب إندونيسيا(. ألّن هنضَة اإلسالم يف 09مليون شاب مسلم )أي  93.2عّما ال يقّل عن 

ب املسلمني فيها. إذا صُلحت أوضاُعهم يف احلاضر، إندونيسيا، كغريها من الدول اإلسالمية، متوّقفة على أوضاِع الشبا
 فستصُلح أوضاُع البالد يف املستقبل، والعكس صحيح، ألّن شباَب اليْوم رجاُل املستقبل. 

                                                            
 .22، صمشكالت الشباب الحلول المطروحة والحل اإلسالمي ،عباس حمجوب 1
 ، انظر: 15، ص م2222لبنك الدويل سنة ل السنوي تقريرال 2

siteresources.worldbank.org/EXTANNREP8K7/Resources/English.pdf 
 2211أغسطس  12تاريخ التصفح  ,=id_subyek=1&kat=1http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel&18 انظر: 3

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12
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وقد شهد التاريخ أحداثًَا مهّمة يف إندونيسيا لعب الشباُب الدوَر الرئيَس فيها. فقبل استقالل إندونيسيا، لعب      
(، وهي حادثة  Peristiwa Sumpah Pemudaا يف حادثتني ال يُنسيا، أوالمها حادثة َقَسم الشّباب )الشباب دورًا مهم
م، حيث اجتمع الشباب اإلندونوسيون باختالف قبائلهم، وجزرهم، ولغاهتم، 1520أكتوبر  20وقعت يف تاريخ 

حتالل اهلولندي بإقرارهم أن قوميتهم واحدة، وديانتهم، أيّام االحتالل اهلولندي، واتّفقوا على أن يّتحدوا يف مقاومة اال
 Proklamasiوثانيهما، حادثة اإلعالن الرمسي الستقالل إندونيسيا ) 1ولغتهم واحدة، ووطنهم واحد، وهي إندونيسيا.

Kemerdekaan Indonesia  م، حْيث لعب الشباب الدوَر املهّم يف 1519أغسطس  12(. وقعت هذه احلادثة يف
، من أجل دفعه إىل استغالل فرصة اهنزام اليابان يف احلرب Rengasdengklokكارنو إىل منطقة خطف املهندس سو 

 .2العاملية الثانية وإصدار اإلعالن الرمسي الستقالل إندونيسيا من احتالل اليابان
ط اسقإ( و Reformationحادثة إصالح احلكم )أّما يف العصر احلاضر، فقد لعب الشباب اإلندونيسي دوراً كبرياً يف      

نيسيا مّدة اثنتني وثالثني سنة، حيث لعب الشباُب، خاصة طاّلب اجلامعات، إندو الذي حكم  Suhartoنظام سوهارتو
ل الرئيس سوهارتو، وغريها من األحداث الدوَر الرئيَس فيها من خالل قيامهم باملظاهرات واملطالبة من الربملان بعزْ 

 التارَيية املهّمة األخرى.
على الرغم من أّن الشباب اإلندونيسي الناجحني واملتفّوقني موجودة  يف كّل عصر، إاّل أنّه من املؤسف حّقاً، أّن      

الصورَة األبرَز للشباب اإلندونيسي اليوم صورة  ال حُيسد عليها، حيث إّن وسائل اإلعالم كثريًا ما تسّلط الضوَء على 
 ندونيسي يف عصرنا احلاضر.اجلوانب املظلمة للشباب املسلم اإل

إّن املشكالت اليت يعاين منها الشباب املسلم اإلندونيسي اليوم ال تُعّد وال حُتصى. فهناك مشكالت أخالقية،      
ومشكالت اجتماعية، ومشكالت صّحية، ابتداًء من الزَّن، وتعاطي املخدرات، انتهاء إىل انتشار مرض األيدز، وغريها 

 هاواجهييات حتدّ وعند إمعان النظر يف تلك املشكالت، ميكننا أن نستنتج أّن هناك أربع  من املشكالت األخرى.
لقي، االحنالل ال يحتدّ و ي الغزو الفكري، حتدّ و ي الشيطان والنفس واهلوى، ل يف حتدّ مثّ تت، يف إندونيسيا املسلم الشبابُ 

 . العلمانية ةي احلكومحتدّ و 
 التحّديات بالتفصيل: وفيما يلي بيان كل حتّد من تلك     

 الشيطان والنفس والهوى  ياألول: تحد   المطلب
: إّن الشيطاَن والنفَس خطرية  ليسْت على الشباِب فحْسب، بْل على كل  إنساٍن ضعيِف اإلمياِن. وقال رسوُل اهلل      

 .3«وشيطان ُيِضلُُّه، ونفس تنازُعهاملؤمُن بنْيَ مخِس شدائَد: مؤمن حْيُسُدُه، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتُلُه، »
يشطن( معناه -ذكر القرآُن مرارًا وتكرارًا أّن الشيطاَن كاَن لإلنساِن عدّوًا مبْيناً. والشيطاُن مأخوذ  ِمْن فعل )شُطن      

الن النفس إىل ما ميْ َلق على ى، فُتطاهلو . بينما 1فالشيطاُن صفة  ُتْطلق على كّل بعيٍد عن احلّق، وبعيٍد عْن رمحِة اهللبُعَد يبُعُد. 
                                                            

 .Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, p 888-885. انظر: 1

 .Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, p. 112-192. انظر: 2
 حمل عن المغني. وضعفه العراقي يف أنس عن أبان عن الل ابنإىل  25، رقم15062ص ،1، جالكبير الجامع أو الجوامع جمع يف لسيوطينسبه ا 3

 .2222، رقم211ص ،2ج ،األسفار
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ترجيح ما حيسن لدى  . وهنى اإلسالم املسلمني عن اتّباع اهلوى، الذي يتمّثل يف2ه من الشهوات من غري داعية الشرّ تستلذّ 
 . 3والرشد ما يدعو إليه احلقّ النفس من النقائص احملبوبة على 

هلا بااًل، هذه الطوة  ونلقييف خطوة أوىل، جزئية بسيطة ال  الشيطانَ  الشبابُ  طاوعيحينما وقد أشار القرآن أنّه      
ُُم الشَّ يهم ستطيع من خالهلا أن ينفذ إلاألوىل البسيطة ي  . وكذا، حينما[199آل عمران:] ﴾ْيطَاُن بِبَ ْعِض َما َكَسُبوا﴿اْستَ َزهلَّ

 .للشهوات ، فليس فيه مكان  اهلل بّ حب امتأل القلبُ  حينماللطاعات، و  الشهوات، فليس فيه مكان   حببّ  امتأل القلبُ 
تبع يُ  ه منْ أنّ  لتلك اآلية املعىن املخالف. ف[92القصص:] ﴾ِبَغرْيِ ُهًدى ِمَن اللَّهِ َوَمْن َأَضلُّ ممََّن ات ََّبَع َهَواُه ﴿يقول اهلل تعاىل: 

 .فال شيء عليه ،منهج اهلل هواه وفقَ 
إّن وقوع العديد من الشباب يف وحل الرذائل يرجع سبُبه األساسي إىل عدم وجود الوعي لدى العديد منهم خبطورة      

 :لشاعر العريبالشيطان والنفس، خاصة يف ظّل كثرة أوقات الفراغ لديهم. وقد قال ا
 دةي مفسأرء ملل مفسدة            واجلدة  راغَ والف ابَ الشب إنّ 

إّن توّرط العديد من الشباب باملشكالت العديدة، كتعاطي املخدرات، والزَّن، تبدأ من فشلهم يف استغالل أوقاهتم      
 اهلل يف كلّ  مراقبة وااًل أن يستحضر أوّ  معليه فإنّ  ،استغالاًل صحيحاً  مهتاوقأ الشبابولكي يستغل االستغالل األمثل. 

باملسؤولية حنو الذات  وار يشعُ  أنْ  مْ عليه كما أنّ م،  حياهت من حلظاتِ  حلظةٍ  كلّ   عنْ  واباسَ سوف حيُ  مأهنّ  واكدِر يُ  وأنْ  ،حلظةٍ 
ظهر اليوم يف إندونيسيا العديُد من حركات  وقدهم. اه جمتمعوجتُ  منفسهأاه جتُ  مطلب منهإجيابياً يُ  هناك دوراً  وأنّ  ،واجملتمع

 . ACT(Aksi Cepat Tanggap)1الشباب اليت تعين بتوجيه الشباب على القيام بأعمال خريية، ومن أبرزها حركة 
 الغزو الفكري  المطلب الثاني: تحد ي

املعىَن السليَب الذي يشري إىل ، حيمل يف صلبه Brain Washingإّن مصطلح الغزو الفكري الذي ُيسمى يف اإلجنليزية      
ويرادف الغزُو الفكري مصطلَح التغريب، ويعين "خلق  9انتهاك القَيم اليت تقع ِضمن حّيز الصوصية الثقافية جملتمع ما.

عقليٍة جديدٍة تعتمد على تصّورات الفكر الغريب ومقاييسه، مّث حتاكم الفكر اإلسالمي واجملتمع اإلسالمي من خالهلا، 
 .6دف سيادة احلضارة الغربيةوذلك هب

القرآن الكرمي حيثنا على التفاعل الفكري ويرفض الغزو الفكري، ألّن التفاعل إمّنا يكون من جانبني بني نّدين، يُعطي       
 كّل منهما ويأخذ، أْي يأخذ ما حيتاج إليه وفق معايري مدروسة، ويرتك ما يرتك تبعًا ملنطق معلوم حمتفظًا هبويّته. بينما

الغزو دائمًا يكون من طرٍف قويٍّ لطرٍف ضعيٍف، لغالب قاهر ملغلوب مقهور، يأخذ وال يعطي، وكثريًا ما يأخذ الضاّر 
 2ويدع النافع.

                                                                                                                                                                                                     
 .392، ص2، جالمحيط في اللغةالصاحب بن عباد، و  ؛922، ص2، جمجمل اللغةابن فارس، و  ؛125، ص1ج ،معجم العينالليل الفراهيدي،  1
   .322، ص 1ج حتقيق : إبراهيم األبياري، ،التعريفاتاجلرجاين،  2
 .393، ص0، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  3

 2211يوليو  15تاريخ التصفح  ,do-we-http://www.act.id/id/what هم برامج وفعالية الشباب يف هذه احلركة من خالل املوقع التايل:أانظر  1
 )بتصرف(. 136  ،نظرة إسالمية –الثقافة والغزو الثقافي في دول الخليح العربية مرسي،  9
 .12، صواالتجاه التغريبي التربوي الحديث بين االتجاه اإلسالمي صول الفكرأبو العينني، أانظر:  6
 )بتصرف(. 126-129، صالصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي اإلسالميالقرضاوي،  2

http://www.act.id/id/what-we-do
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اليت هي يف معظمها يسيطر عليها رجاُل األعمال الصينيون -لقد لعبت وسائل اإلعالم يف إندونيسيا اليوم      
الثقافة الغربية والغري اإلسالمية وسط اجملتمع، ويستهدف أساساً هدم فئة الشباب الذين دوراً بارزاً يف غرس  -1املسيحيون

 هم احملّرك األساسي يف هنضة اجملتمع. 
السياسات  ج حبسبروّ املوضوعات اليت أصبحت تُ  أهمّ  من واإلسالمصورة املسلم  تشويهَ باالستقراء، جند أّن      

على الرغم من أّن أكثر تلك املسلسالت تأخذ موضوعات ذات طابع ديين، إاّل أهّنا   يف إندونيسيا.اإلعالمية يف التأثري 
كثرياً ما تُعرض صورَة املسلم واحلاّج يف شكٍل مسيٍء لإلسالم. إضافًة إىل ذلك، كثرياً ما تشّجع تلك املسلسالت الفتاَة 

 اإلسالمية يف اللباس.املسلماِت على اتّباع موضٍة معّينٍة يف اللباس اليت تتعارض مع القيم 
 الثورة اإلعالميةسيادة وأخطرها يتمثَّل يف  على خمتلف الصُُّعد،والصينية يف عصر اهليمنة األمريكية  اليوم نعيش     

ت، بل  ، ومبا حتمل من قيم وعاداٍت دخيلة، وما صاحبها من بثٍّ بصبغة أمريكية وصينية ملفردات جديدة يف واقعنا، غريَّ
 2.باإلمكان خلخلُتها الوعي، مل يكن هدمت مناطَق من

ة اإلقناع، بعمليّ  تأثُّرالبالتحشيد أكثَر من  تتأثّر الشبابإن حتّدي الغزو الفكري وخطورهتا تكمن يف أّن سلوكيات      
التحشيد  مع عملية الشبابُ  ينساق ُسرعان ما جمتمع ما حول مسألة معيَّنة؛ فرأيًا عامًّا يفوسائل اإلعالم  صنعتفعندما 

م بشىت أنواعها؛ املرئية ن على وسائل اإلعالو املهيمن . وقد قامتام   ضة، وإن مل يصاحْبها اقتناع  اتباعية حم هذه بطريقة
 .تبصر احلقيقةَ  أعني هؤالء الشباب ، فما عادتْ [116األعراف:] ﴾َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاسِ ﴿والسمعية باستغالل القاعدة 

ووا إىل الكهف، هربًا من آ ملواجهة هذه التحّدي، ال بّد أن نأخذ الدروس والعرب من قّصة أصحاب الكهف الذين     
إىل كهٍف من ماّسة كذلك حاجٍة يف ، املسلم يف إندونيسيا اليوم شباب. فال، ليحافظوا بذلك على دينهمامللك الظامل

ا ربانًيا، أو كتاَب علٍم يُنتَفع جتمًُّعا ف قد يكونهذا الكه. إليه نوٍع آخر؛ يلتجئون
ً
 إميانيًّا، أو مركز علٍم ومعرفة، أو عامل

طلب ليس فقط من أجل لكهف إىل ا لجوءفال .ووسائل الغزو الفكري فُت الزمان من أجل وقاية هؤالء الشباب منبه، 
 .اإلمياين والفكري؛ لتحقيق االنطالقة الرشيدة والفاعلة يف حياة الشباب دللتزوّ  بلْ العزلة، 

 االنحالل الخلقي  المطلب الثالث: تحدي  
كّلما كانت الثقافُة اليت حيملها الفرُد   .، تتمثَّل يف: مأكله وملبسه وحديثهحيملها الفردُ  ينبثق من ثقافةٍ إّن السلوك اإلنساين      

 مستنقع االحنالل األخالقي. مصّبغة بصبغٍة إسالميٍة، فهو يتمّتع حبصانة قوية من االنزالق يف 
إّن حتديات االحنالل األخالقي اليت يواجهها الشباب املسلمون اليوم تزداد يومًا بعد يوٍم بأشكاهلا املختلفة. فهناك      

املخّدرات لدى الشباب، وهناك مشكلة انتشار الزَّن أوساط الشباب، وهناك جرائم واالحنراف السلوكي مشكلة تعاطي 
 لدي الشباب. وميكننا أن نتصّور حجم تلك التحّديات من خالل البيانات التالية:

                                                            
لكها رجل العمل  اليت مينيحكومية. وسوى قناتني تلفيزيونيت نيسيا مخس عشرة قناة تلفيزيونية جمانية؛ وحدة منها حكومية، و غريها غريإندو يوجد اليوم يف  1

 املسلم، اثىن عشرة قناة تلفيزيونية أخرى ميلكها رجال األعمال الصينيون الغري املسلمني.

 .223، صاإلنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،حجازي 2

http://aafaqcenter.com/post/174#s%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81:116
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 Kementrianيسيا )نإندو فيما يتعّلق خبطورة انتشار الزَّن، أصدرْت وزارُة االّتصال واملعلومات حبكومة أواًل:      

Komunikasi Dan Informasi طلبة املدرسة اإلعدادية يف اثنىت  1922% من  52( نتائَج اإلحصاء أّن أكثَر من
  1نيسيا قد سبق هلم التعامل مع املواقع اإلباحية على شبكة اإلنرتنت.إندو عشر مدينة كبرية يف 

ُدن الكبرية يف يف ا 2229وأشارْت بعُض الّدراسات املْسحّية سنة      
ُ
نيسيا إىل وضٍع مأسوي ألحوال إندو لعديد من امل

طلبة املدرسة الثانوية الذين  633مثاًل، أّن من  Baliيف مقاطعة بايل  Denpasarففي مدينة دنباسر الشباب والشابات، 
م ممارسة % من إمجايل العدد الكلي، قد سبق هل 23.1شخص منهم، أي  199يدرسون يف الصّف الثاين الثانوي 

، Bandungنج إندو ، بJakartaنيسيا )جاكرتا إندو % من الشباب والشابات يف أربع مدن كبرية يف  02الزَّن. و
 ( يشهدون أّن هلم أصدقاء قد مارسوا العالقة اجلنسية قبل الزواج )الزَّن(. كما أنّ Medan، وميدان Surabayaسورابايا 

%، ويف  91هلم صديقات حوامل قبل الزواج. يف جاكرتا وضواحيها نسبتها  % من الشباب والشابات يشهدون أنّ  66
 2%. 92%، ويف ميدان نسبتها  12%، ويف سورابايا نسبتها  91نج نسبتها إندو ب

شاب  1.922( بإجراء مقالبة مع Komisi Perlindungan Anakوقام مكتب حكومي حلماية حقوق األطفال )     
% من املقابلني اعرتفوا أهّنم قد مارسوا العالقة  62.2الكبرية، وتوّصل إىل نتيجٍة معجبة أّن  وشابة يف العديد من املدن

% ممّن ُيصابون بعدوى األيدز يف  29كما أصدرْت وزارة الصّحة اإلندونيسية بيانًا أّن   3اجلنسية قبل الزواج )الزَّن(.
 .1ةإندونيسيا كانوا من الشباب خاصة مّمن كانوا يف سّن املراهق

نيسية أّن العديد من ندو سّجل مكتب الشرطة املركزيّة اإلثانياً: فيما يتعّلق خبطورة تعاطي املخدرات واإلدمان عليها،      
اليت يف أغلبها ترتبط بسلوكيات  م2225م إىل مارس 2221حاالت تعاطي املخّدرات واملسكرات يف الفرتة من سنة 

(، Cocain، كوكاين Heroinحالة تتعّلق بتعاطي املخّدرات )احلشيش، هريوين  19.191 الشباب، كما يلي:
حالة تتعّلق بتعاطي املسكرات  12.112(، وامليثامفيتامني، Extacyحالة تتعّلق بتعاطي العقلية )إكستاسي  30.129و

يسية كذلك، أّن أكثر اجلرائم اليت كما سّجل مكتب الشرطة املركزّية اإلندون. 9وأدوات التجميل، واألدوية املغشوشة
حالة جرمية ارتكبها طلبة املدرسة  50.611يرتكبها الفئات التالية: م 2225م إىل مارس 2221تُرتكب يف الفرتة من سنة 

 .6املدرسة االبتدائيةحالة جرمية ارتكبها طلبة  12.151حالة جرمية ارتكبها طلبة املدرسة اإلعدادية، و 39.936الثانوية، و
( بيانًا أّن عدد متعاطي Badan Narkotika Nasionalنيسي حملاربة املخدرات )إندو أصدر مكتب وطين وقد      

نيسي، ممن يرتاوح أعماُرهم من السّن العاشر إىل السّن التاسع إندو مليون   1.2 – 3.2م هو 2211املخّدرات سنة 

                                                            
1 . http://www.antarajatim.com/lihat/berita/181515/pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan,  أبريل  12تاريخ التصفح

 م.2211

2 .Herna Lestari, Kehamilan Tak Direncanakan, (Jakarta: Mitra Inti, 8008), p. 15. 

3 www.okezone.com, Monday, 10th May 8010. 

1 Lili Junaidi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Multipartner pada Tukang Ojek yang Mangkal di Dekat 

Lokalisasi Pasar Kembang Kota Yogyakarta, makalah pada Jurnal pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, Kementrian kesehatan RI, Edisi 1, Desember 8011, hlm 81. 
9 M. Cholil Nafis, Kependudukan Perspektif Islam, (Jakarta: Mitra Abadi Press, cet ke-8, 8011), p. 881. 

6
Ibid, p. 881-882. 

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/121616/pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan
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% يف عام   2.0%. ويتوّقع أن تزداد نسبتها ب   2.2والمسني، أي  نسبة تفضيل الشباب لتعاطي املخدرات هي 
 .1م2219

 Badan( بالتنسيق مع مكتب وطين حملاربة املخدرات )Universitas Indonesiaنيسية )إندو قامت جامعة و      

Narkotika Nasional يف  نسياإندو مقاطعة يف  33( بدراسة مسحية على عشرات آالف طلبة املدارس واجلامعات يف
%، ويتوزع  1.1م، وتوصلت إىل نتيجة أن نسبة ازدياد تعاطي املخدرات سنويًا هي 2225م إىل 2226فرتة ما بني 

%، ولدى طلبة  6.6%، ولدى طلبة املدرسة الثانوية = معّدل  6.2لدى طلبة اجلامعة = معّدل  معّدهلا كما يلي:
 %. 1.2املدرسة اإلعدادية = معّدل 

بيانات أعالها، سيشعر حبزٍن شديٍد مبا عاَّن هبا الشباُب اليوم من مشكالت تتعّلق باالحنالل من نظر إىل ال     
األخالقي. تلك األرقام والبيانات ال تبّشر بالري، كما أهّنا تشري كذلك إىل وجود خمّططات مربجمة من قبل جهٍة معينٍة 

 شباهبا. من أجل إفساد الشباب، واحليلويلة دون هنضة إندونيسيا بنهضة 
ًسا يف مواجهة التحد ي األخالقي، درْ  حىّت نأخذ قصَّة نيب اهلل يوسف واجلدير بالذكر، أّن القرآن قّص لنا      

 ﴾َغلََّقْت األَبْ َواَب، َوقَاَلْت: َهْيَت َلَك. قَاَل: َمَعاَذ اللَّهِ ﴿ :اهلل منتصرًا على مكيدة زليخا، بعد أن خرج نيب حينما
 ﴾َواْسَتبَ َقا اْلَبابَ ﴿ :، وممانعة يوسف، ويلخص القرآن املشهداجلنسية زليخا إثارة، بني الواقعةستمرُّ تو ، [23]يوسف:
ألوامر زليخا أو  الضوع، وبعد أن ُخري  بني وعّفته على دينه احملافظةه، وهو يريد السيطرة عليتريد  هي، [29]يوسف:

  .كارثة القحط البالد من السجن، قام بإنقاذمن  . وملّا ُأخرجالسجنَ  يوسف السجن، اختار
م كفيلة بأن تقوّ  فهي فحسب،الشهوة اجلنسية  مسألة العّفة مقابل يف معاجلة ال تقتصر فائدة دراسة تلك القّصة     

من  عاليةً  ه يعيش درجةً ظ، إالَّ أنّ جمتمع  حمافِ  بأنّه، وإن قيل اليوم إندونيسيا جمتمعهم كذلك. و أخالقو  ناشباب سلوك
يف  كّنا. التأثُّر والتفاعل مع الثقافات األخرى حدود أو قيود متنع الشباب منألنّه مْل يعْد يوجد اليوم أّي االنفتاح، 

براحة اليد  اآلن العامل َشب هُ نُ  ومع ازدياد تطّور وسائل األتصالبالقرية الصغرية؛  يف ظّل عصر العوملة السابق ُنَشب ه العامل
 ء.تستطيع أن تبصر فيها ما تشا اليت ،املبسوطة

عصمة من الطأ، وجناة من  ة اهللشريعب ألّن يف التمّسك ؛البعد عن منهج الل األخالقي سببه الحناللال شّك أّن ا     
ي إىل اإلضرار اختيار الزوجة يؤدّ  االحنالل األخالقي من بداية تكوين األسرة، فالطأ الذي ينشأ عنكثرياً ما يبدأ و  .الزلل

الفساد كذلك: ترك املسلمني األمر باملعروف والنهي  ومما يؤدي إىل .باألبناء والبنات، فإذا فسدوا كانت األمة بال أخالق
القدوة الصاحلة اليت هبا  التعليم وفقرها من التوجيهات الربانية واحلكم اإلهلية، وفقد املسلمني عن املنكر، وفساد مناهج
 .يتشبهون ومبنهجها يأتسون

 
 العلمانية  الرابع: تحد ي الحكومة المطلب

                                                            
1
Laporan Akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Tahun 8011, p. 2. 

    http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/8012102115/LAKIP_BNN_8011_Oke.pdf 
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يُنّص يف الدستور، أّن إندونيسيا ليسْت دولًة إسالمية، حيث إهّنا ال تّتخذ من أحكام الشريعة اإلسالمية أساساً      
ر، مل للدولة، على الرغم من أّن أكثَر سّكاهنا يتديّنون باإلسالم، فهي ليست دولة دينية ثيوقراطية كذلك. ويف جانب آخ

تكن إندونيسيا دولًة علمانية بكّل ما حتمل تلك الكلمُة من املعاين كذلك، فهي تعرتف بسّتة أدياٍن رمسية يف الدولة، هي 
اإلسالم، والكاثوليكية، والربوتستانية، واهلندوسية، والبوذية، وكونفوشية. بل توجد يف إندونيسيا وزارة الشؤون الدينية 

ية األخرى، حيث تقوم هذه الوزارة بتنظيم كّل ما حيتاج إليه أصحاب كّل الديانات الرمسية يف خبالف بقية الدول العلمان
إندونيسيا من أمور، مثل غرس التسامح الديين بني أصحاب الديانات املختلفة، تنظيم التصريح بشأن بناء املعابد، حىّت 

 اح واملعتمرين وتوزيع أموال الزكاة بالنسبة للمسلمني.  القضايا اليت تتعلق بشأن شعائر دينية لديانة معنة، كتنسيق احلجّ 
على الرغم من ذلك، فهناك حتّديات ال ينبغي االستهانة هبا بشأن اتباع احلكومة الشياسة العلمانية جتاه الشباب.      

على املسلمني عامة،  جند مثاًل، كيف كانت احلكومة العلمانية كثريًا ما تشّجع على نشر الفكر اللربايل يف فهم اإلسالم
وعلى الشباب خاصة. هذا األمر ميكن أن يستنتج من حّث احلكومة لطلبة العلوم اإلسالمية على الدراسة يف الغرب، 

 .1وهتيئتها ملن خترّج من جامعات الغرب على املناصب املهّمة يف تنظيم الشؤون اإلسالمية
بانتشار بعض الفلسفة الدينية اهلّدامة اليت تسعى إىل بلورة كل الديانة وجعلها  احلكومةُ  إضافة إىل ذلك، فقد مسحتْ      

دينًا واحداً، وعدم وضع عقوبة صارمة ملْن يرَغب يف التزاوج من خمتلف الديانة. وقد أّدى هذا األمر إىل وقوع حاالت 
 .2الزواج يف إندونيسياارتداد بعض املسلمني واملسلمات بسبب 

إىل ازدياد  بدعم اقتصاديات الدولة لكي تبقى على أساسها العلماين الرأمسايل. وقد أّدى هذا األمرُ  كومةُ احل تقامو      
ني وغري املسلمني وبني طبقة الفقراء الذين هم يف أغلبها من ها من الصينيّ الفجوة بني طبقة األغنياء الذين هم يف أغلبِ 

، مما يدّل على أّن بقاء النظام االقتصادي الرأمسايل 3«أن يكون كفراً  كاد الفقر»من قبل:  املسلمني. وقد قال الرسول 
 العلماين يوّلد حتّديا كبرياً على الشباب بشأن دينهم.

بالتفريق بني املدارس الدينية واملدارس غري الدينية، خاصة فيما يتعلق بامليزانية قامْت احلكومة واجلدير بالذكر، أّن      
ا، ممّا أّدى يف كثرٍي من األحيان إىل هتميش وتقليل امليزانية اليت تُعّد للمدارس واجلامعات اإلسالمية. وقد املالية اليت تعّد هل

ومن  ادى هذا األمر إىل نفور الشباب من االلتحاق باملدارس واجلامعات اإلسالمية لتدين مستويات املرافق املتوّفرة فيها.
سالم يف احلياة، يكون معّرضًا بدرجة أكرب لتحديات العوملة وسلبياهتا. وكّلما املعلوم، كّلما ابتعد الشباُب عن نظام اإل

 متّسك الشباُب بتعاليم اإلسالم، ليس يف شؤون عالقتهم مع أنفسهم ورهّبم فحسب، وإمّنا يكون كذلك يف شؤون 
 عالقتهم مع الناس من حوهلم، يكونوا ذوي حصانة من التأثّر بسلبّيات تلك التحديات.

 
 
 

                                                            
 .Sohirin Mohammad Solihin, Emergence And Development of Liberal Islam In Indonesia, p. 28-25 انظر: 1

2
 Ugi Suharto, Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan isu – isu Sentral, p. 12-80. 
 .1202، رقم22ص ،5، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةوهو حديث ضعيف كما قال األلباين يف  3
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 المبحث الثالث
 يات المستقبلمواجهة تحد   من المسلم اإلندونيسي التعاليم القرآنية لتمكين الشباب

م، وهي فرتة ذهبية 2232م إىل سنة 2222( فيما بني سنة Window of Opportunityستقابل إندونيسا فرتَة )     
سنة( إىل أعلى قّمته، ويف  61-16ر ما بني لنهضة البالد، حيث بلغ عدُد الصاحلني للعمل )أي من كان يف فرتة العم
سنة( إىل أدَّن  69سنة، وفيما بعد  19-2نفس الوقت نزل عدُد غري الصاحلني للعمل )أي من كان يف فرتة العمر 

 .1قّمته
(، ستكون ثقل املسؤولية اليت ُوضعْت على عاتق فئة الصاحلني للعمل جتاه فئة Window of Opportunityويف فرتة )     

غري الصاحلني للعمل يف أدَّن النسبة. فهذا األمر يؤّدي إىل كون إندونيسيا ستمتلك عددًا كبريًا من فئة الصاحلني للعمل 
 من شعبه، نتيجة اخنفاض عدد الوفّيات والوالدة. 

ْن شباهُبا من ( متام االستغالل إْن مل يتمكّ Window of Opportunityإّن إندونيسيا لْن تتمّكن من استغالل فرتَة )     
مواجهة. فكيف ميكن للشباب أن يصبحوا قادًة يف املستقبل، إذا اخنرطوا مواجهة العديد من التحّديات اليت يواجهاهنا أحسَن 

يف عنفوان شباهبم بأموٍر تُبعدهم من املسامهة الفّعالة لنهضة البالد. وهلذا، فمن الضرورة أن يُوجَّه الشباُب، الذين سيصبحون 
مسؤوليُة تطوير البالد، وجهًة قرآنية حىّت يتمّكنوا من استغالل تلك الفرصة الثمينة حيث ستكون على عاتقهم  املستقبل، رجااًل يف

 للنمو االقتصادي.من أجل حتقيق أعلى نسبٍة 
متكني الشباب من مواجهة حتّديات املستقبل يف إندونيسيا متوّقفة على تكاُتف  وأشار القرآن الكرمي إىل أّن مسؤلية     

اجلهود لعديد من اجلهات: األسرة، واملدرسة واجلامعة، املسجد، واجملتمع، واحلكومة. وفيما يلي بيان مسؤولية كل من 
 تلك اجلهات.

 :مسؤولية األسرة
تكوين شخصيات الشباب ومتكينهم على مواجهة حتديات حياهتم. األسرة هي اجلهة اليت تلعب الدور األهّم يف      

 .(متفق عليه) «ا من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانهم»وقد أشار النيب إىل ذلك يف حديثه: 
واألّمهات على أن يوّفروا األوقاَت الكافية لالهتمام بشؤون أبناءهم، واحملاورة معهم، ليتمّكنوا  وقد وّجه القرآن األباء     

من التعّرف على حاجات الشباب النفسية واجلسمية، وأهّم املشكالت اليت يواجُهها أبناُؤهم. فمسؤولية توجيه األبناء 
اء القيام بواجبهم كذلك. وقد قّص القرآن قّصَة لقمان وتربيتهم ال تكون على عاتق األّمهات فحسب، بل ال بّد لآلب

َنا لُْقَماَن احلِْكْ ﴿ووصاياه البنه لتكون منوذجًا لآلباء يف تربية أوالدهم. قال اهلل تعاىل:   َمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّه َوَمنَوَلَقْد َآتَ ي ْ
يد   نَّ اللَّهَ َكَفَر فَإِ   ا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه َوَمنَيْشُكْر فَِإمنََّ  الش ْرَك  َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن اِلبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بُ يَنَّ اَل ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ  .َغيِنٌّ محَِ

 .[15-12]لقمان: ﴾َلظُْلم  َعِظيم  

                                                            
1 M. Cholil Nafis, Kependudukan Perspektif Islam, p. 121-180. 
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ا على مراقبة كما وّجه القرآن اآلباء واألّمهات على أن يتعّرفوا على أصدقاء أبنائهم وبناهتم وخلفياهتم، حىّت يتمّكنو       
أبنائهم وصرفهم عن التأثري السيء الذي قد يظهر فيما بعد. وقد قّص القرآن كيف أن ابنيت الرجل الصاحل الذي كان يف 

 .1الذي قد ساعدمها يف إصدار الرعاء، باعتباره غريباً يف املدينة َمدين، أْخربتا أبامُها بشأن موسى 
نشر الوعي لدى أبنائهم بضرورة االلتزام بالتعاليم اإلسالمية يف على  واألمهات اآلباءإضافة إىل ذلك، وّجه القرآن      

مجيع شؤون حياهتم، سواء كان يف عالقتهم مع رهبم يف شؤون العبادات، أو كان يف عالقتهم مع الناس يف شؤون 
 املعامالت.  

 :مسؤولية المدرسة والجامعة
ست يف تعليم ونشر املعلومات للطاّلب فحسب، وإمّنا يف غرس التصّور إن املهّمة األكرب للمدارس واجلامعات لي     

اإلسالمي الصحيح حنو احلياة. فكّل املعلومات اجلديدة اليت جيدها الشباب من املدّرسني واحملاضرين إن مل تكن مبنّية 
 على التصّور اإلسالمي الصحيح، قد تكون وبااًل عليهم.

رس اليوَم أن تلعب دورًا فّعااًل يف تربية الشباب تربيًة جنسيًة، من خالل ضْبط سلوك إضافة إىل ذلك، ال بّد للمدا     
الشباب والشابات بشأن عوراهتم، وتربيتهم االستئذاَن يف الدخول إىل غرف الغري، وتفهيُمهم بأمهّية غّض البصر وحفظ 

ق مناهج الرتبية على تفهيم الشباب والشابات هبذه الفروج، وغريِها من األمور املهّمة بشأن الرتبية اجلنسية. إْن مل تتطر 
األمور، فستزداد الفرصُة أن حيصلوا على معلوماٍت خاطئٍة أو معلومات ال تتساير مع الشريعة اإلسالمية من مصادر 

 أخرى، مثل اإلنرتنت.
هلا دور  مهّم يف ضبط سلوك ومن األمهّية مبكان كذالك، أن تتعاون املدارُس واجلامعاُت مع املكاتب األخرى اليت      

الشباب. مثاًل، بالتنسيق بني املدارس واجلامعات مع ديوان حكومي حملاربة املخّدرات بإجراء مراقبة مستمرّة من خالل 
 وضع جدول مربمج من أجل حتليل الدم والبول لدى الطلبة لتأكيد خلوهم من التعاطي باملخّدرات.

 :مسؤولية المسجد
أحّب : »مُسّي املسجُد بيَت اهلل تكرميًا وتعظيمًا وإشارًة على علّو مكانته وعظمة دوره يف اجملتمع. وقال الرسول      

 )رواه اإلمام مسلم(.« البالد إىل اهلل مساجدها
مها إصالح  تتحّدث عن املسجد، جند أّن القرآن أشار إىل دورَين رئيسني للمسجد؛ 2بالنظر إىل ثالث آيات قرآنية     

العقيدة، وحّث الناس على القيام بالعمل الصاحل. وهذا يعين، أّن للمسجد دورًا كبريًا يف متكني الشباب على مواجهة 
 التحّديات. 

يف العصر احلاضر يف إندونيسيا، ابتعد الشباُب عن املسجد إاّل قليل منهم ممن رمحهم اهلل، حيث صار املسجد ممتأًل      
ذكَر يف حديثه، أّن ِمن ضمن سبع فئات اليت سيظّلهم اهلل يف ظله   كبار السّن دون الشباب. والرسول بفئة الشيوخ و 

)رواه اإلمام البخاري(. فمن الضررورة أن نسعى إىل إرجاع شبابنا قريباً « رجل قلبه معّلق باملساجد»يوم ال ظّل إاّل ظله: 
 من املساجد.

                                                            
 .20-23ية القصص اآل انظر قوله تعاىل يف سورة 1

 .10، وسورة اجلن: 32-36، وسورة النور: 10انظر: سورة التوبة:  2
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ومن األمور اليت ميكن للمسجد أن يلَعب الدوَر الرئيَس يف متكني الشباِب يف مواجهة التحّديات، أّن على خطباء      
العديَد من قضايا الشباب ومشكالهتم يف خطب اجلمعة، وأن يوّجهوا الشباب إىل ما فيه صالحهم. كما املساجد أْن يناقشوا 

لشباب يف أنشطتهم اإلجيابية النافعة، ويكونوا قدوًة صاحلًة هلم، حىت يتأّسى ويقتدي الشباُب أّن على أئّمة املساجد أْن يُرِفقوا ا
أّن على نظراء الوقف للمساجد أن يدفع الشباَب إىل عمارة املساجد بوضع الربامج اليت ميكن هبم. إضافة إىل ذلك، 

 للشباب املشاركة واإلسهام واإلبداع فيها.
 :مسؤولية المجتمع

ّن للمجتمع دْورًا مهّمًا يف تكوين شخصية الشباب ومتكينهم على مواجهة التحّديات. فالشباب كثريًا ما يتأثر مبن إ     
حوله. فاجملتمع الصاحل يؤثّر إجيابّيًا على صالح األفراد، كما أّن اجملتمع الطاحل يؤثّر سلبّيًا على أفراده. وهلذا، أشار القرآن 

مي اليت يتنافس املسلمون فيه مجيعاً، شباهبم وشيوخهم، على اإلكثار من فعل الريات، حني إىل ضرورة إجياد جمتمع إسال
َراتِ ﴿قال تعاىل:   .[110]البقرة: ﴾فَاْسَتِبُقواْ اْلَي ْ

ّق والتواصي بالصرب بعُضهم لبعٍض، كما أن عليهم أن ُيكثروا بالتواصي باحل على القيامِ اجملتمع  وّجه القرآن مجيع أفراد     
من األعمال النافعة اإلجيابية حىّت يقتدي اآلخرون هبا، وأاّل يكثروا من األعمال الضارّة السلبية حىّت ال يقتدي اآلخرون 

غري ان ينقص من  من سّن يف اإلسالم سّنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من: »هبا. قال رسول اهلل 
أجورهم شيء ، ومن سّن يف اإلسالم سّنًة سّيئًة  كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من 

 )رواه اإلمام مسلم(.« أوزارهم شيء  
الرسول قال  باألخيار واالبتعاد عن أصدقاء السوء. على الصحبةِ يع أفراد اجملتمع إضافة إىل ذلك، وّجه القرآن مج     
« : مثُل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كمثل صاحب املسك وكري احلّداد، ال يعدمك من صاحب املسك إّما أن

 )رواه اإلمام البخاري(. « تشرتيه أو جتد رحيه، وكري احلّداد حيرق بدنك أْو ثوبك أْو جتد منه رحياً خبيثةً 
فيما  فقد كان وجود رسول اهلل  تكوين جّو إمياين لبعضهم البعض.ضرورة  على أفراد اجملتمع مجيعَ كما وّجه القرآُن       

َلى َعَلْيُكْم َآيَاُت الوََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَن﴿بني الصحابة سببًا رئيسًا يف تقوية إمياهنم. قال اهلل تعاىل:  لَِّه َوِفيُكْم َرُسولُُه ُتْم تُ ت ْ
عدُم التظامل فيما . ومن أهّم مسات جّو إمياين يف اجملتمع [121]آل عمران: ﴾ْسَتِقيمٍ ىَل ِصرَاٍط مُّ فَ َقْد ُهِدَي إِ  يَ ْعَتِصْم بِاللَّهِ  َوَمن

 )رواه اإلمام مسلم(.« املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال َيذله وال يكذبه وال حيقره: »بني أفراد اجملتمع. قال الرسول 
 :مسؤولية الحكومة

إّن احلكومة بسياستها وُخططها التنموية تلعب دورًا مهّمًا يف تكوْين شخصّية الشباِب ومتكيِنهم على مواجهة      
التحّديات. وقد أشار القرآن أّن السياسات اليت اتبعتها كّل حاكم ال بّد أن تكون مبنية على احلّق وبعيدة عن اهلوى. 

َسِبيِل  ِبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك َعنَجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرِض فَاْحُكْم بَ نْيَ النَّاِس بِاحلَْق  َواَل تَ تَّ يَا َداُووُد ِإنَّا ﴿يقول اهلل تعاىل:  
 .[26]ص: ﴾اللَّهِ 

وأّول مسؤولية احلكومة جتاه الشباب وضُع اسرتاتيجية اليت تكون يف مصلحة الشباب. احلكومة ال بّد أن تفسح      
فستكون النتيجة  ،صاحلٍ  اجتماعي ضمن توجيهٍ  فسح اجملال للشباب يف ممارسة رغبته بلعب دورٍ تمل اجملال للشباب، إْن 
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، منحرفةٍ  ا أن يبادر إىل ممارسة أدوارٍ وإمّ  ،طموحاته مواهبه، وتدفن اب، وتقتلبا أن ختمد طاقات الشأحد شيئني: إمّ 
 .1فاسدةٍ  ويقوم بأعمالٍ 

 مستوى العامل هي اليابان، وذلك ألن من أبرز الدول اليت تنخفض فيها نسبة اجلرمية على كر يف بعض التقارير أنّ ذُ      
 وحدة اإلرشادب، ومن بينها مؤسسة يُطلق عليها بالشبااجتماعية تُعىن  حتتضن مؤسسات احلكومة اليابانية كثريا ما

 ألف متطوعة. فكلّ  322تضم  التأهيل ع. وكذلك مؤسسة املرأة إلعادةألف عضو متطوّ  126تضم  والتوجيه للشباب
بدراستها وبوضع الطط ملواجهتها وبالتحرك جتاهها، بينما ال يتجاوز  صةمشكلة من املشاكل جتد هلا مؤسسة متخصّ 

دون أن نندفع  ،احلديث عن املشكلة جمالَ  حكومة الدول اإلسالمية عامًة، وحكومة إندونيسيا خاصًة، عند تمامُ االه
 .2اصة لدراستها والبحث عن حلوهلاملتخصّ  سات واللجانباجتاه تأسيس املؤسّ 

 :الخاتمة ونتائج البحث
بعد هذه الدراسة املتواضعة حول الشباب املسلمني اإلندونيسيني وحتدياهتم يف املستقبل من خالل نظرة قرآنية هلا،      

 أجدين قد توّصلت إىل أهّم نقاط رئيسة كما يلي:
يف صالبة العزمية ومحاسة  بُ ا الشباة الشهوة، وإمنّ وال يف قوّ  ،ليس يف قدرة اجلسد يف مفهومه القرآين الشبابَ أواًل: إّن      
ية املستقبلية، ؤْ ل، والرُ ديد، والتفاؤُ التجْ . والشباب يف نظر القرآن ال بّد أن يّتسم بالشجاعة، وحّب االستطالع، الروح

، والتمسك على املبادئ. وقد أناط القرآن عليهم ثالث مسؤولية رئيسة، هي مواصلة إجنازات من واألخالق الكرمية
 شل من قبلهم بالنجاحات، وحتريك جمتمعهم حنو التغيري لألفضل.سبقهم، وتعويض ف

ثانياً: للشباب املسلمني دور كبري يف هنضة اإلسالم بإندونيسيا. وقد ظهر هذا الدور بارزًا يف املاضي، سواء قبل      
مني اإلندونيسيني ما زالوا استقالل إندونيسيا وبعد استقالهلا. على الرغم من أنه إىل اآلن يوجد العديد من الشباب املسل

قائمني بتحقيق العديَد من اإلجنازات، إال أّن الصورة األغلب اليت تظهر يف وسائل اإلعالم أن معظم الشباب مل حيسن 
التعامل مع أربع حتديات رئيسة، وهي حتّدي الشيطان والنفس واهلوى، وحتّدي الغزو الفكري، وحتّدي االحنالل 

 مة العلمانية.األخالقي، وحتّدي احلكو 
ثالثاً: أشار القرآن إىل ضرورة تكاتف اجلهود بني الفئات املختلفة، من األسرة واملدرسة واملسجد واجملتمع واحلكومة،      

من أجل القيام بالطوات اليت من خالهلا متّكن الشباُب على القيام بدور فّعال يف اجملتمع ومواجهة التحديات يف حياهتم 
 حبسن مواجهة.

 وأوصي ببعض التوصّيات التالية:     
أواًل: على الشباب املسلمني اإلندونيسيني أن يكونوا قريبني من القرآن تالوًة وفهمًا وعماًل، ألّن يف القرآن عصمة      

 من االنزالق يف وحل االحنراف والضالل.

                                                            
 .32، صولية الشبابؤ مس ،حسن الصفار 1
 .212-235، صمقاالت في فهم الدين، محيد املبارك 2
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املدّرسني، واحلكومة، أن يعوا أن أفضل ثانياً: على القائمني بشؤون الشباب، من اآلباء، واألقارب، واجملتمع، و      
االستثمار يف هنضة البالد هو االستثمار يف تربية الشباب وتأهيلهم ليتمّكن الشباب يف احلاضر واملستقبل من حتّمل 

 املسؤولية فرديًّة كانْت أم مجاعّية. 
ن حياولوا الروج من مجيع املشكالت اليت ثالثاً: على املسلمني اإلندونيسيني أن يعودوا إىل شخصياهتم اإلسالمية، وأ     

 يواجهوهنا منطِلقني من فهمهم الصحيح للقرآن، ومطب قني مناهَج القرآن يف حياهتم. 
_____________________________ 
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 المشكالت النفسية للشباب المسلم وطرق اإلرشاد النفسي المقدمة على ضوء الكتاب والسنة
 دراسة تحليلية لمحتوى االستشارات النفسية المنشورة بموقع الشبكة اإلسالمية

 

 د. علي أحمد التهامي      د. محمد عبد العلىم إبراهيم
 ملخص البحث: 

هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على مشكالت الشباب املسلم، وتناولت واحدًة من املشكالت النفسية ذات 
الطابع الديين، وهي الوساوس الدينية، وذلك بتحليل حمتوى االستشارات النفسية الاصة هبذا املوضوع يف موقع الشبكة 

شكلة، والوقوف على أبعادها ومتغرياهتا، فكانت عينة اإلسالمية. واستخدمت الدراسة منهج حتليل احملتوى لوصف امل
استشارة مت اختيارها عن طريق العينة العشوائية الطبيعية لكل من األفكار الوسواسية املتعلقة  100الدراسة مكونة من 

 بالدين أكثر قراءةوالوساوس املتعلقة بالعبادات. وتوصلت إىل النتائج التالية: كانت األفكار الوسواسية املتعلقة بالدين، 
%، مث تاله اإلرشاد الديين 92.1من الوساوس املتعلقة بالعبادات. كما أن اإلرشاد الدوائي السلوكي بلغت نسبته 

% من بني أنواع اإلرشادات املقدمة. ووجدت الدراسة أن عدد اآليات الكرمية اليت 169%، مث اإلرشاد السلوكي 20.6
%، مث نسبة عدد األحاديث 31.1%، وتلتها التوجيهات اإلسالمية العامة 33.3وردت يف االستشارات كانت نسبتها 

% من بني النصوص الدينية اليت وردت يف االستشارات. وتوصلت الدراسة أيضًا إىل أن نسبة الذكور 22.5الشريفة 
لصنف، ونسبة أصحاب االستشارات املتعلقة باألفكار الوسواسية الدينية كانت أعلى من نسبة اإلناث يف هذا ا

 استشارات اإلناث كانت أعلى من الذكور فيما يتعلق بوساوس العبادة. 
________________ 

 :المقدمة
 وعلى آله وصحبه أمجعني. ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد ،احلمد هلل رب العاملني

وهو الذي َيطط ويعمل  ،وتقدمها وحتضرها وهنضتهاالشباب يعترب العنصر األساسي يف بناء األمة وبعد! فإن 
 وإن فسد ضاعت األمة وفسدت.  ،فإن صلح هذا اجلسم صلحت األمة ومنت ويبتكر،

فقد واجه الشباب املسلم العديد من املشكالت النفسية اليت  ،لتغريات احلياتية املختلفة يف العصر احلايلونتيجًة ل 
البحث عن احللول من خالل  ئفهم الدينية والدنيوية، فلجأ بعضهم إىلتأدية وظاتسببت يف إعاقة بعضهم يف 

فكان للشبكة  ،االستفسارات واالستشارات عرب الشبكات واملواقع اإللكرتونية اليت تقدم خدمات االستشارات النفسية
ه خنبة علىنفسية يقوم اإلسالمية الدور الرائد والبناء يف التصدي هلذه املهمة من خالل إفراد باب خاص لالستشارات ال

 من املختصني يف جماالت الطب النفسي واإلرشاد الديين والسلوكي.
واحدة من املشكالت النفسية اليت شغلت الشباب كثريًا يف اآلونة  علىوقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء 

الشخص فكرة أو  علىها األخرية وهي اضطرابات الوساوس القهرية اليت تعرب عن حاالت سلوكية شاذة تستحوذ في
                                                            

 قطر، مؤسسة محد الطبية. 
 قطر ، مؤسسة محد الطبية. 
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ه علىخاطرة أو صورة اندفاعية )وساوس أو هواجس غري مرغوبة( غالبًا ما تكون سخيفة وتافهة لكنها تفرض نفسها 
ويبدو الشخص يف هذه  ،ه لعمل فعل غريب فيجد نفسه مندفعاً لتحقيقه وملزماً بتكرارهعلىأو تلح  ،وتظل تعاوده وتراوده

إتيانه وتكريره رغم  علىاإلقالع عن ذلك الفعل اجملرب  ، أوالتخلص من تلك الفكرة أو طردهااحلاالت عاجزًا متامًا عن 
وهذا يؤدي إيل توتر شديد وقلق حاد وخوف كلما نزعت نفسه إيل كبحها أو  ،إدراكه لطبيعتها الشاذة الغريبة التافهة

 ،تراوده تلك الوساوس أو الطقوس احلركية من جديدوال يشعر باالرتياح إال بإزالتها مث ما يلبث أن يهدأ حىت  ،مقاومتها
فينصاع ويتسلم هلا مرة ثانية وثالثة ورابعة فيدمنها ما مل يتم عالجه.  ،فيحاول مقاومتها وجماهدهتا لكنه قد يفشل يف ذلك

 مما يؤدي إيل اإلهناك الشديد وسوء التوافق وضياع الوقت.
أو بالعبادات فقد يكون هناك عبء ومحل آخر بالنسبة للمسلم. فقد وإذا ارتبطت بأفكار متعلقة بالدين والعقيدة 

 يشكك يف عقيدته ويف تأدية عباداته بالطريقة املطلوبة وقد يصل األمر إيل ترك تلك العبادة.
اضطرابات الوساوس اجملردة املتعلقة بالدين والوساوس الفكرية  علىوهلذا السبب حاولت هذه الدراسة الرتكيز 

تها من بني املشاكل النفسية اليت يعاين منها الشباب اليوم يألمهو أفعال العبادات يف باب االستشارات النفسية املصحوبة ب
حجم املشكلة وإجياد احللول املناسبة هلا  علىوكبداية لسلسلة من الدراسات يف بقية املشاكل النفسية. وذلك للتعرف 

 ج املشكلة وتسهم يف الوقاية منها.وكيفية وضع برنامج إرشادية متكاملة تساعد يف عال
إمكانية  علىمما ساعد  ،ومبا أن اإلرشاد اإللكرتوين أصبح متاحاً لكثري من الفئات الشبابية بواسطة املواقع اإللكرتونية

 نشر الثقافة النفسية والدينية بكل يسر وسهولة.
اإلفصاح عن مشاكلهم الاصة بكل ومن فوائد اإلرشاد اإللكرتوين أنه يشجع أصحاب املشكالت النفسية على 

مشاكل اآلخرين ومعاناهتم  علىصراحة ودون تردد. وكذلك من فوائده أنه يلعب دور العالج النفسي اجلماعي فالتعرف 
هذا باإلضافة إيل أنه  قد يؤدي إيل شعور الفرد بالرضا واملساواة واملؤاساة أو التقليل من حجم مشكلته بالنسبة للفرد.

 تكلفة مادية. يقدم دون أي
ومن فوائده أيضًا أنه ال يشعر فيه صاحب املشكلة بأي وصمة اجتماعية نتيجة طلبه للعالج أو اإلرشاد فقد يرتدد 
أصحاب املشكالت النفسية كثريًا قبل الذهاب إيل املستشفيات أو املراكز العالجية النفسية إذ أن الوصمة مازالت 

 موجودة يف كل اجملتمعات.
 

 الدراسة:مشكلة 
 مخسة تصنيفات هي: ات النفسية املتعلقة بالوساوس إىلقامت الشبكة اإلسالمية بتصنيف االستشار 

 أفكار وسواسيه جمردة تشمل املتعلقة بالدين وبأمور أخرى. -1
 طقوس وسواسيه. -2
 أفكار وسواسيه مصحوبة بأفعال وتشمل املتعلقة بالعبادات وباملرض وبأفكار أخرى. -3
 .عامة وساوس -1
 وساوس قهرية. -9
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ن بقية إحيث  ،وبعد النظر يف هذه التصنيفات اختارت هذه الدراسة تصنيفني ينفرد هبما الشباب املسلم دون غريه 
املصحوبة  ةومها األفكار الوسواسية اجملردة املتعلقة بالدين واألفكار الوسواسي ،التصنيفات قد يعاين منها املسلم وغري املسلم

علقة بالعبادات، لتتم دراستها وفقًا ألكثرها قراءة، وأنواع اإلرشادات املقدمة من قبل املستشارين، وعدد اآليات بأفعال املت
واألحاديث، والتوجيهات اإلسالمية اليت وردت فيها، ونوع املستشريين من حيث اجلن س، وتك رارها عب ر السن وات يف الفت رة ما 

 (.م32/5/2211 –م11/0/2222)بي ن 
 ما سبق صيغت مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية: وبناء على

 ما هي أكثر االستشارات قراءة يف جمال الوساوس املتعلقة باألمور الدينية والعبادات؟ -1
 ما هي أكثر أنواع اإلرشادات شيوعاً؟ -2
 االستشارات النفسية؟ كم عدد اآليات واألحاديث والتوجيهات اإلسالمية اليت وردت يف العينة املختارة من  -3
 أيهما أكثر استفساراً يف التصنيفني الذكور أم اإلناث؟ -1
 ما هو األكثر تكراراً للتصنيفني وفقاً  للسنوات اليت نشرت فيها االستشارات؟ -9

 أهداف الدراسة:
 سنة.للكتاب والطبيعة االستشارات يف جمال الوساوس املرضية ونوع اإلرشادات املقدمة وفقاً معرفة  -1
 من خالل تصنيف االستشارات األكثر قراءة. تالكشف عن اهتمامات قُراء االستشارا -2
 معرفة شيوع أنواع الوساوس املختارة وفقاً لتغري اجلنس والفرتات الزمنية اليت نشرت فيها. -3
قة بالدين حماولة إجياد صيغة مشرتكة ُتستنبط من إجابات املستشارين لعالج اضطرابات الوساوس املتعل -1

 والعبادات.
 أهمية الدراسة:

 يت:تتضح أمهية هذه الدراسة يف اآل
لكرتوين يف عالج ومشكالت الشباب املسلم من خالل الدمات اليت تقدمها الشبكة إبراز دور اإلرشاد اإل -1

 اإلسالمية واملساعدة يف تطوير هذه الدمات.
مشكالت الشباب املسلم النفسية ودراستها دراسة تفصيلية للمساعدة يف تقدمي برامج  تسليط الضوء على -2

 إرشادية تواكب املتغريات احلياتية.
حماولة إجياد حلول للمشكالت النفسية للشباب بصورة عامة واضطرابات الوساوس بصورة خاصة تتناسب مع  -3

 الربامج العالجية يف جمال الصحة النفسية. م اإلسالمية وذلك بغرض تأصيل وأمسلةتعالىال
 مصطلحات الدراسة:     

وتسبب له سوء التوافق الشخصي  ،: أي مشكلة ذات طابع نفسي سلوكي تؤرق صاحبهاةاملشكالت النفسي
 واالجتماعي.
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وهي  ين يف الشبكة اإلسالمية،ن كمستشار و ن املعتمدو طرق اإلرشاد النفسي: اإلرشادات اليت أدىل هبا املختص
 : اإلرشاد الديين والدوائي والسلوكي.تشمل

 ين.ري حمتوى االستشارات النفسية: إجابات املستشارين على أسئلة املستش
 : املوقع اإللكرتوين التابع لوزارة األوقاف بدولة قطر املعروف بإسالم ويب.الشبكة اإلسالمية
 حدود الدراسة:

-م11/0/2222)ة يف موقع الشبكة اإلسالمي ة يف الفرتة ما بني ح ددت الدراس ة االستش ارات النفسي ة املنشور 
 قسم الوساوس. -م( باب احلاالت النفسية العصبية 32/5/2211

 اإلطار النظري:
 الوساوس الدينية:

 تعترب الوساوس الدينية اليت تشمل بالطبع األفكار التسلطية املتعلقة بالدين واألفعال القهرية املشابه لألفعال الدينية
 ،اجملتمعات العربية علىالقليلة اليت أجريت  تفحسب الدارسا ،من أكثر أنواع الوساوس شيوعًا يف جمتمعاتنا اإلسالمية

% ويف دراسته األحدث بلغت 96العرب املصريني  علىفقد كانت نسبة الوساوس الدينية يف دراسة الدكتور عكاشة 
% كما كان احملتوي 60األفعال القهرية املشاهبة لألفعال الدينية  % ونسبة62نسبة األفكار التسلطية املتعلقة بالدين 

الديين هو احملتوي الغالب للوساوس بنوعيها يف دراسة سعودية وما يشري إليه ذلك بالطبع هو أمهية دراسة هذا النوع من 
  .1الوساوس

 األفكار التسلطية المتعلقة بالدين:
 ها:من ،هذا النوع من األفكار يأخذ عدة أشكال

 جترارية:األفكار اال -1
وتأخذ شكل التفكري فيما هنينا عن التفكري فيه من األمور الغيبية اليت ال يفيد التفكري فيه ا هي تتعلق بذات اهلل عز 

 وقد تأخذ شكاًل تشكيكياً يف الكثري من أمور العقيدة. ،وجل وبرسوله الكرمي 
 النزعات القهرية: -2

كأن يسب املرء أو يلعن ما ال جيوز سبه أو   ،يف فعل ما ال جيوز فعله مثاًل يف مكان العبادةويقصد هبا الشعور بالرغبة 
 لعنه.

 األفكار االقتحامية: -3
وهذا شكل من أشكال األفكار التسلطية املتعلقة بالدين تقتحم الفكرة فيه وعي الشخص املؤمن رغمًا عنه عندما 

 ينوي الوضوء أو الصالة مثاًل.
 
 

                                                            
 .13ص ،إسالميعربي  منظور منالقهري  سواسالو، أبو هندي 1
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 أفكار الشك التسلطية: -4
 ستنجاء أووالشك املقصود هنا هو الشك املتعلق بأداء الفرض الديين أو النافلة يف مقابل عدم آدائه كإحسان  اال

  .1وهناك من يشكون يف نقضهم للوضوء ،أو تكبرية اإلحرام يف استهالل الصالة أو صحة النية للصالة الوضوء

 عالج الوساوس القهرية:
أساليب العالج بعد االكتشافات العلمية يف جمال الطب النفسي يف هناية السبعينات وأوائل الثمانينات من تطورت 

حيث مت اكتشاف التأثري اإلجيايب لعقار من مضادات االكتئاب الثالثية احللقة يف الوسواس القهري والذي  ،القرن العشرين
تطور تقنيات العالج السلوكي املعريف. ومن أهم هذه  باإلضافة إىل، هذا له عالقة مباشرة بالناقل العصيب السريوتونني

 العالجات:
 العالج بالعقاقير:

(، ويسمى جتارياً Fluoxetineفلوكستني )علميًا باسم من األدوية املستخدمة كثريًا يف عالج الوسواس عقار  يعرف  
له مسميات جتارية كثرية ختتلف من دولة إىل و  ،عشرين مليجراماً( يوميًا بعد األكل) جرعته(، Prozacبروزاك )باسم 
  .2أخرى

 العالج السلوكي:
يف ضوء نظرية التعلم بأن الوسواس القهري شأنه شأن أي سلوك متعلم من  الوسواسيةَ  األفكارَ  السلوكيةُ  ر النظريةُ تفس  

إثارة القلق، أي منط جديد من السلوك  علىوبالتايل فإن األفكار الوسواسية تكون هلا القدرة  البيئة حتت شروط التدعيم.
قد مت تعلمه، واألفعال القهرية حتدث عندما يكتشف الشخص أن عماًل معينًا مرتبطًا باألفعال الوسواسية. قد َيفف 

أهنا متثل منبهًا شرطياً  علىهذه النظرية إيل أن الوساوس  فإن هذا الفعل يصبح ثابتًا وتنظر ،القلق وتدرجييًا مع التكرار
  .3ه االشرتاط بعدما كان يف السابق منبهاً حمايداً على

 ومن فنيات العالج السلوكي:
 االسترخاء العضلي: -أ

 يستخدم كأسلوب قائم بذاته لفض التوتر والقلق الناتج عن عدم االستجابة لألفكار الوسواسية.
 التعرض: -2

أنفسهم لألشياء اليت َيافون منها أو اليت وتتلخص هذه الطريقة يف الطلب من املرضي أن يتعرضوا أو يعرضوا 
يتجنبوها خوفًا من الشعور بالقلق أو الضيق أو االمشئزاز. ومينعوا أيضًا من االستجابة جزئيًا أو كليًا عن طريق تأصيل 

 .1أو االمتناع عنها فرتات زمنية حمددة ،الطقوس أو اختصارها

                                                            
 .132، صاملرجع السابق 1
 م.2211 ،استشارات الشبكة اإلسالمية م،علىعبد ال 2
 .92، صالوسواس القهري وتداعياته على الصحة النفسية، جودة 3
 ...دراسة سمات شخصية مرضى الوسواس القهري في البيئة الفلسطينية ، األغا بشارة 1
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 العالج الديني:
 .﴾َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زْغ  فَاْسَتِعْذ بِاللَّهِ َوِإمَّا يَن﴿ينطلق العالج الديين املوجه للمسلم املوسوس من اآلية الكرمية: 

تلك اجملالس اليت  ،ذكر اهلل سواء باالستماع إليه يف جمالس استماع القرآن الكرمي عليه فإن توجيه هذا الفرد إىلو 
أو تالوة  ،اهلل والتفكر يف معاين كالمه ، والشوع والتوجه إىل: طهارة البدن والثوب والنفسكالطهارة  خاصةتتطلب آدابًا 

، ومبا حتمله من وخشوع وحركات ،أداء الصالة مبا فيها من تالوة ، كما أن توجيهه إىلالقرآن الكرمي يف جمالس التالوة
الصيام والزكاة  ويطلب منه العون ... وتوجيهه إىل املضطرب حيث يدعوه اإلنسان توجه مباشر إىل اهلل سبحانه وتعاىل

 وغري ذلك من العبادات اإلسالمية ميكن أن يكون عوناً له يف التخلص من وساوسه.
توجيه املريض للتخلص من كثري من  وجه من خالل الرتبية القرآنية إىلإن العالج الديين ال يقف عند هذا احلد إمنا يت

 .  1يضاً يف سرعة الشفاءمما يساعد أ ،ها كالصالبة وعدم املرونة واملغاالةعلىيت يشب السمات والعادات ال
 فيما يلي بعض النماذج لعلماء املسلمني يف عالج عصاب الوسواس:

 :ابن قيم الجوزية  -1
 : إغاثة اللهفان من معابد الشيطان.أورد ابن القيم يف كتابه  

 تباع.ال باالالتعزيز البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا يف ما مل يأذن به اهلل ويعبدوا اهلل بالبدع يستحق 
 ﴾يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكمْ ﴿: ذلك بدليل قوله تعاىلو  وتعدي احلدود واإلسراف، فمما هني عنه الغلو

 ،[225]البقرة: ﴾تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل تَ ْقَربُوَها﴿وقوله:  ،[111]األنعام: ﴾نَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ َوال ُتْسرُِفوا إِ ﴿وقوله:  ،[121]النساء:
لك فت ،ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهلل علىكم، فإن قومًا شدوا على أنفسهم فشدد اهلل علىهم: »الرسول وقول 

 «.رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علىهم ،بقاياهم يف الصوامع والديارات
يف قوله وفعله، وليعزم على سلوك  فليستشعر أن احلق يف اتباع رسول اهلل من أراد التخلص من بلية الوسواس  -2

 إبليس ووسوسته.طريقته عزمية من ال يشك أنه على الصراط املستقيم، وأن خمالفته من تسويل 
ه علييهم باألمر ويعزم  الذكر أو القراءة واالطالع. ومثال ذلك أن عمر وذلك بسؤال أهل  ،العلم بالشرع -3

ذخرها اهلل ولو كانت الوسوسة فضيلة ملا ا انتهى. وأن الصحابة ما كان فيهم موسوس، فإذا قيل له مل يفعله رسول اهلل 
 ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم. ،ولو أدركهم عمر لضرهبم وأدهبم ،ولو أدركهم ملقتهم ،عن رسوله وصحابة رسوله

االعتقاد يف أن الوسوسة مرض سببه قبول اإلنسان لوساوس الشيطان. وأنه ال عذر ألحد يف قبول هذه  -1
 الوسوسة.

! إن الشيطان قد حال وقد روى مسلم يف صحيحه من حيث عثمان بن أيب العاص قال: "قلت: يا رسول اهلل 
ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ باهلل منه، وأتفل : »رسول اهلل  بيين وبني صاليت يلبسها علي. فقال

 ، ففعلت ذلك فأذهبه اهلل عين".«عن يسارك ثالثاً 

                                                            
 .222صبعض أشكال عصاب الوسواس القهري وعالقته ببعض المعطيات الدينية، ، حممد 1
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إن الشيطان يأيت أحدكم وهو يف الصالة، »قال:  ويف املسند وسنن أيب داوود عن أيب سعيد الدري أن رسول اهلل 
 «.جيد رحياً فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فريي أنه قد أحدث فال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو 

هذا من  :فمىت وجد بلاًل قال ،يستحب لإلنسان أن ينضح فرجه وسراويله إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة -9
 كان النيب "سناده عن سفيان بن احلكم الثقفي أو احلكم بن سفيان قال: أبو داوود بإ ، فقد روىاملاء الذي نضحته

 . 1"إذا بال يتوضأ وينتضح
 اإلمام الغزالي: -2

املعاجل أن يعرب هلذا العقل  علىه فإن عليو  أن الوسوسة خبل يف العقل أي فساد فيه. إىلأما اإلمام الغزايل فقد ذهب 
 يت:، وذلك باآلصوابه
 تزويده مبوقف الشرع مما هو فيه. -1
 .الوارد بعضها يف كتاب الغزايل "القسطاس املستقيم" مه قواعد املنطقعليت -2
 وصحابته واالبتعاد عن سلك املغالني. أن يسلك سلوك الرسول  علىحثه  -3

 (.حياء علوم الدين )اجلزء األولومن بعض ما أورده اإلمام الغزايل يف كتابه: إ
 الج الموسوسين:ويفيد في ع

 الطهارة هلا أربع مراتب: -1
 : تطهري الظاهر عن األحداث وعن األخباث والفضالت.األوىل

 والثانية: تطهري اجلوارح عن اجلراثيم واآلثام.
 والثالثة: تطهري القلب عن األخالق املذمومة والرذائل املمقوتة.

 ألنبياء.وهذه طهارة ا السر عن ما سوى اهلل تعاىل والرابعة: تطهري
ويستوعب مجيع وقته يف االستنجاء  ،فيمعن فيها ويستقصي يف جماريها وسوس مل ينته إال منشغال باملرتبة األوىل،فامل     

وهذا خمالف لسنة وسرية األولني الذين استغرقوا يف تطهري  ،وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب املياه اجلارية الكثرية
 القلب وتساهلوا يف أمر الظاهر.

ه جناسة وال يعلمها يقيناً علىاملزيل للوسواس أن يُعلم املوسوس أن األشياء خلقت طاهرة بيقني فما يشاهد  -2
 أن يتوصل باالستنباط إىل تقدير النجسات.ُيصلى معه وال ينبغي 

ال يبولن أحدكم يف مستحمه مث »ل اإلنسان يف املغتسل وال يبول واقفاً، فقد قال علىه الصالة والسالم: أال يبو  -3
 «.يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه

وما حيس  ،ه األمرعليولكن أن ال يكثر التفكري يف االسترباء فيتوسوس ويشق  ،الفرد أن يستربئ عن البول على -1
 ة املاء.به من بلل فليقدر أنه بقي

 فإن االستقصاء منبع الوسواس. ،االبتعاد عن االستقصاء يف االستنجاء بعدم التعرض للباطن -9

                                                            
 .222املرجع السابق، ص 1
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وأن يتكلم  ،وأن بنفض اليد فريش املاء ،وأن يسرف يف املاء ،الثالث علىأن يزيد  يكره يف الوضوء أمور ثالثة: -6
 .1أثناء الوضوء وأن يلطم وجهه باملاء لطماً 

 التجريبية التي أجريت في مجال عالج الوسواس القهري:الدراسات 
يستعرض الباحثان يف هذا اجلزء بعض الدراسات التجريبية اليت أجريت يف اجملتمع العريب واإلسالمي املتعلقة بعالج 

 الوساوس.
القتها ببعض بعض أشكال عصاب الوسواس القهري وعاليت بعنوان ) م1552ففي دراسة حممد عودة حممد 

 كما هدفت أيضاً إىل ،الكشف عن املعطيات الدينية لبعض أشكال الوسواس القهري ( واليت هدفت إىلاملعطيات الدينية
وقد حددت هذه الدراسة املفاهيم والشعائر الدينية اليت ميكن أن  ،التخطيط لطريقة يف العالج الديين هلذه األشكال

ل عصاب الوسواس القهري من هذه املفاهني والشعائر: الشيطان منها وسوسة تتطور لتتحول إىل شكل من أشكاتسرب ت
ووظائفه، الطهارة، النية يف الصالة نفسها، مث عرضت الدراسة الطرق العالجية اليت اقرتحها كل من إبن قيم اجلوزية واإلمام 

مج عالجي ديين، طبق على مخس الغزايل، وكذلك طرق العالج السلوكي احلديثة، وعلى ضوء هذه الطرق قدميها وحديثها بين برنا
 بني العالج الديين والعالج السلوكي.حاالت وسواسيه وأثبتت فعاليته، وتعترب هذه الدراسة من الدراسات التجريبية اليت مجعت 

)البنية املعرفية لفض الشعور بالذنب وفنية منع االستجابة لفض  م( واليت بعنوان:1552أما دراسة حممد حجار )
( عامًا يعاين من طقوس قهرية يف الوضوء 21شاب عمره الزمين ) علىاوس واألفعال القهرية( طبقت أعراض الوس

تراجع الوساوس واألفعال القهرية وخفض القلق والشعور بالذنب. وتطابقت  الة. وقد أشارت نتائج الدراسة إىلوالص
 جية السلوكية.سرتاتيجية العالعلية االم( مع هذه يف فا1556نتائج دراسة حممد سعفان )

عينة  علىم( اليت كانت عن العالج الدوائي والعالج السلوكي املعريف  طبقت 1556السعدين ) صطفىويف دراسة م
وكي املعريف قد وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن عقار سينالوبرام وكلوميربامني والعالج السل ،( مريضاً 21تكونت من )

 س القهري بعد العالج باملقارنة إيل ما قبل العالج.مقياس الوسوا على خفضت درجات املرضى
ة أسلوب العالج السلوكي التعرض ومنع علىم( مدي فا1555وقد بينت دراسة سعاد البشر وصفوت فرج )

 أعراض الوسواس القهري. علىمقارنة بالعالج الدوائي يف التغلب  –االستجابة 
فعالية برنامج إرشادي انتقايل يف خفض )يت بعنوان: م( ال2222وقد أسفرت نتائج دراسة حممد أمحد سعفان )

( عن وجود عالقة ارتباطيه إجيابية دالة إحصائيًا بني الشعور بالذنب القهرية املرتبطة بالشعور بالذنبالوساوس واألفعال 
إعادة الفهم واملوجه إيل خفض الشعور  علىكما بينت النتائج أن التدخل اإلرشادي القائم   ،والوساوس واألفعال القهرية

 بالذنب كأن له فعالية يف خفض الشعور بالذنب.
 منهج الدراسة:

 ُأستخدم مهج حتليل احملتوى يف هذه الدراسة كمنهج يتناسب وطبيعة الدراسة.

                                                            
 . 221، صاملرجع السابق 1
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فهوم حتليل وهناك عدة تعريفات ملنهج حتليل احملتوي وتبنت الدراسة احلالية التعريف األمشل واألوضح يف حتديد م
عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إيل تور العساف وهو: تعريف بريلنون )احملتوي وهو كما ذكره الدك

 الصائص التالية: علىألنه يؤكد  ؛(هادف ومنظم حملتوي أسلوب االتصالوصف كمي 
 تعداه حملاولة حتقيق هدف معني.حتليل احملتوي ال جيري بغرض احلصر الكمي لوحدة التحليل فقط وإمنا ي -1
 تأويله. أو كتبه صراحة فقط دون اللجوء إىلوصف الظاهر وما قاله اإلنسان  علىأنه يقتصر  -2
 أي مادة اتصال مكتوبة أو مصورة. علىولكن ميكن للباحث أن يطبقه  ،أنه مل حيدد أسلوب اتصال دون غريه -3
 . 1دة التحليل املختارةالرصد التكراري املنظم لوح علىأنه يعتمد  -1

 مجتمع الدراسة:
-م11/0/2222يف الفت رة م ا بني ) ،هو عدد االستشارات الاصة بالوساوس املنشورة يف موقع الشبك ة اإلسالمية

م( حددت فيه تصنيفني من بني مخسة تصنيفات للوساوس  فكان عدد استشارات الوساوس الفكرية  32/5/2211
 (.212استشارة واملتعلقة بالعبادات) ( 300املتعلقة بالدين )
 عينة  الدراسة:

استشارة عبارة عن أفكار وسواسيه جمردة متعلقة  116( استشارة  منها 100مت اختيار عينة عشوائية طبقية قوامها )
ي  % من العدد الكل32استشارة عبارة عن أفكار وسواسيه مصحوبة بأفعال متعلقة بالعبادات ومها ميثالن  22بالدين و

الاصة بالطقوس الوسواسية والوساوس العامة الوساوس القهرية واملتعلقة  تلكل من الصنفني.واستبعدت االستشارا
 باملرض واألفكار األخرى.

 الطريقة واإلجراءات:
ت إيل حتليل حمتواها وفقًا للمتغريا -بطريقة العينة العشوائية الطبقية -خضعت االستشارات اليت مت اختيارها عشوائيأ

 التالية:
نوع  –نوع اإلرشاد الذي قدم  –ها علىاسم املستشار الذي أجاب  –عدد قراءها  –تارَيها  –رقم االستشارة 
اإلشارة إيل  –عدد األحاديث اليت وردت فيها اإلشارة إيل اآليات  –عدد اآليات اليت وردت فيها  –صاحب االستشارة 

الصالة وبر الوالدين وفعل الطاعات وجتنب املنكرات واحلث  علىاحلث التوجيهات اإلسالمية العامة مثل  –األحاديث 
 األذكار وغريها. على

ومث تفريغ هذه البيانات يف استمارة معدة لذلك ومث إدخاهلا يف احلاسب اآليل ومن مث مت حساب التكرارات والنسب 
 املئوية وفقاً ملتطلبات الدراسة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
الباحثان النتائج اليت توصلت هلا الدراسة احلالية يف شكل جداول تكرارية ونسب مئوية وفقا ملنهج احبث يعرض 

 الذي تبنته الدراسة.
                                                            

 .219ص ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، العساف 1
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( يبين ترتيب أكثر االستشارات قراءة في مجال األفكار الوسواسية المتعلقة بالدين حتى تاريخ 1جدول رقم )
   م:33/9/2314

عدد  صاحبها نشرسنة ال رقم االستشارة الترتيب
 القراءة

نوع 
 اإلرشاد

 ديين 132326 ذكر 2222 269121 .1
 دوائي/سلوكي 61252 ذكر 2211 2112262 .2
 ديين 33232 ذكر 2229 211511 .3
 ديين/دوائي 12212 ذكر 2220 225621 .1
 دوائي/سلوكي 19666 أنثى 2220 203126 .9
 دوائي/سلوكي 11926 أنثى 2229 231959 .6
 ديين 11652 أنثى 2220 202221 .2
 دوائي/سلوكي 5022 أنثى 2211 2119932 .0
 دوائي/سلوكي 0692 ذكر 2212 2116501 .5

 دوائي/سلوكي 0922 ذكر 2212 2139312 .12
 م:33/9/2314( يبين ترتيب أكثر االستشارات قراء في مجال الوساوس المتعلقة بالعبادات حتى تاريخ 2جدول رقم )

عدد  صاحبها سنة النشر رقم االستشارة الترتيب
 القراءة

نوع 
 اإلرشاد

 دوائي/سلوكي 10956 أنثى 2225 251121 .1
 دوائي/سلوكي 12262 أنثى 2211 2112222 .2
 دوائي/سلوكي 12213 أنثى 2226 293512 .3
 دوائي/سلوكي 5556 ذكر 2220 222350 .1
 ديين 5116 أنثى 2226 261395 .9
 دوائي/سلوكي 5322 أنثى 2212 2122259 .6
 دوائي/سلوكي 2362 أنثى 2211 2115162 .2
 دوائي/سلوكي 2223 أنثى 2222 1625 .0
 دوائي/سلوكي 6061 ذكر 2212 2112911 .5

 دوائي/سلوكي 6213 ذكر 2211 2123226 .12
 ( يوضح تكرار ونسب أنواع اإلرشادات المقدمة في عينة الدراسة:3جدول رقم )

نوع 
 اإلرشادات

 الوساوس المتعلقة بالدين
 التكرار        النسبة المئوية

 الوساوس المتعلقة بالعبادات
 التكرار              النسبة المئوية

العدد 
 الكلي

 النسبة

 %16.9 11 %21.1                         3 %20.6                 11 سلوكي
 %20.6 93 %20.3                      19 %21.2                 30 ديين
 %3.0 6 %2.2                       2.2 %122                    6 دائي
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 %92.1 52 %11.3                      13 %99.2                91 دوائي/سوكي
 %1.5 5 %33.3                         3 %66.2                  6 ديين/دوائي
 %2.2 9 %02                           1 %22                    1 ديين/سلوكي

 ديين
 /سوكي/ دوائي

2                    2.2% 1                         122% 1 2.9% 

 %133 181 %3623                      19 %1226              111 المجموع
 ( يوضح تكرار ونسب النصوص الدينية لوردة في استشارت عينة الدراسة:4جدول رقم )
 ( يبين تكرار ونسب صنفي الوساوس وفقاا لمتغير النوع:1جدول رقم )

 أفكار وسواسية معلقة بالدين النوع
 التكرار            النسبة المئوية

 وسواسية معلقة بالعباداتأفكار 
 التكرار             النسبة المئوية

العدد 
 الكلي

النسبة 
 المئوية

 %19.2 06 %32.2                     26 %65.0                    62 ذكر
 %91.3 122 %19.1                    16 %91.5                     5 إناث
المج

 موع
6                    1126% 62                    3823% 188 133% 

 ( يبين تكرار ونسب صنفي الوساوس وفقاا للسنوات:31جدول رقم 
 أفكار وسواسية متعلقة بالدين السنة

التكرار          النسبة 
 المئوية

 الوساوس المتعلقة بالعبادات
 التكرار               النسبة المئوية

العدد 
 الكلي

 النسبة

 %5 12 %39.3                          6 %61.2                11 2211سبتمرب/
2210 22                62.5% 13                        32.1% 39 10.6% 

النصوص الواردة في 
 االستشارة

 الوساوس المتعلقة بالدين
التكرار             

 النسبة

 الوساوس المتعلقة بالعبادات
 التكرار          النسبة 

العدد 
 الكلي

 النسبة

21.5 %21.5                23 %20.1              02 اآليات
% 

33.3
% 

19.5 %19.5              11 %01.1             21 ثاألحادي
% 

22.5
% 

 %1.5 %92 %92                  3 %92                  3 إشارة إيل اآليات
11.2 %11.2                2 %90.0              12 إشارة إيل احلديث

% 
9.1% 

31.3 %31.3              31 %60.29            60 توجيهات إسالمية عامة
% 

31.1
% 

         236 المجموع
61221% 

68              2428% 2428
% 

133
% 



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

49 
 

2212 25               22.2% 12                        25.3% 11 21.0% 
2211 12               99.6% 0                         11.1% 10 5.6% 
2212 2                    92% 2                            92% 1 2.1% 
2225 1                 33.3% 2                         66.2% 3 1.6% 
2220 12              62.9% 6                          32.9% 16 0.9% 
2222 0                92.1% 6                          12.5% 11 2.1% 
2226 0                61.9% 9                         30.9% 13 6.5% 
2229 6                91.9% 9                          19.9% 11 9.5% 
2221 3                    62% 2                            12% 9 2.2% 
2223 9                  21.1% 2                          20.6% 2 3.2% 

 %2.1 1 %29                            3 %29                    1 2222أغسطس/ 
            111 المجموع

1126% 
62                        
3823% 

18
8 

133% 

 مناقشة النتائج :
 يناقش الباحثان نتائج الدراسة بناءا على األسئلة التي صيغت في مشكلة الدراسة وهي: 

 السؤال األول:
 بالدين والعبادات؟ ةهي أكثر االستشارات قراءة يف جمايل الوساوس الفكرية املتعقل ما

(. فبعد حتديد أكثر عشرة استشارات قراءة من 2و) (1جييب على هذا السؤال البيانات املوضحة يف اجلدولني: )
( أن االستشارات يف جمال 2(و)1نازليا بداية باألكثر قراءة مث األقل . يالحظ يف اجلدولني رقم )تعينة الدراسة وترتيبها 

لى اهتمامات الوساوس الفكرية املتعلقة بالدين نالت أكثر قراءة من الوساوس املتعلقة بالعبادات بصورة عامة مما يدل ع
سبحانه وتعاىل وعن عن املوىل  القراء مبوضوع الوساوس الفكرية ذات الطابع الديين وهي معظمها ترتبط باملسائل العقائدية

رسوله الكرمي صلى اهلل علىه وسلم. ومن جانب آخر نالحظ أن أصحاب االستشارات األكثر قراءة هم الذكور يف صنف 
د استشارات اإلناث أكثر قراءة يف صنف الوساوس املتعلقة بالعبادات وحمتوى معظم هذه األفكار املتعلقة بالدين بنما جن

 واهلل أعلم.إىل اهتمامات القراء من اإلناث هلذا اجملال من االستشارات الطهارة والصالة مما يشري رمبا  االستشارات يف جمال
عشرة استشارات قراءة يف  قدمة موجودة يف أكثريالحظ أيضا يف اجلدولني السابقني الذكر أن أنواع اإلرشادات امل

جمال الوساوس املتعلقة بالعبادات هي اإلرشاد الدوائي السلوكي ووجود اإلرشاد الديين قليل يف هذا اجملال وبنسبة أكثر يف 
جيد حظا أوفر يف جمال األفكار الوسواسية املتعلقة بالدين مما يشري إىل أن توزيع االستشارات املتعلقة بالوساوس الفكرية 

 اإلرشاد الديىن.
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 السؤال الثاني:
 :اإلرشادات شيوعاا  ما هي أكثر أنواع

يليها % 92.1 بلغت( اإلجابة على هذا السؤال  فيالحظ أن نسبة اإلرشاد الدوائي السلوكي 3يكشف اجلدول )
%. وهذا يؤكد أن اهتمام 2.9% وأقلها اإلرشاد الديين السلوكي الدوائي 16.9% مث اإلرشاد السلوكي 20.6اإلرشاد الديين

املستشارين كان أكثر باإلرشاد الدوائي السلوكي واإلرشاد الديين. وتشري النتيجة أيضًا إىل قلة اإلرشاد املتكامل إيل يضم كل من 
(. ولكن قد جند أن بعض 1552يين والسلوكي خاصة ما يتعلق بالوساوس القهرية املتعلقة بالدين)حممد،اإلرشاد الدوائي والد

املستشارين يعاجلون تلك الفجوة باإلشارة إىل استشارت سابقة فيها إجابة مكملة إلجاباهتم فيحيلون صاحب االستشارة إىل 
( وسعاد البشر 1556لنتيجة مع دراسة كل من مصطفى السعدي)أرقام تلك االستشارات وهذا جمهود مقدر منهم. وتتفق هذه ا

 على أعراض الوساوس القهرية.( يف االهتمام بالعالج الدوائي والسلوكي للتغلب 1555وفرج )
 :السؤال الثالث

 :ةاإلسالمية اليت وردت يف العينة املختارة من االستشارات النفسيكم عدد اآليات واألحاديث والتوجيهات 
( الذي يوضح تكرار ونسب النصوص الدينية اليت وردت يف استشارات العينة جند أن نسبة 1ىل اجلو رقم )إ بالنظر

% مث 31.1% من بني النصوص اليت وردت تليها التوجيهات اإلسالمية العامة حيث بلغة 33.3اآليات الكرمية كانت 
% على 1.5% و 9.1ألحاديث وإىل اآليات % وتقل النسب يف كل من اإلشارة إىل ا22.5األحاديث الشريفة بنسبة 

فإن هذه النسب  319مع العدد الكلى للنصوص الواردة وهي  100التوايل. ومبقارنة عدد االستشارات املختارة وهي 
تعد مقبولة مما يعكس اهتمام املستشارين برتسيخ دعائم ال تأصيل واألسلمة يف جمال اإلرشاد النفسي وأهنم مل يغفلوا عن 

أصحاب املشكالت النفسية وفقًا لعقيدهتم وثقافتهم اإلسالمية. وأيضًا ذلك يعزز ويدعم رسالة وأهداف الشبكة خماطبة 
 م الشريعة اإلسالمية السمحاء.تعالىاإلسالمية الرامية لتثقيف وتنوير الشباب املسلم ب

 :السؤال الرابع
 أيهما أكثر استفسارا يف التصنيفني الذكور أم اإلناث؟

نسبة  ( يبني تكرار ونسب صنفَي الوساوس وفقأ ملتغري النوع ، فنجد فيه أن نسبة الذكور أكرب من9م )اجلدول رق
إناث % إناث( بينما نالحظ أن نسبة 91.5% ذكور،65.0اإلناث فيما يتعلق باألفكار الوسواسية املتعلقة بالدين )

طابق مع ما % ذكور(  وهذا يت32.2% إناث، 19.1)أكرب من نسبة الذكر فيما يتعلق بالوساوس املتعلقة بالعبادات 
. وهذا يؤكد اهتمام الذكور األكثر قراءة ًأشري إليه سابقا يف اإلجابة على السؤال األول الاص برتتيب االستشارات

الطهارة باألمور الفكرية والبحث عن احلقائق رمبا من الناحية الفكرية اجملردة. ويف املقابل يوضح أيضًا اهتمام النساء ب
 وبالنظافة أكثر جيعلهم عرضة لإلصابة بالوساوس املتعلقة بذلك.

 السؤال الخامس: 
 األكثر تكرار بالنسبة لصنفي الوساوس  على مدى السنوات؟ ما هو

( نالحظ أنه ال توجد زيادة طردية أو نقصان طردي يف عدد االستشارات لكل من 6بالنظرة العامة يف اجلدول رقم )
إذا أهنا تتأرجح بني الزيادة واسية املتعلقة بالدين أو الوساوس املتعلقة بالعبادات على مدى الثالثة عشر سنة  األفكار الوس
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( مث 2222،2220، 2226، 2229( مث زادت يف األعوام )2223،2221، 2222والنقصان  إذا بدأت قليلة يف األعوام )
(. وعموما ميكن 2211،2212،2213ة أخرى يف األعوام )( مث أخذت يف الزيادة مر 2225،2212اخنفضت يف العامني )

القول بأن أكثر زيادة كانت يف األعوام األخرية  مقارنة باألعوام السابقة. وقد يرجع السبب ألسباب فنية متعلقة بتصنيف 
 حجب استشاراهتم.االستشارات أو عدم وجود املستشارين يف فرتة حمددة أو أن بعض أصحاب االستشارات طلبوا 

_________________________________ 
 :المراجعالمصادر و 

 م(.2223، 253د العد، 1، ط: عالم المعرفةيت)الكو، إسالمي من منظور عربيالقهري  سواسالو، هندي بوأ .1
، دراسة سمات شخصية مرضى الوسواس القهري في البيئة الفلسطينية باستخدام برنامج تدريبي عالجيغا بشار جبارة، اآل .2

 م(.2225رسالة ماجستري غري منشورة،  اجلامعة اإلسالمية، غزة، )
المقارنة بين كل من العالج السلوكي بأسلوب التعرض ومنع االستجابة وبين العالج الدوائي  ،فرج صفوت، سعاد، البشر .3

 م(.1555)القاهرة: ، الثاينالعدد ، عشر الثاينالمجلد ، دراست نفسيةلمرض الوسواس القهري، 
 د:العد، الفلسطيني محراألل الهال جعيىة بلسم جملة، سية على الصحة النف الوسواس القهري وتداعياته ،عبد القادر آمال، جودة .1

 (.2229،  مطبعة األمل)القدس: ، 369
 م(.1552،دار طالسدمشق: ، )الجبري سواسيالوضطراب لال الحديثالعالج النفسي ، حممد محدي، حجار .9
في عالج  اجعةالر التغذيةالمنزلية و اجباتي والو المادة البناء المعرفيتكون من  برنامج عالجيفاعلية ، حممد أمحد، سعفان .6

 م(.1556: مصر، )لوأالجزء ا ،22: العدد:جامعة الزقازيق ،جملة كلية الرتبية، يةالقهرل فعاألواالوساوس 
جملة كلية ، بالذنب بالشعور تبطةالمر يةلقهرال واألفعا وسواسال خفضفي  انتقاليدي رشاإ برنامجفعالية ، حممد أمحد، سعفان .2

 م( 2222، راء زه مكتبة، )مصر: بعالجزء الرا، السابع والعشرون العدد، جامعة عني مشس، وعلم النفس الرتبية
 م(.1505، )الرياض: مكتبة العبيكان ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صاحل حممد، العساف .0
   - www.Islamweb. netاستشارات الشبكة اإلسالميةإبراهيم،  معلىحممد عبد ال .5

المعهد ، علم النفس أحباث ندوة، ينيةالمعطيات الد ببعضعصاب الوسواس القهري وعالقته  أشكال بعض ،عودة حممد، حممد .12
 م(.1552)القاهرة: ، سالميالعالمي للفكر اإل
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 والسنة النبوية ية الطفل في ضوء النصوص القرآنيةترب
  

 1بان حميد الراوي د.
 ملخص البحث: 

 ،﴾املال والبنون زينة احلياة الُدنيا﴿ :وقال تعاىل .﴾ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعني﴿ :قال اهلل تعاىل     
وبكل شؤون  ،. والبد من االهتمام هبم على املستوى الفردي واجملتمعياملستقبلفاألطفال هم قرّة العني وزينة احلياة وأمل 

ملة اليوم من السيما أن ما تفرضه العو  ،تعاىلبإذن اهلل  ماً مباشراً من أجل ضمان مستقبل مشرقاهتما ،حياهتم وقضاياهم
مهما جتملت بالنداء حلقوق اإلنسان، ومهما ادعت سريها يف هنج حتقيق  ،احلفاظ على اإلنسانية منطية ال تبتغي فيه

ولقد  وعرض الثقافة الغربية عليه عن طريق الرسوم املتحركة. ،لعملية غسل دماغ الطفل العدالة واملساواة، فإهنا تسعى
واليت تطرقت إىل  ،له وسلمآالرسول صلى اهلل عليه و  اهتمت الشريعة اإلسالمية هبذا املوضوع يف آيات القرآن الكرمي وسنة

وأوصت الشريعة باإلحسان إليهم  ،شرعية واألدبيةوطريقة تربيتهم وكيفية التعامل معهم وحقوقهم ال ،شؤون األطفال كافة
 على معتمًدا وصفًيا البحث هذا وعدم تكليفهم بأمور فوق طاقتهم. وعليه فسوف يكون ،والرفق يف التعامل معهم

القرآن خالقية وفق أميانية و إتربية الطفل تربية وبيان كيفية  ،الشريفة واألحاديث النبوية الكرمية نيةآالقر  اآليات استقراء
 ورصيدها الغد، ورجال املستقبل شباب هم األمة أطفال ألن ؛اإلسالم يف الطفل حقوق امبين النبوية، الكرمي والسنة

 املبكرة. الطفولته خواص على تقوم حلياة اإلنسان اجلوهرية الدعائم ألن؛ بقائها وضمان
________________________ 

 توطئة:
اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة ﴿: وقال تعاىل ،]16الفرقان:[ ﴾َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر يَّاتَِنا قُ رََّة َأْعنُيٍ َرب ََّنا ﴿: قال اهلل تعاىل     
نْ َيا ستوى الفردي . والبد من االهتمام هبم على امللعني وزينة احلياة وأمل املستقبلفاألطفال هم قرّة ا ،]16الكهف:[ ﴾الدُّ

السيما أن  ،تعاىلبإذن اهلل  مشرق اهتمامًا مباشرًا من أجل ضمان مستقبل ،بكل شؤون حياهتم وقضاياهمو  ،واجملتمعي
مهما جتملت بالنداء حلقوق اإلنسان، ومهما ادعت  ،احلفاظ على اإلنسانية ملة اليوم من منطية ال تبتغي فيهما تفرضه العو 

وعرض الثقافة الغربية عليه عن طريق  ،تسعى لعملية غسل دماغ الطفل فإهناسريها يف هنج حتقيق العدالة واملساواة، 
 ن.وهذا ميثل جانباً خطرياً من جوانب ما ندعوه بالغزو الثقايف يف إطار ما يدعى بالعوملة اآل ،الرسوم املتحركة

ديد من التشريعات الاصة وتّسن الع ،ولقد أصبح االهتمام باألطفال مؤشرًا حضاريًا تتسابق فيه الشعوب والدول     
 حىت أصبح هذا اجملال مقياساً لتقدم اجملتمعات ورقيها وحتضرها. ،حبماية األطفال وضمان حقوقهم والدفاع عن قضاياهم

اليت تطرقت إىل شؤون  ولقد اهتمت الشريعة اإلسالمية هبذا املوضوع يف آيات القرآن الكرمي وسنة الرسول      
والرفق  ،وأوصت الشريعة باإلحسان إليهم ،األطفال كافة وطريقة تربيتهم وكيفية التعامل معهم وحقوقهم الشرعية واألدبية

 استقراء على معتمًدا وصفًيا البحثهذا  وعدم تكليفهم بأمور فوق طاقتهم. وعليه فسوف يكون ،يف التعامل معهم

                                                            
  األستاذ املشارك بكلية الرتبية للبنات جبامعة بغداد. 1
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خالقية وفق القرآن الكرمي والسنة أميانية و إتربية الطفل تربية وبيان كيفية  ،الشريفة واألحاديث النبوية الكرمية نيةآالقر  اآليات
؛ بقائها وضمان ورصيدها الغد، ورجال املستقبل شباب هم األمة أطفال ألن؛ اإلسالم يف الطفل حقوقا مبين النبوية،

 املبكرة.  ة لطفولا خواص على تقوم اإلنسان حلياة اجلوهرية الدعائم ألن
 تعريف مصطلحات البحث: المبحث األول

أهداف وأساليب الرتبية والذي يسهل أن نستمد منه أسس و  ،يعد القرآن الكرمي والسنة النبوية املعني الذي الينضب     
، يتصل أحدمها إذ قسمه إىل عنصرين أساسيني ؛د به حتليل الغزايل جلوهر القرآنولعل أفضل ما يستشه ،اإلسالمية

 .1آية (211، ويتصل اآلخر بالسلوك ويشمل )آية (263)باملعرفة ويشمل 
يف مواضع    ، فبني اهللهنا األساس لتلك احلياةأل ؛، وجعل طفولته أشد تكرميانسانحياة اإل ولقد كرم اهلل تعاىل     

ثر أهم مراحل احلياة ملا هلا من أوتعد الطفولة  ،مراحل تكوين األنسان وبداية خلقه، والعناية االهلية بهكثرية من القرآن 
، وقد تعددت الضروري االهتمام مبرحلة الطفولةصبح من ألذا  ،طفال لبنات يقوم عليها مستقبلمة، فاألبالغ يف حياة األ

فهومي الرتبية من هنا صار لزاما أن نقف للتعريف مبو  ،وتنوعت االجتاهات واجلوانب اليت تناولتها مفاهيم الرتبية األسالمية
 .والطفل

 :تعريف التربية لغة واصطالحا :والأ     
وأربيته  ،حتمل معىن الزيادة والنمو "ربا يربو"من اجلذر  "تربية"ىل املعاجم جند أن كلمة إ ف الرتبية لغة: بالعودةيتعر       

 .9والتأديب ،1، والتعليم3، وتعين أيضا التنشئة2منيته
، هبدف مساعدته يف  ميارسها راشد بإرادته حنو صغريالعملية والقولية اليت هي "جمموعة التصرفاتصطالحا: اوالرتبية      

الغايات اليت ستقالل يف ممارسة النشاطات وحتقيق استعدادته الالزمة وتوجيه قدراته؛ ليتمكن من االوتفتح  ،اكتمال منوه
 .6، يف ضوء توجيهات القرآن والسة"يعد هلا بعد البلوغ

والرتبية اإلسالمية هي "تنمية مجيع جوانب الشخصية االسالمية والفكرية والعاطفية واجلسدية واالجتماعية وتنظيم      
 .2سلوكها على اساس من مبادئ االسالم وتعاليمه ، بغرض حتقيق أهداف االسالم يف شىت جماالت احلياة"

 :تعريف الطفل لغة واصطالحا :ثانيا     
. وهو  الرخص الناعم الرقيق؛ 0لغويا "الصغري من كل شيء أو املولود، ومجعها أطفال" "طفل"الطفل لغة: تعين كلمة      

   .2والصيب يدعى طفال" حني يسقط من بطن أمه أىل أن حيتلم، 1والطفل املولود ما دام ناعما رخصا

                                                            

 .9، صالقرآندستور األخالق في ، : درازينظر 1
 .103، ص2ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس :ينظر 2
 .190، صالقاموس المحيط، آباديالفريوز  :ينظر 3
 .11ص ،2، جلسان العربينظر: ابن منظور ،  1
 .319، صالمعجم الوسيطينظر: الزيات وآخرون،  9
 .13ص، سالميةدراسات في التربية اإلحمب الدين أبو صاحل وآخرون،  6
 .1، صالتربية اإلسالمية وأساليب تدريسها ،ينظر: رشيد 6
 .2ص ،1ج ،2مج ،القاموس المحيط، الفريوزآبادي 0
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كلما وجدوا فيه   ،الواسع الذي كلما خاضه الباحثون اجملاهيل املعقدة كعامل البحار والطفل اصطالحا: "هو عامل من     
، واتساع نطاق هذا ضعف وضيق إدراكهم احملدود من جهةوذلك ل ،فية عنهمتالزالت خم ،كنوزا وحقائق علمية جديدة

 .1، والطفولة "املرحلة من امليالد إىل البلوغ"3العامل من جهة أخرى"
 يالمبحث الثان

 بيان حقوق الطفل
ات ، وجعل لألبناء منزلة خاصة يف نفوس اآلباء واآلمهوأهتم بطفولته ألهنا أساس حياته ،اإلنسان لقد كرم اهلل      

نْ َيا: ﴿د عدهم زينة احلياة إذ قال تعاىل، وقليضمن هلم حق الرعاية واحلنان ،  ]16الكهف:[ ﴾اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ
وقد حدد القرآن  ]6االسراء:[ ﴾َوأَْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر نَِفريًا﴿ : إذ قال ؛كما عدهم نعمة عظيمة

ومابعدها وميكن أن ، وللطفل حقوق ماقبل الوالدة لطفل ودعا إىل احرتامها ومحايتهال" الكرمي يف آيات متعددة حقوقا
 : نوجزها باآليت

 : حقوق الطفل قبل الوالدة: أوال     
 هناك حقوق عدة اقرها االسالم للطفل حىت قبل والدته وهو جنني يف رحم أمه منها:     

 خوفا على اجلنني.إفطار األم احلامل يف رمضان إن مل تستطع الصيام  إباح اهلل  -1
والُغرّة وكان عليها الكفارة  ،وإذا فعلت ذلك عمدا أمثت ،أن تسقط جنينها حترمي اإلجهاض؛ فال حيق للمرأة -2

 .ني مما يؤدي إىل إسقاطه أو تشويهحيق هلا تناول األدوية اليت تشكل خطرا على اجلن . كما ال9""وهي عشر دية األم
مع  ، كما فعل رسول اهلل 1تأجيل إقامة احلد على املرأة احلامل خوفا على اجلنني واحلرص على إبقاء حياته  -3

فاذهيب حىت « :فقال هلا  ،هنا زنت وأهنا حاملإ :الغامدية عندما جاءته وتريد أن تكفر عن نفسها وقالت له
 .2»تلدي

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
 .902-906ص ،المعجم الوسيطبنظر: ابن منظور،  1
 .121ص ،1ج ،لسان العربينظر: ابن منظور،  2
 .51ص، منهج التربية النبويةو سالمية الطفل في الشريعة اإلينظر: سهام مهدي جبار،  3
 .902، صالمعجم الوسيط ينظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، 1
 .32ص ،تربية األبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة، العك 9
 .112ص ،الطفل في الشريعة اإلسالمية ومنهج التربية النبوية: جبار، ينظر 6
 .1659، رقم160ص ،11بالزَّن، جكتاب احلدود، باب من أعرتف على نفسه  ،بشرح النووي صحيحه مسلم يف أخرجه 2
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 : ثانيا: حقوق الطفل بعد الوالدة مابعد الوالدة     
أكثر بعد والدته،  حقوقا عدة، فمن املؤكد أن له حقوقا} جنني وهو{ أعطى الطفل قبل والدته  إذا كان اهلل     

 : نوجزها باآليت
، وقد ذكر القرآن الكرمي البشارة 1مما يدخل املسرة يف القلوب} أم أنثى ذكرا كان{استحباب البشارة باملولود  -1

آل [ ﴾يُ َبش ُرَك بَِيْحىَي  فَ َناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهَو قَاِئم  ُيَصل ي يف اْلِمْحرَاِب َأنَّ اللَّهَ ﴿باملولود يف مواطن عدة منها قوله تعاىل: 

 .]35:عمران
 ، واإلقامة يف أذنه اليسرى ليكون أول ما يقرع مسعه كلمات تعظيم اهلل والشهادة لهاألذان يف أذنه اليمىن -2

 .2، وإلبعاد الشيطان عنهبالوحدانية والدعوة إىل اإلسالم
ع جزء من املمضوغ على األصبع، بوض ، وذلكمضغ التمرة، ودلك حنك املولود هباومعناه -حتنيك املولود  -3

فيد ملا للتمر من فوائد مجة ت -ضوغممث حتريكه ميينا ومشاال حىت يبلغ الفم كله بالتمر امل ،وإدخال اإلصبع يف فم املولود
وليتهيأ املولود للرضاعة وامتصاص اللنب  ولعل احلكمة من ذلك تقوية عضالت الفم، ،النيب وهذا من سنة  ،الطفل

 .3بشكل قوي
تسمية الطفل وقد أوجب األسالم عند أختيار األسم أن يكون األسم حسنا وذا معىن جيد ملا له من تأثري  -1

 .1نفسي كبري يف اإلنسان
 طالب استحباب حلق رأس الطفل يوم سابعه والتصديق بوزنه على الفقراء واملستحقني؛ فعن علي بن أيب  -9
؛ ويف هذا حكمة 9«فضة وتصدقي بزنة شعره ،احلقي رأسه !فاطمة يا«وقال:  ،عن احلسن بشاةٍ  رسول اهلل  ققال: ع

ويفتح مسام الرأس، فضال عما يف التصدق بوزن الشعر بقيمة الفضة من حكمة ، صحة إذ إن احللق يقوي الشعر
 .6اجتماعية تتمثل يف التكافل اإلجتماعي بني ابناء اجملتمع اإلسالمي

وهي  ، عن الذكر شاتان وعن األنثى شاة.يوم سبوعه عند حلق شعرهللمولود  العقيقة وهي الذبيحة اليت تذبح -6
  .، وليس فرضا واجباسنة مؤكدة

الفطرة مخس أو مخس  من الفطرة، التان، « :وعنوان الشريعة. قال رسول اهلل وهو شعار اإلسالم  2التان -2
 .1«ظفار، وقص الشاربستحداد، ونتف اإلبط، وتقليم األواال

                                                            
 . 2ص ،1ج ،تربية األوالد في اإلسالم، علوان: ينظر 1
 .32، صتحفة المودو بأحكام المولود، ابن قيم اجلوزية: ينظر 2
 .22ص ،1، جتربية األوالد في اإلسالم: علوان، ينظر 3
 .00-01ص ،1املصدر السابق، ج ينظر: 1
، كتاب لمباركفوريلتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي رواه الرتمذي، واحلديث . 02-33ص، المودود بأحكام المولودتحفة ، : ابن قيم اجلوزيةينظر 9

 .1915رقم، 52، ص9األضاحي، ج
 .55ص ،1، جتربية األوالد في اإلسالم، ينظر: علوان 6
احلرف املستدير على أسفل احلشفة، أي موضع القطع من الذكر. ينظر: ابن صطالح الشرعي هو اليت على رأس الذكر. ويف اال ]أي اجللدة[قطع الُقلفة  التان 2

 )موضوع التان(. 162 -121ص ،تحفة المودود بأحكام المولود، قيم اجلوزية
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يُِتمَّ الرََّضاَعَة  َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأن  َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ ﴿: احلولني والفطام، قال تعاىلالرضاعة إىل  -0
مه أن ترضعه واهلل يفرض للمولود على أ. قال سيد قطب: "]233:بقرةال[ ﴾َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

...،  ،ع الوجوه الصحيحة والنفسية للطفليعلم أن هذه هي الفرتة املثلى من مجي سبحانه وتعاىلحولني كاملني ألنه 
، فكالمها شريك يف زقها ويكسوها باملعروف واحملاسنةأن ير لدة يف مقابل ما فرضه اهلل عليها، حق على والد الطفل، وللوا

ذا الصغري الرضيع هي متده باللنب واحلضانة وأبوه ميدها الغذاء والكساء لرتعاه وكل منهما التبعه وكالمها مسؤول أجتاه ه
 .2يؤدي واجبه يف حدود طاقته"

صاحل جسميا وعقلياوتعده تربية الطفل يف أحضان والديه هتيئ له كل أسباب النمو الاحلضانة والوالية؛ إذ إن " -5
 .3ستقبال احلياة والنجاح فيها"نفسيا" ال

 المبحث الثالث
 تربية الطفل أهمية وأهداف

 :أهمية تربية الطفل :أوال     
تعد الرتبية بصفة عامة تنمية ورعاية لكل جوانب اإلنسان، سواء أكانت عقلية أم نفسية أم وجدانية أم جسدية أم      

فإن تربية األطفال يف مرحلة ، خلقية، ومن هنا جاءت أمهيتها، ومبا أن الطفولة هي املرحلة األساسية ملا بعدها من مراحل
ترسيخا للعقيدة السليمة يف أعماق الفكر والقلب، وتثبيتها وتوجيهها إىل الطفولة تعد تأسيسا للعادات احلسنة، و 

؛ لذا "جيب أن يقوم هبا الوالدان بشكل أساسي باالستعانة باملربني إن أمكن ذلك، 1األخالق الفاضلة يف تصرفاهتم أمجع
ة من تربية السلف وحسن وضمن املنهج اإلسالمي الصحيح النابع من القرآن الكرمي والسنة املطهرة، مع االستفاد

. وغرس العقيدة يف النفوس هي أمثل الطرائق إلجياد أفراد صاحلني يستطيعوا أن يقوموا بدورهم  9تطبيقهم هلذا املنهج"
 كامال يف احلياة.

وقدحدد القرآن الكرمي يف آيات متعددة حقوقا للطفل ودعا إىل احرتامها ومحايتها محايتها، وأحاطه بأنواع من      
فالة املادية واملعنوية؛ لتضمن تربيته تربية صاحلة، كما جعل للطفل حقا يف الرتبية والتوجيه، وجعل ذلك من مسؤولية الك

تلك الوصايا  ]13لقمان:[ ﴾َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن اِلبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بُ يَنَّ اَل ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الش ْرَك َلظُْلم  َعِظيم  ﴿اآلباء، قال تعاىل: 
من الوالد البنه واليت احتوت على العديد من القيم الدينية واللقية منها: االخالص، واإلميان باهلل إذ هو مصدر السلوك 

 اإلنساين، والتواضع واالعتدال وغريها من القيم الرتبوية اليت ساقها اهلل تعاىل يف كتابه لتكون زادا للمريب.

                                                                                                                                                                                                     
 .9005، رقم123، ص1، كتاب اللباس، باب قص الشارب، جفتح الباري شرح البخاري ،البخاري أخرجه 1
 .291، ص1ج ،في ظالل القرآنقطب،  سيد 2
 .163ص ،الطفل في الشريعة اإلسالمية ومنهج التربية النبوية، جبار 3
 .55، ص3ج ،إحياء علوم الدين، : الغزايلينظر 1
 .22، صمنهج اإلسالم في عقيدة الناشئ، ةفاطم خري 9
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لَِّذيَن َآَمُنوا يَا أَي َُّها ا﴿هلا تأثري كبري يف شخصيته املستقبلية، إذ قال تعاىل:  قية للطفلضوابط أخال كما حدد       
ُلُغوا احْلُُلَم ِمنُكْم َثاَلَث َمرَّاٍت م   ُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم َوالَِّذينَ لَِيْسَتْأِذن قَ ْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم  نملَْ يَ ب ْ

 .]90النور:[ ﴾بَ ْعِد َصاَلِة اْلِعَشاءِ  َن الظَِّهريَِة َوِمنمِ 
وسنته؛ إذ جند أحاديث كثرية ختص الطفل، إما  ولقد نالت الطفولة نصيبها األوفر من األهتمام يف منهج النيب      

ليه، وما ذلك إال اعرتاف بطفولته، وما فيها من حاجات، وعدها األساس يف بناء بإقرار حق له، أو بتعيني واجب ع
قبل تكوينه حبث األبوين على حسن اختيار كل منهما لآلخر، وحث الزوج  شخصيته املتكاملة، فكان اهتمام النيب 

فعن املغرية على حسن معاملة الزوجة، وحق الطفل يف احلياة مؤكدا على ما جاء يف القرآن الكرمي من حترمي وأد البنات؛ 
ت، وكره لكم قيل وقال، إن اهلل حرم عليكم عقوق األمهات، ومنعا وهات، ووأد البنا«قال:  عن النيب  بن شعبة 

عليه من قبل وليه على أن يكون ذلك بالعدل بينه  ويقرر كذلك حقوقا للطفل كاالنفاق .1»وكثرة السؤال، وإضاعاة املال
حقوقا اجتماعية كاختيار اسم الطفل،  وبني أخوته ملا له من آثار طيبة فب سلوكه يف املستقبل، كما يقر الرسول 

ألن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خري «:  الطفل يف الرتبية إذ يقول، والتأكيد على حق واحلث على كفالة اليتيم
 .2»له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع

بشخصية الطفل املستقلة؛ فقد كان حيرتمه بالقاء السالم عليه وباستئذانه وبالنزول إىل مستواه  وإميانا من الرسول      
الذي يسعى جزء من تربية الفرد . والنصوص الدالة على فضل تربية األطفال كثرية السيما أن تربية الطفل 3يف اللعب

: ؛ حيث قال تعاىل  احلياة، بل هو مدار بعثة النيباإلسالم إىل إعداده وتكوينه ليكون عضوًا نافعًا وإنسانًا صاحلًا يف
ُلو َعَلْيِهْم َآيَاتِِه َويُ زَك يِهْم َويُ َعل ُمُهمُ َرُسواًل م  يف اأْلُم ي نَي  ُهَو الَِّذي بَ َعثَ ﴿ ُهْم يَ ت ْ اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي  ن ْ

والتزكية هي الرتبية وأعظم بل أمسى ما يرىب عليه الفرد حتقيق العبودية هلل رب العاملني وإخالص  ؛]2اجلمعة:[ ﴾ِبنيٍ َضاَلٍل مُّ 
العبادة له والسالمة من الشرك، قال ابن كثريرمحه اهلل: "ويزكيهم: يطهرهم من رذائل األخالق ودنس النفوس وأفعال 

ذا اهتم العلماء املسلمون برتبية األوالد، ويتضح ذلك من مؤلفاهتم وكتبهم سواء ما يتعلق بأمهية الرتبية أو ل؛ 1"اجلاهلية
وبعد ميكننا القول: إن الطفولة قد نالت اهتماما ملحوظا يف القرآن والسنة النبوية مبجاالهتا ؛ بيان وسائلها أو مثراهتا

 أمجعالتكوينية،واجلسدية،والروحية،واللقيةوسنعرض الحقا لذلك يف حبثنا هذا.
 ثانيا: أهداف التربية وغايتها:     
، ء شخصية الفرد، ويف عصرنا احلايلألمهيتها يف بنا، رحلة الطفولةوقد ركزت الرتبية ويف خمتلف احلضارات على م     

باإلضافة إىل ، اهلوية والثقافة والدين واحلرية ، مشلتثريةتتعاظم أمام الطفل املسلم ويف خمتلف بقاع األرض حتديات ك
األفكار واالفرتاضات حتديات املعرفة والتطور التكنولوجي والتعليم، ورغم أن الرتبية املعاصرة قد حددت املتطلبات واملعايري و 

الرتبوية لكافة جوانب منو الطفل، إال إهنا ال زالت تعاين من أوجه قصور عديدة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق حالة من التوازن 

                                                            
 .61، ص2ج ،صحيحهيف  أخرجه مسلم 1
 .332، ص1ج ،هسننيف  أخرجه الرتمذي 2
 .63ص، تربية الطفل في ضوء القرآن والسنة، السلطان اهلل مساء عبدأينظر:  3
 م.2212/ 11/ 22، شبكة األلوكة.)مقال( أهمية تربية األوالد في اإلسالمالقاسم: خالد بن عبد اهلل بن عبد العزيز،  1
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؛ داخل شخصية الطفل، باإلضافة إىل افتقارها إىل اجلانب الروحي، الذي يشكل صمام األمان لرتبية الطفل يف كافة مراحل منوه
وفق منهج إسالمي  وأهدافهاة الرتبية فلسف يف النظر بإعادة مطالبة -التحديات هذه أمام- أصبحت اإلسالمية الرتبية فإنومن مث 

، واهلدف من ذلك إعداد إنسان صاحل، فاضل ذي 1قائم على القرآن والسنة النبوية وأقوال املربني من سلفنا الصاحل واجتهاداهتم
التالءم مع حياة اجملتمع الذي ينتمي إليه، وممارسة دوره النافع فيه ليكون حبق خليفة اهلل يف  خلق كرمي وعزمية قوية، قادر على

، الاصة والعامة، تربية جتلب النجاح يف الدنيا والفالح يف األرض، لذلك ينبغي أن يكون هذا اإلعداد شامال جلوانب حياته كافة
نْ َيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْيكَ َوابْ َتِغ ِفيَما َآتَاَك ا﴿: ، يقول تعاىل2اآلخرة اَر اآْلَِخَرَة َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  :القصص[ ﴾للَُّه الدَّ

 :ة للرتبية اإلسالميةستطيع أن نضع ثالثة أهداف رئيسون. ]22
والعقلي، والروحي، بناء اإلنسان املسلم ذي الشخصية املتكاملة، وذلك بتحقيق النمو اجلسمي،  :األول     

 .3واألخالقي، واالجتماعي
التنمية العلمّية، وذلك باكتشاف املواهب والقدرات، وتنميتها، وتعليمه العلوم املناسبة له، ال سيما العلوم  :لثانيا     

 .الشرعية، وما مييل إليه من العلوم األخرى املفيدة لألمة
 .املة رسالة اإلسالم إىل العاملحاهدة، جمناصحة، متسلمة؛ متناصرة، مة أم إخراج :الثالث     
وقد ذكر بعض الباحثني أهدافًا تفصيلية كثرية، وهي مندرجة حتت األهداف الثالثة، إما خادمة للشخصية املسلمة      

 .1جبوانبها املختلفة، أو خادمة للنمو العلمي، أو لألمة املسلمة
 هي: إلسالمية ثالثة،مصادر اشتقاق األهداف يف الرتبية او      
 وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم. تعاىل الوحي اإلهلي: املتمثل يف كتاب اهلل -1     
اجملتمع املسلم: الذي جيب التعرف على احتياجاته، ومتطلباته، وظروفه، وأحواله املتغرية؛ لتحديد األهداف اليت  -2     

 تناسبه.
 .9على طبيعته، وميوله، ورغباته، ومواهبه؛ لوضع األهداف اليت تناسب ذلك الفرد املسلم: الذي جيب التعرف -3     
القدرة على التكيف  عليه فالرتبية تتفاعل مع املتغريات املختلفة وتتأثر هبا وتؤثر فيها. وهي القادرة على كسب النشئ     

مع تلك املتغريات مع رسوخ الثوابت اإلسالمية؛ لذا فإن الغاية من الرتبية اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية هي 
ْنَس ِإالَّ ﴿: حتقيق العبودية لرب العاملني واليت هي احلكمة من خلق اإلنسان ، كما قال اهلل  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

 ﴾َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّاَها﴿ :اهلل ، وهبا تتعلق جناته وتتحقق سعادته كما قال ]96:الذاريات[ ﴾ْعُبُدونِ لِي َ 
 وحتت هذه الغايات تندرج اهداف الرتبية اإلسالمية كافة. ]12-5:الشمس[

 

                                                            
 .3ص، تربية الطفل في ضوء السنة النبوية، مساعيلإشندي و  نظر: شاهني حممد عبد الفتاحي 1
 .91، صتربية الطفل وأساليبها في التشريع اإلسالمي، سناء حسن ينظر: هدلة 2
 شبكة األلوكة(. –، )مقال على النت هداف التربية اإلسالمية وغايتهاأ ،ينظر: القاسم 3
 . 30ص ،أهداف التربية اإلسالمية وغاياتهاينظر: ياجلن،  1
 جامعة أم القرى( .مقال على موقع ، )أهداف التربية ومقاصدها، ينظر: الكاتب جمهول 9
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 ثالثا: أنواع التربية:     
 :أهنا تشمل أنواعا متعددة ميكن حصرها مبا يأيتجيد الباحث يف الرتبية      

منذ نعومة أظفاره بأصول اإلميان وأركانه، وترسيخها يف خواجل نفسه، إبتداء بوجود اهلل  طفلوهي ربط ال الرتبية اإلميانية: .1
تطبيق أركان اإلسالم، ومتثل عتياد على وإعجازه وبيانه بالسنة املشرفة، وانتهاء باال  تعاىل وصفاته، مرورًا بعظمة كالم اهلل

َفَأِقْم ﴿: ، يقول اهلل 1مبادئ الشريعة الغراء حىت تتسامى روحه إىل األفق األعلى، بإميان صادق، ويقني ليس بعده كفر
َها اَل تَ ْبِديَل ِلَْلِق اللَِّه َذِلَك  يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ يُن اْلَقي مُ َوْجَهَك لِلد  أن  ويروي أبو هريرة . ]32الروم:[ ﴾الد 

أي أن كل مولود يولد على الدين  2»مولد إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه ما من«قال:  النيب 
 اإلسالم.احلق وهو دين التوحيد 

الرتبية اللقية: وهي تنشئة الفرد على املبادئ اللقية والفضائل السلوكية والوجدانية اليت توجه سلوك الطفل من  .2
وقت متييزه، حىت يعتاد الّصالح وترسخ يف نفسه القيم، فتكون دافعاً له إىل كل فضيلة وعوناً له على كمال دينه ومروءته 

والتزام األدب يف التعامل مع الغري إبتداء باألسرة، وانتهاء مبختلف املؤسسات  وشخصيته، ومنها بّر الوالدين واحرتامهم،
 .]9القلم:[ ﴾َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم اللَّه﴿ :بذلك فقال  ، وقد وصف اهلل تعاىل نبيه الكرمي 3االجتماعية واألفراد

وزيادة كفاءته احلركية، األمر الذي يعينه على حتمل ويتم من خالهلا تنمية قدرات الفرد البدنية،  الرتبية البدنية: .3
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن «: ، وقد قال 1أعباء احلياة ومتطلباهتا، فالعقل السليم يف اجلسم السليم

 .9»الضعيف، ويف كل خري
توجيهه حنو اكتساب  عن طريق  الرتبية العقلية: وهي تنمية املدارك الفكرية والقدرات العقلية لدى الطفل، وذلك .1

املعارف الشرعية والعلمية والثقافية واحلضارية اليت تساهم يف حتقيق نضجه الفكري املدّعم باحلكمة واملنطق والسداد يف 
: ﴿ِإنَّ يف َذِلَك  ، واآليات القرآنية الداعية إىل إعمال العقل والفكر، وإىل التبصر يف اللق كثرية، قال تعاىل6الرأي

 .]32الروم:[ آليَاٍت ِلَقومٍ يَعِقُلوَن﴾
الرتبية الوجدانية: وهي تربية املشاعر اإلنسانية لدى الفرد من فرح وحزن وقلق واطمئنان، وتوجيه األحاسيس  .9

يف املعاملة الودية الداخلية من لذة وأمل، وضبط العواطف واإلنفعاالت الوجدانية من حب وكره، وهذا النوع يتجلى 
 وقد جتلى ذلك يف سلوكه ومعاملته صلى اهلل عليه وسلم وعن أيب هريرة 2وإشعاره باحلّب والّرعاية والعطف واحرتام الذاتللطفل، 

                                                            
 .112، ص1، جتربية األوالد في االسالم، ينظر: علوان 1
فتح الباري شرح  ،ينظر: ابن حجر العسقالين .1390رقم ،لم الصيب فمات هل يصلى عليهباب إذا أس ، كتاب اجلنائز،صحيحهأخرجه البخاري يف  2

 .312ص ،3ج ،البخاري
 .162ص ،1ج، سالمتربية األوالد في اإل، علوان ينظر: 3
 .20ص، األسرة المسلمة في العالم المعاصرينظر: الزحيلي،  1
 .319، ص16يف األمر بالقوة وترك العجز:  ، كتاب القدر، بابصحيحهمسلم يف  أخرجه 9
 .33، صاألسرة المسلمة في العالم المعاصر: الزحيلي، ينظر 6
 .292، صالتربية في اإلسالمينظر: حسني، حممد،  2
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  قال: قّبل رسول اهلل  احلسن  وعنده األقرع بن حابس التميمي جالساً، فقال األقرع: إّن يل عشرة من الولد ما قّبلت
 .1»يُرَحمَمن ال يَرَحم ال «: منهم أحداً. فنظر إليه رسول اهلل 

لتزام باآلداب ف مؤسساته، واالتربية الطفل منذ نعومة أظفاره على التكيف مع اجملتمع مبختل: الرتبية االجتماعية .6
السائدة جتماعية، والفضائل اللقية اليت ترتئيها العناصر الراشدة فيه، وتعريف الطفل حبقوق اجملتمع والقوانني والنظم اال

حرتام واألخوة والتعاون، دون أن َيل ذلك جبرأته يف إثبات ذاته، حىت يتمكن من التعايش مع أفراده على أسس احملبة واالفيه 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له  ،يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد املؤمنني لمث«: قال  ،2بعيداً عن الرتدد أو الجل

 .3»بالسهر واحلمىسائر اجلسد 
تدريب الطفل على الكسب الضروري وتعليمه الصنائع اليت تليق هبمن أجل تأمني املتطلبات : الرتبية املهنية .2

وغالباً ما ختضع هذه الوسائل والطرق لتغري الزمان واملكان، وترتاوح بني القدم واحلداثة كالزراعة والصناعة  ،1املادية للحياة
وقد أمر  .6وجيوز للوالد إجارة ولده واستخدامه تدريبًا له وتأديباً  ،9واللغات وغريهاوالتجارة وتعلم املعلوماتية واحلاسوب 

ر ْزِقِه َوِإلَْيِه اهلل تعاىل بالسعي يف طلب الرزق، فقال: ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن 
 .]19:امللك[ النُُّشوُر﴾

، ويعلم رواية الرجز والقصيد، ومن 2األدبية: تتجلى يف إتقان علوم اللغة العربية، لتقومي لسانه، وإصالح بيانه .0
الشعر ما انطوى على فضل األدب ومكارم األخالق، وأركان علوم اللسان العريب تتمثل يف اللغة، والنحو، والبيان، 

يف فصاحته ولواله الندثرت منذ زمن بعيد، وهو معجزة النيب  ، وحبفظ القرآن الكرمي حتفظ اللغة العربية،0واألدب
 .]02النساء:[ فًا َكِثريا﴾وبالغته وتناسقه، قال تعاىل: ﴿أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهلِل َلَوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالَ 

رتياح والتعبري عن ذلك بإحساس مرهف، يبعث فيه الشعور باال إيقاظ شعور الفرد جبمال الكون،الرتبية اجلمالية:  .5
وتتهذب انفعاالته، لتنعكس على نفسه مبتعة ذات  ،ويسعى للحفاظ عليه والعناية به، فريتقي وجدانه ،ويتذوق اجلمال ،والسرور

وقد حتدث القرآن عن الزينة واجلمال، ولفت نظر اإلنسان إىل ما يف الكون من مجال وروعة وفن وإبداع حىت  ،5طابع خاص
﴿يَا َبيِن آَدَم ُخُذواْ تكون دلياًل على قدرة اهلل وعظمته، فهو سبحانه مجيل حيب اجلمال وقد أمر اإلنسان بالتجمل فقال: 

  .]31األعراف:[ زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكل  َمْسِجٍد﴾

                                                            
 .1220، رقم9552، ص3ج باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، كتاب األدب، ،صحيحالالبخاري،  1
 .392ص ،تربية األوالد في اإلسالم ،ينظر: حسني 2
 .112، ص16ج باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، ، كتاب الرب والصلة،صحيحهمسلم يف أخرجه  3
 .291، ص2ج ،الشرح الصغيربلغة السالك ألقرب المسالك على الصاوي، ينظر:  4
 .22ص، المقدمةابن خلدون، ينظر:  1
 .132ص ،1ج، جامع أحكام الصغاراحلنفي،  األسروشين ينظر: 1
 . 25ص ،األسرة المسلمة في العالم المعاصرينظر: الزحيلي،  6
 .621، صالمقدمةينظر: ابن خلدون،  8
 .31ص، األسرة المسلمة في العالم المعاصرينظر: الزحيلي،  9
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وتعين تعليم الولد وتوعيته ومصارحته بالقضايا املتعلقة باجلنس واملتصلة بالزواج حىت يكون  :الرتبية اجلنسية .12
نسياق وراء على بينة من احلالل واحلرام، ومن كل ما قد يؤدي إليهما، فيتحكم بذاته ويضبط نوازعه بعيدًا عن اال

 .1حناللية واالالشهوات، والتخبط يف سبل الغوا
وهذا النوع من الرتبية يتم بشكل تدرجيي مرحلي، فيبدأ باجملاز إىل التلميح، كلما توسعت مدارك الطفل وظهرت 

وينبغي تدريب الطفل على التزام  .نباهته، لكن ال ينتقل إىل التصريح إال بعد مؤانسة الرشد منه، وبلوغه مرحلة التكليف
ومن الضروري  والتفريق يف املضاجع والعفة واحلياء، والغرية على احملارم.املبادئ اإلسالمية يف اإلستئذان، وغض البصر، 

يف هذا الصدد إبعاد الطفل عن املثريات اجلنسية، وإشغاله مبا هو نافع له من األنشطة العلمية والثقافية والرياضية على 
 .2اختالف أنواعها

 رابعالمبحث ال
 أساليب التربية ومزاياها في ضوء الكتاب والسنة

 ساليب التربية:أ :أوال
 تتنوع األساليب الرتبوية لتحقيق اهلدف العام للرتبية، وميكن إمجاهلا فيما يأيت:

شخصية الفرد بشكل واضح، وهلا  يفالقدوة من أهم األساليب الرتبوية اليت ينعكس تأثريها  دتع :القدوة احلسنة .1
وفق القيم والفضائل اللقية، ويعود السبب يف ذلك إىل ميل الطفل حنو تقليد اآلخرين، على دور بارز يف تعديل السلوك 

وحماكاهتم يف أقواهلم وأفعاهلم وحركاهتم، وهذا يتطلب من املريّب متثل اإلستقامة يف سلوكه، وترمجة قوله إىل فعل حىت 
واألصل يف ذلك قوله  ،3الرتبية املسلمني وغريهميكون أبلغ أثرا وأعمق انطباعا يف النفس، وهذا موضع اتفاق بني علماء 

 .]21األحزاب:[ ﴿َلَقد َكاَن َلُكم يف َرُسوِل اهلل ُأسوة  َحَسَنة ﴾ : تعاىل
همًا يف الرتبية، وَيتلف تأثريه باختالف حال النفوس يف مالنصح والتوجيه املباشر أسلوبا  ديع: الوعظ واإلرشاد .2

والعناد، ومن املعلوم أن نفس الطفل أكثر مرونة، وألني عريكة وأسرع اعتياداً من الكبري، فكان اإلقبال والنفور، والسهولة 
كان رسول اهلل «: أنه قال مسعود  وقد روي عن عبد اهلل بن  ؛1تعاهده بالرتبية والتأديب واجب كل من يتوىل أمره

 .9»يتخولنا املوعظة يف األيام كراهة السآمة صلى اهلل عليه وسلم
: وهي تكرير الشيء دائمًا أو غالبًا على هنج واحد من غري عالقة عقلية، وقد تأخذ طابعًا اجتماعياً، التعويد .3

واإلنسان يف الغالب يكون إىل ما اعتاد أميل وعليه أحرص وبه  .6فرتتضيها عقول الناس، ويعودون إليها مرة بعد أخرى
بواًل، وهذا يرتب على املريب تعويد الطفل على التزام القواعد أشد متسكاً، والصغري أسلس قيادة، وأحسن مواتاة وق

                                                            
 . 155، ص1ج، تربية األوالد في اإلسالمعلوان، ينظر:  1
 .32، صاألسرة المسلمة في العالم المعاصرالزحيلي،  ينظر: 2
 .296، صأصول التربية اإلسالمية وأساليبهاينظر: النحالوي،  3
 .123ص، تربية األطفال في اإلسالم حوامدة، ينظر: 4
 .163، ص12ج، باب االقتصاد يف املوعظة واجلنة والنار،كتاب صفة القيامة ،  صحيحال ،مسلم 1
 .113، ص0، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، مرتضى ينظر:  1
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ُمُروا أوالدَُكم بِالصَّالِة، َوُهم أبَناُء َسبع، َواضرِبُوُهم «: وقد قال  ،واملبادئ اإلسالمية حىت ينساق وراء أدائها بشكل آيل
 ة.طاعة واجتناب املعصيوليس ذلك إال هبدف تعويدهم على التزام ال ،1»َعَليَها، َوُهم أبَناُء َعشر

م حبيث إثارة العاطفة: تثار العواطف بإيقاظ املشاعر الوجدانية، وحتريك العواطف الداخلية جتاه الشيء املتعل .1
هتمام به، كاحلوار وتتنوع الوسائل املستخدمة يف الرتغيب باألمر وإثارة اال لتزام به والثبات عليه،يكون رديفاً للفرد حنو اال

 فَاْقُصصِ  ﴿: قال تعاىل ذيب النفس وتوجيهها،األمثال وغريها، وهذا أسلوب قرآين بليغ األثر يف هتوالقصة وضرب 
 .]126األعراف:[ يَ تَ َفكَُّروَن﴾ اْلَقَصَص َلَعلَُّهمْ 

همًا منها، وهو يف الغالب يقرتن بالدليل العقلي مالتعليم وسيلة خادمة للرتبية، وجزءًا  دالرتبية بالتعليم: يع .9
والربهان املنطقي، ويراعى فيه التدرّج مع استخدام الوسائل احلديثة واحلسية بغية تقريب املعىن وتزويد الفرد بأرضية علمية 

 .2وثقافية واسعة
وعد يصاحبه حتبيب اإلنسان وإغراؤه بإجناز عمل ما، جيين من ورائه مصلحة  الرتغيب: ،الرتغيب والرتهيب .6

اإلنسان بالعقوبة، وحتذيره من األعمال احملرمة، وما من شك أن استخدام مثل هذا  فهو وعيد وخرياً، أما الرتهيب:
أن لدى الطفل مياًل طبيعياً إذ األسلوب له أمهيته، السيما يف مراحل الطفولة األوىل، وهو مستقى من الفطرة اإلنسانية، 

لتفكري يف العاقبة، وهو أيضاً يبغض اللوم، وكّل حنو حب الثناء واملديح، كالرغبة يف كل ما جيلب له اللذة والسرور، دون ا
 .3ما جيلب له الشعور باألمل

يف الغرب، ومن  حظي هذا اجلانب باهتمام علماء الرتبية املسلمني كما اعتمده علماء النفس :الثواب والعقاب .2
املكافآت املالية واجلوائز حنو تقدمي ما له قيمة مادية يف ظاهره، وهو معنوي يف تأثريه أيضًا وذلك كي: صور الثواب املاد

الدمى، والكتب، واألدوات املدرسية والرياضية والفنية واأللعاب، واهلدايا املختلفة، وقد تكون معززًا غذائياً، وفق ما عرّب 
ضروري يف بعض  فهوأما العقاب: وهو إنزال العقوبة الفعلية باإلنسان املقصر أو املسيء لألدب،  .عنه علماء النفس

بغ عالقة الولد األحيان لتقومي سلوك الطفل وتنمية الشعور باملسؤولية لديه، شرط أال يكون تلقائيًا متكررًا حبيث يص
ستهزاء منه أشكال من السلوك الاطئ، كاالألن التعنيف املتكرر يفقد تأثريه شيئاً فشيئاً، بل وقد ينتج  ؛بأبويه أو معلميه

 .1مثالً 
يف تنشئة الطفل وحكم الشرع فيها، واليت ميكن أن  ن من الواجب هنا أن ال نغفل األساليب الرتبوية الاطئةعلى أ     

 :نلخصها مبا يأيت
، والتحكم برغباته بطريق األسلوب التسلطي: يقوم هذا األسلوب على حتكم الوالدين يف أفعال الطفل وأقواله  -1
يتوافق مع رغباهتم الشخصية. ومن أمثلته إجبار الوالد طفله على ارتداء لباس اإلكراه، وتوجيه سلوك الطفل مبا اجلرب و 

وقد أثبتت التجارب والدراسات  معني، أو تناول ما يكره، ومنه التحكم بنوع الدراسة أو العمل أو اللعب أو ما شابه.
                                                            

 .، وقال: حديث حسن صحيح122، رقم126، ص2مىت يؤمر الصيب بالصالة،ج باب كتاب الصالة،أخرجه الرتمذي،   1
 . 111ص، أصول الفقه التربوي اإلسالميسعيد علي، ينظر:  2
 .39، صأساليب التربية اإلسالمية في تربية الطفلالبابطني،  ينظر: 3
 .61املصدر السابق، ص ينظر: 4
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بتكار، ويفقده القدرة على إبداء أن ملثل هذا األسلوب آثاره السلبية على شخصية الطفل إذ يقتل فيه روح اإلبداع واإل
 الرأي واملناقشة واختاذ القرار، والشعور الدائم بالجل والقلق والتوتر، وقد يؤدي به إىل العناد والعدوانية.

اإلمهال: وهو جتاهل الوالدين الطفل بعيدًا عن اإلشراف والتوجيه لسلوكه ترغيبًا وترهيباً، فضال عما قد يرافقه   -2
 تؤدي إىل إصابة الطفل باإلحباط، وقد يكون هذا التجاهل مقصوداً أو غري مقصود، مادياً أو عاطفياً،  من السخرية اليت

 .1كما يف حال اإلنشغال عن الطفل بالعمل أو امللهيات وحنوها
اإلفراط يف احلماية: وتكون بالتساهل مع الطفل وتشجيعه على إشباع رغباته، وممارسة أشكال السلوك دون   -3

أو اللقية أو االجتماعية، وهذه احلماية قد تتعدى حدود اآلخرين، وذلك يف حال تعرضهم لإليذاء من لضوابط الدينية مراعاة ا
ومن املعلوم أن هلذا األسلوب آثاره السلبية على شخصية الطفل، حيث ينشأ أنانيًا غري آبه بأحد،  الطفل نفسيًا أو جسدياً.

حلصول على كل ما يريد، ويصبح عاجزاً عن اإلعتماد على نفسه حمتاجًا إىل معونة رغباته واحريصًا كل احلرص على تلبية 
 .2الغري، ويعاين يف الغالب من سوء التكيف

ويرافق اإلفراط يف الشدة: وتعين تعريض الطفل للعقاب املستمر إزاء ما يصدر عنه من أنواع السلوك املختلف،   -1
 قال: قّبل رسول اهلل  وعن أيب هريرة  .3اب الذي يتم إيقاعهذلك يف الغالب عدم التناسب بني الذنب والعق

وعنده األقرع بن حابس التميمي جالساً، فقال األقرع: إن يل عشرة من الولد ما قّبلت منهم أحداً فنظر إليه  احلسن 
 .1»َمن ال يَرَحم ال يُرَحم« وقال: رسول اهلل 

َيطئ كثري من اآلباء واألمهات عندما يفاضلون بني أبنائهم، ويعمدون إىل التمييز بينهم  :املفاضلة بني األطفال  -9
يف املعاملة أو اإلنفاق أو غريه، ويكون ذلك العتبارات شخصية أو متعلقة بالطفل املميز، جنسه، ترتيبه بني األوالد، 

ضرر املرتتب عليه يفوق نفعه، ومن أهم آثاره التفكك صفاته اللقية أو اللقية. وأيا كان سبب التمييز فال مربر له، إذ ال
رسول اهلل صلى األسري، وزرع بذور األحقاد والضغائن يف قلوب األوالد جتاه بعضهم البعض وجتاه والديهم، وقد أوصى 

 وهذا حديث عام يف اإلنفاق وغريه9»اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم«بني األوالد فقال:  بالعدل ،. 
املستمر: إشعار الطفل بالذنب بشكل دائم، وذلك من خالل تعريضه للنقد املستمر، وتتبع أخطائه  التوبيخ  -6

وهذا األسلوب من شأنه أن جيعل الطفل انطوائيا متقوقعًا حول ذاته، كثري الرتدد والوف إزاء أي  ،واإلكثار من لومه
ة بسماع املالمة وركوب القبائح وقد يدفع به إىل أمر، وقد ينشئ لدى الطفل ردود فعل خمتلفة كاإلستهزاء والالمباال

أنه قال:  أبعد الناس عن ذلك، فقد ورد عن أنس  ، وقد كان رسول اهلل 6املعاندة والنكاية السيما عند املكاشفة
 .2"مل صنعت؟، وال: أال صنعت :وال ،أف :واهلل ما قال ،عشر سنني خدمت رسول اهلل "

                                                            
 .122ينظر: املصدر السابق، ص 1
 .22، 66، صتربية الشعور بالمسؤولية عند األطفالفوستري،  ينظر: 2
 .59، صأطفال المسلمينعبد الرمحن،  ينظر: 3
 . 9552، رقم1220، ص1ج معانقته،باب رمحة الولد وتقبيله و  األدب،كتاب ،  صحيحالالبخاري،  4
 .69، ص11باب كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، ج ، كتاب اهلبات،أخرجه مسلم 1
 .65، ص تهذيب األخالق وتطهير األعراق ،ينظر: ابن مسكويه 1
 .كتاب األدبأخرجه البخاري يف  2
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التذبذب يف املعاملة: ويعين التقلب وعدم اإلستقرار يف تعامل األبوين مع الطفل، السيما يف استخدام أسلوب  -2
الثواب والعقاب، فيعاقب على القيام بسلوك معني أحيانا، ويثاب على السلوك ذاته أحيانا أخرى، مما جيعل الطفل يف 

خدام هذا األسلوب يف الغالب شخصية متقلبة تتعامل مع وينشأ عن است حرية من أمره يف صحة ما ارتكب أو خطئه.
 .1اآلخرين بشكل مزدوج

 :مزايا األساليب التربوية وفق الشريعة اإلسالمية :ثانيا     
سوي فرد صاحل  إىل إعدادساعيا من وراء ذلك النظام الرتبوي اإلسالمي من تعاليم الشرع اإلسالمي القومي،  نهلي

 ة، ميكن إمجاهلا فيما يأيت:دعدمتن غريه من األنظمة مبزايا ماز تجوانب حياته كافة، كما مييسعى إىل الكمال يف 
شخصية الفرد بشكل واضح، وهلا دور بارز يف تعديل السلوك وفق القيم والفضائل  يفاملريب قدوة: تؤثر القدوة  -1

، وهذا م يف أقواهلم وأفعاهلم وحركاهتموحماكاهتاللقية، ويعود السبب يف ذلك إىل امليل الفطري للطفل إىل تقليد اآلخرين، 
َلَقد َكاَن َلُكم يف َرُسوِل اهلل ، واألصل الشرعي للقدوة قوله تعاىل: ﴿2موضع اتفاق بني علماء الرتبية املسلمني وغريهم

العملية للفضيلة والقيم وغالبًا ما ينتهي هذا األسلوب باملمارسة العملية للحياة، والدروس  .]21:حزاباأل[ ﴾ُأسوة  َحَسَنة  
 واألحكام الشرعية فيعتمد الطفل على نفسه، ويستفيد من جتاربه.

عتدال، فهو ينبذ الشدة املفرطة، كما ينايف الرتبوي يف اإلسالم بالوسطية واالعتدال: ميتاز النظام الوسطية واال -2
قدر عقله، كما يتيح الفرصة أمامه إلصالح  التساهل املبالغ فيه، وهو يعتمد احلزم يف التعامل مع الطفل، وَياطبه على

 .3الطأ
حيرتم األسلوب الرتبوي اإلسالمي حقوق اجلميع، ويتيح الفرصة لكل فرد ليعرب عن رأيه،  عتماد احلوار البناءا -3

وار بعيدًا عن اجلرب واإلكراه، ويعتمد النصح والتوجيه املباشر وغري املباشر، وتتنوع الوسائل املستخدمة يف ذلك، كاحل
 .والقصة وضرب األمثال وغريها، وهذه من األساليب القرآنية ذات األثر البالغ يف هتذيب النفس وتوجيهها

للطفل: ترتبط األوامر والنواهي يف الرتبية اإلسالمية بسياسة  والثواب والعقابسياسة التشجيع والتحفيز  -1
التشجيع والتنفري، واإلنذار والتبشري والرتغيب والرتهيب، والثواب والعقاب، واإلقبال واإلحجام. وال خالف بني علماء 

وذلك من خالل تنمية  الرتبية املسلمني يف اعتماد الثواب كأسلوب أويل يف هتذيب السلوك وتوجيهه على املدى البعيد،
 .1احلوافز اإلميانية لدى الفرد، وزيادة دوافعه حنو التعلم والعمل اجلاد

هتدف الرتبية يف التشريع اإلسالمي إىل تنمية املدارك الفكرية والقدرات العقلية لدى الطفل، وتوجيهه حنو وبعد: 
يف حتقيق نضجه الفكري املدّعم باحلكمة واملنطق  اكتساب املعارف الشرعية والعلمية والثقافية واحلضارية اليت تساهم

وقد تبني مما سبق أن الرتبية يف التشريع اإلسالمي ال تقتصر على جانب حمدد من حياة الفرد، وإمنا  ؛والسداد يف الرأي
 .تشمل جانب حياته كافة، العامة والاصة

                                                            
 .69، صاإلساءة للطفلينظر: وولف،  1
 .296، صأصول التربية اإلسالمية وأساليبهاينظر: النحالوي،  2
 .62، صأطفال المسلمين كيف رباهم النبي صلى اهلل عليه وسلممجال، ينظر: عبد الرمحن  3
 .132، صأصول الفقه التربوي اإلسالميينظر: علي سعيد،  1
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 :: دور المرأة في التربيةثالثا
تعد األم العنصر األساس الفاعل يف تربية اآلبناء وتقوميهم وتوجيههم بالشكل الصحيح والسليم الذي يتوافق مع  

، وهي تؤثر يف أبنها منذ حلظات تكوينه األوىل وهو جنني يف بطنها ؛إذ يتأثر بنوع الغذاء وسنة نبيه  كتاب اهلل 
احلمل وهلذا يسأل الطبيب املرأة كثريا حني يصف هلا بعض األدوية عن  الذي تتلقاه األم ، وباألمراض اليت تصيبها أثناء 

كوهنا حامال" أو ال، وال يقف أثرها عليه وهو يف بطنها، بل أن هلا الدور األكرب يف تنشئته ،فهي يف مرحلة الرضاعة أكثر 
األم بإرضاع طفلها إذ  اهلل  من يتعامل معه وهلا تأثري يف أشعار الطفل باحلنان والقرب الذي حيتاجه ؛ وهلذا أوصى

؛ عليه فاألم أكثر تعامال ]233البقرة:[ ﴾يُِتمَّ الرََّضاَعةَ  َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأن  َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ ﴿: يقول 
 للخلق والسلوك الذي يصعب تغيريه يف املستقبل. مع أطفاهلا من األب، وهذا يعين أنه أكثر اكسابا

وإذا كانت األم أكثر التصاقا باألوالد عموما يف طفولتهم، فإهنا تزداد قربا من البنات بعد الطفولة، وهنا يظهر دور      
س تدور من األم وخطورته السيما يف مرحلة املراهقة لدى الفتاة؛ إذ تعيش مرحلة تبدأ فيها فُت اجملتمع وشهوات النف

حوهلا وتدعوها للفساد، تكون هي فيها يف عامل، واألم يف عامل آخر؛ لذا يتوجب على األم أن تكون قريبة من بنتها ذلك 
 . ومن هذا يتبني لنا دور األم يف الرتبية وأمهيته. 1أن الفتاة جترؤ أن تصارح أمها أكثر من أن تصارح أبيها

ولعل من الواجب أن تشعر األم نفسها بأمهية الرتبية وخطورهتا، وخطورة الدور الذي تتبوؤه، وأهنا مسؤولة عن جزء       
كبري من مستقبل أبنائها وبناهتا، وحني نقول الرتبية فإنا نعين هبا إعداد الطفل جبوانب شخصيته كافة: اإلميانية، 

لرتبية الدينية اليت تغرس يف نفوس االبناء عقيدة التوحيد، وحب اهلل، وحب واجلسمية، والنفسية، والعقلية، فضال عن ا
، طفلعقيدة ال، ويف توجيه 2الصالة، مع العناية بنظام املنزل الذي له أثر كبري يف تعويد االبناء على السلوكيات اليت نريد

على املبادئ اللقية والفضائل  تههتتم بتنشئ وربطه بأصول اإلميان وأركانه، وصوال إىل تطبيقه، ومتثل مبادئ الشريعة، كما
ف يتعر فضال عن ، وتوجيه األحاسيس الداخلية لديه السلوكية والوجدانية، وتنمية قدراته الفرد البدنية ومداركه الفكرية،

واإلحرتام الطفل على حقوق اجملتمع والقوانني والنظم السائدة فيه حىت يتمكن من التعايش مع أفراده على أسس احملبة 
واألخوة والتعاون، وممارسة الدور الذي يناسبه، وال تغفل توعيته ومصارحته بالقضايا املتعلقة بالزواج حىت يكون على بينة 

 من احلالل واحلرام.
 :الخاتمة

 د العرض إىل بعض النتائج والتوصيات:بعَخُلْصت      
 ملواطن الصاحل يف جوانب حياته كافة.الرتبية يف اإلسالم هي عملية إعداد الفرد الفعال وا     
وأن األسرة هي البيئة الطبيعية لتنشئة الطفل؛ لذلك عملت الرتبية اإلسالمية على تنظيمها وبنائها يف ضوء أسس      

ومعايري حمددة، ويفوق دور األسرة دور بقية املؤسسات الرتبوية، ويتضح هذا من تأكيد القرآن الكرمي والسنة على ذلك 
 ، وعلى دور األبوين حتديدا. الدور

                                                            
 .130ص، تربية الطفل في اإلسالمينظر: سيما راتب عدنان أبو رموز،  1
 .112-135ينظر: املصدر السابق، ص 2
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والرتبية االسالمية تربية شاملة، ومهما تعددت أهداف الرتبية وغاياهتا فإهنا الخترج عن إطار اهلدف األمسى للرتبية      
 اإلسالمية، وهو حتقيق العبودية هلل تعاىل.

له، ومبا  ستويات اليت أرادها اهلل  وقد اعتمدت الرتبية اإلسالمية أساليب متعددة للوصول بالفرد إىل أعلى امل     
تقتصر الرتبية على أسلوب الثواب والعقاب، فالطفل حباجة إىل ينسجم مع مكانته كونه خليفة اهلل على األرض، وال 

مع  تفتقر كثري من السياسات الرتبوية اليت يتبعها اآلباءو  التوجيه النظري والعملي، واحلوار واملمارسة العملية لألمور وغريه.
ضرورة التوعية الرتبوية لآلباء واألمهات، وإحاطتهم خبصائص منو ؛ ومن هنا جاءت أبنائهم إىل املصداقية الشرعية

الطفل ف األطفال ودوافع السلوك لديهم وحماولة إجياد العالج للمشكالت السلوكية املتوقعة منهم يف املواقف املتعددة.
 ، وال ينبغي االقتصار يف تنشئته على أسلوب واحد.واملمارسة العملية لألمورار حباجة إىل التوجيه النظري والعملي، واحلو 

التدرج يف استخدام األساليب الرتبوية مع احلرص على توخي احلكمة يف انتقاء األسلوب املناسب ومراعاة وينبغي      
تؤّكد على أنّه حالة استثنائية،  بشروط وضوابطللطفل إحاطة العقاب البدين ، و الصائص النفسية واجلسدية لدى الطفل

متابعة الطفل، ومراقبته وتوجيهه ، و ب مع وجوب مراعاة ضوابطه الشرعيةال ميال إليها إاّل إذا تعّذرت غريها من األسالي
، ويظهر األقران ووسائل اإلعالم، وشغل فراغه بالقراءة والرياضة وبكل ما ينفع الناس ويصلحهم سألةالسيما فيما يتعلق مب

لنا بعد هذا كله: إن لألم أثرا بالغا يف الرتبية يفوق أثر األب يف تربية الطفل، السيما يف السنوات األوىل، وكوهنا األساس 
 .يف غرس القيم اإلسالمية يف نفوس أبنائها، مما ينعكس على سلوكهم يف حاضرهم ومستقبلهم

________________________ 
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 نمية الوازع الديني لدى الشباب ت
 في مواجهة التحديات المعاصرة في ضوء السنة النبوية

 

 بن وندي العنزي سعيد بن نزال د.
 بحث:الملخص 

فقد سلط  ،ودورهم الفاعل يف بلوغها سلم اجملد والسؤدد ،نظرًا ملكانة الشباب اإلسالمي يف بناء حضارة األمة ورفعتها
وشبكات  ،فوجهوا هلم خمططاهتم ومكائدهم بشىت الطرق والوسائل كالقنوات الفضائية ،عليهم أعداء األمة حربًا مدروسة

اإلعالم بشىت صوره وأشكاله، ونتيجة هلذا الغزو اهلائل، ولدرء خطره وأضراره نتلمس الوقاية والعالج يف هدي نرتنت، و اإل
بيان ، و بيان مفهوم الشباب يف اإلسالمومن هنا جاء هذا البحث هادفا إىل  االقتداء بسنته. الذي أمرنا املوىل  النيب 

بيان القيم واملبادئ اليت جيب تعزيزها ، و خصائص وحاجات مرحلة الشباب بيان، و مكانة وأمهية مرحلة الشباب يف اإلسالم
املنهج االستقرائي التحليلي الذي يقوم ، مستخدما بيان األساليب النبوية لتعزيز القيم واملبادئ عند الشباب، و عند الشباب

ومن مث استنباط األساليب النبوية  ،حتليلهاعلى مجع املادة العلمية من خالل قراءة األحاديث النبوية يف مصادرها، وتصنيفها و 
 لتعزيز القيم والوازع الديين لدى الشباب.
____________________ 

 التمهيد: 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني.

 الواحد القرن يف والعلوم موضوع الوحي حول الشريفة والسّنة الكرمي للقرآن الثاين الدويل ؤمتروبعد! فيسرين املشاركة يف امل

 العاملية اإلسالمية اإلنسانية يف اجلامعة والعلوم الوحي معارف بكلية والسنة القرآن دراسات قسم ينّظمه والعشرين، والذي

؛ ه  113 األوىل من مجادى 23و 22والسبت  اجلمعة  ميمع اجلمعية العلمية السعودية للقرآن )تبيان( يو  مباليزيا، بالتعاون
حيث إن الوحيني: القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة مها املصدران األول والثاين من مصادر  وذلك ألمهية موضوع امللتقى،

هلما عند التنازع واالختالف، وبلوغ مراحل الطر قال  بالرجوع إليهما والتحاكم واللذان أمرنا املوىل  الشريعة اإلسالمية،
 ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ﴿ تعاىل:
 .[69]النساء:

وقد اخرتت اإلسهام مبوضوع َيص الشباب؛ للمكانة الرفيعة لشباب األمة املسلم، حيث إنه سبب تقدم األمة ورفعتها، 
صني يف صد هجمات األعداء يف كل ميادين اجلهاد والتضحية، ولذلك جاءت النُّصوص الشرعية باحلث على وحصنها احل

حسن رعايتهم وتوجيههم إىل ما فيه الري والصالح. وقد عرف أعداء األمة قيمة الشباب املسلم يف احلفاظ على جمد األمة 

                                                            
 أستاذ مشارك وعميد كلية اجملتمع، جامعة سلمان بن عبدالعزيز، اململكة العربية السعودية. 
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ئل، كالقنوات الفضائية، وشبكات اإلنرتنت، واإلعالم بشىت وهويتها فوجهوا هلم خمططاهتم ومكائدهم بشىت الطرق والوسا
ولألخطار العظيمة احملدقة بالشباب يف هذا العصر أحببت أن أسرب صوره وأشكاله، وهلذه األمهية واملكانة للشباب املسلم، 

هذا البحث الذي هو بعنوان  التوجيهات النبوية الشريفة للشباب لتنمية القيم والوازع الديين لديهم ملواجهة هذه األخطار، يف
وقد جاء البحث يف متهيد ومبحثني   )تنمية الوازع الديين لدى الشباب يف مواجهة التحديات املعاصرة يف ضوء السنة النبوية(.

 وخامتة: 
 المبحث األول

 الشباب ومكانتهم في اإلسالم وخصائص المرحلة التي يعيشون فيها
 المطلب األول: بيان مفهوم الشباب:

 الشباب في اللغة: 
على الفتوة والنمو واحلداثة، قال ابن فارس: الشني والباء أصل  واحد يدلُّ على مَنَاء الشيء، وقّوته الشباب يف اللغة يدل 

فاألصل  يف حرارٍة تعرتيه. من ذلك: َشَبْبُت الّناَر َأُشبُّها َشّبًا وُشُبوباً. وهو مصدر ُشبَّت. وكذلك َشَبْبُت احلرب إذا أوقدهَتا.
أيضاً: مجع هذا. مث اشتقَّ منه الشَّباب الذي هو خالف الشَّْيب. يقال: َشبَّ الغالُم َشِبيباً وَشباباً، وَأَشبَّ اهلل قَ ْرنَُه. والشََّباب 
َنشط ورَفع  شاّب، وذلك هو النَّماء والزيادُة بقّوة جسِمه وحرارته. مث يقال َفرقاً: َشبَّ الفرُس ِشباباً، بكسر الشني، وذلك إذا

 . 1يديه مجيعاً 
وقال ابن منظور: الشَّباب: الَفتاء واحلداثُة، شبَّ يِشبُّ شبابًا ... واالسم الشَّبيبُة، وهو ِخالُف الشَّيِب، والشباب مجع 

 . 2شابٍّ وكذلك الشُّبان يقال: َشبَّ الغالُم َيِشبُّ َشباباً وُشبوباً وَشِبيباً 
 الشباب في االصطالح: 

الشباب من لماء يف حتديد مفهوم الشباب نظرًا لالجتاهات اليت ينظرون من خالهلا، فمنهم من حيدد مفهوم اختلف الع
( سنة كبداية سن البلوغ، قال 19هذه املرحلة بسن )خالل مراحل عمر اإلنسان، وقد اتفق أصحاب هذا الرأي على حتديد بداية 

رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثالَثٍَة: َعِن النَّاِئِم »:  . وقال[95]النور:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ﴿اهلل تعاىل: 
، واختلفوا يف هناية هذه املرحلة، واألشهر أهنا إىل سن 3«َحىتَّ َيْستَ ْيِقَظ، َوَعِن الصَّىب  َحىتَّ حَيَْتِلَم، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحىتَّ يَ ْعِقلَ 

. ومنهم من 1العريب يف مؤمترهم األول انسجامًا مع املفهوم الدويل يف هذا الشأن( سنة، وهذا ما حدده وزراء الشباب 29)

                                                            
 ، ش ب.معجم مقاييس اللغةابن فارس،  1
 .، ش ب بلسان العربابن منظور،  2
، وقال 292، ص1ج ،مستدركهاكم يف واحل ؛1123، رقم211، ص1اْلَمْجُنوِن َيْسرُِق َأْو ُيِصيُب َحدًّا، ج كتاب احلدود، باب ِِف  ،سننهأخرجه أبو داود يف  3

 . م: "حديث صحيح على شرط الشيخني"، ووافقه الذهيباحلاك
، بعض األقوال األخرى 16، صالنبوي في دعوة الشباب المنهاج: دكتور العيد يف رسالته للماجستريونقل ال .21، صالغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي تأثير، احلسن 4

 . [19ألحقاف:ا]  ﴾ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ﴿ واستشهد بقوله تعاىل:  من البلوغ حىت  بلوغ سن األربعني،ورجح أهنا  ،يف حتديد فرتة الشباب بالسن
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،  ومنهم من حيدده باكتمال منو 1حيدده باكتمال البناء الدافعي واالنفعايل للفرد يف ضوء استعداداته واحتياجاته األساسية
ى أن فرتة الشباب تبدأ عندما يؤهل الشخص . ومنهم من ير 2البناء العضوي والوظيفي للمكونات األساسية جلسم اإلنسان

     .3ألداء دوره االجتماعي
وبالنظر جململ هذه اآلراء واالجتاهات اليت ينظرون من خالهلا جند أن فرتة الشباب فرتة ذهبية متتاز باحليوية والنشاط 

 وتكتمل فيها الصائص البيولوجية والسلوكية واالجتماعية والنفسية واالنفعالية.
 المطلب الثاني: مكانة الشباب في اإلسالم:

الشباب هم عماد األمم، وسر هنضتها، وبناة حضارهتا، وديننا اإلسالمي احلنيف أوىل عناية خاصة بفئة الشباب، 
أتباع ونصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة تزخر بذلك توجيهاً وإرشاداً، وثناء ومتجيداَ، فقد أخرب املوىل جل وعال بأن 

 :وقال تعاىل على لسان قوم إبراهيم  [.03يونس:]  ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ﴿هم الشباب فقال تعاىل:  موسى 
ۇ  ۆ  ۆ     ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿.  وقال تعاىل مثنيًا على أصحاب الكهف: [62]األنبياء:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ﴿

  .[13]الكهف:  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ
خمربًا عن خرب غالم أصحاب  وقد عنيت السنة النبوية عناية خاصة بفئة الشباب، وذكرت مآثرهم، ومن ذلك قوله 

فَ َقاَل لِْلَمِلِك: ِإنََّك َلْسَت ِبَقاتِِلي َحىتَّ تَ ْفَعَل َما آُمُرَك ِبِه، قَاَل: َوَما ُهَو؟ قَاَل: جَتَْمُع  »... األخدود وأنه سبب هدايتهم:
ُقْل: بِاْسِم اللَِّه َرب   اْلَقْوِس، مُثَّ النَّاَس يف َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتْصُلُبيِن َعَلى ِجْذٍع مُثَّ ُخْذ َسْهًما ِمْن ِكَناَنيِت، مُثَّ َضِع السَّْهَم يف َكِبِد 

ى ِجذٍْع، مُثَّ َأَخَذ َسْهًما ِمْن ِكَنانَِتِه، مُثَّ اْلُغاَلِم، مُثَّ اْرِميِن، فَِإنََّك ِإَذا فَ َعْلَت َذِلَك قَ تَ ْلَتيِن، َفَجَمَع النَّاَس يف َصِعيٍد َواِحٍد َوَصَلَبُه َعلَ 
ِضِع قَاَل: بِاْسِم اللَِّه َرب  اْلُغاَلِم مُثَّ َرَماُه، فَ َوَقَع السَّْهُم يف ُصْدِغِه، فَ َوَضَع َيَدُه يف ُصْدِغِه يف َموْ َوَضَع السَّْهَم يف َكْبِد اْلَقْوِس، مُثَّ 

من نشأ من  مبينا مكانة ال . وق4«السَّْهِم، َفَماَت، فَ َقاَل: النَّاُس آَمنَّا ِبَرب  اْلُغاَلِم، آَمنَّا ِبَرب  اْلُغاَلِم، آَمنَّا ِبَرب  اْلُغاَلمِ 
َعة  يُِظلُُّهْم اللَُّه يف ِظل ِه يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه... َوَشابٌّ َنَشَأ » الشباب يف طاعة اهلل: جل  . وقد أوىل النيب 9«يف ِعَباَدِة َرب هِ َسب ْ

اَلُم ِإين  أَُعل ُمَك َكِلَماٍت، اْحَفِظ اللََّه حَيَْفْظَك، يَا غُ »البن عمه ابن عباس:  عنايته وتوجيهاته لفئة الشباب، ومن ذلك قوله 
َفُعوَك اْحَفِظ اللََّه جتَِْدُه جُتَاَهَك، ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأِل اللََّه، َوِإَذا اْستَ َعْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَِّه، َواْعَلْم أَ  نَّ األُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يَ ن ْ

                                                            
 .02، صالعولمة والشباب من منظور اجتماعيفهمي،  1
 .230، صالتكوينيعلم النفس ، اهلامشي 2
  . 02ص العولمة والشباب من منظور اجتماعي،، فهمي 3
 .  3229، رقم2322، ص1، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب األخدود، ج صحيحهأخرجه مسلم يف  4
، ومسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء 133، ص1، كتاب اآلذان، بَاب َمْن َجَلَس يف اْلَمْسِجِد يَ ْنَتِظُر الصَّاَلَة، جصحيحهأخرجه البخاري يف  5

 .  1231، رقم219، ص2الصدقة، ج



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

71 
 

َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَُّه َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ  ِبَشْيٍء ملَْ   ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَُّه َعَلْيَك، يَ ن ْ
  .1«رُِفَعِت األَْقاَلُم َوَجفَّْت الصُُّحفُ 

 خصائص مرحلة الشباب: المطلب الثالث: 
معرفة  خصائص وحاجات النمو لدى الشباب من أوىل األولويات لدى أهل الرتبية والتعليم من مربني ومعلمني  تعد

ودعاة، وكذلك األسرة واجملتمع؛ ألن هذه الصائص واحلاجات تعد القوى املوجهة األساسية حلياة وسلوك الشباب، فيجب 
ات، وإشباع رغباهتم وتلبية احتياجاهتم وفق اإلمكانات املتوفرة ويف عند التعامل مع فئة الشباب مراعاة هذه الصائص واحلاج

حدود املسموح به من قيم ومبادئ الشرع احلنيف، ومبراعاة هذه الصائص واحلاجات حتصل الرتبية السليمة هلذه الفئة، 
 وبعدم مراعاهتا حيدث كثري من االحنرافات واملشاكل النفسية واالجتماعية لدى الشباب.

ام علماء النفس باستخالص الصائص البيولوجية والسلوكية واالجتماعية والنفسية واالنفعالية اليت هلا التأثري القوي وقد ق
 يف تعامالت الشباب ، ومن أبرز هذه الصائص:

 أوالا الخصائص الجسمية: 
ك اكتمال احلواس وبلوغها تعد مرحلة الشباب املرحلة األخرية الكتمال البنية اجلسمية لإلنسان من طول وعرض، وكذل

منوها النهائي"يف الكم والكيف والتكوين اجلسمي العام يف مقوماته الداخلية والارجية، فالشاب يبلغ إىل أقصى ما حتمله 
يف هذه املرحلة ويتزامن مع النمو الارجي للجسم النمو الداخلي لألعضاء  2وراثته يف منو العظام واألعصاب واحلواس"

    الداخلية.   
 وميكن تلخيص أهم الصائص اجلسمية يف هذه املرحلة مبا يلي: 

 النمو السريع واملفاجئ يف اهليكل العظمي، واشتداد العضالت، والتغري يف الصوت. -1
ظهور الصائص اجلنسية اجلسدية األولية كنشاط الغدد التناسلية، ويتبع ذلك ظهور الصائص اجلنسية الثانوية   -2

 كظهور الشعر.  
 ات مهمة يف األجزاء الداخلية كالقلب والشرايني. تغيري  -3
 يتأخر النمو يف اجلهاز العضلي عن النمو يف اجلهاز العظمي مقدار سنة تقريباً وهذا ما يسبب للشاب تعباً وإرهاقا.  -1
عدم التوازن بني النمو اجلسمي ومظاهر النمو األخرى، فقد يتم النمو اجلسمي بينما ال يزال النمو العقلي أو  -9

االنفعايل أو االجتماعي مل ينضج بعد. ومن مث قد ينخدع الكبار ويتوقعون من الفىت يف هذه احلال أداًء عقليًا أو 
 سلوكياً أو انفعالياً أو اجتماعياً يتناسب مع منو اجلسمي. 

 متثل مرحلة الشباب آخر مرحلة من مراحل النمو املتزايد يف الكم والكيف.   -6
                                                            

صحيح وضعيف الجامع ، . وصححه األلباين"هذا حديث حسن صحيح"، وقال: 2916، رقم662، ص1، كتاب صفة القيامة، جسننهأخرجه الرتمذي يف  1
 . 1352، ص1ج الصغير،

 .230ص علم النفس التكويني،اهلامشي،  2



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

72 
 

يراعي الصائص اجلسمية للشباب وال حيملهم فوق طاقتهم وخباصة يف أول مرحلة الشباب، فقد كان  وقد كان النيب 
  يرد من حياول اجلهاد ومل يبلغ مراعاة لعدم اكتمال منوه، ويتأكد من ذلك بنفسه :وأجاز رسول اهلل ". قال ابن هشام
  مها ابنا مخس عشرة سنة، وكان قد ردمها فقيل له: يا يومئذ مسرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج أخا بين حارثة و

أسامة  رسول اهلل إن رافعا راٍم فأجازه، فلما أجاز رافعا قيل له: يا رسول اهلل فإن مسرة يصرع رافعا، فأجازه. ورد رسول اهلل 
ين حارثة وعمرو بن حزم زيد وعبداهلل بن عمر بن الطاب وزيد بن ثابت أحد بين مالك بن النجار والرباء بن عازب أحد ب

 .1ق وهم أبناء مخس عشرة سنة"أحد بين مالك ابن النجار وأسيد بن ظهري أحد بين حارثة، مث أجازهم يوم الند
 ثانياا: الخصائص العقلية:   

اإلنسان بالعقل، وميزه به عن سائر املخلوقات، وعقل اإلنسان شأنه شأن بقية أعضاء اإلنسان وحواسه،  كرم اهلل 
مو بالتدرج حىت يكتمل منوه يف املرحلة املتأخرة من مرحلة الشباب، وال شك أن لكل مرحلة من مراحل عمر اإلنسان ين

خصائص عقلية متيزه عن بقية املراحل"فيختلف إدراك الشاب عن إدراك الطفل، حيث إن إدراك الطفل يتمركز حول األمور 
. أما الشاب فبتأثري النمو العقلي الذي يبلغه وبتأثري الربات اجلديدة اليت احلسية املادية اليت يعيشها ويشاهدها يف بيئته..

 . 2اكتسبها وعرفها يستطيع أن يعرف األمور اجملردة املعنوية"
فيتوجب على املربني واملعلمني والذين يتعاملون مع فئة الشباب أن يراعوا الصائص العقلية هلم يف هذه املرحلة، وأن 
يسعوا إىل تنميتها. وقد كان النيب يراعي الصائص العقلية للشباب ويالطفهم ويوصيهم، ومن ذلك وصيته أليب َذّرٍ  رضي 

اتَِّق اللَِّه َحْيُثَما ُكْنَت، َوأَْتِبِع السَّي َئَة احلََْسَنَة مَتُْحَها، َوَخاِلِق النَّاَس خِبُُلٍق »ِه صلى اهلل عليه وسلم: قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اللَّ اهلل عنه 
 .3«َحَسنٍ 

 الخصائص االجتماعية:  :ثالثاا 

ڄ  ڃ  ڃ     ﴿: قال اهلل تعاىلاإلنسان اجتماعي بطبعه، فال تستقيم له احلياة إال مبشاركة اآلخرين والتواصل معهم كما 

وشرع املوىل جل وعال كثريًا من  ،[13]احلجرات:  ﴾ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
العبادات اليت تؤَدى مجاعة لتزيد من اللحمة االجتماعية بني أفراد اجملتمع،كصالة اجلماعة والصدقة و عيادة املريض وغريها 

ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم، َمَثُل « :إىل تكاتف اجملتمع وترامحه قال  ت. ودعا النيب من العبادا َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَ َواد ِهْم َوتَ رَامحُِ
 . 1»بِالسََّهِر َواحلُْمَّىاجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضو  َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد 

                                                            
 . ويومئذ يعين يوم غزوة أحد.12، ص1ج السيرة النبوية،ابن هشام،  1
 .10، صالمنهاج النبوي في دعوة الشبابالعيد،  2
 ، وقال: حسن صحيح.1502، رقم399، ص1ج ، باب ما جاء يف معاشرة النساء،، كتاب الرب والصلةسننه أخرجه الرتمذي يف 3
، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم ومسلم يف صحيحه،كتاب الرب والصلة، 12، ص0،كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، جصحيحهأخرجه البخاري يف  4

 . ، واللفظ ملسلم2906، رقم1555، ص1وتعاضدهم، ج
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الطفل بالتدرج حىت تتضح يف مرحلة الشباب، فيشعر الشاب أنه حباجة إىل التواصل  وتنمو الصائص االجتماعية لدى
مع اآلخرين والتعامل معهم، وأن إشباع حاجاته ورغباته مرتبط بتعامله وتواصله مع اآلخرين، وكذلك يشعر بقيمته ومكانته 

عليه، وهلذا يظهر عليه "الرغبة يف مقاومة السلطة،  باجملتمع وأنه له تأثريًا على اآلخرين كما أن لآلخرين القدرة على التأثري
 .     1وامليل إىل انتقاد اآلباء أو املعلمني، إذ يزداد الوعي االجتماعي، وامليل إىل النقد، والرغبة يف تأكيد الذات"

النفس، وكذلك تظهر يف هذه املرحلة "رغبة الشاب يف االستقالل عن األسرة، وتكوين أسرة خاصة، واالعتماد على 
 . 2واالهتمام بالعمل واملهنة، واالهتمام بالشخصية"

 رابعاا: الخصائص االنفعالية: 
تتميز مرحلة الشباب وخباصة املراحل األوىل منها بسرعة التأثر واالنفعال مقارنة مبن يكربوهنم يف السن، وذلك أن الشاب 

جهراً، ويتأثر حني ينتقده الناس ولو كان النقد هادئاً  يف هذه املرحلة "مرهف احلس، رقيق الشعور، تسيل مدامعه سرًا أو
صحيحاً، وهو شديد احلساسية مبا يسمعه من مواعظ أو قصص تارَيية أو بطولية أو آثار أدبية، وترجع هذه احلساسية إىل 

زيادة مفاجئة، وهذا اختالف اتزان هرمونات الغدد، إىل جانب منوه السريع يف هيكله العظمي، مما تزيد معه األبعاد اجلسمية 
النمو يف اهليكل العظمي ال يصاحبه بنفس السرعة منو يف خمتلف األجهزة اجلسمية األخرى، كما أن هذه احلساسية ترجع إىل 

يراعي الصائص االنفعالية ألصحابه وخباصة  . وقد كان النيب 3عدم قدرة الفىت على التكيف السريع مع البيئة املتجددة"
َنا أَنَا ُأَصل ي َمَع َرُسوِل اللَِّه  ، قَاَل: بَ ي ْ ِإْذ َعَطَس َرُجل  ِمَن اْلَقْوِم، فَ ُقْلُت: يَ ْرمَحَُك  الشباب، فعن ُمَعاِويََة ْبِن احلََْكِم السَُّلِمي 

ا ُت: َواُثْكَل أُم َياْه، َما َشْأُنُكْم تَ ْنظُُروَن ِإيَلَّ؟ َفَجَعُلوا َيْضرِبُوَن بِأَْيِديِهْم َعَلى أَْفَخاِذِهْم، فَ َلمَّ اللَُّه، فَ َرَماين اْلَقْوُم بِأَْبَصارِِهْم، فَ ُقلْ 
، فَ َلمَّا َصلَّى َرُسوُل اللَِّه  ُتوَنيِن، َلِكين  َسَكتُّ َلُه، َواَل بَ ْعَدُه َأْحَسَن تَ ْعِليًما فَِبَأيب ُهَو َوأُم ي، َما رَأَْيُت ُمَعل   رَأَيْ تُ ُهْم ُيَصم  ًما قَ ب ْ

َا ُهَو التَّْسِبيُح »ِمْنُه، فَ َواللَِّه َما َكَهَرين َواَل َضَرَبيِن َواَل َشَتَميِن، قَاَل:  ِإنَّ َهِذِه الصَّاَلَة اَل َيْصُلُح ِفيَها َشْيء  ِمْن َكاَلِم النَّاِس، ِإمنَّ
 .1«ْرآنِ َوالتَّْكِبرُي َوِقرَاَءُة اْلقُ 

 المطلب الرابع: القيم والمبادئ التي يجب تعزيزها لدي الشباب:
تعد القيم واملبادئ هي األساس واملعيار احلقيقي لقياس حضارة وتطور األمم والشعوب، فمهما بلغت األمم من حضارة 

لحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وتطور إذا مل حتكمها قيم ومبادئ فمآهلا الدمار، وخري مثال هلذا التطور اهلائل يف األس
فإذا مل حيكم استعمال هذه األسلحة قيم ومبادئ متنع استعماهلا يف الظلم واجلور أهلك الشعوب بعضهم بعضا، وهلذا فإن 

                                                            
 . 32، صالمعاصر والهدي اإلسالمي الشباب بين صراع األجيال، ، والشربيينمنصور 1
 . 111ص علم نفس النمو الطفولة والمراهقة،، زهران 2
 . 62ص المنهاج النبوي في دعوة الشباب،، العيد 3
 . 932، رقم301، ص1كتاب املساجد، باب حترمي الكالم يف الصالة، جه صحيحأخرجه مسلم يف  4
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القيم واملبادئ تعد: "صورة اجملتمع، ألهنا الضابط واملعيار األساس للسلوك االجتماعي، واجملتمع يف عمومه ال يتكون دون 
 . 1وجود هذا البناء املعياري"

والقيم يف الرتبية اإلسالمية هي: "تلك املعايري اليت جاء هبا القرآن الكرمي، والسنة املطهرة، ودعا إليها اإلسالم، وحث 
على االلتزام والتمسك هبا، وأصبحت حمل اعتقاد واتفاق، واهتمام لدى املسلمني؛ إذ متثل موجهات حياهتم، ومرجعاً 

، إذ حيدد املقبول وغري املقبول، واملستحسن واملستهجن، واملرغوب فيه وغري املرغوب فيه من األقوال واألفعال ألحكامهم
 .2ومظاهر السلوك املختلفة"

 ومن أبرز القيم واملبادئ اليت جيب تعزيزها لدى الشباب: 
 القيم العقدية واإليمانية والروحية :  -1

واهلل تعاىل أشرف معلوم، فالعلم  اإلطالق، ألن شرف العلم مبين على شرف املعلوم،يعد علم العقيدة أشرف العلوم على 
املهمات، وهلذا أمر اهلل به قبل القول والعمل،  به إذًا أشرف العلوم. وحتصيل هذا العلم الشريف من أوجب الواجبات، وأهم

 [.15]حممد:  ﴾حج  مج  جح  مح   يثيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  ىث﴿ فقال تعاىل:

وهلذا وجب االهتمام بالقيم العقدية تعلًما وتعليًما وعماًل؛ لتكون األعمال صحيحًة مقبولة عند اهلل تعاىل نافعة 
للعاِملني، خصوًصا يف هذا الزمن الذي كثرْت فيه التيَّارات املنحرفة؛ كتيار اإلحلاد، والصوفية، وتيار القبورية الوثنية، وتيار 
البدع املخالفة للَهْدي النبوي، وكلها تيَّارات خطرية ما مل يكن املسِلم مسلًَّحا بسالح العقيدة الصحيحة، املرتكزة على 

حريصًا على تعليم  الكتاب والسنة وما عليه سلف األمة، فإنه حريٌّ أن جَترَِفه تلك التيارات املِضلَّة. وقد كان النيب 
َوُهَو  ية الصحيحة النقية، ومن ذلك ما رواه خباب بن األرت، قَاَل: َشَكْونَا ِإىَل َرُسوِل اللَّه أصحابه وتلقينهم القيم العقد

َلُكمْ »ُمتَ َوس د  بُ ْرَدًة َلُه يف ِظل  اْلَكْعَبِة، قُ ْلَنا َلُه: َأاَل َتْستَ ْنِصُر لََنا؟ َأاَل َتْدُعو اللََّه لََنا؟ قَاَل:  حُيَْفُر َلُه يف  َكاَن الرَُّجُل ِفيَمْن قَ ب ْ
ُه َذلِ  ، َوَما َيُصدُّ َك َعْن ِديِنِه، َومُيَْشُط بَِأْمَشاِط احلَِْديِد اأْلَْرِض، فَ ُيْجَعُل ِفيِه، فَ ُيَجاُء بِاْلِمْنَشاِر، فَ ُيوَضُع َعَلى رَْأِسِه، فَ ُيَشقُّ بِاثْ َنتَ نْيِ

َعاَء ِإىَل  َما ُدوَن حلَِْمِه ِمْن َعْظٍم َأْو َعَصٍب، َوَما َيُصدُّهُ  َذِلَك َعْن ِديِنِه، َواللَِّه لَيُِتمَّنَّ َهَذا اأْلَْمَر َحىتَّ َيِسرَي الرَّاِكُب ِمْن َصن ْ
ْئَب َعَلى َغَنِمِه،   .3«َوَلِكنَُّكْم َتْستَ ْعِجُلونَ َحْضَرَمْوَت اَل ََيَاُف ِإالَّ اللََّه َأِو الذ 

 
 
 
 

                                                            
  . 2ص ، القيم اإلسالمية والتربوية،أبو العينني 1
 . 31ص قيم السالم في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية،، الزهراين 2
 . 221، ص1كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، جصحيحه أخرجه البخاري يف  3
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 القيم العلمية والفكرية:   -2
الشك أن القيم العلمية هي من أوىل القيم اليت جيب تعزيزها لدى الشباب ؛ ألنه بالعلم يستطيع اإلنسان أن يعبد ربه 

ًرا يُ َفق ْهُه يف «: مبينًا فضل العلم وأهله على بصرية ويبتعد عن مواطن الفُت واالحنراف، وقد قال النيب  َمْن يُرِْد اللَُّه ِبِه َخي ْ
 . 1»الد ينِ 

االجتهاد يف العمل، د فقه سلف األمة فقه هذا احلديث وحرصوا على االجتهاد يف طلب العلم أكثر من حرصهم على وق
  .2فعن أيب هريرة وأيب ذر قاال: "باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا"

 القيم األخالقية:  -3
  ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں ﴿ :قال اهلل تعاىل ممتدحاً خلق نبيه  ،ديننا اإلسالمي احلنيف دين األخالق احلميدة والقيم الفاضلة

ِإنَّ الص ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل  «:أن األخالق الفاضلة سبيل إىل اجلنة واألخالق السيئة سبيل إىل النار فقال  وقد بني  [،1]القلم:
يًقا َوِإنَّ اْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر َوِإنَّ اْلُفُجوَر يَ ْهِدي ِإىَل اْلرب ، َوِإنَّ اْلربَّ يَ ْهِدي ِإىَل اجْلَنَِّة، َوِإنَّ الرَُّجَل  لََيْصُدُق َحىتَّ َيُكوَن ِصد 

ابًا بة وانتشار هذه القيم األخالقية يولد يف اجملتمع الثقة واأللفة واحمل .3»النَّاِر َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْكِذُب َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َكذَّ
 والتقدير بني أفراده، مما ينعكس على رقي اجملتمع وإجيابيته.  

 القيم االجتماعية:   -4
َثى ن ذََكٍر َوأُنَخَلْقَناُكم م  يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا  ﴿عزز الدين اإلسالمي احلنيف القيم االجتماعية وحث عليها قال اهلل تعاىل: 

بعض  ، وقد شرع املوىل [13]احلجرات: َد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليم  َخِبري ﴾اَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنلِتَ عَ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل 
 العبادات اليت تؤدى مجاعة لزيادة ترابط اجملتمع ومتاسكه مثل صالة اجلماعة، والعيدين، واحلج وغريها من العبادات.

منذ بدء دعوته على تكوين جمتمع مسلم قوي مرتابط، تنتشر بني أفراده األلفة واحملبة والعطف  وقد حرص الرسول  
واإليثار، مستخدمًا وسائل متعددة لتقريب فهم كثري من املعاين السامية والقيم الفاضلة بأمثلة من الواقع احملسوس، فيها إثارة 

ِهْم «: ة عليها. من ذلك قوله للعواطف والوجدان، ودفع للمرء على اكتساهبا واحملافظ َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَ َواد ِهْم َوتَ رَامحُِ
 .1»َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد، ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضو  َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد بِالسََّهِر َواحلُْمَّى

 القيم الصحية:  -1

                                                            
ًرا يُ فَ ، كتاب العلمصحيحه أخرجه البخاري يف 1 يِن، ج، بَاب َمْن يُرِْد اللَُّه ِبِه َخي ْ النهي عن املسألة،  ، باب، كتاب الزكاةصحيحه؛ ومسلم يف 29، ص1ق ْهُه يف الد 

 . 1232، رقم215، ص2ج
 . 20، صالفقية والمتفقهأخرجه الطيب البغدادي يف  2
كتاب   صحيحه،، ومسلم يف 29، ص0، ج﴾دقنييا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل كونوا مع الصا﴿كتاب األدب، باب قول اهلل تعاىل:   صحيحه،أخرجه البخاري يف  3

 .2622، رقم2213، ص1، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، جالرب والصلة
، كتاب الرب والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم صحيحهومسلم يف  ؛2230، ص9رمحة الناس والبهائم، ج، باب كتاب األدب  صحيحه،أخرجه البخاري يف  4

 .  2906، رقم1555، ص1وتكاتفهم، ج
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تُ َعدُّ الصحة من أهم النعم يف حياة اإلنسان، ذلك أنه بغريها ال يستطيع حتقيق آماله، فمن غري الصحة ال يستطيع 
اإلنسان أن يعمل، وال يستطيع أن يؤدي الواجبات املنوطة به، سواًء الدينية أو الدنيوية  على الوجه األكمل، "ومفهوم 

بل يشمل الصحة  -كما هو متبادر يف أذهان كثري من الناس   -مية الصحة يف اإلسالم ال يقتصر على الصحة اجلس
وثيقة بني هذه اجلوانب؛ إذ إن الصحة اجلسمية تؤثر يف الصحة النفسية اجلسمية، والنفسية، والعقلية أيضاً. وهناك عالقة 

ية فقط بل جيب أن تشمل والعقلية، والعكس صحيح أيضاً، وهلذا ال ينبغي أن تقتصر الرتبية الصحية على الرتبية اجلسم
 .1اجلوانب األخرى"

االهتمام مبوضوع الصحة جبوانبه الثالثة السابقة، وهلذا نراه حيرص على تربية أصحابه على االهتمام  ومل يفت النيب 
 ن           ؛ ملا يف ذلك ملتعزيز القيم الصحيةهبذه اجلوانب مجيعاً، واستخدم يف بيانه وسائل متعددة 

ميَانِ «: أثر كبري يف توضيح املعاين، وجتسيمها على صور حمسوسة، من ذلك قوله   .2»الطُُّهوُر َشْطُر اإْلِ
  التحديات المعاصرة التي تواجه الشباب: المطلب الخامس:

تواجه الشباب املسلم يف هذا العصر حتديات كبرية خارجية وداخلية تكاد تعصف بكيانه، وتفقده هويته املسلمة، 
خباصة التحديات الارجية املوجهة بعناية ودراسة دقيقة لشخصية الشباب املسلم وميوهلم واجتاهاهتم، ومن أخطر التحديات و 

 الارجية: 
الغزو الفكري واألخالقي وحماولة طمس اهلوية اإلسالمية، ومتييع شخصية الشباب املسلم، وتشكيك املسلمني يف  -1

عد يف ذلك الثورة اهلائلة يف نظام االتصاالت واملعلومات، وغزو الشبكة العنكبوتية عقيدهتم وثوابتهم ومسلماهتم، وقد سا
 بيوت املسلمني فال َيلو بيت من ذلك إال ما ندر. 

الغزو احلضاري الغريب، نتيجة التطور اهلائل يف التقنيات والتكنولوجيا احلديثة يف الغرب، مما ولد اإلعجاب واالنبهار  -2
رة عند كثرٍي من أبناء املسلمني، وقبوهلا كاملة غثها ومسينها، ما ينسجم منها مع القيم واملبادئ اإلسالمية واالفتتان هبذه احلضا

 وما ال ينسجم.        
على العامل، وتصدير ثقافته من خالل فرضها  فرض العوملة بوسائلها املختلفة، وهو ما يعين هيمنة القطب الواحد -3

 .راطية حتت شعارات عدة كاحلرية والدميق
الدعوة إىل القومية واحلزبية واملذهبية، مما يثري الالف والشقاق بني املسلمني وجيعلهم شعوبًا وقبائل يسهل السيطرة  -1

 عليهم. 
ومصادر التنمية فيها بشىت الوسائل والذرائع، عسكرية وسياسية، مما يشيع الفقر والبطالة يف السيطرة على مدخرات األمة،  -9

  مشغولني بتحصيل مصادر رزقهم اليومي.      اجملتمعات اإلسالمية، وجيعل األمة وخباصة الشباب 

                                                            
 . 19ص جوانب التربية اإلسالمية األساسية،، ياجلن 1
 .223، رقم223، ص1، باب فضل الوضوء، جكتاب الطهارة  صحيحه،أخرجه مسلم يف  2
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 المبحث الثاني
 ني لدى الشباباألساليب النبوية لتعزيز القيم والوازع الدي

َيتار يف  كل ما أمكنه من أساليب تربوية ووسائل تعليمية لتبليغ أمته رسالة رهبا، وقد كان النيب   استخدم النيب 
جمال الدعوة أفضل األساليب و الوسائل التعليمية، وأوقعها يف نفس املخاطب، وأقرهبا إىل فهمه وعقله، وأشدها تثبيتاً للعلم، 

تعليمه على طريقة واحدة، أو وسيلة واحدة يف مجيع املواقف التعليمية، بل   يقصر  وأكثرها مساعدة على إيضاحه، فلم 
ويف هذا  كان ينوع يف طرق تعليمه ويف استخدامه الوسائل التعليمية حبسب ما يتطلبه املوقف التعليمي، ومتليه حاجة املتلقي.

 ع الديين لدى الشباب.لواز لتعزيز القيم وا املبحث نستعرض بعض األساليب اليت استخدمها النيب 
  أسلوب القدوة. المطلب األول:

يعد أسلوب القدوة احلسنة من أهم أساليب الرتبية اإلسالمية ألنه يف الواقع جتسيد للقيم اإلسالمية اليت يدعى إليها، 
 وطريقة غري مباشرة للدعوة لتعديل السلوك حماكاة للقدوة احلسنة. وألمهية أسلوب القدوة فقد أمر املوىل جل وعال  النيب 

 وأمرنا املوىل جل وعال باالقتداء بالنيب  [.52]األنعام: ﴾ۇئۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ﴿ عاىل:باالقتداء باألنبياء قبله بقوله ت
 [.21]سورة األحزاب: ﴾وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی ﴿ بقوله:

ران الكرمي يف سلوكه يطبق كل تعاليم الق قدوة حسنة تتصف بكل صفات الكمال البشري، وكان  وقد كان النيب 
َكاَن   فَِإنَّ ُخُلَق َرُسوِل اهلِل »فقالت:  وأقوله وأفعاله، وهلذا أجابت عائشة رضي اهلل عنها عندما سئلت عن خلقه 

بشخصه ومشائله وسلوكه وتعامله مع الناس ترمجة  قال النحالوي معلقاً على هذا احلديث: "حقاً كان رسول اهلل  .1«اْلُقْرآنَ 
 .2عملية بشرية حية حلقائق القرآن وتعاليمه، وآدابه وتشريعاته، وملا فيه من أسس تربوية إسالمية، وأساليب تربوية قرآنية"

 عبد اهلل  باالقتداء به يف جمال العبادات، كما يف حديث جابر بن وهلذه األمهية الكبرية للقدوة، فقد أمر النيب 
لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم، فَِإين  اَل أَْدرِي َلَعل ي اَل َأُحجُّ بَ ْعَد َحجَّيِت «يَ ْرِمي َعَلى رَاِحَلِتِه يَ ْوَم النَّْحِر، َويَ ُقوُل:  قال: رَأَْيُت النَّيبَّ 

   .3»َهِذهِ 
 المطلب الثاني: أسلوب الحوار:

مبحاورة أهل  ي شريف، للدعوة إىل احلق وبيانه، قال اهلل تعاىل آمرًا نبيه احلوار أسلوب رباين كرمي، ومنهج نبو 
ڌ    ڍڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴿الكتاب: 

 [.61]آل عمران: ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ
 أمر ربه وحاور أصحابه باحلكمة واملوعظة احلسنة، وجادل املشركني وأهل الكتاب باليت هي أحسن.  وامتثل النيب 

                                                            
 .  216، رقم913، ص1، باب جامع صالة الليل، ج، كتاب املسافرينصحيحهأخرجه مسلم يف  1
 . 225ص وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع،، أصول التربية اإلسالمية النحالوي 2
 .1252، رقم513، ص2كتاب احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر، ج  صحيحهأخرجه مسلم يف  3
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وقد تعددت تعريفات العلماء للحوار، ولكن مع تعددها فإهنا تدور حول املعىن اللغوي للحوار، وهو مراجعة الكالم بني 
راف عدة لعرض وجهات النظر بينهم حول مسألة متنازع طرفني أو أكثر، ومن هذه التعريفات: أنه حديث بني طرفني أو أط

 .1ةعليها، بقصد التوصل إىل حل مناسب أو نتيجة مناسب
احلوار يف شىت املوضوعات الدينية والدنيوية، ومنها استخدامه احلوار لتعزيز قيم العفاف وتنمية  وقد استخدم النيب 

فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه! اْئَذْن يل بِالز نَا، َفأَقْ َبَل  ِإنَّ فَ ىًت َشابًّا أََتى النَّيبَّ : قَالَ  أَُماَمَة الوازع الديين والتنفري من الزنا، فعن َأيب 
؟ قَاَل: اَل، َواللَِّه، َجَعَليِن «أِلُم كَ  َأحتُِبُّهُ »، َفَدنَا ِمْنُه َقرِيًبا، قَاَل: َفَجَلَس. قَاَل: «اْدنُهْ «اْلَقْوُم َعَلْيِه فَ َزَجُروُه، قَاُلوا َمْه َمْه؟، فَ َقاَل: 

؟ قَاَل: اَل، َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه، َجَعَليِن اللَُّه ِفَداَءَك، «أَفَ ُتِحبُُّه اِلبْ َنِتكَ »قَاَل: «. َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه أِلُمََّهاهِتِمْ »اللَُّه ِفَداَءَك، قَاَل: 
َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه »، قَاَل: أَفَ ُتِحبُُّه أِلُْخِتَك؟ قَاَل: اَل، َواللَِّه، َجَعَليِن اللَُّه ِفَداَءَك، قَاَل: «ونَُه لِبَ َناهِتِمْ َواَل النَّاُس حيُِبُّ »قَاَل: 

، قَاَل: أَفَ ُتِحبُُّه  «َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه لَِعمَّاهِتِمْ »قَاَل: أَفَ ُتِحبُُّه ِلَعمَِّتَك؟ قَاَل: اَل، َواللَِّه، َجَعَليِن اللَُّه ِفَداَءَك، قَاَل: «. أِلََخَواهِتِمْ 
اللَُّهمَّ اْغِفْر »قَاَل: فَ َوَضَع َيَدُه َعَلْيِه، َوقَاَل: «. َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه ِلَااَلهِتِمْ »ِلَالَِتَك؟ قَاَل: اَل َواللَِّه َجَعَليِن اللَُّه ِفَداَءَك. َقاَل: 

ْر قَ ْلَبُه، َوَحص ْن فَ ْرَجُه. فَ َلْم َيُكْن بَ ْعُد َذِلَك اْلَفىَت يَ ْلَتِفُت ِإىَل َشْيءٍ َذنْ َبُه،   .2»َوَطه 
 المطلب الثالث: أسلوب القصص:

القصة وسيلة تربوية فعَّالة، هلا وظيفة كبرية يف تكوين القيم واالجتاهات يف نفوس املتعلمني، وهي وسيلة تعليمية شيقة يف 
علومات، وجذابة يف شد االنتباه، وقد عرفت البشرية منذ فجر التاريخ أمهية القصص، فهي أداة االتصال ونقل توصيل امل

األخبار بني الشعوب واجملتمعات ؛ ملا تتميز به من خصائص ال توجد يف غريها من أدوات االتصال األخرى. وعندما نزل 
من سور القرآن الكرمي من ذكر القصص، بل مسَّيت سورة من سور  القرآن الكرمي أعلى من شأن القصص، فقلَّما ختلو سورة

القرآن الكرمي بسورة القصص، وهلذا يعد القصص ِسجال حافال جلهاد األنبياء والصاحلني، وبيان انتصاراهتم يف هناية األمر. 
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        ۆئەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[111]يوسف: ﴾مئ 
وقد تعددت أقوال الكتاب والباحثني من أدباء وتربويني ومفسرين وغريهم يف تعريف القصة، وذلك حسب اختالف 

بأنه: "اإلخبار عن أحوال تعريف أهل التفسري واحلديث للقصص مشارهبم ومدارسهم الفكرية. والذي يهمنا يف هذه الدراسة 
 .3األمم املاضية، والنبوات السابقة، واحلوادث الواقعة"

القصص لبيان القضايا الكلية واحلقائق العقلية اجملردة، فيسوقها بأسلوب قصصي حمسوس َيرجها  وقد استخدم النيب 
 ة تكون أدعى للفهم واالستيعاب.ور يف ص من إطارها التجريدي الذي ال َيلو من طابع الغموض وعدم التحديد، ويضعها

                                                            
 . 111، ص، الحوار لغة الضعفاء أم األقوياءجعلوك 1
وقال  ورجاله رجال الصحيح. الكبريرواه أمحد والطرباين يف "وقال:  311، ص1، جدمجمع الزوائ، وذكره اهليثمي يف 22211رقم، 919، ص36، جمسندهأخرجه أمحد يف  2

 ."وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح": 365، ص1، جسلسلة األحاديث الصحيحة يفاأللباين 
 .326ص، مباحث في علوم القرآن، القطان 3
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 1َدو يٍَّة لَلَُّه َأَشدُّ فَ َرًحا بِتَ ْوبَِة َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن ِمْن َرُجٍل يف أَْرٍض » :رسول اهلل ه قال ماعلى هذا النهج ومن القصص الذي جاء 
َقَظ َوَقْد َذَهَبْت، َفطََلبَ َها َحىتَّ أَ  َها َطَعاُمُه َوَشرَابُُه، فَ َناَم، فَاْستَ ي ْ ْدرََكُه اْلَعَطُش، مُثَّ َقاَل: اْرِجُع ِإىَل َمَكاينَ َمْهِلَكٍة، َمَعُه رَاِحَلُتُه َعَلي ْ

َها زَاُدُه َوَطَعاُمُه َوَشرَابُُه؛ الَِّذي ُكْنُت ِفيِه فَأَنَاُم َحىتَّ أَُموَت، فَ َوَضَع رَْأَسُه َعَلى سَ  َقَظ َوِعْنَدُه رَاِحَلُتُه، َوَعَلي ْ اِعِدِه لَِيُموَت، فَاْستَ ي ْ
 .2«فَاللَُّه َأَشدُّ فَ َرًحا بِتَ ْوبَِة اْلَعْبِد اْلُمْؤِمِن ِمْن َهَذا ِبرَاِحَلِتِه َوزَاِدهِ 

ا من ناحية الفكر فهي متده بالتصورات العقدية، والقيم لذلك فإن: "القصة تسهم يف بناء اإلنسان تصورًا وسلوكاً، فأم
... واألمثلة العالية  واملثل العليا، وأما من ناحية السلوك فهي متده بنموذج بشري واقعي لتطبيق هذه التصورات يف احلياة الدنيا

 .3تنتقل بني الناس، ويلتزمها اجليل بعد اجليل"
 المطلب الرابع: أسلوب ضرب األمثال:

تُعدُّ األمثال خالصة جتارب األمم، وحمصول خرباهتا، وهي املرآة اليت تنعكس على صفحاهتا عادات األمم وأخالقها 
وأفكارها، وعالوة على ذلك فاألمثال تعد وسيلة تعليمية مهمة لتوضيح املعاين، وتصوير املعقول يف صورة احملسوس. وتتلخص 

بصورة احملسوس، وقد ُيصوُر املعدوم يف صورة املوجود، والغائب بصورة املشاَهِد  أوجه أمهية املثل يف أنه "ُيصوُر املعقولَ 
ْدرُك"

ُ
 . 1احلاِضر، فيستعني العقل على إدراك ذلك باحلواس، فيتقوَّى اإلدراك ويتضح امل

والتوضيح وقد تعددت تعريفات العلماء نظرًا الختالف مشارهبم، ومن أقرب هذه التعريفات الستخدام األمثال للبيان 
واإلقناع تعريف احلكيم الرتمذي لألمثال بأهنا: "منوذجات احلكمة، ملا غاب عن األمساع واألبصار؛ لتهدي النفوس ما أدركت 

 .9عياناً"
ضرب األمثال يف خطبه ومواعظه وسائر حمادثاته، لإلقناع العقلي عن طريق اإللزام باحلجة والربهان  وقد استخدم النيب 

ائص تؤهله لذلك، كإجياز اللفظ، والدقة يف إصابة املعىن، وتصوير املعاين وجتسيدها يف صورة حسية، ؛ ملا له من خص
. 6اإلقناعيةواعتماده على األدلة املتقررة يف ذهن املخاطب، مما يكون له األثر الكبري إللزامه باحلجة، وغري ذلك من الوسائل 

اجْلَِليِس الصَّاِلِح َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َونَاِفِخ اْلِكرِي، َفَحاِمُل  َمَثلُ » قال: عن النيب  ذلك حديث أيب موسى  ومن

                                                            
، 11 ج لسان العرب،ابن منظور،  مستوية واسعة. داوية إذا كانت بعيدة األطرافاملنسوبة إىل الدو، وقيل دوية و ، والدوية الدو الفالة الواسعة، وقيل: الدو املستوية من األرض 1

 .226ص
، 1ج ، باب يف احلض على التوبة والفرح هبا،، كتاب التوبةصحيحهومسلم يف  ؛95152، رقم2321، ص9، باب التوبة، ج ،  كتاب الدعواتصحيحهأخرجه البخاري يف  2

 .، واللفظ ملسلم عن عبد اهلل بن مسعود 2211، رقم2123ص
 .10ص ، القصة في السنة النبوية وآثارها التربوية،العرياين 3
 .31، ص1ج زهر األكم في األمثال والحكم،اليوسي،  4
 .11، ص1ج األمثال من الكتاب والسنة،الرتمذي،  5
 بتصرف يسري. 150، صالتفكير التربوي اإلسالمي توجيه المتعلم إلى منهاج التعلم في ضوءياجلن،  6



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

81 
 

ا َأْن جتََِد رحًِيا ِكرِي ِإمَّا َأْن حُيْرَِق ثَِياَبَك، َوِإمَّ اْلِمْسِك ِإمَّا َأْن حُيِْذَيَك، َوِإمَّا َأْن تَ ْبَتاَع ِمْنُه، َوِإمَّا َأْن جتََِد ِمْنُه رحًِيا طَي َبًة، َونَاِفُخ الْ 
 . 1«َخِبيَثةً 

 المطلب الخامس: أسلوب الترغيب والترهيب:
يعد أسلوب الرتغيب والرتهيب من األساليب الفاعلة يف تنمية القيم واالجتاهات لدى الشباب، حيث إن هذا األسلوب: 

والراحة، والسرور، وَياف ويرهب من األشياء اليت "يتعامل مع طبيعة اإلنسان وحبه لألشياء اليت تبعث يف نفسه اللذة والنعيم 
 .  3. والرتغيب هو: "كل ما يشوق املدعو إىل االستجابة، وقبول احلق والثبات عليه"2فيها خوف وأمل مادي أو معنوي"

ية على ُويعدُّ أسلوب الرتغيب من أهم الوسائل لدفع املخاطبني إلجناز ما يطلب منهم، "وذلك ألن اهلل فطر النفس البشر 
حب الري والسالم، والرغبة يف احلصول على كل حمبوب، كما فطرها على كراهة األذى والرهبة مما يصيبها من البالء يف 

من الري الذي ال منتهى له يف  -سبحانه وتعاىل-. فغرس الرجاء يف النفوس، والرتغيب فيما عند اهلل 1النفس واملال واألهل"
 ىت يبادر العبد إىل القيام بكل ما من شأنه أن جيعله أهاًل لنفحات اهلل سبحانه، ورمحته، وكرمه.الدنيا واآلخرة أمر مطلوب، ح

كثريًا يف حتفيز أصحابه   وألمهية أسلوب الرتغيب يف الرتبية اإلسالمية وأثره يف النفس اإلنسانية فقد استخدمه النيب 
اْغِفْر لِْلُمَحل ِقنَي، قَالُوا: َولِْلُمَقص رِيَن، قَاَل: اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمَحل ِقنَي، قَاُلوا:  اللَُّهمَّ : » للمبادرة يف األعمال الصاحلة، ومنها قوله
 .  9«َولِْلُمَقص رِيَن، قَاهَلَا َثاَلثًا، قَاَل: َولِْلُمَقص رِينَ 

 . 6عدم الثبات عليه بعد قبوله"أما الرتهيب فهو: "كل ما َييف املدعو وحيذره من عدم االستجابة، أو رفض احلق، أو 
ويعد أسلوب الرتهيب من األساليب املهمة للزجر عن الذنوب واملعاصي وقبيح األقوال واألفعال؛ وذلك ألن غرس 
الوف من غضب اهلل وعقابه العاجل واآلجل يف النفوس مطلوب؛ لكي حيمل النفوس على اتقائه بتجنب ما يسخط اهلل 

 ينال العبد هبا مرضاة اهلل.، والقيام بالطاعة اليت 
َواللَِّه اَل يُ ْؤِمُن، : »للزجر عن الذنوب واملعاصي واألخالق السيئة، ومن ذلك قول النيب الرتهيب  وقد استخدم النيب 

القسم، ونفي  . فكرر النيب 2«َجارُُه بَ َوائَقهُ الَِّذي اَل يَْأَمُن »، ِقيَل: َوَمْن يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: «َواللَِّه اَل يُ ْؤِمُن، َواللَِّه اَل يُ ْؤِمنُ 
 اإلميان ثالثاً ؛ للزجر والرتهيب عن إيذاء اجلار.

                                                            
، باب استحباب جمالسة الصاحلني، ، كتاب الرب والصلةصحيحهومسلم يف  ؛1559، رقم211، ص2، كتاب البيوع، باب يف العطار وبيع املسك، جصحيحهأخرجه البخاري يف  1

 .2620، رقم2226، ص1ج
 .132، صمدخل إلى أصول التربية اإلسالمية، الدخيل 2
 . 121ص أصول الدعوة،زيدان،  3
 .192، صألصحابه تربية النبي القرشي،  4
، 2، باب تفضيل احللق على التقصري، ج، كتاب احلجصحيحهومسلم يف  ؛121، ص2، كتاب احلج، باب احللق والتقصري عند اإلحالل، ج صحيحهأخرجه البخاري يف  5

 . 1321، رقم519ص
 .121ص أصول الدعوة،زيدان،  6
 .12، ص0، باب إمث من ال يأمن جاره بوائقه، جكتاب األدب  صحيحهأخرجه البخاري يف  7
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  المطلب السادس: أسلوب اإلقناع:
يعد أسلوب اإلقناع من أهم أساليب الرتبية اإلسالمية، وهو هدف أساس للحوار واملناقشة؛ ألنه يعتمد على الدليل 

 وكذلك تصوير األمور الغيبية واملعنوية بصورة حمسوسة، مما يكون أدعى للقبول، وألزم باحلجة.  املتقرر يف نفوس املخاطبني،
بالشيء  -بكل جوانبها-واإلقناع: "عملية إرضاء، يقوم فيها املريب باستخدام الطرق املؤثرة اليت جتعل نفس املتعلم ترضى 

 . 1اع نتيجة هلذا اإلقناع"املعتقد، وتقنع به، بعيداً عن أي عامل خارجي، ويأيت االتب
وقد اسُتخدم أسلوب اإلقناع يف القرآن والسنة كثرياً، وتعددت أساليبه ألمهيته وتأثريه اإلجيايب يف قبول احلق واإلذعان له،  

وتعزيز القيم واملبادئ يف نفوس املخاطبني، ومن هذه األساليب قياس التمثيل وهو: "وهو إحلاق أحد الشيئني باآلخر، وذلك 
أن يقيس املستدل األمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من َياطبه أو على أمر بدهي ال تنكره العقول، وبني اجلهة 

: أّن َرُجاًل أََتى أسلوب اإلقناع كثريًا يف أحاديثه، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة  . وقد استخدم النيب 2اجلامعة بينهما"
؟ قَاَل: مُحْر  «َما أَْلَوانُ َها»؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: «َهْل َلَك ِمْن ِإِبلٍ »فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه! ُوِلَد يل ُغاَلم  َأْسَوُد. فَ َقاَل:   النَّيبَّ 
. قَاَل: ؟ قَاَل: َلَعلَُّه نَ َزَعُه عِ «فََأَّنَّ َذِلكَ »؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: «َهْل ِفيَها ِمْن َأْوَرقَ »قَاَل:   .3«فَ َلَعلَّ ابْ َنَك َهَذا نَ َزَعهُ »ْرق 

 المطلب السابع: أسلوب إثارة روح التنافس: 
يعد أسلوب املنافسة من األساليب اإلسالمية األصيلة اليت تزخر هبا آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة؛ 

عن األعمال السيئة، قال اهلل تعاىل بعد ذكره ألصناف من وذلك ملا له من حث وترغيب يف املسارعة لعمل الري. والبعد 
ۉ  ۉ  ې    ۅھ  ھ ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ﴿النعيم يف اجلنة: 

 [.26-22]املطففني: ﴾ې      ې

نتصار أيضًا وذلك مبسابقتهم يف عمل واملنافسة هي: جماهدة الفرد لالنتصار على غريه من األشخاص الذين يسعون لال
، ومنه الغبطة وهي: رغبة يف النفس أن يكون هلا مثل ما لغريها الري، وخري ما يتنافس عليه من األعمال ما يقرب إىل اهلل 

 من غري زوال ما عند الغري؛ وهي تؤدي إىل املنافسة إذا صحبتها العزمية وحب العمل.
أسلوب إثارة املنافسة يف قضايا وجماالت متعددة، ففي اجلهاد  ما رواه أََنِس ْبِن َماِلٍك: َأّن َرُسوَل  وقد استخدم النيب 

َعٍة ِمْن اأْلَْنَصاِر َوَرُجَلنْيِ ِمْن قُ َرْيٍش، فَ َلمَّا َرِهُقوُه، قَاَل:  اللَِّه  َأْو ُهَو َرِفيِقي يف نَُّة َمْن يَ ُردُُّهْم َعنَّا َوَلُه اجلَْ »أُْفرَِد يَ ْوَم ُأُحٍد يف َسب ْ
، «َمْن يَ ُردُُّهْم َعنَّا َوَلُه اجْلَنَُّة َأْو ُهَو َرِفيِقي يف اجْلَنَّةِ »فَ َقاَل: َرُجل  ِمْن اأْلَْنَصاِر فَ َقاَتَل َحىتَّ قُِتَل، مُثَّ َرِهُقوُه أَْيًضا،  ، فَ تَ َقدَّمَ «اجْلَنَّةِ 

                                                            
 . 32صإلقناع في التربية اإلسالمية، ، ابن جبار 1
 . 20ص مناهج الجدل في القرآن الكريم،األملعي،  2
، 1132، ص2، كتاب اللعان، جصحيحهمسلم يف و  ؛1555، رقم2232، ص9، كتاب الطالق، باب إذا عرض بنفي الولد، جصحيحهأخرجه البخاري يف  3

 ، واللفظ للبخاري.1922رقم
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َم َرُجل  ِمْن اأْلَْنَصاِر ف َ  َعُة، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه فَ تَ َقدَّ َما أَْنَصْفَنا »ِلَصاِحبَ ْيِه:  َقاَتَل َحىتَّ قُِتَل، فَ َلْم يَ َزْل َكَذِلَك َحىتَّ قُِتَل السَّب ْ
 .1«َأْصَحابَ َنا

 الخاتمة:
 ففي ختام هذا البحث الذي أرجو أن أكون قد وفقت فيه، أذكر أهم النتائج والتوصيات:

 يعة للشباب، فهم عماد األمم، ومستقبل حضارهتا. املكانة العالية والرف -1
وجوب مراعاة خصائص مرحلة الشباب بكل جوانبها واملسامهة يف تنميتها تنمية إجيابية واستثمارها االستثمار  -2

 األمثل.
اهتم جيب تنمية وتعزيز القيم اإلسالمية األصيلة لدى الشباب ؛ ألن هذه القيم هي املعايري والضوابط واحملكات لتصرف -3

 قبواًل ورفضاً. 
من أهم القيم اإلسالمية األصيلة اليت جيب االهتمام والعناية هبا القيم العقدية، واألخالقية، واالجتماعية، والعلمية  -1

 والفكرية، والصحية، وذلك ألمهية هذه القيم وتأثريها الفاعل يف سلوك األفراد واجلماعات.
وهجوم شرس من األعداء، كالغزو الفكري واألخالقي، والغزو  يتعرض الشباب يف هذا العصر لتحديات كبرية، -5

 احلضاري، وفرض العوملة، والدعوة إىل القومية واحلزبية واملذهبية.  

يف تعامله مع الشباب،  من أجنع السبل للتصدى هلذه التحديات اليت يتعرض هلا الشباب االقتداء بالنيب  -6
واالستفادة من األساليب النبوية الشريفة يف تعزيز القيم اإلسالمية األصيلة اليت تعطي الشباب حصانة من االجنراف 

 واالستسالم هلذه التحديات.  

ة وتعزيز القيم واإلجيايب يف تنمي تنوع األساليب النبوية يف تنمية وتعزيز القيم اإلسالمية  لدى الشباب له األثر الفاعل -7
 اإلسالمية لدى الشباب، مما يزيد من حصانة الشباب أمام هذه التحيات واملخاطر. 

لتعزيز القيم واملبادئ لدى الشباب وكان هلا األثر اإلجيايب يف ذلك:  من األساليب النبوية اليت استخدمها النيب  -8
أسلوب الرتغيب والرتهيب، أسلوب اإلقناع،  أسلوب القدوة، أسلوب احلوار، أسلوب القصص، أسلوب ضرب األمثال،

 . أسلوب إثارة روح التنافس

تنوع األساليب النبوية لتنمية وتعزيز القيم لدى الشباب يفتح الباب أمام الدعاة واملربني للبحث عن األساليب  -9
ولوجي ومبا يتوافق مع الفاعلة اليت تناسب فئة الشباب والعصر الذي يعيشون فيه، مستفيدين من التقدم احلضاري والتكن

 الشريعة اإلسالمية.  

 التوصيات: 
 االستفادة من نصوص السنة النبوية الشريفة يف مواجهة األخطار والتحديات فهي معني ال ينضب.  -1

                                                            
 . 1205، رقم1119، ص3، باب غزوة أحد، ج، كتاب اجلهاد والسريصحيحهأخرجه مسلم يف  1
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االهتمام بفئة الشباب، وذلك بعقد الدورات والندوات واملؤمترات لدراسة خصائصهم وتوجهاهتم من أجل التعامل  -2
 معهم التعامل األمثل. 

توجيه طالب الدراسات العليا بالدراسة والبحث يف املوضوعات املتعلقة بفئة الشباب، ملعرفة خصائصهم واستثمار  -3
 طاقاهتم.

___________________________ 
 المصادر والمراجع:

دار إحياء الرتاث اإلسالمي، )بريوت: عبد السالم حممد هارون،  حتقيق: المعجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا،  .1
 م(. 2221ه /1122، 1ط

 م(.1551ه /1111، 3دار صادر، ط)بريوت:  لسان العرب،ابن منظور، حممد بن مكرم،  .2
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 الكريم التربويةحجية القرآن 
 

 1صالح بن سليمان البقعاوي د.
 ملخص البحث:

 ،الشمولية هذه يضاحإو  بيان ىلإ ويهدف ،القرآن الكرمي الرتبوية" وبراهني جاء هذا البحث ليبني مناذج من "حجية
 حيث الشمولية، هلذه القوية النماذج وبيان تلك ،الرتبية يف والعشرين احلادي القرن يف الكرمي القرآن جيةحب يتعلق فيما وخاصة

 قبل، من هبا بلغ ما يةنسانباإل يبلغ أن على قادراً  ومازال والتطبيق، للعمل صاحلاً  ومازال ،يف صدور األمة باقياً  القرآن مازال
 .والتخبط الظلمات دياجري من وَيرجها بل

 تكرمي -1 :من مطالب البحث وجاءت .واالستنباطي والتحليلي والوصفي التارَيياملناهج:  بني جيمع هنا املتبع واملنهج
 آداب اجملتمع. -9واحرتام املهنة.  مكانة العمل -1 .والتعليم التعلم على احلث -3 .نساناإل عقل احرتام -2 .نساناإل
 مطلب وحتت كل االستخدام الرتبوي للقصة. -5 مراعاة الفطرة البشرية. -0 اقرتان العلم بالعمل. -2 اجملال الدويل. -6

 .احملور هلذا املؤيد والربهان احلجة إلقامة القرآين بالدليل املدعمة املظاهر من جمموعة
____________________ 

 :مقدمة
يوجه بعض الباحثني واملفكرين املنبهرين بالفلسفات الرتبوية األخرى، يوجهون العديد من االهتامات الباطلة للرتبية 

وأخروية، وال تفيء مبتطلبات العصر وواقع العامل، وأهنا تشجع على الكسل والتواكل، وأهنا اإلسالمية بوصفها أهنا قاصرة، 
بعيدة عن تلبية حاجات املرتيب ورغباته، وهي سبب لتخلف املسلمني عن ركب احلضارة إىل غري ذلك من االهتامات. وهم 

من أهم ما وجه للفكر العريب اإلسالمي أنه فكر وكان "يرددون أقوال بعض الفالسفة واملفكرين غري املسلمني واملشككني. 
ه ينقصه املنهج العلمي، وواجه محلة غري منصفة من أجل تصويره على حنو من أحناء القصور أو وأنه فكر تراثي، وأن غييب،

و الذي ال برازنا على النحوإ شخصيتنا، مقوماتنا األساسية، وتشويه مالمح وقتل ،الضعف أو التبعية، وهتدف إىل هدم قيمنا
 .2مقومات"طابع له وال قيم وال 

ولو أهنم تأملوا وتفكروا وفتشوا يف مصادر الرتبية اإلسالمية وخاصة القرآن الكرمي لتبني هلم احلق، ووضح أمامهم  
هذا  وزالت مجيع اإلشكاالت والران الذي على عقوهلم قبل أبصارهم، لو أعملوا عقوهلم وفتشوا عن كنوز وحكم ،الطريق

 يَ ْهِدي اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإنَّ ﴿ قال تعاىل: ،، واهلداية للطريق القوميجابات الشافية جلميع تساؤالهتمواإل رآن العظيم، لوجدوا احلقالق
 َعَذابًا هَلُمْ  َأْعَتْدنَا بِاآْلِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َوَأنَّ   َكِبريًا َأْجرًا هَلُمْ  َأنَّ  الصَّاحِلَاتِ  يَ ْعَمُلونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َويُ َبش رُ  أَقْ َومُ  ِهيَ  لِلَّيِت 

 ﴾أَقْ َومُ  ِهيَ  لِلَّيِت  يَ ْهِدي﴿ وأنه وجاللته القرآن شرف عن تعاىل َيرب" :قال عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل [12-5:اإلسراء] ﴾أَلِيًما
                                                            

 .، مبكة املكرمةجامعة أم القرى، كلية الرتبية  ،قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة 1
 .10، صاإلسالميالفكر العربي على  أضواءاجلندي،  2
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 يف وأهداهم وأقومهم الناس أكمل كان القرآن إليه يدعو مبا اهتدى فمن واألخالق، واألعمال العقائد من وأعلى أعدل: أي
 فَِإنَّ  بِاْلُقْرآِن، فَ َعَلْيهِ  اْلِعْلمَ  أَرَادَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  [11امللك:] ﴾اْلَِبريُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  َأاَل ﴿ . وقال تعاىل:1"أموره مجيع

 ،ن القرآن الكرمي هو املصدر العلمي حلل مجيع املشاكل وهو املخرج منهاأ ملسو هيلع هللا ىلص. هذا وقد وضح 2«َواآْلِخرِينَ  اأْلَوَِّلنيَ  َخبَ رَ  ِفيهِ 
 يف اهلدى ابتغى من ،محيد( حكيم من تنزيل خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه )ال الذي العزيز الكتاب» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

 والصراط ،املبني والنور ،احلكيم الذكر هو ،اهلل قصمه بغريه فحكم جبار من األمر هذا ويل ومن ،اهلل أضله فقد غريه
 تتناهى فلم اجلن مسعته الذي وهو ،باهلزل ليس الفصل وهو ،بينكم ما وحكم ،بعدكم ما ونبأ قبلكم من خرب فيه ،املستقيم

 .3«عجائبه تفىن وال ،عربه تنقضي وال ،الرد كثرة عن َيلق وال ،الرشد( إىل يهدي عجبا قرآنا مسعنا )إنا :قالوا نأ
يقوم الباحث هبذه الدراسة ليميط اللثام عن هذه الشبهات والشكوك اليت يرددها الكثري سواء من الصوم أو من أبناء 
األمة املنبهرين بغريهم، وهو جييب عن إشكاالت وتساؤالت البحث اليت مدارها على: هل للقرآن حجج وبراهني تربوية 

النماذج اليت نستطيع االستشهاد هبا؟ ولعل أمهية هذا البحث تبني أن القرآن الكرمي هي تلك  تناسب العصر احلديث؟ وما
مصدر عزة املسلمني، وتفوقهم وله أمهية بالغة يف مشوليته جلميع مناحي احلياة السياسية واالقتصادية والرتبوية واالجتماعية 

فالقيمة الرتبوية الكربى أن اهلل تعاىل أنزل هذا الكتاب  ...، وكذلك توضيح مناذج من حجية القرآن الكرمي الرتبوية، والصحية
َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك ﴿وحفلت آياته بالدليل على ذلك فقال تعاىل:  ،هلداية الناس إىل ما فيه صالح حاهلم يف الدنيا واآلخرة

َ هَلُُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفيِه   اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتُبَ ني 
 
َيانًا ﴿ وقال تعاىل:. [61النحل:] ﴾يُ ْؤِمُنونَ  ل َقْومٍ  ةً َوَرمحَْ  َوُهًدى ۙ َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

واستخدم الباحث يف هذا البحث املنهج األصويل القائم على . [05النحل:] ﴾لِْلُمْسِلِمنيَ  وبشرىل ُكل  َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة 
علماء اإلسالم يف صياغة أفكارهم وثقافتهم وتصرفاهتم وفق األصول الشرعية الكلية الوصف واالستنباط وهو "الذي هنجه 

 .1حىت تأخذ الصفة الدينية اليت تستمد شرعيتها من عقيدة التوحيد"
  :مصطلحات الدراسة

 واحلجية. 6واحد" والدليل احلجة: الدعوى. وقيل صحة على به دل ما: واصطالحا .9والربهان الدليل: حجية القرآن: لغة
 تواتره، وهذا ثبت قد ألنه حجة؛ الكرمي والقرآن .إليه يرشد ما وحقيقة صحة على يدل كونه القرآن حجية ومعىن صناعي، مصدر
 وتأكيد مبثله اإلتيان عن واجلن اإلنس عجز على تعاىل اهلل بتأكيد وحجيته .وجل عز اهلل إىل نسبته وثبتت بصدوره، القطع يوجب

 كان ولو مبثله يأتون ال القرآن هذا مبثل يأتوا أن على واجلن اإلنس اجتمعت لئن تعاىل: ﴿قل قوله مثل يف باتباعه حقيقته، واألمر

                                                            
 .119، ص1ج، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدي 1
 .212، ص2ج، شعب اإليمان ،البيهقي 2
 .232، ص2ج ،سننال الدارمي، 3
 .122ص ،والمعياريةمنهج البحث االجتماعي بين الوضعية أمزيان،  1
 .220ص ،2ج ،العربلسان ، ابن منظور 9
 .02، صالتعريفاتكتاب اجلرجاين،  6
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من هنا جند مشولية وتكامل الرتبية يف القرآن الكرمي وحجيته بذلك، فرتبية القرآن الكرمي "شاملة ال  [00:اإلسراء] ﴾ظهريا لبعض بعضهم
ي ال تقتصر على املسجد أو املعهد، وال ختتص بالعبادة دون السلوك، أو هتتم بالفرد وترتك اجملتمع، أو تعىن تعين مبفهومها املألوف، فه

 .1وتعمل يف كل ميادين احلياة"بالعقيدة وهتمل العمل، إمنا تشمل كل جوانب النفس، 
 نماذج من حجية القرآن الكريم:

 َرُسواًل  اأْلُم ي نيَ  يف  بَ َعثَ  الَِّذي ُهوَ ﴿ الكتاب واحلكمة ويزكينا، قال تعاىل:أنزل اهلل تعاىل القرآن الكرمي هدى ونوراً ليعلمنا 
ُهمْ م   ُلو ن ْ من هنا نشاهد  [2اجلمعة:] ﴾ِبنيٍ مُّ  َضاَللٍ  َلِفي قَ ْبلُ  ِمن َكانُوا َوِإن َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعل ُمُهمُ  َويُ زَك يِهمْ  آيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ

ومها منوذج من احلجج  ؟هي خمرجاهتما وماهو التعليم؟ وما  هي التزكية؟ اليت اتضح فيها ما على تفسري هذه اآليةونقف 
 الفاضلة، األخالق على حيثهم "بأن هو ،الرتبوية يف هذا الكتاب العظيم، وبأسهل العبارات وأفضل األساليب  فيزكيهم

 ذلك املشتمل السنة، وعلم القرآن علم: أي ﴾َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعل ُمُهمُ َوي ُ ﴿ الرذيلة، األخالق عن ويزجرهم هلم، ويفصلها
 اللق وأكمل والدين، العلم أهل أئمة كانوا بل اللق، أعلم منه والتزكية التعليم هذا بعد فكانوا واآلخرين، األولني علوم

 هذا ببعثه عليهم فلله املؤمنني، وهداة املهتدين، أئمة فصاروا غريهم، وهدوا بأنفسهم، اهتدوا ومسًتا، هديًا وأحسنهم أخالقًا،
 . وهنا نذكر بعض النماذج من حجية القرآن الرتبوية:2منحة" وأجل نعمة، أكمل  الرسول

 تكريم اإلنسان: المطلب األول
 فضله وقد اهلل، على خملوق أكرم فهو ذلك، يف عجب وال نزل، ألجله والقرآن القرآن، يف الرئيس هو املخاطب نساناإل
 الطيبات من ورزقناهم والبحر الرب يف ومحلناهم آدم بين كرمنا ولقد﴿ قائل: من عز يقول خلق، ممن كثري على سبحانه

 بين كرم حيث قدره يقادر ال الذي وإحسانه عليهم كرمه من "وهذا[ 22:اإلسراء] ﴾تفضيال خلقنا ممن كثري على وفضلناهم
 عليهم وأنعم واألصفياء األولياء منهم وجعل الكتب، وإنزال الرسل وإرسال والعقل بالعلم فكرمهم اإلكرام، وجوه جبميع آدم

 صوره، أعلى يف التكرمي "إنه [32البقرة:]﴾ َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالِئَكةِ  قُ ْلنا َوِإذْ ﴿. وقال تعاىل: 3والباطنة" الظاهرة بالنعم
 املعرفة، سر وهب لقد. املالئكة على يرفعه ما األسرار من وهب ولكنه الدماء، ويسفك األرض يف يفسد الذي املخلوق هلذا
 واضطالعه طريقه، شق يف إرادته حتكيم على وقدرته طبيعته، ازدواج إن الطريق. ختتار اليت املستقلة اإلرادة سر وهب كما

هو  نسانهنا فإن أجل تكرمي كرم اهلل به اإل . ومن1تكرميه" أسرار بعض كله هذا الاصة. إن مبحاولته اهلل إىل اهلداية بأمانة
أن اهلل منحه أدوات التعلم والتعرف على حقائق األمور، وصفات األشياء وخصائصها، وذلك ليتابع حبثه العلمي السليم 

ازل علمية ومبا يتجدد من نو  ،ليكتشف أسرار هذا الكون. ويستفيد من كل هذه االكتشافات العلمية يف كل وقت وعصر

                                                            
 .0ص التربية،القرآن في  منهج حممد،، شديد 1
 .993، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدي 2
 .163ص، سابقالرجع امل 3
 .92، ص1ج ،القرآنفي ظالل ، قطب 1



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

88 
 

ومن واخرتاعات مستحدثة، يف مجيع اجملاالت اليت حتكم حياة اإلنسان، وحتمله املسئولية حبيث يكون لديه االستعداد للخري أو الشر. 
 الواضح مدى التكرمي الذي منحه اهلل سبحانه وتعاىل وميزه به عن سائر املخلوقات، وهنا نذكر بعض مظاهر هذا التكرمي:

والتمكني، والعقل  منحه اهلل العقل والتفكري: وهذه امليزة متيزه عن باقي املخلوقات وقوة تعينه على اإلستخالف،  (1
وقد ذكر القرآن وظائف العقل املختلفة كالتفكري، والتذكر، والتدبري، والرشد، والتففه،  ،سالممناط التكليف واحملاسبة يف اإل

أو أضل ميان، فهو كاحليوان ىل اإلإىل العلم و إعقله ومل يستخدمه للوصول  نسانعطل اإلعن احليوان، فإن  نسانوبه متيز اإل"
حَتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ    َت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكياًل َذ ِإهَلَُه َهَواُه أَفَأَنأَرَأَْيَت َمِن اختََّ ﴿ قال تعاىل: 1سبيال"

 َعنْ  يَْأس   َهَذا ﴾َهواهُ  ِإهلَهُ  اختََّذَ  َمنِ  أَْيتَ رَ ﴿وقد جاء يف تفسري هذه اآليات "، [11-13الفرقان:] ﴾َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل 
 ذََكرَ  مُثَّ  ،اْلبَ َهاِئمِ  ِمْثلُ  اْلَعَواِقبِ  يف  النََّظرِ  َوِقلَّةِ  بِاْلَمَناِفعِ  اجلَْْهلِ  يف  أَن َُّهمْ  َوِإْعاَلم   َعَلْيِهْم، يَ َتَأسَّفَ  اَل  َأنْ   ِإلَْيهِ  َوِإَشارَة   ،ِإميَاهِنِمْ 
 فهم إىل هَلَا َسِبيلَ  اَل  َواأْلَنْ َعامُ . اللَّهِ  َعَذابِ  ِمنْ  َُيَل ُصُهمْ  ِفيَما اْسِتْعَماَلهُ  َوتَ رَُكوا فَ ْهم   هَلُمْ  َحْيثُ  ِمنْ  اأْلَنْ َعامِ  ِمنَ  َسِبياًل  َأَضلُّ  أَن َُّهمْ 

 ُمَقامَ  أَقَامَ  َأيْ  الثَّاين  ﴾َهواهُ ﴿و الختذ األول املفعول ﴾وِإهلَهُ ﴿ .حاله هذه نْ مَ  َجْهلِ  ِمنْ  تَ َعجُّبٍ  اْسِتْفَهامُ  ﴾أريت﴿و .املصاحل
َلهِ  رُهُ  ِإذْ  جِبَي دٍ  لَْيسَ  اْلَقْلبِ  َواد َعاءُ  ،َهَواهُ  ِإالَّ  ِإهَلًا يَ تَِّخذْ  ملَْ  أَنَّهُ  َواْلَمْعىَن  ،َهواهُ  يف  َيُكونُ  َما َعَلى َجارٍ  فَ ُهوَ  َهَواهُ  يَ ْعُبُدهُ  الَِّذي اإْلِ  يُ َقد 
 ،كالبهائم اليت ال تعقل وال هتتدي  نسان، أن ال يكون اإلين حلجية القرآن الكرمي الرتبويةوفيه توجيه ربا .2ِإهَلَُه" َهَواهُ  اختََّذَ  َمنِ 

حيث   نسان، وأهنا ال متتلك القلب الذي تعقل فيه، وكذلك بيان فضل هذا اإلاملمقوتة وفيها زجر هلم بأن يتصفوا بصفاهتا
 القلب، وهو أداة من أدوات املعرفة فقال تعاىل: هو العقل مكان أن لنا . ويتبنيهلل بعقله وفضله على تلك البهائمكرمه ا

ا هِبا َيْسَمُعونَ  آذان   َأوْ  هِبا يَ ْعِقُلونَ  قُ ُلوب   هَلُمْ  فَ َتُكونَ  اأْلَْرضِ  يف  َيِسريُوا أَفَ َلمْ ﴿  الَّيِت  اْلُقُلوبُ  تَ ْعَمى َولِكنْ  اأْلَْبصارُ  تَ ْعَمى ال فَِإهنَّ
 عظيم مكانة القلب يف التعليم واملعرفة والرتبية وقبولحجة وبرهان يف كتاب اهلل لبيان  . وهذا حبق[16احلج:] ﴾الصُُّدورِ  يف 

 احلق.
منحه اهلل القدرة على التعلم والتعليم: حيث وهبه أدوات التعلم وهي العقل، والفؤاد، واحلواس، فاإلنسان يولد بال   (2

 َلَعلَُّكمْ  ۙ   َدةَ َواأْلَْفئِ  َواأْلَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيًئا تَ ْعَلُمونَ  اَل  أُمََّهاِتُكمْ  بُُطونِ  م ن َأْخَرَجُكم معرفة، وال علم ﴿َواللَّهُ 
 مث بشيء علم له يكن مل يولد حني الطفل أن لذا وضح ابن عاشور هذه األدوات فقال: "وذلك .[20النحل:] ﴾َتْشُكُرونَ 

 السمع لكم تعاىل: ﴿وجعل التفّكر. فقوله وأصول اإلدراك آالت الطفل يف اهلل فجعل تدرجياً  األشياء تنقل حواّسه تأخذ
 الذي كماهلا مبلغ بلغت حىت الناس يف كّوهنا أي والعقل، والبصر السمع إدراك فيكم أوجد أنه تفسريه ﴾واألفئدة واألبصار

 إفراد أشياء. ووجه فعلمتم أي ﴾شيئاً  تعلمون تعاىل: ﴿ال بقوله مقابلته عليه دّلت كما كثرية، أشياء علم إىل هبا ينتهي
 اهلل أخذ إن أرأيتم قل﴿ تعاىل: وقوله [31يونس:] ﴾واألبصار السمع ميلك أّمن﴿ تعاىل: قوله عند تقدم األبصار ومجع الّسمع
 فالسمع هنا. املراد وهو العقل على كثرياً  ويطلق القلب. وأصله الفؤاد، مجع و}األفئدة{: .[16األنعام:] ﴾وأبصاركم مسعكم

                                                            
 .53، صوالتطبيقاتالتربية اإلسالمية المفهومات  وآخرون،علي  1
 .112، ص0ج، البحر المحيط، بن حيانا 2
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 بالسمع: الضرورية. فاملراد العلوم إلدراك الوسائل أقوى ومها اجلزئّيات، أهم إدراك هبما إذ اإلدراك آالت أعظم والبصر
 واقتصر احلدقة. آلته الذي للّذوات املدرك اإلحساسُ  وباإلبصار: الصّماخ، آلته الذي األصوات إدراك به الذي اإلحساس

 اإلدراك مقرّ  العقل أي األفئدة، بعدمها ذكر احلّق. مث االعتقاد دالئل إدراك هبما وألن أهّم، ألهنما احلواس بني من عليهما
 َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َواَل ﴿وقال تعلى عن الفؤاد:  1" املفردة بالتصّورات العلم وهي مدركاهِتا، احلواس إليه تنقل الذي فهو كّله،

 أيها- به تسمع الذي السمع إن "أي: [36]اإلسراء:َمْسُئواًل﴾  َعْنهُ  َكانَ  أولئك ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإنَّ  ۙ   ِعْلم   ِبهِ 
 يوم أفعاهلا عن مسئوال ستكون األعضاء أولئك كل به، حتيا الذي -القلب أي- والفؤاد به، تبصر الذي والبصر ،-املكلف
 إىل وسعيت إليه، النظر لك جيوز ال ما إىل ونظرت مساعه، لك حيل ال ما مسعت ملاذا وتوبيخ: بتأنيب لك وسيقال القيامة،

أو حديثة هبذه  اهتمام ال يدانيه أو يعادله اهتمام يف أي فكر أو ثقافة أو فلسفة قدمية ،2"!!إليه تسعى أن لك يصح ال ما
ال يف القرآن الكرمي الذي وضح وجلى للعامل أمهيتها واهتمامه هبا وجعلها أدوات علم ومعرفة حقيقية فيا هلا األدوات العلمية إ

 جج تربوية يف هذا الكتاب العظيم؟.من ح
حيث يكون لإلنسان حرية  [12]البلد:﴾ النَّْجَدْينِ  َوَهَديْناهُ ﴿ح حرية االختيار لإلنسان: وذلك بقوله تعاىل: توضي (3

 مشهور النجد: اإلمام قال والشر، الري طريقي: " أيواإلرادة فيما َيتار أي طريق شاء، طريق الري أو طريق الشراالختيار 
 فليس مسلك وصعوبة وعورة منهما كل يف أن إىل ليشري جندين، مسامها وإمنا والشر؛ الري طريقي هبا واملراد املرتفعة، الطريق يف

 التمييز فطرته يف أودعنا: أي سالك، على منهما واحد َيفى ال جليان واضحان أهنما وإىل ُيَظن، كما الري من بأهون الشر
. شاء الطريقني: أي َيتار أن فإليه االختيار، وهبناهُ  مث عليهما، تدلهُ  أعالماً  وعقله وجدانه من له وأقمنا والشر، الري بني

 عليه َيفى أن جيوز وال قدرته، من يفلت أن لإلنسان ميكن ال القوى، تلك باطنه وأودع اآلالت، هذه اإْلنسان وهب فالذي
 .3"سريرته من شيء

 َوقَ َباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  وأنثى ذََكرٍ  م ن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاسُ  يأَي َُّها﴿ التقوى معيار التفاضل عند اهلل: قال تعاىل:  (1
 ،هنا حجة يف الرتبية تضاف وهي هذه اآلية [13احلجرات:] ﴾َخِبري   َعِليم   اللَّهَ  ِإنَّ  ۙ   أَتْ َقاُكمْ  اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ۙ   لِتَ َعاَرُفوا

 قرابة أكثرهم ال املعاصي، عن وانكفافًا طاعة أكثرهم وهو أتقاهم، اهلل عند فأكرمهم بالتقوى، الكرموضحها التفسري هلا "وي
ىل البشر كلهم ينظرون إ. القرآن يأيت حبجة تربوية أخرى فهو ينظر 1خبري" عليم تعاىل اهلل ولكن نسًبا، أشرفهم وال وقوًما،

ال حيجر على أحد منهم، فكلهم عباد مطالبون بتحقيق العبودية، فإذا كملت هذه العبودية  ،ويفكرون ويعلمون ويتعلمون
 بلغوا الكرامة والتكرمي عند اهلل.

                                                            
 .232، ص11ج ،والتنويرالتحرير ، بن عاشورا 1
 .392، ص0، جالكريمالتفسير الوسيط للقرآن  ،سيد طنطاوي 2
 .122، ص5ج ،التأويلمحاسن  القامسي، 3
 .022، ص9سابق، جالرجع امل ،السعدي 1
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 وأحسن قامة أعدل: "أي [9التني:]﴾ تَ ْقِوميٍ  َأْحَسنِ  يف  اإْلنسان َخَلْقَنا َلَقدْ ﴿حسن اللق والتكوين: قال تعاىل:  (9
 بالعقل مزيناً  بيده، مأكوله يتناول القامة، مديد خلقه اإلنسان إال وجهه على منكباً  حيوان كل خلق أنه وذلك صورة،

ن املراد بالتقومي هو السمات النفسية واجلسمية والعقلية ، حيث وضح وبني أوهذا تفسري بديع وعظيم الفائدة .1"والتمييز
 احلجج الرتبوية لكرامة اإلنسان يف القرآن الكرمي.واللقية، ومل يقتصره على القوام اللقي، وهذا يبني منوذجاً من تلك 

 أىب ِإبِْليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلِئَكةِ  قُ ْلَنا َوِإذْ ﴿ أمره سبحانه املالئكة بالسجود آلدم: فقال تعاىل: (6
 ألن والتبجيل بالتعظيم العلماء وجدارة العلم شأن لتعظيم بديع منزع اآلية هذه ويف" [31البقرة:] ﴾اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَ رَ 

 من البشر يف ظهرت اليت والعلوم واملخرتعات للمبدعات منوذجاً  آدم قد جعل كان املالئكة له يؤهل مل علماً  آدم علم ملا اهلل
 عبادة كما ذكر املفسرون. منا هو سجود تكرمي، ال سجودإ. وسجود املالئكة آلدم 2"العامل هذا فناء إىل ستظهر واليت بعد

 احترام عقل اإلنسان: المطلب الثاني
هو مادة وموضوع الرتبية، وجاء القرآن الكرمي ليكرم عقله كما أكرم جنسه وذاته كما مر معنا، "فإن قيمة  نساناإل

. ولقد أشاد القرآن 3"ألنه األداة اليت هبا يفهم ويتأمل، ويتفكر ويتعلم نساناملصدر الرتبوي، ميكن أن تقاس باحرتامه لعقل اإل
بل  ،ىل العقل مبعىن واحد من معانيه اليت يشرحها علماء النفسإيت تكرار اإلشارة أي واليف عدة مواضع وكرره "بالعقل وعظمه 
. 1"هذه الوظائف والصائص ومناسباته وتتعمد التفرقة بني ،عماهلا وخصائصهاأالعقلية على اختالف  نسانهي وظائف اإل

 :أيتومن تلك اآليات ما ي
 َلَعلَُّكمْ  اأْلَْلَبابِ  أُويل  يَا اللَّهَ  فَات َُّقوا ۙ   اْلَِبيثِ  َكثْ َرةُ  َأْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالطَّي بُ  اْلَِبيثُ  َيْسَتِوي الَّ  ُقل﴿ قال تعاىل: (1
 ،الطاب إليهم يوجه تعاىل اهلل فإن الكاملة، واآلراء الوافية، العقول أهل: أي األلباب، أُويل "فأمر [122املائدة:] ﴾تُ ْفِلُحونَ 

 .9خري" فيهم يكون أن ويرجى هلم، يؤبه الذين وهم
هُ  بَ َلغَ  َلمَّا﴿ :قال تعاىل (2 َناهُ  َأُشدَّ ي فقهًا وعلماً. وبه قال أ [22يوسف:] ﴾اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي وكذلك ۙ   َوِعْلًما ُحْكًما آتَ ي ْ

 حدثين املثىن،: كما. والعلم الفهم حينئذ أعطيناه: ذكره تعاىل يقول ﴾حكما وعلما آتيناه﴿: "وقوله: شيخ املفسرين الطربي
 .6النبوة" قبل والعلم العقل: قال وعلما حكما: عن جماهد جنيح، أيب ابن عن شبل، ثنا: قال حذيفة، أبو ثنا: قال

َنا َلَقدْ ﴿ قال تعاىل: (3 َا َيْشُكرْ  َوَمن ۙ   لِلَّهِ  اْشُكرْ  َأنِ  احلِْْكَمةَ  لُْقَمانَ  آتَ ي ْ  َغيِنٌّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمن ۙ   لِنَ ْفِسهِ  َيْشُكرُ  فَِإمنَّ
يد    صابة القول.إو والفهم،  العقل وهي: به. والعمل النافع العلم اكتساب . واحلكمة:[12لقمان:] ﴾محَِ

                                                            
 .012، ص0، جالقرآن تفسير في التنزيل معالمالبغوي،  1
 .122، ص1جسابق، الرجع امل عاشور،ابن  2
 .22ص ،اإلسالمية التربية أصول ،علي 3
 .9ص  ،التفكير فريضة إسالمية العقاد، 1
 .219، ص1ج ،سابقالرجع امل السعدي، 9
 .261، ص6، جالقرآن آي تأويل عن البيان جامع الطربي، 6
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 أي ذوي عقول. .[2الطالق:] ﴾م نُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  وَأْشِهُدوا﴿ قال تعاىل: (1
ِلكَ  يف  ِإنَّ ﴿ قال تعاىل: (9 : يقول ابن عاشور [22ق: ] ﴾َشِهيد   َوُهوَ  السَّْمعَ  أَْلَقى أَوْ  قَ ْلب   َلهُ  َكانَ  ِلَمن لذكرى ذَٰ

 كأنَّ   الرسول ومواعظ للقرآن اإلصغاء لشدة مستعار السمع: وإلقاء عليه. هي ما على األشياء وإدراك العقل "والقلب:
 .1تسمعه" آخر شيء يشغلها فال ذلك يف طرحت أمساعهم
 ألصحاب واحلجج الرباهني نبني   البيان هذا أي ومبثل [20الروم: ] ﴾يَ ْعِقُلونَ  ِلَقْومٍ  اآْليَاتِ  نُ َفص لُ  كذلك﴿ قال تعاىل: (6
 هبا. ينتفعون الذين السليمة العقول
أي عاقاًل. وجند يف املقابل آيات تذكر الذين  [22يس:] ﴾اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اْلَقْولُ  َوحيَِقَّ  َحيًّا َكانَ  َمن ل يُنِذرَ ﴿ قال تعاىل: (2

 الَّ  َأْعنُي   َوهَلُمْ  هِبَا يَ ْفَقُهونَ  الَّ  قُ ُلوب   هَلُمْ  ۙ   َواإْلِنسِ  اجلِْن   م نَ  َكِثريًا جلََِهنَّمَ  َذرَأْنَا َوَلَقدْ ﴿ جيحدون نعمة العقل، فقال تعاىل:
والقلوب هنا  [125األعراف:] ﴾اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ  أولئك ۙ   َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاأْلَنْ َعامِ  أولئك ۙ   هِبَا َيْسَمُعونَ  الَّ  آَذان   َوهَلُمْ  هِبَا يُ ْبِصُرونَ 
 يبقى، ما على يفىن ما آثروا وهؤالء العقول، فقدت اليت البهائم،: أي َكاألنْ َعامِ  القبيحة األوصاف هبذه الذين "أولَِئكَ  العقول
بدءًا باإلقناع  ،"وقد استخدم القرآن أفضل األساليب الرتبوية يف التعليم .2البهائم" من َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ . العقل خاصية فسلبوا

خدام وانتهاء باست ،وتواصاًل باإلقناع احملسوس وضرب األمثلة باألمور املسلمة ، املقرون بإثارة العواطفنساينالعقلي اإل
 .3ستفهامي واحلواري والربي وحنوه"جمموعة من األساليب املتنوعة املشوقة كاألسلوب القصصي واال

 الحث على التعلم والتعليم: المطلب الثالث
براز مناذج من حجية القرآن ، وهو يوضح جانبًا مهمًا يف إيأيت القرآن الكرمي مهتمًا بالعلم ومبينًا أمهيته يف حياة األمة

 ومما يزيد ويساعد على العلم والتعلم. ،الرتبوية الكرمي
د "وحسبنا هنا أن القرآن ق ،هي آيات القراءة والعلم والتعلم ملسو هيلع هللا ىلص فأول آيات نزلت على الرسول :أمهية بالغة للعلم (1

قراءة ، عن طريق االطالع والنسان بأسلوب حضاري فكريرة إىل أن أهم أهدافه تربية اإلاشبدأ نزوله بآيات تربوية، فيها إ
 َخَلقَ ( 1) َخَلقَ  الَِّذي َرب كَ  بِاْسمِ  اقْ َرأْ ﴿ فقال تعاىل: 1"منذ كان علقة يف رحم األم نسانوالتعلم واملالحظة العلمية للق اإل

 .[العلق]﴾ (9) يَ ْعَلمْ  ملَْ  َما نساناإْل  َعلَّمَ ( 1) بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي( 3) اأْلَْكَرمُ  َوَربُّكَ  اقْ َرأْ ( 2) َعَلقٍ  ِمنْ  نساناإْل 
 ۙ   َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يَ ْرَفعِ ﴿ تنويه مبكانة العلماء وفضلهم ورفع درجاهتم فقال تعاىل: (2

 .[11اجملادلة:] ﴾َخِبري   تَ ْعَمُلونَ  مبَا َواللَّهُ 
 حيث مل يؤمر بالتزود من أي شيء يف الدنيا إال العلم، فقال تعاىل:السؤال وطلب املزيد من العلم من اهلل تعاىل  (3

 .[111طه:] ﴾ِعْلًما زِْدين  رَّب   َوُقل ۙ   َوْحُيهُ  ِإلَْيكَ  يقضى َأن قَ ْبلِ  ِمن بِاْلُقْرآنِ  تَ ْعَجلْ  َواَل  ۙ   احلَْقُّ  اْلَمِلكُ  اللَّهُ  فَ تَ َعاىَل ﴿
                                                            

 .321، ص26سابق، جالرجع امل عاشور،ابن  1
 .121ص ،1ج سابق،الرجع امل السعدي، 2
 .35، صاألصول اإلسالمية للتربيةعلي،  3
 .21، صأصول التربية اإلسالمية وأساليبها النحالوي، 1
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 م نَ  َخْلَفُهم َوَما أَْيِديِهمْ  بَ نْيَ  َما إىل يَ َرْوا أَفَ َلمْ ﴿ أمهلوا، فقال تعاىل: مبا علمهم ليتداركوا والتدبر التأمل على حثهم (1
 .[5:سبأ] ﴾َواأْلَْرضِ  السََّماءِ 
 ُفِسُكمْ أَن َويف ( 22) ْلُموِقِننيَ ل   آيَات   اأْلَْرضِ  َويف ﴿ االنتفاع بالعلم والتأمل يف األرض، واألنفس والسماء، قال تعاىل: (9

 .[الذاريات] ﴾(22) تُوَعُدونَ  َوَما رِْزُقُكمْ  السََّماءِ  َويف ( 21) تُ ْبِصُرونَ  أََفاَل 
 َويف  اآْلفَاقِ  يف  آيَاتَِنا َسُنرِيِهمْ ﴿ تعاىل:فقال احلق  على للمستبصر الدالة العظيمة احلوادث من تعاىل الّله حيدثه وما (6

َ  َحىتَّ  ُفِسِهمْ أَن  .[93فصلت: [﴾َشِهيد   َشْيءٍ  ُكل   َعَلى أَنَّهُ  ِبَرب كَ  َيْكفِ  َأوملَْ  احلَْقُّ  أَنَّهُ  هَلُمْ  يَ َتبَ نيَّ
 يضطرون اليت الكثرية ملنافعهم وذللها للعباد، اهلل سخرها وكيف ،توحيده على الدالة اهلل خملوقات يف يتفكروا أن (2

ِبلِ  ِإىَل  يَ ْنظُُرونَ  اَل ﴿ إليها. فقال تعاىل:  ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اجْلَِبالِ  َوِإىَل ( 10) رُِفَعتْ  َكْيفَ  السََّماءِ  َوِإىَل ( 12) ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اإْلِ
 .[الغاشية] ﴾(22) ُسِطَحتْ  َكْيفَ  اأْلَْرضِ  َوِإىَل ( 15)

 َزْلَناأَن َما َيْكُتُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ احلرص على الدعوة ملمارسة التعليم والرتبية، وعقوبة من يكتم العلم، فقال سبحانه: (0
ِعُنونَ  َويَ ْلَعنُ ُهمُ  اللَّهُ  يَ ْلَعنُ ُهمُ  أُولَِئكَ  اْلِكَتابِ  يف  لِلنَّاسِ  بَ ي َّنَّاهُ  َما بَ ْعدِ  ِمن َواهْلَُدى اْلبَ ي  َناتِ  ِمنَ   َوَأْصَلُحوا تَابُوا الَِّذينَ  ِإالَّ ( 195) الالَّ

َرةَ  ِإنَّ  "مُثَّ  قال صاحب املنار: .[البقرة] ﴾(162) يمُ الرَّحِ  الت َّوَّابُ  َوأَنَا َعَلْيِهمْ  أَُتوبُ  فَُأولَِئكَ  َوبَ ي َُّنوا  ُحْكَمَها َأنَّ  ِهيَ  اآْليَةِ  يف  اْلِعب ْ
 اْلَوِعيدُ  َهَذا َكانَ  َوَلمَّا. اللَّْعَنةِ  هِلَِذهِ  ُمْسَتِحقٌّ  فَ ُهوَ  النَّاسِ  َعنِ  َوِهَدايَ َتهُ  اهللِ  آيَاتِ  َيْكُتمُ  َمنْ  َفُكلُّ  َخاصًّا، َسَببُ َها َكانَ  َوِإنْ  َعامٌّ 

 فَ َقالَ  ِمْنهُ  التقصي َحاَوُلوا ِبِعْلِمِه، أِلَنْ ُفِسِهمْ  الر يَاَسةَ  َوانْ َتَحُلوا اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  الد ينِ  لَِباسَ  لَِبُسوا الَِّذينَ  َعَلى ُحجَّةً  َوَأْشَباُههُ 
 َأنَّ  ِهيَ  قَاِعَدةً  التَّْأِويلِ  َهَذا ِمنْ  َوَأَخُذوا َفَكَتَمُه، تَ َعاىَل  اهللِ  ُحْكمِ  َعنْ  اْلَعاملُِ  ُسِئلَ  ِإَذا ِإالَّ  يَ َتَحقَّقُ  اَل  اْلِكْتَمانَ  ِإنَّ : بَ ْعُضُهمْ 
َا هَلُْم، َوبَ َيانُهُ  ِإلَْيهِ  النَّاسِ  َوَدْعَوةُ  تَ َعاىَل  اهللُ  أَنْ َزلَ  َما َنْشرُ  َعَلْيِهمْ  جيَِبُ  اَل  اْلُعَلَماءَ   َعمَّا ُسِئلَ  ِإَذا جيُِيبَ  َأنْ  اْلَعاملِِ  َعَلى جيَِبُ  َوِإمنَّ
رُُه، َعامِل   ُهَناكَ  َيُكنْ  ملَْ  ِإَذا بَ ْعُضُهمْ  َوزَادَ  يَ ْعَلُمُه،  اْلُمْنَتِسِبنيَ  َأْكَثرِ  ِعْندَ  ُمَسلََّمة   اْلَقاِعَدةُ  َوَهِذهِ . َغرْيِهِ  َعَلى حيُِيلَ  َأنْ  َلهُ  َكانَ  َوِإالَّ  َغي ْ

 َبلْ  اْلِكْتَماِن، َعَلى بِاْلَوِعيدِ  َيْكَتفِ  ملَْ  اْلَكِرميَ  اْلُقْرآنَ  ِإنَّ : فَ َقاُلوا الصَِّحيحِ  اْلِعْلمِ  َأْهلُ  َردََّها َوَقدْ  ِبُقُروٍن، اْليَ ْومِ  َوقَ ْبلَ  ْومَ اْلِعْلِم اْلي َ  ِإىَل 
ْعَوةِ  لِلنَّاِس، ُهَداهُ  بِبَ َيانِ  أََمرَ   هَلُمُ  َوذََكرَ  اْلَفرِيَضَة، َهِذهِ  يَ ت ُْركُ  َمنْ  َوَأْوَعدَ  اْلُمْنَكِر، َعنِ  َوالن َّْهيِ  بِاْلَمْعُروفِ  َواأْلَْمرِ  الَْرْيِ  ِإىَل  َوبِالدَّ

ىل التعلم والتعليم يف كتاب اهلل العزيز هي حجج تربوية ودعوة إإن الدعوة  .1قَ ْبُل" ِمنْ  ِفيَها َقصَُّروا الَِّذينَ  َعنِ  َحَكاهُ  ِفيَما اْلِعبَ رَ 
التأمل والتدبر واالعتبار واالتعاظ يف خملوقات اهلل وبديع صنعه سبحانه وتعاىل، والتزود واالستفادة من كافة أنواع املعرفة ىل إ

وهذا يعترب من أهم التطبيقات الرتبوية للعلم  ،وجماالهتا املتصلة فيه بكل ما ينفع الناس يف دينهم ودنياهم على حد سواء
 والتعلم يف القرآن الكرمي.

 مكانة العمل واحترام المهنة: المطلب الرابع

                                                            
 .11ص ،2ج ،المنار( تفسير) الحكيم القرآن تفسير رشيد رضا، 1
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وهو الرتمجة  ،فالعمل هو ذلك ،هنا، والعلم البد له من خمرجات ونتاجشأن العلم قيمة رفع القرآن من أكما تقدم معنا 
لقرآن و التطبيق الرتبوي والتجسيد العملي لنظريات العلم. ولعل من األمهية أن نذكر مناذج من تلك احلجج الرتبوية يف اأ

 :أيتومنها ما ي ،الكرمي اليت تربز مكانة العمل واحرتام املهنة، والتخصص
وأال يكون فيه مشقة أو كلفة على  ،أن يكون العمل مناسبًا مع قدرات وطاقات الفرد اجلسمية والعقلية والذهنية (1

 ﴾ َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  اجْلَنَّةِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  ُوْسَعَها ِإالَّ  نَ ْفًسا ُنَكل فُ  اَل  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿ العامل، قال تعاىل:
 .[12األعراف: ]

 ِإنَّ  اْسَتْأِجْرهُ  أََبتِ  يَا ِإْحَدامُهَا قَاَلتْ ﴿ تقان العمل وهو مرتبط باألمانة، وحسن أداء العمل: قال تعاىل:إاحلرص على  (2
 .[26القصص:] ﴾ اأْلَِمنيُ  اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخي ْرَ 

 منها: ،التنوع يف العمل واملهن فتختلف باختالف األشخاص، واألماكن والبلدان: فهي متنوعة (3
حيث بني اهلل  واملقصود سيدنا سليمان  [12سبأ:] ﴾اْلِقْطرِ  َعنْيَ  َلهُ  َوَأَسْلَنا﴿ صناعة املعادن والتعدين قال تعاىل: ( أ
 الن اهلل له احلديد فقال تعاىل:أحيث  د ومن قبله داو  يشاء، ما به يعمل املاء، يسيل كما نه أسال له النحاسأتعاىل 

َنا َوَلَقدْ ﴿ رَ  َمَعهُ  أَو يب  ِجَبالُ  يَا ۙ   َفْضاًل  ِمنَّا َداُوودَ  آتَ ي ْ  .[12سبأ: ] ﴾احلَِْديدَ  َلهُ  َوأَلَنَّا ۙ   َوالطَّي ْ
 َوِمنْ  ِإقَاَمِتُكمْ  َويَ ْومَ  َظْعِنُكمْ  يَ ْومَ  َتْسَتِخفُّونَ َها بُ ُيوتًا اأْلَنْ َعامِ  ُجُلودِ  م ن َلُكم َوَجَعلَ ﴿ صناعة اجللود قال تعاىل: ( ب
 .[22النحل: ] ﴾حني ِإىَل  َوَمَتاًعا أَثَاثًا َوَأْشَعارَِها َوَأْوبَارَِها َأْصَواِفَها
 َلُكمْ  ِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تَ تَِّبُعوا َواَل  اللَّهُ  َرَزَقُكمُ  ممَّا ُكُلوا َوفَ ْرًشا مَحُوَلةً  اأْلَنْ َعامِ  َوِمنَ ﴿ صناعة املفروشات قال تعاىل: ( ت

 .[112األنعام:] ﴾ِبني  مُّ  َعُدوٌّ 
 وقال تعاىل: . [02احلجر:] ﴾آِمِننيَ  بُ ُيوتًا اجْلَِبالِ  ِمنَ  يَ ْنِحُتونَ  وََكانُوا﴿ صناعة املساكن والبناء والتعمري، قال تعاىل: ( ث

 الصم اجلبال من بيوتا اختذمت أن إىل واحلذق الفراهة بكم بلغت أي" .[115الشعراء: ] ﴾َفارِِهنيَ  بُ ُيوتًا اجْلَِبالِ  ِمنَ  َوتَ ْنِحُتونَ ﴿
 .1الصالب"

َنافَأَن َماءً  السََّماءِ  نَ م   َلُكم َزلَ َوأَن﴿ الزراعة والعمل هبا والتكسب منها ( ج  ِبُتواتُن َأن َلُكمْ  َكانَ  امَّ  بَ ْهَجةٍ  َذاتَ  َحَداِئقَ  ِبهِ  َبت ْ
 .[62النمل:] ﴾يَ ْعِدُلون قَ ْوم   ُهمْ  َبلْ  اللَّهِ  عَ مَّ  أَِإَله   َشَجَرَها

 مُثَّ  بِالن ََّهارِ  َجَرْحُتمْ  َما َويَ ْعَلمُ  بِاللَّْيلِ  يَ تَ َوفَّاُكمْ  الَِّذي َوُهوَ ﴿ العمل جبميع مظاهره الفردي واجلماعي قال تعاىل: ( ح
َعُثُكمْ   .[62األنعام:] ﴾تَ ْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  مبَا يُ َنب ُئُكمْ  مُثَّ  َمْرِجُعُكمْ  ِإلَْيهِ  مُثَّ  َسمًّىمُّ  َأَجل   لِيُ ْقَضى ِفيهِ  يَ ب ْ

 آداب المجتمع: المطلب الخامس
 ووضع هناك جمموعة من املبادئ األخالقية حلماية وصيانة وتكاتف اجملتمع مثل: ،وأمر القرآن هبا ،وهي البناء األخالقي

                                                            
 .323، ص2سابق، جالرجع امل السعدي، 1
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َا﴿ :األخوة قال تعاىل (1  ومبا لبعض، بعضهم املؤمنني، حبقوق بالقيام ورسوله اهلل أمر "ولقد [12احلجرات:] ﴾ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنَّ
 .1"بعض على بعضهم حلقوق تأييد هذا كل بينهم، والتواصل والتواد، التآلف حيصل به

َها ل َتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَنُفِسُكمْ  م نْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ : ﴿الرمحة بني األزواج قال تعاىل (2 َنُكم َوَجَعلَ  ِإلَي ْ  مََّودَّةً  بَ ي ْ
ِلكَ  يف  ِإنَّ  ۙ   َوَرمْحَةً   .[21الروم:] ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ  ل َقْومٍ  آَليَاتٍ  ذَٰ

 .[0املنافقون:] ﴾يَ ْعَلُمونَ  اَل  اْلُمَناِفِقنيَ  ولكن َولِْلُمْؤِمِننيَ  َوِلَرُسولِهِ  اْلِعزَّةُ  َولِلَّهِ ﴿ املؤمن قال تعاىل:عزة  (3

 الن َّْفسَ  يَ ْقتُ ُلونَ  َواَل  آَخرَ  إهلا اللَّهِ  َمعَ  َيْدُعونَ  اَل  َوالَِّذينَ ﴿ حتقيق التوحيد، ومحاية األنفس، وطهارة اجملتمع، قال تعاىل:  (1
ِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن ۙ   يَ ْزنُونَ  َواَل  بِاحلَْق   ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَّيِت   .[60الفرقان: ] ﴾أَثَاًما يَ ْلقَ  ذَٰ

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخي ْرَ  ُتمْ ُكن﴿ األمر باملعروف والنهي عن املنكر قال تعاىل: (9  َكرِ اْلُمن َعنِ  َوتَ ن ْ
رًا َلَكانَ  اْلِكَتابِ  َأْهلُ  آَمنَ  َوَلوْ  بِاللَّهِ  َوتُ ْؤِمُنونَ  ُم َخي ْ ُهمُ م   هلَّ  .[112آل عمران: ] ﴾اْلَفاِسُقونَ  َوَأْكثَ ُرُهمُ  اْلُمْؤِمُنونَ  ن ْ
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  الَْرْيِ  ِإىَل  َيْدُعونَ  أُمَّة   ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ  ﴿الدعوة اىل الري قال تعاىل: (6  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ

 .[121آل عمران:] ﴾اْلُمْفِلُحونَ 
وقال  [32]الكهف: ﴾َعَماًل  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  اَل  ِإنَّا الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ العمل الصاحل قال تعاىل: (2
 .[99]النور: ﴾قَ ْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  يف  لََيْسَتْخِلَفن َُّهمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا ُكمْ ِمن آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ ﴿ تعاىل:

مْ  اْسَتَجابُوا قال تعاىل: ﴿َوالَِّذينَ الشورى   (0 نَ ُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ  الصَّاَلةَ  َوأَقَاُموا ِلَرهبِ   ﴾يُنِفُقونَ  َرَزقْ َناُهمْ  َوممَّا بَ ي ْ
 .[195آل عمران: ] اأْلَْمرِ  يف  َوَشاِوْرُهمْ ﴿وقال تعاىل:  [.30الشورى:]

 المجال الدولي: المطلب السادس
 ِبَعْهدِ  َوَأْوُفوا﴿، وقال تعاىل: [12البقرة:] ﴾فَاْرَهُبونِ  َوِإيَّايَ  ِبَعْهدُِكمْ  أُوفِ  ِبَعْهِدي قال تعاىل: ﴿َوَأْوُفوا الوفاء بالعهد أوال:

وقال  .[51النحل:] ﴾تَ ْفَعُلونَ  َما يَ ْعَلمُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۙ   َكِفياًل  َعَلْيُكمْ  اللَّهَ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  تَ وِْكيِدَها بَ ْعدَ  اأْلَمْيَانَ  تَنُقُضوا َواَل  َعاَهدمتُّْ  ِإَذا اللَّهِ 
ُهمْ  َعاَهْدتَ  الَِّذينَ ﴿وقال تعاىل: . [122البقرة:] ﴾...َعاَهُدوا  ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ ﴿تعاىل:   ُكل   يف  َعْهَدُهمْ  يَنُقُضونَ  مُثَّ  ِمن ْ

 من كل أي "[26آل عمران:] ﴾اْلُمتَِّقنيَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  واتقى ِبَعْهِدهِ  أوِف َمنْ  بلى﴿: وقال تعاىل .[96األنفال:] ﴾يَ ت َُّقونَ  الَ  َوُهمْ  َمرَّةٍ 
 من ذلك إىل وما والغدر اليانة ترك من عنه اهلل هنى ما واتقى دينه، على واستقام  حممد بنبيه فآمن اهلل بعهد أوِف

، وهي مع كل البشر 2األليم" العذاب ويعذبه حيبه وال يبغضه اهلل فإن ذلك يفعل مل ومن عنه، ويرضى حيبه اهلل فإن احملرمات،
 هل امللة.ية األمة على الوفاء حىت مع غري أاستثناء وفيها جانب مهم وكبري برتبدون 

 .[1املائدة:] ﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ ﴿ قال تعاىل:ثانيا: تحريم الغدر والخيانة: 

                                                            
 .916املرجع السابق، ص 1
 .191، ص2سابق، جالرجع امل سيد طنطاوي، 2
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 الناس خيانة صفته من كان من حيب ال اهلل إن" [122النساء:] ﴾أَثِيماً  َخوَّاناً  َكانَ  َمن حيُِبُّ  ال اللَّهَ  ﴿ِإنَّ  تعاىل: اهلل وقال 
 مبكة كثروا ملا املؤمنني بسبب نزلت أهنا روي: "القرطيب وقال .1"عليه اهلل حرمه مما وغريه ذلك يف اإلمث وركوب أمواهلم، يف

 ويغدر ويغتال الكفار من أمكنه من يقتل أن مكة مؤمين بعض أراد احلبشة، أرض إىل هاجر من وهاجر الكفار وآذاهم
 مضى وقد. والغدر اليانة عن هني أفصحَ  وهنى باملدافعة، سبحانه فيها فوعد ،{َكُفورٍ : }قوله إىل اآلية هذه فنزلت وحيتال،

 َوَأنَّ ﴿ تعاىل: . وقال2"فالن غدرة هذه: يقال غدرته بقدر استه عند لواء للغادر ينصب وأنه الغدر، يف التشديد األنفال يف
وهي حجج  ،وغريها من اآليات الكرمية يف كتاب اهلل اليت حتذر من الغدر واليانة .[92يوسف:] ﴾اْلَائِِنني َكْيدَ  يَ ْهِدي ال اللَّهَ 

 تربوية على الناس مجيعاً بأن ال يغدروا أو َيونوا.
وقال  .[61األنفال:] ﴾اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  اللَّهِ  َعَلى َوتَ وَكَّلْ  هَلَا فَاْجَنحْ  لِلسَّْلمِ  َجَنُحوا ﴿َوِإن قال تعاىل:ثالثاا: المواثيق: 

َنُكمْ  قَ ْومٍ  َعَلى ِإالَّ  النَّْصرُ  فَ َعَلْيُكمْ  الد ينِ  يف  اْسَتنَصُروُكمْ  َوِإنِ ﴿ تعاىل: نَ ُهمْ  بَ ي ْ وهنا جند أن املواثيق  [22األنفال:] ﴾ِميثَاق   َوبَ ي ْ
 قتاهلم، يهاجروا مل الذين املتميزون املؤمنون أراد إذا فإهنم القتال، برتك عهد  :  كتاب اهلل وبينه التفسري "أيالدولية حمرتمة يف  

ينقضها  ال وأنّه املواثيق واملعاهدات، بشأن تنويه التحذير هذا ويف 3امليثاق" من وبينهم بينكم ما ألجل عليهم، تعينوهم فال
 خمالفته. يف صريح أمر إالّ 

 َأالَّ  َعَلىٰ  قَ ْومٍ  َشَنآنُ  جَيْرَِمنَُّكمْ  َواَل  ۙ   بِاْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  لِلَّهِ  قَ وَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿ قال تعاىل: :رابعاا: العدل
وهذه اآلية أبلغ آية يف حتقيق العدل  [0املائدة:] ﴾تَ ْعَمُلونَ  مبَا َخِبري   اللَّهَ  ِإنَّ  ۙ   اللَّهَ  َوات َُّقوا ۙ   لِلت َّْقَوىٰ  أَقْ َربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا تَ ْعِدُلوا

 اهلل، وجه ابتغاء باحلق، قوَّامني كونوا  حممد ورسوله باهلل آَمنوا الذين أيها ويوضحها "يا ،وتطبيقه تربويًا حىت مع الصوم
 أقرب العدل فذلك سواء، درجة على واألحباب األعداء بني اعِدلوا تعدلوا، أال على قوم بُ ْغضُ  حيملنكم وال بالعدل، ُشهداء
 َذا َكانَ  َوَلوْ  فَاْعِدُلوا قُ ْلُتمْ  َوِإَذا﴿ :. وقال تعاىل1به" وسيجازيكم تعملون، مبا خبري اهلل إن. جتوروا أن واحذروا اهلل، لشية

 مبراعاة قولكم، يف القول والعمل "}فَاْعِدُلوا{وهذا يوضح لنا جانبًا آخر لتحري العدل وتطبيقه يف  .[192األنعام:] ﴾ۙ   قُ ْرىَبٰ 
 مقالته يف أو فيه بالكالم تكره من على امليل فإن بيانه، يلزم ما كتمان وعدم واإلنصاف، تكرهون، ومن حتبون فيمن الصدق

 فيها ما يبني وأن حقه، حق ذي كل يعطي أن عليه فالواجب البدع، أهل مقاالت على العامل تكلم إذا بل. احملرم الظلم من
 حلظه يف الصمني، بني العدل عليه جيب القاضي أن الفقهاء وذكر. منه وبُعدها احلق من قرهبا ويعترب والباطل، احلق من

. إن حجج القرآن الرتبوية ال تتوقف عند حد أو جانب من جوانب احلياة أو اجملاالت احمللية أو الدولية وما تقدم ما 9ولفظه"

                                                            
 .222، ص9سابق جالرجع امل ،الطربي 1
 .62، ص12ج املرجع السابق، ،القرطيب 2
 .106، ص1، جاملرجع السابق السعدي، 3
 .120، صالمصحف الميسر العلماء،جمموعة من  1
 .115، ص1، جاملرجع السابق السعدي، 9
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 ِمنْ  َواَل  َيَدْيهِ  بَ نْيِ  ِمن اْلَباِطلُ  يَْأتِيهِ  الَّ ﴿ مناذج بسيطة من معني الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل كما قال تعاىل: هو اال
يدٍ  َحِكيمٍ  م نْ  تَنزِيل   ۙ   َخْلِفهِ   .[12فصلت:] ﴾محَِ

 اقتران العلم بالعمل: المطلب السابع
 َصاحِلًا َوَعِملَ  اللَّهِ  ِإىَل  َدَعا مم َّن قَ ْواًل  َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿ وقد جسدته عدة آيات يف كتاب اهلل جل وعال منها: قوله تعاىل: 

 إنين: وقال صاحلًا وعمل وحده وعبادته اهلل توحيد إىل دعا ممن قوال أحسن أحد "ال [33فصلت:] ﴾اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  ِإنَّيِن  َوقَالَ 
 على إليه الداعني العلماء فضل وبيان سبحانه، اهلل إىل الدعوة على حث اآلية ويف .وشرعه اهلل ألمر املنقادين املسلمني من

 ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َفاَل  اْستَ َقاُموا مُثَّ  اللَّهُ  َرب َُّنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ وقوله تعاىل: 1ملسو هيلع هللا ىلص حممد اهلل رسول عن جاء ما َوْفق بصرية،
 تَ ُقوُلونَ  ملَِ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿ وحذر من خطورة التهاون بالعمل واالعتماد فقط على القول، فقال: [13] األحقاف: ﴾حَيَْزنُونَ 

 نزهتم ورمبا الشر عن وتنهون تفعلونه، ال وأنتم به متدحتم ورمبا عليه، وحتثون الري تقولون مل: أي. [2]الصف: ﴾تَ ْفَعُلونَ  اَل  َما
به. وتلك صفة ممقوتة عند اهلل سبحانه. ومن هنا نستخلص مبدأ اقرتان العلم  ومتصفون به متلوثون وأنتم عنه، أنفسكم

 ال يتجزأ من فلسفة وأهداف الرتبية اإلسالمية وحججها القرآنية. جزءً  بالعمل بوصفه
 مراعاة الفطرة البشرية: المطلب الثامن

مراعاة ذلك يف  ، ومناة حاجات النفس البشرية وتوجيهها وتفريغها يف جمراها الصحيح والسليموهنا البد من مراع
 القرآن:
 ِإالَّ ﴿ الضبط ال الكبت: فمثاًل طبيعة امليل اىل اجلنس االخر، يبيحه اإلسالم باإلشباع بالزواج الشرعي، قال تعاىل: ( أ
رُ  فَِإن َُّهمْ  أمَْيَانُ ُهمْ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  أَْزَواِجِهمْ  على  اهلل حرَّم ما كل عن لفروجهم حافظون هم "والذين[32]املعارج: ﴾َمُلوِمنيَ  َغي ْ

 َوُثاَلثَ  َمثْ ىَنٰ  الن َساءِ  م نَ  َلُكم طَابَ  َما فَانِكُحوا﴿ وقال تعاىل: .2مؤاخذين" غري فإهنم وإمائهم، أزواجهم على إال عليهم،
ِلكَ  ۙ   أمَْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  فَ َواِحَدةً  تَ ْعِدُلوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  فَِإنْ  ۙ   َورُبَاعَ  وهو يف املقابل حيرم وجيرم  [3] النساء: ﴾ تَ ُعوُلوا َأالَّ  أَْدَّنَٰ  ذَٰ

 }َكانَ  بأنه وقبحه الزَّن اهلل "ووصف [32سراء:]اإل ﴾َسِبياًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ  ِإنَّهُ  ۙ   الز نَا تَ ْقَربُوا اَل ﴿ الزنا فقال تعاىل:
 أو أهلها وحق املرأة وحق اهلل حق يف احلرمة على التجري لتضمنه والفطر والعقل الشرع يف يستفحش إمثا: أي فَاِحَشًة{

وحرم ذلك ألنه خروج عن الفطرة السوية. ويف املقابل  .3املفاسد" من ذلك وغري األنساب واختالط الفراش وإفساد زوجها
 لِلَِّذينَ  ِهيَ  الر ْزِق ُقلْ  ِمنَ  َوالطَّي َباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأْخرَجَ  الَّيِت  اللَّهِ  زِيَنةَ  َحرَّمَ  َمنْ  ُقلْ ﴿ بالزينة والطعام فقال تعاىل:أباح اإلسالم التمتع 

نْ َيا احْلََياةِ  يف  آَمُنوا  على اللباس ، وهي تشمل أنواع[32]األعراف: ﴾يَ ْعَلُمونَ  ِلَقْومٍ  اآْليَاتِ  كذلك نُ َفص لُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َخاِلَصةً  الدُّ
 أنواعه. جبميع ومشرب مأكل من الرزق، من والطيبات أصنافه، اختالف

                                                            
 .102ص ،الميسر المصحف العلماء، من جمموعة 1
 .995ص السابق،املرجع  2
 .209ص السابق،املرجع  3
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 َوَأْجر   مَّْغِفَرة   هَلُم ۙ   الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ ﴿ التطلع لوعد اهلل نتيجة عمله الصاحل قال تعاىل:  ( ب
 ىل ما عند اهلل من الثواب العظيم وحيصل على اجلزاء املوعود.إفاملؤمن يريد أن يرى نتيجة عمله ويتطلع  .[5]املائدة: ﴾عظيم

كراه النفوس والضغط عليها، أو قهرها بل قال يها حيث راعى الباري سبحانه عدم إكراه فإحرية الدين وال   ( ت
َ  َقد ۙ   الد ينِ  يف  ِإْكرَاهَ  اَل ﴿ سبحانه:  الوثقى بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فَ َقدِ  بِاللَّهِ  َويُ ْؤِمن بِالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمن ۙ   اْلَغي   ِمنَ  الرُّْشدُ  ت َّبَ نيَّ

 ألن فيه نظرة واقعية للفطرة البشرية. ؛قناع العقليواختار اهلل طريق اإل [296]البقرة: ﴾َعِليم   مسَِيع   َواللَّهُ  ۙ   هَلَا انِفَصامَ  اَل 
موره فقال اتباع أيسر السبل يف كل أمر من أ ىل، فاإلسالم مييل إورفع املشقة واحلرج يف مجيع أحوال البشرالتيسري   ( ث
 .[109]البقرة: ﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َواَل  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اللَّهُ  يُرِيدُ ﴿ تعاىل:

 َعَلى َواَل  َحرَج   اأْلَْعرَجِ  َعَلى َواَل  َحرَج   األعمى َعَلى لَْيسَ ﴿ ورفع احلرج عن أصناف من األمة كما قال تعاىل:
 ترك يف إمث عليهم فليس وهو يقدر ظروف ذوي االحتياجات الاصة فرفع عنهم احلرج املشقة .[61]النور: ﴾َحرَج   اْلَمرِيضِ 

 صحة أو األعرج سالمة أو األعمى بصر على يتوقف مما وحنوه، كاجلهاد هبا، القيام على يقدرون ال اليت الواجبة األمور
 املريض.

 االستخدام التربوي للقصة في القرآن: المطلب التاسع
"تستخدم القصة لغرس بعض القيم الدينية واللقية والسياسية واالجتماعية والعلمية، لدورها وقدرهتا على االقناع العقلي 

 . 1عن طريق املشاركة الوجدانية"
وأمته قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصا ينصر أنبيائه ويهلك املكذبني ولتثبيت نبينا حممدوتتعدد أغراض القصة القرآنية منها: إن اهلل 

: "أي [ 122]هود: ﴾لِْلُمْؤِمِننيَ  وذكرى َوَمْوِعظَة   احلَْقُّ  هذه يف  َوَجاَءكَ  فُ َؤاَدكَ  ِبهِ  نُ ثَب تُ  َما الرُُّسلِ  أَنَباءِ  ِمنْ  َعَلْيكَ  ن َُّقصُّ  وَُكالًّ ﴿
 وتريد األعمال، على وتنشط باالقتداء، تأنس النفوس فإن الرسل، من العزم أولو صرب كما ويصرب ويثبت ليطمئن قلبك

. ومنها بيان قدرة الالق سبحانه على الوارق، كقصة خلق 2به" قام من وكثرة شواهده، بذكر احلق ويتأيد لغريها، املنافسة
 [295]البقرة: ﴾ُعُروِشَها على َخاِويَة   َوِهيَ  قَ ْريَةٍ  على َمرَّ  َكالَِّذي َأوْ ﴿آدم، وقصة مولد عيسى، وقصة إبراهيم فقال تعاىل فيها: 

وقد أحياه اهلل بعد موته مائة عام. ومن أغراض القصة: بيان عاقبة الصالح وعاقبة الشر والفساد، كقصة سد مأرب، وقصة 
األخدود، وأصحاب الكهف وغريها   أصحاب وقصة ابين آدم، وقصة صاحب اجلنتني، وقصص بين إسرائيل بعد عصياهنم،

كثري يف القرآن الكرمي تأيت كحجج تربوية يف القرآن الكرمي. وهكذا مما تقدم جند أن القرآن الكرمي حيوي احلجج والرباهني 
َيانًا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونَ زَّْلَنا﴿الرتبوية املناسبة لكل عصر وزمان قال تعاىل:  لِْلُمْسِلِمنَي﴾  َوُبْشَرىٰ  َرمْحَةً وَ  َوُهًدى َشْيءٍ  ل ُكل   تِب ْ

ب َُّروا ُمَباَرك   ِإلَْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتاب  ﴿وقال تعاىل:  [05]النحل:  .[25]ص: ﴾اأْلَْلَبابِ  أُوُلو َولَِيَتذَكَّرَ  آيَاتِهِ  ل َيدَّ

 :خاتمة البحث

                                                            
 .21، صقصة سيدنا يوسف القيم التربوية في القصص القرآني: احلميد،عبد  1
 .239، ص1ج املرجع السابق، السعدي، 2
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ال جزء بسيط إليضاح مناذج بسيطة إمن خالل البحث احلايل تأكدت لنا حجية القرآن الكرمي الرتبوية، وما هذا البحث 
من حجية القرآن الكرمي الرتبوية، وهي يف مطالب تسعة، بدأت بتكرمي اإلنسان واحرتام عقله، بتنقية هذا العقل من الرافات 

لعلم والتعلم، واحرتام العمل واملهنة وتنويع التخصص، وهذه هي املطالب األربعة اليت وذلك حبثه على ا ،ومحايته من املعوقات
 بدأ هبا البحث.

ىل مطالب أخرى الامس منها يتعلق يف آداب اجملتمع وبيان حجية القرآن الكرمي هلا. كالرمحة، إمث انتقل البحث 
خل وذلك بذكر احلجج إ ...قيق التوحيد، وإصالح اجملتمع واألخوة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعزة املؤمن، وحت

 الرتبوية من كتاب اهلل الكرمي. مث ذكر هذا البحث اجملال الدويل واحرتم املواثيق الدولية، والوفاء بالعهود، وحترمي الغدر واليانة،
يولوجية، وتوجيهها وصرفها بالطريق وجاء املطلب الثامن لرياعي الفطرة البشرية، كضبط الغرائز واحلاجات النفسية والفس

الصحيح وبأدلة شرعية من الكتاب الكرمي، وتطرق حلرية الدين وال اكراه فيه مدعمًا بآيات القرآن الكرمي، وموضحًا التيسري 
على هذه النفوس البشرية. كل هذا يصب يف مبدأ عظيم وهو مراعاة الفروق الفردية. وأخريا استشهد الباحث بواحدة من 

وهي القصة موضحًا بعض أغراض القصة والفوائد منها، ومناذج من هذه القصص املنشورة يف كتاب  ،ليب الرتبية القرآنيةأسا
 فقط واحد باحث هبا يقوم أن من أكثر وهي العظيم، اهلل كتاب ثنايا يف ن احلجج الرتبوية مبثوثةويرى الباحث أاهلل الكرمي. 

 بأشرف تبحث ألهنا متخصصة ومراكز ومتتالية، منظمة وحبوث علمية، رسائل ىلإ حتتاج بل معينة، بصفحات حمدود وببحث
احلكيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب  العزيز اهلل كالم وهو كتاب وأعظم

 العاملني.
____________________ 
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 دور التربية اإلسالمية في المحافظة على الهوية اإلسالمية للشباب
 في ظل المتغيرات المعاصرة

 

 1د. طالل بن علي مثنى أحمد
 :البحثملخص 

بوي إسالمي للحفاظ على اهلوية ملتغريات املعاصرة من منظور تر ايهدف البحث إىل اقرتاح تصور منهجي للتعامل مع      
 ،2اهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريهاهو املنهج الذي يرتبط بظ املنهج الوصفي، حيث يعترب، متبعا سالمية للشباباإل
للمعلومات ، وتوصل البحث إىل أن يطرحه الباحث من أفكاره وشواهده الذي يعتين بالتدليل على كل ما ملنهج االستداليلوا

جملتمع املسلم يعيش يف احتكاك دائم مع اجملتمعات األخرى، يؤثر ويتأثر بثقافاهتا، ، وأن اكبرياً يف حياة اجملتمعات واألممدوراً  
بيّن الثقافة الغربية، ذلك أن التنمية الذاتية للشعوب جيب أن تأخذ يف اعتبارها القيم الثقافية ملية بناء اجملتمعات احلديثة ال تعين توأن ع

 .هلذه الشعوب
_______________________ 

 :مق         دم     ة
االتصاالت لقد أدت ثورة املعلومات والتغريات الثقافية والسياسية واالقتصادية يف العامل إىل تغريات ثقافية كبرية، فثورة 

ع االتصاالت املعلومايت لكرتوين ومنو قطا نرتنت والربيد اإلواملعلومات، وخاصة القنوات الفضائية، ومن خالل شبكات اإل
ومن  كلها أخذت تشكل وتتحكم يف تكوين األفكار واألذواق واألزياء الثقافية والفنون والقيم األخالقية واجلمالية،  الرتفيهي

الثقايف والقيمي لتأثر الثقافة ما صرح به أحد مديري شرك كوكاكوال يف مقابلة صحفية معه من أن  ما يعرب عن البعد أبلغ
 .3شركته ال تبيع مشروبا وإمنا تبيع أسلوبا للحياة

حيث أدى تداخل حدود االنتماءات الفكرية والثقافية مع  ،كما شكل االنفتاح الثقايف حتديًا كبريًا على اهلوية الثقافية
إىل تكوين شكل هالمي يف املفاهيم واملمارسات انعكس على احلقوق والواجبات، خاصة يف ظل التعدد  معوية اجملتأبعاد ه

الذي يصل إىل حد التناقض بني رؤى وتيارات الفكر الثقايف واالجتماعي حيال هوية اجملتمع واليت أخذت شكل اإلقصاء أو 
 .1التنكر من جهة والتهميش والتغييب من جهة أخرى

للمحافظة على اهلوية اإلسالمية للشباب يف ظل املتغريات ومما سبق تتضح احلاجة لوجود دور تقوم به الرتبية اإلسالمية 
 منطلقة من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة. املعاصرة،

                                                            
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة بكلية الرتبية يف جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 1
 .105، صالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساف،  2
 .9، )باختصار وتصرف(، صالتغيرات االجتماعية والثقافية  على المناهج الدراسيةأثر العيسري،  3
 .22، صأثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة العامر، 1
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 :الهوية اإلسالمية للشباب
 :سمات الهوية اإلسالمية

اتسمت اهلوية اإلسالمية بسمات عظيمة اكتسبتها من نسبتها إىل الدين اإلسالمي احلنيف الذي اتسم خبصائص عظيمة 
 متمثلة يف: 

 تعين أمران مها: و  الربانية: .1
 .باهلل تعاىل واحلصول على مرضاته األول: ربانية الغاية والوجهة أي أن اإلسالم جيعل غايته األخرية هي حسن الصلة

: ربانية املصدر واملنهج  أي أن املنهج الذي رمسه اإلسالم للوصول إىل غاياته وأهدافه منهج رباين، مصدره وحي الثاين
 .صلى اهلل عليه وسلماهلل تعاىل إىل خامت أنبيائه 

وحده اإلنسانية: اإلسالم دين اإلنسانية، فقد حفظ لإلنسان حقوقه وأعتقه من عبودية غري اهلل وكرمه وجعله عبدًا هلل  .2
﴾ ري مم َّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيالَلى َكثِ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبىِن َءآَدَم َومَحَْلنَ ُهْم ِِف اْلبَ ر  َواْلَبْحِر َوَرَزْقنُهم م َن الطَّي بَ ِت َوَفضَّْلنَ ُهْم عَ ﴿قال تعاىل: 

 .[22سراء:]اإل
إهنا الرسالة اليت امتدت طواًل حىت مشلت " :حسن البنا( يقول عن ذلك الشيخ واإلنسان مشل الزمان، واملكان،) الشمول: .3

  ".ىت استوعبت شؤون الدنيا واآلخرةآباد الزمن، وامتدت عرضاً حىت انتظمت آفاق األمم، وامتدت عمقاً ح
الوسطية والتوازن: فوسطية األمة اإلسالمية إمنا هي مستمدة من منهجها ونظامها فهو منهج وسط ألمة وسط، منهج  .1

 .من الغلو والتقصريل والتوازن الذي سلم من اإلفراط والتفريط أو االعتدا
الواقعية: تعين مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة ووجود مشاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكرب منه، ووجود  .9

 أسبق وأبقى من وجوده، وهو وجود اهلل الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً.
لقواعد اإلسالمية، ووضوح املصادر واملنابع، ووضوح، األهداف والغايات، ووضوح املنهج الوضوح: هو وضوح األصول وا .6

 والوسائل.  
اجلمع بني الثبات واملرونة: ويتمثل ذلك يف الثبات يف األهداف والغايات، واملرونة يف الوسائل واألساليب، والثبات على  .2

 ة               ت على القيم الدينياألصول والكليات واملرونة يف الفروع واجلزئيات، والثبا
 .1واألخالق اإلسالمية واملرونة يف الشئون الدنيوية والعلمية

وبنظرة فاحصة هلذه الصائص العامة املذكورة جند أهنا تتوافق مع خصائص ومميزات املبادئ والقيم يف الرتبية اإلسالمية 
لقيم املستمدة أساسًا من مصادر التشريع اإلسالمي، فإن مسات "حيث إن الرتبية اإلسالمية ما هي إال جمموع املبادئ وا

 : أيتومن هذه الصائص ما ي ،2"مميزات ومسات الشريعة اإلسالمية ومميزات هذه املبادئ والقيم هي نفسها

                                                            
 .، )باختصار(الخصائص العامة لإلسالم ،القرضاوي 1
 .62ص ،والقيم في التربية اإلسالمية المبادئخياط،  2
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التوسط واالعتدال  -الشمول والتكامل  -اإلجيابية السوية  -العدالة واملساواة  -اإلنسانية ) الشفقة والرمحة (  -الربانية 
 .1الدعوة للعلم -املرونة والثبات   -الوضوح وعدم التناقض مع الدقة واإلعجاز  -االستمرار والتجديد  -

وباستقراء آيات الذكر احلكيم جند أن الغاية النهائية لإلسالمية هي حتقيق مصاحل اللق يف الدنيا واآلخرة وذلك بإقامة 
 الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلواِمْنُكْم  آَمُنواالَِّذيَن  اللَّهُ رض وحيقق االستخالف فيها قال تعاىل: ﴿َوَعَد جمتمع صاحل يعبد اهلل ويعمر األ

لَن َُّهْم ِمْن  اْرَتَضىٰ الَِّذي  ِدينَ ُهمُ هَلُْم  َولَُيَمك َننَّ  قَ ْبِلِهمْ الَِّذيَن ِمْن  اْسَتْخَلفَ َكَما   اأْلَْرضِ يف  لََيْسَتْخِلَفن َُّهمْ   َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ هَلُْم َولَيَُبد 
ِلَك  َكَفرَ َوَمْن   ۚ   َشْيًئايب  ُيْشرُِكونَ اَل  يَ ْعُبُدوَنيِن  ۚ   أَْمًنا . ويسخر طاقات الكون يف [99]النور:﴾ فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ بَ ْعَد ذَٰ

ل واألمن والسالم، مع تلبية كاملة ملطالبه الروحية واملادية وعدم بناء حضارة إنسانية يعيش يف ظلها اإلنسان، يف جو من العد
إغفال أي عنصر من عناصر شخصيته روحا وعقال وجسدا، وهذا اهلدف النهائي عربت عنه عدة آيات من القرآن كما دل 

 بِاْلبَ ي  َناتِ  ُرُسَلَنا َسْلَناأَرْ ﴿َلَقْد  ومن اآليات الدالة على ذلك قوله سبحانه: عليه استقراء جممل نصوص الشريعة وأحكامها 
ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ ﴿ِإنَّ  .[29ديد:حل]ا..﴾ بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِيَ ُقومَ  َواْلِميزَانَ  اْلِكَتابَ َمَعُهُم  َزْلَناَوأَن  اْلُقْرىَبٰ ِذي  َوِإيَتاءِ  َواإْلِ

 .[52]النحل:َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن﴾  يَِعُظُكمْ  ۚ  َواْلبَ ْغِي  َكرِ َواْلُمن اْلَفْحَشاءِ َعِن  َويَ ن َْهىٰ 
 :أسس الهوية اإلسالمية

 : اساسني متينني مها تستند اهلوية اإلسالمية ألسس متينة متمثلة يف
  من ربانية اهلوية اإلسالمية: فمن نسبة اهلوية إىل اإلسالم استندت إىل أساس عظيم وهو الربانية، فقد تنزلت معاملها

اْلَعاَلِمنَي﴾  َرب   لِلَّهِ  َومَمَايت  َوحَمَْيايَ  َوُنُسِكي َصاَليت ها، قال تعاىل: ﴿ُقْل ِإنَّ ءومحل القرآن الكرمي مباد اللوح احملفوظ،
 .[162]األنعام:
  ِإنَّا َلُه حَلَاِفظُونَ وَ  الذ ْكرَ  نَ زَّْلَناحفظ اهلوية اإلسالمية من التحريف فقد تكفل اهلل بذلك، قال تعاىل: ﴿ِإنَّا حَنُْن ﴾
. فبتكفل اهلل سبحانه وتعاىل لكتابه الكرمي وحفظه من التحريف والتبديل، فقد تكفل حبفظ  اهلوية اإلسالمية من [5]احلجر:

 التحريف والتبديل. 
 مقومات الهوية اإلسالمية: 

سس اليت تقوم عليها، وللهوية اإلسالمية ألي هوية يف أي جمتمع بشري مقومات تقوم عليها مبثابة قواعد تستند اليها األ
 .العقيدة اإلسالمية، التاريخ، الث قافة: مقوماهتا الرئيسة هي

 :أوال: العقيدة اإلسالمية
ومن  ،ها وتعاليمهاءمنه قيمها ومبادفبانتماء اهلوية إىل اإلسالم ارتبطت به فكرا ومنهجا ومبادئ وسلوكا، وكما تستمد 

 ﴾اْلَعاَلِمنيَ  َرب   لِلَّهِ  َومَمَايت  َوحَمَْيايَ  َوُنُسِكي َصاَليت ﴿ُقْل ِإنَّ  قال تعاىل: .ذلك تنبثق سلوكيات وتوجهات أفراد اجملتمع املسلم
حيث  ،ىوعليها تستند باقي القواعد األخر  ،سالمية هي القاعدة الرئيسة يف اجملتمع املسلمحيث تعد العقيدة اإل [162األنعام:]

                                                            
 .)باختصار( 06-62ص ،املرجع السابق 1
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منها  ،وتعد هذه التعليمات أساسًا راسخًا للمجتمع اإلسالمي ،حتتوي تعاليم الدين على املعتقدات والعبادات واملعامالت
يتسم بالقوة والتعاون والتكامل والتقدم الرتبوي  اإسالمي ايستمد قوته، حيث "يقيم الدين اإلسالمي احلنيف جمتمع

ويتميز أعضاؤه بشخصية متميزة سوية قادرة على العمل واإلنتاج، وعلى احلب والعطاء،  ،واالقتصادي والعلمي والتكنولوجي
وتكوين عالقات راضية مرضية مع الذات واآلخرين، ويكمن مفتاح هذه الشخصية اإلسالمية املتمتعة بالصحة النفسية من 

،  1م باألخالق التزاماً ال إلزاماً، ومراقبة اهلل سراً وعلناً"واالتسا ،واليوم اآلخر كامل باهلل ومالئكته وكتبه ورسلهاإلميان واليقني ال
رَ  َوافْ َعُلوا رَبَُّكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا ارَْكُعوا آَمُنوا﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن  يقول تعاىل:  ِجَهاِدهِ  َحقَّ  اللَّهِ * َوَجاِهُدوا يف  تُ ْفِلُحونَ َلَعلَُّكْم  اْلَي ْ

َذا  قَ ْبلُ  ِمن اْلُمْسِلِمنيَ  مَسَّاُكمُ ُهَو  ِإبْ رَاِهيمَ  أَبِيُكمْ  ِملَّةَ   َحرَجٍ ِمْن  الد ينِ َعَلْيُكْم يف  َجَعلَ َما وَ  اْجَتَباُكمْ ُهَو   الرَُّسولُ  لَِيُكونَ َويف هَٰ
النَِّصرُي﴾  َونِْعمَ  اْلَمْوىَلٰ  فَِنْعمَ  َمْواَلُكمْ ُهَو  بِاللَّهِ  َواْعَتِصُموا الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّاَلةَ  فَأَِقيُموا النَّاسِ َعَلى  ُشَهَداءَ  َوَتُكونُواَعَلْيُكْم  َشِهيًدا
؛ فاإلسالم دين ودولة وعبادة وسيادة، واقتصاد   ومعامالت وأخالق، العقديةفهذه اآلية مشلت اجلوانب  ،[20-22]احلج:

وتربية فردية وتعاون وتكافل اجتماعي، و"اإلسالم جاء ليغري البشرية، ال ليغري معتقداهتا وتصوراهتا ومفهوماهتا ومشاعرها 
لذي ميكن أن ترتد إليه يف أي طور فحسب، إنه جاء لينشئ للبشرية واقعًا آخر غري واقع اجلاهلية الذي كانت تعيش فيه، وا

 .2أن اإلسالم جاء ليغري الوسائل اليت يبىن هبا التصور االعتقادي ويغري هبا احلياة"من أطوارها، ويف أي تاريخ من حياهتا، كما 
ي: "مث ويف ذلك يقول أبو احلسن الندو  ،ويف طبيعة أفراده يف صدر اإلسالم ،ولقد أحدث اإلسالم أثرًا عظيمًا يف اجملتمع

وسخرت منها البالد  ،املعاصرة ال يلبث العامل املتمدن أن يرى من هذه املواد الام املبعثرة اليت استهانت بقيمتها األمم
أو   ،اجملاورة، ال يلبث أن يرى منها كتلة مل يشاهد التاريخ البشري أحسن منها اتزاناً، كأهنا حلقة مفرغة ال يعرف طرفها

ري أم آخره؛ كتلة فيها الكفاية التامة يف كل ناحية من نواحي اإلنسانية، كتلة هي يف غىن عن العامل، كاملطر ال يُدرى أوله خ
أو  ،وليس العامل يف غىن عنها، وضعت مدنيتها وأسست حكومتها وليس هلا عهد هبا، مل تضطر إىل أن تستعري رجاًل من أمة

وسدت كل  ، قارتني عظيمتني، ومألت كل ثغريفرقعة متسعة  تستعني يف إدارهتا حبكومة، أسست حكومة امتد رواقها على
 .3عوز برجل جيمع بني الكفاية والديانة والقوة واألمانة"

 أهمية العقيدة للهوية اإلسالمية: 
يِن َحِنيًفالقد خلق اهلل تعاىل البشر وفطرهم على التوحيد، قال اهلل تعاىل: ﴿فَأَقِ  يِت َفَطَر النَّاَس ِفْطَرَت اللَِّه الَّ  ْم َوْجَهَك لِلد 

َها اَل تَ ْبِديَل ِلَْلِق اللَّهِ  يُن اْلَقي ُم َولَِٰكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن﴾  َعَلي ْ ِلَك الد  كما أخذ اهلل تعاىل على الناس امليثاق   ،[32]الروم:ذَٰ
 َذ َربَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمنانه حيث، قال اهلل تعاىل: ﴿َوِإْذ َأخَ وأشهدهم على أنفسهم بوحدانيته سبح ،وهم يف عامل الذر

َذا َغاِفِلنيَ تَ ُقوُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ  نْ ُفِسِهْم أََلْسُت ِبَرب ُكْم قَاُلوا بَ َلٰى  َشِهْدنَا َأنظُُهورِِهْم ُذر ي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلٰى أَ  ﴾ ا ُكنَّا َعْن هَٰ
 .[122ف:]األعرا

                                                            
 .21ص ،بناء المجتمع اإلسالمي ونظمه ،السمالوطي 1
 .122ص ،، أصوله ووسائله التربويةالرسول التغيير االجتماعي في حياة  ،السعيد 2
 120ص ،1ط  ،دار عمر بن الطاب -اإلسكندرية  ،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينعلي احلسىن:  ،الندوي 3
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 وللعقيدة اإلسالمية أمهية بالغة يف حياة املسلم، أمجلها يف النقاط التالية:
 .ألنه أساس الدين يعد علم التوحيد من أشرف العلوم بل هو أشرفها، .1
قال اهلل  .وتصلح بصالحها األعمال ،فهي األساس الذي يقوم عليها الدين ،بصالح العقيدة تصلح باقي أعمال الفرد .2
َا أَنَا َبَشر  م  : تعاىل َا ِإهلَُٰ ﴿ُقْل ِإمنَّ ْك ِبِعَباَدِة َكاَن يَ ْرُجو لَِقاَء َرب ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِ ُكْم ِإلَٰه  َواِحد   َفَمنْ ثْ ُلُكْم يُوَحٰى ِإيَلَّ أمنَّ

 .[112]الكهف:﴾ َرب ِه َأَحًدا
، كما ال يتأتى وجود العقيدة بدون الشريعة، تقوم عليها سائر تعاليم  الشريعةالعقيدة اإلسالمية هي األساس الذي  .3

فهما أمران متالزمان، فمن آمن بالعقيدة البد أن يعمل بالشريعة، ومن عمل بالشريعة فال بد أن يربطها بالعقيدة، وقال اهلل 
ُه َدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَ ُه َشْيًئا َوَوَجَد اللََّه ِعنُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّٰ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِدْ َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة حَيْسَ ﴿ تعاىل:

 .[35]النور:﴾ َواللَُّه َسرِيُع احلَِْسابِ 
من أين جاء؟  يف العقيدة اإلسالمية إجابة شافية للتساؤالت اليت شغلت وتشغل إىل اآلن عقل اإلنسان وحتريه وهي: .1

؟ فقد أجاب القرآن على هذه التساؤالت إجابة شافية واضحة. ففي معرض اإلجابة على التساؤل ملاذا جاء؟ إىل أين املصري
ْضَغٍة  ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمن مُّ مُثَّ  ْطَفةٍ ن تُ رَاٍب مُثَّ ِمن نُّ ا َخَلْقَناُكم م  َن اْلبَ ْعِث فَِإنَّ يَا أَي َُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم يف َرْيٍب م  األول، قال تعاىل: ﴿

َ َلُكمْ لََّقٍة َوَغرْيِ خُمَلََّقٍة ل  خمَُّ  ُلُغوا َأشُ اِم َما َنَشاُء ِإىَلٰ َأَجٍل مُّ َونُِقرُّ يف اأْلَْرحَ  نُبَ ني  ن َوِمنُكم مَّ  ۚ  دَُّكْم َسمًّى مُثَّ خُنْرُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ لَِتب ْ
َها الْ اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنَوتَ َرى  ْلُعُمِر ِلَكْياَل يَ ْعَلَم ِمن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيًئايُ َردُّ ِإىَلٰ أَْرَذِل ا نيُ تَ َوِفَّٰ َوِمنُكم مَّ  َماَء اْهتَ زَّْت َوَرَبْت َزْلَنا َعَلي ْ

ن﴿وَ ويف اإلجابة على السؤال الثاين قال تعاىل: . [9]احلج:﴾ يجٍ ُكل  َزْوٍج هبَِ   َوأَنَبَتْت ِمن َس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾ َما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
 .[11]الروم:﴾ ُدُه مُثَّ ِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ وإجابة السؤال الثالث يف قوله تعاىل: ﴿اللَُّه يَ ْبَدأُ اْلَْلَق مُثَّ يُِعي .[11]الذاريات:

وبذلك يبلغ كمال احملبة  ،عن حق اهلل سبحانه تعاىلإىل معرفته  المية لإلنسان كل ما يرغب ويتطلعتقدم العقيدة اإلس .9
 .ويسعى لكمال اإلخالص له سبحانه ،هلل

 خ:  التاري
، وبه  تستشرف مستقبلها ،وتستعني به لرقي وازدهار حاضرها ،يعترب التاريخ ألي أمة ماضيها الذي تستمد منه بقاؤها

فأمة بال تاريخ تعترب أمة بال امتداد وبال مرجعية، وبالتايل فهي أمة هبوية مهزوزة، ويف حقيقة األمر أنه ال وجود ألي أمة بال 
اك من تاريخ، فلكل أمة تارَيها الذي حيمل يف طياته إضاءاته وانطفاءاته، ويستفيد أبناؤها من مواقفه وعربه ودروسه، وهن

مشر فا ومشرقا، يكون معينا ألبنائها الزدهار حاضرهم وبناء مستقبله، كما أن  هناك من األمم من ال  األمم من يكون تارَيها
متلك تارَيا مشرفا، فتسعى من حني آلخر إىل ترقيع تارَيها، وتأليف أجماد هلا، بل تسعى يف أحيان أخرى إىل سرقة تاريخ 

 غريها، وبناء جمدها على تدمري جمد غريها.
كما أنه شاهد على أهنا أمة ذات هوية قوية ومؤثرة، فتارَيا متصل منذ   ،ة اإلسالمية تاريخ مشرق ومشر فوتاريخ األم

 ،ويظهر ذلك من خالل رؤيتنا ملنهج القرآن الكرمي يف عرض األحداث التارَيية ،خلق البشرية إلمياهنا جبميع الرسل واألنبياء



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

115 
 

الذي خلق اهلل منه  يف مكة املكرمة؛ ولكنه يعىن تاريخ النبوة املتصل بآدم  يثبت أن التاريخ ال يبدأ بالبعثة النبويةحيث "
زوجه وبث منهما رجاال كثريا ونساء، فغرس القرآن الكرمي يف نفوس املؤمنني أمهية التاريخ، وضرورة االعتزاز بأحداثه، وما 

ط االلتقاء بني الرساالت، وامليثاق متخض عنها، وجعلها مصدر تثبيت لألفئدة، وذلك من خالل قصص األنبياء، ونقا
ذاخر باإلجنازات احلضارية اليت خدمت البشرية  ةمتنا من بعد البعثة الشريفأ كما تاريخ  ،1الغليظ، واإلشهاد على األنفس"

  .وانتشلتها من حضيض اجلهل واالحنطاط إىل مصاف الرقي احلضاري
  قافة: الث

و"الثقافة تشتمل يف معناها العام  ،وقيمه إىل جانب اللغة املعرب هباعلوم اجملتمع وآدابه  الثقافة يف نسقها اإلسالمي تعين
على إطار حياة واحدة جيمع بني طبقات اجملتمع مجعاً، توحد معه بينهما مقتضيات مشرتكة، وهي هتتم بكل طبقة من 

؛ وعلى ذلك فإن الثقافة تتدخل يف روط خاصةوما هلذه الوظيفة من ش طبقات اجملتمع فيما يناسبها من وظيفة تقوم هبا،
، فقد بدأت الثقافة يف حياة اإلنسان مع بداية 2"لقيادة كما تعاجل مشكلة اجلماهريشؤون الفرد ويف بناء اجملتمع، وتعاجل ا

تعاىل ننا قرأنا وصف احلق تبارك و إ" حيث بدأ أول عمل جوهري للعقل اإلنساين، وينب ذلك مالك بن نيب إذ يقول: ،خلقه
َلى َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم عَ ﴿ للمشهد الذي يدعو فيه عز وجل آدم إىل تسمية األشياء بأمسائها يف قوله تعاىل:

﴾ َك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيمُ ِإنَّ  ۚ  لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ُكنُتْم َصاِدِقنَي * قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم   ُؤاَلِء ِإنِبُئوين بَِأمْسَاِء هَٰ اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل أَن
واألمر على عكس ذلك متاما،  ؛فرمبا أخطانا فلم ندرك معىن اآلية إال على أنه يصف لنا مشهدًا بسيطاً  ،[32-31]البقرة:

طر على األشياء وهو َيلع عليها فينبغي أن نرى هنا يف تلك الصورة الرمزية أول عمل جوهري للعقل اإلنساين حني يسي
. وإن امتالك أفراد اجملتمع لثقافة واحدة مهما كان اتساعها، يساعد على وحدة 3أمساءها، األمر الذي مل تستطعه املالئكة"

متكن  اجملتمع، ومتاسكه، ويسهل سبل العيش املشرتك فيه، والتفاعل بني أفراده، مما حيقق املصاحل العامة والوظائف احليوية اليت
 اجملتمع االستقرار ومن حتقيق أهدافه. 

كما أن احلراك الثقايف يف اجملتمع له دور بارز يف منو أفراده وسعة أفقهم؛ فاهتمام أبناء اجملتمع بالثقافة يتأثر بالنشاط 
لدى أفراد اجملتمع، وهو معيار ملدى ثقافة  اوإدراك االثقايف واحلركة العلمية يف اجملتمع، فالتفاعل والنشاط الثقايف َيلق وعي

أفراده وعلى اجملتمع أن يوفر وسائل تنشيط احلراك الثقايف يف اجملتمع، ويسعى لنشر الوعي العام والثقافة يف أكرب عدد من 
 أفراده، ومن هذه الوسائل: 

بري عن تركيبهم ومتكن أفرادها من التواصل والتعناقلة هلذه الثقافة وحافظة هلا، فتحفظ لألمة وحدهتا وترابطها، فإهنا اللغة 
تنضوي حتت  ويف اجملتمع ،ومن مكونات الثقافة العلوم والفنون واآلداب، وهي أمور ختتلف من جمتمع آلخر الثقايف والقيمي،

  ،و نفاه حترميًا أو كراهةأ ،ه الدليل الشرعي وجوبًا أو ندباً لواء الشريعة، واألمر نفسه ينطبق على العرف والعادة، ف "منها ما أقر 
                                                            

 .الهوية اإلسالمية والهويات األخرىالفرق بين  ،الزكى 1
 .20، 22، صمشكلة الثقافة ،بن نيبمالك  2
 .22ص ،، املرجع السابقبن نيب مالك 3
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 ،ع من ذلك ال ميكن أن يكون قبيحاً فما حسنه الشر  ،وما أشبه ذلك ،أو النهي عن الطواف عرياناً  ،كاألمر بإزالة النجاسات
فال ميكن أن يقال: إن كشف العورة كان قبيحًا عند نزول التشريع وسيكون حسنًا بعد  ،وما قبحه ال ميكن أن يكون حسناً 

 ،جود شهوة الطعام والشراب والوقاعكو   ،لكنه ثابت ال يتغري وال يتبدل ،مل يقره أو ينفيه الدليل الشرعي لعوائد ماذلك، ومن ا
 فال يتعلق هبا حتسني وال تقبيح شرعي ،فهذه أسباب ألحكام ترتتب عليها ،ظر والكالم واملشي والغضب والنوموعادات الن

ومن  ،ومن تذرع له باحلالل فهو حسن ،رع لألكل بالكسب احلرام فهو قبيحمن تذف ،ولكن باعتبار ذرائعها ومآالهتا ،لذاهتا
فتتبدل أحكامها  ،د تكون العادات متبدلة غري ثابتةوق ،وهكذا ،ومن مشى للمعصية فهو قبيح ،مشى للطاعة فهو حسن

وقد يكون يف زمن آخر  ،مسقطاً للعدالة عرفاً  ي املروءاتمثل كشف الرأس قد يكون يف زمن أو مكان قبيح لذو  ،تبعاً لتبدهلا
 .1فيكون احلكم الشرعي تبعاً يف ذلك للعرف والعادة" ،أو مكان آخر غري قادح يف العدالة

 دة الرئيسة، ومن مث تارَيها،عوتعد هي القا ،ومن ذلك جند أن القوائم اليت ترتكز عليه هوية أي جمتمع هي عقيدته
كونات الثالثة تقوم هوية اجملتمع، واهلوية اإلسالمية ترتكز على العقيدة اإلسالمية مببادئها وقيمها هذه امل وباجتماع ،وثقافتها

وعلى التاريخ اإلسالمي الناصع، وثقافة اجملتمع املسلم، وباحملافظة على هذه املكونات الثالثة، حنافظ  ،وتعاليمها السماوية
   .على قوام اهلوية اإلسالمية يف اجملمتع

 : يرات المعاص رةالمتغ
التسارع  :نعترب حنن يف عصر تكثر فيه املتغريات املعاصرة واليت هلا األثر الكبري يف هوية الشباب، ومن أهم هذه املتغريات

بدأت من هناية القرن العشرين ومطلع  ،حيث يشهد عصرنا احلايل تغريات كبرية ، املذهل الذي يتسم به هذا العصراملعلومايت
حيث أحدثت ثورة املعلومات واالتصاالت تغريات جذرية يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت   ،القرن الواحد والعشرين

اجملتمعات النامية على حد سواء، وإن كانت هذه التغريات حتدث يف  مكانت سائدة سابقاً، سواء يف اجملتمعات املتقدمة أ
هتيمن على مجيع نواحي احلياة، وستشهد تكنولوجيا  الدول النامية، وأصبحت املعلوماتالدول املتقدمة بشكل أسرع من 

"تلعب فيها املعلومات واملعرفة دورا  ه أو نتخيله اآلن، وهذه التغرياتاملعلومات تطورات واسعة يف املستقبل لتأيت بأكثر مما نعرف
ويطلق على اجملتمع اجلديد الناتج عن  ،وجه نشاطات احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأكرب بكثري مما سبق يف كافة أ

هذه املتغريات اسم جمتمع املعلومات، اليت تطرح إمجاال فرصا وحتديات متباينة أمام العامل بصفة عامة والدول النامية بصفة 
 .2خاصة"

لشيء امللموس أو القابل للقياس، كما هو احلال يف املواد اليت ُعرفت هبا ليست باهبا عصرنا احلايل "واملعلومات اليت اتسم 
ا يف كل نواحي حيث ال غىن عنه ،3عصور سابقة. على أن املعلومات أصبحت شيئا مهما بصورة متزايدة بالنسبة لنا"

                                                            
 .12ص، المختصر الوجيز في مقاصد التشريع ،القرين 1
 .2ص ،استخدامات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لخدمة المعاقين ،غنيم 2
 .36ص، طريق المستقبل المعلومات بعد االنترنت ،جيتس 3
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وبيئته،وعالقة اجملتمعات فاملعلومات عنصر مهم يف عالقة اإلنسان خبالقه، وعالقة اإلنسان مبجتمعه النشاط اإلنساين "
 والرتبية وغريها من اجملاالت.  واإلعالم،  ،1"لسياسة واالقتصاد وإدارة املصاحلببعضها البعض يف ا

والخنفاض تكلفة االتصاالت بشكل ملحوظ يف عصرنا احلايل دور كبري يف تسهيل الطريق لسيطرة املعلومات وتأثريها على 
م: "ثورة 1550لثقافية، ويف ذلك يقول بيل جيتس يف كتابة املعلومات بعد االنرتنت عام االجتماعية وا ةخمتلف جوانب احليا

املعلومات مل تزل بعد يف بدايتها. وستنخفض تكلفة االتصاالت بالقدر نفسه من التسارع الذي اخنفضت به أسعار أجهزة 
فإن )الطريق السريع  ؛ت أخرى للتقدم التكنولوجيع منجزاوبالرتافق م ضا كافياالكومبيوتر. وعندما تنخفض هذه التكلفة اخنفا

بل سيصبح  ني والسياسيني امللتهيب املشاعر،( لن يصبح جمرد تعبري إنشائي يرتدد على ألسنة املديرين املتحمسللمعلومات
إن من املهم أن واقعيا وبعيد األثر شأنه يف ذلك شأن )الكهرباء(، ولكي نفهم ملاذا ستصبح املعلومات مركزية هلذه الدرجة،  ف

 .2"رق اليت نتعامل هبا مع املعلوماتنعرف كيف تغري التكنولوجيا الط
من أهم مميزات عصر املعلومات مقارنة بعصر الصناعة هو تداول املعلومات يف اجملتمع يف إطار ثورة ثقافية ونشر 

من الناحية احلديثة فهو إنتاج املعلومات وتداوهلا للمكتبات وتشجيع على القراءة، هذا من الناحية التقليدية، أما إذا نظرنا إليه 
مع بروز شبكات املعلومات مبا فيها من طرق للرتاسل والتواصل اليت تسمح باالتصال املباشر بني البشر يف خمتلف أحناء 

 العامل. 
ه من إبداعات إن كل ذلك يدلل على إن عصر املعلوماتية الذي أصبح حقيقة واقعة يف اجملتمعات املتقدمة وما صاحب

املهيمنة بالفضاء، قد وفر فرصا للتواصل بني البشر أكثر مما سبق يف العصور الزراعية بشرية يف تقنيات املعلومات واالتصاالت 
والصناعية، كما أن أمناط التواصل اجلديدة قد بدأت تتضح قسماهتا يف العديد من اجملتمعات النامية ولو بصورة بطيئة إال أهنا سائرة 

 .خالل العقود القليلة القادمةالتوسع والتعميم  حنو
 :أهمية المعلومات

تلعب املعلومات دورًا كبريًا يف حياة اجملتمعات واألمم وقد عقدت هلا هيئة األمم املتحدة مؤمترين عامليني على مستوى 
وخرج  ،العاملية جملتمع املعلوماتم بعنوان القمة 2229يف تونس عام  والثاين .م2223املؤمتر األول يف جنيف عام  ؛القمة

بندًا كلها  (12( بندًا كما خرج بعدد من الطط التنفيذية، وخرج املؤمتر يف إعالن تونس  بعدد )62إعالن جنيف بعدد )
 العمل بقرارات مؤمتر جنيف.تؤكد على االلتزام و 

عرفة واملعلومات واالتصاالت هي بؤرة : "نعرتف بأن التعليم واملأيتكما ي( 0وضمن إعالن جنيف جاء نص البند رقم )
تقدم البشرية ومساعيها ورفاهها، وعالوة على ذلك فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤثر تأثرياً هائاًل على مجيع مظاهر 

قدرة كما أن سرعة تقدم هذه التكنولوجيا تكشف عن فرص جديدة كليًا لبلوغ مستويات أرفع من التنمية، و  احلياة تقريباً.
هذه التكنولوجيا على تذليل العديد من العقبات التقليدية، وخصوصًا ما يتعلق باختصار الزمن واملسافات، جتعل من املمكن 

                                                            
 .23ص ،مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق ،اهلادي عبد 1
 .36ص ق،)املرجع الساب ،جيتس 2
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. وألمهية قرارات إعالن 1وألول مرة يف التاريخ، تسخري إمكانات هذه التكنولوجيا لصاحل املاليني من الناس يف أرجاء املعمورة"
م تأكيد  على االلتزام بتلك القرارات ونص 2229ت جاء يف الفقرة األوىل والثانية من إعالن تونس جنيف الاصة باملعلوما

 الفقرتني: 
م يف هذه املرحلة الثانية من 2229نوفمرب  10-16"حنن ممثلي شعوب العامل، وقد اجتمعنا يف تونس يف الفرتة من  .1

ا الثابت إلعالن املبادئ وخطة العمل املعتمدين يف املرحلة األوىل من القمة العاملية جملتمع املعلومات لنؤكد من جديد دعمن
 م.2223القمة العاملية جملتمع املعلومات يف جنيف يف ديسمرب 

ويضع البشر يف صميم اهتمامه، يقوم  ،نؤكد من جديد رغبتنا والتزامنا ببناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي .2
ق األمم املتحدة والقانون الدويل والتعددية واالحرتام الكامل وااللتزام باإلعالن العاملي حلقوق على أساس أغراض ومبادئ ميثا

اإلنسان، حىت يتسىن للناس يف كل مكان إنشاء املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستعماهلا واملشاركة هبا وتبادهلا، كي حيققوا 
 .2إلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية"إمكاناهتم بالكامل ويبلغوا األهداف واملقاصد ا

ومن الفقرتني السابقتني جند أن املشاركني يف القمة العلمية يف جنيف وتونس من ممثلي الدول قد التزموا بعدة قضايا هامة 
 تدل على أمهية املعلومات ودورها الفاعل يف تقدم وتطور اجملتمعات ومن ذلك: 

  .التأكيد على أن التعليم واملعرفة واملعلومات واالتصاالت هي بؤرة تقدم البشرية ورفاهها 
 تكنولوجيا املعلومات تؤثر تأثرياً هائاًل على مجيع مظاهر احلياة تقريباً. التأكيد على أن 
 .توضيح أن سرعة تقدم التكنولوجي يكشف عن فرص جديدة ملستويات أرفع من التنمية 
 ذه التكنولوجيا قدرة على تذليل العديد من العقبات التقليدية وخصوصًا ما يتعلق باختصار الزمن توضيح أن هل

 واملسافات. 
 توضيح أنه من املكن تسخري إمكانات لتكنولوجيا لصاحل املاليني من الناس يف أرجاء املعمورة. 
 صميم اهتمامه. التأكيد على االلتزام ببناء جمتمع معلومات ذي توجه تنموي ويضع البشر يف 
 .تسهيل إنشاء املعلومات واملعارف واستعماهلا واملشاركة هبا وتبادهلا لإلنسان يف أي مكان يف املعمورة 

 :اإلنسان والمعلومات
وكرمه على مجيع  تعد املعلومات بالنسبة لإلنسان منذ أن خلقه اهلل تعاىل رفيقة دربه فقد خلق اهلل تعاىل آدم 

فة يف األرض، ومن تلك التهيئة أن علمه أمساء كل شيء. ومن ذلك الوقت بدأت عالقة اإلنسان املخلوقات وهيأه للخال
ُؤاَلِء ِإن بَِأمْسَاءِ  أَنِبُئوين  فَ َقالَ  اْلَماَلِئَكةِ َعَلى  َعَرَضُهمْ ُكلََّها مُثَّ   اأْلَمْسَاءَ  آَدمَ باملعلومات، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَعلََّم  ﴾ َصاِدِقنيَ  ُتمْ ُكن هَٰ

ُؤاَلِء ِإن ُكنُتْم  :، عرض هذه األشياء عليهم، قائالً للمالئكة، مكانة آدم  وليبني سبحانه وتعاىل .[31]البقرة: ﴿بَِأمْسَاِء هَٰ

                                                            
 .3ص  ،تقرير مرحلة جنيف ،مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات 1
 .1ص، تقرير مرحلة تونس ،مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات 2
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﴾ احلَِْكيمُ  اْلَعِليمُ َت ِإنََّك أَن ۚ   َعلَّْمتَ َنالََنا ِإالَّ َما  ِعْلمَ اَل  ُسْبَحاَنكَ فلما مل يتمكنوا من ذلك أجابوا ﴿قَاُلوا  ،﴾َصاِدِقنيَ 
ُؤاَلِء ِإن بَِأمْسَاءِ  ِبُئوين أَن فَ َقالَ  اْلَماَلِئَكةِ َعَلى  َعَرَضُهمْ ُكلََّها مُثَّ   اأْلَمْسَاءَ  آَدمَ َوَعلََّم ﴿ويف تفسري اآلية   .[32]البقرة:  ُتمْ ُكن هَٰ

 ؛أي أمساء األشياء، وما هو مسمى هبا، فعلمه االسم واملسمى، أي ﴾اأْلَمْسَاءَ  آَدمَ َوَعلََّم ﴿ يقول ابن سعدي: َصاِدِقنَي﴾
ُكلََّها ﴾   اأْلَمْسَاءَ  آَدمَ َوَعلََّم ﴿قال الضحاك عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: " :وجاء يف تفسري ابن كثري .1األلفاظ واملعاين"

سهل، وحبر، ومجل، ومحار، وأشباه ذلك من قال: هي هذه األمساء اليت يتعارف هبا الناس: إنسان، ودابة، ومساء وأرض، و 
يف قدرته على التعامل مع املعلومات اليت يتلقاها،  ويف هذه القدرة العظيمة اليت أهلما اهلل تعاىل ألدم  .2األمم وغريها"

وسرعة تعلمه وفهمه هلا، يقول سيد قطب: "ها حنن أوالء نشهد طرفًا من ذلك السر اإلهلي العظيم الذي أودعه اهلل هذا 
األشخاص  الكائن البشري، وهو يسلمه مقاليد الالفة. سر القدرة على الرمز باألمساء للمسميات. سر القدرة على تسمية

رموزاً لتلك األشخاص واألشياء احملسوسة. وهي قدرة ذات قيمة كربى يف حياة  -وهي ألفاظ منطوقة-واألشياء بأمساء جيعلها 
اإلنسان على األرض. ندرك قيمتها حني نتصور الصعوبة الكربى، لو مل يوهب اإلنسان القدرة على الرمز باألمساء 

عامل، حني حيتاج كل فرد لكي يتفاهم مع اآلخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء للمسميات، واملشقة يف التفاهم والت
 .3"ه أمامهم ليتفامهوا بشأنهبذات

"وميكن اعتبارها دخال وناجتا يف الوقت نفسه، لقد ظلت  ،وهو منتج ومستهلك هلا فاملعلومات هي رفيقة درب اإلنسان،
شاط املصاحب له، إىل أن أدركنا حقيقة أن املعلومات عنصر قائم املعلومات إىل وقت قريب لصيقا يصعب فصله عن الن

بذاته ميكن فصله عن أساليب العمل، أو األنشطة املولدة أو املستخدمة له. ويرجع الفضل إىل الوسائل اإللكرتونية احلديثة يف 
جتماعي إلمكان التعامل معها تعميق هذا االجتاه، واستنادا إىل ذلك ميكن القول إن املعلومات تدين بتعاظم دورها اال

 .1إلكرتونيا"
وتعترب ظاهرة انفجار نتج عن ذلك زيادة استهالكه هلا "وتعددها ويمع وتنوع أنشطته واملعلومات تتولد بزيادة تعقد اجملت

 اليت هي أساسا وسيلتنا حلل- املعلومات صدى هلذا التعقد والتنوع والتسارع، وهي الظاهرة اليت جعلت من املعلومات
 . 9يف حد ذاهتا جيب السيطرة عليها" مشكلة -املشاكل

 
 
 

                                                            
 .10ص، الرحمن في تفسير كالم المنان تيسير الكريم ،السعدي 1
 .222ص ،1ج ،تفسير القرآن العظيم، بن كثريا 2
 .25ص ،1ج ،في ظالل القرآن ،سيد قطب 3
 .16ص ،العرب وعصر المعلومات ،علي 1
 .16ص ،املرجع السابق ،علي 9
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 أوجه اإلفادة من المعلومات:
املعلومات هي أساس أي قرار ميكن أن يتخذه الفرد يف حياته العامة، أو املسئول يف عمله، وبقدر توفر املعلومات 
الصحيحة واملناسبة، يف الوقت املناسب بقدر ما يكون القرار صحيحًا ودقيقاً، كما تعترب دقة املعلومات وصحتها عنصراً 

 رئيساً، يف دقة البحث العلمي وصحة نتائجه. 
كما تشكل املعلومات عنصرًا مهمًا وفاعاًل يف اجلوانب السياسية والعسكرية واألمنية والصناعية واالقتصادية، ويف جوانب 

املعنونة  2يف الفقرة ج  2223التنمية البشرية، والرتبية والتعليم والتخطيط، ولقد جاء يف خطة العمل يف مؤمتر جنيف 
تصاالت: فوائد يف مجيع جوانب احلياة(  أنه ميكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا )تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالب 

املعلومات واالتصاالت التنمية املستدامة يف جماالت اإلدارة العامة واألعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة 
  :1ينبغي أن يشمل ذلك إجراءات يف القطاعات التاليةوالبيئة والزراعة والعلم ويف إطار اسرتاتيجيات اإللكرتونيات الوطنية، و 

 . األعمال التجارية واإللكرتونية 2  . احلكومة اإللكرتونية 1
 . الصحة اإللكرتونية 1  . التعليم اإللكرتوين 3
 . البيئة اإللكرتونية 6  . التوظيف اإللكرتوين9
 . العلم اإللكرتوين  0  . الزراعة اإللكرتونية 2

خمتلف قطاعات اجملتمع من مؤسسات حكومية وأهلية مواكبة عصر املعلومات، واالستفادة منها، وجعلها  ولذلك على
 من األولويات.

 :دور التربية اإلسالمية في المحافظة على الهوية االسالمية
 : أيتهذه املعامل مبا ي وللرتبية االسالمية ومعامل تسرتشد هبا وتسري هبديها للمحافظة على اهلوية اإلسالمية للشباب، وتتمثل

 غرس حب الفضيلة والعفة يف أفراد اجملتمع  •
 نشر الثقافة االسالمية بني أفراد اجملتمع  •
 االستقالل والروج عن التبعية  •
 التوافق الرتبوي مع عصر املعلومات  •

 أوالا: غرس حب الفضيلة والعفة في أفراد المجتمع 
حث اإلسالم على نشر الفضيلة يف اجملتمع، فدعا إليها وحببها إىل النفوس. ومن أعظم أنواع الفضائل العفة، فهي تقي 
اإلنسان من الوقوع يف اآلفات والرذائل اليت حتط من قدر اإلنسان، وتنزل مبكانته، وتنقص من كرامته .. وأول درجات العفة 

 !يا رسول اهلل :قلنا :قال .«استحيوا من اهلل حق احلياء»: قال: قال رسول اهلل  احلياء من اهلل تعاىل، فعن ابن مسعود 
 ،والبطن وما حوى ،ولكن االستحياء من اهلل حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى ،ليس ذاك» :قال .إنا نستحيي واحلمد هلل

                                                            
 .واختصار()بتصرف  22-10ص ،سابقالرجع امل ،م2223 :مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات 1
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ومن أقرب األبواب  .1«فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حق احلياء ،ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا ،ولتذكر املوت والبلى
  َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا ا َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكمْ إىل الع فة التزام أوامر اهلل واجتناب نواهيه،  قال اهلل تعاىل: ﴿ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل مَ 

َها َوَما َبَطنَ َواَل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش  ُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهمْ حنَْ  ْن ِإْماَلقٍ وا َأْواَلدَُكم م  َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َواَل تَ ْقتُ لُ  َواَل تَ ْقتُ ُلوا  َما َظَهَر ِمن ْ
ِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن﴾  . كما أمر اهلل تعاىل املؤمنني واملؤمنات بغض [191:]األنعامالن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْق  ذَٰ

ِلَك  فُ ُروَجُهمْ  َوحَيَْفظُوا أَْبَصارِِهمْ ِمْن  يَ ُغضُّوا ْلُمْؤِمِننيَ ل   ﴿ُقلالبصر؛ فقال سبحانه وتعاىل:  مبَا َيْصنَ ُعوَن *  َخِبري   اللَّهَ ِإنَّ  هَلُمْ  أَزَْكىٰ ذَٰ
َهاأَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنت َ  ْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمنْ َوُقل ل    ُمرِِهنَّ َعَلٰى ُجُيوهِبِنَّ َوْلَيْضرِْبَن خِبُ  ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ أَْو آبَاِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْ َناِئِهنَّ َأْو أَب ْ 
ْربَِة ِمَن الر َجاِل َأِو الط ْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلٰى عَ َأَخَواهِتِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت  ْورَاِت أمَْيَانُ ُهنَّ َأِو التَّاِبِعنَي َغرْيِ أُويل اإْلِ

يًعا أَ  لِيُ ْعَلَم َما َُيِْفنَي ِمن الن َساِء  َواَل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ   . [31-32]النور:﴾ ِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ يَُّه اْلُمؤْ زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ
 :أيتويف احلديث واآليات السابقة برنامج عملي إلشاعة العفة يف اجملتمع تتجلى مراميها فيما ي

 البعد عن الشرك وما يؤدي إليه من األقوال والعمال الظاهرة والباطنة.  •
 قهما من الصلة والعطف واإلكرام. بر الوالدين واإلحسان إليهما وإعطاؤمها ح •
 اإلحسان إىل األبناء بالرتبية احلسنة والقدوة الصاحلة. •
 .هاالبعد عن عموم الفواحش صغريها وكبريها وظاهرها وباطن •
فال يدخل عليه ما يذهب وقاره، من أشياء مادية كاملسكرات، أو معنوية كاألفكار اهلدامة واملنحرفة  ؛حفظ العقل •

 واملتطرفة.
 البطن وما حوى، بتحري  احلالل واجتناب احلرام. حفظ •
 فقيامة اإلنسان تبدأ من موته وإنزاله إىل القرب. ؛تذكر املوت وأحواله وسكراته و ما بعد املوت •
 احرتام حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليهم باإليذاء مهما قل أو عظم. •
 االبتعاد عن التربج والتبذل والسفور وما يؤدي إليه. •
البصر وحفظ الفرج، واالبتعاد عن أي شيء كان من برامج إعالمية وإصدارات أو جمالت أو مواقع تثري شهوة غض  •

 اإلنسان.
ففي التقيد بتعاليم اإلسالم والتمسك مببادئه حفاظ على كيان اجملتمع ودعم ألركانه االجتماعية والثقافية والفكرية 

لى لعمل على تغيري الواقع احلايل لكثري من اجملتمعات اإلسالمية  مبا يساعد عولذلك على الرتبويني ا ... والنفسية واألمنية
نْ َيا  حيُِبُّوَن َأن قال اهلل تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذينَ إشاعة الفاحشة بني املؤمنني،  َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاب  أَلِيم  يف الدُّ

. إىل واقع تشيع فيه العفة والفضيلة، وذلك بتوجيه الفكر والثقافة، حىت تكون [15]النور:﴾ َلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ ِخَرِة َواللَُّه يَ عْ َواآْل 
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تامة بأمهية قيم القيم اإلسالمية سلوكًا ملموسًا بني مجيع أفراد اجملتمع الواحد، وتكوين الدرع الواقي لإلنسان بالقناعة ال
 .الفضيلة والصالح

 :نشر الثقافة بين أفراد المجتمع :ثانياا 
وا َأْواَلدَُكْم ِمْن َواَل تَ ْقتُ لُ  َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبهِ  ۚ  ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم ﴿قال اهلل تعاىل: 

َها َوَما َبَطنَ َواَل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش  ُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهمْ حنَْ  ِإْماَلقٍ  ِلُكْم َوصَّاُكْم  َما َظَهَر ِمن ْ َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْق  ذَٰ
زكى منهم من أحد، وال  . يقول سيد قطب يف معرض حديثه عن اآلية الكرمية: "لوال اهلل ما[191]األنعام:ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن﴾ 

يطهرهم. يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس اجلاهلية، ورجس التصورات اليت تثقل  تطهر وال ارتفع. ولكنه أرسل رسوله 
فال ترتكس أرواحهم يف احلمأة. والذين ال يطهر اإلسالم  ،الروح اإلنساين وتطمره. ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات

األرض كلها قدميًا وحديثًا يرتكسون يف مستنقع آسن ويبء من الشهوات والنزوات تزري بإنسانية  أرواحهم يف جنبات
اإلنسان، وترفع فوقه احليوان احملكوم بالفطرة، وهي أنظف كثريًا مما يهبط إليه الناس بدون اإلميان! ويطهر جمتمعهم من الربا 

هكذا تكون حياة   1رواح واملشاعر، ويلطخ اجملتمع واحلياة"والسحت والغش والسلب والنهب.. وهي كلها دنس يلوث األ
اإلنسان إذا مل يهتد باهلدى والرشاد، وهذا واجب املثقفني يف األمة وعليهم أن حيملوا هم نشر الثقافة اإلسالمية وتوعية أبناء 

 اجملتمع اإلسالمي وال يكون ذلك إال بوضع آليات مناسبة لنشر الثقافة العامة ومن ذلك: 
االستفادة من خلو ذهن الشباب: فهم يف مرحلة عمرية أكثر مرونة من غريها من املراحل، وهم على استعداد لتقبل  •

األفكار واآلراء اليت يقتنعون هبا، فخلوا الذهن لديهم يساعدهم على عملية التعاطي الثقايف لكل جديد ومثري، وهنا يأيت دور 
حبيث تثري اهتمامهم،  ومثريةخماطبة الشباب خبطاب عصري شيق وبقوالب ثقافية جديدة  الرتبويني يف األمة اإلسالمية فعليهم

 .إطار املبادئ والقيم اإلسالمية وال خترج عن ،وتتواكب مع مقتضيات العصر
إجياد النماذج الرتبوية والقدوات اليت تستطيع أن توجه أفكار وعقول الشباب لدمة دينهم وأمتهم وجمتمعهم، فقد  •

ٍد عن إىل اإلسالم بِصلة، وحنن نشاهد ما فيه الشباب من ابتعا ي عادات وتقاليد وأفكار، ال متتُّ ب الوسط اإلسالمشا
والقيم الدينية الالدة، فنجد الشباب يسري بال هدف ويقلد غرية بال وعي، وال يدل ذلك إال  املفاهيم العقدية الصحيحة

ا، وعلى الرتبويني إجياد هذه القدوات اليت تستطيع أن تدخل يف عمق اهتمامات على فقدانه للقدوة اليت تأسره، أو جهله هب
 .الشباب وتوجه أفكارهم، وتساعدهم على رسم أهدافهم وحتديد غاياهتم

إزالة األفكار املدسوسة يف ثقافة الشباب عن ثوابت الدين: فاجملتمعات الغربية يف ماضيها القدمي ويف العصور  •
وكل نواحي احلياة مبختلف  ،الثقافية والعلمية والسياسيةل الدين على احلياة االجتماعية و من تسلط رجا الوسطى منها، عانت

الفصل بني الدين والدنيا، فال ينظرون إىل الدين  مما أدى إىل قرار فأعطت صورة سيئة للدين وتسلطه على اجملتمع، ،أطيافها
ال ينطبق على اإلسالم الذي جمد العلم ودعا  وهذا ما ،واملتدينني بأكثر من أهنم أناس غري واقعيني ال يصلحون لعمارة األرض
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ارة العصرية بعلومهم إليه من أول آية فيه، وأعطى احلرية للعلم والعلماء فأناروا احلياة للمجتمعات من حوهلم وأسسوا للحض
 .اليت نقلوها لغريهم

بناء الواقع اإلسالمي املنشود: فبعد هتيئة الشباب وإجياد القدوات اليت يقتدون هبا يف أفكارهم وسلوكهم، وبعد إزالة  •
ِلَك ﴿ قال تعاىل: إلسالمي املثقف واملتحضر والوسطيالشوائب عن عقوهلم وأفهامهم يأيت دور اإلسهام يف بناء اجملتمع ا وََكذَٰ

َلَة الَّيِت ُكنَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلقِ َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ل   َها ِإالَّ لِنَ ْعَلَم َمن َت ب ْ َعَلي ْ
اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس  َعَلى الَِّذيَن َهَدى َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ   نيَ تَِّبُع الرَُّسوَل ممَّن يَنَقِلُب َعَلٰى َعِقبَ ْيِه َوإِ 

وجند  ،. واجملتمع الوسطي هو الذي يأخذ من الدين بال غلو وال تطرف ومن الدنيا بال احنراف واحنالل[113]البقرة:ِحيم ﴾ َلَرُءوف  رَّ 
 .1واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا" ،"واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا :متجسداً يف قول عبد اهلل بن عمر ذلك 

محاية اإلسالم وبنائه الشامخ من احلقد والكيد واحلسد: وال تكون احلماية من هذه الشرور، إال بوجود بناء ثقايف  •
عام يأخذ من اإلسالم وتعاليمه السمحة ومبادئه وقيمه السامية ما يدحض أي شبهة تثار حوله، بسرد الرباهني الواضحة 

ُهوًدا َأْو َنَصاَرٰى تِْلَك أََمانِي ُُّهْم جْلَنََّة ِإالَّ َمن َكاَن َيْدُخَل ا ﴿َوقَاُلوا َلنقال تعاىل: ورفعة قدره،  واألدلة القاطعة على مسو اإلسالم
، وإمنا املشكلة تكمن يف خواء أبناء املسلمني، من الفكر اإلسالمي وما فيه من [111]البقرة:ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾ 

 طي كل جماالت احلياة.يغرصيد زاخر 
بشفافية عالية، فاإلسالم  على أساس إبراز الفكر اإلسالمي نشر مبدأ احلوار احلضاري مع الثقافات األخرى: •

بامتداده احلضاري كان يقوم بإنقاذ اجملتمعات يف البالد اليت يفتحها من نري االستعباد والظلم، فاحلضارة اإلسالمية يف أوج 
فلم يسجل إية إساءة لتلك اجملتمعات والشعوب، أو  ؛التعامل مع مجيع الشعوب يف البالد اليت فتحتهاعظمتها ظلت إنسانية 

انتهاك حلرمتها، وها حنن يف العصر احلاضر جند من يقهر الشعوب ويفرغ حمتواها الثقايف واالجتماعي وينشر الرعب فيها حتت 
 ستار نشر الدميقراطية، واملدنية.

اإلسالمية أبناء الديانات األخرى فمنحت األمن لكل من يعيش يف كنفها، وأهنم يف ذمة كما احتضنت احلضارة 
اإلسالم، وعلى املسلمني محايتهم ومنحهم كامل حقوقهم اإلنسانية، فعاشوا يف رغد وهناء عظيمني يف كنف احلضارة 

 اإلسالمية.
 :االستقالل والخروج عن التبعية ثالثاا:

تواجه اجملتمعات الضعيفة، تبعيتها ملن هو أقوى منها، وسريها يف فلكه، وتتزايد هذه املشكاة   إحدى املخاطر العظيمة اليت
كلما استمرت التبعية ومل تتوقف عند حد معني، حىت يفقد ذلك اجملتمع هويته ويصبح جمتمعًا ممسوخًا تابعًا لغريه يف مجيع 

جاء يف نص القرآن الكرمي ما يوضح سعي األمم األخرى لتجريد  ...، ولقد أموره سواء االجتماعية أو الثقافية أو السياسية
تَ ْرَضٰى َعْنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرٰى َحىتَّٰ تَ تَِّبَع  ﴿َوَلناجملتمع اإلسالمي من هويته، وجعله جمتمعًا تابعًا لغريه قال اهلل تعاىل: 
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َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َويلٍّ َواَل  ۚ  ِم لَِئِن ات َّبَ ْعَت َأْهَواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعلْ وَ  ۚ  ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اهْلَُدٰى  ۚ  ِملَّتَ ُهْم 
ففي اآلية الكرمية حتذير واضح من تبعية هذه األمم والدوران يف فلكها  والتخلق بأخالقها وقيمها  [122]البقرة:﴾ َنِصريٍ 

ولة غزو اجملتمع اإلسالمي بالثقافات األخرى، وتكريس قيم ومبادئ تلك اجملتمعات يف أفراد ومبادئها اليت ترتكز عليها، وحما
إذ  ؛اجملتمع املسلم، ليعد جتٍن صارخ  وتعدٍي واضح  على خصوصيات اجملتمع، وعلى وحدته الفكرية والثقافية واالجتماعية

نتهاك الصوصية الثقافية له، واجلهود الداخلية من بعض اجملتمع اإلسالمي بني جنايتني، تتمثل األوىل باجلهود الارجية ال
 املخدوعني بتلك الثقافات لتكريس الثقافة الارجية واستبدال الثقافة احمللية بتلك األمناط الثقافية. 

أبنائها والغزو الثقايف هو "أن تقوم أمة  من األمم بالسعي لتغيري مناهج الرتبية والتعليم لدولة من الدول، فتطبقها على 
، فيصبح أبناء تلك الدولة تابعني لثقافة األمة الغازية، خ عقوهَلم، وخترج هبم إىل احلياة"وأجياهلا، فتشّوه بذلك فكَرهم، ومتس

وتعترب التبعية الثقافية، من أخطر أنواع التبعيات، ألهّنا تنبع من داخل نفس اإلنسان وقناعته، بينما التبعية العسكرية أو 
ا تكون قهرية من خارج اإلنسان، ومصريها إىل الزوال، وأمدها قصري وإن امتد هبا الزمن، بينما التبعية النابعة من السياسية فإهن

 الداخل تصري الفرد مسخراً ملا اعتقد، ويصبح مستعبداً مبحض إرادته. 
ليم، فالثقافة مكون رئيس من وتأثر ثقافة اجملتمع بإتباعها لغريها من الثقافات ينسحب بشكل مباشر على الرتبوية والتع

مكونات الرتبية وبذلك سيكون التأثر موجهًا مباشرة للمناهج املدرسية واملؤسسات الرتبوية املختلفة، وهذا يؤدي بالتايل إىل 
  ثقايف لشرحية عريضة منتأثر األجيال بالثقافات الارجية، مما جيعل عالج هذا التأثري حيتاج إىل جهد تربوي كبري، وتغيري

  .اجملتمع
 :يمنة الثقافيةوسائل فرض اله

ونذكر منها على  ،وأما الوسائل املستخدمة يف فرض اهليمنة الثقافية جملتمع معني على اجملتمعات األخرى فهي متعددة
للهيمنة  -منها الثقافة اإلسالمية العربيةو -لغربية حملاصرة الثقافات األخرى سبيل املثال بعض الوسائل اليت تستخدمها الثقافة ا

 عليها، ومنها: 
 اهتمام الدول األوربية بإقامة مؤسسات تؤثر يف ثقافة اجملتمعات األخرى..1    
  .السعي لغرس فكرة أن احلضارة الغربية تفوق غريها وأهنا النموذج الفعلي للحضارات األخرى.2    
 .(نرتنتربامج اإلعالمية ومواقع اإلوالنشر الثقافة الغربية بوسائل وأساليب شيقة )األفالم الدرامية .3    
  .إقامة مؤسسات تربوية تعليمية ذات ثقافة غربية يف اجملتمعات املختلفة وخاصة اجملتمعات اإلسالمية.1    
التوظيف املتنامي للقنوات الفضائية ومواقع اإلنرتنت ووسائل اإلعالم األخرى لتشكيل الوعي الثقايف، بربامج تثري .9    

 .وختاطب الوجدان ،الغرائز
التأثري على األطفال بتقدمي برمج كرتونية تتسم بالتناقض مع قيم اجملتمعات األصلية وخاصة القيم اإلسالمية مثل  .6

 ...(. )مشاهد العنف، واإلثارة اجلنسية، واملشاهد اليت تتعارض مع احلقائق العلمية،
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 .أخرى صفته، مع إضعاف الشخصيات األخرى من أية ثقافةإبراز تفوق الرجل الغريب وقدراته الفائقة، وتكامل  .2
مقابل تقدمي  التأثري على اجملتمعات اليت تعاين من حاجتها ملعونات اقتصادية وصحية وتعليمية، بفرض أمناط ثقافية، .0

 .هذه املعونات
 :تبعية والهيمنة الثقافية األخرىوسائل الخروج من ال

وللخروج من هذه التبعية والتفوق الثقايف والفكري للغرب يلزم اجملتمع اإلسالمي أن تتكاتف لديهم اجلهود لتشكيل درع 
 ثقايف تربوي حيمي اجملتمع اإلسالمي من الغزو الثقايف الارجي يف ضوء: 

مي لتنسيق اجلهود، لتقدمي البدائل التنسيق بني املؤسسات واملنظمات الرتبوية والثقافية املختلفة يف اجملتمع اإلسال .1
 الفكرية وإخراج مواد ثقافية بصورة شيقة ومثرية.

 تسهيل إجراءات التواصل الفكري والثقايف يف اجملتمعات اإلسالمية. .2
 . تبادل الربات واألعمال العلمية والثقافية واملواد اإلعالمية.3
 لتحقيق التقارب والتعاون.تشجيع روح احلوار اهلادف بني الشعوب اإلسالمية  .1
 إبراز البعد اإلسالمي يف الربامج الثقافية واإلعالمية املختلفة. .9
 الرتكيز على تثبيت القيم اإلسالمية يف نفوس أفراد اجملتمع اإلسالمي. .6

 :لتوافق التربوي مع عصر المعلوماترابعاا: ا
وفهم طبيعة مقتضيات هذا العصر ت الثقافية واالجتماعية ملتغرياحنن نعيش يف عصر يسمى بعصر املعلومات والتحوالت وا

فاحلقائق الرقمية القائمة اليوم، توضح أن تكنولوجيا املعلومات، أضحت هي الصناعة  ية التغيري الثقايف؛من أهم معامل منهج
 املؤثرة يف شىت اجلوانب احلياتية يف اجملتمعات.

ت عن واقع جديد أصبح يفرض نفسه على عاملنا املعاصر.. ولعل أهم ولقد "أسفرت تكنولوجيا االتصال وثورة املعلوما
عالمات هذا الواقع ومؤشراته: احتكار الدول الغربية لتكنولوجيا االتصال، وحتكمها يف مصادر املعلومات وحرمان دول العامل 

 النامي منها يف ظل تدفق غري متوازن بني دول العامل املختلفة.
تصال واملعلومات على متهيد الطريق أمام وسائل اإلعالم والثقافة الغربية الخرتاق اجملتمعات ولقد ساعدت تكنولوجيا اال

 .1النامية وهتديد هويتها وثقافتها"
وهلذا االخرتاق املعلومايت للمجتمعات املختلفة آثار خمتلفة، تؤدي إىل ظهور خماوف لدى الرتبويني من تلك اآلثار، 

يوم من آثار العوملة الثقافية على اهلوية العربية وذلك يف ضوء ما يقدم من مضامني خمتلفة يف "وتزداد املخاوف يومًا بعد 
 .2نرتنت("الفضائيات العربية واألجنبية، وعلى الشبكة الدولية للمعلومات )اإل

                                                            
 .م1/2/2222/ يف  320العدد  ،الرياض ،جملة احلرس الوطين ،تأثير القنوات الفضائية على الثقافة العربية ،سيد رضا 1
 .املرجع السابق ،سيد رضا 2



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

116 
 

العتبار عدة عوامل وملواجهة ما يدور حولنا من سعي لفرض ثقافة العوملة والتغريب لدى املواطن العريب علينا أن نأخذ يف ا
 مهمة منها:  

احملافظة على اهلوية والثقافة العاسالمية بالتفاعل مع الثقافات األخرى وأخذ ما يفيد هويتنا وثقافتنا ويدعمها يف  .1
 إطار التفاعل بني الثقافات واحلضارات املختلفة.

حقة فالبد من التكامل والتفاعل بني االعرتاف باآلخر والتحاور معه ضرورة تفرضها التطورات العاملية املتال .2
 الشعوب والثقافات.

التمسك واالحتفاظ هبويتنا وحضاراتنا وتراثنا وقيمنا، خاصة أن احلضارة والثقافة االسالمية هلا مكانتها البارزة يف  .3
 صنع تاريخ اإلنسانية. 

يول واحتياجات وثقافة اإلنسان، وأن االهتمام بتوفري بدائل إعالمية ثرية ومتنوعة بشرط أن تطرح ما يتفق وم .1
 تعمل على تنمية ثقته واعتزازه هبويته.

تعلم مهارات جديدة وقبول أفكار جديدة عن طبيعة العامل والعالقات اإلنسانية، مبا يتوافق مع القيم والثوابت  .9
 اإلسالمية.

ها عملية التحديث، مبا يتوافق مع القيم قبول القيم اجلديدة واألفكار املستحدثة وتغيري االجتاهات اليت تستلزم .6
 والثوابت اإلسالمية.

عملية بناء اجملتمعات احلديثة ال تعين تبيّن الثقافة الغربية، ذلك أن التنمية الذاتية للشعوب جيب أن تأخذ يف  .2
 اعتبارها القيم الثقافية هلذه الشعوب.

 .الشعوب واحلوار احلضاريبادل بني حتديث اجملتمعات يتحقق يف ظل االحرتام املت .0
 احملافظة على الذاتية الثقافية واالبتعاد عن خضوعها للمصاحل األجنبية.  .5

 .احلرص على روح الثقافة االسالمية مع اإلسهام الكامل يف احلوار بني الثقافات.12
تم علينا عددًا من األمور الرتبوية املعلومايت اهلائل، الذي يشهدها العامل اليوم، حي تدفقوللحفاظ على هويتنا االسالمية فال

 اهلامة اليت يلزم أن نراعيها ملواكبة التقدم املعلومايت، ومنها على سبيل املثال: 
 إعادة النظر يف املناهج التعليمية وتطويرها حبسب مقتضيات العصر. •
 ية االستفادة من الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات، يف تطوير العملية التعليم •
 تقبل التغيريات احلادثة عن تطور املعلومات وتكيفها حبسب مبادئ وقيم اإلسالم. •
 إعادة وجتديد األساليب الرتبوية وطرق التدريس. •
 إعادة هيكلة مؤسساتنا التعليمية. •
 تطوير احلقل التعليمي والنظم الرتبوية . •
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 تشجيع البحث العلمي وتطبيق نتائجه. •
 ة للتعليم التقين والتكنولوجي.إعطاء أمهية بالغ •
 االستفادة من الربات اليت سبقتنا يف الدول الغربية ودول جنوب آسيا. •
 تشجيع براءات االخرتاع واألفكار اإلبداعية . •
 إدخال مادة املعلومات كمادة مستقلة يف مناهجنا الدراسية. •

 :النتائج والتوصيات
 النتائ   ج:

عقدت هلا هيئة األمم املتحدة مؤمترين عامليني على مستوى وهلذا  ،يف حياة اجملتمعات واألمم للمعلومات دور كبري .1
  .م2229والثاين يف تونس عام  .م2223 املؤمتر األول كان يف جنيف عام ؛القمة
تأثري والتأثر اجملتمع املسلم يعيش يف احتكاك دائم مع اجملتمعات األخرى، يؤثر ويتأثر، وعلى املثقفني العمل ليسري ال .2

   .يف االجتاه اإلجيايب مبا ال يتعارض مع املنهج اإلسالمي
عملية بناء اجملتمعات احلديثة ال تعين تبيّن الثقافة الغربية، ذلك أن التنمية الذاتية للشعوب جيب أن تأخذ يف اعتبارها  .3

 .القيم الثقافية هلذه الشعوب
 التوصيات: 

 .مات، يف تطوير العملية التعليميةتكنولوجيا املعلو االستفادة من الفرص اليت تتيحها  •
 تقبل التغيريات احلادثة عن تطور املعلومات وتكيفها حبسب مبادئ وقيم اإلسالم. •
 إعادة وجتديد األساليب الرتبوية وطرق التدريس. •
 .رتبويةوالنظم ال املناهج التعليميةإعادة هيكلة مؤسساتنا التعليمية وتطوير احلقل التعليمي و  •
 تشجيع البحث العلمي وتطبيق نتائجه. •
 إعطاء أمهية بالغة للتعليم التقين والتكنولوجي. •
 االستفادة من الربات اليت سبقتنا يف الدول الغربية ودول جنوب آسيا. •
 .ءات االخرتاع واألفكار اإلبداعيةتشجيع برا •
 سية.إدخال مادة املعلومات كمادة مستقلة يف مناهجنا الدرا •

__________________________ 
 :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم .1
 (.م1555، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)الرياض: سامي بن حممد سالمة،  :، حتقيقتفسير القرآن العظيم ،إمساعيل بن كثري،ا .2
 (.م2222دار الفكر املعاصرة،  :بريوت)، ترمجة عبد الصبور شاهني، مشكلة الثقافة ،مالك بن نيب، .3
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 (.اف، موقع اإلسالمقوزارة الشؤون اإلسالمية واألو  :اململكة العربية السعودية)، السنن ،حممد بن عيسى الرتمذي، .1
     (.م1550عامل املعرفة  :الكويت)، ترمجة عبد السالم رضوان، المعلومات بعد االنترنت طريق المستقبل ،بيل جيتس، .9
  (.ه 1116معهد البحوث وإحياء الرتاث يف جامعة أم القرى، )مكة املكرمة: ، والقيم في التربية اإلسالمية المبادئخياط، حممد مجيل،  .6
 (.موقع اجلمعية الشرعية) ،الفرق بين الهوية اإلسالمية والهويات األخرى مقال:، مجال حممد الزكى، .2
مؤسسة الرسالة، )بريوت: ، حتقيق: عبد الرمحن اللوحيق،  الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير الكريم  ،عبد الرمحن بن ناصر السعدي، .0

 (.م2222/ه 1122
 ،كلية الرتبيةطنطا،  جامعة : طنطا)، ، أصوله ووسائله التربويةالتغيير االجتماعي في حياة الرسول  ،علي قطب حسن السعيد: .5

   .()رسالة ماجستري غري منشورة م،1505ه /1125
 (.ه 1120دار الشروق  :جدة)، بناء المجتمع اإلسالمي ونظمه ،نبيل، لسمالوطيا .12
 (.م1/2/2222يف  320العدد  جملة احلرس الوطين، :الرياض)، تأثير القنوات الفضائية على الثقافة العربية ،علي سيد رضا، .11
 ه (.1123 الكتب، عامل دار )الرياض:، البخاري هشام: حتقيق، القرآن ألحكام الجامع اهلل، عبد أبو أمحد بن حممد ،القرطيب .12
، )الباحة: دراسة علمية مقدمة يف اللقاء السنوي الثالث عشر لقادة أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنةالعامر، عثمان بن صاحل،  .13

 ه (. 1126العمل الرتبوي )غري منشورة( )
 م(.2222، )القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، والتطبيقمجتمع المعلومات بين النظرية عبداهلادي، حممد فتحي،  .11
 م(.1559، )الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساف، صاحل،  .19
 م(.1551 عامل املعرفة، :الكويت) ،العرب وعصر المعلومات ،نبيل علي، .16

  .م(2221املؤمتر الرتبوي الرابع ) :مسقط)، والثقافية  على المناهج الدراسيةأثر التغيرات االجتماعية العيسري، عامر بن حممد،  .12
األمانة الفنية جمللس وزراء الشئون  :القاهرة)، استخدامات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لخدمة المعاقين ،رأفت غنيم، .10

  (.م2222تماعية، االجتماعية العرب، إدارة التنمية والسياسات االجتماعية، قطاع الشئون االج
 (.ه 1111، 0ط ،مؤسسة الرسالة :بريوت)، الخصائص العامة لإلسالميوسف،  القرضاوي، .15
  .)حبث منشور باإلنرتنت(المختصر الوجيز في مقاصد التشريع  ،القرين، عوض بن حممد .22
 (.ه 1122، 5ط، الشروق دار :جدة)، في ظالل القرآن ،سيد قطب .21
  (.م2229قرطاجة، )، تقرير مرحلة تونس ،املعلوماتمؤمتر القمة العاملية جملتمع  .22
 (.م2223 :جنيف)، تقرير مرحلة جنيف ،مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات .23
  (.1دار عمر بن الطاب، ط :اإلسكندرية)، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،علي احلسين الندوي، .21
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 المشكالت الفرديةلتفسير أسباب وقوع الفرد في  رؤية نظرية
 دراسة وصفية وفق المنظور اإلسالمي

 

 د. حمود بن خميس بن حمد النوفلي
 البحث:ملخص 

شباب اجملتمع ت اليت أشارت إىل وقوع كثري من طلع الباحث على كثري من اإلحصاءاادراسة بعدما هذه اللقد جاءت      
الدراسة إىل حتديد العوامل اجلوهرية اليت وردت كثري من اآليات القرآنية هذه يف املشكالت السلوكية واالحنرافية، لذلك هدفت 

وقوع الفرد يف املشكالت السلوكية، وكذلك معرفة وسائل الدفاع اليت ميكن أن حتصن الفرد من الوقوع يف لأهنا سبب يف 
العلمية اليت حاولت النظريات ن م اولقد راجع الباحث مكتبيًا كثري  االحنراف، وذلك من أجل وضع رؤية نظرية تفسر ذلك.

وضع تفسري علمي لسبب وقوع اإلنسان يف املشكالت واالحنرافات واجلرائم املختلفة، وبعد تتبع الباحث لتلك النظريات 
، خلص إىل أن معظم تلك النظريات أحادية التفسري، وال يوجد لديها تفسري ميكن تطبيقه على مجيع من يقع يف تلك علميةال

جلانب الديين للمجتمع أو للفرد، كما أهنا غربية اعتبار يف االمل تضع  -إن مل يكن مجيعها-السلوكية، وكثريها املشكالت 
املنشأ والفكر والعقيدة، وبتتبع الكتب واملراجع اليت تشّخص كل مشكلة من تلك املشكالت الحظ الباحث الرتكيز على 

ث بإجراء دراسة وصفية حتليلية، من خالل استخدام منهج دراسة احلالة، العوامل الارجية املسببة هلا، بعد ذلك قام الباح
دراسة ( حالة سلوكية، ومن مث قام الباحث ب20وقام الباحث بتصميم استمارة دراسة حالة كأداة لتلك الدراسة، ومت حتديد )

لفرد ال تؤثر على مجيع األفراد، فليس  بعد حتليل تلك احلاالت تبني للباحث أن العوامل احمليطة باحالتها ملدة أربعة أشهر، و 
كل من خرج أو صاحب رفاق سوء أو شلل إجرامية سلك مسلكهم، وليس كل من شاهد القنوات الفضائية اجنر يف متابعة 
السيئ منها، وليس كل من استخدم اإلنرتنت وجل يف املواقع اإلباحية واملمنوعة، وليس كل من يعيش يف تفكك أسري يصبح 

وخلصت الدراسة بعد االستدالل بالعديد  خل.إ...  من املراهقني أساء استخدامه نقاال اليس كل من امتلك هاتفمنحرفاً، و 
( جهات وهي النفس، 3من اآليات القرآنية واالحاديث النبوية إىل أن الفرد يتعرض بشكل دائم ومستمر هلجوم من )

مية أو اجملتمعية أو املدرسية(، وأن جناح الفرد يف التصدي لتأثري تلك )العوامل األسرية أو اإلعال والشيطان، والعوامل الارجية
وهي بالرتتيب: الروح اإلميانية، واإلرادة وقوة الضبط الذايت، وقوة  ،اجلهات مرهون بقوة التحصينات اليت يفرتض أن يتمتع هبا

 .بط االجتماعي الرمسي وغري الرمسياجلانب اإلدراكي املعريف، والض
 مشكلة الدراسة:

لقد دفع الباحث لدراسة هذا املوضوع ما أشارت إليه اإلحصاءات الصادرة من املركز الوطين لإلحصاء بالسلطنة بأن      
هتموا جبرائم ضد األشخاص، كما بلغ ا%( من تلك النسبة 02هتموا بقضايا خمتلفة، وأن )ا%( من الشباب بالسلطنة 31)

                                                            
  سلطنة عمان، جامعة السلطان قابوس، أستاذ مساعد بقسم االجتماع والعمل االجتماعي. 
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( جرمية خمدرات قام 1209) م( عدد2212شخص، كما أنه سجلت يف عام ) (12035م عدد )2212عدد املتهمني يف 
م( 2212) ( شخص، كما بلغ عدد حاالت اإلدمان على املخدرات اليت أقرت بذلك وسجلت يف عام2125) هبا عدد

ما أظهر مسح عاملي ( حالة، ك2251) م( عدد2212( حالة، كما أن عدد حاالت اإليدز بلغت حىت هناية )3665) عدد
%( من 6%( من الذكور، و)13من كل عشرة طالب قام بالتدخني، وأن ) االستخدام التبغ بني الشباب بالسلطنة أن طالب

اإلناث تناولوا التبغ املمضوغ، وبالوقوف على مصادر املعرفة اليت تكّون فكر وثقافة الشباب أفادت اإلحصاءات املقدمة من 
ه تبني أن نالتلفزيون، وبالوقوف على مضمون ما يشاهدو  ن%( من الشباب يشاهدو 52بأن ) حصاءاملركز الوطين لإل

%( 62) الربامج الفنية والرتفيهية، كما أن ن%( يشاهدو 23القنوات الرياضية، و)%( من الشباب يتابع الربامج و 25)
 اإلنرتنت. نيستخدمو 

ب وقوع اإلنسان يف املشكالت واالحنرافات واجلرائم ولقد سعت كثري من النظريات إىل وضع تفسري علمي لسب      
املختلفة، وذلك من أجل حتصني أفراد اجملتمع من الوقوع يف االحنراف واجلرمية، وبعد تتبع النظريات العلمية اليت حاولت أن 

ن تطبيقه على لذلك، خلصت إىل أن معظم تلك النظريات أحادية التفسري، وال يوجد لديها تفسري ميك اعلمي اتضع تفسري 
جلانب الديين للمجتمع أو للفرد، كما اعتبار يف االمل تضع  -إن مل يكن مجيعها-مجيع من يقع يف تلك املشكالت، وكثريها 

أهنا غربية املنشأ والفكر والعقيدة، وبتتبع الكتب واملراجع اليت تشّخص كل مشكلة من تلك املشكالت الحظت الرتكيز على 
املسببة هلا، وبعد تتبع لكثري من احلاالت الفردية اليت وقعت يف تلك االحنرافات واجلرائم تبني يل أن العوامل العوامل الارجية 

احمليطة بالفرد ال تؤثر على مجيع األفراد، فليس كل من خرج أو صاحب رفاق سوء أو شلل إجرامية سلك مسلكهم، وليس  
ئ منها، وليس كل من استخدم اإلنرتنت وجل يف املواقع اإلباحية كل من شاهد القنوات الفضائية اجنر يف متابعة السي

واملمنوعة، وليس كل من يعيش يف تفكك أسري يصبح منحرفاً، وليس كل من امتلك هاتف نقال من املراهقني أساء 
 استخدامه... اخل.

ري املشكالت االحنرافية تفس ي نرجع لهسية ليست هي األساس الذإذن العوامل األسرية أو اإلعالمية أو اجملتمعية أو املدر      
 آخر يؤدي إىل الوقوع يف االحنراف واجلرمية من عدمه. ئاهناك شيألهنا ال تؤثر يف كل أحد، وهذا يشري إىل أن  ؛واجلرمية

هبا الفرد  األساليب اليت حيتاج أن يتحصن االحنراف، و لذا تسعى الدراسة احلالية معرفة اجلهات اليت تدفع الفرد الوقوع يف     
 ملنع تأثري تلك اجلهات عليه.

 تساؤالت الدراسة:
 ما هي اجلهات اليت توقع الفرد يف االحنراف؟ -1
 ما هي خطوط الدفاع اليت حتول دون تأثري تلك اجلهات على الفرد؟ -2
 ما هي الرؤية النظرية ملساعدة الفرد يف التخلص من االحنراف ؟ -3

 الموجهات النظرية للدراسة:
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 السوسيولوجية في دراسة االنحراف:االتجاهات 
برده إىل عوامل ومسببات داخل اجملتمع، أو املنطقة اليت يعيش فيها الفرد، أو  يفسر أنصار هذا االجتاه،  السلوك اإلحنرايف     

الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها؛ كم ا يفس رون االحن راف بوص فه انتهاك اً للق يم واملع ايري والقواع د املنظم ة للس لوك، واألدوار 
ج الرعاية املوجهة، وضعف درجة الضبط االجتماعي، واهلوة واملراكز اليت يشغلها أعضاء اجملتمع. كما أن ختلف الدمات وبرام

الثقافي  ة، واخنف  اض املس  توى االقتص  ادي واالجتم  اعي، ووج  ود مجاع  ات ذات ثقاف  ة جاحن  ة، ك  ل ذل  ك يس  هم يف إجي  اد الس  لوك 
ظرية الثقافة الفرعي ة، االحنرايف يف املناطق احلضرية. ويضم هذا االجتاه جمموعة من النظريات منها: نظرية الضبط االجتماعي، ون

ونظرية ال تعلم االجتم اعي، ونظري ة التفك ك االجتم اعي واجلرمي ة، ونظري ة العوام ل البيئي ة والنظري ة الطبيعي ة، والنظري ة االقتص ادية 
 .1اخل

 هذه النظريات على النحو اآليت:وسوف يستعرض الباحث أهم 
 التاريخية: -النظرية المادية  -1

االقتصادية وعالقتها بكافة الظواهر، ومن بينها ظواهر االحنراف. وقد  -ة التارَيية على الشروط املوضوعيةتركز الرؤية املادي    
" بتوضيح أثر العوامل االقتصادية يف ظهور املشكالت االجتماعية من خالل طرحهم لنظرية تضم هتم "ماركس واجنلزا

جمموعة من املفاهيم مثل: البناء التحيت، والبناء الفرعي، وقوانني التطور، ودور كل من الصراع الطبقي، والثورة االجتماعية، 
لدفاع عن املكاسب االشرتاكية ضد الثورية املضادة الداخلية والارجية، والدولة والسلطة السياسية، وديكتاتورية الربوليتاريا، وا

اللينينة تنظر إىل االحنراف على أنه ظاهرة اجتماعية تارَيية، -اركسيةإن امل سرتاتيجية الثورة وتكتيكها.ام بوربطها بشكل محي
 .2اقض، والصراع الطبقيوليدة الظروف االجتماعية واالقتصادية للمجتمع، تلك الظروف اليت تتسم بالتن

إن ما يصاحب الفقر يشكل سلسلة من األسباب اليت رمبا تؤدي إىل االحنراف، ومن مث إىل اجلرمية؛ ومن ذلك ما     
يصاحب الفقر أو الدخل املتدين، من ضغوط اجتماعية ونفسية وعوامل خارجية مصاحبة كاجلرية اليت تغذي ثقافة االحنراف، 

 .3، واألسرة املتصدعة وغريها من األسباب املصاحبةوالصحبة املماثلة لذلك
وترتبط األوضاع االقتصادية املتدنية من وجهة نظر املادية التارَيية مبشاكل أخرى كاهلجرة، ومشكالت اإلسكان الشعيب     

له أكثر مياًل املتقارب، ومشاكل املواصالت، ونقص الدمات االجتماعية األولية. وهذه الظروف رمبا تدفع اإلنسان وجتع
 .1الرتكاب جرائم االحنراف ملواجهة احلاجات النامجة عن هذه املشاكل

                                                            
 .25-20صالعنف في المرحلة الثانوية، عبد السالم،  1
 .20-26صالجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية،  ،احملامدة، ندى عبد احلميد 2
 39ص في الدول العربية،جرائم العنف وسبل مواجهتها  ،عباس أبو شامة عبد احملمود 3
 .15ص أساسيات خدمة الفرد، ،حامد، سعيد عبد العال 1
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وخالصة القول إن الوضع االقتصادي للفرد يلعب دورًا كبريًا يف حتديد منط الشخصية ويف مقدار منوها، ومدى احنرافها.     
" حيث وضع بنودًا متدرجة للمستويات Burt وميكن استخدام مقياس للمستويات االقتصادية كالذي استخدمه "بورت

 (.36: 2229) أمحد وجابر،  )البذخ( السواء والرفاهية والرتف -والفقر-االقتصادية كالعوز )الفقر املدقع( 
وب  النظر إىل معطي  ات ه  ذه النظري  ة نالح  ظ، تركي  ز أص  حاهبا عل  ى اجلان  ب امل  ادي فق  ط، وال  ذي ي  رون في  ه أس  اس املش  كالت     

كافة، السيما االحنراف، وقد أوضحت كثري من الدراسات ومعايشة الواقع لكثري من اجملتمع ات أن الوض ع االقتص ادي والفق ر 
حنراف، وخاصة الس رقة والنه ب، ورغ م ذل ك تبق ى ه ذه النظري ة قاص رة يف تفس ري له تأثري واضح يف وجود أشكال معينة من اال

احن  راف بع  ض الطبق  ات الغني  ة، وال  يت مل ي  ؤثر عليه  ا الع  وز امل  ادي، كم  ا تعج  ز ع  ن تفس  ري وج  ود كث  ري م  ن األش  خاص ال  ذين 
مث يدلنا ذلك على وج ود عوام ل أخ رى يعيشون أوضاعاً مادية صعبة ومل يلجئوا إىل االحنراف يف حياهتم وهم نسبة كبرية، ومن 

تس   اعد أو تقل   ل م   ن س   لوك االحن   راف، كم   ا أن ال   دين اإلس   المي أه   تم بعدال   ة احلص   ول عل   ى ف   رص الكس   ب احل   الل، وكف   ل 
للمعوزين حقوقاً على األغني اء كالزك اة والص دقات، وح ّرم عل ى املس لم األخ ذ م ن م ال غ ريه وان ك ان فق رياً، و توع ده بالعق اب 

 ويف اآلخرة. يف الدنيا
 : البنائي الوظيفي في تفسير العنف االتجاه -2

للمجتمع الواحد. كما فسر واالعتماد املتبادل بني العناصر املختلفة  ،يقوم هذا االجتاه على فكرة تكامل األجزاء يف كل واحد    
 .1سلوك االحنراف بأنه نتيجة الهنيار التكامل بني البناء الثقايف والبناء االجتماعي

  ظرية التعلم االجتماعي:ن -3
ترى نظرية التعلم االجتماعي أن املبدأ األساسي الذي حيكم نشأة العديد من سلوكياتنا واس تمرارها ه و: أن ك ل س لوك ي تم    

  .2تدعيمه يف املاضي أو احلاضر سوف يستمر يف املستقبل، السيما يف املواقف املشاهبة. والتدعيم قد يكون ذاتياً أو اجتماعياً 
كما أهن ا س لوك م تعلم تع ززه البيئ ة غرس اً يف نف س اإلنس ان وتعض ده وتقوي ه، بوص فه س لوكاً مكتس باً ول يس طبيعي اً. وختتل ف     

ط    رق ال    تعلم م    ن بيئ    ة ألخ    رى وم    ن ش    خص آلخ    ر وفق    اً للعناص    ر الثقافي    ة ال    يت حتتويه    ا تل    ك البيئ    ة كاحلكاي    ات والقص    ص 
  .3واألحداث، اخل(

علم االجتماعي من أهم النظريات اليت اهتمت بتفسري عملية تعلم السلوك م ن خ الل التقلي د واحملاك اة، وأن وتعد نظرية الت    
خالص  ة أحباث  ه يف كت  اب الفض  ل األك  رب يف االهتم  ام مبوض  وع ال  تعلم ع  ن طري  ق احملاك  اة يع  ود إىل " ال  ربت بان  دورا" ال  ذي ق  دم 

 .1م(1562عام  "Social learning Throughالتعلم االجتماعي من خالل احملاكاةحيمل اسم "

                                                            
 .111ص العنف في مواقف الحياة اليومية نطاقات وتفاعالت،الويل،  1
 .36ص العدوان واالكتئاب،فايد،  2
 .92ص الصحة النفسية للمراهقين،آدم،  3
 .22، صدراسات في سيكولوجية االغترابخليفة،  1
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وتركز نظرية التعلم االجتماعي على احملددات البيئية للسلوك، كما أن الشخصية لدى أصحاب ه ذه النظري ة ه ي حمص لة أو    
 .1نتاج لسلوك األفراد يف بيئة معينة، وليس لبناء أو تكوين فردي

 خ  الل مرحل  ة املراهق  ة منه  ا: معايش  ة الالف  ات األس  رية، و التفك  ك كم  ا تس  هم ع  دة متغ  ريات يف تعل  م الس  لوك االحن  رايف    
 األسري واإلمهال؛ والتفاعالت العنيفة بني الوالدين.

وب   النظر يف معطي   ات نظري   ة ال   تعلم االجتم   اعي، ي   رى الباح   ث، أن   ه ال ش   ك أن اكتس   اب الس   لوك االحن   رايف ع   ن طري   ق      
الدراس  ات التجريبي  ة ال  يت حبث  ت يف ه  ذا األم  ر، ولك  ن يف مقاب  ل ذل  ك جن  د دراس  ات املش  اهدة والتقلي  د ه  و أم  ر أثبتت  ه كث  ري م  ن 

أخرى تثبت وجود االحنراف بسبب عوامل أخرى منها: اجلانب املادي، واجلانب النفسي، وغريها؛ وعل ى ذل ك، ي رى الباح ث 
 أن هذه النظرية تستطيع أن تفسر بعضاً من أمناط االحنراف وليس مجيعها.

الحظ أن نظرية التعلم تؤكد على ما أقره الدين اإلسالمي وكافة الديانات السماوية األخرى، أن اإلنس ان ول د عل ى ومن امل    
الفطرة، وما يكتسبه بعد ذلك  هو ال ذي حي دد من ط س لوكه. وهن اك كث ري م ن األمثل ة واألدل ة القرآني ة والنبوي ة عل ى أمهي ة ال تعلم 

 ودوره يف إكساب الفرد سلوكاً ما.
 نظرية التفاعلية الرمزية: -4

"هرب  رت مي  د" أكث  ر م  ن اآلخ  رين وض  ع  ص  ك تعب  ري "التفاع  ل الرم  زي"، ويع  ود إىل 1532يع  ود إىل "هرب  رت بل  ومر" س  نة     
 .2أساس هذا االجتاه، رغم أنه مل يطور ما ينطوي عليه من منهجية للدراسات االجتماعية

"الن اس" فاملتف اعلون ال  إىل الص ائص املمي زة والفري دة للتفاع ل ال ذي يق ع ب ني -كم ا يق ول بل ومر-ويشري التفاعل الرم زي     
يستجيبون فقط لآلخرين، وإمن ا يؤول ون ويعرف ون أفع ال اآلخ رين، فالتفاع ل اإلنس اين إذن يتوس طه اس تعمال الرم وز، م ن خ الل 

 .  3تأويل أو تأكيد معىن أفعال أخرى
مي د" عل ى أن م ا تث ريه األفع ال أو . ويؤك د "ة مباش رة م ن س لوك اإلنس ان وتفاعالت هويؤكد "هرب رت مي د" وج ود أوج ه عفوي     

اللغ  ة" لغ  ة اإلش  ارات واإلمي  اءات، أو " ا دالل  ة قوي  ة، ويع  ين "مي  د" هن  االس  لوكيات م  ن إمي  اءات تتض  من مع  اين، وه  ذه املع  اين هل  
 .1الرموز
س  لبية أم -فردي  ة كان  ت أم مجاعي  ة)كيات االجتماعي  ة وحتليله  ا وعل  ى ذل  ك ف  إن التفاعلي  ة الرمزي  ة ميكنه  ا فه  م كاف  ة الس  لو      

 .9إجيابية( وفقاً ملعاين األفعال اليت يسلكها األفراد من خالل انطوائها على املعىن

                                                            
 .112ص لعنف واإليذاء والخبرة الصادمة لدى األطفال،اثابت،  1
2  Blumer, Herbert:" Society and Symbolic Interaction", In Human Behavior and Social Process,p102. 
 .329ص النظرية المعاصرة في علم االجتماع، ترجمة محمود عوده وإبراهيم عثمان،زايتلن،  3
 . 193ص النظرية االجتماعية، ترجمة محمد سعيد فرج،تمهيد من كينلوتش،  1
 .22ص العنف لدى التالميذ في المدارس الثانوية الجزائرية، ،دريدي 9
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وبن  اء عل  ى م  ا س  بق، ي  رى الباح  ث أن مض  مون الفك  رة الرئيس  ية لنظري  ة التفاع  ل الرم  زي ال َيتل  ف كث  رياً ع  ن نظري  ة ال  تعلم      
عي، من خالل تأثري التفاعل االجتماعي يف إكساب الفرد سلوك العن ف، وأن رم وز ذل ك التفاع ل، وم دى وض وحها، االجتما

ومدى تقبل الف رد هل ا ه و م ا حي دد حج م الت أثر بتل ك التف اعالت االجتماعي ة. غ ري أن م ا ميي ز نظري ة التفاع ل الرم زي هن ا؛ ه و 
واإلحياءات املصاحبة للسلوك وأمهيتها يف ت دعيم بع ض الس لوكيات م ن خ الل التأكيد على أمهية التأويل وفهم معىن اإلشارات 

 عملية التفاعل االجتماعي.
 نظرية الضبط االجتماعي: -1

تسلم بأن قواعد اجملتمع ومعايريه مطلقة وال تقبل التحيز، وعلى الف رد أن ميتث ل هل ذه القواع د؛ وعل ى ذل ك ف إن أي س لوك 
عدائياً جت اه اجملتم ع. وميك ن ع رض أه م األس س ال يت ترتك ز عليه ا نظري ة الض بط االجتم اعي يف فه م يأتيه الفرد يعد خمالفاً، أو 

 وتفسريه على النحو اآليت: سلوك االحنراف
َيل   ق اجملتم   ع جمموع   ة م   ن القواع   د التنظيمي   ة ال   يت حت   دد لألف   راد أمن   اط الس   لوك االجتم   اعي واألفع   ال املقبول   ة، وغ   ري  -1
 املقبولة.
 التنشئة االجتماعية أهم الوسائل اليت يضعها اجملتمع لتحقيق أهدافه الضبطية.تعد  -2
 .1عندما تصاب أدوات الضبط بالضعف يصبح سلوك األفراد أقرب إىل االحنراف منه إىل التوافق -3

راد. كم ا تؤك د وتدور نظرية الضبط االجتماعي حول افرتاض مؤداه: أن الدافع لالحنراف شيء طبيعي يوجد لدى مجيع األف    
 .2النظرية على أن الطاعة واالمتثال مها الشيء الذي جيب أن يتعلمه الفرد

أن االحن راف غري زة إنس انية فطري ة تع رب ع ن نفس ها عن دما يفش ل اجملتم ع  Control Theoryكما ترى نظرية الض بط      
، وعن  دما تفش  ل الض  وابط 3وغ  ري املباش  ريف وض  ع قي  ود حمكم  ة عل  ى أعض  ائه. وتع  د األس  رة م  ن أه  م مص  ادر الض  بط املباش  ر 

الرمسية يف ضبط سلوك أعضاء اجملتمع، يظهر سلوك االحنراف بني هؤالء األعضاء، وجن د أن نظري ة الض بط ت دور ح ول اف رتاض 
 .1رئيسي فحواه أن الناس بطبيعتهم يتسم سلوكهم باالحنراف

لارجية أكثر من الرتكيز على اجلوانب الداخلية للفرد متمثاًل يرى الباحث أن نظرية الضبط االجتماعي تركز على العوامل او    
يف الض   بط ال   ذايت، وه   و عنص   ر ال ميك   ن إغفال   ه، إن   ه مبثاب   ة الرقي   ب ال   داخلي ال   ذي يس   تطيع أن حيج   م الغري   زة اإلنس   انية جت   اه 

الض بط ال ارجي ال ذي يف االحنراف من خالل ما تتسم به الشخصية من رقابة ذاتية. لذا فإن هذه النظري ة رك زت عل ى جان ب 
احلقيقة يكون ضعيفاً أمام إرادة الغريزة الذاتية للفرد، ومن مث فإن التحايل سواء يف العلن أو بالفاء هو طريق التنصل من ذلك 

 الضبط االجتماعي.
                                                            

 .91-93املرجع السابق، ص 1
 .32-25ص العنف في المرحلة الثانوية،عبد السالم،  2
 .02، صدراسات في سيكولوجية االغترابخليفة،  3
 .19-11ص ف عند الشباب،األسرة ومشكلة العنلطفي،  1



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

125 
 

 نظرية الثقافة الفرعية: -1
ذل ك م ن خ الل ص ياغة مفه وم الثقاف ة الاص  ة تس عى نظري ة الثقاف ة الفرعي ة إىل تفس ري أش كال معين ة م ن الس  لوك، وق د مت     

 . 1لفهم هذه األمناط السلوكية
ويش  ري مص   طلح الثقاف   ة الفرعي   ة إىل أهن   ا " الك   ل ال   ذي ينط   وي عل   ى متغ   ريات ثقافي   ة توج   د يف أقس   ام معين   ة عن   د ش   عب      

ثقافي   ة متماس   كة نس   بياً، وتق   وم   بال   ذات". وال تتمي   ز الثقاف   ات الفرعي   ة بس   مة أو بس   متني منفص   لتني، ب   ل إهن   ا تش   كل أنس   اقاً 
 كمجموعة عوامل داخل العامل األكرب املمثل يف الثقافة القومية".

 ثقافة الفرعية على النحو التايل:وميكن للباحث عرض أهم األسس اليت تقوم عليها نظرية ال   
 يعتمد اجملتمع على جمموعة من القيم على حساب قيم أخرى. -1
 ألهداف يستطيع الفرد من خالهلا احلصول على مركز اجتماعي.حتدد هذه القيم جمموعة من ا -2
 للطبقة الوسطى دون الطبقة الدنيا. -بشكل عام-ق الوسائل اجملسدة لتلك األهدافتتحق -3
باعتب  ار نق  ص الف  رص أم  ام أف  راد الطبق  ة العامل  ة لتحقي  ق أه  دافها ف  إن اجملتم  ع مبؤسس  اته املختلف  ة ينظ  ر إل  يهم بش  كل  -1

 باإلحباط؛ وينطبق ذلك على جمتمع املدرسة.سليب مما يصيبهم 
 عدم حتقيق أهداف األفراد يؤدي إىل متردهم وثورهتم ضد قيم الطبقة الوسطى. -9
 تؤدي القيم املتشكلة عند الطبقة العاملة إىل بروز قيم خاصة هبا تواجه هبا قيم الطبقة الوسطى. -6
 .  2خاصة جاحنةتتناقل هذه القيم من جيل إىل آخر مما سيشكل ثقافة فرعية  -2

وبالتعليق على رؤية نظرية الثقافة الفرعية، جند أهنا فعاًل أعطت حتلياًل متسلساًل لتكون ثقافة فرعية داخل الثقافة األم، سواء 
عن طريق معايشة واقع معني، أو عن طريق وسائل اإلع الم. وي رى الباح ث أن ه ذه النظري ة ق د أغفل ت بع ض اجلوان ب الذاتي ة 

جتع ل م  ن الف رد غ  ري منس جم وغ ري مس  تجيب مل ا تفرض  ه علي ه تل  ك الثقاف ة؛ وعل ى ذل  ك ف إن الباح  ث يؤك د عل  ى  ال يت ع ادة م  ا
 أمهية دور الثقافة الفرعية السائدة يف تشكيل االحنراف، ولكن جيب عدم إغفال الصائص املتعلقة بالشخصية األخرى.

 النظرية الظاهراتيه: -6
الفع  ل اإلنس  اين يف س  ياق مع  اين الف  اعلني ب  دال م  ن كون  ه حمص  لة م  ؤثرات خارجي  ة،  إدمون  د هوس  رل" رؤي  ة توض  حط  ور "     

ويقصد "هوسرل" أنه ال يوجد واقع موضوعي خارج عنا قاب ل للمعرف ة، ب ل إن ك ل ف رد يض ع واقع ه بتص نيف خربات ه الشخص ية 
، ويفس ره ثال ث بأن ه ن ه عق اب "روح ي" فإن ما قد يفس ره ف رد م ا بأن ه "م رض" أو "احن راف" ق د فس ره آخ ر بأأو فرزها، ومن مث

 .        3جمرد سوء حظ وتظهر املعاين املشرتكة للواقع عندما تتفق املعاين الذاتية

                                                            
 .91ص العنف لدى التالميذ في المدارس الثانوية الجزائرية،، دريدي 1
 .92املرجع السابق، ص 2

3 Donneff, o. Mik: (Introduction To Sociology,p 622. 
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عل ى ه ذا يك ون  إذن تؤكد النظرية على أن سلوك اإلنسان يف أي حلظة يكون حمكوماً بنظرته للعامل الذي يعيش فيه؛ وبناءً     
هذا ال يعين أن يكون الفرد سلبياً متلقياً للمثريات بل يكون فعااًل نش طاً م دركاً ومس ئواًل ع ن أفعال ه سلوكه فردياً متميزاً، إال أن 

 .1وتصرفاته، ساعياً إىل إشباع حاجاته
 نظرية الدور: -8

 وس ط أن نظرية الدور تقوم على أساس أن السلوك اإلنساين هو سلوك قائم على التعلم وال ربة، وأن الف رد حينم ا ينم و يف    
 بيئة معينة فإنه حياول بالضرورة التعايش مع قوانينها وأنظمتها وتقاليدها. تقرتب هذه النظرية من نظرية التعلم االجتماعي.

من خالل معطيات هذه النظرية يرى الباحث أن تفس ري االحن راف عل ى أن ه س لوك ن ابع ع ن توقع ات دور مع ني، ال ينطب ق     
بش  كل ع  ام، تغف  ل النظري  ة ت  أثري عوام  ل يت متي  ز أح  د اجلنس  ني ع  ن اآلخ  ر. و راف، الس  يما ال  إال عل  ى أش  كال قليل  ة م  ن االحن  

عديدة ميكن من خالهلا تفسري سلوك االحنراف. واليت أثبتتها كثري من الدراسات يف جم االت خمتلف ة، وم ن ض من تل ك العوام ل 
الجتماعي     ة، وت     أثري الثقاف     ة الفرعي     ة، والض     بط م     ا يتص     ل منه     ا باجلان     ب النفس     ي، واجلان     ب االجتم     اعي املتص     ل بالتنش     ئة ا

 االجتماعي، وغريها من العوامل االجتماعية األخرى.
 النظرية البيولوجية: -9

بع   داً أساس   ياً وعنص   راً يف  يع   د ينطل   ق أنص   ار النظري   ة البيولوجي   ة يف تفس   ري الس   لوك االحن   رايف م   ن أن العام   ل البيول   وجي      
تش  كيل الشخص  ية وحتدي  د الس  لوك. وق  د س  اد ه  ذا االجت  اه ب  ني أتب  اع املدرس  ة اإليطالي  ة ال  يت أسس  ها "ل  ومربوزو"، فك  ان ه  ذا 
املفكر يعد االحنراف نتيجة لتشويهات دماغية وعصبية ختل بالعالقة بني وظائف اإلرادة والق يم اللقي ة يف ال دماغ  وب ني مراك ز 

، ولق   د أك   دت عل   ى ذل   ك دراس   ات أخ   رى أوض   حت أن العدواني   ة م   ثال تظه   ر يف بع   ض ح   االت خبط   ات 2ائ   ز العدواني   ةالغر 
ال  دماغ، واإلص  ابة عن  د ال  والدة، والته  اب ال  دماغ، وأورام امل  خ عام  ة، وم  ن أه  م العوام  ل واملتغ  ريات البيولوجي  ة ال  يت ترك  ز عليه  ا 

باجلس   م واجله   از العص   يب املرك   زي والالمرك   زي، والغ   دد الص   ماء، والت   أثريات  النظري   ة، الص   فات واجلين   ات، واهلرمون   ات املتص   لة
 .3البيوكيميائية، واألنشطة الكهربية يف املخ كما تشكل القوة العضلية عاماًل بيولوجياً آخر يف تأثريه على االحنراف

عت  اة اجمل  رمني، حي  ث يتك  ون  لق  د أش  ار علم  اء الكروموس  ومات إىل وج  ود اخ  تالل يف كروموس  ومات اجل  نس عن  د بع  ض      
( كم   ا ه   و احل   ال م   ع ب   اقي البش   ر، كم   ا وج   د أن ال   ذكور م   ن من   ط xyy( ول   يس )xy)جس   مهم م   ن خالي   ا هب   ا كروموس   وم 

(xyy يزداد شيوعهم )مرة يف السجون عن باقي الشعب، ومثل ه ؤالء مييل ون إىل الط ول املف رط، واخنف اض ال ذكاء، وم ن  19

                                                            
 .122-126ص ،التربية وعلم النفس رؤية نقدية مناهج البحث فيمحد، أ 1
 .12-5، صوالعوامل المفسرة لهاظاهرة جناح األحداث مدبويل،   2
 .155ص ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية،إبراهيم،   3
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% م  نهم 2(، ولك  ن أثبت  ت دراس  ة عل  ى القتل  ة يف بع  ض الس  جون أن 1عرض  ة الرتك  اب اجل  رائمهن  ا ف  إن ه  ذا الل  يط جيعله  م 
 .  2% غري املصابة بدون تفسري53مصابون بزيادة يف اجلني احملدد للذكورة، ولكن تبقى أيضاً نسبة 

- ظ أن بع ض األم راضكم ا ل وح  كما لوحظ على صعيد التجارب أن هناك عالقة بني االنزعاج النفسي وإفرازات املعدة،      
 ميكن أن يكون نتيجة لوضعية متأزمة. -كمرض السكري مثالً - عن حاالت االنفعال -اليت هي بعيدة ظاهراً 

الالصة ميكن القول إنه ال توجد وراثة للصالبة والقوة حبيث تفرض عل ى ص احبها منوذج اً إجرامي اً بش ىت املواق ف ال يت مي ر      
هبا وكافة املؤثرات اليت يقع حتت تأثريها. إذن ال بد م ن وج ود تفاع ل ب ني الف رد وخصائص ه املوروث ة، وب ني الظ روف والبيئ ة ال يت 

 يتعرض هلا ذلك الفرد.
وتعليقاً على ما سبق؛ ميكن للباحث اإلفادة من بعض مقوالت النظريات البيولوجية، السيما فيما يتعل ق بالل ل ال دماغي،     

وعالقت  ه حب  دوث األم  راض العقلي  ة ال  يت تق  ود إىل تش  كيل الس  لوكيات املنحرف  ة يف التص  رفات، ابت  داء م  ن االحن  راف البس  يط إىل 
ف إال باملهدئات، أو بتقييد حركة املختل دماغياً. ولكن ما ينتقد به هذه النظري ة أهن ا مل تس تطع التدمري، وال يواجه هذا االحنرا

تفس  ري خمتل  ف س  لوك االحن  راف؛ ألن كث  رياً م  ن أش  كال االحن  راف ال ي  رتبط بعوام  ل بيولوجي  ة وإمن  ا بعوام  ل نفس  ية، واجتماعي  ة 
 عديدة.

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:
عد الدراسة احلالية من الدراسات التحليلية الوصفية اليت استفادت من نتائج الدراسات السابقة حول ت نوع الدراسة:     

 النظريات املفسرة للسلوك االحنرايف.
 استخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة للحاالت الفردية اليت لديها سلوك احنرايف. المنهج المستخدم:     

 مجاالت الدراسة:
 احلاالت السلوكية للطالب املراهقني يف املدارس ري:المجال البش     
 عينة من مدارس حمافظة مسقط المجال المكاني:     
حىت  2212استمر الباحث يف حتليل احلاالت الفردية باملدراس لعدة سنوات، استمرت من عام  المجال الزماني:     

م، حيث يف كل فصل دراسي يتم دراسة عدة حاالت سلوكية للطالب املراهقني يف املدارس، 2211النصف األول من عام 
  السلوك االحنرايف.ويتم الوقوف على العوامل واألسباب الذاتية والبيئية اليت أدت إىل وقوعهم يف

 عينة الدراسة وأسلوب اختيارها:
نظراً لقيام الباحث بتدريب طالب اجلامعة يف املدارس ضمن خطة دراستهم اجلامعية، ونظراً لكون دراسة احلاالت الفردية     

لوكية، ومت تدريبهم للطالب من ضمن تكاليف التدريب، فقد وجه الباحث طالبه إىل الرتكيز على دراسة احلاالت الفردية الس

                                                            
 .20 ص العنف األسري األسباب والعالج،عبد الرمحن،   1
 .91ص الصحة النفسية للمراهقين،آدم،   2
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على تطبيق استمارة دراسة احلالة اليت أعدها الباحث، ويستمر الطالب يف مقابلة احلالة ومتابعة الظروف الذاتية واألسرية 
واملدرسية وبيئة اجلوار ملدة فصل دراسي، ويتم االجتماع بالطالب املتدرب بعد كل مقابلة جيريها مع احلالة من أجل توجيهه 

الية، ويف هناية الفصل جيمع الباحث التسجيالت القصصية للمقابلة، والتسجيالت التلخيصية للحالة بشكل عام، للخطوة الت
 مع االستمارة املعدة لذلك ليقوم بتحليلها واستخالص العوامل واألسباب وراء الوقوع يف السلوك االحنرايف.

 ا التوصل إىل الرؤية النظرية اليت خرج هبا هذا البحث. حالة سلوكية ومت من خالهل (20ولقد مت دراسة متعمقة لعدد )   
 استمارة دراسة حالة فردية   أدوات الدراسة:

: اعتمد الباحث على أسلوب التحليل الكيفي للحاالت، واستطاع يف بعض املؤشرات التوصل إىل أسلوب التحليل     
 نسبة كمية جملموع احلاالت املدروسة. 

 :وفق نتائج الدراسةالرؤية النظرية للباحث 

 
     

( حالة سلوكية، وتعدد نوع السلوك يف تلك احلاالت الفردية من عالقات غري مشروعة مع اجلنس اآلخر 20) بعد حبث لعدد
إىل حاالت عنف، وإدمان وسرقة  لتحديد السر يف الوقوع باالحنرافات من عدمها خلصت إىل أن كل إنسان يتعرض هلجوم 

)جهاز املناعة غري العضوي(، وهي  وأن نصره أو هزميته مرهون بقوة التجهيزات الدفاعية اليت ميتلكها يومي من ثالث جهات،
موجودة فإنه أربع خطوط دفاع يواجه هبا اهلجوم من اجلهات الثالث، فاذا ما كانت تلك خطوط الدفاع ضعيفة أو غري 

استمر اإلنسان يف خسرانه اليومي للمعركة، الذي سيؤدي  ذلك اهلجوم يظل يومياً، ويزداد خطورة إذاسوف َيسر املعركة، و 
 به إىل خسارة الدنيا واآلخرة. 

 ن سوف نتناول تلك اجلهات واليت ميكن ترتيبها حسب قوهتا كما يلي:واآل
 إشباع اجلبهة األوىل "النفس": تتمثل تلك اجلبهة يف احلاجات والغرائز والدوافع الفطرية املوجودة يف كل إنسان، وحتتاج إىل

و تلبية، وهي تدفع الفرد يوميا إلشباعها بأي طريقة، ومن تلك احلاجات والغرائز جند غريزة حب املال، والغريزة اجلنسية، 
فرويد" طلق عليها "أاجات والغرائز، وقد والغريزة العاطفية، واحلاجة لألكل أو الشرب، واحلاجة إلبراز الذات، وغريها من احل
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إن النفس ألمارة بالسوء إال من رحم ريب أن ريب غفور ﴿ :القرآن الكرمي بالنفس األمارة بالسوء، قال تعاىلاهلو"، ووصفها "
اهلوى"، قال " ب وتوصف كذلك بأهنا شيطان النفس، ووصف القرآن الكرمي ما ينتج عن تلك النفس [193]يوسف: ﴾رحيم
أرأيت ﴿ :، كما قال تعاىل[11-12]النازعات: ﴾جلنة هي املأوىوأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى، فإن ا: ﴿تعاىل
، وهي تعد أقوى جبهة هتجم على اإلنسان ألهنا نابعة من داخل [13]الفرقان: ﴾أفأنت تكون عليه وكيال ختذ إهله هواهامن 

َرض  فَ زَاَدتْ ُهْم يف قُ ُلوهِبِم مَّ  ا الَِّذينَ َوأَمَّ : ﴿أحشائه، وينتج من إتباعها مرض القلب وهو مرض معنوي وليس عضوي، قال تعاىل
: كما أن اهلل اعترب تغيري اجملتمع بأسره يتم بتغيري النفس أواَل، قال تعاىل  ،[129]التوبة: ﴾رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُرونَ 

العسكرية بأن التصدي للهجوم الارجي معلوم يف العلوم و ، [11الرعد:] ﴾ن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم﴿إ
 أهون من التصدي للهجوم من اجلبهة الداخلية.

)تقع  )أسوء حاالت النفس( واليت سبق ذكرها، والنفس اللوامة ( حاالت: النفس األمارة بالسوء3والنفس تكون على )
وال أقسم ﴿اهلل ورسوله، قال تعاىل:  يف وسط بني احلالتني( وهي اليت تلوم صاحبها عند وقوعه يف السلوك املخالف لطاعة

)أفضل حاالت النفس( وهي اليت تتحقق بعلو الروح اإلميانية، ومتكنها من قلب  ، والنفس املطمئنة[2]القيامة: ﴾بالنفس اللوامة
 املؤمن، واليت سوف يأيت شرحاً الحقاً.

%( من تلك 16 بعد القيام بالفعل، و)%( من تلك احلاالت يؤنبها الضمري61ولقد بني حتليل احلاالت املدروسة أن )
احلاالت ينتاهبا الوف قبل القيام بالسلوك السيء، وهنا نالحظ أن النفس اللوامة ختوف صاحبها قبل إقدامه، وتلومه بعد 

 فعلته.
 اجلبهة الثانية "الشيطان": هذا العدو الفي ال تتحدث عنه النظريات العلمية، وتتجاهل دوره يف تفسري املشكالت

آية ذكرت الشيطان،  (99حنرافية، بينما بالرجوع إىل القرآن الكرمي جند بأن اهلل تعاىل حذرنا يف آيات كثرية بلغت حوايل )اال
آية ذكرت إبليس، وحيذرنا اهلل فيها من اهلجوم القادم من الشيطان الذي هو قرين لكل إنسان، وقد بني لنا اهلل كيف  (11و)

[، 222عراف:]األ ﴾وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل إنه مسيع عليم: ﴿شيطان قال تعاىلنتصرف عندما يهجم علينا ال

كما حذرنا اهلل [، 221عراف:األ] ﴾تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروناإن الذين : ﴿كما قال تعاىل
ولقد نبهنا اهلل بأن الشيطان ، [22عراف:]األ ﴾أبويكم من اجلنةيا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج ﴿من أن نقع يف فتنته 

يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه : ﴿عدو لنا جيب أن حنذر من أتباعه، قال تعاىل
ذلكم الشيطان َيّوف أولياءه فال إمنا ، ﴿وامرنا اهلل بالوف من اهلل فقط، وال خناف من الشيطان، [160]البقرة: ﴾لكم عدو

كما أن اهلل تعاىل نبهنا يف القرآن بأن الشيطان وعد بإضالل اإلنسان، ، [129]آل عمران: ﴾ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني
لقرآن كما جاء با، [115]النساء: ﴾وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين خلق اهلل﴿: قال تعاىل

يعدهم ﴿: له وحيرفه عن الري، قال تعاىلضي الكرمي أن الشيطان سوف حياول أن يعد وميين اإلنسان بأشياء كثرية من أجل أن
كما بني القرآن أن الذين يقعون يف مشكلة المر وامليسر إمنا الشيطان ، [122]النساء: ﴾ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا

إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف المر وامليسر ويصدكم عن ذكر ﴿: تعاىلهو السبب يف ذلك، قال 
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، [10نفال:]األ ﴾وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم﴿ :وذكر القرآن أن الشيطان يزين أعمال الناس قال تعاىل، [51]املائدة: ﴾اهلل
الشيطان، والالصة أن الشيطان عدو يعمل لياًل وهناراً يف إغواء باع تاوغريها الكثري من اآليات الكرمية اليت دلت على خطورة 

اإلنسان وإيقاعه يف االحنراف، وحيبب له املمنوع، ويكرّه له املباح، ويستغل اهلجوم القادم من النفس ويتحد معه ويشكلوا 
يف شراكه. وعلى املتخصصني يف  جبهة واحدة أحيانا، وهذا العدو يوسوس لإلنسان ويغريه وال ينام عنه حلظة حىت يوقعه

 العلوم االجتماعية، وخاصة يف علم اجلرمية واالحنراف عدم جتاهل هذا العدو عند تفسري االحنراف.
اجلبهة الثالثة "العوامل الارجية": تتمثل هذه اجلبهة يف اهلجوم القادم من العوامل الارجية احمليطة باإلنسان، واليت حتاول 

جل أن توجد هلا وسائل لإلشباع، وتتمثل تلك العوامل يف مجيع املثريات واملغريات أأن تتحد مع العدو األول "النفس" من 
الفضائية أو اإلنرتنت أو ما يروج له مجاعة أصدقاء السوء أو األماكن اليت هبا االختالط بني اليت يتم عرضها يف القنوات 

اجلنسني وغريها من األماكن والوسائل اليت تغري اإلنسان وتثري غرائزه وحتاول أن توفر له اإلشباع للحاجات والغرائز اليت 
: اآلية الكرمية على أن اإلنسان يفُت يف هذه احلياة، قال تعاىل تدفعها النفس األمارة بالسوء إلشباعها بأي طريقة. وقد دلت

أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا ءامنا وهم ال يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن ﴿
 [.3-2]العنكبوت: ﴾الكاذبني

ليغوي أخيه اإلنسان، ويسمى هؤالء "شياطني  كما أن الشيطان عندما يعجز عن إغواء اإلنسان يستعني باإلنسان
ِلَك َجَعْلَنا ِلُكل  : قال تعاىلغواء اآلخرين، إىل إ نيسعو  وقد ذكر القرآن ما يدل على أن شياطني من األنس ،اإلنس" ﴿وََكذَٰ

نِس َواجلِْن  يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإىَلٰ بَ ْعٍض ُزْخُرَف اْلَقوْ  ﴿َوقَاَل َأْولَِياُؤُهْم  :كما قال تعاىل  [،112نعام:]األ ِل ُغُرورًا﴾َنيبٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإْلِ
نِس َرب ََّنا اْسَتْمَتَع بَ ْعُضَنا بِبَ ْعٍض﴾ الناس جند أن اهلل تعاىل ذكر لنا أن الوسوسة تأيت من الناس  ويف سورة ، [120نعام:]األ ِمَن اإْلِ

 .[6-9]الناس: ﴾يوسوس يف صدور الناس من اجلنة والناسالذي ﴿كذلك، وليست مقصورة على اجلن فحسب، قال تعاىل: 
وإيقاعهم يف االحنراف واجلرائم، فهناك من ال عمل له  ،ونشر الرذيلة ،فشياطني اإلنس تعمل ليل هنار على إفساد البشر

إال صنع وبيع وترويج المور واملخدرات، وهناك من هو متخصص يف شحن اإلنرتنت باملواقع واملقاطع اإلباحية والليعة، 
 .خلإ ... وهناك من يعمل يف جتارة البغاء، وهناك من جيمع الشباب من أجل تشكيل عصابات جرمية

يعيش ذلك اهلجوم من تلك اجلبهات الداخلية والارجية، وتزداد خطورهتا عندما تتحد مع بعضها إليقاع هذا  إذن الفرد
 اإلنسان يف براثن االحنراف عن السلوك السوي الذي ارتضاه اجملتمع مبا حدده اإلسالم.

ذاته مكسب الن تشخيص الداء  وهذا حبد -وبعد حتديد اجلبهات اليت هتجم على الفرد يوميًا لإليقاع به يف االحنراف
ننتقل لتحديد خطوط الدفاع اليت جيب أن تكون موجودة لدى كل فرد منا من أجل أن ينتصر يف  -يعني على حتديد الدواء

اهلجوم القادم إليه من الداخل والارج، وأن أي ضعف أو ختلخل أو عدم وجود لطوط الدفاع تلك يؤدي باإلنسان إىل 
 دنيا، والذي يرتتب عليه خسران اآلخرة اذا مل ينتصر قبل فوات األوان.خسران معركته يف ال

 :وسوف نتناول تلك الطوط بالرتتيب حسب قوهتا يف مواجهة اجلهات اليت مت اإلشارة إليها
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 أوال: الروح اإليمانية
وجتنباً  وخشية من عقابه، هي تلك املشاعر الروحية اليت يشعر هبا الفرد عندما تكون عالقته خبالقه عالقة خوف ورقابة،

لغضبه جل جالله، واليت يشعر هبا اإلنسان من خالل السعادة اليت تصاحب أداءه للفرائض والشعائر الدينية اليت تقربه إىل 
حاديث النبوية من اآليات اجلليلة ما يثبت وجود تلك املشاعر لدى املؤمن واملخلص لربه، اهلل، ولقد ورد يف القرآن الكرمي واأل

ال يستطيع أحد أن يتصور تلك املشاعر ما مل يعش حلظاهتا فيعرف طيب طعمها، وسر قوهتا، وفضل سعادهتا ونقاوة و 
 روحها.

%( من 21%( منهم غري ملتزمني بإداء الفرائض والعبادات، رغم أن )29وقد أظهرت احلاالت الفردية املدروسة أن )
 لذي متارسه.تلك احلاالت يعرفن عقوبة ذلك السلوك االحنرايف ا

 ذا أتينا لتحديد جوانب القوة اليت تكّون وتشّكل الروح اإلميانية يف الفرد سنجد بأهنا تتمثل يف اآليت:إو 
ذلك العقاب الذي توعد اهلل به من خالف أوامره، والثواب الذي الخوف من العقاب والرجاء للثواب األخروي:  -1

، فالوف من العقاب، والرجاء يف الثواب له تأثري كبري يف صد هجوم اهيهوعد اهلل به من التزم بتلك األوامر وكف عن نو 
النفس والشيطان والعوامل احمليطة، واإلنسان مطالب عندما تنزع نفسه إىل الشر أن يستحضر املوت وغصته، والقرب ووحشته، 

 ويوم القيامة وهوله، ونعيم اجلنة وعقاب النار.
اإلسالم أوجد احلدود والقصاص الدنيوي ملن ضعف لديه الوف والرجاء  كما أنالحدود والقصاص الدنيوي:  -2

األخروي، وبالتايل أصبح العقاب الدنيوي يساهم يف ردع الفرد من الوقوع يف االحنراف، وتتضح لنا احلكمة من ذلك عندما 
 اف شيء من ذلك.أمر اإلسالم بأن يشهد الناس تنفيذ تلك األحكام ليعترب ويرتدع كل من تسول له نفسه اقرت 

وبالتايل فإن املؤمن حقًا ال حتبطه  لقد عّد اهلل اإلميان بالقضاء والقدر من أركان اإلميان،اإليمان بالقضاء والقدر:  -3
لصَّرْبِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِا: ﴿قال تعاىل الظروف فتؤدي به إىل االحنراف كاالنتقام من نفسه أو أسرته أو جمتمعه.

 ﴾الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وانا إليه راجعون﴿: وقال تعاىل، [193]البقرة: ﴾َوالصَّاَلِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ 
 ولقد دلت اآليات الكرمية على أن اإلنسان جيزع من الشر، ومينع الري إال املصلني احلافظني لفروجهم، واملوفون. [196]البقرة:

لعهودهم وأماناهتم، والذين ينفقون من أمواهلم، والذين يصدقون بيوم القيامة، والذين يؤدوا شهاداهتم، والذين حيافظون على 
أن اإلنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الري منوعا، إال املصلني، الذين هم ﴿: أداء صلواهتم، قال تعاىل

 .[22-15عارج:]امل ﴾... على صالهتم دائمون،
وداوم على  تلك الطمأنينة اليت حيف اهلل هبا الشخص الذي أدى الفرائضالسكينة والطمأنينة عند أداء الفرائض:  -4

ن إ﴿: كما قال تعاىل[، 20الرعد:] ﴾الذين امنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب﴿: ذكر اهلل، قال تعاىل
[ 2]االنفال: ﴾إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم﴿: وقال تعاىل[، 19]العنكبوت: ﴾الفحشاء واملنكرالصالة تنهى عن 

خذ : ﴿كما بني اهلل فضل الزكاة يف تطهري وتزكية النفس بقوله تعاىل[، 2]الطالق: ﴾ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا﴿: وقال تعاىل
 [.123التوبة:] ﴾من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا
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، وحتدد له املباح واحملرم واملكروه القيم اإلسالمية: جاء اإلسالم بقيم حنيفة ترشد المسلم في كل أنماط سلوكه -1 
 واملستحب من السلوك، وتلك القيم كوهنا جاءت متوافقة مع الفطرة اإلنسانية فإهنا صاحلة لكل زمان ومكان.

إمكانه أن يقي اإلنسان من االحنراف بدون احلاجة للخطوط األخرى، ملاذا؟ ويعد هذا الط من أقوى خطوط الدفاع، وب
ألن الروح اإلميانية تنبت وتقوى يف أهم عضو باإلنسان أال وهو القلب، فتلك الروح اإلميانية تصقل القلب، وجتعله مطمئن، 

يا أيتها ﴿: لنفس املطمئنة"، قال تعاىلاوهي " أال ،وقوي مما يدفعه إىل أن يفرز نفس أخرى مقابلة للنفس األمارة بالسوء
وهي قادرة على كبح مجاح النفس األمارة بالسوء، وصد [، 91]الفجر: ﴾النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية

 الشيطان، والوقوف بثبات وقوة يف مواجهة اجلبهة الثالثة "العوامل الارجية".
أال وإن يف اجلسد »قال :  عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  ولقد جاء يف احلديث النيب الشريف

(، كما جاءت 92) رواه البخاري «القلب يأال وه ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،إذا صلحت صلح اجلسد كله ،مضغة
 :وجاء احلديث النبوي ليبني ذلك الران، إذ قال [، 11]املطففني: ﴾كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون﴿اآلية الكرمية 

إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت يف قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل، وإن هو عاد زادت حىت متأل قلبه »
 مث تال اآلية الكرمية السابق ذكرها. ،«فذلكم الران

الوف  -)الوف والرجاء من الثواب و العقاب األخروي ميانيةوخنلص من ذلك بأن اجلوانب المسة اليت تكّون الروح اإل
القيم اإلسالمية -السكينة والطمأنينة من أثر العبادات والفرائض-اإلميان بالقضاء والقدر-من احلدود والقصاص الدنيوي

وقال  ،[01]الصافات: ﴾ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ِإْذ َجاَء َربَّهُ : ﴿املوجهة للسلوك( مجيعها تصقل القلب وجتعله صافيًا نقيًا سليماً، قال تعاىل
تفرز لنا النفس املطمئنة، وتلك النفس وذلك الصفاء وتلك النقاوة [، 11]فصلت: ﴾ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء  ﴿: تعاىل

األخرى(، مما تصبح معه مجيع جوارح )الشيطان، والعوامل  واهلجوم الارجي )النفس األمارة بالسوء( املطمئنة تدحر اهلجوم الداخلي
، أو يف مسع األذن، أو يف بطش اليد، أو يف مشي الرجل، أو يف قول اإلنسان مقيدة منضبطة من أي احنراف يف نظر العني

 اللسان، وبالتايل يسلم من الوقوع يف أي احنراف حيرمه من سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة.
ن أبناءه من اهلجوم الثالثي فعليه أن يتزود هبذا احلصن الكايف والوايف بإذن اهلل، وعليه من أراد أن حيّصن نفسه أو حيصّ 

ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا  ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعن: وأن اعرض عن هذا احلصن فاهلل وعده مبعيشة ضنكا ومشقة قال تعاىل
فمن يرد ﴿: العلم بأنه ال يوفق كل إنسان يف احلصول على هذا احلصن، قال تعاىلمع [، 121]طه: ﴾َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى

 [.129نعام:]األ ﴾اهلل أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاَ كأمنا يّصعد يف السماء
 خط الدفاع الثاني: اإلرادة وقوة الضبط الذاتي

تلك القيم وقوة العزمية والقدرة على التصدي للجانب الغريزي لدى اإلنسان، وذلك مبا اإلرادة وقوة الضبط الذايت هي 
يتمتع به الشخص من شخصية ذات إرادة وعزمية قوية متشبعة بقيم إنسانية مت اكتساهبا من خالل التنشئة االجتماعية للفرد 
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وراء شهوات الغرائز، وتقف يف وجهها بإرادة  منذ والدته، ومن مث كلما وجدت تلك القيم اليت تضبط الذات عن االجنرار
 ثابتة مستندة على قيم تشّرهبا الفرد طوال حياته، فإن الفرد سوف يستطيع أن يقي نفسه من الوقوع يف كثري من املشكالت.

 اجلوانب اليت تكّون هذا الط تتمثل يف اآليت:
 .(اديني)ليست شرطا  قيم تشرهبا الفرد طوال تنشئته االجتماعية -1
 .خربات حياة أكسبته قوة اإلرادة وقوة العزمية يف وجه الغرائز -2
واكتساب القيم اإلنسانية، كلها تبين قوة هذا  -ظروف احلرمان والقسوة واالعتماد على الذات وبناء الثقة بالنفس -3
 الط.

ا عجزت عن ذلك، بينما %( منها حاولت مواجهة القيام بالفعل ولكن إرادهت13) ولقد تبني من حتليل احلاالت أن
%( من احلاالت تتمىن أن 29%( مل حتاول أصاًل بإرادهتا الضعيفة جماهبة تلك الرغبة يف القيام بذلك السلوك. كما أن )92)

 ال ترجع لفعل ذلك السلوك.
اعاة فيه تكون املر  ونالحظ بأن مكونات هذا الط تكون املراعاة فيه جلانب ذايت دنيوي فقط، بعكس الط األول الذي

الفرد ومتثله لتلك القيم اإلنسانية،  أخروي، كما أنه َيتلف يف درجة قوته من شخص آلخر، باختالف تشّربجلانب إهلي و 
 وباختالف خربات احلياة.

 وهذا الط ينطبق على األفراد الذين استطاعوا بإرادهتم الذاتية أن يواجهوا األعداء الثالثة من الوقوع يف االحنراف، وهم قد
ال تكون لديهم روح إميانية، ولكن تلك اإلرادة من القوة والثبات استطاعت أن تكبح االحنراف، ويلجأ إىل هذا الط األفراد 
غري املسلمني، أو املسلمني الذين هم غري ملتزمني بتطبيق أوامر اهلل والكف عنه نواهيه، فمثال يوجد يف الدول الغربية من هم 

يف االحنراف نتيجة القيم اإلنسانية اليت تأصلت يف نفوسهم عند تنشئتهم، ونتيجة خربات احلياة  غري مسلمني ولكن مل يقعوا
أثناء التنشئة االجتماعية، واستطاعت تلك القيم أن تقيهم من االحنراف، والفرد املسلم كذلك حباجة إىل هذا الط، الذي 

ج العام بأن فالن شخصيته قوية، أو فالن لديه قوة عزمية، تلك مينحه قوة اإلرادة والضبط الذايت، والذي يقال عنه يف الدار 
الشخصيات هي ما قصدناه يف هذا الط، والذي ذكرت بأن خربات احلياة هي اليت تشكل هذا الط. فمثال الشخص 

ه الذي ينشأ مدلاًل يستجيب لكل ما تطلبه نفسه، فإنه جيد من الصعوبة بعد ذلك أن يسيطر عليها بعدما تضغط علي
ن النفس تعودت أن يستجاب ملا تطلب، وانتقلت تلك أل ؛العاطفية منهاحاجات وغرائز املراهقة، وخاصة الغريزة اجلنسية أو 

العادة إىل العقل الباطن، وبالتايل حيتاج إىل جماهدة حىت يسرتجع تلك العادة من العقل الالواعي إىل العقل الواعي، مث يبدأ 
يستطيع أن يتخلص منها بعد كما يقول العلماء حىت   ايوم (21عن العادة ملدة ال تقل عن ) مرحلة اجملاهدة يف االنقطاع

، ايوم (32بدليل أن اهلل فرض على املسلم صيام شهر رمضان ) ايوم (32الباحث يعتقد أن املدة املطلوبة هي )ذلك، و 
خل، وذلك يعد ترويض للنفس لتستطيع أن إ ... )التدخني مثاًل(، وترك الفواحش ومعلوم بأن الصيام هو ترك للعادات السيئة

 تتخلص من تلك العادات.
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لذا علينا أن حنصن أبنائنا وانفسنا هبذا الط، وذلك برتويض النفس على كبح هواها، والروج من مواقف احلياة الصعبة 
من األعداء الثالثة، ويكون خطاً بشخصية وإرادة قوية، وذلك حىت تقوى عزائمنا، وتثبت إرادتنا جتاه تيار العواصف القادم 

معينًا للروح اإلميانية إذا ما ضعفت يف حرهبا اليومية مع اندفاع النفس األمارة بالسوء، أو مع إغراءات الشيطان، أو مثريات 
 العوامل احمليطة بالفرد.

 خط الدفاع الثالث: الجانب اإلدراكي المعرفي
للفرد، باإلضافة إىل القدرات اإلدراكية)الفطنة والذكاء( اليت يتمتع هبا يتكون هذا الط من املعارف والثقافة العامة 

هذا الط ميّيز األشخاص الذين يتمتعون بثقافة ومعرفة جيدة مضادة لالحنراف، كما يتمتعون بقدرات  ، كما أنالشخص
سوية والسلوكيات الاطئة، والري من إدراكية قوية تتسم بالفطنة، وبالتايل يكون لديهم القدرة على التمييز بني السلوكيات ال

وهذا واضح  الشر، مبا لديهم من ثقافة ومعرفة، ويكون هذا الط الدفاعي واضحاً لدى طبقة املثقفني واملتعلمني بشكل اكرب.
واملنحرفني  يف دور املستوى التعليمي والثقايف يف حتييد الفرد من الوقوع يف االحنراف، فدائما اإلحصاءات تشري إىل أن اجملرمني

 يكونوا من الفئات األقل مستوى تعليمي، واقل إدراكا بالعواقب من فعل ذلك السلوك.
ولذلك جتد املراهقني مثال تكثر لديهم تلك االحنرافات، بفعل حتكم العاطفة وطغياهنا على العقل،  تلك االحنرافات اليت 

قليا بعد مرحلة املراهقة. فمثاًل الذين لديهم وعي وثقافة معرفية يندموا عليها عندما يكونوا أكثر وعي ومعرفة، واكثر نضجًا ع
أقل احنرافاً ملسامهة تلك املعارف يف صد املثريات والدوافع الداخلية والارجية، حىت وان انعدم أو ضعف لديهم الط الدفاعي 

 األول والثاين.
وقد بني لنا اهلل أن [، 20]فاطر: ﴾ من عباده العلماءإمنا َيشى اهلل﴿: ولقد بني لنا القرآن الكرمي فضل العلم، قال تعاىل

كما [، 5]الزمر: ﴾هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون﴿: الذين يعلمون ال يستوون مع الذين ال يعلمون، قال تعاىل
 ﴾والذين أوتوا العلم درجاتيرفع اهلل الذين أمنوا منكم ﴿: بني اهلل تعاىل أن بالعلم يرفع اهلل اإلنسان درجات، قال تعاىل

 وغريها من اآليات واالحاديث اليت تبني فضل العلم على اإلنسان.[ 11]اجملادلة:
لذا فإن اإلنسان مطالب بأن حيصن نفسه وأبناءه بالعلم والثقافة واملعرفة اليت تشكل اجلانب اإلدراكي لديهم، فالشخص 

ذا ما عرضه عليه أصدقاء السوء، والشخص الذي يعرف مضار إبه الذي يعرف خطورة التدخني سوف يرفضه ولن يقبل جتري
والشخص الذي يعرف بأن اإليدز مرض سببه العالقة اجلنسية غري املخدرات وآثارها الصحية والقانونية سوف يرتدع من إتياهنا، 

النقال سوف يكون أقل نرتنت واهلاتف املشروعة فإنه لن يقدم على االستجابة لنزعاته وغرائزه، واالبن الذي يتم توعيته بأخطار اإل
 .خل. إعرضة لالستغالل ..

ألن الغرائز اليت تدفعها النفس  ؛ع أن يواجه اهلجوم الثالثي بنفسهولكن علينا أن ندرك بأن هذا الط أحيانا ال يستطي
العاطفة على العقل، كلما جتعل العاطفة النابعة من القلب أكثر حتكمًا يف العقل، وكلما غلبت  ،األمارة بالسوء والشيطان
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)القلب( اليت  قلت االستفادة من العلم واإلدراك الذي مركزه العقل، وهذا يتوافق مع ما دل عليه احلديث النبوي بأن املضغة
 ذا فسدت أفسدت باقي األعضاء، والعقل من ضمن تلك األعضاء.إإذا صلحت صلح باقي األعضاء، و 
 الخط الرابع: الضبط االجتماعي

االجتماعي الرمسي هو ذلك الشعور بالوف من القوانني واألنظمة الضبطية املوجودة يف اجملتمع، أما الضبط  الضبط
االجتماعي غري الرمسي فهو ذلك الشعور بالوف من األسرة أو ويل األمر أو احد املقربني، أو الوف على السمعة 

 الشخصية من قبل ضغط أفراد اجملتمع.
الطوط قوة، وذلك ألن مراعاته تتم يف العلن فقط، ويستطيع الفرد التنصل منه يف إتيان السلوك  ويعترب هذا الط أضعف

 يف الفاء، وبالتايل يلتزم به الفرد كرهاً فقط وليس طواعيًة، ومىت ما أستطاع أن يبقى بعيداً عن الرقابة اجملتمعية أو األسرية فإنه
 .ة يف ظل عدم وجود خطوط الدفاع الثالثة األوىلسيقوم مبا جتره إليه شهواته ونزواته الذاتي

ن من الضبط االجتماعي: الرمسي، وغري الرمسي، فالضبط الرمسي يتمثل يف احملاكم ومراكز الشرطة واالدعاء اوهناك مستوي
ف ليس لقوة العام وكل اجلهات اليت لديها السلطة الضبطية أو العقابية يف الدولة، وبالتايل سنجد شخص مل يقع يف أي احنرا

أو مستواه العلمي أو قوة إرادته وإمنا لوفه من عقاب مؤسسات الضبط الرمسي يف الدولة، وكلما كانت وسائل الضبط الرمسية إميانه 
هبا االحنرافات من قوية وفاعلة كلما أسهمت يف التقليل من االحنراف واجلرائم، فالدول اليت نقصت لديها هيبة القانون كثرت 

 .خلإ ... ئمسرقات وجرا
%( ال يدركوا العقوبة القانونية لذلك السلوك، وبالتايل نالحظ بأن عدم معرفتهم 21ولقد أتضح من حتليل احلاالت أن )

)الضبط الرمسي( زاد من استمرارهم يف فعل السلوك، لذلك ال فائدة من الضبط الرمسي إن مل يصل  ووعيهم بتلك العقوبة
 للفرد من االحنراف.ويعلم به اجلميع ليصبح واقياً 

أما النوع اآلخر من الضبط فهو الضبط غري الرمسي، واملتمثل يف الوف من األب أو ويل األمر أو ضغط اجملتمع، وبالتايل 
جتد الشخص يبقى سويًا بسبب خوفه من عقاب والديه أو املقربني منه، أو بسبب خوفه على مسعته ومسعة عائلته، وكلما  

 رة واجملتمع قوية كلما استطاعت أن متنع الشخص من الوقوع يف االحنراف.كانت هيبة ورهبة األس
%( منهم َيافوا من ردة فعل األهل واألسرة إذا ما علموا بسلوكهم 02ولقد اظهر حتليل احلاالت الفردية املدروسة أن )

واستطاعوا االختباء عن ضبط املنحرف، وهذا كما ذكرنا مل يكفي لردعهم كون ما يقوموا به من سلوك ال يعلم به األهل 
%( يرون بأنه يؤثر على 21%( يرون بأن فعلهم هلذا السلوك له تأثري سليب على األسرة واألهل، و)13األسرة. كما أن )

 املستقبل.
ولكن مع الدور الفاعل هلذا الط وأمهيته يف صد اهلجوم، إال أن عيبه كلما استطاع الفرد أن َيتبئ عن الضبط الرمسي أو 

ال  الرمسي كلما قام بالسلوك املنحرف، وهذا َيتلف عن الطوط السابقة اليت تعمل يف السر والعلن، ولكن هذا الط فعّ غري
 ، أما يف السر فال ينفع صاحبه.يف العلن
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ا من وهبذا نكون قد انتهينا من شرح خطوط الدفاع األربعة اليت تواجه اجلبهات الثالث، واليت كما تبني لنا ختتلف يف قوهت
خط آلخر، واإلنسان املثايل الذي يرغب أن يبقى يف مأمن من االحنراف والوقوع يف إغراء النفس أو الشيطان، أو تأثري 

 احملفزات الارجية، عليه أن حيصن نفسه وأبناءه بكل تلك الطوط الدفاعية وسيكسب خري وسعادة الدنيا ونعيم اآلخرة.
ا التصور يف وقاية أفراد اجملتمع من االحنراف واجلرمية، ويساعد كذلك يف عملية هذا وأسال اهلل جل جالله أن يساعد هذ

تشخيص وعالج احلاالت اليت وقعت يف تلك االحنرافات، وذلك من خالل عملية تعديل سلوك املنحرف، واليت جيب أن 
 تقوم على إعادة حتصينه بتلك الطوط حىت يستطيع أن ينشأ فرداً سوياً باجملتمع.
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 عوامل نجاح التربية اإلسالمية في زمن التحديات المعاصرة
 

 زكوب عبد العاليباي 
 البحث: ملخ ص

 يف ورؤاه وأفكاره وحضاراته العامل اختصرت اليت الفضائيات زمن يف عسري خماضٍ  مبرحلة مترُّ  اليوم البالد اإلسالمية إن     
 اتغييب اإلسالمية،العوامل الرتبوية اإلسالمية الناجحة يف ريادة اجملتمعات  دور غّيب الذي احلد   إىل احلياة وتعّق دت كونية؛ قرية

 ميلي عوامل مؤدية إىل جناح الرتبية اإلسالمية من الزاوية اليت يراها، كل تيار فبات التيارات اإلسالمية؛ بني كبرية فجوة أحدث
 كمربني احتادها، وهذا ما جعل أمامنا بدل تقارهبا أو راء واألفكاراآلواختالف  اجلهود بدل تكثيفها،مما أدى إىل تبعثر 

وهي ثالثة عوامل رئيسة: أوالها: عوامل جناح الرتبية اإلسالمية أمرا مهما للغاية،  موضوع من جتعل اليت التحديات من العديد
 املسلم ماضي بني الّشعوريّة وثالثها: العزلة والعمل، للتنفيذ وثانيها: التلّقي وحدها، النبويّة والسنة وحده القرآن نبع من التلّقي

 .موظّفاً املنهج االستقرائي والّتحليلي إسالمه. يف وحاضره جاهلّيته يف
____________________ 

 اإلسالمي ةاألول: مفهوم التربية  المحور
 لغوية ثالثة: أصوللكلمة الرتبية  :للرتبية غوياملفهوم اللّ  -أ

فتكون الرتبية هنا  ،1زكت وارتفعتوأربيته: منيته، وربأت األرض رباًء:  األول: ربا: ربا الشيء، يربو ربوا ورباء: زاد ومنا.
، [226]البقرة: ﴿مَيَْحُق اللَُّه الر با َويُ ْريب الصََّدقَاِت َواللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم﴾ :قال  ،مبعىن النمّو والزيادة والزكاة واالرتفاع

زََكاٍة تُرِْيُدْوَن َوْجَه اْللَِّه فَُأْولَِئَك ُهُم  َوَما َآتَ ْيُتم م ن اللَّه دَ النَّاِس َفال يَ ْربُو ِعن بًا لِيَ ْربُ َو يف أَْمَوالِ ن ر  َوَما آتَ ْيُتم م  : ﴿وقوله 
َها اْلَماء اْهتَ زَّْت َوَرَبْت َوأَنَبَتْت مِ أيضاً: ﴿ وقوله ، [35]الروم: اْلُمْضِعُفْوَن﴾ ن ُكل  َزْوٍج َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَلي ْ

 .[9]احلج: ﴾هَبِيجٍ 
لك نعمة ترهبا  رىّب يريّب، ورّب ولده والصيب يربه ربا، ورببه تربيبا وتربة، عن الّلحياين: مبعىن رباه. ويف احلديث:الثاين: و 

، والولد: 2الطفوليةأي: حتفظها وتراعيها وتربيها، كما يريب الرجل ولده، ورباه تربية: أحسن القيام عليه، ووليه حىت يفارق 
 .3ثّقفه وهذَّبه وأدَّبه

 ﴾قَاَل َأملَْ نُ َرب َك ِفيَنا َولِيدًا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسِننيَ : ﴿قال  ،فتكون الرتبية هنا مبعىن التنشئة والّرعاية والتأديب
 . [21]اإلسراء: الرَّمْحَِة َوُقل رَّب  اْرمَحُْهَما َكَما َرب ََّياين َصِغريًا﴾أيضاً: ﴿َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذُّل  ِمَن  وقوله  ،[10]الشعراء:

                                                            
 .مساعد حترير جملة اإلسالم يف آسيا، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا 
  .126-51، ص9، جلسان العربانظر: ابن منظور،  1
 .56، ص9، جاملرجع الّسابقانظر:  2
 .212، ص1، جالرائد معجم لغوي عصري انظر: جربان مسعود، 3



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

139 
 

فتكون الرتبية هنا مبعىن  ،1الثالث: رّب يربُّ على وزن مدَّ ميُدُّ مبعىن مّتنه، وأصلحه، وولّيه، وتعّهده، ورأسه وساسهو 
انَ ُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإهَلًا : ﴿اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهبَ الرياسة والسياسة كقوله 

بعوهم يف حتليل م اتّ لعدّي بن حامت رضي اهلل عنه بأهنّ   وفّسره النيبّ  ،[31]التوبة: َواِحًدا ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكون﴾
  .2حّرم اهلل، وحترمي ما أحّل اهللما 

، وال يف استعماالت السلف رضوان اهلل مل ترد كلمة )الرتبية( هبذا اللفظ يف القرآن الكرمي، وال يف أحاديث رسول اهلل 
د منري مرسي بقوله: "تعترب كلمة الرتبية إىل ذلك حممّ  نّبهعليهم، ولكنها وردت بألفاظ ُأخرى تدل على معناها. وقد 
ة بوي يف البالد العربيّ جديد الرتّ نوات األخرية مرتبطًة حبركة التّ مبفهومها االصطالحي من الكلمات احلديثة اليت ظهرت يف السّ 

 ". 3ة القدميةاين من القرن العشرين؛ ولذلك ال جند هلا استخداماً يف املصادر العربيّ بع الثّ يف الرّ 
 اللة على معىن الرتبية فهي كاآليت: لف للدّ ة، ويف كتابات السّ اديث النبويّ ا الكلمات اليت استخدمت يف القرآن، واألحأمّ 
هي عن املنكر: هي فضيلة إسالمية قرآنية جتعل صاحبها داعية من دعاة عوة إىل الري، واألمر باملعروف والنّ الدّ  -1

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَ ِئَك ُهُم : ﴿َوْلَتُكن م نُكْم أُمَّة  َيْدُعوَن ِإىَل قال  ،الّصالح واإلصالح الَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
من دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل أجور من »قال:  رسول اهلل  ، أنّ عن أيب هريرة ،[121]آل عمران: اْلُمْفِلُحوَن﴾

عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، ال ينقص ذلك من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة، كان 
: ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن واألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو معقل الرتابط بني املؤمنني واملؤمنات حيث قال  ،1«آثامهم شيئا

َهْوَن َعِن الْ  ُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
بن تيمية يف كتابه: )األمر باملعروف اوممن استخدم هذا املصطلح  ،[21]التوبة: ﴾يم  أُْولَ ِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعزِيز  َحكِ 

 والنهي عن املنكر(.
خمربًا عن شعيب وهو يعظ قومه: ﴿ِإْن  اإلصالح: ويعين إصالح ما أفسده الناس أو التغيري إىل األفضل، قال  -2

: وقد بّوب البخاري يف صحيحه ،[00]هود: أُرِيُد ِإالَّ اأْلِْصالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب﴾
 َأوْ  ِبَصَدَقةٍ  أََمرَ  َمنْ  ِإالَّ  جنََّْواُهمْ  م ن َكِثريٍ  يف  َخي ْرَ  الَّ : ﴿"باب ما جاء يف اإلصالح بني الناس إذا تفاسدوا ، وقول اهلل 

، وخروج اإلمام [111]النساء: ﴾َعِظيماً  َأْجراً  نُ ْؤتِيهِ  َفَسْوفَ  الّلهِ  َمْرَضاتِ  ابْ تَ َغاء َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن النَّاسِ  بَ نْيَ  ِإْصاَلحٍ  َأوْ  َمْعُروفٍ 

                                                            
 .333، ص1، جالمعجم الوسيطإبراهيم مدكور،  1
اختذوا ﴿ومسعته يقرأ يف سورة براءة:  ،«اطرح عنك هذا الوثن !عدييا »فقال:  ،ويف عنقي صليب من ذهب النيب : أتيت بن حامت قال احلديث بطوله رواه عديّ  2

 ،. الرتمذيّ «وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ،لوهولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئا استح ،أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم»قال:  ﴾أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل
 .3259رقم ،122، ص9ج، سننال

 . 131صأصول التربية، مرسي،  3
 .2621رقم ،2262ص ،1ضاللة، ج أو هدى إىل دعا ومن سيئة أو حسنة سنة سن من باب العلم، كتاب ،الصحيح مسلم، 1
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ن استخدم هذا املصطلح عبد احلليم بن تيمية يف كتابه املوسوم: )السياسة وممّ  ،1إىل املواضع ليصلح بني الناس بأصحابه"
 الشرعية يف إصالح الرّاعي والّرعّية( وكتابه اآلخر: )احلسبة يف اإلسالم(.

 قال  ،ىل اآلخرين من منطلق أّن املؤمنني نصحة، أي: ينصح بعضهم بعضاً صيحة: ويقصد هبا تقدمي النصح إالنّ  -3
 وقوله  ،[62]األعراف: ﴾تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما اللَّهِ  ِمنَ  َوَأْعَلمُ  َلُكمْ  َوأَْنَصحُ  َريب   رَِسااَلتِ  أُبَ ل ُغُكمْ خمربًا عن نوح وهو ينصح قومه: ﴿

ُهمْ  فَ تَ َوىلَّ عن صاحل: ) أيضًا خمرباً  وقوله  ،[60]األعراف: ﴾نيمِ أَ  ح  اصِ نَ  مْ كُ ا لَ أنَ وَ  َريب   رَِسااَلتِ  أُبَ ل ُغُكمْ عن هود: ﴿ خمرباً   َعن ْ
وقد ترجم البخاري يف صحيحه  ،[25]األعراف: ﴾النَّاِصِحنيَ  حتُِبُّونَ  ال َوَلِكنْ  َلُكمْ  َوَنَصْحتُ  َريب   رَِساَلةَ  أَبْ َلْغُتُكمْ  َلَقدْ  قَ ْومِ  يَا َوقَالَ 

 لِلَّهِ  َنَصُحوا ِإَذا: ﴿تهم". وقوله ة املسلمني وعامّ صيحة: هلل ولرسوله وألئمّ ين النّ : "الدّ يف كتاب اإلميان: "باب قول النيب 
وممن استعمل هذا املصطلح أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي يف رسالته )لفتة الكبد إىل نصيحة الولد(، واإلمام  ،2﴾"َوَرُسولِهِ 

 ُمسرتشدين(. ، واحلارث احملاسيب يف رسالته )سالة الالغزايل يف رسالته )أيها الولد( أبو حامد
 الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذينَ  ِإالَّ  ُخْسرٍ  َلِفي َسانَ اإِلن ِإنَّ  َواْلَعْصرِ : ﴿واصي بالري: ويأيت مبعىن النصيحة، قال التّ  -1

 .[3-1]العصر:﴾ رْبِ الصَّ ا بِ وْ اصَ وَ ت َ وَ  ق  احلَ بِ  َوتَ َواَصْوا
َكَما : ﴿ة: ويقصد به تطهري النفس من مساوئ األخالق، وحتلّيتها مبحاسن األخالق، ويف هذا يقول اهلل زكيّ التّ  -9

ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا َويُ زَك يُكْم َويُ َعل ُمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة وَ   ﴾يُ َعل ُمُكم مَّا ملَْ َتُكونُوْا تَ ْعَلُمونَ أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل م نُكْم يَ ت ْ
  مكارم الشريعة(.ن استخدم هذه الكلمة اإلمام الرّاغب األصفهاين يف كتابه: )الذريعة إىلوممّ ، [131]البقرة:
وإذا رجعنا إىل كتاب مدارج السالكني ، 3األدب: يقصد باألدب: رياضة النفس بالتعليم والّتهذيب على ما ينبغي -6

يَا ﴿ : بقوله ذلك على واستشهدإياك نعبد وإياك نستعني لإلمام ابن القّيم وجدناه قد جعل األدب منزلة قرآنية من منازل 
َها َمالِئَكة  ِغال ظ  ِشَداد  ال يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَلي ْ

 اجتماع فاألدب: ،باالجتماع مؤذنة فظةاللّ  وهذه ،وغريه: أدبوهم وعلموهماس ابن عبّ  قال ،[6:]التحرمي َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن﴾
 والطاب، اللسان إصالح علم هو األدب: وعلم ،عام الذي جيتمع عليه الناسوهي الطّ  ،املأدبة ومنه العبد، يف الري خصال
 .1العام األدب من شعبة وهو واللل. الطأ عن وصيانته ألفاظه، وحتسني مواقعه، وإصابة

 اليت منها:  ولقد وردت كلمة األدب يف بعض أحاديث النيبّ 
ألن يؤدب الرجل ولده خري  من أن يتصدق »قال:  ما روي عن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  -
 .9«بصاع

                                                            
 .101ص، 2جاء يف اإلصالح بني الناس، ج كتاب الصلح، باب ماالصحيح، البخاري،  1
 .22، ص 1، جاملرجع السابق 2
 .5، ص 2، جالمعجم الوسيط، مدكور 3
 .325، ص2، جمدارج السالكين بين منازل إي اك نعبد وإي اك نستعينابن قيم اجلوزية،  1
 .1591رقم ،11، ص1جالسنن، الرتمذي،  9

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=528&idto=528&bk_no=51&ID=518#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=528&idto=528&bk_no=51&ID=518#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 .1«ما حنل والد  ولده أفضل من أدٍب حسن»قال:  وما روي عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول اهلل  -
 .2«أكرموا أوالدكم، وأحسنوا أدهبم»قال:  وما روي عن أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  -

ن استعمل هذا املصطلح اإلمام ونستشف من معاين هذه األحاديث أن لفظ األدب يدل على معىن كلمة الرتبية. ومم
 الّنووي يف كتابه: )التبيان يف آداب محلة القرآن(، واملاوردي يف كتابه: )أدب الدنيا والدين(.

 ،3التهذيب: ويأيت مبعىن تزكية النفس، جاء يف املعجم الوسيط، هّذب الّصيبَّ: ربّاه تربية صاحلة خالية من الشوائب -2
مسكويه يف كتابه: )هتذيب األخالق وتطهري األعراق(، كما استخدمه اجلاحظ يف رسالته وقد استعمل هذا املصطلح ابن 

 )هتذيب األخالق(.
 )الرتبية(.كبري فيما يعرف عندنا اليوم ب   ّن كلمة )التأديب( عند قدامى املسلمني كانت ترادف إىل حدّ أواحلّق 

ها عند الّسلف رضوان اهلل عليهم، أّن الرتبّية اإلسالمية هي يفهم من هذه املرادفات لكلمة الرتبية اليت ُتُدووَل استخدامُ 
فس اإلنسانية حبسن تنشئتها، ورعايتها، وتعّهدها، والعمل على إصالحها، وتأديبها، وتعليمها، واحلرص على سياسة النّ 

وأخرياً درجة النبّوة اليت  دعوهتا، ونصحها وإرشادها حىت تبلغ أقصى درجات الكمال، وهي: الصاحلّية، والصّديقية، والشهادة،
يِقنيَ قال  ،أغلقت مببعث حممد   : ﴿َوَمن يُِطِع الّلَه َوالرَُّسوَل فَُأْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم الّلُه َعَلْيِهم م َن النَِّبي نَي َوالص د 

يقول ابن باديس: "العلم الصحيح،  ،ومع هؤالء حيشر املربّون األمناء ،[65]النساء: َوالشَُّهَداء َوالصَّاحلِِنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا﴾
 .1ذان ينبين عليهما كمال اإلنسان"واللق املتني، مها األصالن اللّ 

 واألدب، والّتزكّية، بالري، والّتواصي والّنصيحة، واإلصالح، املنكر، عن والّنهي باملعروف واألمر الري، إىل إذن فالّدعوة
 هلا هدف واحد مشرتك وهو الرتبّية، وألجل هذا أدرجناها حتت مرادفات الرتبّية.والتهذيب 

 املفهوم االصطالحي: -ب
ة ينيّ امجة يف أغلب األحيان عن املعتقدات الدّ َيتلف التعريف االصطالحي للرتبية باختالف املنطلقات الفكرية النّ 

فإّن هذا االختالف يف الّدين والفكر والزّاد الثقايف والزمان واملكان يؤول  وتالياً  ،قافات املتنّوعة، واختالف األزمنة واألمكنةوالثّ 
 إىل اختالف يف املصادر والوسائل واألهداف.

يرى الفيلسوف اإلسالمي، أبو علي احلسني ابن سينا أّن الرتبية هي مسايرة ميول الصيّب، مث توجيهه إىل الّصناعة أو املهنة 
فابن سينا يرى أّن الطفل ملا يولد، يولد مبواهب وميول معّينة، وعن طريق املالحظة والتجربة ميكن التعّرف  ،9اليت تتفق وميوله

وفعاًل فإّن املطّلع على احلضارة الغربية  ،على هذه امليول واملواهب، مث توجيه الصيّب توجيهًا صحيحًا يتوافق وميوله ومواهبه

                                                            
 .1592رقم ،112، ص1ج، املرجع الّسابق 1
 .3621رقم ،252، ص3ج، سننالن ماجه، اب 2
 .1210، ص2، جالمعجم الوسيطمدكور،  3
 .55، صمن كالم الحكيم الخبيرفي مجالس التذكير ابن باديس،  1
 .269ص، التربية اإلسالمية وأثرها في المجتمع، ةعمري  9
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د معّينة تتّم من خالهلا اكتشاف مهارات األطفال، وتنمّيتها، وتوجيهها توجيهاً اليوم، جيدها أهّنا خّصصت مدارس ومعاه
 يف (Kids' Gallery: Creative Art) املدارس الغربية: روضة األطفال: الفنون اإلبداعيةصحيحاً يؤول إىل الّنجاح، من هذه 

ّلم املبّكر، تطوير مهارات الطفل وزرع الثقة يف هونغ كونغ الصينية، حيث يتحصل الطفل يف هذه املدرسة على: التعليم والتع
نفسه للظهور أمام اآلخرين، تعّلم الطفل فنون االتصال مع الغري، اعتماد الفنون البصرية كالّرسم، واألشغال اليدوية للق 

كما مّت   ،ا من املدارسوغريه ،1أبعاد فنّية يف الطفل، وأخرياً إقامة ورشات العمل من أجل ترسيخ ما يتعّلمه الطفل يف املدرسة
مؤّخرًا من إنشاء مثل هذه املدارس يف بعض البلدان اإلسالمية تعتمد املنهج الغريب والقيم اإلسالمية ألجل إنشاء طفل 

يف اإلمارات العربّية ( Intl School of Creative Science) مدرسة اإلبداع العلمي الدولية: متكامل. ومن هذه املدارس
تقسيم هذه املدرسة إىل أربع مراحل، لكل منها مديرها الاص الذي يتوىل اإلشراف على العملية الرتبوية  حيث مت، املتحدة

 ، وغري ذلك من املدارس.2والتعليمية ميدانياً: مرحلة الروضة، واملرحلة التأسيسية، واملرحلة االبتدائية العليا، واملرحلة الثانوية
 الرتبية والتنشئة ولكن مستخدمًا يف ذلك مصطلحا: األدب والتعّلم مستشهداً كما حتّدث ابن خلدون يف مقّدمته عن 

وعّقب على قول عمر رضي اهلل عنه بقوله: حرصاً  ،به اهلل"رع ال أدّ به الشّ على ذلك بكالم عمر رضي اهلل عنه: "من مل يؤدّ 
أملك له فإنه أعلم مبصلحته، .. والّرحلة يف على صون الّنفوس عن مذلة التأديب وعلمًا بأن املقدار الذي عّينه الشرع لذلك 

طلب العلوم ولقاء املشيخة مزيد كمال يف التعّلم والسبب يف ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون به من 
ة والتلقني أشد املذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وإلقاء وتارة حماكاة وتلقينا باملباشرة إال أن حصول امللكات عن املباشر 

ة ظريّ وقد أّكد األستاذ الرّاشد هذه النّ  ،3استحكاما وأقوى رسوخًا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول امللكات ورسوخها
البعض أّن الّتلقيد  من احلقائق الّسارية اليت ظهرت منذ بداية احلياة االجتماعية اإلنسانية ويغفل عنهاة بقوله: "إّن اللدونيّ 

تأثّرًا ال يشعر به، حىت إذا بلغ التأثر حّدًا يف الكثافة كبرياً  من صفات اإلنسان االجتماعي، وأنّه قابل للتأثر بغريهواحملاكاة 
ملا يوافق عقيدته  وفكرة ومفهوم ثابت ينقل املتأثر إىل مرحلة متحيص عقلي ملا عند الغري، فيزداد أخذاً  حتّول إىل عقيدة

 إّن )الّسمع( و)البصر( مها األداتان الرئيستان الّلتان يتّم هبما هذا التأثري الاّلُشُعوري، ،دهااملتكّونة، ويرفض ويعاف ما يضا
فالّشخص يسمع شيئاً، ويتكّرر لديه هذا الّسماع، فينشغل يف التفكري مبا مسع، حىت يأخذ عليه تفكريه وقتًا يزداد كّلما زاد 

األفكار املسموعة إىل عقائد ذاتية عند الشخص يعتنقها وحيملها، وغالباً ما تتحول  الّسماع، وعن طريق دوام التفكري مبا مسعه
اهرة وقد استشهد الرّاشد على هذه الظّ  ،1"هذا االعتناق إىل التعبري عنها بنفس االصطلحات والكلمات اليت مسعها يصل

َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، فَأَبَ َواُه يُ َهو َدانِِه ويُ َنص َرانِِه  "َما ِمْن قال: أنّه  بوية حبديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيّب الرتّ 

                                                            
 http://www.kidsgallery.com/hongkong/en_contact.php للمعلومات أكثر، يرجى زيارة هذا املوقع: 1
 http://www.scs-sharjah.com/arabic/curriculum/index.php للمعلومات أكثر، يرحى زيارة هذا املوقع:2
 .912، صمقدمةالابن خلدون،  3
 .11-13، صمنهجية التربية الدعويةالراشد،  1
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 أيضًا عن أيب هريرة رضي اهلل عنه: وقوله  ،"1ا تنتجون البهيمة، هل جتدون فيها من جدعاء، حىت تكونوا جتدعوهنامَ كَ 
 ".2"املرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من َيالل

يرى املفّكر اإلسالمي سّيد قطب يف تفسري الّظالل أّن الرتبّية هي ربط القلوب باهلل، وربط موازين القيم واألخالق مبيزان 
ة والعشائرية يف ة والعائليّ خصيّ وضغط املشاعر واالنفعاالت الشّ اهلل، وإخراج البشريّة كّلها من محّية اجلاهلّية، ونعرة العصبّية، 

ها ورة كلّ واحملور الذي تدور عليه السّ  ، ويقول سّيد يف تعقيبه القّيم على سورة الّنور: "3األصدقاء واألعداءعامل مع جمال التّ 
اليت تصل القلب بنور  فيقة،ة الرّ مسات الوجدانيّ إىل درجة اللّ  وترقّ ، يف وسائلها إىل درجة احلدود ة اليت تشتدّ هو حمور الرتبيّ 

واستجاشة املشاعر  مائر،هو تربية الضّ ، نية واللّ واهلدف واحد يف الشدّ ، ف الكون وثنايا احلياةالّله وبآياته املبثوثة يف تضاعي
وآداب البيت  ة،لفرديّ فسية اوتتداخل اآلداب النّ  ،صل بنور الّلهوتتّ  ،وترفّ  حىت تشفّ  ورفع املقاييس األخالقية للحياة،

ها بنور واحد هو نور صلة كلّ متّ  من معني واحد هو العقيدة يف الّله،ها بوصفها نابعة كلّ ، وآداب اجلماعة والقيادة واألسرة،
نور الّله ، ماوات واألرضل يف السّ ور األوّ تربية عناصرها من مصدر النّ ، وإشراق وطهارة ة،وهي يف صميمها نور وشفافيّ ، الّله

 أصالً  قائمة إسالمية الرتبّية "، كما يؤّكد أنّ 1رواحفوس واألوالنّ  مائر،والقلوب والضّ  ماوات واألرض،يف السّ  لماتالظّ الذي أشرقت به 
 جمتمع إجياد يف وإمّنا بالقّوة، اإلسالمي التشريع فرض يف الوقت إضاعة عدم وجيب اإلسالمّية، واألخالق العقيدة، أساس على

العملّية الرتبويّة الّناجحة مبنّية ، ويرى أّن 9اإلسالمية الّشريعة وحتكيم اإلسالمي الّنظام إقامة على والعمل الّرغبة له إسالمي
 على أربع خطوات هي:

 هلل العبوديّة تكون أن هو: العقيدة ومدلول والعقول، القلوب يف اإلسالمية العقيدة مدلول إحياء :األولى . الخطوة1
 وشريعته نظامه إىل والّتحاكم الضوع أو وحده، له الّتعبديّة الّشعائر تقدير أو وحده، بألوهّيته االعتقاد يف سواء وحده،
 .6وحدها
 اإلسالمّية، احلركة بدراسة وتوعيتهم اإلسالمّية، األخالق على الفهم هلذا يستجيبون من تربية :الثانية . الخطوة2

 تزال ال واليت طريقه يف كانت اليت والعقبات البشريّة، واجملتمعات املعسكرات كل مع الّتعامل يف اإلسالم سري وخطّ  وتارَيها،
  .2االستعماريّة والّصليبّية الّصهيونّية املعسكرات من وخباّصة بشّدة، تتزايد

                                                            
 .6955رقم ،231، ص1، جالصحيحالبخاري،  1
 .2320رقم ،316، ص1ج، سننالالرتمذي،  2
 .035، ص2، سورة املائدة، جفي ظالل القرآنانظر: سيد قطب،  3
 .2106، ص1انظر: املرجع الّسابق، سورة النور، ج 1
آنئذ. انظر: سيد قطب، كري استنبط هذا القول من خالل دراستنا الّتأّملّية لوثيقة: "ملاذا أعدموين" اليت كتبها سّيد قطب يف الّسجن احلريب بطلب من القضاء العس 9

 .10-12صلماذا أعدموني، 
لعسكري آنئذ. انظر: املرجع اُسُتشفَّ هذا القول من خالل دراستنا الّتأّملّية لوثيقة: "ملاذا أعدموين" اليت كتبها سّيد قطب يف الّسجن احلريب بطلب من القضاء ا 6

 .20-22صالّسابق، 
د قطب يف الّسجن احلريب بطلب من القضاء العسكري آنئذ. انظر: املرجع اُسُتشفَّ هذا القول من خالل دراستنا الّتأّملّية لوثيقة: "ملاذا أعدموين" اليت كتبها سيّ  2

 .20-22الّسابق، ص
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 حماوالت وعدم صحيحة، إسالمّية تربية الصحيحة، املفهومات وهذه الّدعوة هذه يقبل من تربية: الثالثة . الخطوة3
 الّشريعة وحتكيم اإلسالمي، الّنظام بإقامة املطالبة ليست إذ  احلكم، على االستيالء طريق عن اإلسالمي الّنظام فرض

 إىل الّسالف الطّريق عن –وحمكومني حّكاماً – ذاهتا اجملتمعات نقل هي البدء نقطة ولكن البدء، نقطة هو اإلسالمّية
 الّتوجيه متلك وقطاعات عناصر تشمل األقلّ  فعلى كّله اجملتمع تشمل مل إن قاعدة وتكوين الّصحيحة، اإلسالمّية املفهومات

  .1اإلسالمية الّشريعة وحتكيم اإلسالمي الّنظام إقامة على والعمل الّرغبة إىل كّله اجملتمع اجّتاه يف والّتأثري
 على اإلسالمي، اجملتمع يف اإلسالمّية الرتبوية باملهام للقيام ومؤّهل قادر مجاعي إسالمي تنظيم إجياد :الرابعة . الخطوة4

 الّسلوك يف اإلسالمي باللق األخذ ومن العقيدة، فهم من عالية درجة إىل األفراد وصول بعد إالّ  تنظيم بأيّ  البدء جيوز ال أنّه
 من التنظيم محاية من البد كهذا، تربوي برنامج يف املضي ومع نفسه، الوقت ويف ذكره، تقّدم الذي الوعي ومن والّتعامل
 ودسائس خمّططات تأثري حتت بيوهتم وأطفاهلم وتشريد أفراده، وتعذيب نشاطه ووقف وتدمريه الارج، من عليه االعتداء

   .2معادية
ويرى عبد الرمحن عمريه، أنه تكاد تتفق كلمة علماء املسلمني على أّن الرتبية عملّية حتقيق الّنمّو املّتزن املنسجم جلميع 

 .3كمالهاستعدادات الفرد، اجلسمية والنفسية والعقلية واللقّية، حىت يصل إىل  
بأهّنا األسلوب األمثل يف التعامل مع الفطرة البشرية توجيهًا مباشرًا بالكلمة وغري مباشر ويقول عبد احلليم حممود عن الرتبية 

وهذا املنهج يلتمس من مصادره، وهي: الكتاب  ،بالقدوة، وفق منهج خاص ووسائل خاصة، إلحداث تغيري يف اإلنسان حنو األمثل
شعب  والسّنة والّسرية الّنبويّة وسرية الّصحابة رضوان اهلل عليهم وما أمجعوا عليه من أمر. وهذا املنهج الربّاين شامل متكامل، يعاجل كل

 . 1وال حيتاج إىل سواه من املناهجاحلياة البشرية، 
النسبة للمجتمع املسلم تركيبة حرّة ال تتقّيد إالَّ مبا به نص من كتاب اهلل أو سّنة الرسول ويرى عبد احلليم سّيد أّن الرتبّية ب

 فاملسلمون هم الذين حيّددون غاياهتا وأهدافها، وما يتطّلبه حتقيقها من وسائل، وهم أيضاً الذين يصّممون العملّيات اليت ،
اليت حتّدد طبيعة اإلنسان، وحتّدد القيم الّرفيعة اليت ينبغي أن  حتّقق هذه الغايات يف ضوء فهمهم لنصوص القرآن والسّنة

حيّققها اجملتمع املسلم واملعايري اللقّية اليت حتكم سلوك أفراده، وتضع اإلطار العام ملا ينبغي وما ال ينبغي فعله للوصول إىل 
 .9هذه الغايات واليت ينبين عليها أيضاً اجملتمع املسلم كّله مبؤّساسته

                                                            
لعسكري آنئذ. انظر: املرجع اُسُتشفَّ هذا القول من خالل دراستنا الّتأّملّية لوثيقة: "ملاذا أعدموين" اليت كتبها سّيد قطب يف الّسجن احلريب بطلب من القضاء ا 1

 .20-22الّسابق، ص
لعسكري آنئذ. انظر: املرجع اُسُتشفَّ هذا القول من خالل دراستنا الّتأّملّية لوثيقة: "ملاذا أعدموين" اليت كتبها سّيد قطب يف الّسجن احلريب بطلب من القضاء ا 2

 .20-22الّسابق، ص
 .266صالتربية اإلسالمية وأثرها في المجتمع، عمريه،  3
 .12-19صالمسلمين: دراسة تحليلية تاريخية، وسائل التربية عند اإلخوان حممود،  1
 .12، ص التربية في القرآن والسن ة: الغايات واألهدافعبد احلليم سّيد،  9
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ّرفها  مقداد ياجن قائاًل: "فهي جمموعة التصّورات واملفاهيم واألفكار واألحكام والقيم ذات احلّد األقصى من التجريد ويع
والعمومية املنظمة واملرتبطة منطقّيًا مبوضوع إعداد اإلنسان املسلم حسب األصول اإلسالمية، ويف ضوئها ميكن تفسري 

 ".1وتربيرها وتقوميها وتوجيهها وترشيدها إىل األفضل واألحسن باستمرارالعملّيات الرتبوية اإلسالمية اهلادفة 
الرتبية اإلسالمية هي ة واحلديثّية ملفهوم الرتبية، ميكن القول بأّن: ة والقرآنيّ ة واالصطالحيّ غويّ راسة اللّ وكنتيجة حتمية هلذه الدّ 

ركاته وسكناته منذ الّصغر، وتنشئته جسديّاً، وروحّياً، ونفسّياً، حتقيق العبودية هلل، وحفظ اإلنسان ورعايته والعناية به، وتتّبع ح
وعقلّياً، وخلقّيًا وفق منهج ربّايّن متكامل وشامل جلميع نواحي احلياة، ووسائل ربّانّية يقّررها هذا املنهج، حىت يرتقي اإلنسان 

لف واللف الّصحيحة، وجتارب واجتهادات السّ نة وهذا املنهج يلتمس من مصادره، وهي: الكتاب والسّ  ،إىل كماله املطلوب
 .، وواقع املعاشةمجيعاً بعد التأّكد من عدم معارضتها للكتاب والسنّ 

 أهمي ة التربي ة اإلسالمي ة المحور الثاني:
واجهة  ال شّك أّن أمهّية الرتبّية اإلسالمية تكمن يف بناء أجيال قادرة على احلفاظ على البقاء اإلسالمي، وذلك عن طريق م

عن طريق وسائلها كل مظاهر االحنراف املتمثلة يف االستشراق، والتنصري، والعوملة، والعلمانية اليت جاءتنا من احلضارة الغربية 
كّل   ،اإلنرتنت، والقنوات الفضائيةوالسينما، والتلفاز، والفيديو، و املختلفة كاملطبوعات، والبعثات العلمية والتنصريية، والراديو، 

ة الكفريّ  العقائد وتتمثل هذه الّسموم يف ،هذه الوسائل وغريها أسهمت يف انتشار مسوم احلضارة الغربية بشكل مذهل
ة اليت ال تؤمن إال بكل ما هو حمسوس، وتأليه املال وعبادة أصحابه، واالحنالل واإلباحية والدعوة ملمارسة كل رذيلة اإلحلاديّ 

ة، هو خلق ديانة مادية جديدة يف أوساط ا ميكن القول أّن الغاية من الرتويج للحضارة الغربيّ من هن ،والتحّلل من كل فضيلة
الشعوب اإلسالمية حتت غطاء الثقافة والتحّضر، مثّ إحالهلا حمّل اإلسالم، وبذلك يسهل على الرجل األبيض )الغريب( سياسة 

، وتاليًا لن تكون هناك أيّة معارضة من قبل هذه األجيال اليت هذه األجيال وتذليلها وهتييئها لتسيري شؤون البالد والعباد
 وبالفعل لقد قّدر هلذه األجيال اليت هي من ،صنعتها احلضارة الغربية

 وإىل اآلن.  2مانقرن من الزّ  قرابةصنع الثقافة الغربية من حكم بالد املسلمني 
لقد كان من نتائج تسّلل هذا الغزو الثقايف إىل الشعوب اإلسالمية أن وّلد الّشكوك والوساوس يف عقوهلم، مث طبعهم بطابع 

تمع التبعية الفكرية ألولئك الغزاة اجملرمني. وبالتايل انتشار ظاهرة ازدواجية الرتبية أو ما بات يعرف بتعّدد أو اختالط الرتبيات يف اجمل
وال  ،احد، وصار اجملتمع املسلم مزجيًا من أشخاص تتنازعهم تربيّات خمتلفة علمًا أّن حّض اإلسالم فيها عزيز جّداً اإلسالمي الو 

اهرة ووضع احللول هلا، شّك أّن ظاهرة اختالط الرتبيّات حتّد كثرياً من تأثري اجلهود الرتبوية، ولذلك جلأ املربّون إىل عالج هذه الظّ 
 -واحلمد هلل-فإننا "ومن هذه احللول ما ذكره ابن باديس اجلزائري رمحه اهلل وهو يتحّدث عن اسرتاجتيّته الرتبوية يف بناء األجيال: 

منهم  نريّب تالمذتنا على القرآن من أّول يوم، ونوّجه نفوسهم إىل القرآن يف كل يوم، وغايتنا اليت ستتحقق أن يكّون القرآن
                                                            

 .15، ص معالم بناء نظرية التربية اإلسالميةياجن،  1
مية وبني األفكار الغريبة عن األمة اإلسالمية، ومنذ ذلك احلني وإىل اآلن اليت كانت تعترب جدارا عازاًل بني ثقافة األّمة اإلسالم، 1521أي بعد سقوط الالفة اإلسالمية سنة  2

 رؤية اإلسالم يف ذلك كله. بدأ الرجل األبيض يرّوج لفكرته يف رؤيته للكون والالق واإلنسان اليت ختالف متاما 
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 ،1رجااًل كرجال سلفهم، وعلى هؤالء الرجال القرآنيني تعّلق هذه األّمة آماهلا، ويف سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا، وجهودهم"
نة مالزمة للقرآن لكوهنا شارحة له، بعد ذلك يأيت دور األسرة، للرتبية، وللتذكري فإّن السّ  املصدر األساسيفالقرآن يعترب هو 
 . فاملدرسة، فاملعلم، فالبيئة احمليطة فاملسجد، فاإلمام،

ا أساس البناء اللقي الذي هو أساس تكوين اجملتمعات وبناؤها على إّن العمليّات الرتبويّة حتتاج إليها األفراد واجلماعات ألهنّ 
، اً وسياسيّ  اً واقتصاديّ  اً قافيّ وث اً اجتماعيّ  ومجاعاتٍ  أسس وقيم ومبادئ سليمة، بل تقوم الرتبية بدور فاعل يف تنمية اجملتمعات أفرادٍ 

صفهم و  قبل اإلسالم مثاًل كان مستواهم األخالقي يف اجلزيرة العربّية يوصف بالتديّن الّشديد يف شىّت اجلوانب حىّت فالعرب 
امليتة، ونأيت : "كنّا قومًا أهل جاهلية، نعبد األصنام ونقطع األرحام، ونأكل بقوله عنه الّصحايب اجلليل جعفر الّصادق رضي اهلل

وقد ذكرت لنا أّم املؤمنني السّيدة عائشة رضي اهلل عنها مثااًل عن  ،2نسيء اجلوار، و يبطش القوي منّا بالضعيف"الفواحش و 
 اليوم، النّاس نكاح منها فنكاح: أحناء أربعة على كان اجلاهلّية يف الّنكاح جوانب التديّن األخالقي يف اجملتمع اجلاهلي فقالت: "إنّ 

 أرسلي: طمثها من طهرت إذا المرأته يقول الرجل كان آخر، ونكاح ينكحها مث فيصدقها ابنته أو وليّته الّرجل إىل الّرجل َيطب
 أصاهبا محلها تبنّي  فإذا منه، تستبضع الذي الّرجل ذلك من محلها يتبنّي  حىت ميّسها وال زوجها، ويعتزهلا منه فاستبضعي فالن إىل

 الرّهط جيتمع آخر، ونكاح االستبضاع، نكاح يسّمى الّنكاح هذا فكان الولد، جنابة يف رغبة ذلك يفعل وإمنا أحّب، إذا زوجها
 يستطع فلم إليهم، أرسلت محلها تضع أن بعد ليال ومرّ  ووضعت محلت فإذا فيصيبوهنا، كّلهم املرأة على فيدخلون العشرة دون
 من فتسّمي فالن، يا ابنك فهو ولدت وقد أمركم من كان الذي عرفتم قد: هلم فتقول عندها، جيتمعوا حىت ميتنع أن منهم رجل

 ممن متتنع ال املرأة على فيدخلون الكثري النّاس جيتمع رابع ونكاح الّرجل، منه ميتنع أن يستطيع ال ولدها به فيلحق بامسه، أحّبت
 هلا مجعوا ووضعت إحداهنّ  محلت فإذا عليهن، دخل أرادهنّ  فمن علماً، وتكون الرّايات أبواهبن على ينصنب البغايا وهنّ  جاءها،

يف أحضان   العربولكن بعد أن ترىّب  ،3ذلك" من ميتنع ال ابنه ودعي به فالتاط يرون، بالذي ولدها أحلقوا مث القافة، هلا ودعوا
إىل اهلل عز وجل لنوّحده ونعبده، وخنلع ما   1فدعانا: "عنه جعفر الّصادق رضي اهللنفسه اإلسالم، صاروا كما يصفهم الّصحايّب 

كنّا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث، وأداء األمانة، وصلة الّرحم، وحسن اجلوار، والكّف 
عبد اهلل ال نشرك به شيئاً، وأمرنا عن احملارم، والّدماء، وهنانا عن الفواحش، وقول الّزور، وأكل مال اليتيم وقذف احملصنة، وأمرنا أن ن

، وتقول الّسّيدة عائشة رضي اهلل عنها استكمااًل حلديثها عن نكاح 9"بالّصالة والزّكاة والّصيام واحلّج من استطاع إليه سبيالً 
دّلت هذه الّنصوص على الّنقلة الّنوعّية  ،6"اليوم النَاس نكاح ِإاَل  كله اجلاهلية نكاح هدم باحلقّ   حمّمد بُعث فلّمااجلاهلّية: "

                                                            
 .112، ص2، جابن باديس حياته وآثارهالطاليب،  1
 .1212رقم ،266، ص1ج، مسندهاألثر بطوله أخرجه أمحد يف  2
 .1031رقم ،313، ص3ج، كتاب النكاح، باب من قال ال نكاج إال بويّل، هصحيحيف احلديث بطوله أخرجه البخاري  3
 .أي: النيب حممد  1
  .1212رقم ،266، ص1، جهمسنديف احلديث بطوله أخرجه أمحد  9
 .1031رقم ،313، ص3ج، كتاب النكاح، باب من قال ال نكاج إال بويّل، هصحيحيف  البخارياحلديث بطوله أخرجه  6
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، وكانت النتيجة الفريدة اليت أحدثتها الرتبية اإلسالمية يف حياة العرب الذين أسلموا هلل رّب العاملني واستجابوا لدعوة رسول اهلل 
رضي اهلل عنهم -والّدعاة واجملاهدين بني مّكة واملدينة يف إعداد طبقة هائلة من العلماء  بعد ثالثة وعشرين حواًل قضاها النيّب 

 الذين أسهموا مجيعاً يف محل رسالة اإلسالم إىل النّاس كافّة. -مجيعاً 
َيطئء من حيصر الرتبّية يف شقٍّ واحد وهي عالقة اإلنسان بربّه عن طريق إقامة الّشعائر التعبديّة من صالة وصيام وزكاة وحّج 

ّق الثاين املتمّثل يف العالقة بني بين آدم بعضهم وحنو ذلك من القربات اليت ال شّك أهنّ  ّّ ا تقّرب العبد إىل ربّه عّزوجّل، ويغفل الّش
 بعضًا يف احلياة،  وهذا الفهم الّسّيء لإلسالم أّدى إىل ظهور ازدواجّية الشخصّية يف اجملتمعات اإلسالمية، وننّبه هنا أّن العبادات

ا املعامالت تتمّثل يف العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان مسلمًا كان أو كافراً، وال ميكن تتمّثل يف العالقة بني العبد وربّه، بينم
الفصل بينهما البتة، ألّن حسن املعامالت عالمة على قبول العبادات، وسوء املعامالت عالمة على عدم قبول العبادات، وهذا ما 

 الصَّاَلَة ِإنَّ  َوأَِقمِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اْتلُ ﴿عندما قال: احلّث عليها قّرره القرآن يف آية جامعة وردت يف األمر على الّصالة و 
 مسلم ، وما قّررته السّنة أيضاً فيما رواه[19]العنكبوت: ﴾َماَتْصنَ ُعونَ  يَ ْعَلمُ  َواللَّهُ  َأْكبَ رُ  اللَّهِ  َوَلذِْكرُ  َكرِ َواْلُمن اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَ ن َْهى الصَّاَلةَ 

 متاع، وال له درهم ال من فينا املفلس: قالوا ؟«املفلس ما أتدرون»:  اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي هريرة أيب عن والرتمذي
 وسفك هذا، مال وأكل هذا، وقذف هذا، شتم وقد ويأيت وزكاة، وصيام بصالة القيامة يوم يأيت من أّميت من املفلس إنّ » :فقال

 خطاياهم من أُخذ عليه ما يقضي أن قبل حسناته فنيت فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا فيُعطى هذا، ضرب و هذا، دم
للعبادة يف اإلسالم هي تربّية الّنفس اإلنسانية  املقصد األسىن أنّ : اآلية واحلديث معىن ، وحاصل1«النّار يف طرح مث عليه فطرحت

 . تربّية تؤّهلها إىل ترك املعاصي واملنكرات واملظامل اليت من شأهنا إقامة البغضاء واحلقد والكراهية واحلروب والفُت بني بين البشر
ابتداء ال يتمىّن احلرب وال يدعو  ماحلرب ضّد األعداء، فاإلسالاألوقات العصيبة مثل مطلوبة حىت يف اإلسالمّية إّن الرتبية 

لعرض احلياة الدنيا، وإمّنا إلعالء كلمة اهلل يف األرض، وإقرار منهجه يف احلياة  يدخلهاال  وإذا أدخل يف احلرب مدفوعاً فإنّه ،2إليها
الكرمي الواردة يف القتال، ومن يظهر لنا من جمموع آيات الكتاب " :باحلكمة والرتبية احلسنة، ويف هذا املعىن يقول عبد اهلل عزّام

عمل النيّب نفسه يف سننه، ومن السرية، وتاريخ حروبه، أّن اإلسالم ال يبيح حرب االعتداء، وال حيّل احلرب لعرض احلياة 
الدنيا، فعند اهلل مغامن كثرية. أما الغايات األخرى اليت يقاتل من أجلها الناس، كسيادة عنصر على عنصر، أو شعب على 

أو استعالء ملك على ملك، أو طبقة من الطبقات االجتماعية على طبقة أخرى، أو توسيع رقعة مملكة، أو أغراض  شعب،
حربية أو اسرتاتيجية، أو األغراض االقتصادية، أو االستئثار باملواد الامة، واألسواق التجارية، أو متدين املتخلفني عن 

إلشعال احلرب، ونقض العهد، وهدم السلم الدائمة، فليس ذلك كّله يف شيء احلضارة، أو غري ذلك مما تتخذه الدول وسيلة 

                                                            
 .2901رقم ،1552، ص1ج، 19، كتاب الرّب والّصلة واألدب، باب صحيحالمسلم،  1
يقال له: عبد اهلل بن أيب أوِف، فكتب إىل عمر بن عبيد اهلل حني سار إىل احلرورية، َيربه، أّن  عن أيب النضر، عن كتاب رجل من أسلم، من أصحاب النيب  2

ال تتمّنوا لقاء العدّو، واسألوا اهلل العافية،  !يا أيها الناس»قام فيهم، فقال:  أيامه اليت لقي فيها العدّو، ينتظر حىت إذا مالت الشمسكان يف بعض   رسول اهلل 
الّلهّم، منزل الكتاب، وجمري الّسحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم، وانصرنا »، وقال: ، مث قام النيب «هم فاصربوا، واعلموا أّن اجلّنة حتت ظالل السيوففإذا لقيتمو 

 .1212رقم ،1362، ص3ج، 6، كتاب اجلهاد والّسري، بابصحيحال، انظر: مسلم«. عليهم
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مما أباح اإلسالم القتال ألجله: ذلك ألن غايات اإلسالم إنسانية سامية، يعّم نفعها الناس مجيعاً، ونظرية علوية تقع على 
ويقول األستاذ سيد قطب:  ،1ّب العاملني"البشر مجيعاً، كأسرة واحدة متكافلة. واهلل تعاىل ليس رّب املسلمني وحدهم، بل ر 

"الّسلم قاعدة، واحلرب ضرورة، ضرورة لتحقيق خري البشرية، ال خري أمة وال خري جنس وال خري فرد، ضرورة لتحقيق املثل 
ظلم، اإلنسانية العليا اليت جعلها اهلل غاية الدنيا، ضرورة لتأمني الناس من الضغط، وتأمينهم من الوف، وتأمينهم من ال

قال محد حسن رقيط:  2،وتأمينهم من الضر، ضرورة لتحقيق العدل املطلق يف األرض، فتصبح إذن كلمة اهلل هي العليا"
"واإلسالم الذي أباح احلرب يوجب على أتباعه أن ال يقاتلوا إال من اشرتك يف القتال وأما من جتنب احلرب فال حيل قتله، 

ثلة بل حرم قتل احليوان وحّرم اإلسالم كذلك قتل النساء واأل
ُ
طفال واملرضى والشيوخ والرهبان والعباد واألجراء، وحرم امل

وإفساد الزروع واملياه وتلويث اآلبار وتتبع الفار وهدم البيوت واإلجهاز على اجلريح، وإذا تعّينت احلرب على املسلمني فإهنم 
: ﴿الَِّذيَن آَمُنوا يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َكَفُروا يُ َقاتُِلوَن هي العليا. قال اهلل يقاتلون يف سبيل إعالء كلمة اهلل لتكون 

حىت  ، وال يبدأ املسلمون بقتال عدوهم[26النساء:]يف َسِبيِل الطَّاُغوِت فَ َقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيفًا﴾ 
ويف ذلك مصلحة لعامة املشركني من الناحيتني  ،يعرضوا عليهم إما قبول اإلسالم فإن أبوا فيطالبوا بدفع اجلزية فإن أبوا قاتلوهم

ا الدنيوية فسوف يتمتع عامة املشركني بعدل املسلمني إذا ظهروا عليهم وسوف حيافظون على حقوقهم أمّ  ،الدنيوية واألخروية
خروية فسوف تتهّيأ هلم سبل رؤية اإلسالم وإمكانية الدخول فيه بعد أن أزال املسلمون حواجز الطواغيت ا األوأمّ  ،وأمواهلم

وهبذا املوقف الذي ينهجه اإلسالم جتاه احلرب تصان املكتسبات احلضارية من الدمار والراب والفساد.. وينعم الناس  ،عنهم
 .3حبياة كرمية مطمئنة"
يلجأون إىل الرتبية عندما تواجههم الّشدائد،  فهذا أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رضي اهلل تعاىل احل لف الصّ لذلك كان السّ 

اإلمرباطورية العظمى يف العامل يف ذلك الوقت، زّودهم نصيحته الرتبوية  د األجناد ملواجهة إمرباطورية فارس اليت كانت تعدّ عنه ملا جنّ 
ومن معك من األجناد بتقوى اهلل على كل حال فإن تقوى اهلل أفضل العدة يف احلرب وأقوى  أوصيك د:الالدة قائاًل لقائد اجلن

املكيدة على العدو وأوصيك ومن معك من األجناد بأن تكونوا أشد احرتاسا عن املعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب اجلند 
كعددهم وال عدتنا كعدهتم فإن استوينا يف ليس أخوف عليكم من عدوهم وإمنا ينصر املسلمون مبعصية عدوهم هلل فإن عددنا 

واعلموا أن يف سريكم عليكم من اهلل حفظة يعلمون ما  املعصية كان هلم الفضل علينا يف القوة وإال ننتصر عليهم بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا 
فلم يسلط علينا فرب قوم سلط عليهم من هو شر  تفعلون فاستحيوا منهم وال تعملوا مبعاصي اهلل وأنتم يف سبيله وال تقولوا إن عدونا شر منا

عملوا مبعاصي اهلل كفار اجملرمني فجاسوا خالل الديار وكان وعدا مفعوال فاسألوا اهلل العون على منهم كما سلط على بين إسرائيل إذ 
 .1"أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم أسأل اهلل ذلك يل ولكم

                                                            
 .56-59-51ص، الر سالة الخالدةعبد اهلل عزام،  1
 .23، صالسالم العالمي واإلسالمسيد قطب،  2
 .56-59، صالتقدم الحضاري في اإلسالمرقيط،  3
 .336، ص9جحلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصفهاين،  1
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لقد نّبه الباحث إىل منوذج واحد من مناذج الرتبية اإلسالمّية، وإاّل فهنالك مناذج أخرى متنّوعة، فعلى سبيل املثال ال احلصر: 
: هي أحسن يف قوله االلتزام باألخالق احلسنة عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجمادلة أهل الكتاب وأهل الباطل باليت 

 أَْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  مبَنْ  أَْعَلمُ  ُهوَ  رَبَّكَ  َأْحَسُن ِإنَّ  ِهيَ  بِالَّيِت  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاحلِْْكَمةِ  رَب كَ  يلِ َسبِ  ِإىَلٰ  ادْعُ ﴿
، ذكر الواحدي يف أسباب [126، 129]الّنحل: ﴾لِلصَّابِرِينَ  َخي ْر   هَلُوَ  َصبَ ْرمتُْ  بِِه َولَِئنْ  ُعوِقْبُتمْ  َما مبِْثلِ  فَ َعاقُِبوا َعاقَ ْبُتمْ  بِاْلُمْهَتِديَن، َوِإنْ 

 ساءه، منظراً  فرأى  اهلل رسول انصرف أحد، قتلى عن املشركون انصرف ملا :عباس رضي اهلل عنه قال ابن نزول هذه اآلية عن
 اهلل يبعثه حىت لرتكته بعدي، سنة تكون أو النساء حتزن أن "لوال: فقال أذناه وُجِدَعت أنُفه، واْصطُِلمَ  بطنه، ُشقَّ  قد: محزَةَ  ورأى
 على فجعل رجاله، فخرجت وجَهه هبا فغّطى بربدة دعا مث. منهم" رجالً  سبعني مكانه ألقتلنّ  والّطري، الّسباع بطون من تعاىل
 وكان صالة، سبعني عليه صّلى حىت مكانه ومحزةُ  فُيوَضعُ  بالّرجل جُياءُ  جعل مث عشراً، عليه وكرّب  قدمه مث اإلْذخر، من شيئاً  رجليه
 َوٱْصربْ : ﴿ قوله إىل﴾ ٱحلََْسَنةِ  َوٱْلَمْوِعظَةِ  بِٱحلِْْكَمةِ  رَب كَ  َسِبيلِ  ِإىَلٰ  ٱدْعُ : ﴿اآلية هذه نزلت: منهم وفُرغ ُدفنوا فلما. سبعني القتلى

، ويكتفي الباحث هاهنا بذكر هذين الّنموذجني لضيق الوقت واقتضاء موضوع 1بأحد مُيَث ل ومل َفَصرَب ﴾ بِٱللَّهِ  ِإالَّ  َصب ُْركَ  َوَما
 البحث.

إّن الرتبية اإلسالمية الّناجحة اليت تسهم يف خدمة األّمة اإلسالمّية، ويف الّصالح وكنتيجة حتمية هلذا احملور نقول: 
غرِية، ألّن واإلصالح املنشودين هي الرتبية اليت ال تتنازل عن ثوابت األمة اإل

ُ
سالمية وال تبايل باملربرّات الزائفة، واملساومات امل

ثوابت األّمة اإلسالمية فوق كل اعتبار، وعليها تقوم شخصية الفرد املسلم امللتزم وكيان اجملتمع اإلسالمي، والتالعب هبذه 
 .ناً نبّياً ورسواًل طيلة أربعة عشر قر  ّمٍد الثوابت يعين التالعب مبصري أّمة آمنت باهلل ربّاً، وباإلسالم ديناً، وبسّيدنا حم

ظامني عازير، والنّ ل يف التّ واملتغرّيات تتمثّ  ،ةل يف العقيدة، والعبادة، واحلدود، واألحوال الشخصيّ وابت هي اليت "تتمثّ إّن الثّ 
وَيطئ من يقوم بنقل أشياء من دائرة الثوابت ويضعها  ،ة على العرف والعادات واملصلحةياسي واإلداري، واألحكام املبنيّ السّ 

 . 2يف املتغرّيات، كما َيطئ ذات الطأ من يفعل العكس"
هذه مجلة من الثوابت اإلسالمية اليت ينبغي ألّي مرب  إسالمي أن يراعيها ويقف عند حدودها، واليت ال جيوز له أن يتعّداها أو 

مساومة حمتملة، وله يف الوقت عينه أن جيتهد ببذل الوسع واستفراغ الطاقة يف دائرة املتغرّيات إذا يتغافل عنها جملّرد اّدعاء كاذب، أو 
 جيوز لنا حتميل اإلسالم تبعاته. لك، أما إذا احنرفت الرتبية عن اجلاّدة، فالكان أهالً لذ

 المحور الثاث: عوامل نجاح التربي ة اإلسالمي ة
هناك حقيقة تارَيّية ينبغي أن نقف أمامها طويالً وأن نعيها جّيداً، وهي أّن اآليات القرآنية واألحاديث النبويّة قد عملت عملها 
يف  تربّية اجلماعة املسلمة األوىل، حىت أنشأت جياًل كاماًل تتمثل فيهم كل صفات الري كالّصدق، واألمانة، والورع، والتقوى، 

ّرد، والتفاين، واإليثار، وأداء األمانة، وصلة الّرحم، وحسن اجلوار،  وغري ذلك، ويف الوقت نفسه كانت اجلماعة والتضحية، والتج
املسلمة األوىل تتحرّج عن كل صفات الشّر كأكل امليتة، وعبادة األصنام، وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأكل الرّبا، 

                                                            
 .129، ص3جأحكام القرآن، بن العريب، ا 1
 .35، 30، صالثوابت والمتغي راتنعمان عبد الرزاق السامرّائي،  2
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د البنات، والّشذوذ، والغّش، والكذب، والقتل وغريها من السلوكات املنحرفة، يقول سّيد قطب وقطع الّرحم، والظّلم، والفجور، ووأ
 يف ممّيزاً  جيالً  -عليهم اهلل رضوان الّصحابة جيل- النّاس من جيالً  الّدعوة هذه خّرجت عن جيل الّصحابة رضوان اهلل عليهم: "لقد

 مدار على الطّراز ذلك من أفراد وجد أخرى، نعم مرّة الطّراز هذا خترج تعد مل مثّ  مجيعه، البشريّة تاريخ وِف كّله، اإلسالم تاريخ
 هذه حياة من األوىل الفرتة يف وقع كما واحد، مكان يف الّضخم، العدد ذلك مثل جتّمع أن قط حيدث مل ولكن التّاريخ،
 . 1الّدعوة"

فعاًل إّن تلك اآليات القرآنية واألحاديث النبويّة اليت عملت عملها يف تربية اجلماعة املسلمة األوىل، مل تعد تعمل عملها اليوم 
يف تربّية هذا اجليل احلاضر رغم أّن القرآن املوجود معنا اليوم هو نفس القرآن الذي كان بني يدي الّصحابة رضوان اهلل عليهم، 

ا أيضاً، واإلنسان أيضًا هو نفسه اإلنسان، ترى ما هي العوامل وراء تفّوق اجليل األّول، واحندار األجيال اليت والسّنة هي نفسه
 تليه؟ 

 فالنورد اآلن هذه العوامل كما سيأيت:
 العامل األو ل: التلق ي من نبع القرآن وحده والسنة النبوي ة وحدها:

وجود كّله )اهلل، الكون، اإلنسان(، مث يف استمداد منهج حياته كّله )الّنظام كان اجليل األّول يقتصر يف استمداد تصّوره لل
وحدها،  األخالقي، الّنظام الّسياسي، الّنظام االقتصادي، وكل مقّومات حياته(: على كتاب اهلل وحده، وسّنة نبّيه حممد 

)مثل فلسفة الّرومان وثقافتها، وفلسفة اإلغريق ومنطقها،  والتجّرد من كّل املؤثّرات واإلمالءات الارجيّة، ورواسب الثقافات األخرى
وأساطري الفرس وتصّوراهتم، وإسرائيليّات اليهود، والهوت الّنصارى وغري ذلك من رواسب الثّقافات واحلضارات العاملّية وقتذاك(، 

  اهلل رسول حديث كان فما وحده، القرآن القرآن، نبع هو اجليل ذلك منه استقى الذي األّول النّبع يقول سّيد قطب: "كان
 الذي النّبع هو إذن وحده القرآن كان  ،2"القرآن خلقه كان: "قالت عنها اهلل رضي فعائشة النّبع، ذلك آثار من أثراً  إالّ  وهديه

 فيقول:، مث يكشف سّيد قطب عن سبب اقتصار الّصحابة على نبع القرآن وحده 3عليه" ويتخّرجون به، ويتكّيفون منه، يستقون
 كانت فقد! كالّ ... دراسات وال مؤلفات، وال علم، وال ثقافة، وال حضارة، يومها للبشريّة يكن مل ألنّه كذلك ذلك يكن "ومل

 احلضارة خمّلفات هناك وكانت امتداده، على أو عليه، تعيش أوروبا تزال ما الذي وقانوهنا وكتبها وثقافتها الّرومان حضارة هناك
 وشعرها وفّنها الفرس حضارة هناك وكانت اليوم، حىتّ  الغريب الّتفكري ينبوع يزال ما وهو وفّنها، وفلسفتها ومنطقها اإلغريقّية

 وكانت اخل،... الصني وحضارة اهلند حضارة: ودانية قاصية أخرى وحضارات كذلك، حكمها ونظم وعقائدها وأساطريها
 اجلزيرة، قلب يف تعيشان والّنصرانّية اليهوديّة كانت كما جنوهبا، ومن مشاهلا من العربّية باجلزيرة حتّفان والفارسّية الّرومانية احلضارتان

 كان وإمّنا تكونه، فرتة يف وحده اهلل كتاب على اجليل ذلك يقصر العاملّية والثّقافات العاملّية احلضارات يف فقر عن إذن يكن فلم

                                                            
 .11صمعالم في الطريق، سّيد قطب،  1
 .كما تقدم 2
 .13-12صمعالم في الطريق، سّيد قطب،  3
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 صحيفة  الطاب بن عمر يد يف رأى وقد  اهلل رسول غضب القصد هذا على يدلّ  مقصود، وهنج مرسوم،" تصميم" عن ذلك
وخاصة هذا اجليل –، إذن عدم اقتصار األجيال 1يتبعين(" أن إال له حل ما أظهركم بني حيا موسى كان لو واهلل )إنه :وقوله الّتوراة، من

وحدمها يف استمداد تصّورها للوجود مث يف استمداد كل مقّومات حياهتا على نبع القرآن والسنة النبويّة اليت تلت اجليل األّول  -اجلديد
 هو الذي جعلها تعيش يف احندار موصول، وتيه جمهول.

 العامل الثاني: التلق ي للتنفيذ والعمل:
بروح الّدراسة واملتاع ، يرجع إليهما بروح التلّقي للتنفيذ والعمل، ال كان اجليل األّول عندما يرجع إىل القرآن وإىل سنة النيّب 

 يكن مل واملتاع، التذّوق بقصد وال واالّطالع، الثّقافة بقصد القرآن يقرءون يكونوا مل -األّول اجليل يف- الفكري، يقول سّيد: "إهّنم
 به ميأل حمصوالً  والفقهّية العلمّية القضايا من حصيلته إىل ليضيف وال الثّقافة، جملّرد الثّقافة زاد من به ليستكثر القرآن يتلّقى أحدهم
 ومجاعته، هو حيياها اليت احلياة وشأن فيها، يعيش اليت اجلماعة وشأن شأنه خاّصة يف اهلل أمر ليتلّقى القرآن يتلّقى كان إمّنا جعبته،
، مّث يبنّي سّيد قطب 2" !تلّقيه فور به ليعمل" اليومي األمر" امليدان يف اجلندي يتلّقى كما مساعه، فور به ليعمل األمر ذلك يتلّقى

 من يستكثر إمّنا أنّه حيسّ  كان ألنّه الواحدة، اجللسة يف منه ليستكثر أحدهم يكن مل مثّ  "ومن منهج اجليل األّول يف التلّقي فيقول:
 رضي مسعود ابن حديث يف جاء كما هبا ويعمل حيفظها حىت آيات بعشر يكتفي فكان عاتقه، على جيعلها وتكاليف واجبات

، إذن فمنهج التلّقي للتنفيذ هو الذي صنع اجليل األّول، ومنهج التلّقي للّدراسة واملتاع الفكري هو الذي صنع األجيال 3عنه" اهلل
 اليت تليه. -خاّصة هذا اجليل اجلديد–

 العامل الثالث: العزلة الش عوري ة بين ماضي المسلم في جاهلي ته وحاضره في إسالمه:
األّول حني يدخل يف اإلسالم َيلع عن نفسه كل رواسب املاضي، ويبدأ حياته اجلديدة يف ظّل اإلسالم، كان الّرجل من اجليل 

 عتبته على َيلع اإلسالم يف يدخل حني الّرجل كان لقد بعيدًا كّل البعد عن مؤثّرات املاضي، وخمّلفات اجلاهلّية، يقول سّيد: "
 عن االنفصال كل منفصالً  جديداً، عهداً  يبدأ أنه اإلسالم إىل فيها جييء اليت الّلحظة يف يشعر كان اجلاهلّية، يف ماضيه كل

 أنّ  حيسّ  الذي املتخّوف، احلذر الّشاكّ  املسرتيب موقف جاهليّته يف عهده ما كل من يقف وكان اجلاهلّية، يف عاشها اليت حياته
 عاداته اجتذبته وإذا مرّة، نفسه غلبته فإذا اجلديد، اإلسالم هدي يتلّقى كان اإلحساس وهبذا! لإلسالم يصلح ال رجس هذا كلّ 
 وقع ممّا التطّهر إىل حاجة يف أنه نفسه قرارة يف وأدرك والطيئة، باإلمث احلال يف مرّة، شعر اإلسالم تكاليف عن َضُعف وإذا مرّة،
 . 1القرآين" اهلدي وفق على يكون أن جديد من حياول وعاد فيه،

                                                            
ال تسألوا أهل الكتاب عن شئ؛ فإهنم لن يهدوكم، وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا »: قال رسول اهلل احلديث . 13-12صمعالم في الطريق، سّيد قطب،  1

 .11631رقم ،160، ص22ج، مسندال، . أمحد«موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعينبباطل، أو تكذبوا حبق، وإنه لو كان 
 .19-11ص، املرجع الّسابق 2
 .19-11صمعالم في الطريق، سّيد قطب،  3
 .12-16ص ، املرجع الّسابق 1
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 أيّ  قبلإليها  ما تكون أحوج اليوم املسلمة الثالثة اليت ساقها سّيد قطب يف كتابه املعامل، نرى أّن األّمةوبعد إيراد هذه العوامل 
 الرتبوي. للّنهوض مضى وقت

 :الخاتمة
الرتبية اإلسالمية هي حتقيق العبودية هلل، وحفظ اإلنسان ورعايته والعناية به، وتتّبع هذا وقد توّصلنا يف هذا البحث إىل أّن 

وشامل جلميع نواحي  كاملحركاته وسكناته منذ الّصغر، وتنشئته جسديّاً، وروحّياً، ونفسّياً، وعقلّياً، وخلقّيًا وفق منهج ربّايّن  
أّن أمهّية الرتبّية اإلسالمية ، وتوصلنا أيضا احلياة، ووسائل ربّانّية يقّررها هذا املنهج، حىت يرتقي اإلنسان إىل كماله املطلوب

تكمن يف بناء أجيال قادرة على احلفاظ على البقاء اإلسالمي، وذلك عن طريق مواجهة كل مظاهر االحنراف املتمثلة يف 
وخلصنا أخريًا إىل ثالثة  ،عن طريق وسائلها املختلفةراق، والتنصري، والعوملة، والعلمانية اليت جاءتنا من احلضارة الغربية االستش

 عوامل رئيسة لتحقيق هنضة تربوية إسالمية حمتملة وهي:
القرآن والسّنة الّلذين مل حترّفهما  الّرجوع إىل النّبع الالص الذي استمّد منه اجليل األّول شؤون حياته كّلها، الّرجوع إىل  -1

التشريعات اجلنائية، والتشريعات املدنية، و نظام احلكم، ونظام االقتصاد، كبدات الزّمان، وال نظرات اإلنسان، لنستّمد منهما 
 الّنبع الالص.اليت يتضمنها هذا  اتالتشريعاألنظمة و وتشريعات األسرة، وسائر 

بشعور التلّقي للتنفيذ والعمل، ال بشعور الّدراسة والرّتف الفكري، بله نرجع إليه لالهتداء به الّرجوع إىل الّنبع الالص  -2
 يف شؤون حياتنا كّلها.

التجّرد الكامل من كل تصّورات اجلاهلّية وضغط اجملتمع اجلاهلي، والتخّلص من رواسب الثّقافات واحلضارات العاملّية اليت  -3
واحلرب على الفطرة، واحلرب على القيم واألخالق، واحلرب على قانون اهلل، وعدم متكني تلك اجلاهلّية تدعو إىل التمّرد على اهلل، 

 مهما كان شكلها يف أن تتصّرف أو تتدّخل يف أّي شأن من شؤون حياتنا اإلسالمّية. 
________________________ 

 المصادر والمراجع:
   م(.1559 ،1ط ،العلمية الكتب دار )بريوت: ،الخبير الحكيم كالم من التذكير مجالس في احلميد، عبد باديس، ابن .1
 (.م1552، 11ط ،بريوت: دار القلم) ،مقدمةال عبد الرمحن،، خلدونابن  .2
 (.م2223 ،2ط، بريوت: دار الكتب العلمية) التمهيد لما في الموط أ من المعاني والمسانيد، يوسف بن عبد الرّب،ابن عبد الرّب،  .3
 م(.2221 ،3ط بريوت: دار الكتب العلمية،)أحكام القرآن، أبو بكر،  العريب،ابن  .1
، حتقيق: بشري مدارج السالكين بين منازل إي اك نعبد وإي اك نستعين ،الّدين مشس سعد بن أيّوب بن بكر أيب بن حمّمد قّيم اجلوزية، ابن .9

 (.م1555 ،1ط، دمشق: مكتبة دار البيان) حممد عيون،
 .(م1550 .القاهرة: دار احلديث)، سننالأبو عبد اهلل،  ،بن ماجها .6
 ،دار إحياء الرتاث العريب :بريوت): أمني حممد عبد الوهاب، وحممد الصاوي العبيدي، قيق، حتلسان العرب ،لأبو الفض، منظورابن  .2

 (.3ط



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

153 
 

  .(م2221 ،1ط، سالةبريوت: مؤسسة الرّ )ن، يوآخر حتقيق: شعيب األرنؤوط ، مسندال حممد بن حنبل،بن  أمحد .8
 (.م2222 ،2ط ،)بريوت: دار الكتب العلميةحلية األولياء وطبقات األصفياء، ، األصفهاين أبو نعيم .5

 م(.2222 ،2ط ،العلمية الكتب دار: بريوت) ،صحيحال ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، البخاري .12
 (.م2223 ،1ط ،الرّياض: مكتبة الّرشد)، حتقيق: خمتار أمحد الّندوي، شعب اإليمان، محد بن احلسني بن عليأأبو بكر ، البيهقي .11
 .(م1555 ،1ط ،القاهرة: دار احلديث)، السنن حممد بن سورة،، الرتمذيّ  .12
 .م(2223 ،3ط ، )كندا: دار احملراب للنشر والتوزيعمنهجية التربية الدعوية حممد أمحد،، الراشد .13
 .(م1555، 1ط، ، )بريوت: دار ابن حزماإلسالمالتقدم الحضاري في  محد حسني،، رقيط .11
 (.م1552 ،1ط ،دار أمية :عودية، )السّ الثوابت والمتغي رات نعمان عبد الرزاق،، السامرّائي .19
 م(.1509 ،11ط ،دار الشروقالقاهرة: ) ،في ظالل القرآنسيد، قطب،  .16
 .(الشركة السعودية لألحباث والتسويق)، لماذا رأعدمونيسيد، قطب،  .12
 .(قدار الشرو )القاهرة: ، السالم العالمي واإلسالمسيد، قطب،  .10
 .(دار الشروق)بريوت: ، السالم العالمي واإلسالمسيد، قطب،  .15
 (.م1556 ،1ط ،القاهرة: عامل الكتب)، التربية في القرآن والسن ة: الغايات واألهداف عبد احلليم،، سّيد .22
 م(.1560 ،1ط ،دار الغرب اإلسالمي بريوت:) ،ابن باديس حياته وآثاره عّمار،، الطاليب .21
 (.، )القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالميةسالة الخالدةالر   عبد اهلل،، عزام .22
حبث مقدم ملؤمتر الفقه اإلسالمي الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود التربية اإلسالمية وأثرها في المجتمع،  عبد الرمحن،، عمريه .23

 .م(1501بالرياض، )إدارة الثقافة والنشر باجلامعةاإلسالمية 
 (.م1505 ،1ط ،املنصورة: دار الوفاء)وسائل التربية عند اإلخوان المسلمين،  عبد احلليم،، حممود .21
 .(مصر: جممع اللغة العربية) ،المعجم الوسيط إبراهيم،، مدكور .29
 (.م1555 ،القاهرة: عامل الكتب)أصول التربية،  حممد منري،، مرسي .26
 (.م1502 ،9ط ،دار العلم للماليني :، )بريوتلغوي عصريالرائد معجم  جربان،، مسعود .22
 (.، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريبحيحالص  ، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري .20
 (.م1551 ،2ط، دار عامل الكتبالسعودية: )، معالم بناء نظرية التربية اإلسالمية مقداد،، ياجن .25

  



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

154 
 

مشكالت الشباب المسلم المعاصرة وسبل عالجها في ضوء القرآن والسنة المشكالت الدينية 
 واألخالقية أنموذجاا 

 

 1جمعة أحمد همد آدم د.
 :بحثملخص ال

لذلك اهتم اإلسالم هبم، ونّوه مبكانتهم،  مع   لوم أن الشباب هم عماد األمة يف هنضتها، وصّمام األمان أمام أعدائها،
لذلك كان الوقوف على مشكالهتم وتناوهلا بالبحث والدراسىة من أجل معاجلتها والبحث عن حلول مناسبة وأمر برعايتهم، 

اليت هلا خصوصًا من خالل منظور الوحيني: القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، من األمهية بكان، علمًا بأن املشكالت 
تواجه الشباب املسلم اليوم من اجلنسني على حّد سواء، ال ميكن حصرها أو اإلحاطة هبا، ولكن ميكننا يف هذا البحث تناول 

املشكالت  -خصوصًا يف هذا العصر-أبرزها وتسليط األضواء عليها، وأبرز هذه املشكالت اليت تواجه الشباب املسلم 
التزام كثري من الشباب املسلم من اجلنسني بتعاليم اإلسالم، وقيمه الرفيعة، وال شك أن الدينية واألخالقية، ونعين بذلك عدم 

وبناء عليه تأيت هذه املشاركة ضمن حمور: منظور القرآن والسنة يف تسليح ما سوى ذلك من املشكالت تبع هلاتني املشكلتني، 
 املرأة والشباب املسلم ملواجهة التحديات املعاصرة:

_____________________ 
 المقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه الغّر امليامني، ومن 
 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد!

يوّدون النيل منها، وذلك ملا وهبهم ، وصمام األمان أمام أعدائها الذين يف هنضتها عماد األمةهم الشباب  مع   لوم أن
اهلل من الطاقة واالحتمال، والقدرة على البذل والعطاء أكثر من الكبار، وإن كان الكبار يفوقوهنم يف الربة والتجربة، 

 واملمارسة العملية يف شىت دروب احلياة.
 واجلهل ،والقوة الضعف من متناقضة عناصر فيها ختتلطومرحلة الشباب من املراحل احلّساسة يف حياة اإلنسان، 

 الكثري معها حتملوالرشد، ويغلب عليها االندفاع العاطفي دون تبّصر يف كثري من األحيان، وهذه املرحلة  والطيش ،واملعرفة
املسلم، باإلضافة إىل الكثري من األحداث والتحديات اليت تعصف بالعامل، واليت يروح  الشباب يعانيها اليت املشاكل من

ضحيتها الشباب يف أغلب األحيان، علمًا بأن املشكالت اليت تواج ه الشباب املسلم اليوم من اجلنسني على حّد سواء، ال 
ميكن حصرها أو اإلحاطة هبا، لكثرهتا وتشابكها، ولكن ميكننا يف هذا البحث تناول أبرزها وتسليط األضواء عليه، من باب 

لول مناسبة هلا، خصوصًا من خالل منظور الوحيني: القرآن الكرمي والسنة النبوية التنبيه واحلث على معاجلتها وإجياد ح

                                                            
 gumaa@unissa.edu.bn كلية أصول الدين، جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية، بروناي دار السالم،  1
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الشريفة، وهذه املشكالت ختتلف يف حجمها وآثارها، كما تتفاوت من جمتمع إىل آخر، حسب الظروف واألحوال اليت 
كي، وال مدينة فاضلة، يكون يعيشها كل جمتمع على حده، ولكن قّل أن يسلم منها جمتمع، وبالطبع ال يوجد جمتمع مالئ

خصوصًا يف هذا -مجيع أهلها على قلب رجل واحد يف الصالح والتقوى. وأبرز هذه املشكالت اليت تواجه الشباب املسلم 
املشكالت الدينية واألخالقية، ونعين بذلك عدم التزام كثري من الشباب املسلم من اجلنسني بتعاليم اإلسالم، وقيمه  -العصر

 ال شك أن ما سوى ذلك من املشكالت تبع هلاتني املشكلتني.الرفيعة، و 
 التمهيد

 تعريفات موجزة بمفردات عنوان الموضوع
 أوالا: مفهوم المشكالت

 األمر َشَكلَ و  ،1، وهي اسم فاعل من أشكل، واإلشكال هو االلتباس واالختالط واالشتباهاملشكالت مجع مشكلة
زاءه باحلرية إيشعر الفرد ، ود يف سبيل هدف مرغوب  عهاملعائق غري وال املعضلة واملشكلة هي، 2التبس: أي، َشكالً  يشُكل

واملشكلة شيء نسيب فما ، مما يدفعه للبحث عن حل للتخلص من هذا الضيق وبلوغ اهلدف، والرتدد والضيق
 3مشكلة قد ال يكون مشكلة عند الكبري الطفل يعده

 ثانياا: مفهوم الشباب
، ومنها 1ذكر علماء اللغة تعريفات عدة ملصطلح الشباب. منها أنه: "الفتاء واحلداثة، وهو مجع شاب، وكذا الشبان"

. 9خصائصها ومساهتا املميزة"أنه: املرحلة العمرية من عمر اإلنسان، اليت تبدأ من بداية سّن البلوغ إىل بداية سّن الرشد، وهلا 
 .6وذكر بعُضهم أنه مفهوم  يتناول َمن ترتاوح أعمارهم ما بني مخس عشرة سنة، إىل مخس وعشرين سنة

وقد ذهب بعضهم إىل أن فرتة الشباب تنقسم إىل مرحلتني: مرحلة الشباب األوىل، ومتتد من بداية احللم حىت سن 
 .2الثانية هي مرحلة الرشد، ومتتد من سن احلادية والعشرين حىت الثالثنيالرشد عند احلادية والعشرين. واملرحلة 

وهذا التعريف األخري الذي حدد الفرتة الزمنية للشباب من احللم حىت سن الثالثني عامًا هو املعترب، علمًا بأن مفهوم 
 الشباب يشمل اجلنسني معاً.

تتمّيز بالنشاط والفاعلية، وليس هناك اتفاق حول مفهوم  الشباب يشري إىل فئة خاصة من اجملتمع،مفهوم وال شك أن 
الشباب بني الباحثني، كما اتضح قبل قليل؛ فالبعض يعترب الشباب فرتة زمنية، والبعض اآلخر ينظر إىل أن مرحلة الشباب 

                                                            
 .323ص النحاة والقياس،، الزعبالوي 1
 .391، ص1ج ،مختار الصحاح، اجلوهري 2
  %/http://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا املوسعة احلرة على الرابط 3
 .029ص المحيط،القاموس ؛ والفريوزآبادي، 391، ص1ج مختار الصحاح،؛ واجلوهري، 12، ص0ج لسان العرب،ابن منظور،  1
 .23ص مبادئ تربية الشباب في ضوء قصة أصحاب الكهف وتطبيقاتها التربوية في االسرة المسلمة،خياط،  9
 .20ص توجيه وإرشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغ،منصور،  6

 .21ص المجتمع السعودي،مشكالت الشباب والمنهج اإلسالمي في عالجها مع دراسة ميدانية عن مشكالت الشباب في ، شبري 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
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فه        وم الذي يتبادر ظاهرة اجتماعية، ويرى آخرون أهنا جمموعة من الظواهر النفسية، والنضج اجلنسي واجلسمي والعقلي، وامل
إىل الذهن ويلقى قبواًل هو أن الشباب مرحلة زمنية عمرية، كما ذكرنا، على الرغم من أنه قد اختُلف أيضًا يف حتديد مّدهتا 

 الزمنية.
 ثالثاا: مفهوم العالج

 .1واملعاجل هو املداويالجاً: زاوله، اجَل الشيء معاجلًة وعِ العالج هو مزاولة الشيء ومغالبته ومدافعته، وع
والعالج هو جمموعة من األعمال اليت يتم اختاذها للتخفيف عن املريض، وهو أيضًا الوسيلة اليت تؤّدي إىل الشفاء من 

 .2املرض أو احلد  من أخطاره، أو التخفيف من آالمه سواًء بتسكينها أو بالقضاء عليها
مفهوم العالج فيما حنن بصدد احلديث عنه بأنه مغالبة ومدافعة مشكالت الشباب  -مما سبق  -وميكن أن نستخلص 

هبدف القضاء عليها أو احلماية منها أو التخفيف من آثارها، وذلك بدراسة هذه املشكالت والتعريف هبا، والبحث عن 
 الشريفة.ا، من خالل منظور القرآن الكرمي والسنة النبوية جذورها وأسباهبا، ومن مث حماولة إجياد حلول مناسبة هل

 المبحث األول
 مكانة الشباب في اإلسالم

؛ وقد نّوه القرآن الكرمي هنضتها وسر، األمم حضارة عماد، ألهنم ين اإلسالم مبرحلة عمر الشباب عناية خاصةعُ 
ْم َوزِْدنَاُهْم ﴿اهلل تعاىل:  قال .دى    اهل بزيادة ذلك على أهم       وكافبالشباب الذين ءامنوا، وأثىن عليهم  َية  آَمُنوا ِبَرهبِ  ِإن َُّهْم ِفت ْ

  نبّينا وأتباع، استجابة وأسرعهم تأثراً  الناس أكثروفئة الشباب على مدار التاريخ هم يف الغالب  .[13:الكهف] ﴾ُهًدى
  الطاب بن وعمر، سنة وثالثني مثان من حنواً  عمره وكان  الصديق أبوبكر به آمن فقد، الشباب منكانوا  همجلُّ 

، عمري بن ومصعب، زيد بن وسعيد، مسعود بن وعبداهلل بن أيب طالب علي وكذلك، عمره من الثالثني يبلغ ومل أسلم
بن األرت وغريهم، رضي اهلل عنهم أمجعني. وقد اهتم صلى اهلل عليه وسلم بالشباب اهتماماً  وخباب، األرقم أيب بن واألرقم

 أيدوههم الذين فخاصاً، ملكانتهم يف اإلسالم، وحسن بالئهم وتضحيتهم يف سبيل نشره، وعلو شأنه، وال عجب يف ذلك 
 والدار اآلخرة. وتعاىل سبحانهملرضاة اهلل  طلباً  املشاق ذلك سبيل يف وحتملوا، دعوته ونشروا ونصروه

الشباب أنه كان َيصهم بالوصايا العظيمة اليت تنري طريقهم، وتزّكي نفوسهم ومن عنايته صلى اهلل عليه وسلم بعنصر 
يَا َمْعَشَر »وتقرهبم من رهبم عّز وجل وتبعدهم من الوقوع يف الفواحش واملنكرات، ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: 

. ومن 3«ْع فَ َعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاء  َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج، فَِإنَُّه َأَغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، َوَمْن ملَْ َيْسَتطِ  الشََّبابِ 
يَا ُغالُم! ِإين  »الذي يَرِوي: "كنت خلف النيب صلى اهلل عليه وسلم يومًا فقال:  ذلك وصيته صلى اهلل عليه وسلم البن عباس 

                                                            
 .215ص ،12ج لسان العرب،، ابن منظور 1
 .60ص المسؤولية الجنائية لألطباء دراسة مقارنة في الشريعة والقانون،؛ وقايد، 26ص التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة اإلسالمية،مبارك،  2
 .9266رقم، هصحيحاخرجه البخاري يف  3
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مََّة تَ َعْنَت؛ فَاْسَتِعْن بِاهلل، َواْعَلْم َأنَّ اأْلُ أَُعل ُمَك َكِلَماٍت: اْحَفِظ اهلل؛ حَيَْفْظَك، اْحَفِظ اهلل؛ جتَِْدُه جُتَاَهَك، ِإَذا َسأَْلَت؛ فَاْسَأِل اهلل، َوِإَذا اسْ 
َفُعوَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلل َلَك، َوِإِن اْجَتَم ُعوا َفُعوَك ِبَشْيٍء؛ ملَْ يَ ن ْ َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء؛ ملَْ َيُضرُّوَك ِإال  َلِو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يَ ن ْ

 .1«ِت الصُُّحفُ اأْلَْقالُم، َوَجفَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتبَ   ُه اهلل َعَلْيَك، رُِفَعِت 
وكان صلى اهلل عليه وسلم يوصيهم بالوصايا اليت توقظ فيهم مراقبة اهلل تعاىل، ألن الشباب من أكثر الّناس عرضًة 
للوقوع يف املعاصي والشهوات، وذلك بسبب قوة دافع الشهوة عندهم، ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم أليب ذر رضي 

. وهبذه الوصايا النافعة، والرعاية 2«َما كنت، وأتبع السَّيَئة احلََْسَنة متح  ها، وخاِلِق النَّاَس خِبلٍق حَسنٍ اتَِّق اهلل َحْيثُ »اهلل عنه: 
الشاملة، ربّاهم صلى اهلل عليه وسلم على العّفة والفضيلة، ومأل قلوهبم باحلكمة واإلميان، وأذكى فيهم روح الشجاعة والفداء 

د كانت وصيته األوىل صلى اهلل عليه وسلم يف العناية بالشباب وتربيتهم، تقوم على غرس من أجل رفعة دينهم وأمتهم، ولق
الوازع الّدييّن يف نفوسهم منذ الّصغر، وتعويدهم الّصالة، اليت هي صلة بني العبد وربه، ليشّبوا على الّطهارة، ويف ذلك يقول 

« :ترىّب الشباب هذه  . ومل   َّ  ا3«عشر سنني، وفّرقوا بينهم يف املضاجعُمروا أوالدَكم بالّصالة لسبِع سنني، واضربوهم عليها ل
الرتبية اإلسالمية، على يد النيب صلى اهلل عليه وسلم قاموا يف اإلسالم بأعمال بطولية، فداًء لدينهم وأمتهم، وقد حفظها هلم 

 الّتاريخ له يَرِوي الّشباب، حيث من أسلم من أّول -  طالب أيب بن التاريخ، ومن ذلك على سبيل املثال ما قام به عليّ 
 ما الذي ُودْ  بن عمرو وهو الندق يوم املشركني ُعتاةِ  أعىت وعندما قَ َتل ،الّنيّب  فراش على نام الّنبويّة، عندما اهلجرة دوره يف

 واحلكمة، حىت العلم يف حيتذى مثاالً  كان عنهما فقد اهلل رضي عباس بن اهلل صَرعه، ومنه ما كان من عبد إال أحداً  صارعَ 
 العلمية ملكانته وذلك ،أبنائهم من أصغر وهو الصحابة كبار مع الطاب رضي اهلل عنه جُيْلسه بنُ  الليف   ة الراشد عمرُ  كان

 اهلل َعزَّ أَ  الذين اإلسالم، عصور مرّ  على املضيئةِ  واملصابيحِ  املشرقِة، املسلم الشباب صورِ  من ذلك غري إىلالفقهية.  ومن زلته
 دينه. نشر سبيل يف واجلهاد مرضاته، لنيل صدورهم وشرح كلمته،  هبم وأعلى دينه، هبم

 بعقوهلم مكتسباهتا، وعن عنها والدف  اع األمة، رفعة يف ودورهم اإلسالم، يف ومكانتهم الشباب أمهية لنا تظهر وهكذا
 وال تأخذ فالطفولة ،الشيخوخة وضعفِ  الطفولة ضعفِ  ضعفني، بني قوة الشباب أن ومعلوم القوية، وسواعدهم الفتية،
 تعاىل. اهلل بعد غريهم، اإلسالم عن يذود من يبق فلم ،ورعاية عناية إىل حاجة يف والشيخوخة ،تعطي

 المبحث الثاني
 أسباب المشكالت الدينية واألخالقية لدى الشباب

ال شك أن هناك مجلة من العوامل واألسباب أّدت بالشباب إىل الوقوع يف هذه املشكالت القائمة على عدم التزام كثري 
منهم بتعاليم اإلسالم، وال بد لنا قبل البحث عن احللول الناجحة هلذه املشكالت، علينا أواًل أن نشّخص الداء بالبحث عن 

. وميكننا أن نقول من عليها والقضاء ومكافحتها ملعاجلتها ومدخالً األمور تعد متهيدًا جذوره وأسبابه وآثاره، ألن معرفة هذه 
                                                            

 . صحيح حسن: وقال، 662، ص1، جهسننيف  الرتمذيأخرجه  1
 .399، ص1، جهسننيف  الرتمذيأخرجه  2
 .159رقم، سننهداود يف  أبو أخرجه 3
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خالل الواقع واملعايشة اليومية ألحوال الشباب إن معظم مشكالت الشباب الدينية واألخالقية من بينها تنشأ لألسباب 
 اآلتية:

 أوالا: تراجع دور األسرة عن القيام بواجبها
تعترب مبثابة الركيزة األساسية يف رعاية الشباب وإصالحهم، ألهنا حجر الزاوية يف العملية الرتبوية، و ومعلوم أن األسرة  

عليها مسؤولية كبرية يف محاية األبناء من السلوك املنحرف منذ الصغر، وذلك بتنشئة األبناء على العقيدة الصحيحة، 
جبها حنو األبناء أمر واضح، وإال ملا أصبح الشباب فريسة سهلة واألخالق الكرمية. وقد تراجع دور األسرة عن القيام بوا

، فقد انشغلت األسرة بالبحث عن لإلسالم معاكس اجتاه إىل املفاهيم تغيري على متعمدةً  تعمل اليتلوسائل اإلعالم اهلّدامة 
لقمة العيش، والعمل خارج البيت طول النهار، باإلضافة إىل خروج األم للعمل بدعوى املساعدة يف ختفيف أعباء املعيشة، 
وال شك أن هذا ممَّا أفسح اجملال لوسائل اإلعالم اهلدامة لتقوم بإفساد الشباب وطمس هويتهم الدينية واألخالقية، من خالل 

ا تبثه من أفالم ومسلسالت عرب وسائلها املختلفة، واملوّجهة مباشرًة إىل الشباب. يضاف إىل ذلك عدم التزام األسرة يف م
سيعاين الفراغ  اببالشنفسها بتعاليم اإلسالم، فإذا مل تكن اإلسرة ملتزمة بتعاليم اإلسالم، ومتعايشة مع قيمه ومفاهيمه، فإن 

حنالل األخالقي، ألن فاقد الشيء ال يعطيه، فدور األسرة يف تشكيل شخصية الشباب العقدي، واجلفاف الروحي، واال
 .ذهنه يف الدين صورة تتكون ومتّسكها بالدين طبيعتها وحبسبالدينية واألخالقية ال َيفى على أحد، 

 ثانياا: ضعف الوازع الديني
 وما اآلخر وباليوم باهلل اإلميان من باألساس ينبع هوو ، ومراقبته وجل عز اهلل مبخافة القليب الشعورونعين بالوازع الديين  

 املنكرات واجتناب الريات فعل على احلقيقي الباعث هو اآلخر وباليوم باهلل املسلم إميان أنَيفى  وال، وعقاب ثواب من فيه
 وينظم ،ناوسلوكياتنا تصرفات مجيع حيكم، حيث احلياة تفاصيل لكل شامل احلنيف وديننا، والسلوكيات واألفعال األقوال من

، وضعف الوازع الديين معين  به الشباب املتدّين أو املنحدر من أسرة اآلخرة يف عقاب   أو ثواب   عليها يرتب أحكاماً  لذلك
، ومناعة كوعي نفوسهم يف يرتكز ملدينية، لكن عدم استشعارهم مراقبة اهلل دليل على أن الدين مل يالمس شغ     اف قلوهبم، و 

يتلّقوهنا من األسرة أو املدرسة بالتلقني، أو هو جمرد التقليد بطريقة جامدة دون أن يكون هلا  وواجبات فرائض جمرد هو وإمّنا
 أثر ملموس يف واقع حياهتم.

 ثالثاا: غياب دور أئمة المساجد في توجيه الشباب
، وأئمة املساجد هم قلب األمة النابض، فحسب العبادة تأدية من أكرب ودورها، األرض يف اهلل بيوت هي ملساجدإن ا

وال َيفى دورهم يف توجيه اجملتمع واإلسهام يف تقومي إعوجاجه، وذلك ملا هلم من سلطة دينية، ومكانة اجتماعية مرموقة، 
يف  ُمّتبعني، يمةالسل بالطرق وهذا ال يشك ميكنهم من أداء دور كبري يف يف توجيه الشباب املسلم، وتقومي سلوكهم املنحرف

 إليهم تُعيد اليت السليمة احللول وإجيادرف  ق،  بكل ، ومناقشتهماألخطاء معاجلة يفصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول هدي ذلك
 الرتبية أساليب ، دون تعنيفه      م والقسوة عليهم، ألن القسوة والعنف لن يزيدا فيهم إال النفور والتمرد، ومعلوم أن منرشدهم
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، وقد جاء التوجيه الرباين بذلك يف مباشرة الوجدان ختاطب اليت الصادقة بالكلمة املؤثر واإلرشاد الطيب الوعظ اإلسالمية
 .[120:يوسف ] ﴾ات َّبَ َعيِن  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى اللَّهِ  ِإىَل  أَْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقلْ ﴿القرآن الكرمي، بقول اهلل تعاىل: 

اليت  ،الكثري من مساجد املسلمني، وذلك بغياب حلقة الوصل بني الشباب وأئمة املساجد يف الدور تراجع هذاومن املالحظ  
بطريقة جاذبة للشباب من  اهلل بيوت يف ميكن أن تقام اليت الدينية وحلقات حتفيظ القرآن، واملسابقات ،العلمية الدروس تتمّثل يف

 دينهم ودنياهم.اجلنسني، مللء أوقات فراغهم مبا يفيدهم يف 
 رابعاا: غياب القدوة الحسنة والصحبة الصالحة

الصحبة الصاحلة والقدوة احلسنة هلما دور كبري يف تربية الشباب وتقومي سلوكهم، وال شك أن الشباب املسلم اليوم يف 
يكونون هلم منوذجًا حّيًا لكي يقتدوا هبم؛ ألن التأثري  ،صادقني دعاة، و عاملني علماء، و لصنيخم قادةأمس احلاجة أن يرى 

 َأنْ  أُرِيدُ  َوَما﴿: تعاىلاهلل  قولُ   شعيب لسان علىيف القرآِن الكرمي  جاء وقد.  بالكالم التأثري مبن أبلغ باألفعال
 .[00:]هود﴾ َعْنهُ  أَنْ َهاُكمْ  َما ِإىَل  ُأَخاِلَفُكمْ 

الذي صارت فيه البيئة ، وزمن االنفتاح واملتغرّيات، خصوصًا يف عصر العوملة احلسنة األسوة إىل الشباب جةحا وتشتد
 قيود وال حدود بال، بعض على بعضه ينساب حيث أصبح العامل، والثقافات الديانات يف اختالف من فيه مبا، هكلَّ   العاملَ هي 
 فارغة شخصيات من القدوة أخذ إىل الشباباملعلومات. وعدم وجود هذه القدوات الشك ممَّا يدفع  انتقال وجه يف تقف

، وهذا أمر وتعاليمه اإلسالم مفاهيم عن عيدينالب واملمثالت واملمثلني القدم كرة العيبوسائل اإلعالم اهلّدامة، ك جنوم من
مشاهد لدى الكثري من الشباب املسلم، وهو ما يعرف بثقافة التقليد األعمى دون تبّصر، ويرتّتب على ذلك الصحبة السيئة، 

، وهو  سالح ذو وهي من أخطر املشكالت اليت تواجه الشاب املسلم من اجلنسني على حّد سواء، فالصاحب ساحب 
بّر األمان إن كان صاحلاً، وإما أن يسحبه ويغرقه يف حبر الظلمات إن كان طاحلاً.  حّدين، فإما أن يأخذ بصاحبه ويسحبه إىل

 .1«اْلَمْرُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه، فَ ْليَ ْنظُْر َأَحدُُكْم َمْن َُيَاِللْ »وقد قال صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك: 
ال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمناً، وال يأُكْل »لم: التأثري على صاحبه، قال النيب صلى اهلل عليه وسوألمهية دور الصاحب يف 

ُهْم تُرِْيُد زِيْ َنَة احْلََياِة 2«َطَعاَمَك ِإال َتِقيّ  َناَك َعن ْ . وقد حّذر القرآن الكرمي من مصاحبة األشرار، قال اهلل تعاىل: ﴿َواَل تَ ْعُد َعي ْ
نْ َيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا  يف وبال يف الدنيا، وندم السيئة . فالصحبة[20]الكهف:﴾ فُ ُرطًا أَْمرُهُ  وََكانَ  َهَواهُ  َوات ََّبعَ  ِذْكرِنَا َعنْ  قَ ْلَبهُ  الدُّ

ذْ  ملَْ  لَْيَتيِن  َويْ َليِت  يَا * َسِبيالً  الرَُّسولِ  َمعَ  اختََّْذتُ  لَْيَتيِن  يَا يَ ُقولُ  َيَدْيهِ  َعَلى الظَّاملُِ  يَ َعضُّ  َويَ ْومَ ﴿ قال اهلل سبحانه: كما اآلخرة  َأختَِّ
، وبعد هذا ال يكون املرء [25-22:]الفرقان﴾ َخُذوالً  ِلإِلنَسانِ  الشَّْيطَانُ  وََكانَ  َجاَءين  ِإذْ  بَ ْعدَ  الذ ْكرِ  َعنْ  َأَضلَّيِن  َلَقدْ  * َخِليالً  ُفالنًا

 الصحبة نتائج من هي م إمناواملفاسد اليت يقع فيها الشباب املسلم اليو  املنكرات كافة إن من املبالغني يف الكالم، إن قال
 السيئة.
 

                                                            
 .522، رقم633، ص2ج ،حيحة   السلسلة الصاين يف   األلبحسنه ، و 1033رقم، 261ص ،1ج سننه،أخرجه أبو داود يف  1
 .512، ص3ج ،وصحيح سنن أبي داود، 209، ص2ج صحيح سنن الترمذي،، األلباين 2
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 خامساا: الفراغ وعدم المسؤولية
 قتل بدعوىإنَّ الفراغ وعدم املسؤولية أمران يعانيهما كثري من الشباب املسلم الذين يضّيعون أوقاهتم يف اللهو واللعب، 

 هنارًا النوم أو، داعٍ  بدون والطرقات املقاهي على اجللوس!!، وكأن الوقت عدوهم األول الذي جيب التخلص منه، بالوقت
، ومعلوم معاًشا والنهار لباًسا الليل اهلل جعل حيث؛ والفطرة اإلنسانية، الكونية النواميس ، عاكسني بذلكليالً  واللعب والسهر

: أَْرَبعٍ  َعنْ  ُيْسَألَ  َحىتَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َعْبدٍ  َقَدَما تَ ُزولُ  ال» : قال ، وهلذاقضاه شيء أيّ ، يف وقته عن لمسؤو  إنسان كلأن  
«ِفيهِ  َعِملَ  َماَذا ِعْلِمهِ  َوَعنْ  ،أَنْ َفَقهُ  َوِفيَما اْكَتَسَبهُ  أَْينَ  ِمنْ  َمالِهِ  َوَعنْ  ،أَْبالهُ  ِفيَما َشَباِبهِ  َوَعنْ  ،أَفْ َناهُ  ِفيَما ُعْمرِهِ  َعنْ 

. وقد بنّي 1
بصفة خاصة، ألن  شبابه فرتة عن عمره بصفة عامة، ومرة مجلة عن مرةً  :مرتني عمره عن مسؤول هذا احلديث أن الشاب

املرء فارغاً يف الفرتة الذهبية مرحلة الشباب هي مرحلة البذل والعطاء أكثر من غريها من مراحل عمر اإلنسان، فكيف يك   ون 
 .2«النَّاِس: الص حَُّة َواْلَفرَاغُ نِْعَمَتاِن َمْغُبون  ِفيِهَما َكِثري  ِمَن : »من عمره ؟!!، وقد قال 

وال شك أن هذه املشكالت تسبب للشباب أمراضًا نفسية وسلوكية خطرية، تنعكس على اجملتمع بأسره، ألن الشباب 
 ألتفه واالنفعال الضيقمن أهم فئات اجملتمع، فإذا أصيب الشباب هبذه األمراض النفسية والسلوكية اليت من أخطر آثارها 

فال ميكن أن يكون اجملتمع مبعزل عن ذلك، بل له النصيب األوفر من ذلك، ألن اجملتمع بكافة فئاته ومؤّسساته  ،األسباب
هو السبب الرئيس يف حدوث تلك املشكالت، ألنه مل يقم بدوره يف القيام مبا جيب جتاه الشباب، وذلك مبلء فراغهم، 

ميدة والصال الكرمية، وتوجيههم الوجهة الصحيحة منذ الصغر، فال وتربيتهم الرتبية السليمة، وتنشئتهم على األخالق احل
ينبغي أن نوّجه اللوم إىل الشباب وحدهم، وقد تركنا هلم احلبل على الغارب، يفعلون ما يشاؤون دون رقيب أو حسيب من 

اًل إىل اجملتمع بكافة فئاته قبل فئات اجملتمع ومؤّسساته الرتبوية بصفة خاصة، واألسر بصفة أخص، فاللوم جيب أن يوّجه أو 
ومؤّسساته، ألن الكثري منها ختّلى عن مسؤولياته جتاه الشباب، ولو قام كلٌّ منها مبا يليه لكان واقع الشباب أفضل من ما هو 

 عليه اآلن.
دم مجيعًا بع الشباب على حيكم أن ألحد الشباب املسلم فيه خري كثري، وال ينقطع خريه، لذا ال ينبغي أن شك وال

 اليت اجلائرة التعميمية األحكام من ذلك حنو أو الفساد أوعدم التمّسك بالقيم، ، و احلسن اللق التزامهم بالدين، وفقدهم
ُل      ِإَذا قَاَل الرَّجُ » : اهلل رسول قالديث الصحيح ء النهي عن ذلك، ففي احلوقد جا ،والقنوط واإلحباط باليأس تشعر

«ُهمْ َو َأْهَلكُ        َهَلَك النَّاُس فَ هُ 
أسرعهم  أي"أهلُكهم"، يف  احلديث بضم الكاف وبفتحها، ومعىن الضم هذا ويرُ وقد  .3

هو -أنه الذي تسبب  أي "أهلَكهم"يف ومعىن الفتح ، ، لغروره بنفسه، وإعجابه بعمله، واحتقاره لغريهوأشدهم هالكاً 
وهذا النهي ملن قال ذلك، عجباً "قال اإلمام النووي: . 1من روح اهلل يف هالكهم، باالستعالء عليهم، وتيئيسهم -وأمثاله

                                                            
 .516رقم ،سلسلة األحاديث الصحيحةوهو لأللباين يف ، 62ص 2ج سننه،أخرجه الرتمذي يف  1
 .6112، رقم225، ص11ج صحيحه،أخرجه البخاري يف  2
 .2623، رقم2221، ص1ج صحيحه،يف مسلم أحرجه  3
 .13ص ،أحاديث الطائفة الظاهرة ،حممد 1
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زناً  وقاله تر دينهم،  وأما من قاله ملا يرى يف الناس من نقص يف أم .بنفسه، وتصاغرًا للناس، وارتفاعًا عليهم، فهذا هو احلرام
 .1"بأس به م، وعلى الدين، فال عليه

وفق  هاتعاجلوالسلوكيات املنحرفة اليت يقع فيها بعض الشباب، من أجل م األخطاء ومقصودنا من كل ذلك التنبيه على
 منظور القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.

 المبحث الثالث
 سُبل حلِّ مشكالت الشباب

 حل السمحة تعاليمه تطبيق ويفصاحل لكل زمان ومكان، وقد جاء إلسعاد البشرية مجعاء،  اإلسالم دين معلوم أن
للكثري من املشكالت اليت يعانيها اجملتمع املسلم بصفة عامة، وجمتم      ع الشباب بصفة خاصة، وبعد أن قمنا يف املبحث 
السابق بتشخيص الداء، وذلك بذكر أهم أسبابه وآثاره حان الوقت للبحث عن حل      ول مناسبة هلذه املش     كالت، من خالل 

بوية الشريفة، وميكن أن تتم معاجلة مشكالت الشباب الدينية واألخالقية من خالل القيام منظور القرآن الكرمي والسنة الن
 باألمور اآلتية:

 أوالا: تفعيل دور األسرة
بتعاليم اإلسالم وقيمه الرفيعة، وقد  مبثابة الركيزة األساسية يف عملية تربية الشباب على التّسك أن األسرة تعد ال شك 

كل »أشار النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أمهية دور األسرة يف تكوين شخصية األوالد الدينية واألخالقية منذ الصغر فقال: 
«سانهج  ميُ  وْ أيُ َنص رَانِِه أْو َمْوُلود يُولد على اْلفْطَرة فَأَبَ َواُه يُ َهو َدانِِه 

 اليت اللَّحظة منذ وطهارهتا األسرة بنقاء سالم. وقد اهتمَّ اإل2
 يف األسرة دور الصاحلة، وهذا كلُّه يؤّكد خطورة الزوجة اختيار أسس حدَّد اإلسالم األسرة، إذ بناء يف الرجل فيها يف  كر

شخصية  تكوين يف البنّي  أثرها هلا األوىل القيم لدى األوالد منذ الصغر، ألن الرتبية واكتساب السلوك وهتذيب اللقية التنشئة
يف تعليمهم الصالة وحث هم عليها إذا بلغوا  -أواًل  -الطفل مدى احلياة، وأهم الواجبات الدينية لألسرة حنو األوالد تتمّثل 

 -سبع سنني، وتعليمهم القرآن الكرمي، وتعليم البنات احلشمة من خالل العناية باملالبس الساترة هلنَّ منذ الصغر، وتعاهدهم 
بالعناية والرعاية، وتوجيههم بالرفق واللني إذا أخطؤوا، وتزوجيهم إذا كربوا، وأن تكون األسرة قدوة حسنة  -بنني وبناٍت 

 الدنيا هذه يف املسلم يرتكه ما أفضل ألوالدها يف التمّسك بالقيم احلميدة، واألخالق النبيلة املستمّدة من القرآن والسنة، ومن
عيل دور األسرة الرتبوي والقيام بواجبها ذلك وفق هدي القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، له، وبتف يدعو صاحل ولد

رعايتهم دينيًا وأخالقياً، يصلح الشباب ويصلح حال اجملتمع بأسرة، وبالتأكيد هناك عوامل خارجية كثرية تؤثّر يف سلوك و 
األسري من أهم العوامل يف محياة الشباب وصيانتهم من الشباب ومتسكهم بتعاليم اإلسالم، لكن مع ذلك يبقى العامل 

 االحنراف عن اجلادة.

                                                            
 .201، ص6ج ،رياض الصالحين شرح ،العثيمني 1
 .2690، رقم2212ص ،1، جصحيحهيف  ومسلم ؛1390رقم، 201ص ،3ج، هصحيح يف البخاريأخرجه  2
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 ثانياا: تفعيل دور مؤس سات المجتمع
 ميكن أن تقوم هبا األسرة وحدها، ال، معلوم أن عملية تربية الشباب على تعاليم اإلسالم وقيمه الرفيعة عملية مجاعية

فالبد من تضافر كافة اجلهود يف ذلك، وال َيفى يف ذلك دور مؤسسات اجملتمع املختلفة يف غرس قيم الفضيلة على 
 ،موتربيتهباألوالد،  للعناية اجملتمع أنشأها اليت الرتبوية االجتماعية املؤسسات وأبرز أهم منالشباب، وأوهلا املدرسة اليت تعدُّ 

بدور كبري يف التعليم والرتبية، وجيب أن يُ   فّعل دورها يف الرتبية على  احلاضر عصرنا يف تقوم، و للحياة وإعدادهم ،وهتيئتهم
أخالق اإلسالم السمحة، وأن هتتم باجلوانب السلوكية للطالب، وأن يكون املعّلم قدوة حسنة لطالبه، وأن يعاملهم برمح     ة 

وكذلك املسجد له دور كبري يف عملية تربية الشباب وتقومي سلوكهم، حيث يعد من أهم املؤّسسات  ورفق كأهنم أبناؤه،
 ألداء جامعاً  كان بل، فقط العبادات ألداء مكان جمرد األول املسلم اجملتمع يف يكن مل املسجد وأن سيما الاالجتماعية، 

 للثقافة ىاإلسالمية، ومنتدً  الدعوة ونشر العلم لطلب ومعهداً  ،واألمراء والفقهاء العلماء وختريج للتعليم وجامعةً  ،العبادات
اليت كان يقوم هبا املسجد؛ فما أحوجنا يف هذا  املختلفة االجتماعية الوظائف من ذلك غري إىل، الناس بني الوعي ونشر

بعد  همصف   وتوحيد، وملّ مشلهم بعد شتاٍت، املسلمني الجتماع ومكاناً العصر إىل تفعيل دور املسجد ليكون جامعًا وجامعًة، 
الشباب،  تربية فيه تتم أن ميكن حمل   وأقدستفّرق، ورعاية شباهبم، وتربية أبنائهم، وهو أفضل مكان للرتبية، ألنه أطهر بقعة، 

فيما رواه أبوهريرة رضي صلى اهلل عليه وسلم  وقد قال النيبُّ ، الثواب وجزيل األجر عظيم من ذلك على يرتتب ماوال َيفى 
ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونه فيما بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم » :اهلل عنه

«الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده
1. 

 ثالثاا: تقوية الوازع الديني لدى الشباب
من األسباب الرئيسة يف احنرافهم عن اجلادة، وعدم التزام الكثري منهم باألخالق  ضعف الوازع الديين لدى الشباب

، واملخدرات املسكرات تعاطي، و اإلسالم بشعائر والتهاون الصالة رتكاإلسالمية ظاهرة ال ختطئها العني يف كل  مكان، بدًءا ب
وتوقريه، يضاف إىل ذلك الرتاشق باأللفاظ النابية فيما  والتعّدي على احلرمات، والتمّرد على الوالدين، وعدم احرتام املعّلم

 بنساء الكفار التشبهبينهم، ويف أحايني كثرية مع من هو أكرب منهم سّناً! ومن ذلك أيضًا ظاهرة تربّج الفتيات املسلمات، و 
سالم إال بتقوية الوازع الديين ، وال ميكن أن يعاجل هذا االحنراف يف السلوك واألخالق والتهاون بفرائض اإلوامللبس اهليئة يف

، وذلك دائماً  مراقبته استشعار على وحضهم، تعاىل باهلل صلتهم تقوية، و الدين بتعاليمم وجداهن تعمريلدى الشباب، و 
، قلوهبم يف اهلل تعظم اليت، الدراسية براجمهم يفالوحيني  نصوص من كثري وضعبتعليمهم أمور الدين، ورفع اجلهل عنهم، وب

 مفارقته وأن، واآلخرة الدنيا يف السعادة سبيل هو هذا بأن اليقني، وتقذف يف قلوهبم معصيته من وترهبهم طاعته إليهم وحتبب
 كثافة ، باإلضافة إىلدينيةال وادالكثري من امل حتوياملناهج الدراسية يف مجيع بالد املسلمني  أن ، ومعلومالدارين شقاء سبب

وتقويته؛ ألن زيادة  اإلميان زيادةيف الكثري من اجملتمعات اإلسالمية، ولكن هذا وحده قد ال يكون كافيًا ل الدينية األنشطة
                                                            

 .229رقم، 02، ص1ج سننه،ابن ماجه يف أخرجه  1
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بزيادة املعلومات احملفوظة لدى املتعّلم، وهذا أمر معلوم ويالحظه كل أحد لدى عامة  فقط مرتبطة تليساإلميان وضعفه 
، واملناهج الدراسية اليت تعتمد واحلفظ التلقني على تعتمد اليت احلالية التعليم طريقة مع املسلمني فضاًل عن الشباب، خصوصاً 

حتتاج  يف قلب املسلم زيادة اإلميان األخالقي، ألن والتهذيب السلوكية الرتبيةبالكيف الذي هو  العناية دونغالباً على الكم، 
التلقني واحلفظ لنصوص الوحيني بصورة جامدة، دون مراعاٍة للنواحي التطبيقية يف  جمرد وال يكفي يف ذلك كثرية إىل عوامل

واقع احلياة ملا يتم حفظه وتعليمه، يضاف إىل ذلك ضرورة حتّلي املعنيني بأمر التعليم عمومًا باألخالق احلسنة، وأساتذة 
، ومراعاة تناسب التعليم طريقة يف ديدالتجالعلوم الدينية بصفة أخص، حىت يكونوا قدوة حسنة لطالهبم، فضاًل عن 

 .التقنية عصر يف ليهإ املعلومة وصول سهولةمع سّن املتلّقي ومستوى إدراكه، والعناية ب الدينية املعلومات
 رابعاا: إصالح وسائل اإلعالم

الشباب من  على تأثي راً  أكثرهابل  ،احلاضر عصرنا يف الوسائط وأبرز أهم تعد من أنواعها اختالف علىاإلعالم وسائل 
 ،اإلذاعةك املختلفة اجلماهريية وسائلها خالل من متنوعة وثقافات خمتلفة برامج تُقدم حيثاجلنسني على حّد سواء، 

 وخمتلف، الفئات مجيع من خالهلا خُتاطب اليت اأُلخرى الوسائل من وغريها، اإلنرتنت وشبكة ،والصحافة ،والتلفزيون
هتمام الناس بصفة عامة، على جذب ا، باإلضافة إىل قدرهتا الفائقة مكان كل إىل وتصل، بيت كل وتدخل، األعمار

لدمة الشباب ال إلغوائهم  تسخريهايف الري، و  استثمارهاأمهية إصالحها، و  يعين وهذاوالشباب على وجه الصوص، 
ألهل  عليها اإلشراف مهمة إسنادوذلك ب والعبث بعقوهلم من خالل ما تبثه من برامج خملة باآلداب واألخالق اإلسالمية،

، لبث كل ما َيدم اجملتمع املسلم يف دينه ودنياه، وجتّنب ما واملهارية العلمية الصالح والدين، الذين تتوافر فيهم الكفاءة
 كافة ضافرت من يف ذلك بد واليسبب اإلضرار به وبشبابه، الذين هم عماد األمة، وعم    ودها الفقري يف البناء والتنمية، 

اليت  ومل يعد من السهل لدى الشباب الصمود أمام هذه املغريات، املسلم الشباب أوضاع إلصالح واجلماعية الفردية اجلهود
الذي جاء حيمل للبشرية ، دون أن يكون هناك من يقوم على رعايتهم وتوجيههم وفق هدي دينهم احلنيفميوج هبا العصر، 

 .مجعاء سعادة الدنيا واآلخرة
 :الخاتمة

قد تناولت أبرز تلك املشكالت، وهي املشكالت ف؛ أرجو تلخيص ما ورد فيه على وجه اإلمجالويف ختام هذا املوضوع 
الدينية واألخالقية، وحبثت عن أسباهبا وآثارها وسبل عالجها يف ضوء القرآن والسنة النبوية، وال أّدعي أنين أوفيُت املوضوع 

 ه، مث ما وسعه اجلهد، وتوّصل إليه الفهم.حقه، ولكن هذا ما مّن اهلل ب
 وفيما يلي ألص أبرز النقاط اليت توصلت إليها نتائج هذا البحث:

للكثري من  حل تعاليمه السمحة تطبيق إن دين اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان، وقد جاء إلسعاد البشرية مجعاء، ويف -1
 الشباب بصفة خاصة. املشكالت اليت يعانيها اجملتمع املسلم عموًما، وجمتمع

إن األسرة تعترب الركيزة األساسية يف رعاية الشباب وإصالحهم، وعليها مسؤولية كبرية يف محاية األبناء من السلوك  -2
 ذهن أبنائها. يف الدين صورة طبيعة متّسك األسرة يف نفسها بالدين تتكون املنحرف منذ الصغر، وحبسب
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ّسك بتعاليم اإلسالم، وهم مع ذلك من أسرع الناس انفالتًا منها؛ وذلك إن الشباب من أسرع الناس استجابًة للتم -3
وهذا يتطّلب الوقوف على مشكالهتم بسبب رقة مشاعرهم، واندفاع عاطفتهم، وكثرة املثريات واملغريات حوهلم، 

 .الجهاوسبل ع تهاالبحث عن مواجهاملختلفة، وتناوهلا بالدراسة والبحث، ملعرفة أسباهبا وآثارها، ومن مث 
أنواعها، هلا دور كبري يف صرف الشباب عن جادة الطريق، وذلك مبا  إن أغلب وسائل اإلعالم احلديثة على اختالف -1

خملة باآلداب واألخالق اإلسالمية، وهذا يطّلب السعي يف إصالحها، لطورة دورها، وشدة تأثريها على تبثه من برامج 
 الشباب.

 احلسن، أو اللق مجيعًا بعدم التزامهم بالدين، وفقدهم عليهم حنكم أن لنا ال ينبغيالشباب املسلم فيه خري كثري، و  إن -9
 والقنوط. واإلحباط باليأس تشعر اليت اجلائرة األحكام من ذلك حن        و بالفساد، أو

 كما أوصي بضرورة ما يأيت:
حّل مشكالهتم؛ إْذ مل يعد من السهل  الشباب، واإلسهام يف أوضاع إلصالح واجلماعية الفردية اجلهود كافَّة تضافر -1

لدى الشباب الصمود أمام املغريات والتحديات اليت ميوج هبا العامل، دون أن يكون هناك من يقوم على رعايتهم 
 وتوجيههم.

يف نشر الوعي الديين لدى الشباب، وربطهم من خالهلا  -خصوصًا شبكات اإلنرتنت  -استغالل التقنية احلديثة  -2
 عاملني، والدعاة املخلصني، املعروفني بالوسطية واالعتدال، وحب الري لآلخرين.بالعلماء ال

تفعيل دور كافة مؤّسسات اجملتم    ع للقيام بواجبها حنو الشباب، بدًءا باألسرة، مث املسجد واملدرسة، ومرورًا باجلامعة  -3
  ال الشباب أفضل مما هو عليه اليوم.وغريها من مؤّسسات اجملتمع املختلفة؛ إْذ لو قام كلٌّ مبا يليه لكان ح
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 .دار إحياء الرتاث العريب( :بريوت)حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، صحيح، البن احلجاج أبواحلسن النيسابوري، امسلم،  .19
 (.م1515، العامل اإلسالمي ةرابط :مكة املكرمة) اء وقت الفراغ، قضيه وإرشاد الشباب المسلم نحو جتو  ،اجمليد سيد ور، عبد منص .16
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 في تسليح المرأة والشاب المسلم والسنة القرآن منظور
 لمواجهة التحديات المعاصرة

 

   1عليقة أبو عبد اهلل ييوسف موسى علد. 
 :ملخص البحث

اليوَم، والناتج عن َخراب شخصيَّتها وَذوباهنا، يف خضم التطور أنَّ الطر احلضاري الذي تُعاين منه األمَّة اإلسالميَّة      
لَفقر يف ، ليس بسبب الضوع هلم بأي  شكٍل من األشكالاألوريب وُخضوعها بوسائل شىت لبالد الكفَّار والتبعيَّة واالنقياد وا

تكمن يف اجلهل بتلك الِقَيِم والعجز عن التمسُّك هبا، وعدم الُقدرة على تنزيلها على الواقع.  ن املشكلةإالِقَيم اإلسالمية؛ بل 
 -املرأة والشاب-وإدراًكا ملا يف التشبُّه بالكفَّار من خماطر على عقيدة املسلم  ،وبناًء على ما ترتكز عليه مشكلة البحث

علميَّة  يسَتوِجب من الباحثني وضع دراسة ئة يف حياة املسلمني؛ األمر الذيوخُلقه وشخصيَّته، ونظًرا ملا نَتج عنه من آثاٍر سي  
وآثاره السلبيَّة  حيث تكمن أمهية البحث يف بيان ُخطورة تقليد الكفَّار ،التقليل من حدَّهتا هذه الظاهرة جادَّة ُتساِعد على

من هنا كان اهلدف من احلث يكمن يف وضع رؤية  على أجيال أمَّتنا اإلسالمية، وأضراره الطرية على عقيدهتم وأخالقهم.
حلماية املرأة والشاب املسلم من الوقوع يف هاوية التقليد، كما يسعى اىل السعي يف وضع صيغة توضح أمهية اإلسالم 

 .واملنهج التارَيي االستقرائي ،استخدم، املنهج الوصفي التحليلي وللوصول إىل هذه األهداف وغريها .وخصائصه ومزاياه
_____________________ 

 :مقدمة
إنَّ احلمَد هلل، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوُب إليه، ونعوُذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سي ئات أعمالنا، َمن يهده اهلل      

 وأشَهُد أن ال إله إال اهلل وحَده ال شريك له، وأشَهُد أنَّ حممًدا عبده ورسوله.  ،لَّ له، وَمن ُيضِلل فال هادي لهفال ُمض
حوال الناس، وبناء أي دين هو التشريعات املتعددة اليت أأن لكل دين مساوي بناًء وأساًسا يضبط  يف ال ريب! فوبعد     

، وأساسه ة اليت تنبثق عنها تلك التشريعاتفهو العقيدتنظم عالقة اإلنسان بنفسه، وخالقه، والكون الذي حييط به، أما بناؤه 
   اإللزام األخالقي.

تفرقة بني فاهلل سبحانه تعايل خلق اإلنسان وميزه بالعقل، وزوده بغريزة أخالقية تسمي البصرية وهي اليت تساعده علي ال     
تطيع هبا اإلنسان أن يصدر أحكاما يقيم هبا كما يس،  على حتصيل النافع ودفع الضار عنهوتساعده  ،خريية االعمال وشريتها

 خالقي بأنواعه.السلوك األ
واالسالمية  بالتايل ظل اإللزام األخالقي معياراً ملدى حتضر اجملتمع وتقدمه. بل هو األساس الذي حيفظ جملتمعاتنا العربية     

 ته الواسعة.وحتفظ انضباط الفرد يف تعامله مع جمتمعه احملدود وأم ، تالمحها وانسجامها

                                                            
 yma1565@yahoo.comليبيا: -طرابلس -كلية اآلداب والعلوم، جامعة اجلبل الغريبعضو هيئة التدريس   1
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إذا صحت العقيدة، حسنت األخالق تبًعا لذلك؛ فالعقيدة الصحيحة هي اليت حتمل  هنأمن هنا ميكن القول ب     
إنَّ أكمل املؤمنني إميانًا أحسنهم خلًقا، وإنَّ «:  وقال رسول اهلل صاحبها على مكارم األخالق، وتردعه عن مساوئها.

 ن اجملتمعات تصلح بصالح أفرادها.أقاطعة على  ة. هذا احلديث وغريه يدل دالل»والصالةحسن اللق ليبلغ درجة الصوم 
ولقد أدرك أعداء اإلسالم قيمة مكارم األخالق على شباب األمة اإلسالمية، وأدركوا معه السبب الذي يبلغون به؛      

ابنا على القيم االسالمية؛ فأصبح شب فوضعوا خمططاهتم، وكرسوا جمهودهم، ووجهوا وسائل اعالمهم، من اجل القضاء
 . إضعاف إمياهنم وإذابة شخصياهتم، هتدف إىلاملسلم يواجه حتديات متنوعة

ينا بيان التحديات اليت ومادام الشباب يف مجيع األطوار ويف كل األقطار هم عماد احلضارة، وسر هنضتها؛ كان لزاماً عل     
مره أو معلمه من لعقائدي الذي يشكل معارضة وهدمًا ملا يتلقاه الشاب من ويل أيف التحدي ا ةواملتمثل ،اجليل اتواجه هذ

أليب  ومن هذه الوصايا اإلميانية وصيته  ،ساسها الوصايا النبوية اليت حتفظ للشباب إمياهنم وترعى أخالقهمأتربية إميانية، 
وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق اتق اهلل حيثما كنت، » :رضي اهلل عنه قال: قال يل رسول اهلل  ذر

 .1«حسن
من خالل الرتكيز على مثل هذه الوصايا الفضلى يف الرتبي ة؛ تطهر القلوب من البث، وتنقى العقول من األوهام      

َر  َأن﴿َأَحِسَب النَّاُس  :قال تعاىل .لعقيدة اإلسالمية لشبابنا املسلمواألباطيل، وهذا ما تكفله ا يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل  َأنُكوا يُ ت ْ
 .[3-2العنكبوت:]قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي﴾  ِمنيُ ْفتَ ُنوَن َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن 

 تصحيح عقيدة الشباب المسلم :ولالمبحث األ
، ذوي األقالم احلاقدة، هلجوم عنيف من قبل خصومه وأعدائهمنذ زمن طويل  تعرض اإلسالم ورسوله الكرمي      

. وال سالم ونبيهعلى اإلواستنفرت العامل للهجوم  ،صحاب العقول املريضة اليت اهتمت بإثارة الشبهاتأاألفكار اهلدامة، و و 
ويستهدف  ،2، واملهارة يف االهتام""التعصب والعداء يف خمطط يهودي ميتاز ب ة اإلسالميَّة ورجاهلا مستمراً يزال  الرتبص باألمَّ 

وإخضاع  النبوةوالرسالة و  صالة الدينأالتشكيك يف  وذلك مبحاولة ،، وتقويض بنيانهتئصال دين اإلسالم واجتثاث أصولهاس
وتناقضات مفرتاه ، والطعن فيها؛ من خالل البحث عن ثغرات لسيكولوجيا يف حماولة للنيل منهالعلوم الرتبية وا حياة النيب 

وتفسريه مبنظور بشري عاجز، رغبة منهم يف إطفاء نوره. واهلل متم نوره ولو   ،على الدين اإلسالمي يف حماولة منهم لتشويهه
 .[32التوبة: ]وَن﴾   َكرَه اْلَكاِفرُ اللَّ ِه بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأىَب اللَّ ُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ ن وَره  َوَلْو    يُدوَن َأن ُيْطِفُئوا نُورَ   يُرِ ﴿ كره الكافرون:

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن  :وملا لألمَّة اإلسالميَّة من مكانة عظيمة بني االمم، ودليله قوله قال تعاىل      ﴿ُكنُتْم َخي ْ
َهْوَن َعِن اْلمُ  ؛ فلقد حاول أعداء اهلل أن يفسدوا عقيدة شباهبا املسلم بشىت [112:آل عمران]﴾ نَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّ هِ بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

قية اليت أساسها اإلميان، هوا املفاهيم األخالوشوّ ىل نشر مسومهم عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، إالطرق، فسعوا 

                                                            
 . حديث حسن صحيح :، وقال399، ص1ج ،والصلة، كتاب الرب هسننأخرجه الرتمذي يف  1
 .12ص ،فيليب حتي ،شوقي أبو خليل 2

http://tanzil.net/#3:110
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فوا الت من التكاليف الشرعيَّة، فاقرت متنا على االْنفأبناء أبعُض ضعاف النفوس من فتجرَّأ ، بعقول الشباب املسلم واوتاجر 
نتج أِعلميًا وِفكرياً،  اودكعن البناء والتشييد؛ فخلف ذلك ر املعاصي واملنكرات؛ فتفشَّت بينهم ُروح التواُكل والتقاُعس 

ن َعزائمهم، فتداَعْت عليها ضعف قواهم، وأوهأمة املسلمة؛ بناء األألص راعات املذهبيَّة بني ُصفوف اِلالفات السياسيَّة وا
يُوِشك األمم أْن »:  يف حديث ثوبان األمم الكافرة من كل  حدب وصوب، وهو ما أخربنا عنه الصادق املصدوق 

أنتم يومئٍذ كثري ، ولكنَّكم ُغثاء  بل »ِمن قلَّة حنن يومئٍذ؟ قال:  فقال قائل : أوَ  .«َتداَعى عليكم كما َتداَعى األَكَلة إىل َقْصَعِتها
وما  !، فقال قائل: يا رسول اهلل«كغُثاء السيل، ولينزعنَّ اهلل من ُصدور َعدو كم املهابة منكم، ولَيقذفنَّ اهلل يف قُلوبكم الوهن

َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا يَا أَي ُّ ﴿ :اهلل سبحانه وتعاىل منهم قائالً  بل قد حذرنا .1«وكراهية املوت ،ُحبُّ الدنيا»الوهن؟ قال: 
ُم م   اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياءُ  ُهْم ِإنَّ اللََّه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي﴾ نبَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوهلَّ  .[91املائدة:]ُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

َا َولِيُُّكُم الّلُه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن  :قال تعاىل .ال لّلُه َولَرُسولُُه وللَمؤمنإمنا أكد على إن الوالية ال تكون وإ      ﴿ِإمنَّ
 [96-99املائدة:] ُهُم اْلَغالُِبوَن﴾ َوَمن يَ تَ َولَّ الّلَه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ فَِإنَّ ِحْزَب الّلهِ  * يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ 

َهْوَن َعِن اْلُمن﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمعْ  :وقال تعاىل. َكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن ُروِف َويَ ن ْ
 .[21التوبة:] أُولَِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيز  َحِكيم ﴾الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه 

من هنا كان من الواجب علينا حنو ابناءنا تصحيح عقيدهتم وتوعيتهم من الطر احملدق هبم الذي صرح  به كثري من      
وبني العرب، فهذا مثاًل الرئيس  روح العداء بينهم القادة الغربيني، يف مناسبات خمتلفة أهنم يريدون أن يثبتوا لليهود اهناء

وإمنا إهناء  ،بني الطرفنيإن غرض املؤمتر ليس إهناء احلرب م يؤكد على: "1551يد للسالم عام األمريكي )بوش( يف مؤمتر مدر 
فعلى مراحل تنتهي   ،اليهودال بد من تغيري ثقافتكم العدائية حنو عليه شامري يف نفس املؤمتر بقوله: "وهو ما أكد  ،2"العداوة

َوقَاتُِلوا ﴿ :لقوله تعاىل مناف -ال شك-وهذا  .3"ي حىت كل ما يثري العداء دينيًّا؟ بل ينتهارات العداء لليهودكل شع
﴾ مْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَ ُهونَ ُهْم اَل أَ ﴿فَ َقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإن َّ  وقوله تعاىل: ،[36:التوبة]﴾ اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً 

ُدوهِنِْم اَل  ِه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمنبَاِط اْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ قُ وٍَّة َوِمن ر   نوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتم م  َوَأِعدُّ ﴿ وقوله تعاىل: ،[12:التوبة]
 .[62:األنفال]﴾ نُتْم اَل ُتْظَلُمو للَِّه يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنَشْيٍء يف َسِبيِل ا اللَُّه يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا ِمن تَ ْعَلُمونَ ُهمُ 

ن هدف أعداء اهلل يف األمَّة اإلسالميَّة، هو القضاء على أال ألنه يعلم إ سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات اهلل اءوما كان ند     
وإضعاف  ،الفُت بني املسلمنيوإثارة  ،وتفتيت الوحدة بني أبناء األمة الواحدة ،باعتباره شريعة ونظام حكم وحياة اإلسالم

 .[212البقرة:] ﴾... َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ يَ ُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ قال تعاىل: ﴿ ،دوهلم

                                                            
 .1226رقم ،121، ص11ج، حم، باب تداعي األمم على اإلسالمكتاب املال  ،(مع عون المعبود)سنن ال يف داود وأبأخرجه  1
 . 23، صالقدس بين الوعد الحق والوعد المفترىسفر احلوايل،  2
 . 25ص ،نفسهالسابق املرجع  3
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األمم الكافرة من كل  حدب وصوب، تغزوكم بأفكارها اهلدامة للقلوب والعقول، من خالل َسْيطرهتا فتداَعْت عليكم      
مة بناء األأاملسموعة، فراَحْت تزرع يف قلوب على َمنابع الفكر والثقافة؛ ومناهج التعليم والثقافة ووسائل اإلعالم املرئية و 

 خالق بصلٍة. وذلك عماًل بوصيةجه وثقافاته املستوردة اليت ال متتُّ إىل األاإلسالميَّة بذورًا ثقافة االحنالل الغريب من مناه
فقد -: "إذا أَرْدمُت أن هتزموا املسلمني فال تقاتلوهم بالسالح وحده ند هزمية محلته الصليبية قائالً فرنسا ع لويس التاسع ملك

ولقد وعى قومه هذه النصيحة ، 1"القوة فيهم ولكن حاربوهم يف عقيدهتم فهي مكمن -ُهزِْمتم أمامهم يف معركة السالح
 جهودهم من أجل تفريغ هذه احلضارة من حمتواها، وامتصاص ما فيها من مصادر القوة واوسخَّر ، فبدأوا بالغزو الفكري

ى "صبغ الثقافة اإلسالمية بصبغة غربية، وإخراجها عن طابعها اإلسالمّي الالص، واحتوائها عل :واإلميان، وذلك عن طريق
 . 2حنٍو جيعلها تفقد ذاهتا وكياهنا"

 ؛اِحيهان أخطر ما َيشاه الكفار اليوم أن ترجع األمَّة اإلسالميَّة كما كانت، رائدة احلضارة البشريَّة بشىتَّ َمنأذلك      
 ،احلضارات األخرى ة عن موقعها بنيزاحت األمَّة اإلسالميَّ أياديهم لكْسر َشوْكة املسلمني، و وَتشاَبكْت أ ،فتضاَفرْت جهودهم

فُأِصيَبت ُمعَظم شُّعوهبا بالشَّلل الفكري، واالهِنزام، وضْعف اإلرادة، وخور العزمية؛ فكان التخلُّف املادي واحلضاري نتيجة 
 سياسية واقتصادية. مأخالقية سلوكية، أ ماألمة؛ سواًء أكانت أصواًل عقدية، أ هذه هجمة شرسة على ثوابت

و السلف، ذوإرثهم العظيم، حىت حنفزهم على حجدادهم، أ، مبجد اإلسالميةبناء أمتنا أاجة إىل أن نذكر بالتايل فإننا حب     
بت س غربًا إىل الصني شرقاً، قد غر ونؤكد هلم أن هذه األمة اليت بزغت فيها مشس اإلسالم، حىت عمت حضارهتم من األندل

وأمتطى ركب حضارهتا أقوام آخرين تنكروا لصنيع سلفهم يف ركب احلضارة من العلماء والفالسفة والفقهاء العرب واملسلمني، 
ملا له من الصلة املتينة هبوية وجردهم من كل القيم الفاضلة، وهو افرتاء مقصود مربمج من ورائه هدم اإلسالم وقيمه العليا، 

 اإلسالمية األمةبناء أأهم املوضوعات اليت تشغل مهوم قيم اإلسالم من أخطر احلركات، و  هدم؛ ذلك ألن اإلسالمية األمة
 .ومتس حياهتم واستقرارهم مساً جوهرياً  ،فرادى ومجاعات

 المبحث الثاني: تحصين الشباب بالكتاب والسنة
يَا ﴿: وتعاىل قد هنى عن طاعة الكافرين، فقال تعاىل هسبحان اهللّن على أقاطعة  اآليات القرآنية اليت تدل داللة تعددت     

يَا أَي َُّها الَِّذيَن ﴿ :، وقال تعاىل[115:آل عمران]أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ َواْ ِإن ُتِطيُعواْ الَِّذيَن َكَفُرواْ يَ ُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فَ َتنَقِلُبواْ َخاِسرِيَن﴾ 
َواْصربْ نَ ْفَسَك َمَع ﴿ :وقال تعاىل .[122:آل عمران] ﴾وُكم بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِينَ آَمنُ َوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفرِيًقا م َن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب يَ ُردُّ 

ُهْم تُ  َناَك َعن ْ نالَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي  يُرِيُدوَن َوْجَهُه َواَل تَ ْعُد َعي ْ  َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعنَمْن  َيا َواَل ُتِطعْ رِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ
َواَل تَْأُكُلوْا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسق  َوِإنَّ الشََّياِطنَي ﴿ :وقال تعاىل. [20:الكهف]﴾، َبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُهُ ِذْكرِنَا َوات َّ 

َوِإن ُتِطْع َأْكثَ َر َمن يف اأَلْرِض ﴿ :، وقال تعاىل[121:األنعام]َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن﴾  لَُيوُحوَن ِإىَل أَْولَِيآِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإنْ 

                                                            

 .  191ص، واقعنا المعاصر ،حممد قطب1 
 .                                        36، صشبهات التغريبنور اجلندي، أ 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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َوُرْهَبانَ ُهْم  َأْحَباَرُهمْ اختََُّذوا ﴿ :وقال تعاىل. [116:األنعام] ﴾... ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل الّلِه ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ ََيُْرُصونَ 
 .[31التوبة:] ُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن﴾ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإهَلًا َواِحًدا اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَ  نأَْربَابًا م  

، يفاوضوهنم يف اآلراء، ويسندون وأهل األهواء واليهودتخذوا من الكفار بل لقد هنى اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني أن ي     
ِنُكْم اَل يَْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوْا َما َعِنتُّْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا ِبطَانًَة م ن ُدو ﴿ :إليهم أمورهم، وأهّم أعماهلم، فقال تعاىل

ومن هنا  .[110:آل عمران] ِقُلوَن﴾َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآليَاِت ِإن ُكنُتْم تَ عْ 
يتبنّي لنا حرمة تولَِية الكفار ألعماَل املسلمني اليت يتمّكنون بواسطتها من االطالع على أحوال املسلمني وأسرارهم، ويكيدون 

 هلم بإحلاق الضرر هبم.  
من بداية الدعوة عن  فقد هنى النيب  وخطر ذلك على عقيدهتم وأخالقهم،، وإدراًكا لُطورة التشبُّه بالكفَّار وتقليدهم     

سر هذا احلديث قد فو  1«َمن تشبَّه بقوٍم فهو منهم»: فقال ملا له من آثار سلبيَّة على األمَّة االسالمية، التشبُّه بالكفَّار 
 قواهلميف أ : "ففيه داللة  على النهي الشديد والتهديد، والوعيد على التشبُّه بالكفَّارفقال -رمحه اهلل تعاىل-احلافظ ابن كثرب 

كحلق اللحى، وإطالة الشوارب، والرطانة بلغتهم إال عند   2وعاداهتم، وغري ذلك من أمورهم" وأعيادهم وأفعاهلم، ولباسهم
اليت أمجع الفقهاء  خلفائه الراشدينسنة و  يضًا سنة رسول اهلل أكدته أاللباس، واألكل والشرب، وهو ما  احلاجة، ويف هيئة

إنَّ اليهود ال » :قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه  أيب هريرةعليها مبخالفتهم وترك التشبه هبم، ففي الصحيحني عن 
 . 1«َحىحفوا الشوارب وأوِفُروا اللُّ أخاِلُفوا املشركني؛ »يضاً: أوقال ، 3«يصبغون فخاِلُفوهم

ن اإلسالم مل يَنَهنا عن شيٍء من َخصائص الكفَّار إال عوََّضنا خريًا منه؛ وهو ما يوضحه اإلمام ابن أواجلدير بالدكر      
القي م بقوله: "فعوَّض ِعباَده املؤمنني باألذان عن الناقوس والطنبور، كما عوََّضهم ُدعاء االستخارة عن االسِتقسام باألزالم، 

ن السبت واألحد، وعوَّضهم اجلهاد عن السياحة والرهبانيَّة، وعوَّضهم بعيد الفطر والنَّحر عن أعياد وعوَّضهم بيوم اجلمعة ع
املشركني، وعوَّضهم باملساجد عن الكنائس والِبَيع واملشاهد، وعوَّضهم مبا سنَّه هلم على لسان رسوله عن كل  بدعة 

 .9وضالله"
ستأَمنني، امتثااًل لقوله املأو الكفَّار يف سائر الديار اإلسالميَّة كأهل الذمَّة،  رغم أن شرعنا احلنيف مسح بُدخول وإقامة     
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم يف ال﴿: تعاىل يِن وملَْ َُيْرُِجوُكم م  اَل يَ ن ْ بُّ تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِ  ن ِديَارُِكْم َأند 

 .[0املمتحنة:] ﴾اْلُمْقِسِطنيَ 

                                                            
 .1212رقم ،21، ص11جكتاب اللباس، باب يف لبس الشهرة،   ،سنن مع عون المعبودال يف داود وأبأخرجه  1
 .110، ص1ج ،، تفسير ابن كثيرابن كثري 2
 .132، ص3ج ،صحيح بشرح النوويالمسلم، و  ؛32، ص2ج ،ع فتح الباريمصحيح الأخرجه البخاري،  3
كتاب الطهارة،   ،صحيح بشرح النوويالمسلم، و  ؛9052رقم ،361، ص12جكتاب اللباس، باب تقليم األظفار،   ،ع فتح الباريمصحيح الأخرجه البخاري،  4

 واللفظ له. 262، رقم191، ص3جباب خصال الفطرة، 
 .210، ص2ج ،أحكام أهل الذمةابن القيم،  5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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فيه ضرر   كل ما  عنهم ٍة أو طعن، أو حتريف أو تكذيب، ومنعهم من اإلساءة لشعائر اإلسالم، ولرسوله بإهاننه منعأإال      
األمان، وكما قد يغري للمسلني يف ِدينهم ودنياهم؛ كالتظاُهر باملنكرات اليت يستحلُّوهنا وأقرُّوا عليها مبوجب عقد الذمَّة أو 

  بعض شباب املسلمني بتناُوله تشب ًُّها بالكفَّار.
 ،وحرم التشبه بكل ما هو من خصائصهم ،عن مواالهتم ىم بقضية التشبُّه بالكفَّار، وهنإن شرعنا احلنيف اهتمن هنا ف     

َمْت هَلُْم أَنُفُسُهْم تَ َرى َكِثريًا ﴿ :فقال تعاىل ومن عاداهتم وعباداهتم ومستهم وأخالقهم. ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروْا لَِبْئَس َما َقدَّ م ن ْ
ُهْم ْيِه َما اختََُّذوُهْم أَْولَِياء َولَ ِكنَّ  َأن َسِخَط الّلُه َعَلْيِهْم َويف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدون َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن بِاهلل والنَّيب  َوَما أُنزَِل ِإلَ  َكِثريًا م ن ْ

. [15احلشر:] ﴾َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه فَأَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهْم أُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ﴿: وقال تعاىل .[01-02:املائدة] فَاِسُقوَن﴾
يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو أَبْ َناَءُهْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم اَل جتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر ﴿ :وقال تعاىل

ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُ  اُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه حَتِْتَها اأْلَنْ هَ  ْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمنَأْو َعِشريَتَ ُهْم أُولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوهِبُِم اإْلِ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾   .[22:اجملادلة]َعن ْ

ىل إويف بالدهم إذا كان يستطيع اهلجرة  اىل حرم إقامة املسلم بني الكفارن اهلل سبحانه وتعأن هذا يدل على أالشك      
من كان يف إقامته مصلحة دينية   ر، إال للمستضعفني الذين ال يستطيعون اهلجرة، أومن بالد املسلمني، ومل مينح العذ غريها

ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم قَاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوْا ُكنَّا ﴿: يف بالدهم؛ فقال تعاىل اإلسالمونشر  اهللإىل كالدعوة 
ِمَن ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي  * ريًاْرِض قَاْلَوْا َأملَْ َتُكْن أَْرُض الّلِه َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروْا ِفيَها َفُأْولَ ِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمصِ ُمْسَتْضَعِفنَي يف األَ 

ُهْم وََكاَن الّلُه َعُفوًّا َغُفورًا * الر َجاِل َوالن َساء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يَ ْهَتُدوَن َسِبيالً   ﴾فَُأْولَ ِئَك َعَسى الّلُه َأن يَ ْعُفَو َعن ْ
  .[55-52:النساء]

ن اهلل سبحانه وتعاىل قد شرع تدابرَي لتكويِن شخصيَّة املسلم، الشخصيَّة اليت أيتضح من خالل هذه اآليات وغريها      
يتكفَّل بِصيانة هذه الشخصيَّة تعتدُّ بنفسها، وتعتزُّ بدينها، وتنتمي إىل أمَِّتها مبشاعرها وأحاسيِسها، كما شرع من التدابري ما 

ار، فأوَجَب على املسلمني ُمفاَصلة الكفَّار يف املشاعر والَعواطف طبًقا من االنِصياع والذَّوبان، والتأثُّر بالكفَّ  -بعد تكوينها-
؛ ألنَّه حَيُول ُدون الرُّكون إليهم وموادَّهتم، فضاًل عن 1ملبدأ املواالة يف اهلل واملعاداة يف اهلل؛ ألنَّ ذلك أعَوُن على جُمانَبة الكفَّار

الكفَّار يف املظاهر واألشكال؛ ألنَّ املوافقة يف ذلك ذريعة  إىل املوافقة يف املقاصد التشبُّه هبم، كما أوَجَب على املسلمني خمالفَة 
 .2واألعمال

عن أماكن الفُت جاء مطابقًا لنهي اهلل سبحانه وتعاىل، فحذر من السفر والعيش يف  ن هني النيب أواجلدير بالدكر      
وامتثااًل  ، فيجوز بقدر احلاجة.ة والتعليمللسفر؛ كالعالج والتجار بالد الكفار لغري حاجة، وعندما تكون احلاجة والضرورة 

نه البد أن حنذر شبابنا املسلم من الفُت اليت حيتمل أن يواجهوهنا يف أسفارهم، ونؤكد هلم أللنهي الوارد يف الشريعة جيب 
طن الشّر، حِذرًا من دسائس األعداء للمسافر أن يكون مظِهرًا لدينه وبالده، وأن يكون معتزًّا بإسالمه، مبتِعدًا عن موا

                                                            
 .02، صالجحيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهلابن تيمية،  1
 .165، ص3، جعالم الموقعين عن رب العالمينإابن القيم،  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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:  مصداقًا لقوله ،ك بالكتاب والسنة لسالمة عقيدهتمالتمسبال إهلم من تلك الفُت  نه ال جناةأومكائدهم، ونناصحهم 
، وإياكم وحمدثات يعش منكم فسريى اختالفًا كثرياً  فإنه من ؛أوصيكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي»

 لقوله، 1«فإهنا ضاللة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وسنة اللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذاألمور، 
: «2«، وسنة نبيهم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبما: كتاب اهللتركت فيك . 

حلث على التمسك بالكتب لتحصني إميان الشباب يف إطار مواجهة التحديات العقائدية للشباب با مل يكتف النيب      
بالتحذير من أماكن الفُت، والتحذير من الوض يف الشبه، بل أضاف إىل ذلك حثهم على التحصن بالعمل والسنة، و 

: قال رضي اهلل عنه قالتواجههم، فعن أيب هريرة ، وجتاوز التحديات اليت من النفع الكبري لسالمة عقائدهم الصاحل، ملا فيه
، يبيع يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً، أو ميسي مؤمناً ويصبح كافراً  ، فتناً كقطع الليل املظلمبادروا باألعمال»: رسول اهلل 

 . 3«دينه بعرض من الدنيا
إىل ضعف اإلميان عند الشباب املسلم، وضعف الرابطة الدينيَّة، واحِنسار  ين التشبُّه بالكفار يؤد  أنستنتج من هذا      

ات املفهوم الشامل للعبادة، وَحصرها يف أداء الشعائر التعبُّديَّة فقط، وِقيام حركات علميَّة تدعو اسِترياد النُّظم واملناهج والنظريَّ 
ىل ظهور إدى بدوره أساِير منط التعليم الغريب؛ وهذا ملعاهد اإلسالميَّة لتُ الرتبويَّة الغربيَّة إىل البالد اإلسالميَّة، وإىل تطوير ا

َدعوات لالرمتاء يف أْحضان الثقافة الغربيَّة وَحضارهتم املشبوه، فضعفت ِقَيم اإلسالميَّة االخالقية، ورجَّحت الرذيلة عندهم 
ب بتحرير املرأة، وتدعو إىل نْبذ احلجاب، ومْنع على الفضيلة، فقامت دعوات مشبوهة يف بعض األقطار اإلسالميَّة ُتطالِ 

ال حركاٍت ماسونية غالطالق، وحُماَربة تعدُّد الزوجات، واملطالبة مبُشاركة املرأة يف الشُّؤون العامَّة، وُمساواهتا بالرجل. وما هذه 
امه باجلمود والتعقيد، إلضعاف الدول اإلسالميَّة، وجتزئتها إ سالمحملاربة اإل  .ال حول هلا وال قوَّة ىل ُدَويالتٍ واهت 

 التحذير من تقليد الغربالمبحث الثالث: 
الشك أن هناك هجمة شرسة غربية حاقدة على ثوابت األمة، وما أكثر الثوابت املهددة، سواًء أكانت أصواًل عقدية؛       

َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ ﴿ هلل العظيم القائل:كالوالء، والرباء، أو أخالقية سلوكية، أو اقتصادية جتارية، أو سياسية؛ وصدق ا
نْ َيا َواآلِخَرِة يَ ُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفر  فَُأْولَ ِئَك َحبِ  َطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ

 .[212البقرة:] ﴾النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  َوأُْولَ ِئَك َأْصَحابُ 

                                                            
، باب املقدمة، سننهوابن ماجه يف  "؛ سن صحيح"ح: وقال 11، ص9ج، ء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع، باب ما جا، كتاب العلمالسنن أخرجه الرتمذي يف  1

 . 16، 19، ص1ج، ع سنة اللفاء الراشدين املهدينياتبا 
، 9، ج مناقب أهل بيت النيب، ، كتاب املناقبالسننالرتمذي يف و  ؛1615رقم ،610، ص، كتاب اجلامع، النهي عن القول بالقدرالموطأرواه مالك يف   2

 . "صحيح" :226، ص3ج ،صحيح سنن الترمذي. وقال األلباين يف 663ص
 .  112، ص1جبادرة باألعمال قبل تظاهر الفُت، ، باب احلث على املكتاب اإلميان  أخرجه مسلم،  3
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هبشاشة االعتقاد، فال عجب أن جتد بعض  لشرسة أثرت يف بعض شبابنا املصابوال شك كذلك يف أن تلك اهلجمة ا     
باملقوالت الرنانة، ، اليت روَّج هلا دعاة الغرب وعمالؤهم؛ والعوملة ىل احلداثة،إدعوا يلشباب املائع يوايل أعداء اهلل، هؤالء ا

 .، والتنمية، والرفاهية لكل األممالرباقة، لصاحل الغرب واليهود، ومن ذلك: أّن العوملة تبشر باالزدهار االقتصادي
؛ فسرعان ما اكتشف الباحثون واملفكرون أن تلك املقوالت ما هي إال لدعوة جاءت خميبة لآلمال، وزائفةن هذه اأال إ     

ونظام العوملة يف حد ذاته يدعم  طوفان كاسح "إّن العوملة :كية؛ حيث يؤكد حممد حسن رمسيتهال شعارات جوفاء اس
 .1"ء، ويضحك األصحاب، ويبكي الضعفاءاألقوياء، ويطحن الضعفا

يف  يف مؤمتر وزراء خارجية دول منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي انعقد  ،حممدسبق مهاتري حّذر منها رئيس وزراء ماليزيا األو      
ول الغنية بابتالع الدول م حني قال: "إن منظمة التجارة العاملية تسمح للد2222كواالملبور يف السابع والعشرين من يونيو 

وحّذر منها بعض القادة الغربيني، فقد جاء يف كلمة للرئيس الفرنسي جاك شرياك اليت ألقاها مبناسبة اليوم الوطين بل ". الفقرية
"إّن العوملة حباجة إىل  حيث قال:ما يؤكد على املخاطر اجلدية للعوملة ملقدرات الشعوب،  م(،2222يوليو  11الفرنسي )

ٍم فهي تثري أيضًا خماطر جّدية ينبغي التفكري فيها جيداً  ،ألهّنا تنتج شروخًا اجتماعيًة كبريةً  ؛ضبط ومن هذه  ،وإن كانت عامَل تقدُّ
: أهنا هتدد أنظمتنا وثالثها .وثانيها: أهنا تنمي اجلرمية العاملية .اء ااِلجتماعيثالثة: أوهلا أهنا تزيد ظاهرة اإلقص املخاطر

 .2االقتصادية"
العوملة نظام يزيل احلواجز اليت تقف حائاًل دون الثقافة الرأمسالية املادية، والغزو  متنا اجمليدة، أنأفاعلموا يا شباب      

الفكري، الذي يستهدف تفتيت وحدة األمة، وإثارة النعرات الطائفية، وإثارة احلروب والفُت داخل الدولة الواحدة. ليس هذا 
وينسوا متامًا أهنم أمة  ،ي، حىت ينشغلوا بأنفسهمبل حتاول إحداث جتزئة داخلية يف كل قطر عريب أو بلد إسالم ،فحسب

يًعا َواَل تَ َفرَّ و﴿ سالمية واحدة، واهلل سبحانه وتعاىل ينهانا عن ذلك يف قوله:إ نِْعَمَت اللَّ ِه  وا  ُقوا َواذُْكرُ   اْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَّ ِه مجَِ
ُ   ٍة م َن النَّارِ   ْفرَ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلٰى َشَفا حُ  ِلَك يُ بَ ني  َها َكذَٰ فَأَنَقذَُكم م ن ْ

 .[123آل عمران:]وَن﴾ اللَّ ُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتدُ 
اهلل سبحانه اعلم هبم حني قال: ﴿لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس ملة من أعظم أعداء اإلسالم وأهله؛ و والشك إن اليهود دعاة العو      

بأهنم مساعون للكذب، أكالون ، وقد وصفهم اهلل سبحانه يف كتابه [02املائدة:]﴾ ُكوا  يَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَ َعَداَوًة ل لَِّذيَن آَمُنوا الْ 
نَ ُهْم َأْو َأْعرِ لربا وقد هنوا عنه، قال تعاىل: ﴿للسحت، يأخذون ا ْض   مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت فَِإن َجاُءوَك فَاْحُكم بَ ي ْ

ُهْم َوِإن تُ ْعرِ  ُهْم فَ َلن َيُضرُّ   َعن ْ نَ ُهم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اللَّ َه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي﴾ وَك َشْيًئا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم ب َ   ْض َعن ْ  .[12املائدة:]ي ْ
أن غاية اليهود والذين اشركوا من العوملة؛ مل تكن إال بعثرة الشعوب املسلمة وتفرقها،  متنا اإلسالمية؛أيا شباب  اعلموا     

ة اإلسالمية من مضامينها احلقيقية حىت تبقى عاجزة مبناء األأوالقضاء على مقومات الوحدة والتضامن بينها، وتفريغ عقول 
 عن حتقيق آماهلا وأمانيها، ولتصبح تلك العقول أداة طيعة يف خدمة املخططات االستعمارية الغربية. 

                                                            
 .25/16م/2221 ،صحيفة األهراممع العولمة، حممد حسن رمسي،  1
 .63، صالعولمةمستقبل الصحافة العربية في ظل حممد السّماك،  2
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أن غاية اليهود املثلى إشاعة ما يسمى بأدب وثقافة اجلنس اليت حرمها اهلل سبحانه  ؛متنا اإلسالميةأيا شباب  اعلموا     
ملا يرتّتب على ذلك من انتشار الرذيلة واجلرمية  [32اإلسراء:] بُوا الز ََّنٰ ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل﴾  ﴿َواَل تَ ْقرَ  وتعاىل بقوله:

 والعنف يف اجملتمعات اإلنسانية.
ملرأة، بل هنا جتيز الشذوذ اجلنسي والعالقات اجلنسية اآلمثة بني الرجل واأ نادى هبا الغرب املسيحي، الشك فالعوملة اليت     

يف كثري من البلدان العربية. وقد ساهم يف هذا اجلانب شبكات بني الرجل والرجل. وقد وجدت أخرياً مجاعات الشواذ جنسياً 
فضائية، وبرامج اإلعالنات والدعايات الغربية، وهي مصحوبة بالثقافة اجلنسية اليت ختدش احلياء االتصال احلديثة، والقنوات ال

 واملروءة والكرامة اإلنسانية.
التحديات الطرية الذي تواجهكم اليوم تكمن يف خفايا طي الكلمات الرباقة أن  متنا اإلسالمية؛أاعلموا يا شباب       

اآلتية :احلرية، والدميقراطية، وحقوق اإلنسان، وانتشار اجلمعيات األهلية املدعومة غربياً، اليت تقوم مبحاربة اهلوية الثقافية 
اصة فيما يتعلق بالعالقة بني املرأة والرجل وقضايا اإلسالمية، وإثارة الشبه والشكوك حول النظم والتشريعات اإلسالمية، وخ

مواثيق األمم املتحدة املتعلقة حبقوق املرأة املسلمة، وتطالب بعضها جهارًا هنارًا احلكومات اإلسالمية، بإصدار القوانني وفق 
ة من األخالق اإلسالمية، اإلنسان بعيدًا عن النظم والتشريعات اإلسالمية؛ من أجل تنفيذ خمططاهتم إلخراج املرأة املسلم

ومتردها على أحكام الشريعة الربانية. فأنشئت اجلمعيات واملنظمات األهلية النسائية العلمانية، واالتفاقيات الدولية الاصة 
ي النظام العامل- عماد الدين خليل بقوله: "تسعى العوملة حبقوق اإلنسان، واملؤمترات العاملية للتعليم واملرأة؛ وهو ما يوضحه

و الغاية من أ- السياسات املتعلقة بالطفل، واملرأة، واألسرة، وكفالة حقوقهم يف الظاهر، إال أّن الواقع إىل تعميم -اجلديد
اإلثارة واإلشباع اجلنسي، وبالتايل  هو إفساد وتفكيك األفراد واخرتاق وعيهم، وإفساد املرأة واملتاجرة هبا، واستغالهلا يف -ذلك

حتديد النسل، وتعقيم النساء، وتأمني هذه السياسات وتقنينها بواسطة  اجملتمع، وباملقابل تعميم فكرة إشاعة الفاحشة يف
هذه املؤمترات من قرارات  وما خترج به )مؤمتر السكان(،، بكني( )مؤمتر املرأة يف )مؤمتر حقوق الطفل(، العالقة:املؤمترات ذات 

وما تلبث آثار ذلك أن تبدو واضحة للعيان  ... التنفيذ والتطبيق مثّ اإللزامية يفوتوصيات واتفاقيات تأخذ صفة الدولية، ومن 
اجملتمع الذي  استسالًما وسلبية فردية، وتفكًكا أسريًا واجتماعًيا، وإحباطات عامة، وشلل تام لدور يف الواقع االجتماعي

منكراً، متحلال من أي التزامات أسرية واجتماعية، إال  حتول إىل قطيع مسري ومنقاد لشهوته وغرائزه، ال يعرف معروفًا وال ينكر
 .1"وغرائزه يف إطار ما يليب رغباته وشهواته

املسمى:  ستعرض وثيقة مؤمتر األمم املتحدةولبيان هذا اجلانب الطري املدمر للحياة االجتماعية يف العامل اإلسالمي، ن     
ركزت عليها  ؛ حيث إن من األمور اليتم1551سبتمرب عام  9/13لقاهرة من املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي عقد يف ا

 :هذه الوثيقة تكمن يف
الفرد هو األس اس، ومصاحل ه ورغبات ه ه ي املعي ار، ال الدي ن وال األمة، وال العائلة، وال التقاليد، وال العرف. ومن حق  -1

                                                            
 موقع اإلسالم على الطريق. -شبكة املعلومات الدولية - الجديد العالمي النظام تحديات ،عماد الدين خليل 1
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 الفرد التخلص من القيود اليت تفرض من جانب تلك اجلهات.
ممارسة اجلنس دون أن تفرتض وجود زواج، وعن ممارسة اجلنس بني املراهقني دون أن تستهجنه، واملهم يف نظر  -2

الوثيقة أال تؤدي هذه املمارسة إىل الوقوع يف األمراض، والواجب توعية املراهقني وتقدمي النصائح املتعلقة مبمارسة اجلنس ومنع 
 م حقهم يف االحتفاظ بنشاطهم اجلنسي سراً عن اجلميع.احلمل، وتوفري منتهى السرية هلم، واحرتا

 استهجان الوثيقة للزواج املبكر ألنه يؤدي إىل زيادة معدل املواليد.  -3
ال تدين الوثيقة اإلجهاض حىت ولو مل يكن مثة خطر على صحة األم، املهم أن يكون اإلجهاض آمناً ال يهدد حياة  -1

ة األمم املتحدة من خالل مؤمترها هذا، صلته وثيقة باإلباحية للجنس، املسقطة األم. "إّن اإلجهاض الذي تدعو إليه منظم
للقيود وااللتزامات، دومنا شرع أو قواعد آمرة ضابطة، وعلينا الوعي بأّن احلديث عن اإلجهاض يف هذا املؤمتر مل يكن حديثاً 

سبانه سياسة عامة، مما يعين أّن اإلجهاض هبذا عن كونه حكماً، أو فتوى حلالة أو حاالت معينة وإمّنا كان احلديث عنه حب
 .1املعىن إسناد لإلباحية"

دون أن متيز بني ما إذا كانت هذه األمومة قد حدثت يف نطاق الزواج الشرعي أم -استهجنت الوثيقة األمومة املبكرة  -9
 إلنتاج.واملسامهة يف األهنا يف نظرها تزيد من معدالت النمو، وتقيد املرأة من العمل  -خارجه
استخدمت الوثيقة لفظ "قرينني" بداًل من زوجني، فلفظ قرينني أكثر حياداً، ألنّه ال يفرتض وجود رباط قانوين  -6

 معني. وهذا احلياد جيعل الشذوذ اجلنسي، والعالقات اجلنسية دون زواج أمراً جائزاً ومقبواًل.
مة بني الطرفني، وحثت املرأة على إلغاء الفوارق الطبيعية بينها املساواة بني املرأة والرجل: تدعو الوثيقة إىل املساواة التا -2

وبني الرجل، ومن ذلك: اشرتاك الرجل يف األعمال املنزلية ورعاية األطفال أسوة بالنساء، دون النظر إىل اختالف الظروف 
 .2االقتصادية واالجتماعية والثقافية بني الرجال والنساء

ْساَلِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف   َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْرَ ن أصل دين اإلسالم، قال تعاىل: ﴿أ اإلسالميةمتنا أيا شباب  اعلموا      اإْلِ
 .[09آل عمران:]يَن﴾   ِة ِمَن اْلَاِسرِ   اآْلِخرَ 
نفس املؤمن هبا عقيدة استعالء، من أخص خصائصها أهنا تبعث يف  ن اإلسالمأمتنا اإلسالمية أاعلموا يا شباب      

سالمية اليوم إىل من يرد عليهم إمياهنم إلمتنا اأإحساس العزة من غري كرب، وشعور االطمئنان يف غري تواكل. فما أحوج شباب 
، وإخراجها من الظلمات إىل النور، وراثة أكثر مما يتخذونه باملعرفةهبذا الدين الذي حيملون امسه وجيهلون كنهه، ويأخذونه بال

ِبني  * يَ ْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّاَلِم َوَُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت َن اللَِّه نُور  وَِكَتاب  مُّ ... َقْد َجاءَُكم م  ﴿ :قال تعاىل
 .[16، 19املائدة:] ﴾ْسَتِقيمٍ َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصرَاٍط مُّ  ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِهِ 

ن احلضارة أوما أحوجهم ملن يرد عليهم إمياهنم بأنفسهم، وثقتهم بعلمائهم، ورجاءهم يف مستقبلهم؛ ويؤكد هلم      
اإلسالمية بعقيدهتا، وشريعتها، ونظام أخالقها، وإجنازاهتا التارَيية، هي النقيض الوحيد ملا يعرف بفلسفة العول مة الغربية، 

                                                            

 .22، صوثيقة مؤتمر السكان والتنمية، رؤية شرعيةاحلسيين سلمان جاد، 1 
 .22-99ص ،مرجع سابق ،احلسيين سلمان جادو  ؛121، صاإلسالم والعولمةو ؛130-133، صالعولمةجالل أمني، 2
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نه مهما عقدوا من مؤمترات، وندوات علمية، أذه الدنيا اليت نعيش فيها. ونؤكد هلم ودينها، وأنظمتها، وقيمها اهلابطة يف ه
وُكْم ِإالَّ أًَذى َوِإن   ﴿َلن َيُضرُّ  هلي، قال تعاىل:إا، وهو حفظ ئونشروا من صحف، وجمالت؛ لن يضروكم ولن ينقصوا من دينكم شي

  .[111آل عمران:]وَن﴾   يُنَصرُ مُثَّ اَل   يُ َقاتُِلوُكْم يُ َولُّوُكُم اأْلَْدبَارَ 
سالمية؛ هو التشكيك يف املعتقدات الدينية وطمس املقدسات لدى متنا اإلأولكن أخطر ما خنشاه اليوم على شباب      

الشعوب املسلمة لصاحل الفكر املادي الالديين الغريب، أو إحالل الفلسفة املادية الغربية حمل العقيدة اإلسالمية؛ فقد حاول 
 هداف التالية:يف الدول العربية لتحقيق األ سالم تغيري املناهج الرتبويةء اإلعداأ
 وجتفيف منابع ومصادر الصحوة اإلسالمية اليت حتمل روح العداء إلسرائيل. طمس روح العداء والكراهية جتاه اليهود، -أ

العامل العريب وإجياد عالقات إنسانية وطبيعية اإلقرار بوجود اليهود والسماح بتدفق األفكار واألدبيات اإلسرائيلية داخل  -ب
 وتلقائية بني اليهود وشعوب املنطقة.

 تغييب اإلنسان املسلم، وعزله عن جمتمعه، والتشكيك يف مجيع قناعته الدينية، وهويته الثقافية. و تغريب  -ج
 ونعته باإلرهاب.حماربة اجلماعات اإلسالمية اجلهادية، والتخويف املستمر منها، وتشويه اجلهاد اإلسالمي،  -د

 :النتائج
شخصيَّة املتشبَّه به من الكفار؛ وهلذا كان  أن تشبُّه املسلم بالغري من شأنه أْن يُؤد ي إىل َتالِشي شخصيَّته وذوباهنا يف -1

حرَّم على الشاب املسلم التشبَُّه بالكفَّار يف َخصائصهم، وحذَّر منه؛ ِحرًصا على متيُّز   من ِحكمة التشريع اإلسالمي أنْ 
 كيان األمَّة اإلسالميَّة وذاتيَّتها. 

أكد املشرع اإلسالمي على ضرورة شحذ ُروح االعتزاز بالنَّفس لدى شبابنا املسلم؛ ملا له من آثاٍر فعَّالة يف تقوية إرادته  -2
 تبعيَّة اآلَخرين أىبله سبَّاقًا يف مواطن، ويتطلَّع إىل اإلمامة وقيادة اآلَخرين، وجعله يعتُز بنفسه، فيوشد عزميته، وجع

 والسري على خطاهم.
يضا إىل حتصني البيئة أأنَّ املنهج اإلسالمي مل يقتصْر على حتصني شخصيَّة الشاب املسلم من التأثُّر بالكفَّار، بل سعى  -3

ىل احلرمني الشريفني؛ ملا هلذه األماكن من أمهيَّة خاصَّة يف قلوب إمَنع ُدخول الكفَّار مطلًقا  يعيُش فيها؛االجتماعيَّة اليت 
ومسح بدخوهلم واالسِتيطان يف سائر الديار اإلسالميَّة األخرى، سواء كانت إقامتهم أقامة دائمة ُمؤبَّدة كأهل  ،ؤمننيامل

نني، وذلك تلبيًة ملطالب احلياة البشريَّة القائمة على التعاون وتباُدل املنافع، وطبًقا الذمَّة، أو كانت إقامة مؤقتة كاملستأمَ 
 والشعوب األخرى إلبالغ دعوة اإلسالم إليها. لطبيعة ِدين اإلسالم الدعويَّة اليت تقتضي التَّغلُغل بني األمم

اليت تفَتِقُر إىل  ار مجلًة ويف غري جمال العباداتأن الشرع االسالمي أجاَز للمسلمني يف حالة الس لم التعاُمل مع الكفَّ  -1
إىل والية أال يُؤد ي التعاُمل  أال يرتتَّب على التعاُمل بني املسلم والكافر مذلَّة املسلم. النيَّة، وذلك بثالثة شروط وضوابط:

 وال تشبُّه به.أال يكون التعاُمل فيها مواالة للكافر،  الكافر على املسلم.
 التوصيات:
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 ا يأيت:يُوِصي الباحث مب     
مواصلة البحث والدراسة يف تسليح الشباب املسلم ملواجهة التحديات املعاصرة من خالل اتباع املنهج اإلسالمي يف  -1     

 روح االعتزاز بالنفس لدى املسلم.  ءبنا
قامتها على هنج اإلسالم املعتدل؛ إاب و توجيه اإلسالمي للعلوم واآلدومواصلة البحث والدراسة يف جمال التأصيل وال -2     

 بناء الشعوب اإلسالميَّة. أألنَّ ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إىل حتطيم قُيود التبعيَّة الفكريَّة والثقافيَّة املوجَّهة إىل 
اإلسالميَّة للوصول ضرورة دعم مراكز البحوث يف الدول اإلسالميَّة، وتوثيق العالقات العلميَّة بني جامعات الدول  -3     

 صات اليت حيتاج إليها املسلمون.والثقايف يف التخصُّ  إىل التكاُمل العلمي
_________________ 

 المصادر و المراجع:
 (.م1551/ه 1111، 1ط ،بريوت: دار الكتب العلمية، )أعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  .1
 (.ه1121، 1ط) ،، حتقيق ناصر عبدالكرمي العقلالجحيم أهلاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة ابن تيمية،  .2
 ت(.-املكتبة اإلسالمية دسطنبول: إ، )السنن،  و عبداهلل حممد بن يزيد القزويين، أبهابن ماج .3
 ه (.1125، 1ط ،املكتب اإلسالمي ، )بريوت:صحيح سنن أبي داود، حممد ناصر الدين ،األلباين .1
 ه (. 1120 ،1ط بريوت: املكتب اإلسالمي،) ،سنن الترمذيصحيح  ، حممد ناصر الدين،األلباين .9
 م(.1500 )القاهرة: دار االعتصام للطباعة والنشر، ،شبهات التغريب، نور اجلنديأ .6
 ه (.1122، 1، ط، )القاهرة: املطبعة السلفيةالصحيححممد بن إمساعيل،  البخاري، .2
 .م(1550 ،: دار املعارف سلسلة اقرأ)القاهرة ،العولمةجالل أمني،  .0
 .ه 1112مجادى األوىل -، السنة السادسة93، كتاب األمة عدد وثيقة مؤتمر السكان والتنمية، رؤية شرعية احلسيين سلمان جاد، .5

 (.م1509، 1، طوت: دار الفكر املعاصربري ) ،فيليب حتي ،شوقي أبو خليل .12
 موقع اإلسالم على الطريق.-الدوليةشبكة املعلومات ، الجديد العالمي النظام تحديات عماد الدين خليل، .11
 (.2221/3/5، 2312لندن: جملة احلوادث، عدد )، مستقبل الصحافة العربية في ظل العولمةحممد السّماك،  .12
 (.25/16م/2221، )صحيفة األهرام مع العولمة ،حممد حسن رمسي .13
 (.  ه1041 ،. الطبعة الثانيةمؤسسة املدينة للصحافة) ،واقعنا المعاصر ،حممد قطب .11
 ه ( .1122، ة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد) الرياض: إدارات البحوث العلمي ،صحيحال، النيسابوريمسلم بن احلجاج  .19
 ت(.-، )بريوت: دار إحياء الرتاث، دشرح صحيح مسلم: حميي الدين حيىي بن شرف، النووي .16
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 هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في توجيه الشباب
 

 1د. محمد عادل خان
 ملخص البحث: 

وهم  ألن الشباب قوة قاهرة لكل اجملتمع،؛ يف تربية الشباب يف زمانه املبارك حياول هذا البحث بيان منهج رسول اهلل      
يربيهم مع كل أمهية واهتمام، والشباب كذلك حيبون يعلمهم و  زمان، لذلك نري رسول اهلل احملرك الفعال يف كل مكان و 

مثل هذا  ىلإوحنن اليوم يف حاجة ماسة  هم علي املنهج املعتدل املتوازن،لرتبيتالزموهنا ليال وهنارا وي ،جمالس رسول اهلل 
 املنهج القومي.

_________________ 
 :معنى الشباب

 ، ولنعم ما قيل: "إن الشباب2قال اإلمام الثعاليب يف فقه اللغة: "إن الشباب مجع شاب، وهو ما بني الثالثني واألربعني     
ليس يف قدرة اجلسد وال يف قوة الشهوة، وإمنا الشباب يف صالبة العزمية ومحاسة الروح". وهذه اجلملة تستحق أن تكتب مباء 
الذهب، فإهنا مل يقيد الشباب حبد من العمر، ومل تعين القوى اجلسمية، بل اعتربت الشباب من احليثية املعنوية بأنه قوة روحية 

 عزمية.ونشاط فكري، والصالبة وال
 :اهتمام اإلسالم بالشباب

والتاريخ اإلسالمي مليئ ببطوالت شيوخ كبار، كانوا حيملون مهم الشبان وصالبتهم، فالشاب إذا مل حيمل قوة يف الروح      
 ونشاطا ومحاسا يف العمل كان مبثابة عضومعطل يف اجلسد.

، وأصدق مثااًل، وأنقى سلوكاً، ومن هنا كان اإلسالم قد اهتم ألهنم أتقى قلباً   ولقد اختار اهلل أنصار األنبياء شبابا،     
بالشباب، وكانت عنايته به كبرية، فقد ورد يف تاريخ الليفة الياط أن أبا محزة الشاري يوم أن وصل مكة املكرمة ومعه 

يب، وتزعمون أهنم جيشه، وقف أهل مكة يف وجهه وقالوا له: "هؤالء أصحابك من الشباب"، فقال هلم: "تعريوين بأصحا
شباب، نعم واهلل شباب، وهل كان أصحاب رسول اهلل إال شبابا؟ هم واهلل شباب مكتملون، عمية عن الباطل أعينهم، ثقيلة 

 .3إىل الشر أرجلهم"، وظل أبو محزة يعدد هلم حماسن وفضائل أصحابه وعالقتهم باهلل وكتابه وسنة
 :الشباب هم مستقبل األمة المنير     
الشباب هم سالمل، ترتقي هبا األمة إىل الرقي واالزدهار، هم أساس الدين وبنيانه القيم، يبىن عليه قصر اإلسالم ويشاد      

حصنه، هم قادة الغد وأمل املستقبل املنري املستضئ، ورمز حضارة ومتدن، وسرجمدوشرف وكرامة، لقد اهتّم اإلسالم اهتماما 
                                                            

 dradil@iium.edu.myاألستاذ املساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.  1
 .20، صوسر العربيةفقه اللغة الثعاليب،  2
 .329ص، 1، جتاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن خياط 3

mailto:drmuhammadadil@hotmail.com
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أوصيكم بالشباب » رفق هبم يف التعليم، يقول احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم:بالغابتوجيههم السديد وتربيتهم وال
. وقال عليه الصالة والسالم: «خريا، فإهنم أرق أفئدة، أال وإن اهلل بعثين باحلنيفية السمحة، فحالفين الشباب وخالفين الشيوخ

قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل اغتنم مخسا قبل مخس؛ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك »
ال تبلى  أهل اجلنة شباب مرد كحل،»إالوهم شباب، يقول النيب عليه الصالة والسالم:  ال يدخلوهنا وأهل اجلنة ،1«موتك

 .2«ثياهبم وال يفىن شباهبم
 :ثناء القرآن على الشباب المحافظين على دينهم

آووا إىل الكهف، حفاظًا على إمياهنم واستقامتهم على طريق اهلدى واحلق،  ويذكر القرآن قصة شببة مؤمنني، الذين     
إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات واألرض لن ﴿ حيث قال جّل وعال:

هؤالء الفتية على إمياهنم باهلل يف عهد الفتوة، أو  ، وكأن اآلية حتّبذ [11-13الكهف:] ﴾ندعو من دونه إهلًا لقد قلنا إذا شططا
كأهنا من جهة مظهر ألسلوب القرآن الكرمي، على أنه مل يهمل جانب الثناء على الشباب والفتية إذا استقاموا على طريق 

 وغادروا مواطن الفُت، حفاظاً على إمياهنم وعقيدهتم. ،احلق
مؤمن وملتزم مبفاهيم وقيم اإلسالم، والغالب يف هذا اجليل كان  لسالم جيلقد ترىب يف أحضان النيب عليه الصالة وا     

استجابًة وتأثراً، وأكثرهم تفاعاًل مع كل جديد وحديث. وكان للشباب دور  رئيسي  يف  شرحية الشباب. فهم أسرع الناس
الة والسالم، والدعوة إليه، والذود عن املالزمة مبجالس احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ودعم ما جاء به النيب عليه الص

محاه،كما كانت للحبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عناية بالغة برعاية الشباب وتربيتهم وجتهيزهم للخوض يف غمار 
 وحتّمل املسؤوليات الضخمة. املعارك
يهم على النهج على أنه كيف كان يربّ ونريد هنا أن نلقي نظرة عابرة على تعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع الشباب      

 املعتدل املتوازن.
 تربية النبي صلى اهلل عليه وسلم الشباب بالتوازن بين العقل والعاطفة والروح والجسد:

وروحهم وجسدهم، وعلمهم  صلى اهلل عليه وسلم َرىبَّ الشباب على الرتبية املعتدلة بني عاطفتهم وعقلهم، إن النيب     
التوازن الدقيق هو املنهج السليم يف الرتبية، وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقف ضد كل توجيه خارج وعملهم. وهذا 

 عن االعتدال والوسطية، أو تفكري خاطئ، أو ممارسة سلبية.
لناس من ذلك ما روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جلس للناس ووصف يوم القيامة، ومل يزدهم على التخويف، فرّق ا     

وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة يف بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، وال يقربوا النساء 
، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا يف األرض، ويرتهبوا وَيصوا املذاكري، فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه 3وال الطيب، ويلبسوا املسوح

                                                            
 .025، ص19، جكنز العمال في سنن األقوال واألعمال ،اهلندياملتقي  1
 .2912برقم ،ة، باب ما يف صفة ثياب أهل اجلنةكتاب صفة اجلن،  سننهأخرجه الرتمذي يف  2
 املسح بكسر امليم وسكون السني: الثوب من الشعر. واجلمع: مسوح. 3
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، فكرهت أن يكذب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «أحق ما بلغين؟»ان فلم جيده، فقال المرأته: وسلم، فأتى منزل عثم
وأن تبتدئ على زوجها فقالت: "يا رسول اهلل! إن كان أخربك عثمان فقد صّدقك"، فانصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه 

أمل أنبأ أنكم »يب صلى اهلل عليه وسلم فقال: وسلم وأتى عثمان منزله فأخربته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إىل الن
إن ألنفسكم عليكم »، مث قال: «إين مل أؤمر بذلك»، فقالوا: "ما أردنا إال الري"، فقال صلى اهلل عليه وسلم: «اتفقتم؟

رغب عن  حقا، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإين أصوم وأفطر، و أقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، وآيت النساء، فمن
ما بال قوم حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما أنا فلست »، مث مجع الناس وخطبهم، وقال: «سنيت فليس مين

آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس يف ديين ترك النساء واللحم، واختاذ الصوامع، إن سياحة أميت يف الصوم، ورهبانيتها 
وال تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصالة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا اجلهاد، واعبدوا اهلل 

 1يستقم لكم، فإمنا هلك من قبلكم بالتشديد، شّددوا على أنفسهم فشّدد اهلل عليهم، فأولئك بقاياهم يف الديارات
 .2«والصوامع

سلم كان حيّث أصحابه باجلمع بني الدين والدنيا وينهاهم عن االنصراف عن هذه الرواية تدّل أن النيب صلى اهلل عليه و      
 الدنيا وترك الطيبات من املأكل واملشرب واملنكح واملسكن.

 رفق النبي صلى اهلل عليه وسلم بالشباب:
وي إىل النيب ويعاملهم بلني، وذلك مما جعل قلوب الشباب هت برفق، كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يعاشر الشباب     

فَِبَما ﴿صلى اهلل عليه وسلم، وقد مدح القرآن الكرمي تعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم، مع الناس باللني والرفق، يقول تعاىل: 
ُهْم َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلن تَ َن اللَِّه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَرمْحٍَة م   َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر فَِإَذا َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ

 .[162-195آل عمران:] ﴾َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَ وَك ِلنيَ 
 .3«ء ِإال شانَهُ ِإنَّ الر فَق ال يكوُن يف شيء ِإال زَانَُه، وال يُ ن ْزَُع ِمن شي» وكان يلقن أصحابه بلني ورفق وقال:     
إياكم والتعمق يف الدين، فإن اهلل قد جعله سهاًل، فخذوا منه ما تطيقون، فإن اهلل حيب ما دام من عمل »وقال أيضاً:      

يُعطي على ِإنَّ اهلَل َرفيق  حيُِبُّ الر ْفَق، ويُعطي على الر ْفِق ما ال يُ ْعطي على العنِف، وما ال » وقال: .1«صاحل، وإن كان يسرياً 
 .9«َما ِسواهُ 

                                                            
 النصارى. معبدالديارات: مجع دير، وهو  1
 .912، ص12، ججامع البيان في تأويل القرآنالطربي،  2
 .2120اجلهاد، باب ما جاء يف اهلجرة برقم، سننهوأبو داود يف ؛ 2953الرب والصلة، باب فضل الرفق، برقمصحيحه، كتاب رواه مسلم يف  3
 .9392، برقم39، صالعمال كنزاهلندي،  املتقي، وانظر أيضاً: 15، ص 1، جأمالي ابن بشرانابن بشران البغدادي،  1
، كتاب صحيحهيف ومسلم ؛ 6522ومل يصرح، برقم ، كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم، باب إذاعرض الذمي وغريه بسب النيب صحيحهرواه البخاري يف 9

 .2953برقم ،الرفق لالربوالصلة، باب فض
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بالشباب، وإليكم من ذلك  صلى اهلل عليه وسلمجيد أمثلة كثرية تدل على رفقه  والذي يتصّفح كتب سرية النيب      
 نبذة: 
وابن ماجه عن سلمة بن صخر البياضي رضي اهلل عنه قال: "كنت رجاًل قد أُوتيُت من مِجَاع  روى الرتمذي وأبوداود     

ما مل يُوَت غريي، فلما دخل رمضان تظاهرُت من امرأيت حىت يَ ْنَسِلَخ رمضان، فَ َرقًا من أن ُأِصيَب منها يف ليلي، النَّساِء 
ثبُت فأتَتابَع يف ذلك إىل أن يُْدرَِكين النهار، وأنا ال أقدر أن أْنزَِع، فبينما هي خَتِْدُمين ذاَت ليلة، إْذ َتكَّشَف منها شيء، فو 

غدوت على قومي، فأخربهُتم خربي، فقلت: "انطلقوا معي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأْخربُوه  عليها، فلما أصبحتُ 
صلى اهلل عليه وسلم َمَقاَلة يَ ْبقى علينا  نا قرآن، أو يقول فينا رسول اهللبأمري"، فقالوا: "ال واهلل، ال نفعل، نَتَخوَُّف أن ينزل في

صلى اهلل عليه وسلم، فأخربتُُه خربي،  فخرجت، فأتيُت رسول اهللما َبَدا لك"، قال: " عاُرها، ولكن اذهْب أنت فاْصَنع
قلت: "أنا بذاك، وها   «أنَت بذاك؟»قلُت: "أنا بذاك"، قال:  «أنَت بذاك؟»قلت: "أنا بذاك"، قال:  «أنَت بذاك؟»فقال: 

، قال: فضربُت صفحَة ُعُنقي بيدي، فقلت: والذي بعثك «َأْعِتق رقبة»أنذا، فأْمِض يفَّ حكم اهلل، فإين صابر لذلك"، قال: 
وهل أصابين ما أصابين ِإال يف الصيام،  !، قلت: يا رسول اهلل«َفُصْم شهرين»باحلق  نبّياً، ما أْصَبْحُت أملك غريَها، قال: 

َلتَ َنا هذه َوْحشى، ما لنا َعشاء، قال: «فأْطِعْم ست ني مسكيناً »قال:  َنا لَي ْ اذهب ِإىل »، قلت: والذي بعثك باحلق، لقد بِت ْ
صاحب صدقة بين زريق، فقل له فليْدفعها ِإليك، فأْطِعم عنك منها َوسقًا ست ني مسكيناً، مث اْسَتِعْن بسائره عليك وعلى 

َء الرأي، ووجدُت عند رسول اهلل صلى اهلل عليه الض يَق وُسو  ، قال: "فرجعُت ِإىل قومي، فقلت: "وجدُت عندكم«ِعيالك
 .1السََّعَة والربكة، وأمر يل بصدقتكم، فَاْدفَ ُعوها ِإيلَّ، فدفعوها ِإيلَّ" وسلم
إْذ عَطس رُجل من القوم،  قال: "بينا أنا ُأصلي مع رسوِل اهلل ف معاوية بن احلكم السلمي رضي اهلل عنهوقد روى      

"يرمحك اهلل"، فرماين القوُم بأبصارهم، فقلت: "واُثكَل أُم ياه، ما شأنكم تنظرون إيلَّ؟"، فجعلوا يضربون بأيديهم على فقلت: 
، فبأيب هو وأُم ي، ما رأيت معل مًا قبله وال بعده أفخاذهم. فلما رأيتهم ُيَصم تونين، لكين سكتُّ فلما صلى رسول اهلل 

إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا »ما َكهَرين، وال ضربين، وال شتمين، قال:  أحسَن تعليمًا منه، فواهلل
 .2«هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن

من عظيم اللق الذي شهد اهلل  قال اإلمام النووي تعليقاً على هذا احلديث الشريف: "فيه بيان ما كانعليه رسول اهلل      
يف الر فق باجلاهل وُحسن تعليمه واللُّطف به  ورِْفِقه باجلاهل ورأفته بأمَّته وشفقته عليهم، وفيه التخلُّق خبلقه تعاىل له به 

 .3وتقريب الصَّواب إىل فهمه"
وحنن َشَبَبة ُمتقارِبون، فأقمنا عنده  صلى اهلل عليه وسلم "أتيَنا رسوَل اهلل وروى مالك بن احلويرث رضي اهلل عنه، قال:     

رحيمًا رفيقاً، وظن أنَّا قد اشتَ ْقنا أهَلنا، فسألنا عمَّْن تركنا من أهلنا؟  ليلة، وكان رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلمعشريَن 
                                                            

 .1222والرتمذي يف الطالق، باب ما جاء يف كفارة الظهار، برقم ؛2213رواه أبو داود يف الطالق، باب يف الظهار، برقم 1
 .3652برقم ،أخرجه مسلم يف كتاب الصالة باب حترمي الكالم يف الصالة 2
 .22ص ،9ج شرح صحيح مسلم، ،النووي 3
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ا، وصالَة كذا يف حنِي  ارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا فيهم، وعّلموهم ومروهم فليصلُّوا صالَة كذا يف حني كذ»فأخربناه، فقال: 
 .1«وصلُّوا كما رأيتموين ُأصل ي»وللبخاري «. كذا، وإذا حضرِت الصالُة فليؤذ ْن لكم أحدُكم، ولُيؤمَّكم أكرَبكم

 تعليم النبي صلى اهلل عليه وسلم الشباب بالتدريج في األحكام والشرائع:
م يف ثنايا تعليم الشباب أنه كان يراعي التدريج، فكان يقّدم األهم قال العالمة أبو فّتاح أبو غّدة: "ومن دأبه عليه السال     

 .2فاألهم، ويعّلم شيئاً فشيئاً، جنماً جنماً، ليكون أقرب تناواًل، وأثبت على الفؤادحفظاً وفهماً"
ميَان قبل ، َوحنن فتَيان حوروى ابن ماجه َعن ُجندب بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال: "ُكنَّا َمَع النَّيب       زاورة، فتعلمنا اإْلِ

 .3َأن نتعلم اْلُقْرآن، مثَّ تعلمنا اْلُقْرآن، فازددنا ِبِه ِإميَانًا"
ّما بعث ُمعاذاً  ل رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وروى البخاري ومسلم، واللفظ له، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنَّ      

إنك ستأيت قومًا من َأهِل الكتاب، فَادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأين َرسول اهلل، فإن هم أطاعوا »إىل اليمن، قال: 
لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة، ُتؤَخُذ من أغنيائهم وتُ َردُّ على فُقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 

 .1«فإذا أطاعوا ُفُخذ منهم وَتوقَّ َكرَائم أمواهلم، واتِق دعوة املظلوم، فِإنَّه ليس بينها وبني اهلل حجاب أمواهلم،
 قال العالمة عبد الفّتاح أبو غّدة: "ومن فوائد هذا احلديث الكثرية:     
جبميع الشرائع مرة واحدة توجب التنفري، وكذا إلقاء مجيع العلوم على  البدء باألهم فاألهم يف الدعوة والتعليم، إذاملطابة     

 املتعلم دفعة واحدة يؤدي إىل تضييع الكل.
 .9"يقال "الرباين" الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره" قال اإلمام البخاري يف صحيحه:     
م ما َوَضَح من مسائله، وبكباره ما دقَّ منها، وقيل: يعّلمهم ابن حجريف "فتح الباري": "املراد بصغار العل قال احلافظو      

 .6جزئّياته قبل كّلياته أو فروعه قبل أصوله أو مقّدماته قبل مقاصده"
"يا يونس! الُتَكاِبر العلَم فإن العلَم أودية ، فأيُّها  وروى ابن عبد الرب عن يونس ابن يزيد قال: "قال يل ابُن شهاب:     

َطَع بك قبل أن تَبُلَغُه، ولكن ُخذُه مع األيام والليايل، والتأخذ العلَم مُجلًة، فإن من رام أخذه مجلة ذهب عنه أخذَت فيه قَ 
 .2مجلة، ولكن الشئ بعد الشئ مع األيام والليايل"

                                                            
 .621برقم  باإلمامة، يف املساجد، باب من أحق ومسلم ؛6220برقم رواه البخاري يف األدب، باب رمحة الناس والبهائم، 1
 .22، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة،  2
 .22، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليموأبوغدة،  3
ومسلم يف اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم،  ؛1312برقم رواه البخاري يف املغازي، باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع، 1

 .15برقم
 .12صكتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، البخاري،   9
 .162، ص1، جفتح الباريبن حجر، ا 6
 .22، صالتعليمالرسول المعلم وأساليبه في وانظر أيضاً: أبوغدة،  .31، ص1، ججامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب،  2
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قرئنا من كان يُ  ن قال: "حّدثنا منوروى اإلمام أمحد يف مسنده عن حممد بن فضيٍل، عن عطاٍء، عن أيب عبِد الرمح     
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، أهنم كانوا يقرتئون من رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم عشر آيات، فال يأخذون يف 

 .1الَعشر األخرى حىت يعلموا ما يف هذه من الِعلم والعمل، قالوا: "فعلمنا العلم والعمل"
 لة الشباب:رعاية النبي صلى اهلل عليه وسلم في التربية بما ياليم منز 

وكان صلى اهلل عليه وسلم يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني من الشباب، وكان َياطب كل واحدبقدر عقله وفهمه ومبا      
 .2يهّمه ويُناسب منزلته، كما أفاده اإلمام عبد الفتاح أبو غدة

، قال: "لبيك يا «يا معاذ: »-حلرديفه على الرَّ وهو -عاذ رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال مل روى أنس     
، قال: "لبيك يا رسوَل اهلل «يا معاذ»، قال: "لبيك يا رسوَل اهلل وَسعديك"، قال «يَا معاذ!»رسوَل اهلل وَسعديك"، قال : 

، قال: «هلل على النَّارما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل صادقا من قلبه إال حرَّمه ا»وَسعديك"، قال: 
 .3«إًذا يتَّكلوا ،ال»"يا رسوَل اهلل، أفال ُأخرب به النَّاس فيستبشرون؟"، قال: 

"وهذا احلديث أصل  عظيم  يف باب التعليم، أن يراعي املعّلم مقدار عقل الطالب وفهمه، فيعطيه ما يتحّمله عقله،      
 وميسك عنه ما وراء ذلك.

 يف "إحياء علوم الدين": "من وظائف املعّلم أن يقتصر باملتعّلم على قدر فهمه، فال يلقى إليه ما ال قال اإلمام الغزايل     
حنن معاشر األنبياء » يبلغه عقله فينفره أو َيبط عليه عقله، اقتداء يف ذلك بسّيد البشر صلى اهلل عليه وسلم، حيث قال:

، وقال صلى اهلل «هلم، فليبث إليه احلقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمهاأمرنا أن ننزل الناس منازهلم ونكّلمهم على قدر عقو 
وال ينبغي أن يفشي العامل كل ما  «.ما أحد حيدث قومًا حبديث ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة على بعضهم» عليه وسلم:

"كل لكل عبد  يفهمه، ولذلك قيل:يعلم إىل كل أحد، هذا إذا كان يفهمه املتعلم ومل يكن أهاًل لالنتفاع به، فكيف فيما ال 
 .1مبعيار عقله وزن له مبيزان فهمه"، حىت تسلم منه وينتفع بك وإال وقع اإلنكار لتفاوت املعيار"

تنبيهًا على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أوىل وليس الظلم يف  ﴾وال تؤتوا السفهاء أموالكم﴿ :"وقد قال اهلل تعاىل     
ل من الظلم يف منع املستحق.املتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه اجللى الالئق به وال يذكر له وراء هذا إعطاء غري املستحق بأق

تدقيقًا وهو يدخره عنه فإن ذلك يفرت رغبته يف اجللى ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد أنه أهل 
حقائق العلوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم لكل علم دقيق، بل ال ينبغي أن َياض مع العوام يف 

                                                            
 .20ص ،الرسول المعلم وأساليبه في التعليموانظر أيضاً: أبوغدة،  .23102، رقم116، ص30، جمسندالأمحد بن حنبل،  1
 .01، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة،  2
 على مات من أن على الدليل باب اإلميان، يف ومسلم؛ 2321وتعاىل، برقم تبارك اهلل توحيد إىل متهأل  النيب دعاء يف جاء ما باب التوحيد، يف البخاري رواه 3

 .01، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليموانظر أيضاً: أبوغدة، . 2619برقم قطعاً، اجلنة دخل التوحيد
 .92، ص1، جإحياء علوم الدينوانظر: الغزايل،  .03، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة،  1
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األمانة يف الصناعات اليت هم بصددها وميأل قلوهبم من الرغبة والرهبة يف اجلنة والنار كما نطق به القرآن وال حيرك عليهم شبهة 
 .1فإنه رمبا تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك"

، «ال»، فجاء شابٌّ فقال: "يا رسول اهلل، أقب ل وأنا صائم ؟" قال: ، قال: كنا عند النيب واهلِل بن عمر وروى عبد       
قد علمُت مِلَ نظر : »، قال: فنظر بعضنا إىل بعض، فقال رسول اهلل «نعم»فجاء شيخ  فقال: "أقب ل وأنَا صائم ؟" قال: 

 .2«بعضكمإىل بعض، إنَّ الشيخ ميلك نفَسه
أن الشيخ قلما يفضي به التقبيل بالوقوع يف اجلماع حىت يفسد صومه، والشاب أحيانا التقبيل يوجب  وكان غرضه       

عليه اجلماع فيتسبب ذلك إىل إفساد صومه، لذلك أجاز النيب صلى اهلل عليه وسلم التقبيل للشيخ وهنى عنه الشاب يف حالة 
 الصوم.

ِإن أبواَب الري كثرية، وال أستطيع القيام بُكل ها،  !يا رسول اهلل: "أن رجاًل قال: "نهاهلل ع رضي عبد اهلل بن بسرعن و      
ويف رواية: "ِإن شرائع اإِلسالم قد َكثُ َرت، وأنا قد َكربُْت، فأخربين بشيٍء -فأخرْبين بشيٍء أتشبَُّث به، وال ُتكِثْر عليَّ فأْنسى" 

 .3«ال يزال لساُنك َرْطباً بذِكر اهلل تعاىل»ل: قا -أتشبَّث به، وال ُتكِثر عليَّ فْأنسى"
: أيُّ العمل أحبُّ إىل اهلل تعاىل؟" لى اهلل عليه وسلمص سألُت رسوَل اهللقال: " عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهعن و      
، قال: "حدَّثين «د يف سبيل اهللاجلها»، قلُت: "مث أيُّ؟" قال: «ِبرُّ الوالدين»، قلُت: "مث أيُّ؟" قال: «الصالة مليقاهتا»قال: 

 .1هِبنَّ، ولو استزدتُه لزاَدين"
 تعليمه صلى اهلل عليه وسلم بالمحادثة:

ويرى املطّلع على سرية حممد العريب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان َيتار طريق احملادثة والسؤال واالستجواب ليستأصل      
 أمامة الباهلي رضي اهلل عنه أن فىت شابًّا أتى النيبَّ أبو يف ذلك ما رواه  جذورالباطل من نفس املخاطب الذي يستحسنه.

، فدنا منه قريبا، قال: «ادنه»ائذن يل بالزنا"، فأَقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: "َمْه، َمْه"، فقال:  !يا رسول اهللفقال: "
أفتحبُّه »قال:  ،«وال النَّاس حيبونه ألمَّهاهتم»قال:  قال: "ال، واهلل جعلين اهلل ِفداءك"،« أحتبُّه ألمك؟»فجلس، قال: 

قال: « أفتحبُّه ألختك؟»قال:  ،«وال النَّاس حيبُّونه لبناهتم»قال: "ال، واهلل يا رسول اهلل جعلين اهلل ِفداءك" قال: « البنتك؟
قال: "ال، واهلل جعلين اهلل « بُّه لعمَّتك؟أفتح»قال:  ،«وال النَّاس حيبُّونه ألخواهتم»"ال، واهلل جعلين اهلُل ِفداءك"، قال: 

وال النَّاس »قال: "ال، واهلل جعلين اهلل فداءك"، قال: « أفتحبُّه لالتك؟»قال:  ،«وال النَّاس حيبُّونه لعمَّاهتم»فداءك"، قال: 

                                                            
 .90، ص1، جإحياء علوم الدينالغزايل، وانظر:  .01ص، الرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة، العاّلمة  1
 .09، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليموانظر ايضاً: أبوغدة،  .6230برقم ،مسندهيف  أمحد أخرجه 2
 .3322برقم ،أخرجه الرتمذي يف الدعوات، باب فضل الذكر 3
والرتمذي  ؛09ومسلم يف اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال، برقم ؛922برقم البخاري يف مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها،أخرجه  1

 .1055برقم ،يف الرب والصلة
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، قال: "فلم يكن بعد ذلك «فرَجه اللُهمَّ اغِفر َذنَبه وَطه ر قلَبه، وحص ن»قال: "فوضع يده عليه وقال:  ،«حيبُّونه لاالهتم
 .1الفىت يلتفت إىل شيء"

"فانظر،كيف استأصل النيب صلى اهلل عليه وسلم من نفس الفىت تعلقه بالزَّن، عن  الفتاح أبوغدة رمحه اهلل: يقول عبد     
الزَّن والوعيد للزاين والزانية، نظراً منه طريق احملادثة واحملاكمة النفسية واملوازنه العقلية، دون أن يذكر له اآليات الواردة يف حترمي 

من قلب الشاب حبسب تصّوره وإدراكه، ويف هذا إرشاد  للدعاة أن يلجؤوا إىل العقل  -يف ذلك الوقت-أن هذا أقلع للباطل 
يف بعض األحيان وبعض الناس إذا كانت احلال تستدعي ذلك، كحال هذا الشاب الذي طّهر النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .2به من الزَّن بتلك احملاكمة العقلية اهلادية"قل
وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعين أنه ال يستبيح الزنا إال من رضي أن يزين بأمه أو أخته أو عمته أو خالته، مث عاجل      

فلقيه عثمان، هذا األمر بالزواج املبكر يف حديث علقمة بن قيس حيث قال: "كنُت أمشي مع عبد اهلل بن مسعود مبىن، 
ثه، فقال له عثمان: " َأال نزو جك جاريًة َشابَّة، لعلها تذك رك بعض ما مضى من زمانك؟"،  !يا أبا عبد الرمحنفقام معه حيد 

يا معشر الشباب، من استطاع منكم : »قلَت ذلك لقد قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال: فقال عبد اهلل: "لئن 
ُكنَّا مع »قال:  ويف رواية .3«فإنه َأَغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له ِوَجاء الباءة فليتزوْج،

استطاع  يا معشر الشباب، من: »ال جند شيئاً، فقال لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم شباباً  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .1«منكم الباءة فليتزوج ...

 ى اهلل عليه وسلم في إثارة ذكاء المتعلمين:هدي النبي صل
وأحيانا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يسأل أصحابه عن أمر يعرفه هو بنفسه، وإمنا يتساءهلم إلثارة ذكاءهم واختبار      

جلوس،  ى اهلل عليه وسلمصلاهلل  : قال: "بينا حنن عند رسول-رضي اهلل عنهما-عمر  وى عبد اهلل بنر  ويف ذلك علمهم.
ِإنَّ من الشجِر شجرة هلا بَ رََكة كبَ رَكة املسلم، ال َيْسُقط ورُقها، تؤيت » :جُبمَّاِر خنلة، فقال النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم ِإذ ُأيت

، فوقع الناس يف شجر البوادي، فقال القوم: "هي شجرة كذا، «أكلها كل حني بإذن رهبا، وإهنا مثل املسلم، فحد ثوين ماهي؟
جرة كذا، ووقع يف قليب أهنا النخلة، فجعلت أريد أن أقوهلا، فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم وأنا غالم شاب، مث هي ش

، فلما مل يتكلما قالوا: "حدثنا ما  التفتُّ فإذا أناعاشرَعشٍر، أناأحدثهم أصغر القوم، ورأيت أبابكروعمرال يتكلمان، فسكتُّ
، فلما قمنا قلُت لعمَر: "يا أبتاه، واهلِل لقد كان وقع «هي النخلة» صلى اهلل عليه وسلم: هي يارسول اهلل؟"، فقال رسول اهلل

                                                            
 .22211برقم ،مسندهيف أمحد أخرجه  1
 .121ص ،الرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة،  2
ومسلم يف النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة  ؛1529كتاب الصوم، باب الصوم ملن خاف على نفسه العزوبة، برقم رواه البخاري يف   3

 .1122واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم، برقم
 .1201برقم ،ا جاء يف فضل التزويج واحلث عليهيف النكاح، باب م ،الرتمذيأخرجه  1
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يف نفسي أهنا النخلُة"، فقال: "ما منعَك أن تتكلَم؟"، فقال: "مل أركم َتكلَُّمون، فكرهُت أن أتكلََّم، أو أقوَل شيئاً"، فقال 
 .1"عمُر: "ألن تكوَن قلَتها أحبُّ ِإيلَّ من كذا وكذا

 
 إجابته صلى اهلل عليه وسلم عن أسئلة الشباب بما يثلج صدورهم:

كان أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يقّدمون عليه أنواعا من املسائل والشبهات لينالوا منه إجابة، فكان جييب كل      
 واحد عن سؤاله مبا يثلج صدورهم.

ثعلبة الشين رضي اهلل عنه، قال: "قلُت: "يا نيبَّ اهلل، إنا بأرض قوم أهِل كتاب، أفنأكل يف  وأب اهما رو ويف ذلك      
أمَّا ما ذكرَت من »آنيِتِهم؟ وبأرِض َصْيٍد، أِصيُد بَقْوِسي، وبكليب الذي ليس مبعلَّم، وبكليب املعلَّم، فما َيْصُلح يل؟"، قال: 

م،إالأن جتدوا بُّدا، فاْغِسلوها وكلوا فيها.وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيٍد، أنك بأرض أهل الكتاب، فال تأكلوا يف آنيته
فما صدت بقوسك فذكرت اهلل فكل، وما ِصْدَت بكلبك املعلَّم فذ كرَت اهلل فُكْل، وما ِصْدَت بكلبك غرِي املعلَّم فأدركَت 

 .2«ذََكاَتُه َفُكلْ 
 غضبه في التعليم:

يف النقاش والبحث إىل ما ال ينبغي الوض فيه، غضب صلى اهلل عليه وآله وسلم ألجله وإذا جتاوز أحد من أصحابه      
عن جده عبد اهلل بن عمر بن العاص رضي اهلل عنهما قال:  ويف ذلك ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، غضبة شديدة.

فقأ يف وجهه حبُّ الرمان من الغضب، "خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه وهم َيتصمون يف القدر، فكأمنا ي
، قال: "فقال عبد اهلل بن «هبذا أمرمت، أو هلذا خلقتم؟، تضربون القرآن بعضه ببعض، هبذا هلكت األمم قبلكم»فقال: 

عمرو: "ما َغَبطُت نفسي مبجلس ختلَّفُت فيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما َغَبطُت نفسي بذلك اجمللس وختَلُّفي 
 .3"عنه

هريرة رضي اهلل عنه قال: "َخرََج علينا رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحنن نَتنازَُع يف الَقَدِر، فَ َغِضَب، حىت  وأبوما رواه      
َا فُقيء يف وجنتيه ا َأْهَلكَ »، أم«أهِبَذا أُِمْرمُت؟»الرُّمَّاِن، فقال:  امحرَّ وجُهه، حىت كأمنَّ من كان قبَلكم  هبذا أُرِسلُت إليكم؟، إمنَّ

 .1«حني تنازعوا يف هذا األْمِر، َعَزْمُت عليكم، َعَزْمُت عليكم، أن ال تَناَزُعوا فيه
واليوم عندما يتأمل الدعاة يف واقع الشباب، جيدون أن هناك فجوات ومواطن خلل لديهم، البد من معاجلتها      

وسلم مع الشباب واالختياربطرق حكيمة يف تعليمه صلى اهلل عليه وآله وسلم  وتسديدها، ويف معاملةالنيب صلى اهلل عليه وآله
إياهم وإصالح قلوهبم وتشجيعهم مناذُج رائعة  ودروس  قيمة  لدعاة اليوم، فشباب العصر احلاضر يهملون جانب العبادة، 

                                                            
 .2011برقم ،ومسلم يف املنافقني، باب مثل املؤمن مثل النخلة ؛62، برقم...يف العلم، باب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب  رواه البخاري 1
 .1532برقم ...ومسلم يف الصيد، باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع،  ؛9120برقم واه البخاري يف الصيد، باب صيد القوس،ر  2
 .09، يف املقدمة، يف باب القدر، برقمسننهأخرجه ابن ماجه يف  3
 .2131برقم ،اء يف التشديد يف الوض يف القدريف القدر، باب ما ج أخرجه الرتمذي 1
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لو سلكوا طرق النقديف إصالح ويفرطون يف حقوق اهلل وحقوق العباد، وضعفاء يف العلم الشرعي، فالدعاة واملصلحون 
نفوسهم وإمالتهاإىل الطاعات فرمبا ال تغين من شيء، وتذهب حماولتهم سدى، فالكثري من األهداف واملقاصداليرجتى 
حتقيقها بطريق النقد، بل بطريق غري طريق النقد.وللحديث عن أمهية الشيء أثر  يف النفوس، وذلك يشحذ اهلمة على التأسي 

 واالقتداء.
قال: "كان الرجل يف حياة رسول اهلل صلى اهلل  -رضي اهلل عنهما  -عبد اهلل بن عمر بن الطاب  ويف ذلك ما رواه     

لم، عليه وسلم إَذا رَأى ُرْؤيا َقصَّها على النيب  صلى اهلل عليه وسلم، فتمنَّيت أن أَرى ُرْؤيا أقصُّها على النيب صلى اهلل عليه وس
َزباً، أنام يف املسجد على عهد رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، فرأيُت يف املنام كأنَّ َمَلَكنْيِ أَخَذاين َفَذَهبا وُكنُت غالماً شاباً عَ 

باهلل  لُت أَقوُل: "أعوذُ يب إىل النَّاِر، فإذا هي َمْطوَّية  كطي  البئِر، وإذا هلا قَ ْرناِن َكَقْرينَِ البئِر، وإذا فيها أُناس  قد َعَرفْ تُ ُهْم، فجع
، فَ َلِقيُهما َمَلك  -وملسلم يف أخرى: أعوذ باهلل من النار، أعوذ باهلل من النار، أعوذ باهلل من النار، َثالث َمرَّاتٍ  -من النار"، 

آخُر، فقال يل: "مْل تُ رَْع"، فَ َقَصْصُتها على َحفصة، فقصَّْتها حفصُة على النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال النيب صلى اهلل 
  .1«نِعَم الرجُل عبُد اهلل ، لو كاَن ُيصل ي من اللَّيل»ليه وسلم: ع

، وحنن عنده، فبينما أحدمها اْسَتبَّ رجالن عند النيب  صلى اهلل عليه وسلمقال: " ن بن صرد رضي اهلل عنهوعن سليما     
إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه الذي جيد، »: د امحرَّ وجُهه، قال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلمَيُسبُّ صاحبه مغَضباً، ق

، فانطلق إليه رجل، فقال له: "تَ َعوَّْذ باهلل من الشيطان الرجيم"، «لو قال: "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم" ذهب عنه ما جيد
 .2فقال: "أيرى يب بأس؟ أجمنون أنا؟ اذهب"

 تربية النبي صلى اهلل عليه وسلم بالقصص:
وب فيها لدى الناس، وهي ترتك أثرًا قويًا يف النفوس، وانطالقا من هنا جاءت أقاصيص وروايات كثرية يف القصة مرغ     

 القرآن الكرمي، ولذك استخدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا املنهج.
، قدآذاه اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قصة خباب بن األرت رضي اهلل عنه  ويف ذلك قصة شاب من أصحاب النيب     

وهو  َشَكْونا ِإىل رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلماملشركون وبلغت به الشدة كل مبلغ، يقول خباب بن األرت رضي اهلل عنه: "
 قد كان َمْن قبلكم يُؤَخُذ الرجل، فُيْحَفر له»لنا؟، أال َتْدعو لنا؟"، فقال:  متوس د بُ ْردة له يف ظل الكعبة، فقلنا: "أال َتْستَ ْنِصرُ 

يف األرض، فَ ُيْجَعُل فيها، مث يُ ْؤَتى باملنشار، فيوَضُع على رْأسه، فُيْجَعُل نصفني، ومُيَْشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه 
 اهلَل وعظمه، ما َيصدُّه ذلك عن دينه، واهلل لَُيِتمَّنَّ اهلل هذا األمَر حىت َيسرَي الراكُب من صنعاَء ِإىل َحْضَرَمْوَت، ال َياف ِإال

 .3«ذئَب على غنمه، ولكنَّكم تستعجلونوال

                                                            
، و 2120برقم  ،عمرة، باب من فضائل عبد اهلل بن ومسلم يف فضائل الصحاب ؛2220برقم البخاري يف التعبري، باب األمن وذهاب الروع يف املنام،أخرجه  1

2125. 
 .2612ومسلم يف الرب والصلة، باب فضل من ميلك نفسه عند الغضب، برقم ؛6210رواه البخاري يف األدب، باب احلذر من الغضب، برقم 2
 .3612برقم  رواه البخاري يف املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، 3
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 الشباب على مناصب ومسؤوليات: تولية النبي 

ألهنم يف مراحل القوة،  ؛وكان تكوين الرجال خصيصا تكوين الشباب مسة بارزة من سريته النيب صلى اهلل عليه وسلم     
والتفدئة، ولذلك كان صلى اهلل عليه وسلم مينح الشباب وعندهم االقتدار على اإلنتاج والعطاء والعزم الصارم على التضحية 

الثقة بالنفس حىت قلدهم مناصب هامة، ووالهم أمورا عظاما ومسؤوليات كبرية، على الرغم من وجود كبار الصحابة رضوان 
 اهلل عليهم أمجعني. 

كَّة أحًدا أحسن ملًَّة وال أرقَّ ُحلًَّة ما رأيُت مب»يذكره ويقول:  اهلل  امصعب بن عمري رضي اهلل عنه وكان رسول فهذ     
 . 1«وال أنعم نعمًة من مصعب بن عمري

مصعبًا على املدينة وكان يف ريعان شبابه وكان يأيت األنصار يف دورهم وقبائلهم فيدعوهم إىل  استعمل رسول اهلل      
شا يف دور األنصار كلها والعوايل إال دورًا من َأوِس، اإلسالم ويقرأ عليهم القرآن فيسلم الرَّجل والرجالن حىت ظهر اإلسالم وف

انظر من اليوم »يستأذنه أن جيم ع هبم، فأِذن له وكتب إليه:  وكان مصعب يُقرئهم القرآن ويعل مهم، فكتب إىل رسول اهلل 
، فجمع هبم مصعب بن عمري يف دار «الَِّذي جيهر فيه اليهود لسبتهم فإذا زالت الشَّمُس فازدلف إىل اهلل فيه بركعتني واخطب

 .2اإلسالم مجعةً  سعد بن خيثمة وهم اثنا عشر رجال، وما ذبح هلم يومئٍذ إال شاًة، فهو أوَّل من مجَّع يف
وهويف عنفوان  على أهل مكَّة يصل ي هبم، وهذا عناب بن أسيد رضي اهلل عنه، قال ابن سعد استعمله رسول اهلل      

أتدرِي على ما »شبابه، وخلَّف معاذ بن جبل وأبا موسى األشعري يعل مان النَّاس السُّنن والتفقُّه يف الد ين، وقال لعتاٍب: 
ابن وقال  .3فأقام عتَّاب  للنَّاس احلجَّ تلك السَّنة«. استعملُتك على أهل اهلل»قال: "اهلل ورسوله أعلم". قال:  «.استعملُتك؟

نيًفا وعشرين سنة، فأقام للناس احلج وهي سنة مثان، وحج املشركون َعَلى  كان عمره ملا استعمله َرُسول اللَّه  اجلزري: األثري
ْساَلم"، وقيل: ما كانوا، وحج أَبُو َبْكر   .1"بل َكاَن عتاب" سنة تسع، فقيل: "َكاَن أَبُو َبْكر أول أمري يف اإْلِ

 خالصة البحث:
بالشباب، وتعامله معهم بكل لطف  من هذه النماذج من مشكاة النبوة، يّتضح لنا رفق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم     

باب لرسالة اإلسالم. وهذا مايتوجب أن يتحلَّى به الدعاة واملعلمون ودماثة، وهذا من أسباب جناح الدعوة، واستقطاب الش
 ومنهج اإلسالم. والعلماء إذا ما أرادوا استقطاب الشباب، والتأثري فيهم، واستمالة قلوهبم حنو التدّين،

                                                            
 .06، ص3، جالطبقات الكبرىابن سعد،  1
 .00-02، ص3، جالطبقات الكبرىابن سعد، 2
 .192، ص1ج الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ]الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك[،ابن سعد، 3
 . 915، ص3، جأسد الغابة في معرفة الصحابةاجلزري،  ابن األثري1
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اإلحلاد واإلضالل، حتيط خماطر بالشباب املسلمني من   عصرالشهوات واملادية، عصرفُت ويف هذا العصرالذي نعيش فيه،
كل صوب، تفسد عقيدهتم وروحهم وعاطفتهم اإلسالمية، ولذلك يتوجب على الدعاةواملصلحني واألساتذة واملعلمني أن 

مواقف فردية يقوموا بدورهم الريادي يف إصالح الشباب املسلمني، وأن يتعاملوا معهم تعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم به يف 
 واجتماعية، وروحية وعقدية.

ومبا أن موجات اإلحلاد من الغرب حمدقة بالشباب املسلمني، لذلك البد من توجيههم إىل اإلميان والعقيدة الصافية 
والسلف الصاحل، حىت التعمل سيول اإلحلاد على إبعادهم عن دينهم وثقافتهم، والبد من   متسك هبا أصحاب النيب   اليت

يعمل على كسب مواهب  واهبهم وصالحياهتم حنو التقدم والالقي يف مجيع جماالت احلياة،كما كان النيب كسب م
 الشباب وشحنها بطاقة اإلميان والعقيدة، ليكونوا قادة الغد وأمل املستقبل.

 وم الدين.ومن تبعهم بإحسان إىل ي ،وعلى آله وأصحابه أمجعني ،وصلى اهلل على النيب األمي واهلل هو املوفق،
_______________ 

 المصادر والمراجع:
، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري،  .1

 م(.1551/ه1119، 1دار الكتب العلمية، ط :)بريوت
 .ه(1110، 1دار الوطن، ط :، )الرياضأمالي ابن بشرانعبد امللك بن حممد بن عبداهلل،  ابن بشران البغدادي، أبوالقاسم .2
 (.ه1125داراملعرفة،  :، )بريوتفتح الباريبن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي، ا .3
]الطبقة الرابعة من الصحابة ممن الجزء المتمم لطبقات ابن سعد بن سعد، أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع البصري، البغدادي، ا .1

 .ه(1116مكتبة الصديق،  :)الطائف ،أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك[
، 1دار الكتب العلمية، ط :، )بريوتالطبقات الكبرىابن سعد، أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع البصري، البغدادي،  .9

 .م(1552/ه1112
 :، )اململكة العربية السعوديةجامع بيان العلم وفضلهيوسف ابن عبداهلل بن حممد ابن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، ابن عبد الرب،  .6

 .ه(1111، 1دار ابن جوزي، ط
 السنن.ه، ابن ماج .2
 .السنن، أبو داود .0
 م(.1552، 2مكتبة املطبوعات اإلسالمية، ط :، )حلبالرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة، عبد الفتاح،  .5

 .ه(1121، 1مؤسسة الرسالة، طبريوت: ، )مسندالأبوعبد اهلل الشيباين،  أمحد بن حممد بن حنبل .12
 (.ه1115، 2دار السالم للنشر والتوزيع، ط :)الرياض ،صحيحالالبخاري، حممد بن إمساعيل،  .11
 .السنن ،الرتمذي .12
 ه(.1122، 1دار إحياء الرتاث العريب، ط :، )بريوتوسر العربية فقه اللغة ،الثعاليب، عبد امللك بن حممد .13
 دار القلم(. :، )بريوتتاريخ خليفة بن خياط، الشيباين خليفة بن خياط بن خليفة أبو عمرو العصفري البصري .11
 (.ه1132، 1مؤسسة الرسالة، طبريوت: ، )جامع البيان في تأويل القرآنالطربي، أبو جعفر حممد بن جرير،  .19
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 ، )بريوت، دار املعرفة(.إحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد حممد،  .16
 ه(.1121، 9مؤسسة الرسالة، طبريوت: ، )كنز العمال في سنن األقوال واألعمالعالء الدين علي بن حسام الدين،  ،اهلندياملتقي  .12
 .الصحيح، مسلم .10
 .(ه1352، 2دار إحياء الرتاث العريب، ط :)بريوت شرح صحيح مسلم، حميي الدين حيىي بن شرف الدمشقي،النووي،  .15
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 األسس الشرعية لمعاملة غير المسلمين في اإلسالم
 نصارى مصر نموذجا

 

 1رضا عويس حسن سرور .د
 ملخص البحث:

املدينة املنورة، إىل منذ بدء الدعوة اإلسالمية، واملسلمون يعيشون بني األمم غري املسلمة، فمن كفار قريش إىل يهود 
القبائل العربية اجملاورة من النصارى وجد املسلمون أنفسهم أمام واقع معاش، وقضايا ال بد من حسمها. غري أن اإلسالم مل 
يرتك األمر جملرد االجتهاد، أو التأثر مببدأ اإلحسان أو اإلساءة، بل شرّع حقوق غري املسلمني، وضمن تنفيذها يف اجملتمع 

، حيث إنه يف االلتزام هبا التزام بتعاليم اإلسالم وشرائعه. فلقد وضع اإلسالم األساس يف التعامل، واملوقف من اإلسالمي
هؤالء وغريهم، وما يقومون به من أنشطة يف إطار تنظيم هذه العالقة عرب ما أرساه من أسس للتسامح الفكري أواًل مع غري 

ن، مث تال ذلك جمموعة من االجتهادات الفقهية لعلماء األمة، وأخريًا برزت املسلمني من آيات وأحاديث اهتمت هبذا الشأ
هذه األسس كواقع معاش ال يقبل االختالف يف نسبة وقوعه، أو االضطراب بني الصورة املثالية و الواقعية. ومل يرتك علماء 

الم إال بينوها وأزالوا اللبس عما يتعلق هبا يف بالد اإلس -وخباصة أهل الكتاب-املسلمني صغرية وال كبرية ختص غري املسلمني 
 من أحكام.

_______________________ 
 المبحث األول 

 األساس الشرعي لتسامح المسلمين
إن أساس النظرة املتساحمة اليت تسود املسلمني جتاه خمالفيهم يف الدين ترجع إىل تلك املبادئ العامة، واألسس األصيلة 

 وس أتباعه وقلوهبم، ومن أهم هذه األسس:اليت غرسها اإلسالم يف نف
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوََحَْلَناُهْم اعتقاد كل مسلم بكرامة اإلنسان أيًا كان دينه، أو جنسه، أو لونه، كما قال تعاىل: ﴿ -1

ْلَناُهْم َعَلى َكثيرير  َن الطَّيَِّباتي َوَفضَّ ياًل يفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحري َوَرَزقْ َناُهْم مي َِِّّْن َخَلْقَنا تَ ْفضي وهذه الكرامة املقررة توجب لكل  [07]اإلسراء: ﴾ 
 إنسان حق االحرتام والرعاية.

فقام هلا واقًفا، فقيل  ومن األمثلة العملية على ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد اهلل أن جنازة مرت على النيب 
. بلى، بلى ولكل نفس يف اإلسالم حرمة ومكان، فما أروع 1«أليست نفًسا؟!»له: يا رسول اهلل إهنا جنازة يهودي! فقال: 

 املوقف، وما أروع التفسري والتعليل.

                                                            
 هبا. وكيل كلية أصول الدين للشؤون األكادمييةو ، مباليزيا جامعة اإلنسانية ،األستاذ املساعد بكلية أصول الدين 2
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خلقه احلرية واالختيار اعتقاد املسلم أن اختالف الناس يف الدين واقع مبشيئة اهلل تعاىل، الذي منح هذا النوع من  -2
نَي﴾ فيما يفعل ويدَع ﴿ َدًة َواَل يَ زَاُلوَن خُمَْتليفي ًة َواحي  .[111]هود:َوَلْو َشاَء رَبَُّك َلَََعَل النَّاَس أُمَّ

واملسلم يوقن أن مشيئة اهلل ال راّد هلا وال معقب، كما أنه ال يشاء إال ما فيه اخلري واحلكمة، علم الناس ذلك أو جهلوه، 
 ذا ال يفكر املسلم يوًما أن بجرب الناس ليصريوا كلهم مسلمني.وهل

إن املسلم ليس مكلًفا أن حياسب الكافرين على كفرهم، أو يعاقب الضالني على ضاللتهم، فهذا ليس إليه، وليس  -3
اطب رسوله يف شأن أهل موعده هذه الدنيا، إمنا حساهبم إىل اهلل يف يوم احلساب، وجزاؤهم إليه يف يوم الدين، قال تعاىل خي

ن   َا أَنَزَل اللَُّه مي ْرَت َواَل تَ تَّبيْع َأْهَواَءُهْم َوُقْل آَمْنُت مبي ْم َكَما أُمي َنُكُم اللَُّه َرب َُّنا الكتاب ﴿فَليَذليَك فَادُْع َواْسَتقي َل بَ ي ْ َْعدي ْرُت ألي كيَتابر َوأُمي
رُي﴾  َوَربُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكمْ  نَ َنا َوإيلَْيهي اْلَمصي َنُكُم اللَُّه بَجَْمُع بَ ي ْ نَ َنا َوبَ ي ْ َة بَ ي ْ  .[11]الشورى:اَل ُحجَّ

وهبذا يسرتيح ضمري املسلم، وال بجد يف نفسه أي أثر للصراع بني اعتقاده بكفر الكفار، وبني مطالبته بربهم، واإلقساط 
 إليهم، وإقرارهم على ما يرونه من دين واعتقاد.

إميان املسلم أن اهلل يأمر بالعدل، وحيب القسط، ويدعو إىل مكارم األخالق، ولو مع املشركني، ويكره الظلم  -4
دي احلَْرَامي َأن ويعاقب الظاملني، ولو كان الظلم من مسلم لكافر قال تعاىل:  وُكْم َعني اْلَمْسجي ﴿َواَل بَجْريَمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومر َأن َصدُّ

مثْي َواْلُعْدَواني َوات َُّقوا اللََّه إينَّ اللََّه َشدي تَ ْعَتُدوا وَ  ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلي ِّ َوالت َّ ﴾ تَ َعاَونُوا َعَلى اْلربي   . [2]املائدة:يُد اْلعيَقابي
ص إذا  إن مساحة اإلسالم مع غري املسلمني مساحة مل يعرف التاريخ هلا مثيل، وخصوًصا إذا كانوا أهل كتاب، وباألخ

ويضيف الدكتور حممد عمارة أن اإلسالم  .2كانوا مواطنني يف دار اإلسالم، وال سيما إذا استعربوا وتكلموا بلغة القرآن
يؤمن بأن أصل الناس مجيًعا واحد، وأن أباهم واحد، وأن املسلمني يعرفون أن األصل هو تنوع وتعدد البشرية يف اللغات 

 قول:والقوميات، واألجناس واأللوان في
واقًعا معاًشا عرب القرون ترى أن األصل  "إن الرؤية اإلسالمية الفكرية والعقدية، واليت جتسدت يف تارخينا احلضاري

التنوع والتمايز واالختالف، فالواحدية واألحدية فقط للذات اإلهلية، ومن عدا وما عدا الذات  والسنة، والقاعدة والقانون هو
عوامل املخلوقات، يف اإلنسان واحليوان  ختالف، ذلك هو القانون التكويِن الذي يسود وحيكم كلاإلهلية يقوم على التعدد واال

 والنبات واَلماد، ويف األفكار والفلسفات واأليديولوجيات. 
وهذه الصورة اإلسالمية للوجود بعوامله املختلفة، والقائمة على التنوع والتعدد واالختالف والتعايش والتعارف مل تقف 

د املوقف النظري الذي يعرتف باآلخر على مضض، والذي يضيق بواقع التعدد واالختالف مع التسليم بواقعه ووجوده، عن
 حد العدل واإلنصاف هلذا اآلخر على اختالف ألوان هذا اآلخر. -يف التحضر والرقي-وإمنا تبلغ هذه الصورة 

                                                                                                                                                                                                            
 ،كتاب  اَلنائز، باب القيام للجنازة، هصحيح يف ومسلم ؛1241، رقم144ص ،1جكتاب اَلنائز، باب من قام َلنازة يهودي،   ،صحيحهيف  البخاريأخرجه  2

 .بلفظ مقارب ،167، رقم661، ص2ج
 .41-42، صاألقليات الدينية والحل اإلسالمي ،القرضاوي 1
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بإنكار كل اآلخرين وتكفريهم، واإلسالم وحده هو الذي ال فقانون اإلميان لدى كل ملة غري ملة اإلسالم ال يكتمل إال 
يكتمل إال إذا آمن أصحابه بكل النبوات والرساالت، بل وال يكتمل هذا اإلميان اإلسالمي إال إذا مّكن املسلمون أهل تلك 

 .1الشرائع وامللل من إقامة عقائدهم املخالفة لإلسالم، بل واليت تنكر وجتحد هذا اإلسالم!!"
ا غرس اإلسالم يف نفوس أصحابه أن الناس أحرار فيما يعتقدون وخيتارون، وأن هذه إرادة اهلل يف التنوع وهكذ

كما عمل اإلسالم على أال يرغم املسيحيني على أمر خيالف دينهم  واالختالف بني البشر، وهي آية من آيات اهلل الكونية.
 العكس.حىت ولو كان حمرًما يف اإلسالم ومباًحا عندهم أو 

فاإلسالم ذو شعب أربع: عقيدة، وعبادة، وأخالق، وشريعة. فأما العقيدة والعبادة فال يفرضهما اإلسالم على أحد، 
ويف ذلك نزلت آيتان صرحيتان حامستان من كتاب اهلل: إحدامها مكية واألخرى مدنية، يف األوىل يقول تعاىل خماطًبا رسوله 

نينيَ أَفَأَنَت ُتْكريُه النَّ : ﴿الكرمي  الَ ، ويف الثانية يقول سبحانه وتعاىل يف أسلوب جازم: ﴿[11] يونس: ﴾اَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤمي
يني   وجاء عن الصحابة يف أهل الذمة: "اتركوهم وما يدينون". [216]البقرة:﴾ إيْكرَاَه يفي الدِّ

شعائرهم يف حرية وأمان، كما هو منصوص عليه يف ، واليهود والنصارى يؤدون عباداهتم، ويقيمون ومنذ عهد اخللفاء الراشدين
 وأهل إيلياء )القدس(.العهود اليت ُكتبت يف عهد أيب بكر وعمر، مثل عهد الصلح بني الفاروق 

ال ختتلف بني األديان السماوية بعضها وبعض، فجميعها تدعو إىل العدل والرَحة  -يف أصوهلا-أما شعبة األخالق فهي 
 إال ما وضعه اليهود يف التلمود من خروج على األديان واألخالق مجيًعا. -عفاف والشجاعة والسخاء واإلحسان واحملبة وال

بقيت شعبة الشريعة باملعىن اخلاص: معىن القانون، الذي ينظم عالئق الناس بعضهم ببعض، عالقة الفرد بأمته، وعالقته 
 باجملتمع، وعالقته بالدولة.

لق بالزواج والطالق وحنو ذلك، فهم خمريون بني االحتكام إىل دينهم واالحتكام إىل فأما العالقات األسرية فيما يتع
ِا له عالقة مباشرة بالدين، ومساس  -كما تسمى-شرعنا، وال بجربون على شرع اإلسالم. باعتبار هذه األحوال الشخصية 

 فله ذلك، ومن مل يرد فهو وما خيتار. -ربيةكما يف بعض البالد الع-به، فمن اختار منهم نظام اإلسالم يف املواريث مثال 
وأما ما عدا ذلك من التشريعات املدنية والتجارية واإلدارية وحنوها فشأهنم يف ذلك كشأهنم يف أية تشريعات أخرى 

 تقتبس من الغرب أو الشرق، وترتضيها األغلبية.
حترميه كالسرقة والزنا، ال فيما يعتقدون حله   ويف العقوبات قرر الفقهاء: أن احلدود ال تقام عليهم إال فيما يعتقدون

كشرب اخلمر، ومن هنا كان ألهل الذمة حماكمهم اخلاصة حيتكمون إليها إن شاءوا، وإال َلأوا إىل القضاء اإلسالمي، كما 
 .سجل ذلك التاريخ

حترميًا قطعًيا، مع أن وهذه قمة يف التسامح ال مثيل هلا، أال يضيق عليهم حىت يف شئ أحلَّ هلم، وحرمه اإلسالم 
 1املباحات ال حرج يف تركها ديًنا، وال خلًقا، بل حيبذ تركها إذا كان فيه إيذاء لآلخرين"

                                                            
 باختصار شديد. 33-32، صفي المسألة القبطية حقائق وأوهام محمد عمارةعمارة،  2
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وهبذا يكون اإلسالم قد أسس هلذه السماحة مع غري املسلمني مجيًعا. مث جاء الفقهاء والعلماء املعاصرون فتحدثوا عن 
 مي، وهذا موضوع املبحث القادم.حقوق هؤالء، وواجباهتم داخل اجملتمع اإلسال

 المبحث الثاني 
 موقف الفقهاء والعلماء

لقد ذهب الفقه اإلسالمي مدى أبعد يف هذا االجتاه، فلم يكتف الفقهاء بتقرير املساواة بني املسلمني وغريهم، بل زاد 
م، ما دامت شرائعهم تسمح على ذلك أن أعطى غري املسلمني احلق يف مباشرة التصرفات اليت تتعارض مع أحكام اإلسال

 هبا. وإباحة اخلمور وتربية اخلنازير مها أبرز مثالني على ذلك.
وقد أراد الفقهاء فيما بعد أن يضعوا دستورًا عاًما للعهود اليت يعقدها احلكام املسلمون مع أهل الذمة ال يتعداه املعاهدون، 

 مع الذميني.ن من أئمة املسلمني ويتضح من خالل هذه العهود مدى التسامح الذي حققه املشرعو 
جاء يف العهد الذي وضعه اإلمام الشافعي ملن أراد من األمراء أن يكتب كتاب صلح مع النصارى ما بجب عليه 

 اشرتاطه، وما بجب عليه إعطاؤهم من حقوق، حىت يويف هلم بذمة اهلل وذمة رسوله: 
األول سنة كذا وكذا لفالن بن فالن النصراين من  خلتا من شهر ربيع"هذا كتاب كتبه عبد اهلل فالن أمري املؤمنني لليلتني 

بلد كذا، وأعقد  بِن فالن الساكن بلد كذا، وأهل النصرانية من أهل بلد كذا إنك سألتِن أن أؤمنك وأهل النصرانية من أهل
أن عقدت لك وهلم علي لك وهلم ما يعقد ألهل الذمة على ما أعطيتِن وشرطت لك وهلم، وعليك وعليهم، فأجبتك إىل 

ال حكم  ما استقمت واستقاموا جبميع ما أخذنا عليكم، وذلك أن بجري عليكم حكم اإلسالم وعلى مجيع املسلمني األمان
أو  ، نلزمكم به، وعلى أن أحًدا منكم إن ذكر حممًدا خالفه حبال يلزمكموه، وال يكون لكم أن متتنعوا منه يف شيء رأيناه

اهلل، مث ذمة أمري املؤمنني ومجيع املسلمني، ونقض  كتاب اهلل عز وجل، أو دينه مبا ال ينبغي أن يذكره به، فقد برئت منه ذمة
 ألمري املؤمنني ماله ودمه كما حتل أموال أهل احلرب ودماؤهم.  ما أعطي عليه األمان، وحل

فنت مسلًما عن  من رجالكم إن أصاب مسلمة بزنا، أو اسم نكاح، أو قطع الطريق على مسلم، أو وعلى أن أحًدا
عورة املسلمني وإيواء لعيوهنم، فقد نقض عهده وأحل دمه وماله،  لى املسلمني بقتال، أو داللة علىدينه، أو أعان احملاربني ع

 له عهد، أو أمان لزمه فيه احلكم. وإن نال مسلًما مبا دون هذا يف ماله أو عرضه، أو نال به من على مسلم منعه من كافر
ا كان ال حيل ملسلم ِا لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم وبني مسلم، فم وعلى أن نتتبع أفعالكم يف كل ما جرى بينكم

غريه ونبطل البيع بينكم فيه، ونأخذ مثنه  وذلك أن تبيعوا مسلًما بيًعا حراًما عندنا من مخر، أو خنزير، أو دم ميتة، أو عليه،
استهلكه مل جنعل  ن كان ميتة، وإنإن كان قائًما وهنريقه إن كان مخرًا، أو دًما وحنرقه إ منكم إن أعطاكموه، وال نرده عليكم

 عليه فيه شيًئا ونعاقبكم عليه، وعلى أن ال تسقوه، أو تطعموه حمرًما أو تزوجوه بشهود منكم، أو بنكاح فاسد عندنا.

                                                                                                                                                                                                            
 باختصار شديد. 11-13ص، األقليات الدينية والحل اإلسالميالقرضاوي،  2
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ع وإذا أراد البائع منكم، أو املبتا  كافرًا منكم، أو من غريكم مل نتبعكم فيه، ومل نسألكم عنه ما تراضيتم به. وما بايعتم به
مل يرده؛ ألنه  نقض البيع وأتانا طالًبا له فإن كان منتقًضا عندنا نقضناه، وإن كان جائزًا أجزناه إال أنه إذا قبض املبيع وفات

 بيع بني مشركني مضى.
الكفر حياكمكم أجريناكم على حكم اإلسالم، ومن مل يأتنا مل نعرض لكم  ومن جاءنا منكم، أو من غريكم من أهل

على عواقلكم كما تكون على عواقل  وإذا قتلتم مسلًما، أو معاهًدا منكم، أو من غريكم خطأ فالدية ينه.بينكم وب فيما
عمًدا فعليه  آبائكم، وإن قتله منكم رجل ال قرابة له فالدية عليه يف ماله، وإذا قتله املسلمني، وعواقلكم قراباتكم من قبل

فرفعه املسروق إىل احلاكم قطعه إذا سرق ما بجب فيه  ومن سرق منكم القصاص إال أن تشاء ورثته دية فيأخذوهنا حالة.
عليكم هبذه  فكان للمقذوف حد حد له، وإن مل يكن حد عزر حىت تكون أحكام اإلسالم جارية القطع وغرم، ومن قذف

 املعاين فيما مسينا، ومل نسّم.
موضع  تعلنوا بالشرك، وال تبنوا كنيسة، والشيء من أمصار املسلمني الصليب، وال  وعلى أن ليس لكم أن تظهروا يف

 ابن مرمي، وال يف غريه ألحد من املسلمني.  جمتمع لصالتكم، وال تضربوا بناقوس، وال تظهروا قولكم بالشرك يف عيسى
 يكون له وأن يؤدي كل بالغ من أحرار رجالكم غري مغلوب على عقله جزية رأسه دينارًا مثقااًل جيًدا يف رأس كل سنة ال

من جزية رقبته إىل رأس السنة، ومن افتقر منكم  أن يغيب عن بلده حىت يؤديه، أو يقيم به من يؤديه عنه ال شيء عليه
شيئا أخذمت به،  وليس الفقر بدافع عنكم شيئا، وال ناقض لذمتكم عن ما به فمىت وجدنا عندكم فجزيته عليه حىت تؤدى عنه

واختلفتم ببالد املسلمني غري جتار وليس لكم دخول مكة  أقمتم يف بالدكم وال شيء عليكم يف أموالكم سوى جزيتكم ما
 حبال.

بالد املسلمني إال مكة،  فلكم دخول مجيع -على أن تؤدوا من مجيع جتاراتكم العشر إىل املسلمني-وإن اختلفتم بتجارة 
وعلى من أنبت  إال ثالث ليال حىت تظعنوا منه.فليس لكم املقام ببلد منها  واملقام جبميع بالد املسلمني كما شئتم إال احلجاز

الزمة له إن رضيها فإن مل يرضها فال  الشعر حتت ثيابه، أو احتلم، أو استكمل مخس عشرة سنة قبل ذلك، فهذه الشروط
 عقد له.

وبلغ  ه،وال صيب غري بالغ ومغلوب على عقله، وال ِلوك، فإذا أفاق املغلوب على عقل وال جزية على أبنائكم الصغار،
 من رضيه، ومن سخطه منكم نبذنا إليه. الصيب، وعتق اململوك منكم فدان دينكم، فعليه جزيتكم، والشرط عليكم وعلى

 ِن أرادكم من مسلم، أو غريه بظلم مبا مننع به أنفسنا وأموالنا، وحنكم لكم ولكم أن مننعكم وما حيل ملكه عندنا لكم
أنفسكم فليس علينا أن مننع لكم شيًئا ملكتموه  به يف أموالنا، وما يلزم احملكوم يف فيه على من جرى حكمنا عليه مبا حنكم

تظهرونه يف أمصار  مخر، وال خنزير، كما مننع ما حيل ملكه، وال نعرض لكم فيه إال أنا ال ندعكم حمرًما من دم، وال ميتة، وال
رم، وال مثن حملرم، ونزجره عن العرض لكم فيه، فإن عاد أدب بغري ألنه حم املسلمني، فما ناله منه مسلم، أو غريه مل نغرمه مثنه؛

 يف شيء منه.  غرامة
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تظاهروا عدوهم عليهم بقول، وال فعل، وعهد اهلل  وعليكم الوفاء جبميع ما أخذنا عليكم، وأن ال تغشوا مسلًما، وال
املؤمنني، وذمة  اهلل وميثاقه، وذمة فالن أمريعلى أحد من خلقه من الوفاء بامليثاق ولكم عهد  وميثاقه وأعظم ما أخذ اهلل

أعطيناكم ما وفيتم جبميع ما شرطنا عليكم، فإن غريمت أو  املسلمني بالوفاء لكم، وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم مبا
فرضيه إذا بلغه فهذه أعطيناه ما فيه  ذمة فالن أمري املؤمنني واملسلمني بريئة منكم، ومن غاب عن كتابنا ِن اهلل مثبدلتم فذمة 

 .1نبذنا إليه" الشروط الزمة له ولنا فيه، ومن مل يرض
وقد قدم هذا العهد العديد من األسس اليت تقوم عليها العالقة بني املسلمني والنصارى، فبني أهنم مقيدون يف تعاملهم 

 معهم بأحكام اإلسالم، فال جمال للتعسف واهلوى.
، أو الدين خان هؤالء العهد معهم، بأن يتهجموا على القرآن الكرمي، أو النيب وتربأ ذمة املسلمني من عهدهم إن 

 اإلسالمي، وعندها للمسلمني أن حياربوهم، ويأخذوهم بالقسوة؛ ألهنم يعيشون بني املسلمني وخطرهم أشد.
أعداء املسلمني  وكذلك إذا اعتدوا على أعراض املسلمات، أو قطعوا الطريق، أو ردوا مسلًما عن دينه، أو ساعدوا

احملاربني هلم باملال، أو بالتجسس، أو باإليواء. والدولة اإلسالمية مكلفة بأن حتميهم وأمواهلم من عدوان املسلمني وغريهم، 
 وأن تعاملهم كما تعامل املسلمني ألهنم من الرعية.

إلسالم، تكفل هلم أن يعيشوا أحرار وهذه أسس عادلة مسحة يف العالقة بني املسلمني وبني النصارى أو غريهم يف بالد ا
العقيدة والنفس يف بالد املسلمني، وأن يطمئنوا على أرواحهم وأمواهلم، وأن ميارسوا ما شاءوا من أنشطة ما مل تضر 

 باملسلمني، حىت يعيشوا يف الوطن الواحد إخوة متعاونني متحدين.
أعراضهم  فقهاء يف الدفاع عن أهل الذمة، واعتباريف مواقف كثري من األئمة وال وقد جتلت هذه السماحة بعد ذلك

وحرماهتم كحرمات املسلمني، فقد ذكر اإلمام الفقيه األصويل احملقق شهاب الدين القرايف معىن الرب الذي أمر اهلل به املسلمني 
 يف شأهنم فذكر من ذلك: 

على سبيل اللطف هلم والرَحة -قول هلم جائعهم، وكساء عاريهم، ولني ال "الرفق بضعيفهم، وسّد خلة فقريهم، وإطعام
لطًفا منا هبم، ال خوفًا وال طمًعا، والدعاء  -إزالته مع القدرة على-واحتمال إذايتهم يف اَلوار  -على سبيل اخلوف والذلة ال

رض أحد غيبتهم إذا تع بجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم يف مجيع أمورهم، يف دينهم ودنياهم، وحفظ هلم باهلداية، وأن
ألذيتهم، وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم ومصاحلهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصاهلم إىل مجيع 

  .2حقوقهم"

                                                            

 .277، ص4، جكتاب األم، الشافعي 1
 .11، ص3، جأنوار البروق في أنواء الفروق، القرايف 2
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وأشار الشيخ حممد الغزايل إىل أحقية أن يكون للنصارى حزب مثلما يطالب املسلمون بإنشاء حزب سياسي هلم، 
 .1هنا التعصب، وحتريش الناس بعضهم ببعض باسم الدين بشرط أال يكون املقصود بالتحزب

وأمام مناداة البعض بالتربؤ من غري املسلمني، وعدم مواالهتم، حرر الشيخ القرضاوي هذه املسألة بصورة واضحة حيث 
اطنيهم، الذين وبني مو  -من ال بجوز مواالهتم-يقول يف أخوة املواطنني من غري املسلمني: "ولكن اإلخوان يفرقون بني هؤالء 

أعطاهم الذمة واألمان أن  اإلسالم، وهم من أهل البالد األصليني، وقد دخل اإلسالم عليهم وهم فيها، دار يعيشون يف
 .ىيظل حكمهم، هلم ما هلم، وعليهم ما عليهم، إال ما اقتضاه التميز الدي يعيشوا مع املسلمني، ويف

يني  ليهم، كما يفاهلل تعاىل عن برهم واإلقساط إ فهؤالء مل ينه يَن ملَْ يُ َقاتيُلوُكْم يفي الدِّ َهاُكُم اللَُّه َعني الَّذي قوله تعاىل: ﴿اَل يَ ن ْ
نَي﴾  طي بُّ اْلُمْقسي ْم إينَّ اللََّه حيُي طُوا إيلَْيهي يَاريُكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقسي ن دي  .[1]املمتحنة:وملَْ خُيْريُجوُكم مِّ

هم  -حيثما كانوا-أن املسلمني  لك أن تقول: هم إخواننا، أي إخواننا يف الوطن، كما -كإذا كانوا من أهل وطن-فهؤالء 
الذمة: هم من أهل الدار، أي دار اإلسالم. فاألخوة ليست دينية فقط كاليت بني أهل  إخواننا يف الدين. والفقهاء يقولون عن أهل

ُنوَن إيْخَوٌة فََأْصليُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َّ  َا اْلُمْؤمي ُقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُوَن﴾ اإلميان بعضهم وبعض، وهي اليت جاء فيها قول اهلل تعاىل: ﴿إيمنَّ
  ل هناك أخوة قومية، وأخوة وطنية، وأخوة بشرية.. ب[17]احلجرت:

َبْت قَ ْوُم ُلوطر اْلُمْرَسلينَي. إيْذ  الكرمي حيدثنا يف قصص الرسل مع أقوامهم الذين كذبوهم وكفروا هبم فيقول: والقرآن ﴿َكذَّ
ُقوَن﴾   .[161 -167]الشعراء:قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأاَل تَ ت َّ

 أقوامهم مع تكذيبهم هلم وكفرهم هبم؟ ألهنم كانوا منهم، فهم إخوهتم من هذه هلؤالء الرسل معكيف أثبت اهلل األخوة 
َب َأْصَحاُب اأْلَْيَكةي اْلُمْرَسلينَي. إيْذ قَاَل هَلُْم ُشعَ  ْيٌب َأاَل الناحية، فهي أخوة قومية، ولذا قال عن شعيب يف نفس السورة: ﴿َكذَّ

ُقوَن﴾  منهم، وإمنا كان من مدين، ولذا قال يف سورة أخرى: ﴿َوإيىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم  لك أنه مل يكنوذ [100-106]الشعراء:تَ ت َّ
ن رَّبُِّكْم فََأوْ  َنٌة مِّ رُُه َقْد َجاَءْتُكْم بَ ي ِّ ْن إيَلهر َغي ْ يَزاَن َواَل تَ ْبخَ ُشَعْيًبا قَاَل يَا قَ ْومي اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكم مِّ ُسوا النَّاَس ُفوا اْلَكْيَل َواْلمي

نينَي﴾ ٌر لَُّكْم إين ُكنُتْم ُمْؤمي َها َذليُكْم َخي ْ ُدوا يفي اأْلَْرضي بَ ْعَد إيْصاَلحي  .[11]األعراف: َأْشَياَءُهْم َواَل تُ ْفسي
فال حرج أن نثبت أخوة وطنية بني املسلمني ومواطنيهم من  وإذا أثبت القرآن هذه األخوة القومية بني الرسل وأقوامهم،

 .2أمثاهلم يف البالد اإلسالمية األخرى" األقباط يف مصر، أو
ومبراعاة تلك االعتبارات، والسري على هذه املناهج اليت وضعها فقهاء وعلماء األمة يصبح أمرًا طبيعًيا أن ننتهي إىل أنه 

ح اإلخاء واملودة بني أبناء األمة علينا أال حنرم إخواننا النصارى ِا كسبوه حًقا هلم، وال نثري أنفسهم، وحنن بذلك نقوي رو 
ونزيدها. هذا ما أكده اإلسالم بصفة عامة بني املسلمني وغري املسلمني، وهذا ما وضعه كذلك الفقهاء والعلماء. أما يف 

 كما سيتضح يف املبحث التايل:  حالة نصارى مصر فلهم كل ما سبق باإلضافة إىل اخلصوصية اليت حباهم هبا النيب 

                                                            

 . 21ص ،اإلسالميون حوارات حول المستقبل ،السميع 1
  .141ص ،اإلخوان المسلمون سبعون عاًما في الدعوة والتربية والجهاد ،القرضاوي 2
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 المبحث الثالث 
 الوصية بأقباط مصر خاصة

إىل احلفاظ على حقوق الذميني، وحفظ أرواحهم، وعدم ظلمهم، فقال كما روى أبو داود  لقد دعا النيب  
 من ظلم معاهًدا، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيًئا بغري»والبيهقي يف السنن: 

 .2«من آذى ذمًيا فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهلل». وقال: 1«مةطيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيا
وصية خاصة، يعيها عقل كل مسلم،  أقباط مصر فلهم شأن خاص، ومنزلة متميزة، فقد أوصى هبم رسول اهلل  وأما

اهلل  »فاته فقال: أوصى عند و  فقد روت أم املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  .ويضعها يف السويداء من قلبه
ويف حديث آخر عن أيب عبد الرَحن   .3«اهلل يف قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعوانًا يف سبيل اهلل

فاستوصوا هبم خريًا، فإهنم قوة لكم، وبالغ إىل »قال:  وعمرو بن حريث، أن رسول اهلل  -عبد اهلل بن يزيد-احلبلي 
   يعِن قبط مصر. 4«عدوكم بإذن اهلل

َق الواقع التارخيي ما نبأ به الرسول  رحب األقباط باملسلمني الفاحتني، وفتحوا هلم صدورهم، رغم أن  فقد وقد صدَّ
إن بعض والة بِن أمية فرض اَلزية  كانوا حيكموهنم كانوا نصارى مثلهم، ودخل األقباط يف دين اهلل أفواًجا، حىت الروم الذين

ة وأعوانًا يف  .اإلسالم هم، لكثرة من اعتنقعلى َمن أسلم من فأصبحت مصر بوابة اإلسالم إىل إفريقيا كلها، وغدا أهلها ُعدَّ
 .سبيل اهلل

إنكم ستفتحون أرًضا يُذكر فيها القرياط، فاستوصوا بأهلها خريًا، » قال: وعن أيب ذر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
جزء من أجزاء الدرهم  القرياط: «ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القرياطإنكم » ويف رواية:« فإن هلم ذمة ورَحًا

والتكلم به، بل هم ال يزالون كذلك بالنسبة للمساحة والصاغة  والدينار وغريمها، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله
ذمة : » ، أو قال«فإن هلم ذمة ورَحًافإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها، »قرياطًا،  24شيء قابل ألن يقسم إىل  وغريها، وكل

    .1«وصهرًا
                                                            

قال ابن القطان: وسكت عنه وما مثله صحيح  .11111رقم ،271، ص1ج، الكبرىالسنن يف  والبيهقي ؛3712رقم ،107ص ،3ج، سننهيف  أبو داودأخرجه  1
 .111، ص2ج ،بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ،للجهل بأحوال هؤالء األبناء. ابن القطان

وإمنا أصل احلديث من آذى مسلًما فقد ورد عن أنس بن مالك قال:  .ال عند الطرباين وال عند غريه ،ال أصل له هبذا اللفظ األوسط،المعجم الطرباين يف أخرجه  2
« ما منعك يا فالن أن جتمع؟»صالته قال:  فلما قضى رسول اهلل  خيطب إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حىت جلس قريًبا من النيب  بينا رسول اهلل 

غاية المرام ، األلباين« من آذى مسلًما فقد... .قد رأيتك ختطي رقاب الناس تؤذيهم» :قال .ضع نفسي باملكان الذي ترىقد حرصت أن أ ،قال: يا رسول اهلل
 .261، ص1ج في تخريج أحاديث الحالل والحرام،

 الصحيح. رجاله رجالوقال:  ،63، ص17ج ،مجمع الزوائد ،اهليثميو  ؛161رقم ،261، ص23جالمعجم الكبير،  يف الطرباينأخرجه  3
، وقال: 64، ص17ج، مجمع الزوائدواهليثمي،  ؛1403، رقم11، ص3ج ،مسندهيف  وأبو يعلى ؛6600رقم ،61، ص11ج، صحيحهيف  ابن حبانأخرجه  4

 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
 .، عن أيب ذر21167، رقم103، ص1جمسنده، يف وأَحد  ؛2143رقم ،1107، ص4ج، صحيحهيف  مسلمأخرجه   1
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 قال العلماء: الرحم اليت هلم: كون هاجر أم إمساعيل عليه السالم منهم، والصهر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول اهلل
 .1منهم 

وصلة األرحام" إشارة إىل باب: "بر الوالدين  وال غرو أن ذكر اإلمام النووي هذا احلديث يف كتابه "رياض الصاحلني" يف
وعن كعب بن مالك  .ورسوله هبا أن توصل بني املسلمني وبني أهل مصر، حىت قبل أن يسلموا هذه الرحم اليت أمر اهلل

إن »ويف رواية:  «إذا فُتيحت مصر فاستوصوا بالقبط خريًا، فإن هلم دًما ورَحًا» يقول: األنصاري قال: مسعُت رسول اهلل 
 .. وعند الزهري: "الرحم" بأن أم إمساعيل منهم2يعِن أن أم إمساعيل منهم« هلم ذمة ورَحًا

عهد اهلل ورسوله وعهد مجاعة املسلمني وهو  والرسول بجعل للقبط هنا من احلقوق أكثر ِا لغريهم، فلهم الذمة أي:
املستعربة منهم،  عيل أيب العربوهلم رحم ودم وقرابة ليست لغريهم، فقد كانت هاجر أم إمسا عهد جدير أن يُرَعى وُيصان.

 .3ابنه إبراهيم باإلضافة إىل مارية القبطية اليت أجنب منها 
الستعراهبم وذوباهنم يف أمة العرب،  وأهل الذمة من أهل الكتاب هلم وضع خاص، والعرب منهم هلم وضع أخص،

من  الثقافية واحلضارية للمسلمني بصورة أكربوتكلمهم بلغة القرآن، وتشرهبم الثقافة اإلسالمية، واشرتاكهم يف املواريث 
الطقوس. واحلقوق اليت قررها اإلسالم ليست جمرد   غريهم، فهم مسلمون باحلضارة والثقافة، وإن كانوا مسيحيني بالعقيدة

ا قررهتا شريعة اهلل، فال ميلك أحد من الناس أن يبطلها، وهي حقوق حتوطها وحترسه حرب على ورق، بل هي حقوق مقدسة
ضمانات متعددة: ضمانة العقيدة يف ضمري كل فرد مسلم، يتعبد بامتثال أمر اهلل، واجتناب هنيه، وضمان الضمري اإلسالمي 

األقوياء، الذين رأينا  اجملتمع كله، وخصوًصا الفقهاء واألصالء من حراس الشريعة، والقضاة العدول العام، الذي يتمثل يف
 . 4أهل الذمة ء حلساب من ظلم منمنهم من حكم على األمراء واخللفا

، وعايش التابعون نفس املعاملة ومن قبل هذه الضمانات اليت بينها العلماء فقد عاش الصحابة ذلك مع رسول اهلل 
 مع الصحابة، وانتقل األمر من جيل إىل جيل حىت يومنا هذا فسجلت أروع األمثلة كما سيتضح يف املبحث التايل:

 المبحث الرابع
 عملية لتطبيق أسس التسامح  مع النصارىنماذج 

وصحابته الكرام وخلفاؤه من بعده مساحة اإلسالم مبا عقدوه من صلح مع البالد اليت فتحوها، فقد   لقد أظهر النيب 
معاهدة  كانوا كراًما، فأقروهم على عقائدهم وشرائعهم الدينية، وأوصوا برعايتهم واحلفاظ على أمواهلم. "فقد عقد النيب 

أباح هلم فيها البقاء على نصرانيتهم. وصاحل نصارى  -وكان اإلسالم قد قوي ودانت به العرب-ه   1مع قبيلة تغلب سنة 
                                                            

 . 334حديث رقم ،رياض الصالحينالنووي،  1
: رواه الطرباين مجمع الزوائد،اهليثمي يف  قالو  .: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه4732، رقم673، ص2ج ،مسدركهيف  احلاكمقال  2

 .63، ص17، جبإسنادين رجال أحدمها رجال الصحيح
 .40-44ص ،اإلسالمياألقليات الدينية والحل القرضاوي،  3
 .32ص ،املرجع السابق 4
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جنران، وتركهم أحرارًا يف دينهم. ووّجه عماله إىل اليمن ألخذ اَلزية ِن أقام على نصرانيته، وكذلك فعل مع النصارى واليهود 
  .1مجيًعا يف بالد العرب"

باملدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر،  ابن إسحاق يف السرية أن وفد نصارى جنران ملا قدموا على رسول اهلل وذكر 
دعوهم، فاستقبلوا املشرق فصلوا  فكانت صالهتم، فقاموا يصلون يف مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول اهلل 

 .2صالهتم
أن يصلي بابا الفاتيكان  -وهم من الروم األرثوذكس-اترين بسيناء كل هذه السماحة بينما رفض قساوسة دير سانت ك

 .  3غري مؤمن -يف نظرهم -ألنه  -م2777عند زيارته له يف فرباير سنة -داخل الدير  -يوحنا بولس الثاين-
أنواع "وكان عليه الصالة والسالم حيضر والئم أهل الكتاب، ويغشى جمالسهم، ويواسيهم يف مصائبهم، ويعاملهم بكل 

املعامالت اليت يتبادهلا اجملتمعون يف مجاعة حيكمها قانون واحد، وتشغل مكانًا مشرتًكا، فقد كان يقرتض منهم نقوًدا، 
ويرهنهم متاًعا، ومل يكن ذلك عجزًا من أصحابه عن إقراضه، فإن بعضهم كان ثريًا، وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول اهلل 

 مة، وتثبيًتا عملًيا ملا يدعو إليه من سالم ووئام، وتدلياًل على أن اإلسالم ال يقطع عالقات بل كان يفعل ذلك تعليًما لأل
 .4املسلمني مع مواطنيه من غري دينهم"

واقتدى به املسلمون من بعده من اخللفاء واألمراء ِا ال يتسع اجملال لذكره، وأكتفي ببعض اإلشارات الدالة على 
 حىت وقتنا هذا. بعده  التمسك مبثل هذه املعاملة من

"ففي خالفة أيب بكر الصديق رضوان اهلل عليه، عاهد خالد بن الوليد رضي اهلل عنه أهل احلرية على أال يهدم هلم بيعة 
وال كنيسة وال قصرًا يتحصنون فيه، وعلى أال مينعوا من ضرب نواقيسهم، أو إخراج الصلبان يف يوم عيدهم. على أال يعينوا  

مسلم، وال يتجسسوا للكفار على املسلمني. ونص يف املعاهدة على أن اَلزية يعفى منها الشيخ الذي عجز عن كافرًا على 
العمل، أو أصابته عاهة، أو كان غنًيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، وليس ذلك فحسب، بل يعال هو وأوالده من 

 .1بيت مال املسلمني ما أقام بدار اإلسالم"
يقات اليت مارست فيها الدولة اإلسالمية املسئولية الكاملة عن َحاية أهل الذمة موقف شيخ اإلسالم ابن ومن التطب

يف إطالق سراح األسرى املسلمني، وأىب  -قطلوشاه-تيمية "حينما سيطر التتار على الشام، وذهب اإلمام ليكلم قائد الترت 
مل: ال نرضى إال بافتكاك مجيع األسرى من اليهود والنصارى فهم أن يسمح له بإطالق سراح أهل الذمة، فقال الشيخ العا

                                                            

 .104ص سماحة اإلسالم، ،احلويف 1
 .642، ص6ج سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ،والصاحلي ؛311-314، ص1ج مختصر سيرة ابن هشام، ،ابن هشام 2
 .37ص محمد عمارة في المسألة القبطية حقائق وأوهام،عمارة،  3
 .114ص ،اإلسالمسماحة احلويف،  4
 .111-104ص ،راجع نفس املرجع ،وللمزيد من النماذج .101ص ،املرجع السابق 1
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أهل ذمتنا، وال ندع أسريًا ال من أهل الذمة وال من أهل امللة، فلما رأى إصراره وتشدده يف أمر أهل الذمة من اليهود 
  .1والنصارى أطلقهم له"

وبني الكتابيات احملصنات؛ لتحقيق أعلى كذلك سلكت التطبيقات اإلسالمية باب املصاهرة والزواج بني املسلمني 
درجات التالحم بني غري املسلمني وبني املسلمني ىف بناء األمة الواحدة .. فزواج املسلم من الكتابية يُدخل ذويها من غري 

"أباح  املسلمني ىف دائرة "أويل األرحام" عند املسلمني، وتلك قمة التالحم واالندماج .. وعنها يقول اإلمام حممد عبده:
اإلسالم للمسلم أن يتزوج الكتابية، نصرانية أو يهودية، وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها املسلم أن تتمتع بالبقاء 
على عقيدهتا، والقيام بفروض عبادهتا، والذهاب إىل كنيستها أو بيعتها، وهي منه مبنزلة البعض من الكل، وألزم له من الظل، 

واحلل، هبجة قلبه، ورحيانة نفسه، وأمرية بيته، وأم بناته وبنيه، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه .. لذل، والرتحال وصاحبته يف العز وا
ن مل يفرق الدين يف حقوق الزوجية بني الزوجة املسلمة والزوجة الكتابية، ومل خترج الزوجة الكتابية، باختالفها يف العقيدة مع زوجها، م

ْن آ حكم قوله تعاىل: َنُكْم َمَودًَّة َوَرَْحًَة إينَّ ﴿َومي َها َوَجَعَل بَ ي ْ ُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إيلَي ْ ْن أَنُفسي يفي َذليَك آَليَاتر لَِّقْومر  يَاتيهي َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن﴾ ن إليه، وهو لباس هلا كما ، فلها حظها من املودة ونصيبها من الرَحة وهي كما هي، وهو يسكن إليها كما تسك[21]الروم: يَ تَ َفكَّ

أهنا لباس له. أين أنت من صلة املصاهرة اليت حتدث بني أقارب الزوج وأقارب الزوجة، وما يكون بني الفريقني من املواالة واملناصرة، 
يستحكم من على ما عهد ىف طبيعة البشر؟ وما أجلى ما يظهر من ذلك بني األوالد وأخواهلم وذوي القرىب لوالدهتم. أيغيب عنك ما 

روابط األلفة بني املسلم وغري املسلم بأمثال هذا التسامح الذي مل يُعهد عند من سبق، وال فيمن حلق من أهل الدينني السابقني 
 .2عليه؟"

وحىت اآلن قمة التسامح مع أهل الكتاب، والسماح هلم مبمارسة كافة  وهكذا ضرب املسلمون من لدن رسول اهلل 
أنشطتهم الدينية واجملتمعية وغريها داخل الدول اإلسالمية اليت يعيشون فيها، ولو حاولنا تتبع ما كتبه علماء املسلمني يف هذه 

وأنشطتهم مبا ذكره اجملمع امللكي لبحوث  النقطة ملا وسعنا املقام. ولذلك أكتفي هنا يف إمجال موقف املسلمني من النصارى
 احلضارة اإلسالمية بعمان حول معاملة غري املسلمني يف اإلسالم، حيث ذكر أن اإلسالم أعطاهم كامل احلرية فقال:

 " أما هذه احلرية فيمكن النظر إليها من زاويتني:
 هرها:مادية، وتدخل يف نطاق احلرية املدنية واالقتصادية، وأبرز مظا األوىل:

 ضمان النفس والعرض والدم واملال إال حبق. -1
حرمة املسكن، فال يدخل إال برضا صاحبه، وال يفتش فضاًل عن أن ميس أو يهاجم إال بإذن القانون. وترتبط هذه  -2

 احلرمة حبرية اإلقامة مع املسلمني يف أحيائهم، أو يف أحياء خاصة هبم.
أو غريمها، وكذا مغادرته، والعودة إليه، مبا يف ذلك السفر لزيارة األماكن  حرية التنقل داخل الوطن، للسياحة، أو العمل، -3

 املقدسة أىن وجدت يف اخلارج. وال تتعرض هذه احلرية ألي مانع إال مبا يتعارض واملصلحة العامة.
                                                            

 .143ص فتوح البلدان، ،البالذري 1
 .11-10، صاإلسالم واألقليات الماضي والحاضر والمستقبل ،عمارة 2



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

 

121 
 

الجتار يف حق التملك الناتج عن الكسب املشروع مع املسلمني أو غريهم، إال فيما حيرمه اإلسالم، كاالحرتاف أو ا -4
 اخلمر، أو حلم اخلنزير فيشرتط فيه أن يتم بني غري املسلمني.

 معنوية، ومن أمهها: الثانية:
ِارسة العقيدة يف طقوسها، وشعائرها، وخمتلف موامسها، ومظاهرها االحتفالية، مع اإلقرار بأيام العطل واألعياد،  -1

الصيانة والتنظيم، وكذا احرتام العادات واألعراف، بدًءا من متعلقات بإقامة أماكن العبادة، والسهر عليها باحملافظة و والسماح 
الوالدة إىل الزواج والطالق، وما إىل ذلك من التقاليد. ويدخل يف ذلك حق تكوين اهليئات املشرفة على الشئون الدينية مبا فيها، 

لغري املسلمني. فقد ورد أنه "إذا تشاجروا يف  وما يتصل بالقضاء املتخصص يف األحوال الشخصية، والنظر يف النزاعات العقدية
 .1فيه إىل حاكمهم مل مينعوا منه"دينهم واختلفوا يف معتقدهم مل يعارضوا فيه، ومل يكشفوا عنه، وإذا تنازعوا يف حق وارتفعوا 

مع سياسة التعليم مزاولة التعليم والرتبية الدينية لألبناء يف مؤسسات خاصة ملن شاء، على أال يكون يف ذلك ما يتعارض  -2
اإلسالمي وفلسفته، ِا قد يتعارض مع دستور الدولة ونظامها العام. ويدخل يف ذلك إمكان إقامة تلك املؤسسات 
وتسيريها، ومثلها املؤسسات االجتماعية كمالجئ العجزة، ودور األيتام، وما إليها بكل ما تتطلب من أوقاف، أو 

 تربعات تساعد على ذلك.
والتفكري، مع ما يتضمنان من إمكان االجتماع وتكوين اَلمعيات واالنضمام إىل مجاعات، ما مل يكن  حق إبداء الرأي -3

بذلك مس بأمن الدولة، أو انتهاك ملشاعر املواطنني املسلمني. ويدخل يف ذلك حق االحتجاج والتظلم بكتابة العرائض، 
قادات اليت تتيحها نصوص القانون. ويف هذا اإلطار وتقدمي الشكاوى، والدفاع عن احلقوق، وإبداء املالحظات واالنت

ميكن السماح بصحيفة أو جملة، أو ما إليهما لنشر األخبار املتعلقة باألقلية غري املسلمة، وكذا ختصيص برامج إذاعية، 
أ عنهما ملتابعة نشاط هذه األقلية، حىت ال يبقى طي السر والكتمان، وما ينش -وفق خطة اإلعالم الوطِن-أو تلفازية 

 من تدبري أو تفكري قد ال يسايران اخلط العام، إن مل يعارضاه.
ولعلنا يف غري ما حاجة إىل احلديث عن احلرية السياسية اليت تدخل يف هذا اإلطار، بكل ما يرتبط هبا من تشكيل 

ا إليها ِا يتفق ودستور الدولة األحزاب، واالخنراط فيها، وكذا التعبري عن املواقف والربامج، واملشاركة يف االنتخابات، وم
 .2والقانون العام"

وقد بلغ االهتمام بالنصارى يف مصر مبلًغا كبريًا، حىت اهتم العلماء مبا يعرتض عليه النصارى من ألفاظ أطلقت عليهم 
ضبون إلطالق لفظ يف بالد اإلسالم فغريوها تطييًبا خلاطرهم، ومتثياًل للتسامح الفعلي معهم، فعندما أعلن النصارى أهنم يغ

كتب األستاذ خالد حممد خالد كتابه: "مواطنون ال رعايا"، وتبعه   -مع أنه لفظ إسالمي أصيل-أهل الذمة عليهم يف مصر 

                                                            

 .161-167ص األحكام السلطانية، ،الفراء 1
 .641-644، ص2ج ،معاملة غير المسلمين في اإلسالماجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية مؤسسة آل البيت،  2
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األستاذ فهمي هويدي يف كتابه: "مواطنون ال ذميون" وما كل ذلك إال ألجل النصارى الذين يعيشون يف مصر، والذين مل 
 لمة تعكر صفوهم، أو جترح مشاعرهم.يرض هلم العلماء حىت ولو ك

 الخاتمة
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه 

 ومن وااله وبعد...
فأحسب أنه قد تبني لنا بعد هذه الدراسة املوثقة، املستمدة من شريعة اإلسالم وتارخيه أن التسامح اإلسالمي مع      

النصارى يف مصر حقيقة ثابتة، شهدت هبا نصوص الوحي من الكتاب والسنة، وشهد هبا التاريخ الناصع منذ عهد اخللفاء 
 واملماليك، وغريهم يف شىت أقطار اإلسالم، وشهد هبا الواقع احلايل يف مصر الراشدين، ومن بعدهم من األمويني والعباسيني

 من بناء مهول للكنائس مل يعهد يف أي عصر مضى، ومن نفوذ فج للكنيسة ورجاهلا.
حنن دعاة تسامح، ليس ِا جتود به أنفسنا فحسب، ولكن ألن ديننا يأمرنا به، ويدعونا إليه، ويربينا عليه، لكن ليس 

التسامح أن نقبل الدنية يف ديننا، أو أن نتنازل عنه إرضاًء ألحد كائًنا من كان، وحنن ال نلزم أحًدا برتك دينه حىت يأمرنا  معىن
 برتك ديننا أو التخلي عن شريعتنا.

وهبذا يتضح أن اإلسالم ال يعرتض على أي من األنشطة النصرانية، مهما بلغ حجمها ما دامت يف إطار الشرعية، 
إهنا ال تؤذي مشاعر املسلمني، وال تتعمد اإلساءة إليهم، وال تتعرض ملقدساهتم، وال تطعن يف القرآن أو السنة، وال حبيث 

تعني غري املسلمني عليهم، وال حتاول إضعاف شوكتهم، أو تغيري هويتهم، أو انتقاص حقوقهم، وكل هذا شريطة أال تكون 
 أساس طائفي بغيض.هذه األنشطة داعية إىل فُرقة، أو حتزب على 
______________________ 

 :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .1
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 م(.1110ه /1411، 1)الرياض: دار طيبة، ط
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 م(.1113ه /1414، 2مؤسسة الرسالة، ط
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 م(.2770ه /1421
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 التحديات المعاصرة لمواجهة والمنطلقات اإلسالمية األسس
 

 1 الباكري صالح باكرأحمد 
 ملخص البحث:

ن ْسالمي  ، أنلَعاماملعُلوم للَخاصِّ وا مي ، وَما يُعانييهي أفراُدَها وأبناُؤَها مْن صعوبَاتر يف نهذا الزَّمان من حم يفي ما مترُّ بهي أُمُة اإلي
َرة،  ُلوك.التعاُمل مع واقيعيهم احمليط، بَسببي ما يُواجُهونَُه من التَّحديَاتي املعاصي التعاُمَل مع هذهي  َوإينَّ  َعَلى صعيَدي املعرفة والسُّ

َها، ورسمي الطريقي املناسَبةي ال َاالتحدياتي مبِنٌّ على إدراكيَها وفَ ْهمي َها. امليداينِّ  العملي .. ومن مَثَّ . ْستييعاهبي  اَلادِّ ملواَجَهتيها َوعالجي
ُه ال ويفي  يات اليت تواجي يٌف ألهمِّ التحدِّ هي الورقَات تْوصي  املسلمي اليوَم، وحماولٌة لرسمي الطريقي حللِّها. فردَ هذي

____________________  
  َعاصرةمواجَهِة التحدياِت الم اأهِميَّة العمِل عل في: تمهيد  

ظَ  ًا لكلِّ زمانر  ُؤهُ ُأصولر وقواعيَد هُتي ِّ  علىاهلُل تعاىل هَذا الديَن وبارََكُه وجعلُه خامَت األْديَان، وجعَلُه حمتوييًا  حفي ليكوَن صاحلي
هي األْصلي )الكيَتابي العزييز( وت ولكنَّ ومكان.  َظ هَذا الديَن يفي َنصِّ لَ اهلل تعاىَل كما حفي إينَُّه َجَعل بذلَك ومل يكْلُه ألَحد، ف كفَّ

ني، الذيَن يبلُغوَن رساالتي اهللي وحيفظُوَن حدُ  لَفْهمَ ا خي ة الُعلَماءي الراسي يَح أحكامي شرعيهي وتنزييلَها على الواقيعي مهمَّ وَدُه عْنُه وتوضي
 ويبلُغوَن َأحَكاَمه.

هي املوكولةي للُعلماءي مهمُة استييعابي إشكاليَّاتي الواقيعي ضمني هذهي املهمةي  ومنْ  ، وطرقي التواُصُل والتفاُعلي معُه، وحماَوَلة رْبطي املعيشي
َها علْيهي، ومنباملفاهيمي  ْرعي يف  الشرعيةي وتطبيقي َعاُمل معُه.مثَّ استخالصي احلْكمي الشَّ  التَفاُعل والت َّ

ْم  لفي قاَم العلَماُء الراسُخون من س وَقدْ  ، وذلَك مبواَجَهتيهي ياتي األمةي الصاليحي باملهمةي خرَي قيامر ُهم   للتحدِّ يف  كلٌّ الَّيت واجَهت ْ
 ذليَك:  علىاألْمثيَلةي  ومن. طبيَعةي عصريهي  حسبَ جماليهي و 
ري االحْنرافي  بْعضُ َدَها ، فَقْد ظَهرْت يف أواخري عْصري اخلالفةي الراشَدةي وبعْ علماء العقيَدِة ِفي مواَجَهِة الِبدَع ُجُهودُ  -أ مظاهي

م الصحَ  هي ، دَعْت الُعلماَء )وَعَلى رأسي ي هلَا.  ابَةُ الفكريِّ  الكراُم( إيىل مواَجَهتيَها والتَصدِّ
نْ  -1 ني(، 2اخلََواريج مع عليٍّ  لإلَمامي  وقعَ ذليَك ما  فمي ام )معرَكةي صفِّ َنةي أهلي الشَّ ، فَقْد َظهَر أولئَك القْوُم يف أيامي فت ْ

ري )ال ُحْكَم إ وناَدْوا م الشهي مامي عليٍّ توجيُهُهم ونصُحهم وتْذكيريُُهم، وكاَن مي هلل(،  البشَعارهي هي من - ْنهُ فَكاَن من اإلي بْعَد يْأسي

                                                            
 املنورة باملدينة اإلسالمية اَلامعة ،الشريعة كليةب مشارك أستاذ. 

بيَن  الَفْرق ،لبغداديا :انظر ،واخلروج على اإلمام اَلائر( ،والتكفرُي بالكبائر ،)تكفري علي وعثمان واحلكمني :جتمعهم ثالثة أُصول ،حوايل عشرين فرقة :الَخوارج 2
َّا .02ص ،1ج ،الِفَرق الِّ ُظُهوُر اجتََّ  عيدُ ُيسا و ْكري الضَّ ي  اهي على ُنُشوءي مثلي هَذا الفي ، ِا يُ َؤدِّ لييل مباَشَرًة من ُدوني اعتَباري فْهمي أْهلي العْلمي َعاُملي مَع الدَّ ى بالت َّ ما ُيَسمَّ

َفلُّت التَّام، وبالتَّايل عَدم اإلعذاري عنَد االختالفي بل الرَّْميي باالت ََّهامي ُمَباَشَرةً  ْفسيقي للُجرأَةي على الُعَلماءي بل الت َّ ريوَأحيانًا التَّ  كالتَّْبديعي والت َّ  .ْكفي
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م َدايَتيهي ةي م -هي ُهْم، وهَكَذا نَرى عْنَدُه قتاهُلُم وإراَحُة األُمَّ ة،  ن ْ دَّ يَاتر عاَصَرْتُه، انَتقل فيَها من اللينيي إيىل الشِّ َعاُملي مع حتدِّ معاملي يفي الت َّ
يهي والنْصحي إيىل احلْسمي   .1والتعاُمل القانُويني ومن التوجي

َماُم مُ الَقَدريَّةمع  ُعَمَر  الْبني  وَقعَ ومْنُه ما  -2 َل  َكانَ "ْبني يَ ْعَمَر قَاَل:  حَيْىَي  عنْ  2سلٌم يفي الصحيحي ، فَقْد أخرََج اإلي أَوَّ
َرْيني  يفَاْنطََلْقُت أَنَا َوَُحَْيُد ْبُن َعْبدي الرََّْحَني احلْيْمرَيي  ،اْلَقَدري بياْلَبْصَرةي َمْعَبٌد اَلَُْهِني  َمْن قَاَل يفي  نْيي أَْو ُمْعَتمي يَناَلْو  :فَ ُقْلَنا ،َحاجَّ َأَحًدا  َلقي

ْن َأْصَحابي َرُسولي اللَّهي  ا يَ ُقوُل َهُؤاَلءي يفي  مي الً ْبني اخلَْطَّابي دَ  َمرَ فَ ُوفَِّق لََنا َعْبُد اللَّهي ْبُن عُ  ،اْلَقَدري  َفَسأَْلَناُه َعمَّ دَ  اخي  ،اْلَمْسجي
يبي  يبي  ،اليهي َأَحُدنَا َعْن ميَيينيهي َواآلَخُر َعْن شيَ  ،فَاْكتَ نَ ْفُتُه أَنَا َوَصاحي إينَُّه  !فَ ُقْلُت: أَبَا َعْبدي الرََّْحَني  ،َسَيكيُل اْلَكاَلَم إييَلَّ  َفظَنَ ْنُت َأنَّ َصاحي

ُروَن اْلعيْلَم  اَقْد َظَهَر قيبَ َلنَ  ْن َشْأهنييْم  -نَاٌس يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َويَ تَ َقفَّ قَاَل:  ،َأنَّ اأَلْمَر أُُنفٌ َوأَن َُّهْم يَ ْزُعُموَن َأْن اَل َقَدَر وَ  ،-َوذََكَر مي
يَت أُولَئي  ُْهْم َأينّ  كَ فَإيَذا َلقي ُهمْ  فََأْخربي ن ْ ِنِّ  ،بَريىٌء مي ْثَل ُأُحدر  !حَيْليُف بيهي َعْبُد اللَّهي ْبُن ُعَمرَ  يَوالَّذي  ،َوأَن َُّهْم بُ َرآُء مي ْم مي هي َلْو َأنَّ أَلَحدي

نْ  َن بياْلَقَدري َذَهًبا فَأَنْ َفَقُه َما قَبيَل اللَُّه مي  احَلديث. "... ُه َحىتَّ يُ ْؤمي
ْنُه مناَظَرُة  -3 افيعييِّ  اإلَمامي ومي ، وكالمُهَا تعبرٌي عن الَقَدري  يفي الَفْردي  حْلفصر اآلحادي يف األْحَكام، ومناَظَرتُُه  خرَبي ملْنكيريي  الشَّ

ماُم حيَنئيذر  ي واَجَهُه اإلي ي الذي  . 3املواَجَهةي الفكريةي للتَحدِّ
َمامي  ومْنُه وقْ َفةُ  -4 دَّ مْن قاُلوا  َأَْحَداإلي اَرمة الواثيَقة ضي يَضةر عْنُه، يعرفُ َها 4الُقرآن خبْلقي بني حْنَبلر الصَّ ، يف أْخبارر شهريَةر ُمستفي

 اَلميُع. 
 للوْضِع والوضَّاِعين دِّيعلماء الحِديِث في التَّص ُجُهودُ  -ب

َدٌة: مْن زْندَقةر  فقدْ  ل، وَكاَنت لُه دوافيُع متعدِّ طي وهنايَةي القْرني األوَّ ُر يف أواسي يثي يفُشو وينتشي ، ومْن ابَتَدأ الوْضُع يف احلدي وكفرر
. ، ومْن َغْفَلةر وجْهلر  ُحبِّ ُشْهَرةر وتدليسر

يثي  فظَهري  ُب واختلَطت األْخباُر ودلََّس النَّاس، فقيََّض اهلُل للحدي ه،  َفرًان الكذي ني بيُنوا صحيَحُه من سقيمي من املْخليصي
ه، وفَضَح اهللُ هبم الكذبَة واملفرتين، ودحَض هبم  َخُه من منُسوخي  املتقوِّليني.  أقَاويلَ وناسي

ا بي  فلمَّ ُن عن  تكلََّم الُعَلَماُء يف الرَِّجالي وبيُنوا أحواهَلُم، وصنُعوا يفي سبيلي ذلكَ  همانَتَصَر الرِّجاُل ملَذاهي عجائيَب يكيلُّ الذهي
َا،   َها واستيَعاهبي ":   ةي خطب يفَشيُخنا ]ابن َحجر[  قالَ "الرُبهاُن الُبقاعيي:  قالَ تصوُّريَها، وحيتاُر يفي فهمي  وقدكتابهي "لساني امليزاني

                                                            

 وغريه من كتب التاريخ. 312، 371ص ،0، جوالنهاية البداية ،: ابن كثريانظر 1
 .172رقم، 21ص ،1ج، كتاب اإلميان، باب اإلميان واإلسالم والقدر، صحيحهمسلم يف  أخرجه 2

دي ، باُب خربي الرِّساََلةِ َحادي يف كَتابيهي : نقاَشُه ملنكري حديثي اآلانظُر 3 طبقاِت الشَّافعيَّة  ،ْبكيي: خرب مناقَشتيهي حْلفصر الفْردي يف ابني السُّ وانظر فما بْعَدَها. 361ص ،الواحي
َرى  .11ص ،2ج ،الُكبحْ

يَّة والزيديَّة واإلم :خبلقي الُقرآني  قالَ  4 نَّة واألشاعَرة واملاتريديَّة واملفوضة اميَّة،املعتزَلُة واإلباضي  ،السلفية في كالم رب البرية العقيدة ،اَلديع :انظر .ونفاُه أهُل السُّ
 .211-00ص
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ي عبُد اهلل َعُه يقوُل بعَد ما  بُن عيَسى بُن هَليعَة َعن شيخر  حكى القاضي يٌن فانظروا تابَ مَن اخلوارجي أنَُّه مسَي : إنَّ َهذهي األحاديَث دي
 .1"َعمن تأخذوَن دينُكم فَإنَّا كنَّا إذا َهوينا أمراً صريناُه َحديثاً 

ا ْبطَ كذبُوا يفي اللَقاءي والعْصرييَّة استَ ْعَمَل الُعَلماُء هلُم   ول مَّ نُ  الضَّ ، ومل يَدُعوا يف  تعاُصرَ وا الطبقاتي و يفي عدِّ السنني، فبي َّ الرجالي
عر  ب والتدليسي مْطَمًعا لطَامي َماُم احلافيُظ ابُن مَجَاَعة:  قالَ ..  الكذي بَ الكَ  واةُ الرُّ  تَ ْعَملَ اسْ  ملا: ْورييالث َّ  فَيانُ سُ  قَالَ اإلي  َمْلَنااستعْ  ذي

 .2ارييخَ التَّ  مهلُ 
َنت  رُ هلُْم يفي ُكلِّ ميَدانر جوالٌت، ويفي ُكلِّ ساَحةر صوالت، حىت اْسَتقاَم األم وَكاَنتْ  نة وُدوِّ وانصَلَح احلاُل وُحفظت السُّ

 الدواويين. 
يمة، اَلُهود القويُة املخليَصة من السَلفي الصاحلي وعلماءي األُمة تدلُّنا على ما كانُوا يتمتعوَن بهي من فْهمر ملهمتهم العظي  وَهَذه

 وما كانُوا يتحلوَن به من صرْبر واحتمالر يف سبيلي تأديتيَها على أْكَملي وجهر وأمتِّ َحال. 
ني نرباسً  هذهلينبغيي َأن تكوَن  َوإينَّه رَّ مسريَُة  االسريََة العطرة لعلماء األمة املْخليصي وسراًجا لكل من يْأِتي بعَدُهم، لكي تستمي

َرة على مو العلمي واإلرَشادي وتبينيي احل .. ولتُكون األمُة قادي ما يعريُض هلَا من حتديَاتر كبريةر يف هَذا الزمن، ليسرَي  اجَهةي ق واخلريي
م.   أبناؤَها ْم ورَشدر من رأييهي  على بصريَةر من أمرهي

نْ  ُهناهَذا الَبابي فإنَّنا ينبغي أن نعْمَل على توصيفر جادٍّ حقيقيٍّ ملا يو  ومي رَ  اجي نهاجر من مشكالتر معاصي ة، وَعَلى رسمي مي
حر  َها.  واضي  نسلُكه حللِّها وعالجي

يِّ اإلسْ  املنطََلق ْوَهرُ هو جَ  وهَذا يقالعَ  لُّ ، واحلَ يقُ الدقي  دُ .. الرصْ  َحديَاتي التَّ  ملَواجَهةي  المي  .مي
ه إيىل النَُّخب العلميَّة والثقافييَّة، واألساتيَذةي املربِّني، وُصنَّاعي الفكري والَقرار، لَتكوَن هلم رؤيٌة  َبْحثُ ُهَنا َجاَء هَذا ال ومن املوجَّ

يه، واستيعابي روح العْصر وإشكاالتيهي.  واضحٌة وعمل جادٌّ يف سبيل اإلصالح والتَّوجي
ياٍت معاِصَرةٍ  أفَرادمجمل  ألَهمِّ ما يواِجُه  وصف  : األوَّلُ  القسمُ   األُمَِّة من تحدِّ

يَاتي  -أوَّال- مُيكنُ  َم التحدِّ ة إيىل  الَّيتي أْن نُ َقسِّ ُه األُمَّ لوك نَ ْوعالثاين: . باملعرَفةمتعلق  نْوع: األول :نَ ْوَعنْيي تواجي . ُمتعلٌِّق بالسُّ
يُم  يمي  منتَ زَعٌ وَهَذا التْقسي نَت إيىل:  من التْقسي ،ا فنَتي الشهريي للفي بُ َهاتي . فينَتي و  لشُّ َهَواتي  الشَّ

 الغى فنت الشبهات، وفنت الشهوات فنت وهى مرضها، أسباب هى القلوب على تعرض الىت والفنتابن القيم:  قال
 ة            والثاني واإلرادة، القصد فساد توجب فاألوىل واَلهل الظلم فنت والبدع، املعاصى فنت والضالل،

 .3واالعتقاد العلم فساد توجب

                                                            
 .14ص ،1ج ،الوفيِّة النَُّكتُ  ،الُبقاعيي 1
َهلُ  ،ابُن مجاَعة 2   .141ص ،الرَِّوي المنحْ
 .12ص ،1ج ،اللهفان من مصايد الشيطان إغاثة ،قيم اَلوزية ابن  3
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َم ال وميكينُ  ْوعَ َأْن نُ َقسِّ َل ) ن َّ ياتي اأَلوَّ لُ املعريفييَّة( إيىل قسَمنْي:  الَتَحدِّ يَاتُ : األوَّ يَاُت الوَسائيلي الثَّايني . الَغايَاتي واحملتَ َوى حَتدِّ : حَتدِّ
َقى. ُكلٍّ منُهَما أقَساٌم وطبَقاتٌ   وحتتَ . واألدوات ْوعُ ال ويَ ب ْ يَاتُ االثَّايني ) ن َّ ُلوكييَّة( لتََّحدِّ  .السُّ
 المعرِِفيَّة الَتَحدِّياتِ : لُ اأَلوَّ  النحَّْوعُ 

: َشْطَرْيني حْتَتُه  َأْن نْرُصدَ  َومُيْكينُ  يَاتي  من التََّحدِّ
ْطرُ  ُل:  الشَّ يَاتُ األوَّ :  وحَتَْته. الَغايَاتي واحملتَ َوى حَتدِّ  ثالُث طبَقاتر
يَّة مبناَقَشةي : ما يتعلَُّق األوىَل  الطَّبَ َقة َها الُقرآن(، ومَدى إلزامي  ُحجِّ َا حلياتيهي،  َهاالنُصوصي الشرعيَّة )وعَلى رأسي لإلْنَساني وضرورهتي

ي: قْسمُ وَهَذا ال ى يفي مْظَهَرْيني من التََّحدِّ  يتَبدَّ
مياني هبَا م مْظَهرٌ  -أ رعيَّة، ُمَتَدرًِّجا يُ َناقيُش اأُلسس املعرفييَّة القْبلييَّة اليت يَ ُقوُم َعَلى اإلي ْن أْقَسى فُهوُم حجيَّةي النصوصي الشَّ مي

حلَادي الَتامي والكفر بياهللي( إيىل أنواع أَخفَّ ك )الالأْدرييَّة، والرُّبُوبيَّة ]أْي: الالدينيَّة أو ال ا إيىل أنواَع تقرتيُب   1الَوْحيييَّة[(أنواعي الرْفضي )اإلي َِتدًّ
ئي َعْن ات َِّباعي دينر مَسَاوييٍّ آَخَر  عيي أنه األْصَوب(.كثريًا ك )الرْفضي النَّاشي  يدَّ

، يفي  اقيشُ يُ نَ  َمْظَهرٌ  -ب يِّ معرتَفًة بوحَيانيَّتيهي ومصَدريهي اإلهلَييِّ يني اإلسالمي ي تناقيُش  اأُلُسَس املعرفيَّة اليتي حُتاييُث اإلمياَن بالدِّ الوقتي الذي
ابيَقة ) العْصري إلزَامي إْنَساني  ليَّةَ فييهي إْشكا ة  مْدَرَسةاحلايلي بأْحَكامي الوْحيي السَّ  .2(للَوحياأَلْرَخَنة التَّامَّ

ين اَُلُدد( يف الغَ  َذاأْن نرُصَد يفي هَ  ومُيكنُ  نز( و)دانييْل دانييت( بزعاَمةي )ريتشارد ُدوك ْربي االجتَِّاهي حاليًّا موَجَة )امللحدي
 ، هي املوَجةي يف بالدي اإلْسالمي ْد شْحُرور( 3(التَّارخيانيينيَ ) وَمْوَجةَ وأمثاهلييما وأتْ َباع هذي ْد أرُْكون( و)حُمَمَّ عن  وللكالمي  4أمثَاَل )حممَّ

مها وتطوُّرمهَ  ُه. اُمالَبَساتي ُنشْوءي  سياٌق خُيصُّ
يَّة اأَلَدوات الرتُّ  َمَدىيتعلَُّق مبناَقَشةي  ما: الثَّانيةالطبقة  ريالشرعيَّةي )عْلم أُصول الفْقه وقواعيد تَ  اثييَّةصالحي  الالتي دي  فسي

: لفْهمالنُصوص(  ، وتَ َرى حتت هذه الطبَ َقة نوَعنْيي من الطرْحي  النَّصِّ
ُب حسابًا التَساقي  نوعٌ  -أ ُل الكالَم عن مرادي قائيليه متاًما، تأَث ُّرًا ببعضي املداريس املتكلِّم، حبي ُمرادي مَع  التَّْأويلال حيسي ُث يفصي

 .1(ؤلِّف)كمدرَسةي موتي امل العَدميَّةاحلداثييَّة 

                                                            

مياُن بالرَّبِّ دوَن اإلميان الرُّبوبيَّة 1 كُّ يف ُكلِّ شْيءر وادَّعاُء اَلْهلي التَّامِّ بكلِّ ما يتعلَُّق بشُؤوني والالأدريَّة بالنُّبواتي واألديان.: اإلي  .الَغْيب: التوقُف والشَّ
يةي األحَكامي املتعلَّقة بزمنر معنيَّ إىل َغرْييهي إالَّ بتعد َمْنعُ بهي ) يقَصدُ مصطلٌح  :األْرَخَنة 2 ُعوَن َأنَّ  ،والزَمَن املنقوَل إليهي( عليَها تتناسبُ  يالتر تعدي وهلذا فالقائيُلوَن باألرَخَنةي يدَّ

سالميَّ ]وغريَُه من املوروثات[ ليَس إالَّ نتاَج جتربَةر جمتمعيَّة تفاعَل فيَها الفكُر مع احلاَجةي البشرييَّة يُح يفي َحاشيةر قادي  ،قيسماني وُهم يف َهَذا  ،الديَن اإلي  .مةوسيْأِتي التَّوضي
 :رسالُتهُ  ،م1117م إىل 1107منَهج أََديبي وصفي تبلَوَر يف حْقل النْقد احلداثيي فيما بنَي عام  :(New Historicismالجِديَدة ) التاريخانيَّةأو  التاريخانيَّة 3

يَّة للنَّصِّ قبَل تعديته لواقيعر آخر ياقاتي الزمنيَّة والتارخيي  .عرودكيالدين  رترمجة د. بد ،لفرانسوا هارتوغ التاريخانية تدابير :انظُر ،لُزوُم مراعاةي الظروفي والسِّ
ظي على كيال املوقَفنْي  4 م كما يف كتاباتيهي عن )اإلسالمويَّات التطبيقيَّ  ،متاًما ًحافموقُف أرُكون ليس واضي  ،مَع التََّحفُّ ني إليهي َتُه تقريَب ديني املسلمي عيي أن َمهمَّ ( ةفأحيانًا يدَّ

بيهي ليَس بأْوَضَح مْنهُ  ،يانًا تراُه يف موقيفر ُمَناقيضر متاًماوأح  .وموقيُف صاحي
َهايات )=  1 عيي عدم احتَياج العمليَّة التَّخاطُبيَّة الفرتاض مراد القائيل باعتباري أنَّ النَّصَّ  ،([the endsنيتاج من نتاجاتي فلسَفات "املْوت" العدميَّة ]فلسفات الن ِّ تدَّ

ذ ال وسيَلة وبالتايل يصرُي  ،لى ذاتيهي يستمدُّ منها وإليَهامنغلٌق ع ي نشَأْت يف أحَضانيهي "البنيويَّة"،  احملَضن هيالفكَرة  وهذه، للَفْهمالنَّصُّ غايًة للتلذُّ  موت ومصطلحاألُمُّ الذي
 .137ص ،األدبية المعاصرة النظرية :انظرباْرت(  ُروالن)=منُسوٌب إىل  بارِتي  مْصطََلحالمَؤلِّف 
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ُل إيىل ُغلوِّ  -ب ابقي ونْوٌع ال يصي د، غرَي أنَُّه يرى السَّ ة،  تَ َعدُّ ًا ملراتيب تأويليَّة خمتلفي ُمراداتي املتكلِّم، حبيُث يكوُن الكالُم صاحلي
يًّ  التجريبَةاحلاكيَم فيَها  وبجعلُ  م ملقاربَةي دالالتي النُُّصوصي منَهًجا هرمنيوطيقي )=تَأويليًّا(،  1ااإلنسانيَّة وصريوَرة احلياةي، ويستْخدي

هي  ي )مدَرَسة البنَيوييَّة( أو )ال وهذي  [.التْفكييكيَّةتشريحييَّة( ]=هي
يَّة َمَدى مبناَقَشةي : ما يتعلَُّق الثَّالَثةالطبقة  َها احُلُدوُد،  صالحي املرأَة، ومْسألُة  وَأحَكامُ بَ ْعضي األْحَكامي الشرعيَّةي )وعَلى رأسي

ا ) للواقيعي ( احلريَّة ْر، ومَدى إمكانييَّةي تْأويليَها.. إيمَّ ْرعيَّة الُكلِّيَّة(، أْو )القواعي  ري إطا يفي املعاصي إطَاري التجريبة اإلنسانيةي  يفد الشَّ
 .2)مدرَسة األْرَخَنة اَلزئييَّة( اإلْشكاالت، طَاريح ْنطلَقاتي العْقالنية( حبسبي مُ 

ري حت ألَهمِّ رْصٌد جمَمٌل  َهَذا ، وحتَت كلِّ بندر ِا سَبق تفريَعات ومسائيل، ولكُ  املضموني  دياتمظاهي لِّ بابر مْنها والغاياتي
 سياٌق خاصٌّ بيهي، وتْفصيٌل طويٌل حيتوْيه.

ْطرُ  : حَتدِّ  الشَّ  الوَسائيلي واألدوات يَاتُ الثَّايني
يَاتُ  :  التحدِّ  املتعلِّقُة هبَذا الَبابي نْوَعاني

 بالوسائيلي من حيُث عالقُتها باملضمون يتعلَّقُ  نوعٌ  -1
: هَذايفي  وتربُزُ  ياتر ُة حتدِّ  اجملالي عدَّ

لُ  ي: األوَّ هي األدَواتي يفي عْرضي مادَّةر علميَّةر متَقَنة، يف  حَتَدِّ ُه املتَعامَل هبذي عوبَاتي الَّيتي تواجي اإلتْ َقان، وهَو جمموَعٌة من الصُّ
زَاُمن مع احَلَدث، فرمبَا مل يُكن تعليقُ  رَعَة والت َّ هي األَدواتي السُّ ي تتطلَُّب مْنُه كثرٌي من هذي َقًنا الوْقتي الَّذي ُه أو وْصُفُه أْو ُحْكُمُه ُمت ْ

يدي اإْلتَقان(، وُرمبا إَذا أتقَ  هي التْقنييَّة. ُعلي فاتَ ْتُه فرَصُة التفا نَ )أَلنَّ السرَعَة سَحَبْت من َرصي  السريعي من خاللي هذي
ه األدواتي الثَّايني  ي املوضوعيَّة، وُهَو ما يتعلَُّق بقْدَرةي املتعاملر مَع هذي َقنر بعيدر عَ : حَتدِّ يٍّ رصنير مت ْ  نعلى إنتاجي عملر علمي

ُهُه، ويُكوُن لُه  يًّا مع أحَداثر ووقائيع تواجي ي يتَفاَعُل فيهي حْلظي ، يف الَوْقتي الذي ا   -بال َشكٍّ -التََّحيُّزي رأٌي يف ُكلِّ حَدثر منَها، فرمبَّ
ًة -كاَن لرأييهي هَذا أثٌر يف حَتَيُّزيهي لطرفر أْو رأير  هي يفي نقاشر مَع من خيالُفُه الرأيَ خاصَّ فيُكوُن هَذا عاماًل يْسَحُب  -عنَد خوضي

يدي املوضوعييَّةي واألَمانَة.  من َرصي

                                                            
َها  الفهم ةنسٌق فكريٌّ متعلق بعلمي ،اهلرمنيوطيقا )=التَّأويليَّة( 1 عيي إعطاء مفاتيح لفهم النصوص تفوُق يفي جودهتا ودقةي نتائيجي فَهام يدَّ الرتاثية أو اللغوية  األدواتواإلي

تنتميان هلذا  مدرسَتانو)البنيوية والتفكيكية(  ،احلدث منطق اءةفهي حتاول )إعادة بناء اخلربة الذهنية للمتكلم( من خالل سياقات الكالم وقر  ،اجملردة املعروفة
 .السياق الفكري ذاتيه

عيي أنَّ الديَن من حيُث ُهو ليَس إالَّ نتاَج جتربةر بش -أ :النُّصوص قسَمان ةبأرَخنَ  القائُلون 2 واحلقائيق اليتي ورَدت يف الوْحيي ليَسْت حقائيَق يفي حاقي اخلارج  ،ريَّةمن يدَّ
ٌع يف )الزَّمكان( ،ونفس األْمر بل هي حقيَقة بالنسَبة إىل من ادعاَها ورآَها مفيدة ينبغيي َأن  وبالتَّايلي  !عليهوهذا يعِني أنَُّه حمكوٌم به ال حاكيٌم  ،فالنَّصُّ أصاًل متموضي

وبالتايل أْيًضا فالوحُي ُكلُّه ال حاَجَة إليهي اليوَم لالختالفي الكليِّ يف  ،ألفكار والتصورات عن الكون اإلنسان واحلياة مع كلِّ جتربَةر بشريَّةر وتطور جديدر يعاَد إنتاُج ا
د السماوي يفمن يتفق مع املؤمنني  -ب مدرسة األرخنة التامة(. وهذه) والسياق اإلنساينطبيَعة احلضارة  اَلذري  االختالفي ويرفض ادعاء  ،أصل احلاَجة إىل املرشي

وبالتايل فال بد من وجودي نسبة من  ،وباعتباري إميانيهي بوجودي مشرتَكاتر إنسانيَّةر ال ختتلف يف مجيع مراحل التطور البشري ،رفضه للنسبية املطلقة أواًل  باعتبارللحقائق 
ي،وتَ  لييوعقْ  َشريبَ  وهُ  امَ  إىل النصُّ  ردُّ يُ  وَهَكَذا( األرخنة الجزئية مدرسةاألحكامي اليت هلا تعلُّق شديد بالتطور الزمايني ) مع تغيري لبْعضي  ،احلقائق الثابتة  يثحبَ  ارخيي

 .161-167 ص ،أفقا للفكر الحوار :انظر ،َريبي العَ  العْقل نْتاجمن إي  صٍّ نَ  رَّدجمَ  صبيحيُ 
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ي ثُ بالوسائيلي من َحي يتعلقُ  ونوعٌ  -2 ي واملتَ َلقِّ  عالقتُ َها بامللقي
: ونَ َرى ياتر ُة حتدِّ  يفي هَذا اجملالي عدَّ

لُ  ي: األوَّ دُ ، ثاَرةاإل حَتَدِّ ي حتوُّل اإلثاَرةي اإلعالميَّة  ونقصي  ًفامْن وسيَلةر إىل غايَة، وبالتَّايل جْعليَها هدَ  -يفي واقيعيَنا-هبَذا التَّحدِّ
ي ! ي وفائيَدةي املتلقِّ  رئيًسا ولو َعَلى حَسابي ضمريي املْلقي

َا  ال يْنَبغيي أْن َتُكوَن اإلثاَرُة عيْنَدُه هدفًا حَيريُف من أْجليهي وجهَ  فاملسليمُ  ع، بل يَضُعَها يفي مكاهني امي احلقييَقة، ويَضيُِّع فائيَدة السَّ
 الصحيحي وهو كْونُ َها وسيَلًة. 

ي الالثَّايني  يٍّ متَقنر من ناحَيةي صورَ  نْعِني ، و كْسَوة: حَتدِّ ابًا تيهي بيهي الُقدَرَة َعَلى إنْ َتاجي عَملر دعويٍّ أو عْلمي ، حبيُث يُكوُن جذَّ
حً  ي واضي : للُمتلقَّ ي ُهَنا يكيُمُن يفي نْقطَتَ نْيي هي وطريَقةي تفكيرييهي، والتََّحدِّ  ا َلُه، قريًبا من ُمْستَوى تعلييمي

َنةر )التَّْطويير(.اأُلوىَل  َها عْندي مرَحلةر معي َّ َصاري وسائيلي الَتْأثريي وأَسالييبيهي، وَعدُم توقُّفي  : َعَدُم احْني
ُمول(.: اختالُف طبائيعي النَّاالثَّانيَية م، )الشُّ هي م، وتبايُن ثقافَاهتييم وُمْسَتوياتي تعلييمي  سي وتنوُُّع أمزيَجتيهي

، وحتَت كلِّ بن َهَذا ري حتديات الوسائيلي واألَدَواتي  ِا سَبق تفريَعات ومسائيل وتْفصيٌل طويٌل. در رْصٌد جمَمٌل ألَهمِّ مظاهي
 السُُّلوِكيَّة الَتَحدِّياتِ الثَّاِني:  النحَّْوعُ 

ي واآلَخُر اجتَماعيي. مُيْكنُ  َص التحديَاتي السُلوكييَّة يفي جانبَ نْي: أحُدمُهَا َشْخصي  أن نَلخِّ
، تدعُ  فاَلَانيبُ  َد وصورر وإغراَءاتر اَمة واجملالتي اهلابطَة من مَشاهي : يتَعلَُّق مبا يُبثُّ اليْوَم يفي القَنواتي اهلدَّ يُّ ْخصي للرذيْ َلة  والشَّ

َرف وااللتزاَم عارً وحُتَاريُب الفضي جانيٌب ُأْشبيَع حبثًا وكتابًَة، وَكثُر الكالُم فيهي  وَهَذاوالفُسوَق فخرًا ورفَعًة،  والفُجورَ  اَلة، وترى الشَّ
 وَغرييَها. يف وَسائيلي اإلْعالمي 

ُغوطي االجتَماعييَّة  واَلَانيبُ  : يتعلَُّق بالضُّ ٌئ َعْن  قي األْخالااللتيزَاَم ب بُ ُتَصعِّ  اليتي االْجتيَماعييُّ يَّة، وُهَو نَاشي َيمي اإلسالمي والقي
ر-االْحتيكاكي  ري وغريي املبَاشي َا وطريَقةي  -املباشي يَّة، وبالتَّايلي التَّأثُّري بينَمطي حياهتي بثَقافَاتر وأعرافر خُمَْتليَفةر عن األعرَافي اإلسالمي

َها،  لًَّة وا بٌ جان وَهَذاعْيشي : حيَتاٌج دراَساتر مسَتقي ي من رافيَدْيني حي أنَُّه يستقي ن الواضي  عَيًة، ومي
ل ي: اَلانيُب األوَّ ْخصي ْخصي الشَّ يهي سلوكي الشَّ ُل من َماَعةسُلوك اَلَ  -بالتَّايلي -و ، فلُه تأثرٌي كبرٌي يف توجي ، وهلَذا فاَلانيُب األوَّ

 .  مكوِّنَاتي الثَّايني
ين، ميكن استيخْ : اَلانيُب التَّواُصليي )وُهو الثَّايني  (، وُهو سالٌح ُذو حدَّ يفي االستَفاَدةي من  داُمهُ املَعرُب عنُه باالْحتيَكاكي

ابيَقة امل َها.تَ َنوَعةالتََّجاريب السَّ ياتي االجتيَماعيىيَّ وُضُغوطي  ، وميكيُن الوُقوُع بسببيهي حتَت تأثيريي ما نشرُي إيلَْيهي من التََّحدِّ
َها ا هي طُوَرتي اَلانيُب يزيُد من خ وهَذا ، والَّيتي غاَب َعن ْ  لرقييبُ يف زمانيَنا الوسائيُل املتطوَِّرُة احلديَثُة لالتََّصاالتي واملواصالتي

رُي احليُّ والفكُر الواعيي فَقْط. أُْطَلَقتْ و  امُن لاللتيزَامي ُهو الَضمي  من أْسري احُلُدود، وَصاَر الضَّ
ل يَات.اآلَن إيىَل رْسمي املنهاجي ا ولَننَتقي بي ووْضعي القواعيدي الالزيمةي ملواَجَهةي هذيهي التََّحدِّ  ملناسي
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َهجُ : الثَّاِني القسمُ  ياِت السابَقة المنحْ  المالِئُم لمواَجَهِة ُكلِّ واِحٍد من التحدِّ
ياُت المعرَِفةأوال  : تحدِّ

يَاتي  إَذا ْمَنا التحدِّ ليًّا-قسَّ طريُق مواَجَهتيَها  املضُمونيَّة( فإنَّنا نستبُق بالَقْول: )التَّحديَاُت الغائييَّة َوَسلييَّة( َو )غائييَّةر ) إيىَل  -أوَّ
ُم والوسائيُل املَتَطوِّرة مَع مراعاةي  يُّ احملَتوى الفكري  يَاُت الوَسلييَُّة واألدواتييَّة طريُق مواجَهتيَها الشْكُل املنتظي تناُسبيَها  السلييُم، والتََّحدِّ

 مَع الغايَة(. 
ي يزيُد العْرَض دقًَّة نُقوُل:  لكينْ و  يلي الذي  للتْفصي

يَاُت  -1  واحمْلتَ َوى ثالُث طبَقاتر كما مرَّ مَعَك:  الَغايةحتدِّ
هي معَناَها: عَدُم التْسلييمي تتعلَُّق بمناَقَشِة ُحجِّيَِّة النُصوِص الشرعيَِّة أَساًسا طبَقة   -أ ُمَصاَدراتر  بأيَّةي  -منُذ البيَدايَة-، وهذي

ي، و  َل اإلطاري اإلسالمي َقاُش سيُكوُن يف ُمربَّعر آخر ُهو إطاُر املصادرَاتي اإلنسانييَّةي املتَفقي عليَها،   بالتَّايلي علميَّة أو فيكرييَّة داخي فالن ِّ
( العيْلمي التَّْجرييبي الثَّابيتَ  ليَّة، أْو ةك )حَقائيقي َقاشي يفي -، و)الَقَواعيد( الَعْقلييَّة األوَّ بنَي  املشرتَكةي  1إطَاُر املصاَدرَاتي  - حاَلةي اَليَدالي والن َّ

 تلزيُم املسليَم بالضُروَرة(. تُكنْ املسليم وبنَي ال ُمحاويري لُه من حيُث أن ََّها تُ ْلزيُمُه )ولْو مل 
يَاتي ال بُدَّ أن -أْيًضا- وبالتَّايلي  ُه هَذا النوَع من التحدِّ ي يُواجي يَّة من  باحلقائيقي أصالًة  قَ يتعلَّ  فاملضُموُن الذي  حيثُ اإلسالمي

ٌّ عاملي(  .2أدلَّتيها الثابَتة بالَعْقلي والعيْلم )ومُها مْشتَ َرٌك إْنَسايني
دُ  . البحثي النوُع من  هَذا وبجَي  والنَقاشي ُأُصوَلُه يف الكيَتاب العزييزي

ا ُمونَُه قَاَل تَعَاىل:  حثَّ  دْ الكَتاُب، فقَ  فأمَّ ُلون أََفال﴿على اْستيخَدامي العْقلي والعيْلم مرارًا وتْكرَارًا وَذمَّ من ال يْسَتْخدي  ﴾يْعقي
ُلون أََفال﴿وقَال  ،[61]يس:  ﴾عيْلم هي لَك بي  سَ تْقُف ما ليْ  وال﴿: وقال، مواضع أخرى[ 17وحنو  61وآل عمران: 06، 44]البقرة: ﴾تْعقي

 . [36]اإلسراء:
ُن بيهي، فَقاَل:  وَقدْ  ا﴿أْلَزَم املخاليَف مبا يُ ْؤمي قد جاءَُكم رسٌل من  ُقلْ ﴿وقال:  [،11]البقرة: ﴾جاَءُهم ما َعرُفوا كفُروا بيه فلمَّ

ي قْلُتم فلم قتَ ْلتُ  قيني ُموُهمقبليي بالبيِّنات وبالذي  . [113]آل عمران: ﴾إين ُكنُتم صادي
ُدُه، راهُ مبا ي وأْلَزَمهُ  َنُكُم ا (11)أَأَنْ ُتْم خَتُْلُقونَُه أَْم حَنُْن اخْلَاليُقوَن  (11)َما مُتُْنوَن  أَفَ َرأَيْ ُتمْ ﴿ :فَقالَ  وُيَشاهي ْرنَا بَ ي ْ َوَما  ْلَمْوتَ حَنُْن َقدَّ

َْسُبوقينَي  َئُكْم يفي َما َعَلى َأن ن ُّ ( 67)حَنُْن مبي َل أَْمثَاَلُكْم َونُنشي  (62) ُرونَ َتذَكَّ  الَعليْمُتُم النَّْشَأَة اأْلُوىَل فَ َلوْ  َوَلَقدْ  (61)تَ ْعَلُموَن  الَبدِّ
ُهوَن  (64)أَأَنُتْم تَ ْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزَّاريُعوَن  (63)أَفَ َرأَيْ ُتْم َما حَتْرُثُوَن  َبْل  (66)إينَّا َلُمْغَرُموَن  (61)َلْو َنَشاُء َلَََعْلَناُه ُحطَاًما َفظَْلُتْم تَ َفكَّ

 .]الواقيَعة[ ﴾... حَنُْن حَمُْروُمونَ 
ا ، وأْوَضُح ذليَك ُكُتُب  وأمَّ ٌد قويٌّ ةي تَصرُُّف العلَماءي على مرِّ العُصوري فشاهي سالمي اإلمام الغزَايلي يف )تَ َهاُفت  ُحجَّ اإلي

َفةالفَ  ا، وُكُتب السي يم( وغرييمهي سطَاسي املستقي فقْد ردَّ يف ُكُتبهي َعَلى َأْهلي الَفْلَسَفةي واإلحْلَادي وأْهل  اإلسالمي ابني تيميَّة، شيخي (، و)القي

                                                            
َها أثناَء البحثي والتداول يُ ْعىَن  1  .واليتي ال تُ بَ ْرَهُن بل تُ ْؤَخُذ كمَسلََّماتر  ،ب )املَصاَدرَات( املسائيل املتفق علي ْ
َل هلُم وال مْضُمونألنَُّه  ؛فال كالَم مع مْثلي هؤالءي  ،أو السوفسطائيينَي اَُلُدد ،عنَد من طََبع اهللُ على بَصريهي وبصريَتيه من املْؤمنني بالنسبيَّة احملَضة إال 2  .ال حاصي
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يح( وَجَد َذلي  حي ْقل(، وكَتابَُه )اََلَواب الصَّ ا َك بوُضوح.الكتابَ نْيي بالعْقلي والعيْلم، ومْن راَجَع كتابَُه )دْرء تعاُرض الَعْقل والن َّ يفي  وأمَّ
ر فَ َقد كَتَب اأُلسَتاُذ )سُ  ي، جُذورُه االواقيع املعاصي يَّةلطان العمرييي( كيتاب )احَلّد اأَلرْسطي (، وُهو من الُكُتب عملييَّةوآثَارُُه ال لفلسفي

. ي الُيونايني ، يتعلَُّق بارتَباطي العقيَدة اإلسالميَّة باملْعَطى العقليي واملنطقي ٍّ مهمٍّ َسة لبَياني جانيبر معريفي  املَؤسِّ
يَّة اأَلَدوات الرتُ  ىَمدَ تتعلَُّق مبناَقَشةي  طبَقةٌ  -ب ، وهذيهي  لفْهمالشرعيَّةي  اثييَّةصالحي يَّةي عيْلم  َعَدمُ معَناَها:  النَّصِّ التَّْسليمي بصالحي

ري دي  1)أُصول الفْقه( يِن )الُقر  النَّصِّ النُصوص( لَفهمي  الالتي و)قواعيد َتفسي نَّة تبًعا(. آنالدِّ  َأساًسا والسُّ
ا  ومناَقَشةُ  هي العُلومي لفْهمي النُُّصوص وتربييُر سلبيَّةً أْو  إبَجابيَّةً تُكوَن  أنْ هَذا االدَّعاءي إيمَّ يَّة هذي ، فاإلبجابيَُّة معَناَها )إثْ َباُت صالحي

يلر لَفْهمي النَّ  َهجر َبدي يَّةي أيِّ من ْ لبييَُّة معَناَها )إثَباُت عَدَم صالحي َا معريفييًّا(، والسَّ  صِّ فهًما صحيًحا(. مصاَدرَاهتي
يَّ  فاملضُمونُ  وبالتَّايلي  يَاتي ال بُدَّ أن يتعلََّق أصالًة باحلقائيقي اإلسالمي ُه هَذا النوَع من التحدِّ ي يُواجي من حيُث ُمْشَتَمالتُ َها  ةالذي

ل( ب )املدْ  لَُّغوييَّةال ( و)ال ُمْسَتدي الي ن )الدَّ الليَّة، وُمَناَقَشُة عيالَقة ُكلٍّ مي  حاَجةٌ ُلولي = املْطُلوب(، وليُكلِّ جانيبر من َهَذا احَللِّ والدِّ
ٌة إيىَل مشُرو  ، وُهَو ما حيَتاُج  عر ماسَّ  .2!جادًّادقيًقا وعماًل  وصًفاعلميٍّ

، متتدُّ من كالمهم حوَل )منَشأ ا  ُهوًداوعلماُء العقيَدةي جُ  هي َبَذَل ُعَلماُء أصولي الفقْ  َوَقدْ  للُّغات( وقواعيدي كبريًَة يف هَذا البابي
(، إيىَل كالم الْستيعَمالي )الوْضعي وا مواحلْملي (  هي ل(.وحوَل )احلقيَقة واجمَلازي ري واملَؤوَّ  )الّنصِّ والظَّاهي

 َ يَاتي ال بُدَّ أن يتعلََّق أصالًة بعلوُم الدالالتي اللغويَّة والعر  فتبنيَّ ُه هَذا النوَع من التحدِّ ي يُواجي فيَّة والشرعيَّة، َأنَّ املضُموَن الذي
دي الشريَعة ، وفروُعَها يف علمي اأُلُصول ومقاصي قي  .3الَّيتي ُأُصوهُلَا يفي املنطي

َها احُلُدوُد، وَأحَكاُم املرأَة، ومْسألُة  َمَدىتتعلَُّق مبناَقَشةي  طبَقةٌ  -ج يَّة بَ ْعضي األْحَكامي الشرعيَّةي )وعَلى رأسي ( احلريَّةصالحي
ْر، ومَدى إمكانييَّةي تْأويليَها للواقيعي   . 4املعاصي

هي  َي  منْ الطبَقُة من اإلْشكاالتي  وَهذي ، وهي يَاتي  نْوَعنْيي من األْسئيَلةي:  تْطرَحُ أَهمِّ التََّحدِّ
َثُة يفي  النْوعُ  ُل: األْسئيَلُة الباحي (. َمَدى) مناخي األوَّ  تأثُّر أحكامي النَّصِّ بأحوالي العيَبادي
تْ ٌب جاني  َوهَذا هي يف أبوابر مثلَ  ت َمَّ يسي ُد أمثَلَة تأسي  ا)األْهلييَّة وأنْ َواعهَ  دراَسُتُه كثريًا عْنَد الفقَهاءي واأُلُصوليني، وجتَي

هات اخَلطاب وتعلَُّقاتيه(.األْزَمانوعواريضها(، و)تغريُّ األْحَكام بتَ َغريُّ   (، و)َدَوراني احُلْكمي مَع العيلَّة( و)تَ َوجُّ
َثةُ الثَّايين: األْسئيَلُة  ْوعُ الن َّ   يل أو تغريُّ التْحويل[(. مُرونَة َمَدىيفي مناخي ) الباحي ُر التْعطي ْر ]سواٌء تغي ُّ ْرعييَّة للتغي ُّ  األْحَكام الشَّ

                                                            
ي  ال 1 ل البيتي اإلسالمي َنة داخي َشاَرة إيىل وُجودي تياراتر معي َّ ْقهي يفي بعضي األْزَمان حرََّمتْ بُدِّ من اإلي واعتربته منَفًذا للتالُعبي مبعايني النُُّصوص كما عيْنَد  ،علَم ُأُصول الفي

يَعة األخبارية يثي مَثالً  َقلُِّل منُه وال هتَْتمُّ بهي كبعضي وتيَّاراتر ُأْخَرى ت ُ  ،من الشِّ  .َأْهلي احلدي
الي باملدُلول تدرُسُهَما علوُم الداللة عيالَقةُ  2 جي البنيوية والتفكيكية ،الدَّ ل )=ا ،وما نَشَأ على ضَفافيَها من املناهي ( باملْدُلول تدُرسُه علوُم النْفسي إلنسانوعالَقُة املسَتدي

ىما  وبجمُع الفرعنيي  ،وعُلوُم اللَغاتي )=األَلُسنييَّات احلديَثة( ،يَّةواالجتيَماعي الفلسف اإلْسالمي  علماءي  ُجُهودي اْستيْثَمار  من اليَومْ بُدَّ  وال .اليوَم ب )اهلرمنيوطيقا احلديَثة( ُيَسمَّ
ه اإلشكياالتي  الالتي يفي علم اأُلُصوليُكوُن امتداًدا أل ،لتكْويني علمر إسالميٍّ جديدر يُعىَن باَلوابي عْن هذي الَباب  يفي علي حماوَلٌة رائيَدٌة  سولأُلسَتاذي حممد يوني  ،بواب الدِّ

 .التََّخاُطن اإلسالِمي عْلمُ ، وَعَلى رأسَها كتابُُه يَّةيفي دراساتيهي اَلادَّة حول املقاربَة األصوليَّة / األلُسني 
ي السابقي ذكرُُه )علوم النْفس الفلسفية واأللُسنييَّات احلديَثة( مع 3 ياق وبنَي السياقي العاَلمي  .مراَعاةي الرْبطي بني هَذا السِّ
يَّة نقصدُ  4 ل املنظُوَمةي االستدالليَّةي اإلسالمي ن داخي ي يكوُن مي  .حيُث اعتربنَا هذهي الطبَقَة أعَلى من سابيَقتيَها ،بالطْبعي التأويَل الذي
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مٌّ، وُجُذورُُه عنَد األُصولينَي هي:  وهَذا  أْيًضا جانيٌب ُمهي
َياسَ َأوَّال) التفريَقةُ  ْرعيَّةي وَأْحَكامي التبْ ( بنْيَ )َأْحَكامي السِّ ِّ ( ولإلمامي لييغي ةي الشَّ  .1فيَها كتابٌ  القرايفي

ْفريَقةُ  (،  والت َّ يِّ واملَعلَّلي َعبُّدي  . 2من تناوله الشاطيب يف املوافقات وأفضل)ثَانيًيا( بنَي )احُلْكمي الت َّ
هي  )ثالثًا( بنَي اخلالفي  والتفرَقةُ  ، وُهَو كسابقي ةي يفي هَذا اجملالي  .3املعَترَبي وغريي املعَترَب، ووْضعي الضوابيطي التَّامَّ

ريَةي  الطبَقةي  هذيه يفي  والكالمُ  ياتي له أمه من األخي َرى يَّةٌ التحدِّ  ، وَذليَك لألسَبابي التَّالَية: ُكب ْ
يَّة إسالميَّة، : أنَُّه ينطليُق من ُمسلََّماتر علميَّة وفكريَّة وعاألوَّل ُك يف املسلََّماتي التَّأسيسيَّة ال حبيثُ قدي القبليَّة )=ما  ُيَشكِّ

ري النُُّصوص=فْهم السَّ  يَّة )=قواعد تفسي ية الوْحي(، وال يف املسلَّماتي االستدالليّية البْعدي =علم اأُلصول(، بل َلفْ يتعلَُّق حجِّ
هي.يتحرَُّك يف نطاقي اأُلسسي املعرفييَّة اإلسالميَّ  مي نّ يَّة، وهَذا أْدَعى لَقُبوليهي وحُماوَلةي تَفهُّ  ة / السُّ

دي مْشكالتي العْصري ونو  أَنَّه: الثَّايني  ٌد بتجدُّ  وثقاَفًة وَزمانًا ومكانًا. بيَئةً ومسائيليهي، وُمتأث ٌِّر باختالفي ُمعطَياتيهي  ازيليهمتجدِّ
يَّة وما بُنيَيا علْيهي من اخلالفَاتي يفي اثي : َأنَّ لُه ُجُذورًا أصيلًة يف الرتُّ الثَّاليث يَّةي الفرعييَّة، واخلالفَاتي الفقهي ، كاخلالفَاتي العَقدي

 . ري للقرآني وشرْحي األحادييثي  تْفسي
َا  وَعَلى يَّةي احلريَّة( و)ُحُقوقي املرأَةي(، وحَنْويمهي ُر حْوَل )قضي عُ ما َسَبَق فالطَّرُْح املعاصي  إمكانيَّةيُث حَبثر خْصبر من ح موضي

 .4تطبييقي ما ُيَصاُغ من النََّظرييَّاتي َعَلْيهي، ولأُلسَتاذي العمرييي كتاٌب مهمٌّ حول احلرِّيَّةي، يدوُر يفي هَذا الفَلك
لو ثانًيا ياُت السُّ  :ك: حتدِّ

ْربَية  ال يات السُلوكي ُتواَجُه بالت َّ س. هَذا، الصحيَحةَشكَّ َأنَّ حتدِّ  أْصٌل مَؤسِّ
.  ولكينْ  يٍّ واقعييٍّ ٍّ وإشكالر نفسي ًبا من إشكالر معريفي َنا أْن نْفَهَم أنَّ اإلْشَكاَل السُلوكيي غالًبا ما يكوُن مركَّ  علي ْ

ُلوك(. املعرفة= ) َعَملي فعيالُجُه يُكوُن ب مْعُجونر من العيْلمي وال ولَذا  والسُّ
َبةر حو العيْلمُ  ميي وجَباتر فكريَّةر معرفيَّةر مناسي  .هُ َل ُكلِّ إيْشَكالر يتمُّ طرحُ : بتْقدي

، مَع مراعاةي مسوالَعَملُ  لييَّ ْنَساني الوازيع الداخي الي والنَشاطَاتي اليتي تُ َريبِّ يف اإلي َلةر من األْعمي ميي منظُوَمةر متكامي أََلةي القْدَوةي : بتْقدي
ي.  يحي التطبيقي  والتصحي

ُ  َوهَذا يَل املربنْيَ ويبنيِّ هم الواليَداني واملعلموَن. يسَتْدعيي أْيًضا تْأهي   ضرورَتَُه، واملربُّوَن ُكثُر، وعلى رْأسي
يلُ  ي يْلَقاُه الواليَدان واملعلِّموَن ُهو  والتَّْأهي لي جَناحي العمليَّة الرتبويَّةي، وبالتَّايلي عمليَّة احملاَفظَة على  -بال َشكٍّ -الذي من أَهمِّ عوامي

ُمُه مْن حتدِّ   ياتر أخالقيَّةر وُسلوكييَّة.اَلييلي من ما ُيَصادي

                                                            
 .مطبوع ،ِفي تمييِز الفَتاوى َعن األْحكام اإِلْحَكام وهو 1
 .111، ص2ج ،الموافقات ،الشاطيب 2
 .437-416، ص6ج، البحر المحيطالزركشي،  :انظر 3
 .مطبوع ،الُحرِّيَّة َفَضاءَات وهو 4
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َها، َوفنوُن التعاُمل مع األبْ َناء  وهَذا التَّأْهيُل يف جوانيَب عديَدة، من أمَهَِّها: كيفيَُّة غْرسي القَيم األخالقيَّة وترسيخي
، وهكَذا. يطي  وُمشكالهتييْم، وطُرقي احملاَفظَة على اخُلُصوصيَّة يف زَمني العوَلمة والذوبَاني يف احملي

در  ولُكلِّ  ه اجملاالتي س منواحي  الكالَم فيهي. صُّ ياٌق خيُ هذي
 :التحَّْوِصَياتالنَّتاِئج و 

 :النتاِئج(  1)
هُ  -1 لوك. تواجي ياتر كبريًَة، على جانييَبْ املعرَفةي والسُّ ُة اإلسالميَُّة اليوَم حتدِّ  األُمَّ
ياتُ  -2 ْكلي واألَ  التََّحدِّ .املعرفيَُّة منَها ما يتعلَُّق باملضُموني ومنَها ما يتعلَُّق بالشَّ  َدواتي
لوكييَُّة منَها ما يتعلَّ  -3 ياُت السُّ َما تأثرٌي يف اآلَخر. قُ التحدِّ  بالَفْردي ومنَها ما يتعلَُّق باجملَتَمع، ولكليهي
لييم.املطُلوُب )إيمجَاال -4 يُف الدقيُق والعَمُل املنضبُط السَّ  ( ملواَجَهةي أيِّ حتدٍّ ُهو التوصي
 :التوصيات( 2)

مِّ قبلَ  -1 ياتي  غطِّيمرَصدر فكريٍّ ي إيْنَشاءُ واستيَعاهُبا، وهلَذا فيُ ْقتَ رَُح  فهُمَها حلِّ أيِّ ُمشكيلةر  من املهي جوانيَب التََّحدِّ
 

ُ
َرةامل  ، وليُكْن هَذا العرُض املوجُز السابُق ورَقَة عملر تأسيسيَّة يف هَذا املْشُروع.عاصي

ةي فكريًّا من تع -2 نيي شَبابي األُمَّ ق( و)آدابي الَبْحثي ال بُدَّ لتحصي ، حنُو )ال َمْنطي ْكري َسَة للفي م العلوَم املعياريَّة ال ُمَؤسِّ هي ليمي
.)  واملناَظَرة(، وال بْأَس للمتمكن منهم يفي العقائيد من دراَسَة كالَم أهلي العلمي املوثوقنَي يف )عيْلمي الكالمي

ْكري السليم،  لنشري  ةتوفرُي الطرقي واألساليبي احلديثَ الوسائيلي املناسَبة و  إعدادُ  احلاليَّةمن األولويَّاتي  -3  فالنَّاسُ العْلمي والفي
، ولذا لزيَم استْخدا ابة، والقرَّاُء أْيًضا قلٌَّة قليَلة يف هَذا الزماني ُم الوسائيلي الَيوَم حيبُّوَن تقدمي املعُلوَمة بصوَرةر صحيَحة جذَّ

 . َها َثةَتْحَسني إعطاُء دوراتر ُمكث ََّفةر حول كيفيَّة استخدامي األدواتي احلدياملس منالتقنيَّة احلديثة يف هَذا الَبابي ، وتوظيفي
 يف هَذا اجملال.

ين ومعلِّ  الرتكييزُ  -4 نيعلى إعدادي املربِّني من والدي نيني  ونُونُ ، حبيُث يكُ مي يَّة، ومتمكِّ قادريَن على إنَشاءي ثقاَفةر أخالقيَّةر صحِّ
نَت،  َهواتي والفي َزليَق يف منزَلقي الشَّ  أْعَلم. واهللُ من احلَفاظي على شَبابي اَليلي كيال ين ْ

_________________ 
 المصادر والمراجع:
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 (. ه 1411
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 التعامل مع غير المسلمين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
 

 2بن مسلم األحمديد. عبد اهلل 
 ملخص البحث:

ب الذي األمر مضى، وقت أي من أكثر املسلمني بغري خيتلطون املسلمون أصبح هذا عصرنا يف       أن املسلمني على يُوجِّ
 مع التعامل يف واألخالق األحكام بعض على الضوء يلقي والبحث .املسلمني بغري العالقة من اإلسالم موقف على يتعرفوا

 على وليس الدليل، على قائم( البحث أي) . فهو(النبوية والسنة الكرمي القرآن) املصادر أوثق خالل من املسلمني، غري
 القوية لألدلة سلم عالقة بغريهم املسلمني عالقة أن يف األصل أن البحث أظهر وقد. الشخصي واملزاج واهلوى العصبية
 عدم على والتشديد .اعتناقه على إرغامهم دون احلسنة باملوعظة لإلسالم املسلمني غري دعوة اإلسالم روعة من وأن .الصرحية
   دعوةً  اإلسالم روعة من وأن .ذلك وحنو والتأجري والشراء البيع يف معهم التعامل أباح ذلك ورغم دينهم، على ظلوا إن ظلمهم

 باحلسىن كما ومعاملتهم هلم واللني هبم الرفق يف وأمواهلم والرتغيب وأعراضهم دمائهم وحرمة عهدهم حبفظ كذلك املطالبة
 يف هتنئتهم حيرم ومل العمل، يف مزاملتهم مينع ومل إليهم، اإلسالم حتية إلقاء فأباح معهم، األخالق مجيل إىل اإلسالم دعا

 وأجاز الوالدين، خصوصاً  وصلتهم برهم على وحث .حمرم ارتكاب بغري الدنيوية املناسبات يف وجماملتهم واالحتفاالت األعياد
 تعرف مل البشرية أن نرى وهكذا .املخاطبني منزلة ومراعاة ولينه، الكالم حبسن خماطبتهم يف وأمر جنائزهم واتباع تعزيتهم

 .والفكر العقيدة يف له للمخالفني معاملته حسن يف نظرياً  لإلسالم
_____________________ 

 :المقدمة
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينُه، من يهدهي اهلل، فال مضل لُه، ومن يضلل اهلل، فال هادي لُه، وأشهُد أن ال إلَه إيال اهلل      

 وعلى آله وصحبه. وحدُه ال شريك لُه، وأشهُد أن حممًدا عبدُه ورسولُه 
يَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نيْعَميتي ﴿ إن دين اإلسالم هو دين اهلل الكامل الذي قال اهلل فيه:! فأما بعد      اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دي

يًنا ْساَلَم دي يُت َلُكُم اإْلي ، والعدل واإلحسان من مقاصد ومظاهر اإلسالم ومبدأ من مبادئه السمحة، ولذلك  [3]املائدة ﴾ َوَرضي
 .وته بفقه وحكمة وبصريةكان على املسلم أن يعامل غري املسلمني بالعدل واإلحسان والرب، ودع

 ،كهذا من األمهية مبكان، فبسب اخللل يف فهم هذه العالقة كثر الطاعنون يف دين اإلسالم  اوما من شك يف أن موضوع     
غري املسلمني واضحة حتكم  عتشويه حقيقة هذا الدين املشرقة. واألدلة من الكتاب والسنة على التعامل ملن كو وشر املشك

فهي مبنية على أسس سليمة قائمة على اإلحسان واحلق والعدل، دومنا حرج أو عنت. لكن هناك خلط عند  أمور التعامل 

                                                            
 امعة اَلوف.جبقسم الدراسات اإلسالمية ، ديان واملذاهب املعاصرةوالفرق واأل ستاذ املساعد يف علوم العقيدةاأل 2
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كثري من طلبة العلم فضال عن عوام املسلمني يف اَلمع بني حترمي مودة الكفار، وبني ما ورد يف الكتاب والسنة جواز التعامل 
 أوقع بعض املسّلمني يف حرية عن كيفية التعامل مع غري املّسلمني.مع غري املسلمني بالقسط والعدل والرب واإلحسان، ِا 

ففريق غال يف اإلفراط، وظنوا أّن الرباءة من  فاملشكلة يف ظن أّن الرب واإلحسان إىل غري املسّلمني يعارض حترمي مودهتم:     
مجوا عقيدة الرباءة من غري املسّلمني، الكافرين، تقتضي ظلمهم، واستباحة أمواهلم، ودماءهم. وفريق غال يف التفريط، فها

ودين اهلل وسط بني ، تؤصل ثقافة الكراهية لغري املّسلمني، وتؤجج نار التطرف والغلو -بزعمهم-وطالبوا بإلغائها، ألهنا 
الكافرين، الغالني اّلذين عطّلوا نصوص الرب واإلحسان والعدل مع غري املسّلمني، وبني اَلافني الذي عطّلوا نصوص الرباءة من 

واحلق فيه التفصيل بالتفرق بني مودة ، 1وبالغوا يف إعمال نصوص الرب واإلحسان إىل غري املسّلمني إىل حد التمييع للدين
 الكافر واإلحسان إليه.

 مدخل: األصل في التعامل مع غير المسلمين
ري من املسلمني يف هذا العصر. مع كثرة شاهبا الكثري من االلتباس لدى كثهذه القضية تعترب من أهم القضايا اليت      

 ن:ي مشهور نيقولومع أن أهل العلم اختلفوا إىل  ،النصوص الواردة من الكتاب والسنة اليت جاءت موضحة ومبينة هلذه القضية
 :القول األول: أن األصل في عالقة المسلمين بغيرهم هي الحرب     

  ، واستدلوا بنصوص كثرية منها:      2وعليه اَلمهور     
ري َواَل حُيَرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسولُُه وَ قوله تعاىل:       ُنوَن بيالّلهي َواَل بياْليَ ْومي اآلخي يَن اَل يُ ْؤمي َن ﴿قَاتيُلوْا الَّذي يَن احلَْقِّ مي يُنوَن دي اَل َيدي

يَن أُوُتوْا اْلكيَتاَب َحىتَّ يُ ْعطُ  ﴿َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكافًَّة َكَما  وقوله تعاىل:، [21]التوبة:وْا اَلْيْزيََة َعن َيدر َوُهْم صاغرون﴾ الَّذي
غري املسلمني حىت يسلموا أو يعطوا ، وجه الداللة يف ذلك: أن اهلل تعاىل أمر املسلمني بأن يقاتلوا [36]التوبة: يُحَقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة﴾

ِلَك فَحَلْيَس ِمَن اللَّهِ وقوله تعاىل: ، 3مطلقا غري مقيداَلزية أمرا   ﴿الَّ يَحتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن يَحْفَعْل ذََٰ
ُهْم تُحَقاًة  َوُيَحذِّرُُكُم اللَُّه نَحْفَسُه  َوِإَلا اللَّهِ  يَا أَيحَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل  ، وقوله تعاىل[21]آل عمران: ﴾اْلَمِصيرُ  ِفي َشْيٍء ِإالَّ َأن تَحتحَُّقوا ِمنحْ

وجه الداللة يف  ،[144]النساء: ﴾يًناتَحتَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن أَُترِيُدوَن َأن َتْجَعُلوا ِللَِّه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا مُّبِ 
ذلك: أن اهلل تعاىل هنى يف كتابه الكرمي عن اختاذ الكافرين أولياء، ويف هذا دليل على أن ال تكون بني املسلمني وغريهم 

 .4حمالفة أو مواالة 

                                                            
 . الفرق والبيان بين مودة الكافر واإلحسان إليه دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنةينظر: العتييب،  2

   [ http://www.riyadhalelm.com/researches/1/63_frq_byan.pdf] 
، ص 6، جالفروعوابن املفلح،  ؛211، ص 2ج ،المهذبالشريازي، و  ؛271، صفيالكاوابن عبد الرب،  ؛212، ص4، جفتح القديرشرح ينظر: ابن اهلمام،  1

 .اإلنصافواملرادي،  ؛213
 .10، صون الدستورية والخارجيةؤ السياسة الشرعية في الشينظر: عبد الوهاب خالف،  1
 .303، ص1ج، فسيرالتالسعود،  وأبينظر:  1
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وأن  ،أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل» قال: عن ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما أن رسول اهلل      
حممدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مِن دماءهم وأمواهلم، إال حبق اإلسالم، وحساهبم 

 . 1«على اهلل تعاىل
سسوا قواعدهم على أساس أن غري املسلمني إذا دعوا إىل اإلسالم، أوجه الداللة يف ذلك: أن أصحاب هذا القول       

عليهم احلجة، وأزيلت عنهم الشبهة، كان إعراضهم عن اإلسالم وإصرارهم على الكفر إيذان املسلمني باحلرب، وأقيمت 
 .2فيجب على أهل اإلسالم أن يرغموهم على احلق قسرا

ن قال بذلك الثوري واألوزاعي القول الثاني: أن األصل في العالقة بين في عالقة المسلمين بغيرهم هي السلم      ، ِو
  . واستدلوا بنصوص كثرية منها:4غلب الفقهاء املتأخرين واملعاصرينأ، و 3والكمال بن اهلمام وابن تيمية وابن القيم

 ال﴿، وقوله تعاىل: [171البقرة:] ﴾َقِدير   َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلاَٰ  اللَّهَ  ِإنَّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّاَٰ يَْأِتَي اللَُّه بَِأْمرِِه ﴿ قوله تعاىل:     
َهاُكمُ  يني وملَْ خُيْريُجوُكم مِّ  يَ ن ْ يَن ملَْ يُ َقاتيُلوُكْم يفي الدِّ نيَ  ناللَُّه َعني الَّذي طي بُّ اْلُمْقسي ْم إينَّ اللََّه حيُي طُوا إيلَْيهي يَاريُكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقسي  ﴾دي

ُروا ُقل لِّ  ﴿، وقوله تعاىل: [1]املمتحنة: يَن آَمُنوا يَ ْغفي ُبونَ لَّذي َا َكانُوا َيْكسي يَن اَل يَ ْرُجوَن أَيَّاَم اللَّهي ليَيْجزيَي قَ ْومًا مبي . [14اَلاثية:] ﴾ليلَّذي
فدل على أنه األصل، وأما اآلية الثانية فدلت على الرب والعدل للكفار إذا  ،فاآلية األوىل تدعو إىل األمر بالعفو والصفح

 اعتزلوا املسلمني ومل يقاتلوهم، أما اآلية األخرية فإهنا تدعو إىل العفو عن الكفار.
إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القرياط؛ فإذا فتحتموها »: قال رسول اهلل  قال: وعن أيب ذر      

، قال النووي: "أما الذمة فهي احلرمة واحلق وهي هنا مبعىن 1«فأحسنوا إىل أهلها؛ فإن هلم ذمة ورَحًا أو قال ذمة وصهراً 
 ، وعن عبد الرَحن بن عائذ 6الذمام, وأما الرحم فلكون هاجر أم إمساعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم ابراهيم منهم

تألفوا الناس وتأنوا هبم، وال تغريوا عليهم حىت تدعوهم، فما على األرض من أهل »قال:  إذا بعث بعثاً  قال: كان النيب 
 .0«بيت مدر وال وبر إال تأتوين هبم مسلمني أحب إيل من أن تقتلوا رجاهلم وتأتوين بنسائهم

                                                            
 .22رقم ،كتاب اإلميان،  صحيحهومسلم يف  ؛21رقم ،كتاب اإلميان  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  2
 .11، ص، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجيةينظر: عبد الوهاب خالف 1
ومابعدها،   301، ص12)سلسلة الدراسات اإلسالمية(، م، جملة اَلامعة اإلسالمية طبيعة عالقة المسلمين بغيرهم من األممينظر: حممد علي سليم اهلواري،  1

 م.2711العدد الثاين، يونيو 
العالقات الدولية في وأبو زهرة،  ؛21ص العالقات الدولية في الفكر اإلسالمي،َحد شليب، أو  ؛217، ص11ج ،تفسير المنارينظر: حممد رشيد رضا،  1

المبادئ األساسية للعالقات الدولية ، وحممدأَحد باناجة، 00ص ،إلسالمية في الشؤون الدستوريةنظام الدولة اوعبد الوهاب خالف،  ؛41-40،ص اإلسالم
وعبد اهلل بن زيد  ؛136، صالحرب في الفقه اإلسالميعبد اهلل غوسة، و  ؛17-11، مقومات السلم وقضايا العصرالزحيلي، و  ،11-14، صوالدبلوماسية

 .20-26، صالجهاد المشروع في اإلسالمآل حممود، 
 .2143برقم ،بأهل مصر كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النيب ،صحيحه مسلم يف 1
 .10، ص16ج ،شرح صحيح مسلم ،النووي 1
 .سدد واحلارثملمرساًل  166، ص2ج ،المطالن العاليةابن حجر يف ؛ و 332، ص6، جإتحاف الخيرةعزاه البوصريي يف  1
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إن الكفر ليس موجباً للقتل، بداللة أن مجهور الفقهاء ذهبوا إىل حترمي قتل النساء والصبيان والشيوخ وحنوهم أثناء املعركة؛ وقالوا:      
 .1القتل أيضاً ألهنم ليسوا من أهل القتال، ولو كان الكفر وحده سبباً للقتل لشملهم 

 المذهن الراجح: 
بني املسلمني وغريهم عالقة حرب ال عالقة سالم مل تسلم أدلتهم من املناقشة، يف الواقع أن املذهب القائل بأن العالقة      

ومل يسلم هلم االستدالل هبا، وقد أجاب أصحاب القول الثاين عن األدلة اليت استدل هبا أصحاب القول األول بإجابات  
َن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر  ﴿كثريه ليس هذا جمال بسطها فاألصل يف ذلك: قوله تعاىل:  َ الرُّْشُد مي يني َقْد تَ بَ نيَّ اَل إيْكرَاَه يفي الدِّ

يٌع َعلييمٌ  َصاَم هَلَا َواللَُّه مسَي ْن بياللَّهي فَ َقدي اْسَتْمَسَك بياْلُعْرَوةي اْلُوثْ َقى اَل اْنفي ، لكن نشري إىل مجلة منها، [216]البقرة: ﴾بيالطَّاُغوتي َويُ ْؤمي
چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   ﴿ففي قوله تعاىل: 

، وهناك صفات مذكورة يف اآلية كاشفات عن حقيقة العدو، 2نزلت يف اليهود والنصارىفاآلية [. 21]التوبة: ﴾گ
لوجب على املسلمني االستمرار بالقتال حىت يبيدوا الكفار عن وليست منشئة للحكم بقتاهلم، فلو كان القتال موجبه الكفر 

، [11]يونس: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦڦ ڦ ﴿: ، فاهلل سبحانه وتعاىل يقول3أخرهم
، دليل على [21]التوبة: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، مث يف قوله تعاىل: [23]يوسف: ﴾حت جت  يب ىب مب خب﴿وقوله تعاىل: 

 ﴾ۅ ۉ ۉې   ې ې﴿بقوله تعاىل:  أما االستدالل .4الكفر غري مرادأن األمر بالقتال موجبه 
 معىن فاآلية صرحية يف أن الدافع للقتال هو رد العدوان، فقوله تعاىل: كما، تفيد التعليل، يقول ابن عطية: "وإمنا [36]التوبة:

 لنا واجتماعهم قتاهلم فبحسب ﴾ې   ې﴿ بقوله: قيدها مث الكلمة، ومجع عليهم والتحزب قتاهلم على احلض اآلية
ں ں ڻ  ڻ ڻ ﴿: وأما االستدالل بآيات النهي عن اختاذ الكافرين أولياء كقوله تعاىل .1هلم" اجتماعنا فرض يكون

دليل فيه صريح على القتال، إمنا املقصود النهي عن اختاذ الكافرين أولياء  ، فال[21]النساء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ
وذلك مبناصرهتم وحمالفتهم ضد املسلمني، قال السعدي: "هذا هني من اهلل تعاىل للمؤمنني عن مواالة الكافرين باحملبة والنصرة 

 .6واالستعانة هبم على أمر من أمور املسلمني"

                                                            
 .161ص ،الدعوة إلا اهلل والعالقة اإلنسانيةسماحة اإلسالم في ينظر: املطعِن،  2
 .317، ص3، جفسيرالت ،اخلازنينظر:  1
 .341، ص 17، جتفسير المنار ،امد رشيد رضينظر: حم 1
 .11ص ،السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجيةخالف، و  107، صسماحة اإلسالم في الدعوة إلا اهللينظر: عبد العظيم،  1
 .312، ص3ج ،آن الكريمر تفسير القينظر: ابن عطية،  1
ن الويل مسي وليا إ :"والوالية: ضد العداوة، وأصل الوالية: احملبة والقرب، وأصل العداوة: البغض والبعد. وقد قيل .120ص ،تفسير القرآن الكريمينظر: السعدي،  1

 .1، صالفرقانابن تيمية، أي متابعته هلا، واألول أصح". و  من مواالته للطاعات،
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فاملشهور من قول العلماء أنه خاص مبشركي العرب وليس عاما  ،1«أمرت أن أقاتل الناس..»: أما االستدالل بقوله      
َلميع الناس، قال ابن اهلمام: "وقتال الكفار الذين مل يسلموا وهم من مشركي العرب"، وقال السندي يف حاشيته على سنن 

والعلم عند اهلل أن القائلني بأن األصل يف عالقة . فالراجح 2النسائي: "مث ال بد من َحل احلديث على مشركي العرب"
 املسلمني بغريهم عالقة سلم فأدلته قوية وصرحية وبعيدة عن التهوين واملناقشة.

 الفصل األول
 بعض األحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية في التعامل مع غير المسلمين المتفق عليها

 عالات المبحث األول: دعوتهم إلا اهلل
الدعوة إىل اهلل تعاىل حتتل مكانة مهمة يف دين اإلسالم، فهي تبليغ لرسالة اهلل تعاىل إىل البشر، لئال يكون هلم عذٌر عند      

، واإلسالم دين خاطب اهلل [161]النساء: ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿اهلل تعاىل: 
ې ې  ى ى  ﴿به البشرية مجيعا، وأتباعه يدعون غريهم إليه فال مينعهم كفرهم وشركهم من دعوهتم إليه قال تعاىل: 

جيء بلفظ أحد دون مشرك  ﴾ې ې  ى ى ﴿ ففي قوله:  [.6]التوبة: ﴾ ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ
الكرمي، أو أومر اإلسالم أي القرآن  ﴾ەئ ەئ  وئ وئ﴿: 3استأمنك فأمنهأي  ﴾ائ ائ﴿لتنصيص على عموم اَلنس، 

ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ﴿سبحانه:  ، ويقول4ونواهيه

 ﴾ہ  ہ ہ﴿ .1ففي قوله: أي: من بعثت إليهم من األمة قاطبة، فحذف املفعول للتعميم، [121]النحل: ﴾ۋ ۋ
 .6إىل اإلسالم وإىل اإلميان باهلل تعاىل وطاعته

 احلق يعاند ال الذي الذكي القابل فاملستجيب. اخللق مراتب حبسب الدعوة مراتب سبحانه اهلل يقول ابن القيم: "جعل     
الذي عنده نوع غفلة وتأخر: يدعى باملوعظة احلسنة. وهي األمر والنهي املقرون  والقابل .احلكمة بطريق يدعى: يأباه وال

 .0بالرتغيب والرتهيب. واملعاند اَلاحد: بجادل باليت هي أحسن"
 المبحث الثاني: عدم ظلمهم

ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ ۓ ﴿من مساحة هذا الدين وعدله مع خمالفيه عدم الظلم، يقول تعاىل:      

 هلل القيامُ  وصفاتكم أخالقكم من "ليكن: الطربي ، قال[1]املائدة: ﴾ ۋۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ
                                                            

 .04، ص6، جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحري، اينظر: مال علي الق 2
 .410، ص2، جالحاشية علا النسائيالسندي،  1
 .110، ص17، جالتحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور، 1
 .3223، ص6، جزهرة التفاسيرزهرة،  وبأينظر:  1
 .442، ص3، جتفسير القرآن الكريموابن عطية،  ؛111، ص1ج ،الكريمتفسير القرآن السعود،  وأب 1
 .221، ص2، جلطائف اإلشاراتريي،  شينظر: الق 1
 .311، صالقيم تفسيرال ابن القيم، ينظر: 1
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 لعدواهتم أعدائكم يف لكم حددت ما فتجاوزوا وأفعالكم أحكامكم يف جتوروا وال وأعدائكم، أوليائكم يف بالعدل شهداء
روا وال لكم، ي، إىل مجيعهم يف انتهوا ولكن لكم، لواليتهم أوليائكم يف وحدودي أحكامي من لكم حددت فيما تقصِّ  حدِّ

وم على أال ق عداوةُ  حيملنكم وال: يقول ، فإنه﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆۋ ﴿  :قوله وأما .بأمري فيه واعملوا
ويقول القرطيب: "وقد  .1تعدلوا يف حكمكم فيهم وسريتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة"

ې ې ى    ى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ        وئ ۇئۇئ ﴿تعاىل:  ويقول .2كفر الكافر ال مينع من العدل عليه  دلت اآلية على أن

 مسلما أو جموسيا، أو يهوديا عليه احملكوم كان سواء احلكم يف املطلوب هو فاحلق[، 171]النساء: ﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
إنك تأِت قوما من أهل »ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له:  أن رسول اهلل  ويف احلديث عن ابن عباس  .3حنيفيا

الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهلل، ويف رواية: "ىل أن يوحدوا اهلل"، فإن هم أطاعوك لذلك، 
افرتض عليهم فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن اهلل 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم لرتد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس 
، قال العالمة صاحل 1«اتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دوهنا حجاب»يف رواية: . 4«بينها وبني اهلل حجاب

 ليس فإنه املظلوم،وم( هذه وصّية هامة، بجب على الراعي واألمري وكل مسلم أن حيذر من دعوة الفوزان: ")واتق دعوة املظل
اهلل حجاب، أي دعوة املظلوم مستجابة، حىت ولو كان كافراً ... فاملظلوم ترفع دعوته إىل اهلل عّز وجّل، واهلل جل  وبني بينها

 جتاه خمالفيهم حمل تقدير وحمبة هلم، فقد كتب نصارى الشام يف . وكان هذا الصنيع من املسلمني6وعال بجيب دعوة املظلوم"
يقولون: "يا معشر املسلمني! أنتم أحب إلينا من الروم؛ وإن كانوا على  ه  إىل أيب عبيدة بن اَلراح 13صدر اإلسالم سنة 

 .0ديننا، أنتم أوىف لنا، وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسن والية علينا"
 التعامل معهم في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك المبحث الثالث:

اشرتى  التعامل مع غري املسلمني يف البيع والشراء، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: "إن النيب  لقد كان من هديه      
أمالكهم على  . قال النووي: "فيه جواز معاملة أهل الذمة، واحلكم بثبوت1طعاما من يهودي إىل أجل ورهنه درعا حديد"

 .1باقي ما يف أيديهم"
                                                            

 .17، ص17، جتفسيرال ،ينظر: الطربي 2
 . 117، ص6، جتفسيرالينظر: القرطيب،  1
 .323ص ،1، جتفسير المنارينظر: حممد رشيد رضا،  1
 .11برقم ،كتاب اإلميان  ،صحيحهومسلم يف  ؛4340برقم ...،إىل اليمن باب بعث أيب موسى ومعاذ ،كتاب املغازي  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1
 ".رواه أَحد بإسناد حسن": 110، ص3، جالترغين والترهين. وقال املنذري يف 360، ص2ج ،مسندهأخرجه أَحد يف  1
 .117، ص1، جإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدصاحل الفوزان، ينظر:  1
 .131، صكتاب الخراجيوسف،  وأبو  ؛03، صالدعوة إلا اإلسالموتوماس آرنولد،  ؛131ص ،فتوح البلدانالبالذري،  ينظر: 1
كتاب   ،صحيحهومسلم يف  ؛221برقم ،باب من أشرتى بالدين وليس عنده مثنه أو ليس حبضرته ،أداء الديونكتاب االستقراض و   ،صحيحهبخاري يف أخرجه ال 1

 .1673برقم ،املساقاة
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بأرواحهم، خصوصا  يفدونه  درعه عند رجل يهودي، والصحابة  وقد يستشكل البعض رهن رسول اهلل      
. وتويف 2ليعلم الناس أن اإلسالم بجيز التعامل مع أهل الذمة إذا مل يكن حمرما فكان الصنيع ذلك منه  املوسرين منهم.

 .3مرهونة عند يهودي بثالثني صاعا من شعري ودرعه رسول اهلل 
، وكان مشركا يدله على الطريق للهجرة إىل املدينة 4عبد اهلل بن أرقط أما من ناحية التأجري فقد أستأجر رسول اهلل      

 . 1املنورة
، قال: "أعطى يهود خيرب على شطر ما خيرج منها من مثر وزرع، فعن عبد اهلل بن عمر  وقد عامل رسول اهلل      

 .6 خيرب اليهود، أن يعملوها ويزرعوها وهلم شطر ما خيرج منها" رسول اهلل 
إىل خيرب فيخرص بينه، وبني يهود خيرب،  كان يبعث عبد اهلل بن رواحة   وعن سليمان بن يسار، أن رسول اهلل      

قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا، وجتاوز يف القسم، فقال عبد اهلل بن رواحة: "يا 
ا معشر اليهود، واهلل إنكم ملن أبغض خلق اهلل إيل، وما ذاك حباملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة، فإهن

 .0سحت، وإنا ال نأكلها"، فقالوا: "هبذا قامت السموات واألرض"
 المبحث الرابع: حفظ عهدهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم

 ، وقال تعاىل:[1]املائدة: ﴾ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ إن اهلل تعاىل أمر حبفظ العهود واملواثيق بصفة عامة يقول تعاىل:     

ک ﴿وخص عهود غري املسلمني فقال تعاىل:  ،[11]النحل: ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ﴿

قال  .[4]التوبة: ﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ    ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ
. وقال 1بإمتام العهد بينه وبينهم إىل مدته" ي: "الذين مل ينقضوا عهدهم ومل يظاهروا عليه، فإن اهلل جل ثناؤه أمر نبيه الطرب 

 .1عهدهم إىل مدهتم، قَ لَّْت، أو كثرت، ألن اإلسالم ال يأمر باخليانة وإمنا يأمر بالوفاء"السعدي: "فهؤالء أمتوا هلم  
                                                                                                                                                                                                            

 .47، ص11، جعلا مسلم هشرح ،النوويينظر:  2
 .47، ص11، جعلا مسلم هشرح ،النوويينظر:  1
 .2011برقم ،والقميص يف احلرب باب ما قيل يف درع النيب  ،كتاب اَلهاد والسري  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1
"عبد بن أرقد"، ويف يف رواية  ومساه ابن إسحاق ،-بالقاف مصغرا– "عبد اهلل بن أريقط :331، ص1، جالمواهن اللدنية وشرحهاوالزرقاين يف  القسطالين قال 1

كتاب، ومع ذلك عنه: "أريقد" بالدال بدل الطاء، وبالطاء أشهر.. وهو أي: الرجل الذي استأجره على دين قريش، من عبده األوثان، ال من أهل ال يرواية األمو 
النووي. وقال السهيلي: "مل  سخره اهلل هلما ليقضي اهلل أمره، وهذا من مجلة الرواية، ومل يعرف له إسالم، هكذا جزم به احلافظ عبد الغِن املقدسي يف سريته، وتبعه

؛ ألنه قيد بصحيح، وضعف الواقدي معلوم خصوصا مع يكن إذ ذاك مسلما، وال وجدنا من طريق صحيح انه أسلم بعد"، وال يعرتض بأن الواقدي ذكر أنه أسلم
 مل أر من ذكره يف الصحابة إال الذهيب يف التجريد". :االنفراد، وكأنه سلُف الذهيب يف عده صحابيا. وقد قال يف )اإلصابة(

 .3171برقم ،وأصحابه إىل املدينة هجرة النيب  كتاب مناقب األنصار، باب  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1
 .2411برقم ،باب مشاركة الذمي واملشركني يف املزارعة ،كتاب الشركة  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1
 .073، ص2، جالموطأمالك،  1
 . 132، ص14، جتفسيرالينظر: الطربي،  1
 .321، ص تفسيرالينظر: السعدي،  9
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ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿بل جعل اهلل تعاىل الوفاء بالعهد مقدم على نصرة املسلمني، يقول تعاىل:      

 ، قال ابن عطية: "إن[02]األنفال: ﴾ ڳڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ
 قوم على استنصروكم إن إال نصرهم، عليكم فواجب الكفرة من قوم على نصركم يهاجروا مل الذين املؤمنون هؤالء استدعى

عاهدمتوهم أنتم وواثقتموهم على ترك احلرب، فال تنصروهم عليهم؛ ألن ذلك عذر ونقض للميثاق وترك حلفظ  قد كفار
 .2العهد والوفاء به"

 تعاىل:  قال املسلمني، بني عليه متفق وهذافاألصل أنه ال بجوز الغدر بالكفار بعد األمان سواء بدم أو مال أو عرض      

أروع األمثلة يف الوفاء  وقد أضرب النيب [، 17]النساء: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې﴿
قال: فأخذنا كفار  2را إال أين خرجت أنا وأيب حسيلبد أشهد أن منعِن "ما: قال اليمان، بن فعن حذيفة بالعهد مع الكفار،

قريش، قالوا: إنكم تريدون حممدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إال املدينة، فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه لننصرفن إىل املدينة، وال 
أما عن حرمة دم . 3«ونستعني اهلل عليهمانصرفا، نفي هلم بعهدهم، »، فأخربناه اخلرب، فقال: نقاتل معه، فأتينا رسول اهلل 

، [11]اإلسراء: ﴾ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿فقد شدد اإلسالم على حترمي قتل النفس احملرمة، قال تعاىل:  غري املسلم
 :تعاىل قال مجيعا الناس قتل فكأمنا حق بغري نفساً  قتل ومن ،[61]الفرقان: ﴾پ     پ ڀ    ڀ   ڀ ڀ ٺ    ٺ   ﴿ وقال تعاىل: 

َا اأْلَْرضي  يفي  َفَسادر  َأوْ  نَ ْفسر  بيَغرْيي  نَ ْفًسا قَ َتلَ  َمنْ ﴿ يًعا النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكَأمنَّ َا َأْحَياَها َوَمنْ  مجَي يًعا النَّاسَ  َأْحَيا َفَكَأمنَّ وعن عبد اهلل  ﴾.مجَي
رائحة اَلنة، وإن رحيها ليوجد من قتل نفسا معاهدا مل يرح »: العاص رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل بن عمرو بن 

ة مل بجد ريح اَلنَّة، وإنَّ رحيها ليوجد من مسرية أربعني »ويف لفظ:  .4«من مسرية أربعني عاما مَّ َمن قتل قتياًل من أهل الذِّ
 . 6سلم. قال ابن حجر: "واملراد به َمن له عهٌد مع املسلمني سواء كان بعقد جزية أو ُهدنة من سلطان أو أمان من م1«عاماً 

 . 0«لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل ُيصب دماً حراماً »: وقال رسوُل اهلل      

                                                            
 .111، ص 2ج ،التفسيرينظر: ابن عطية،  2
يد ابن غَطفان الَعبسي، حليف بِن عب 1 د األشهل، وذلك ألنه والد حذيفة، واليمان لقب له، هو ُحَسيل بضم احلاء، وفتح السني املهملة، وبالالم بن جابر بن أسي

فأصابه  شهد ُأحدًا مع رسول اهلل أصاب يف قومه دمًا فهرب إىل املدينة فحالف بِن عبد األشهل، فسّماه قومه اليمان ألنه حالف اليمانية يعنون األنصار. 
ق حذيفة بديته على من أصابه،  ويقال: إن الذي قتله عتبة بن املسلمون يف املعركة فقتلوه يظنونه من املشركني وال يدرون، وحذيفة يصيح: أيب أيب، ومل ُيْسَمع فتصدَّ

وابن  ؛111ص ،تلقيح فهوم أهل األثر؛ وابن اَلوزي، 361، ص1، جصابةاالستيعاب علا هامش اإلوابن عبد الرب،  ؛61ص ،تاريخال ،مسعود. ينظر: خليفة
 . 331، ص1، جاإلصابة؛ وابن حجر، 16، ص2، جأسد الغابةاألثري، 

 .4047برقم ،كتاب اَلهاد  ،صحيحهأخرجه مسلم يف  1
 .6116برقم ،امث من قتل ذميا بغري جرم باب ،كتاب الديات  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1
 .4017برقم  ،سننه النسائي يفأخرجه  1
 . 211، ص12، جالفتحابن حجر العسقالين،  1
 .6162برقم ،كتاب الديات  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1
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وقد قال ابن عمر رضي اهلل عنهما مبينًا أن قتل النفس احملرمة وْرطة عظمى: "إن من ورطات األمور اليت ال خمرج ملن      
 .1أوقع نفسه فيها سفَك الدم احلرام بغري حله"

من أخذ أموال الناس يريد أداءها »: عن النيب  ك حرم اإلسالم استباحة أمول غري املسلمني فعن أيب هريرة وكذل     
 ، فلفظ )الناس( عام، يشمل عموم الناس مسلمهم وغري ذلك.2«أداها اهلل عنه، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل

 بالحسنا ومعاملتهم لهم واللين الرفق مشروعية المبحث الخامس:
عامة يف كل أمور التشريع اإلسالمي، فقد كان إن من مساحة هذا الدين معاملة غري املسلمني بالرفق واللني، ومها مسة      

 .3أنه ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً ، فإن كان إمثاً كان أبعد الناس عنه هدي النيب 
ام عليك، قالت عائشة: شة أم املؤمنني، عندما دخلوا اليهود على النيب هبا عائ خياطب فيها النيب       ، فقالوا: السَّ

ام واللعنُة، قالت: فقال رسوُل اهلل  ، «مهاًل يا عائشةي إن اهلل حيب الرِّْفَق يف اأَلمر كلِّه»: ففهمُتها، فقلت: عليكم السَّ
إن اهلل رفيق ». ويف رواية بنحوه، وفيه: «قد قلُت: وعليكم»: أمل تسمع ما قالوا؟ قال رسوُل اهلل  !فقلت: يا رسوَل اهلل

 .ومسلم البخاري أخرجه. الواو يذكر ومل «عليكمقد قلت: »: ويف رواية: قال: قال رسوُل اهلل . «حُيبُّ الرِّْفق يف األمر كلِّه
ام: فقالوا:  النيبَّ  أَتوا اليهود وللبخاري: "أن امُ : عائشة فقالت وعليكم،: فقال عليك، السَّ  اهلل، ولعنكم عليكم، السَّ

: قال قالوا؟ ما تسمع ملَْ  أوَ : قالت ،«والُفحشَ  والُعْنفَ  وإيَّاكي  بالرفق، عليك عائشةُ  يا»:  اهلل رسولُ  فقال عليكم، وغضب
 من ناس  النيبَّ  "أتى: قال وملسلم .«يفَّ [ هلم] يستجاب وال فيهم، يل فَ ُيستجابُ  عليهم، َرَدْدتُ  قْلُت؟ ما تسمعي ملَ  أوَ »

امُ : فقالوا اليهود، امُ  عليكم بل: عائشة قالت وعليكم،: قال القاسم، أبا يا عليك السَّ اُم، السَّ  يا»:  اهلل رسولُ  فقال والذَّ
شة تكوين ال عائشُة!  ، ويف«وعليكم: قُ ْلتُ  قالوا؟ الذي عليهم َرَدْدتُ  قد لَيس أوَ »: فقال قالوا؟ ما مسعتَ  أما: فقالت ،«فاحي

َنت: قال أنه غري حنوه، أخرى  وال الُفحشَ  حُيب ال اهلل فإن عائشة، يا َمهْ »:  اهلل رسولُ  فقال َفَسبَّتهم عائشة، هبم "فَ َفطي
شَ  َفحُّ ہہ گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ہ ﴿: وجل عز اهلل فأنزل: وزاد .«الت َّ

برفقه بعدائه أن سامح كفار قريش مع ما قاموا به من أذيته وطرده وهو يف بالغ قوته،  . بل بلغ النيب 4[1]اجملادلة: ﴾ھ

                                                            
 .6163، رقم1، ص2موقوفا، جصحيحه أخرجه البخاري يف  2
 .2310رقم ،كتاب االستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتالفه  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1
  ،صحيحهومسلم يف  ؛6126: "يسروا وال تعسروا"، برقم ، ويف كتاب األدب، باب قول النيب كتاب األنبياء، باب صفة النيب   ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1

 .2320رقم ،لآلثام كتاب الفضائل، باب مباعدته 
: باب كيف يرد على أهل الذمة السالم، كتاب الدعوات، باب الدعاء على املشركني، وباب قول النيب كتاب االستئذان،   ،صحيحهأخرجه البخاري يف  1

 ؛2161رقم ...،كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم ،  صحيحهومسلم يف  ؛6471رقم ،«يستجاب لنا يف اليهود وال يستجاب هلم فينا»
 .2072ان، باب ما جاء يف التسليم على أهل الذمة، رقمكتاب االستئذ،  سننهيف والرتمذي 
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، فقالوا: خريا أخ كرمي وابن أخ كرمي، «ما تظنون أين فاعل بكم»هلم بعد أن فتح مكة ودانت له مجيع الرقاب:  فقال 
 .1«اذهبوا فأنتم الطلقاء»فقال: 

، ولفظ الناس يشمل مجيع الناس، وقال تعاىل: [11]ابقرة:  ﴾ې   ې ى ﴿فاألصل يف املعاملة اإلحسان قال تعاىل:      
 ﴾ڭہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﴿ ، وقال تعاىل: [13]اإلسراء: ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ﴿

والقول احلسن: هو التلطف يف القول  [.46]العنكبوت: ﴾ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿، وقال تعاىل: [121]النحل:
 وعدم الغلظة واجملاملة يف اخلطاب.

ہ ﴿السالم:  عليهما وهارون موسى عن خمربا تعاىل فقال هلم، احلق بيان يف واللني السالم بالرفق عليهم األنبياء اهلل وحث

 [.44]طه:  ﴾ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے

 :أقسام ثالثة إىل تنقسم املسّلم غري مودة     
 .لكفره الكافر كمودة ويبطله، اإلميان ينقض قسم( 1     
 .دنيوي لغرض الكافر كمودة يبطله، وال اإلميان، ينقص قسم( 2     
 .لقريبه والقريب الكتابية، لزوجته الزوج كمودة الفطرية، الطبيعة املودة وهو مباح، قسم( 3     

 الفصل الثاني
 الكريم والسنة النبوية مع غير المسلمينبعض األخالق الواردة في القرآن 

 المبحث األول: إلقاء تحية اإلسالم إليهم
إن من مساحة اإلسالم مع غري املسلمني أنه أباح إلقاء السالم عليهم، فقد روى أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما إن        

هود، فسلم عليهم النيب مر مبجلس فيه اختالط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان، والي النيب 
، يقول اإلمام 2

 .3الطحاوي: "فذهب قوم إىل أنه ال بأس أن يبتدأ أهل الكفر باإلسالم، واستدلوا يف ذلك هبذا احلديث"
أهنم كانوا يبدؤون أهل الذمة بالسالم، وكتب ابن  ، وفضالة بن عبيد ، وأيب الدرداء وروي عن ابن مسعود      

، ، وأيب أمامة ، وذكر النووي يف شرحه ملسلم عن ابن عباس 4إىل رجل من أهل الذمة: "السالم عليك" مسعود 
، وجاء يف التمهيد: 1: "جواز ابتداء اليهود والنصارى بالسالم، مث قال: "وهو وجه لبعض أصحابنا"وابن حمرييز اَلمحي 

                                                            
 .111، ص1، جالسنن الكبرىوالبيهقي يف  ؛67، ص3، جتاريخهوالطربي يف  ؛14، ص4ج ،سيرتهأخرجه ابن هشام يف  2
، من وعاء النيب  ، بابالسريكتاب اَلهاد و   ،ومسلم ؛1111املشركني، رقم جملس فيه اختالط من املسلمني و التسليم يف كتاب االستئذان، باب  ،البخاريأخرجه  1

 صربه على أذى املنافقني.و 
 .341، ص4، جشرح معاني اآلثارالطحاوي،  1
 .11، ص10، جالمعاني والمسانيدمن ما في الموطأ لالتمهيد ، ابن عبد الرب 1
 .144، ص 14، جعلا مسلم هشرحووي، نال 1
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وقيل حملمد بن كعب القرظي: "إن عمر بن عبد العزيز ، 1ي""أن أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقى من مسلم وذم
، وروى البيهقي: أن أبا أمامة كان يقول: "إن اهلل عز 2سئل عن ابتداء أهل الذمة، فقال: ال أرى بأسًا أن نبدأهم السالم"

ال تبدؤوا »قال:  أن رسول اهلل  وأما حديث سهيل عن أيب هريرة  ،3وجل جعل السالم حتية ألمتنا وأمانًا ألهل ذمتنا"
فقد كان ذلك ألسباب خاصة اقتضاها ما  ، 4«اليهود وال النصارى بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه إىل أضيقه

إين »قال:  أن رسول اهلل  كان بينهم وبني املسلمني من احلروب، وكانوا املعتدين فيها، فقد روي عن عقبة بن عامر 
فيظهر هنا أنه هناهم أن يبدؤوهم بالسالم؛ ، 1«فال تبدؤوهم بالسالم، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم   يهود  غدا إىل راكب 

ألن السالم تأمني وما كان بجب أن يؤمنهم وهو غري آمن منهم ملا تكرر من غدرهم ونكثهم للعهد معهم، فكان ترك السالم 
 .6عليهم ختويفاً هلم

أو أن حتريف اليهود سبباً يف النهي عن بدئهم بالسالم، ومن املعروف أن الشيء يزول بزوال سببه؛ فعن عائشة رضي اهلل      
فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام  عنها قالت: "دخل رهط من اليهود على رسول اهلل 

عليكم أن تبدؤوهم كما تضعون باملسلمني، يعِن ليس له نفس درجة االستحباب أو يكون املقصود: ليس ، 0واللعنة ..."
 .1لبدء املسلمني بالسالم

على غري املسلم، فواجب، يقول الطربي: "واجب كل مسلم رد حتية الكافر بأحسن من حتيته، وقد أمر اهلل تعاىل برد وأما الرد      
 .17"رد األحسن من حتيته عليه واملردود عليه مثلها، من غري متييز منه بني املوجب 1األحسن واملثل

 المبحث الثاني: مخالطتهم في العمل
مع حسن معاشرهتم والتعامل معهم برفق لعموم  -إذا كان ليس حمرماً -نعم بجوز خمالطة ومشاركة غري املسلمني يف العمل      

ولريوا ، [1]املمتحنة: ﴾ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ﴿ قول اهلل تعاىل:
 من املسلمني صورة صادقة لإلسالم، رمبا تكون سبباً يف اعتناقهم اإلسالم.

                                                            
 .11، ص10، جالتمهيدابن عبد الرب،  2
 12، ص 10ج، التمهيد ابن عبد الرب، 1
 .436، ص6، الباب احلادي والستون، جشعن اإليمانالبيهقي،  1
 .1011، رقمالكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم النهي عن ابتداء أهل كتاب السالم، باب،  صحيحهمسلم يف أخرجه  1
 .3611رقم ،رد السالم على أهل الذمة اب، بكتاب األدب  ،سننهه يف بن ماجاأخرجه  1
 .316، ص1، جتفسير المنارحممد رشيد رضا،  1
 سبق ختربجه. 1
 . 13، ص0ج، التمهيدينظر: ابن عبد الرب،  1
َها َأْو ُردُّوَها َوإيَذا﴿ :يقصد يف قوله تعاىل 9 ن ْ يَّةر َفَحيُّوا بيَأْحَسَن مي  .﴾ُحيِّيُتم بيَتحي

 .111، ص1، جتفسيرالالطربي،  22
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ي زمالة العمل مع غري املسلمني إىل اختاذهم أولياء نأنس إليهم ونفض إليهم بدخائل نفوسنا، دلكن ال ينبغي أن تؤ      
بل جتوز املشاركة يف السكن أو  [21]آل عمران: ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې ﴿ونبوح هلم بأسرارنا، لقوله تعاىل: 

ۀ  ہ  ہ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ﴿اجملاورة فيه، قال تعاىل: 

 [.36]النساء: ﴾ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ
مل مينعوا  ، والصحابة 1الوصاة باَلار مأمور هبا مندوب إليها مسلمًا كان أو كافرًا وهو الصحيح""يقول القرطيب:      

أنفسهم من جماورة غري املسلمني، فقد روى عبد اهلل بن عمرو أنه ذحبت له شاة فجعل يقول لغالمه: "أهديت َلارنا 
، بل وبجوز العمل عند غري 2«مازال جربيل يوصيِن باَلار حىت ظننت أنه سيورثه»يقول:  اليهودي، مسعت رسول اهلل 

يومًا فرأيته متغرياً، قال: قلت: بأمي أنت وأمي  املسلمني، إذا كان العمل غري حمرم، فعن كعب بن عجرة قال: أتيت النيب 
. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبال له، «ما دخل جويف ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثالث»مايل أراك متغرياً؟ قال: 

، وال يعد خمالطة غري املسلمني ومشاركتهم يف السكن،  3كل دلو بتمرة، فجمعت مترا؛ فأتيت به النيب فسقيت له على  
داخل يف نطاق النهي عن مواالة الكافرين، "إذ النهي عن مواالة الكافرين يقصد به النهي عن حمالفتهم ومناصرهتم ضد 

ضرر بالغ  اإذ أن مناصرة الكافرين على املسلمني فيه املسلمني، كما يقصد به النهي عن الرضا مبا هم فيه من كفر،
وإضعاف لقوة اَلماعة املؤمنة، كما أن الرضى بالكفر كفر حيظره اإلسالم ومينعه، أما املواالة مبعىن املساملة  ،باملسلمني

 .4واملعاشرة اَلميلة، واملعاملة باحلسىن وتبادل املصاحل، فهذا ِا دعا إليه اإلسالم
 الثالث: التهنئة في األعياد واالحتفاالتالمبحث 

أباح اإلسالم هتنئة غري املسلمني يف املناسبات، واالحتفاالت الدنيوية كتهنئتهم بالزواج، أو والدة مولود، أو قدوم      
ار لكن هناك ضوابط هلذه التهنئة، فليست هتنئة بال قيود قائمة على اهلوى، بل هي حماطة بإط -مسافر، أو شفاء مريض

بن القيم: "ولكن  ليحذر الوقوع فيما يقع فيه اَلهال من األلفاظ اليت تدل على رضاه بدينه، كما يقول االشيء، يقول اإلمام 
أحدهم: متعك اهلل بدينك، أو يقول: أعزك اهلل أو أكرمك اهلل، إال أن يقول: أكرمك اهلل باإلسالم وأعزك به، وحنو ذلك 

، وإذا كان غري املسلم بجامل املسلم ويهنئه من مثل هذه األمور، فال ينبغي للمسلم أن 1رتكة"فهذا من التهنئة باألمور املش
يًباَوإيَذا ُحيِّي﴿ يكون أقل من غريه، واهلل تعاىل يقول: َها َأْو ُردُّوَها إينَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيءر َحسي ن ْ يَّةر َفَحيُّوا بيَأْحَسَن مي  ﴾ُتْم بيَتحي

  ﴾  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ ﴿ واهلل تعاىل يقول:، [16]النساء: 

                                                            
 .114، ص1ج، التفسيرالقرطيب،  2
 .171رقم ،، باب يبدأ باَلاراألدب المفردرواه البخاري يف  1
 .47147رقمونسبه للطرباين،  ،جامع األحاديثالسيوطي يف ذكره و  .0110رقم ،المعجم األوسط يفرباين أخرجه الط 1
 .674، ص2، جفقه السنةالسيد سابق،  1
 .441، ص1، جأحكام أهل الذمةابن القيم،  1
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ومن الرب هبم جماملتهم يف املناسبات الدنيوية ما دام ال يرتكب فيها حمرم، ورمبا يكون هذا السلوك من عوامل  ،[1]املمتحنة:
 هننئهم هبا.هداية هؤالء، لكن احملرم هنا التهنئة بأعياد دينية متثل عقيدهتم، فال نشاركهم فيها وال 

يقول ابن القيم: "أما التهنئة بشعائر الكفر املختصة به فحرام باالتفاق، مثل: أن يهنئهم بصومهم، فيقول: عيد مبارك      
 .1عليك، أو هتنأ هبذا العيد وحنوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر، فهو من احملرمات، وهو مبنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب"

 ر الوالدين وصلة األرحامالمبحث الرابع: ب
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ اهلل تعاىل أوجب بر الوالدين باملعروف واإلحسان إليهم، ولو كانا كافرين، قال اهلل تعاىل:     

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  

ڳ  ڳ   " :بن كثريايقول [، 4]لقمان: ﴾ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ   

وزاد األلوسي األمر بيانًا فقال: "أي: صحابًا معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم واملروءة   2أي حتسن إليهما"  ،ڳ  ڳڱ
كإطعامهما وكسائهما، وعدم جفائهما، وانتهارمها، وعيادهتما إذا مرضا، وذكر "يف الدنيا" لتهوين أمر الصحبة واإلشارة إىل 

، بل بلغ من مجال اإلسالم أن 3لقلة أيامها و سرعة انصرامها" أهنا من أيام قالئل وشيكة اإلنقضاء، فال يضر حتمل مشقتها
مسح لالبن املسلم إذا طلب منه والداه الكافران أن يذهب هبما إىل الكنيسة، لعجزمها، أن يذهب هبما، بل ويعطيهما ما 

 .4ينفقان يف أعيادمها
قالت: "قدمت على أمي  -رضي اهلل عنهما- ورغب اإلسالم يف صلة الرحم الكافرة، فعن أمساء بنت أيب بكر الصديق     

قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال:  قلت: إن أمي ، فاستفتيت رسول اهلل وهي مشركة يف عهد رسول اهلل 
، و 6، قوهلا: "راغبة " أي: راغبة عن اإلسالم و كارهة له، قال النووي: "وفيه جواز صلة القريب املشرك"1«نعم صلي أمك»

، يعِن تباع عند باب 0أنه رأى حلة سراء كانوا يصلون أقارهبم املشركني، فعن عمر بن اخلطاب الصحابة الكرام 
إمنا : »املسجد فقال يا رسول اهلل لو اشرتيت هذه فلبستها للناس يوم اَلمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول اهلل 

منها حلة فقال  منها حلل فأعطى عمر بن اخلطاب  اءت رسول اهلل ، مث ج«يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة

                                                            
 .441، ص1، جأحكام أهل الذمة ابن القيم، 2
 .320، ص6ج ،تفسير القرآن العظيمابن كثري،  1
 .431، ص11، جالتفسيرلوسي، اآل 1
 .12، ص1، جحاشية علا شرح كفاية الطالنالالعدوي، و  ؛601، ص1، جالثمر الداني في تقرين المعانياألزهري، األيب : ينظر 1
 .1631رقم ،هلا زوجأمها و صلة املرأة  ، باباألدبأخرجه البخاري يف  1
 .11، ص0، جعلا مسلم هشرحالنووي،  1
َراء" :قوله 1  .31، ص4، جعلا مسلم هشرحالنووي،  أي: حرير أو ثياب خمتلفة األلوان. ينظر: "سي
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إين مل أكسكها لتلبسها، فكساها : »ما قلت؟ فقال رسول اهلل  1عمر: كسوتنيها يا رسول اهلل وقد قلت يف حلة عطارد
 .3«2عمر أخاً له مشركا مبكة

أوصى  ، فالنيب 4قال النووي: "وفيه دليل َلواز صلة األقارب الكفار، واإلحسان إليهم وجواز اهلدية إىل الكافر"      
إنكم ستفتحون إرضًا يذكر فيها القرياط فاستوصوا : »قال: قال رسول اهلل  بصلة الرحم الكافرة البعيدة، فعن أيب ذر 

فالقرياط: جزء من أجزاء الدينار والدرهم وأهل مصر يكثرون من استعماله، وقوله: )ذمة ، 1«بأهلها خريًا فإن هلم ذمة ورَحاً 
ورَحاً( أما الذمة فهي احلرمة، وأما الرحم فلكون هاجر أم إمساعيل منهم، ويف رواية: )ذمة وصهراً( أما الصهر فلكون مارية أم 

 إبراهيم منهم ... واهلل أعلم.
 عيادة مرضاهم :المبحث الخامس

شرع اإلسالم عيادة املرضى غري املسلمني، فقد سئل ابن تيمية عن زيارة املسلم للمريض النصراين، فأجاب بأنه ال بأس      
عاد عمه أبا طالب يف مرضه الذي مات فيه،  ، والنيب 6بعيادته ، فإنه قد يكون من ذلك مصلحة لتأليفه على اإلسالم

أي عم قل: ال إله »وعنده  أبا جهل، فقال:  أن أبا طالب ملا حضرته الوفاة، دخل عليه النيب  فعن ابن املسيب عن أبيه،
، فقال أبو جهل وعبد اهلل بن أيب أمية: "يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد املطلب"، فلم «إال اهلل كلمة أحاج لك هبا عند اهلل

« الستغفرن لك ما مل أنه عنه: »د املطلب، فقال النيب يزاال يكلمانه حىت قال آخر شيء كلمهم به: هو على ملة عب
]التوبة:  ﴾ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿ فنزلت:

وبني عمه، وأما قوله "ملا  زاره وهو يف املرض مبرحلة مل يدخل الغرغرة بدليل احملاورة اليت دارت بينه  ، فالنيب 0"[13
ألمته، أن يزوروا املريض  ، فهذا تعليم من النيب 1حضرته الوفاة" أي قربت وفاته وظهرت عالمتها وذلك قبل النزع والغرغرة

املسلم وغري املسلم، ألن املرض حالة إنسانية يستوي فيها اَلميع، واملريض حيتاج إىل من يزوره وخيفف عنه ويشد من أزره 
 ئنه. ويطم
يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له:  فمرض، فأتاه النيب  قال: "كان غالم يهودي خيدم النيب  فعن أنس      

احلمد هلل الذي أنقذه »وهو يقول:  ، فأسلم فخرج النيب فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم  «أسلم»
                                                            

 .14، جعلا مسلم هشرح، بن حاجب بن زرارة التميمي. ينظر: النوويا، بائع احللة وهو قوله: حلة عطارد 2
 .113، ص3، جعون المعبود العظيم آبادي،ينظر: . قوله: "فكساها عمر أخاً له"، أي أعطاها له لينتفع هبا أيضاً وال يلزم لبسها 1
 .2761رقم ،الفضةحترمي استعمال إناء الذهب و  باب ،الزينةومسلم يف كتاب اللباس و  ؛146قمر  ،يلبس أحسن ما بجد باب ،أخرجه البخاري يف كتاب اَلمعة 1
 .31، ص14، جعلا مسلم هشرحالنووي،  1
 .6610بأهل مصر، برقم أخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النيب  1
 .1، ص3، جالفتاوى الكبرىابن تيمية،  1
ولكن اهلل يهدي من يشاء﴾،  كتاب التفسري باب قوله: ﴿إنك ال هتدي من أحببت، و 3114كتاب مناقب األنصار، باب قصة أيب طالب، رقم  يفأخرجه البخاري  1

 .4002رقم
 .11، ص10ج عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،الدين العيِن،  بدر 1
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عند شرحه هلذا احلديث: "وفيه جواز عيادة أهل الذمة، ال سيما إذا كان الذمي ، يقول اإلمام بدر الدين العيِن 1«من النار
 .2جاراً له،  ألن فيه إظهار حماسن اإلسالم، وزيادة التآلف هبم لريغبو يف اإلسالم"

 المبحث السابع: تعزيتهم واتباع جنائزهم
قال مجهور العلماء جبواز تعزية غري املسلم؛ ألنه من الرب الذي مل ينه عنه، يقول اإلمام النووي: "ومن تعزية املسلم      

بالكافر يقول له: أعظم اهلل أجر وأخلف عليك وأهلمك الصرب، وبجوز للمسلم أن يعزي الذمي، بقريبه الذمي فيقول: أخلف 
عليًا أن يشهد جنازة عمه أيب طالب. فعن عبد اهلل السلمي، عن علي بن أيب  لنيب ، وأمر ا3اهلل عليك وال نقص عددك"

اذهب فواره مث ال »فقلت: إن عمك الشيخ قد مات، فقال يل:  قال: ملا تويف أبو طالب، أتيت رسول اهلل  طالب 
، جاء يف شرح سنن أيب داوود، بعد 4م"، فاغتسلت مث أتيته، فدعا يل بدعوات ما يسرين هبا َحر النع«حتدث شيئاً حىت تأتيِن

، هذا وحيرم 1ذكر هذا احلديث: فهذا يدل على أن القريب املشرك إذا مات، فإنه بجب على أقربائه من املسلمني أن يواروه
 على املسلم أن يشارك يف شيء من طقوسهم الدينية. 

روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: "توفيت أم احلارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة، وهي نصرانية، فتبعها أصحاب رسول اهلل      
 "وروي أن ثابت بن قيس بن شاس جاء إىل رسول اهلل 6تكرمة للحارث، ومل يصلوا عليها ،  فقال: "إن أمه توفيت

، 0اركب دابتك وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها مل تكن معها" ه النيب وهي نصرانية، وهو حيب أن حيضرها، فقال ل
وعن عبد اهلل بن شريك قال: سأل رجٌل أبن عمر فقال: إن أمي توفيت وهي نصرانية أ فأشهد دفنها، فقال له ابن عمر: 

قرب أمه  قال: "زار النيب  ، بل وأباح اإلسالم زيارة قرب غري املسلم، فعن أيب هريرة 1"امش أمامها فأنت لست معها"
استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل، فزوروا »فبكى وأبكى من حوله فقال: 

                                                            
 .1316؟ رقمذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصيب اإلسالمباب إ ،أخرجه البخاري يف كتاب اَلنائز 2
 ؛1141، ص3ج، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مال علي القاريو  ؛101ص ،1، جعمدة القارئ شرح صحيح البخاريبدر الدين العيِن،  1

 .00، ص1، جنيل األوطاروالشوكاين، 
 .141، ص3، صروضة الطالبين وعمدة المتقينالنووي،  1
 ،باب الُغسل من غسل امليت ،السنن الكبرى يفالبيهقي و  (؛قال األلباين: صحيح)و  117رقم، ، باب الُغسل من مواراة املشركأخرجه النسائي يف كتاب الطهارة 1

 .1171رقم
 .174، ص10، جشرح سنن أبي داوودعبد احملسن العباد،  1
 . 470، ص1، جاآلثار ،يوسف القاضي وأب 1
 .117، ص6، جشرح سنن أبي داوودبدر الدين العيِن،  1
 .1120رقم ،30، ص6ج ،من اتباع املسلم جنازة الكافر ،مصنفال ،عبد الرزاق 1
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، يقول النووي معقبًا على هذا احلديث: "فيه جواز زيارة املشركني يف احلياة وزيارة قبورهم بعد 1القبور فإهنا تذكر باملوت"
 .2«وفاةال

 المبحث السابع: مخاطبتهم
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ      ﴿األصل يف خماطبة غري املسلمني، حسن الكالم ولينه، لقوله تعاىل:      

پ  پ   ﴿" :يقول الطربي، [46]العنكبوت:  ﴾ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

ڭ  ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴿ :ولقوله تعاىل ،3"إال باَلميل من القول ﴾ پ  پ

بالوجه احلسن برفق ،  ﴾ے  ے  ۓ  ۓ ﴿ يقول ابن كثري: ". [121]النحل:  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۈڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
، ولقوله تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم حني بعثهما إىل فرعون، يقول البغوي: "دارياه وارفقا 4ولني وحسن خطاب"

ال تعنفا من قولكما. وقال السدي وعكرمة: كنياه فقوال: يا أبا العباس، وقيل: يا  -رضي اهلل عنهما -معه، قال ابن عباس 
 من القول، تأليفًا لقلوهبم وحتفيزًا إلسالمهم، فقد روي أن النيب كان خياطب غري املسلمني باللني   ، والنيب 1أبا الوليد

 .6فقال النصراين: "قد أسلمت"« أسلم أبا احلارث»قال لرجل نصراين 
 . والنيب 0أنه قال لرجل نصراين: أسلم يا أبا حسان أسلم تسلم" قال ابن القيم: "روي عن عمر بن اخلطاب      
 جاء إىل النيب  -املشرك-كان خياطب أعدائه باحلجة وعدم اإلساءة وحسن االستماع، فهذا عتبة بن ربيعة  ليعرفه عن

حىت  «يا أبا الوليد أمسع»: اإلسالم فقال: "امسع مِن أعرض عليك أموراً تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها، فقال النيب 
. وكان من هديه 1قال: أفعل" احلديث «مسع مِنا»؟ قال: نعم، قال: «ا أبا الوليدأفرغت ي»: إذا فرغ عتبة قال له النيب 

  يف خطابه لغري املسلمني مراعاة منزلتهم، وهذا واضح جلي يف مكاتبته  مللوك وزعماء العامل يدعوهم إىل اإلسالم، فهذا
، 1«هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع اهلدى بسم اهلل الرَحن الرحيم، من حممد عبداهلل ورسوله إىل»إىل هرقل:  كتابه 

بسم اهلل الرَحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل كسرى عظيم فارس: » وهذا كتابه إىل كسرى ملك االمرباطورية الفارسية:
شي ملك بسم اهلل الرَحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل النجا»، وهذا كتابه إىل النجاشي: 17«سالم على من اتبع اهلدى

                                                            
 .1622قمر  ،ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه استئذان النيب  باب ،أخرجه مسلم يف كتاب اَلنائز 2
 .املصدر السابق نفسه 1
 .613، ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثري،   1
 .613، ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثري،  1
 .104، ص1، جتفسيرالالبغوي،  1
 .11211رقم ،311، ص17ج؟ اد اليهودي أو يعرض عليه اإلسالمباب هل يع ،همصنفيف أخرجه عبد الرزاق  1
 .1321، ص3، جأحكام أهل الذمةابن القيم،  1
 .173، ص1، جالسيرة النبويةابن كثري، و  ؛313، ص1، جدالئل النبوة ،؛ وأبو نعيم03، ص1، جالسيرة النبوية سحاق، إينظر: ابن  1
 .تفسيرال ،لوسياآل 9

 .173، ص1، جالسيرة النبويةابن كثري، و  ؛313، ص1،جدالئل النبوة؛ وأبو نعيم، 03، ص1، جالسيرة النبوية ،ينظر: ابن اسحاق 22
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، هكذا ترى الرفق من القول ومراعاة منزلة املخاطبني، وكان هلذا األسلوب أثر بارز يف دخول بعضهم 1«احلبشة، أسلم أنت
 اإلسالم وإظهار الود من البعض اآلخر.

 :الخاتمة
املسلمني، ففي األحكام من أهم املسائل اليت تتعلق بكيفية التعامل مع غري  اقتصرت على ذكرها تعترب املسائل اليت     

الشرعية جتد اإلنصاف ومراعاة جلب املصاحل ودفع املضار وَحاية احلريات واملنع من الظلم واالعتداء وَحاية األموال 
 واألعراض.

ويف األخالق جتد األصل فيه حسن املعاملة والسماحة والرب والعدل، فاإلسالم دين عاملي موجه إىل البشرية كلها،      
 تدعو للتعايش اإلبجايب بني مجيع البشر املبِن على التسامح واملعاملة احلسنة. ورسالته

______________________ 
 المصادر والمراجع:

 )بريوت: مؤسسة الرسالة(.، الجهاد المشروع في اإلسالمآل حممود، عبد اهلل بن زيد،  .1
، )بريوت: دار الكتب تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيِن، اآللوسي،  .2

 ه(.1411العلمية، 
علي حممد عوض  :حتقيق ،أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن عبد الكرمي عز الدينابن األثري،  .3

 .(م1114ه /1411 ،دار الكتب العلمية)بريوت:  ،عادل أَحد عبد املوجودو 
 .(م2774ه/1424 ،دار الكتب العلمية)بريوت: ، السيرة النبوية ،سحاق بن يسارإحممد بن ابن إسحاق،  .4
 .(ه1411 ،دار الكتب العلمية :بريوت)، الفتاوى الكبرى ،العباس أَحد بن عبد احلليم الدمشقي وتقي الدين أبابن تيمية،  .1
عبد القادر  :قيقحت ،الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ،الدمشقيتقي الدين أبو العباس أَحد بن عبد احلليم ابن تيمية،  .6

 .(م1111/ه  1471مكتبة دار البيان،  :دمشق) ،األرناؤوط
، مكتبة اآلداب )القاهرة: ،من عيون التاريخ والبر تلقيح فهوم أهل األثر ،عبدالرَحن بن علي بن حممد أبو الفرجابن اَلوزي،  .0

 .(م1101
دار الكتب  :بريوت) ،عادل أَحد :حتقيق ،صابة في تمييز الصحابةاإل ،أبو الفضل أَحد بن علي بن حجر العسقالينابن حجر،  .1

 .(ه 1411، العلمية
: حممد فؤاد عبد ، وترقيم: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وحمب الدين اخلطيبحتقيق، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  .1

 (.الفكر: دار ، )بريوتالباقي
 .(م1111/ه 1411 ،دار العاصمة ودار الغيث) ،المطالن العالمية بزوائد المسانيد الثمانية، العسقالين ابن حجر .17
 .(م1114، الدار التونسية للنشر :تونس) ،التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهرابن عاشور،  .11

                                                            
 .213، ص3، جية من سيرة األمين المأمونبالسيرة الحل، يببرهان احلل 2
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دار : بريوت) ي، علي حممد البجاو  :حتقيق ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،حممدأبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ابن عبد الرب،  .12
 .(م1112ه /1412 ،اَليل

 .(م1117ه /1477 ،الرياض مكتبة الرياض احلديثة) ،الكافي من فقه أهل المدينةابن عبد الرب،  -1
دار الكتب العلمية،  :بريوت) ،الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسيابن عطية،  .13

 .(م1113ه /1413
 .(م1110ه/1411، للنشر يرماد)الدمام: ، أحكام أهل الذمة ،حممد بن أبو بكر بن أيوبابن القيم،  .14
 .(ه 1417، دار اهلالل)بريوت: ، التفسير القيمابن القيم،  .11
دار الكتب  ، )بريوت:حممد حسني شس الدين :حتقيق، تفسير القرآن العظيم ي،رشقأبو الفداء امساعيل بن عمر بن كثري الابن كثري،  .16

 .(ه1411، العلمية
 .(م1106ه/1311، بريوت: دار املعرفة) ،حتقيق: مصطفى عبد الواحد، السيرة النبويةابن كثري،  .10
 ،دار املؤيدو مؤسسة الرسالة ) ،الرتكيحتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن ، الفروع ،حممد بن مفلح شس الدين املقدسيابن املفلح،  .11

 .(م2773ه /1424
، حتقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الدبياري ،السيرة النبوية ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، أبو حممد مجال الدينابن هشام،  .11

 .(م1111ه /1301،  احلليبيبمصطفى البا)مصر: 
حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، )بريوت: دار الكتب العلمية، ، فتح القديرحممد بن عبد الواحد كمال الدين، ابن اهلمام،  .27

 م(.2773ه /1424
 (.دار الكتب العلمية)بريوت:  ،المهذب من فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي ،الشريازيإسحاق  وأب .21
 .(بدون تاريخ ،دار الفكر العريب :القاهرة)، زهرة التفاسير ،حممد بن أَحد بن مصطفىأبو زهرة،  .22
 .(ه  217 ،دار الفكر العريب :القاهرة)، العالقات الدولية في اإلسالمأبو زهرة،  .23
: دار إحياء الرتاث )بريوت ،إرشاد العقل السليم إلا مزايا كتاب رب العالمين ،حممد بن حممد بن مصطفى العماديأبو السعود،  .24

 .(العريب
 .(م1116ه/1476 ،دار النفائس )بريوت:، دالئل النبوة ،أَحد بن عبد اهلل بن موسى األصبهاينأبو نعيم،  .21
 .(دار الكتب العلمية )بريوت:، اآلثار ،يعقوب بن إبراهيم األنصاريأبو يوسف القاضي،  .26
املطبعة  ، القاهرة:حسن حممدسعد و طه عبد الرؤوف سعد  :حتقيق ،املكتبة األزهرية للرتاث :القاهرة) ،الخراجأبو يوسف القاضي،  .20

 .(السلفية
 .(ه1331 ،مصطفى احلليب)، الثمر الداني في تقرين المعاني ،صاحل عبد السميعاأليب األزهري،  .21
 .(مؤسسة الرسالة)بريوت: ، المبادئ األساسية للعالقات الدولية والدبلوماسيةأَحد،  ة، حممدحبانا .21
 .(م1110ه /1411، دار الصديق) ،حتقيق: حممد ناصر األلباين، المفرد األدب، براهيمإمساعيل بن إحممد بن  ،البخاري .37
 .(بن كثريادار  :بريوت)، الصحيحالبخاري ،  .31
 (.ه1477، دار املعرفة :بريوت) ،السيرة الحلبية من سيرة األمين المأمون علي، برهان احلليب، .32
 .(م1110ه/1410 ،دار طيبة للنشر والتوزيع) ،معالم التنزيل )تفسير البغوي(البغوي، حميي السنة أبو حممد احلسني،  .33
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 .(مؤسسة املعارف :بريوت) ،فتوح البلدان، أَحد بن حيىيالبالذري،  .34
 ،دار الوطن للنشر)الرياض:  ،المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف الخيرة  ،أَحد بن أبو بكر إمساعيلالبوصريي،  .31

 .(م1111ه /1427
 ،دار الكتب العلمية ، بريوت:حممد عبد القادر عطا :حتقيق، السنن الكبرى ،موسى أبو بكرأَحد بن احلسني علي بن البيهقي،  .36

 .(م2773ه /1424
 .(م2773ه /1423، مكتبة الرشد)الرياض: ، شعن اإليمانالبيهقي،  .30
،  احلليبيبالبا: شركة ومطبعة مصطفى )مصر ،حتقيق: أَحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي، السنن ،حممد بن عيسىالرتمذي،  .31

 .(م1101ه /1311
مكتبة النهضة ) ،ترمجة وتعليق د. حسن إبراهيم حسن د. عبد اجمليد عابدين د. إمساعيل النحراوي، الدعوة إلا اإلسالمتوماس آرنولد،  .31

 .(م1101 ،املصرية
 .(دار الكتب العلمية :بريوت) ،)تفسري اخلازن( لباب التأويل من معاني التنزيل ،عال الدين علي بن إبراهيم اخلازن، .47
 .(ه 1317، املطبعة السلفية :القاهرة)، ون الدستورية والخارجيةؤ السياسة الشرعية في الشخالف، عبد الوهاب،  .41
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 التعايش بين األديان وفق المنهج اإلسالمي
 

 1د. ليلا بنت محمد بن سليمان العقيل
 ملخص البحث:

العديد من  هيف وسائل اإلعالم واالتصال، وقد عقدت ل االيت يكثر تناوهل همةاملإن موضوع التعايش من املوضوعات      
من املوضوعات اليت ما زالت تشغل بال اجملتمعات  من مناذج التعايش  هواملؤمترات والندوات العلمية وامللتقيات الفكرية، و 

اإلسالم للتعايش بني  هيأهاالظروف اليت بيان و  ،ز فضائل اإلسالمابر إلالبحث  هذا ويهدفاإلنسانية. بالقرآن  هااليت وصف
إىل التعايش السلمي بني  هاعن مناذج وأمثلة من القرآن الكرمي تدعو فيوالكشف  ،القرآين هجاملسلمني وغري املسلمني وفق املن

رية تتضمن مبادئ األديان تتمثل يف: أن األديان السماوية فط هذهقيما مشرتكة ونقاط اتفاق بني  هناكأن  وبيان ،األديان
االنضباط يف السلوك و  .هاإنسانيت اإرشاد اإلنسان إىل طريق واحد حيقق هل هوواحد و  هروعقائد مشرتكة مستمدة من جو 

فيه املنهج  استخدمو  وإىل السالم والعيش يف وئام. ا،والدعوة إىل العمل واحرتام العالقات اإلنسانية اليت تدعو مجيع األديان هل
 ملنهج التحليلي.االستقرائي، وا

________________________ 
 :المقدمححححححة

حبب إلينا اإلميان و  ،احلمد هلل الذي خلقنا من عدم، وأسبغ علينا النعم، سبحانه علمنا من جهالة، وهدانا من ضاللة     
وأشهد أال إله إال اهلل وحده  وأنعم علينا بنعمة اإلسالم وكفى هبا نعمة. ،وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان

 .ال شريك له، وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهلل ورسوله
فمن املعلوم أن اإلنسان هو ابن بيئته اليت أنشأته وأقلمته، وهي اليت توفر له احتياجاته األساسية، لذلك ال ميثل ! وبعد     

بل هي من  ،بل هي من طبيعتهم البشرية، ومن أصل خلقتهم اآلدمية ،أفرادًا ومجاعات؛ احنرافًا أو شذوذاً التنوع بني الناس 
َنتيُكْم َوأَْلَوانيُكْم ﴿ آيات اهلل ونعمه اليت امنت هبا عليهم يف القرآن فقال: َماَواتي َواأْلَْرضي َواْختياَلُف أَْلسي ْن آيَاتيهي َخْلُق السَّ  ۚ  َومي

ليكَ  يفي  إينَّ   .[22]الروم: ﴾نيَ لِّْلَعاليمي  آَليَاتر  ذََٰ
ضطالع باملسؤوليات، وإىل فمن الطبيعي أن تتنوع الطبائع واألمزجة، وليكن تنوع إبجايب فيه ثراء وخصوبة يدفع إىل اال     

 والعقلية، وغريها واقعاً مرئياً. جعل الوفاء باحلاجات النفسية،
ن ذََكرر َوأُنَثىَٰ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا يَا أَي َُّها النَّ ﴿ قال تعاىل:       اللَّهي  عيندَ  َأْكَرَمُكمْ  إينَّ  ۚ  اُس إينَّا َخَلْقَناُكم مِّ

ومن خالل هذه اآلية الكرمية نالحظ أن الغاية من اختالف الناس إىل شعوب . [22]احلجرات: ﴾َخبيريٌ  َعلييمٌ  اللَّهَ  إينَّ  ۚ   أَتْ َقاُكمْ 

                                                            
 الرَحن، اململكة العربية السعودية. اآلداب جبامعة األمرية نورة بنت عبد يف كليةقسم الدراسات اإلسالمية بستاذ املشارك األ 1
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وبات واضحاً أن أمهية  ،وتنوعهم إىل ثقافات إمنا هو للتعارف ال للتناكر، وللتعايش ال لالقتتال، وللتعاون ال للتطاحن ،وقبائل
 التعايش بني األديان بات ضرورياً ضرورة الوجود نفسه.

ارسة بأنه إذا كان هلؤالء وجود فألولئك وجود، وإذا كان هلؤالء دين له حرمته  التسليم كما أنه يقتضي      اعتقاداً، وسلوكاً، ِو
، نتهاك فألولئك خصوصية ثقافية ال تقبل املس أبداً فألولئك دين له احلرمة نفسها، وإذا كان هلؤالء خصوصية ثقافية ال ترضى اال

 .األديان ضرورة ملحة لتستمر احلياة اإلنسانيةلذلك كان احلوار والتعايش بني 
 ومن اَلدير بالذكر أن هناك قيماً مشرتكة ونقاط اتفاق بني هذه األديان تتمثل يف:     

أن األديان السماوية فطرية تتضمن مبادئ وعقائد مشرتكة مستمدة من جوهر واحد وهو إرشاد  -1
 اإلنسان إىل طريق واحد حيقق هلا إنسانيتها.

اط يف السلوك والدعوة إىل العمل واحرتام العالقات اإلنسانية كلها من األمور اليت تدعو االنضب -2
 مجيع األديان هلا، وإىل السالم والعيش يف وئام.

 األول مبحثال
 مفهوم التعايش بين األديان

 التعايش في اللغة:
عاشو على األلفة واملودة، ومنه التعايش السلمي، . ويف املعجم الوسيط: تعايشوا: 1مشتق من العيش، والعيش احلياة     

 .2واملشرب والدخلوعايشه: عاش معه. والعيش معناه: احلياة وما تكون به احلياة من املطعم 
 صطالح:التعايش في اال

بعد احلرب وهو من املصطلحات احلديثة اليت ظهرت  يقصد به العيش املتبادل مع اآلخرين القائم على املساملة واملهادنة.     
 .3العاملية الثانية، وهو مصطلح يراد به حالة السلم اليت تعيش فيها دول ذات أنظمة اجتماعية، أو عقائد سياسية متباينة

( الذي شاع يف هذا العصر، جند أن البحث يف مدلول Coexistenceوإذا دققنا يف مدلوالت مصطلح التعايش )     
 ات ثالثة: ا إىل مستوي    ارب فيما بينها، ولكن ميكن تصنيفه   املعاين حمملة مبفاهيم تتضهذا املصطلح يقودنا إىل مجلة من 

املستوى األول: سياسي أيديولوجي حيمل معىن احلد من الصراع، أو العمل على احتوائه، أو التحكم يف إدارة هذا      
 الصراع مبا يفتح قنوات االتصال.

ز إىل عالقات التعاون بني احلكومات والشعوب فيما له صلة باملسائل القانونية، املستوى الثاين: اقتصادي يرم     
 واالقتصادية، والتجارية، من قريب أو بعيد.

                                                            

 مادة )عيش(. ،471، ص2ج ،القاموس المحيط ،لفريوزآباديوا ؛110، ص2ج ،مقاييس اللغة ،انظر: ابن فارس 1
 .631، ص2، جالمعجم الوسيطجمموعة من املؤلفني،  2
 .0ص ،الحوار أصوله المنهجية ،انظر: أَحد الصويان 3
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املستوى الثالث: ديِن، ثقايف، حضاري وهو األحدث ويشمل حتديداً معىن التعايش الديِن أو التعايش احلضاري، واملراد      
ان السماوية يف العمل من أجل أن يسود األمن والسالم العامل، وحىت تعيش اإلنسانية يف جو به: أن تلتقي إرادة أهل األدي

 .1من اإلخاء والتعاون على ما فيه اخلري الذي يعم بني البشر مجيعاً، وهذا هو املعىن الشامل العام يف معىن التعايش
 :أسس وخصائص التعايش: األول طلنالم

 أسس التعايش: -1
 وهي: ،نطالق إليهالتعايش بني األديان البد أن يقوم على أسس راسخة، تكون مبثابة االإن      
األساس األول: القناعة التامة، واإلرادة احلرة، والرغبة املشرتكة بني أهل األديان السماوية للتعايش، مبعىن أن تكون هذه      

 خارجي عن الذات، كالضغوط املفروضة عليهم، مهما كان شأهنا الرغبة، واإلرادة والقناعة نابعة من الذات، من غري أي تأثري
 ومهما كانت أسباهبا.

األساس الثاين: التفاهم واالتفاق املشرتك على أهداف التعايش وغاياته اليت ختدم اإلنسانية كلها، وحتقق مصاحلها العليا،      
نشوء النزاعات واحلروب املختلفة فضاًل عن دفع اَلور  وعلى رأسها السلم العاملي، واألمن، واألمان ما حيول بينها وبني

والظلم واالضطهاد، وردع االعتداء على الشعوب واَلماعات واألفراد الذي يصدر عن بعض السياسات اليت خترتق حقوق 
 اإلنسان.

لنتائج املرضية احلسنة، األساس الثالث: التعاون املشرتك من قبل أهل األديان كلها والعمل اَلاد، للوصول إىل حتقيق ا     
واألهداف السياسية للتعايش وهذا ال يتم غالبًا إال بناًء على وضع خمطط تنفيذي يشرتك فيه اَلميع للوصول إىل املطلب 

 األمسى.
األساس الرابع: االحرتام املتبادل بني أهل األديان كلها، ومنح الثقة لبعضهم البعض، من أجل االستمرارية والتمكن من      

حبيث لو حدث أي خالف فيما بينهم فليحتكموا إىل ما التزموا فيه من القدر املشرتك  ،حتقيق أهداف التعايش وأغراضه
وهي القيم العظمى واملثل العليا اليت اجتمعت عليها إرادة اجملتمع  ،الديِن أو القانوين املستوحى من مجيع األديان كلها

 .2الدويل
 
 خصائص التعايش: -2

 من أبرزها ما يأِت: ،ايش بني األديان من منظور شرعي له خصائص كثريةالتع     
أنه مرتبط بالوازع الديِن، ومبراقبة اهلل عز وجل، وأن املسلم ميارسه بدافع التقوى واإلميان باهلل عز وجل قال  -1

ُلوا تعاىل: ﴿ ُلوا ۚ  َواَل بَجْريَمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومر َعَلىَٰ َأالَّ تَ ْعدي ْقَوىَٰ  أَقْ َربُ  ُهوَ  اْعدي  .[1]املائدة: ﴾ليلت َّ

                                                            

 .26-21ص ،حقيقة العالقة بين المسلمين وغير المسلمين ،سعد الصيِنو  ؛407ص ،االتجاهات العقالنية الحديثة ،انظر: ناصر العقل 1
 .31ص ،التعايش السلمي ،هيوكتسكلو  ؛41-40ص ،مفهوم التعايش في اإلسالم ،اهلل الفاضل عبدانظر:  2
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جمال أن مصدره الوحي اإلهلي، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وأن نصوصه مقدسة فال  -2
 .1للتالعب هبا من قبل البشر كيف شاءوا، ألجل ذلك فإن التعايش من منظور الشرع عبادة من أجّل العبادات

 :التعايش مقومات وثمرات: الثاني طلنالم
 مقومات التعايش: -1

 من أبرزها ما يأِت: ،لتحقيق التعايش بني األديان مقومات عديدة     
 التحلي بفهم اجملتمع، ومعرفة ما فيه من اختالفات ثقافية، واجتماعية، بني أفراده. -1
وتطويره يتحقق التعايش عندما يشعر اَلميع بأهنم أبناء وطن واحد، وأن عليهم أن يعملوا على رفعته  -2

 وتنميته تنمية شاملة للجوانب الروحية واملادية.
االعرتاف باآلخر، وال سيما اعرتاف الطرف األخري غري املسلمني باملسلمني، مع استصحاب املسلمني  -3

 .2للفوارق اَلوهرية واملوضوعية بني دين اإلسالم احملكم احملفوظ، وغريها من األديان احملرفة املبدلة
 :مثرات التعايش -2

 ومن أبرز فوائده ما يأِت: ،للتعايش بني أفراد اجملتمع فوائد عديدة سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية     
 أنه سبب لتحقيق املصاحل املشرتكة َلميع أفراد اجملتمع على اختالف أدياهنم وأعرافهم. -1
 أنه سبب لتحقيق األمن واإلستقرار يف اجملتمع. -2
 اجملتمعات وتطويرها سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً.أنه سبب لتنمية  -3
أنه سبب لنشر الدعوة بني أفراد اجملتمع بسبب اختالط غري املسلمني باملسلمني، وتفهمهم لطبيعة اإلسالم  -4

السمحة، ومعرفتهم مببادئه العظيمة اليت تظهر بوضوح يف حرص املسلم على حسن التعامل، واحرتام اَلريان، 
 .3خرين والتسامح مع مجيع أفراد اجملتمعومساعدة اآل

 
 الثاني مبحثال

 التعايش في ضوء القرآن الكريم
فيكفي أن تقرأ النداءات القرآنية املبدوءة  ،إن املتأمل يف القرآن الكرمي بجد أنه دعا إىل التعايش والتسامح بني مجيع البشر     

بيأيها الناس، فهو ليس مقصورًا على اتباعه، أو املؤمنني به فقط؛ بل ميد يد التواصل للجميع، ويعرتف باألمم السابقة 
فتح أن ي  ويتواصل معها باحلوار واجملادلة باليت هي أحسن، ويذكر حماسنهم ومزاياهم وال يبخسهم حقهم بل يأمر نبيه

 معهم باب النقاش واحلوار.
                                                            

 .17ص ،مفهوم التعايش اإلسالمي أسامة أَحد، انظر: 1
 .11ص ،الحوار مع أهل الكتاب ،انظر: خالد القاسم 2
 .61ص ،األديان والسالم العالميو ؛241ص ،مفهوم التعايش في اإلسالم ،اهلل الفاضل عبدانظر:  3
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 :دالئل من القرآن علا مشروعية التعايش بين األديان: األولطلن لما
من املعلوم أنه مل ترد لفظة التعايش يف القرآن صرحية، ولكن جاءت مصطلحات رمبا تكون أوسع معىن، وأشل تعاماًل      

 من مصطلح التعايش.
ن ذََكرر َوأُنَثىَٰ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوايَا ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل:      ، [13]احلجرات: ﴾أَي َُّها النَّاُس إينَّا َخَلْقَناُكم مِّ

سم والقبيلة، إمنا هو خطاب للبشرية باملعىن الواسع يف تبادل املعارف والعلوم واحملاسن لفظ التعارف ليس مقصورًا على االف
 والفضائل.

دي احلَْرَامي َأن تَ ْعَتُدوا ويقول تعاىل: ﴿      وُكْم َعني اْلَمْسجي ِّ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا ۚ  َواَل بَجْريَمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومر َأن َصدُّ ْقَوىَٰ  اْلربي  َواَل  ۚ   َوالت َّ
مثْي  َعَلى تَ َعاَونُوا يدُ  اللَّهَ  إينَّ  ۚ  اللََّه  َوات َُّقوا ۚ   َواْلُعْدَواني  اإْلي  [.2]املائدة: ﴾اْلعيَقابي  َشدي

التعاون على اخلري واملصلحة، مفهوم شرعي ناصع، متفق عليه، سواء مع املوافق أو املخالف؛ ألنه تعاون على معىن      
 صحيح، وهو الرب والتقوى، وليس اإلمث والعدوان.

وتقرهبم من هداية اهلل  ،اليت ترفع بِن اإلنسان وتقدمي أفضل القيم ،وذلك املفهوم التعاوين والتعاريف يف غاية التبشري للناس     
على العدل مع املخالفني الذين قد  -مبزيد تأكيده- هذه اآلية بالعدل، وخصيف فقد أمر اهلل  بدينه العظيم اإلسالم.

يقتصر  قال القرطيب: "ودلت اآلية أيضًا على أن كفر الكافر ال مينع من العدل عليه، وأن يظلمهم املرء بسبب االختالف.
هبم على املستحق من القتال واإلسرتقاق، وأن املثلة هبم غري جائزة، وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك فليس لنا أن 

 .1نقتلهم مبثله قصداً إليصال الغم واحلزن إليهم"
تكاب ما ال حيل كمثلة وقال البيضاوي: "ال حيملنكم شدة بغضكم للمشركني على ترك العدل فيهم، فتعتدوا عليهم بإر      

ْقَوىَٰ وقذف، وقتل نساء وصبية ونقض عهد، تشفياً ِا يف قلوبكم ﴿ ُلوا ُهَو أَقْ َرُب ليلت َّ  .2﴾ أي العدل أقرب للتقوى"اْعدي
 كما أن اهلل عز وجل أخرب أن اختالف البشر يف شرائعهم هو أيضًا واقع مبشيئة اهلل تعاىل ومرتبط حبكمته قال تعاىل:     

َهاًجا ﴿ ن ْ ْرَعًة َومي نُكْم شي ةً  َلَََعَلُكمْ  اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ  ۚ  ليُكلٍّ َجَعْلَنا مي َدةً  أُمَّ ُلوَُكمْ  َولََٰكين َواحي رَاتي  فَاْسَتبيُقوا ۚ   آتَاُكمْ  َما يفي  لَِّيب ْ  ۚ   اخْلَي ْ
ُعُكمْ  اللَّهي  إيىَل  يًعا﴾ َمْرجي َدًة ﴿ :وقال. [41]املائدة: مجَي ًة َواحي نيَ  يَ زَاُلونَ  َواَل  ۚ  َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَََعَل النَّاَس أُمَّ َم  خُمَْتليفي إيالَّ َمن رَّحي

ليكَ  ۚ  َربَُّك  عرتاف باالختالف والتعدد حيمل يف داخله معرفة ضرورية بوجود الشر واخلطأ فذلك اال ،[111-111]هود: ﴾َخَلَقُهمْ  َوليذََٰ
 واألخالق والتقوى.اجملافية لقيم الفضيلة 

نيَ قال ابن كثري عن قول اهلل: ﴿      مَ إيالَّ مَ  َواَل يَ زَاُلوَن خُمَْتليفي أي وال يزال اخللف بني الناس يف أدياهنم واعتقادات  ﴾َربُّكَ  ن رَّحي
مللهم وحنلهم ومذاهبهم وأرائهم ... قال احلسن البصري: الناس خمتلفون على أديان شىت إال من رحم ربك، فمن رحم ربك 

 .1غري خمتلف

                                                            

 .240، ص4ج ،الجامع ألحكام القرآن القرطيب، 1
 .361، ص1ج ،تفسيرال ،البيضاوي 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura11-aya119.html
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 اإلسالمي:التعامل مع غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي وفق المنهج : الثانيطلن الم
وليس أبلغ وأوىف  ،التعايش بني املسلمني وغري املسلمني املسلمني مشروع، والنصوص اليت تدل على مشروعيته كثرية     

بالقصد من اآلية الكرمية: ففيها داللة على عمق مبدأ التعايش يف مفهوم اإلسالم، ذلك أن املساحة املشرتكة بني املسلمني 
 وأهل الكتاب مساحة واسعة.

َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد إيالَّ اللََّه﴾ُقْل يَا َأْهَل اْلكيَتابي تَ َعاَلْوا إيىَلَٰ َكليَمةر ﴿ وميكن لنا أن نستنبط من هذه اآلية الكرمية      نَ َنا َوبَ ي ْ  َسَواءر بَ ي ْ
 القاعدة الشرعية اليت حتدد موقف اإلسالم من التعايش بني األديان. [64]آل عمران:

بأن يدعو أهل الكتاب إليها يأِت بياهنا املفصل يف ثالثة أمور رئيسة،  نبيه حممدًا   " اليت أمر اهللسواءإن كلمة "     
فإن احلس املؤمن يستمد منها معاين وإشارات ذات  هي: إن كانت تدور حول التوحيد، واإلقرار بالربوبية واأللوهية هلل 

 وهي: ،عالقة بواقع الناس يف معاشهم وحياهتم
 ثالثاً: وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهلل. : وال نشرك به شيئاً.ثانياً  أواًل: أال نعبد إال اهلل.     
وإىل عدم اإلشراك به، وإىل  ،ألهنا تدعو إىل إفراد اهلل بالعبودية ؛فهذه اآلية هي القاعدة الذهبية للتعايش بني األديان     

 رفض الطغيان واَلربوت والكربياء وفرض اهليمنة.
ناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهلل، يستوحون منهم التعاليم واملبادئ، أو خيشوهنم، أو خيضعون ملا وذلك بأن يتخذ ال     

 .2ميلكونه من قوة باطشة ِا يؤدي إىل خلل يف الكيان اإلنساين، وإىل الفوضى يف العامل
االعتبار متباداًل. وعلى الرغم من أن عدم فدين االسالم يعترب اليهود والنصارى أهل ديانة مساوية، حىت وإن مل يكن هذا      

هو أمر عظيم وشأن خطري، بل هو أمر فارق؛ فإن اإلسالم استوعب هذا اخلالف، ال بالتهوين من   اإلميان بنبوة حممد
 قد.أمره أو املهادنة العقيدية له، ولكن مبا رمسه يف باب املعامالت من تعاليم تسمح بالتواصل والرتاحم رغم اختالف املعت

يَاريُكْم َأن تَ بَ رُّوُهمْ فقال تعاىل: ﴿      ن دي يني وملَْ خُيْريُجوُكم مِّ يَن ملَْ يُ َقاتيُلوُكْم يفي الدِّ َهاُكُم اللَُّه َعني الَّذي ْم الَّ يَ ن ْ طُوا إيلَْيهي  إينَّ  ۚ   َوتُ ْقسي
بُّ  اللَّهَ  نيَ  حيُي طي يَاريُكْم َوظَاَهُروا َعَلىَٰ إيخْ •  اْلُمْقسي ن دي يني َوَأْخَرُجوُكم مِّ يَن قَاتَ ُلوُكْم يفي الدِّ َهاُكُم اللَُّه َعني الَّذي َا يَ ن ْ ُكْم َأن إيمنَّ رَاجي

ُمْ  َوَمن ۚ  تَ َولَّْوُهْم  ففي اآلية حث على اإلحسان والرب بغري املسلمني، الذين مل  [1-1]املمتحنة:﴾ ونَ الظَّاليمُ  ُهمُ  فَُأولََٰئيكَ  يَ تَ َوهلَّ
 يقاتلوا املسلمني، أو يتآمروا على قتلهم.

واإلحسان املذكور يف هذه اآلية يكون بالرفق بضعيفهم، وسد خلة فقريهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولني      
القول هلم، واحتمال أذيتهم يف اَلوار لطفًا منا هبم؛ ال خوفًا وتعظيماً، والدعاء هلم باهلداية وأن بجعلوا من أهل السعادة، 

                                                                                                                                                                                                            

 .214، ص2، جتفسيرالابن كثري، انظر:  1
 .114ص ،الحوار أصوله المنهجية ،لصوياناانظر:  2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya9.html
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اهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد ألذيتهم، وصون أمواهلم، وعياهلم، وأعراضهم، ونصيحتهم يف مجيع أمورهم يف دينهم ودني
 .1ومجيع حقوقهم ومصاحلهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم

لَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت ﴿ ومن اآليات الدالة على التعايش مع غري املسلمني قوله تعاىل:      ينَ  َوَطَعامُ  ۚ  اْليَ ْوَم ُأحي  اْلكيَتابَ  أُوُتوا الَّذي
لٌّ  لٌّ  َوَطَعاُمُكمْ  لَُّكمْ  حي ُمْ  حي نَ  َواْلُمْحَصَناتُ  ۚ   هلَّ َناتي  مي نَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤمي ينَ  مي ن قَ ْبليُكْم إيَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ أُوُتو  الَّذي ا اْلكيَتاَب مي

ي َأْخدَ  ذي نَي َواَل ُمتَّخي َر ُمَسافيحي نينَي َغي ْ ميَاني  َيْكُفرْ  َوَمن ۚ  انر ُأُجوَرُهنَّ حُمْصي َرةي  يفي  َوُهوَ  َعَمُلهُ  َحبيطَ  فَ َقدْ  بياإْلي نَ  اآْلخي ريينَ  مي  ﴾اخْلَاسي
وقال تعاىل يف التعامل مع  واآلية أحلت طعام أهل الكتاب ونساءهم، ومها أمران يستلزمان التعايش والتساكن.. [1]املائدة:

ْعُهَما ﴿ الوالدين إذا كان كافرين وكان الولد مسلماً:  ۚ  َوإين َجاَهَداَك َعَلىَٰ َأن ُتْشريَك يبي َما لَْيَس َلَك بيهي عيْلٌم َفاَل ُتطي
ب ْ  نْ َيا َمْعُروفًاَوَصاحي ، أي صاحبهما صحبة إحسان باملعروف، والبعد عن اإلساءة إليهما بالقول أو [11]لقمان: ﴾ُهَما يفي الدُّ

 يء إال طاعة اهلل ورسوله فإهنما مقدمتان على كل شيء.واحلرص على طاعتهما، وتقدميهما على كل ش 2الفعل
فإن اهلل عز وجل بعث نبيه ؛ كما أن اإلسالم وضع ضمانات لغري املسلمني املساملني الذين يقيمون يف اجملتمع اإلسالمي     
 نيَ ﴿ رَحة للعاملني يتصفوا بصفة الرَحة يف تعاملهم فيما املسلمني أن   وقد أمر .[170]األنبياء: ﴾َوَما أَْرَسْلَناَك إيالَّ َرَْحًَة لِّْلَعاَلمي

 .3«ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس» : بينهم ومع غريهم بل وحىت مع احليوان فقال 
قال ابن بطال: "فيه احلض على استعمال الرَحة  لفظة عامة تشمل كل أحد، دون اعتبار َلنس أو دين. (الناس)وكلمة      

 .4فيدخل املؤمن والكافر والبهائم واململوك فيها وغري اململوك" َلميع اخللق
ُنوا فحث اإلسالم املؤمنني وألزمهم باإلحسان والرب يف معاملة من ال يعتدي على املسلمني فقال: ﴿      اللََّه  إينَّ  ۚ  َوَأْحسي

نينيَ  بُّ اْلُمْحسي  .[111]البقرة: ﴾حيُي
يني وخاصة اآلية الكرمية: ﴿ ،لتأصيل التعايشولعل سورة الكافرون كانت نرباسًا       َ دي يُنُكْم َويلي فهذا  [6]الكافرون:﴾ َلُكْم دي

 .1ولذا البد من وجود عالقة تربطنا مع أهل األديان مبنية على التسامح ،اعرتاف من القرآن الكرمي بوجود أديان أخرى
 الثالث مبحثال

 أنواع التعايش
 :األول: التعايش المشروعطلن الم

إن معىن التعايش املشروع هو قبول التصاحل الدنيوي والوجود واَلوار يف االتفاق، على مجلة من األخالق اإلنسانية اليت      
 تتيح فرصة لتبادل احلوار واإلقناع.

                                                            

 .324، ص1ج ،مفاتيح الغين ،لرازيوا ؛21، ص3ج ،الفروق ،لقرايفاانظر:  1
 .11، ص4ج ،تفسيرال ،السعديو  ؛241، ص1ج ،تفسيرال ،انظر: البغوي 2
 .640، ص1ج ،صحيحهأخرجه البخاري يف  3
 .43، ص6ج ،تحفة األحوذياملباركفوري، انظر:  4
 .02ص ،مفهوم التعايش اإلسالمي أسامة أَحد،انظر:  1
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اخلطاب،  فاإلسالم يدعو إىل التعايش املشروع مع غري املسلمني وفق احلكمة واللني واملعروف سواءاً يف ذلك التعامل يف     
 .1أو يف مطلق التصرف، وفق الضوابط الشرعية

ولقد نصت النصوص من القرآن يف الدراسة السابقة على هذا املفهوم؛ ألهنا وسيلة من وسائل دعوة غري املسلمني      
هم من لإلسالم، ويبِن معهم يف حاالت السلم على الرب والتسامح والتعامل احلسن، وتأمني مصاحلهم الدينوية، ومتكين

 .2املشاركة يف خدمة اجملتمع واحملافظة على أمنه واستقراره، ومتكينهم من العمل على تطويره ورفعته وتنميته
 هي:و  ،والبد من وضع ثالثة مبادئ للتعايش واحلوار     
 .أواًل: اإلتفاق على استبعاد كل كلمة ختدش عظمة اهلل      
 رسله من أهل الصدق واألمانة والكياسة.ثانياً: اإلتفاق على أن اهلل خيتار      
 بني األديان.: ما وجدناه متوافقاً يف ديننا نرد إليه ما اختلف فيه، وبذلك ميكن وضع قاعدة مشرتكة ثالثاً      
 وبذلك نصل إىل نتائج تدعم التعايش بني األديان وفق اهلوية اإلسالمية, وأن يشمل التعايش بني األديان العمل املشرتك     

حملاربة اإلحلاد، واالحنالل اخللقي، وتفكك األسرة، والقضاء على أسباب التوتر واالضطراب حبل األمن والسالم، وإنصاف 
 .3املظلومني يف األرض مجيعاً دون استثناء

 :الثاني: التعايش الممنوع طلنالم
تقدمي نصف عقيدة، أو بعض دين وهذا مرفوض حتت واملراد به املفهوم السليب للتعايش، مبعىن التنازل عن العقيدة، أو      

ُنوَن بيبَ ْعضي اْلكيَتابي َوَتْكُفُروَن بيبَ ْعضر أي مسمى جاء به، قال تعاىل: ﴿  .[11]البقرة: ﴾أَفَ تُ ْؤمي
ومن مظاهر التعايش املمنوع الدعوة إىل ما يسمى بوحدة األديان، وكذا الدعوة لبناء املساجد والكنائس وحنوها من      

 اكن العبادة يف حميط واحد، يف اَلامعات، واملطارات، والساحات العامة.أم
مبادلة الكفار احلب واملودة ومشاركتهم يف أعيادهم  -وهو من أشد أنواع احملرمات-ومن مظاهر التعايش املمنوع أيضًا      

ألهنا إما أن تكون مبتدعة يف دينهم، وإما أن تكون منسوخة  ؛وهي أعياد غري مشروعة، ال يرضاها اهلل عز وجل ،الدينية
 باإلسالم، وإقامتها واملشاركة فيها توجب سرور قلوب غري املسلمني مبا هم عليه من الباطل.

متكني غري املسلمني يف دار اإلسالم من وسائل اإلعالم لبث الربامج الدينية اخلاصة هبم يف  ،ومن التعايش املمنوع     
 .4تمعات اإلسالميةاجمل

ومن أبرزها: إخالء اجملالس هلم عند قدومهم،  ،وقد نبه اإلمام القرايف على أمور كثرية تدخل يف باب التعايش املمنوع     
 .1ونداؤهم باألمساء العظيمة وحنو ذلك
                                                            

 .1-0، صالتساهل مع غير المسلمين مظاهره وآثاره ،انظر: عبداهلل الطريقي 1
 .210، صالتبشير واالستعمار ،مصطفى اخلالديو  ؛441، صأهمية الجهاد ،لعليايناانظر:  2
 .114، صالتعايش السلمي ،هيوكتسكلانظر:  3
 .346ص ،الوالء والبراء ،انظر: حممد القحطاين 4
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 :الخاتمة
 :أِتي أستطيع أن أخلص أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث املختصر فيما     

أن اإلسالم دين يدعو للتعايش، والتقارب، ويرفض التعصب، والغلو، والتطرف سواء كان مع ذات اإلنسان أو مع  أواًل: 
 اآلخرين.

ثانياً: أن املرجع يف فهم قضايا التعايش بني املسلمني وغريهم تستند على نصوص الوحي اإلهلي الكتاب والسنة، وفهمها 
 فهماً صحيحاً ال لبس فيه.

ثالثاً: أثبت البحث صالحية املنهج اإلسالمي لتحقيق التعايش بني أفراد اجملتمع، حىت مع اختالف أدياهنم، وأعرافهم، 
 وثقافاهتم.

رابعاً: أن التعايش الذي يروج له بعض الليرباليني ال ينسجم يف الغالب مع قيم اإلسالم ومبادئه، وهم يهدفون إىل متييع 
 قيدة، والشريعة اإلسالمية.الدين، ونشر ما يضاد الع

خامساً: التعايش مبنظور الشريعة اإلسالمية وسيلة مهمة من وسائل تطوير اجملتمعات، وتنميتها تنمية شاملة للجوانب املادية، 
 والروحية.

 أما عن التوصيات فهي كاآلِت:     
اإلسالم كلها جبد، وأن يظهروا َلميع اجملتمعات أواًل: على كل املسلمني أن يكونوا صورة حقيقة لإلسالم، وأن يأخذوا تعاليم 

ما بجب أن يكون عليه املسلم من خالل أسلوب حياته، ألمهية ذلك يف نشر القيم، واملبادئ اإلسالمية، وبذلك يكون 
 التعايش مع غري املسلمني وسيلة من وسائل الدعوة.

وأصحابه  الفاهتم بالعودة الصادقة ملا كان عليه النيب على املسلمني مجيعًا حتقيق الوحدة فيما بينهم وإذابة خ ثانياً:
 والتابعون ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

 ضرورة االستفادة من أجواء التعايش يف نشر الدعوة بني اجملتمعات. ثالثاً:
أمجع عليه املسلمون يف ضرورة حتصني اجملتمعات اإلسالمية بالعقيدة الصحيحة، ومبا علم من الدين بالضرورة، ومبا  رابعاً:

 العالقة بني املسلمني وغري املسلمني.
 هذا واهلل أعلم وأحكم، سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

_____________________ 
 :المصادر والمراجع

  .(بريوت: مؤسسة الرسالة، )مقاييس اللغة ،ابن فارس  .1

 .(م1116ه /1476 ،دار الفكر ، )بريوت:القرآن العظيمتفسير  ،ابن كثري  .2

                                                                                                                                                                                                            

 .434، ص2ج ،الفروق ،انظر: القرايف 1
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 .(دار احلديث) ،مفهوم التعايش اإلسالمي ،أسامة أَحد  .3

 .(م1110ه /1410، 4ط ،دار طيبة، )القاهرة: معالم التنزيل ،البغوي  .4
 .(م1111ه /1471 ،1، طبريوت: دار الكتب العلمية) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي  .1

 )بدون أي بيان(.، أسسه ومناهجه :الحوار مع أهل الكتاب ،خالد القاسم  .6
 .(دار الكتب املصرية)مصر:  ،التبشير واالستعمار ،وعمر فروخ ،مصطفى ،اخلالدي  .0
 .(1، )دون مكان النشر والناشر وسنته، طاألديان والسالم العالميدون مؤلف،   .1
 (م1111ه /1411، 1، طالرتاث العريبدار إحياء ، )بريوت: مفاتيح الغين ،الرازي  .1

 ، )دون أي بيان(.حقيقة العالقة بين المسلمين وغير المسلمين، سعد الصيِن  .17
، حتقيق: حممد زهري البخاري ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبدالرَحن ناصر ،السعدي  .11

 .(م1111ه /1471، 1، طمكتبة اخللفاء للكتاب اإلسالمي :الرياض)
 .(دار الفكر)بريوت:  ،الحوار أصوله المنهجية ،أَحد ،الصويان  .12
 .(1)دون مكان النشر والناشر وسنته، ط ،التساهل مع غير المسلمين مظاهره وآثاره ،عبد اهلل ،الطريقي  .13
 .(مكتبة لبنان)بريوت:  ،االتجاهات العقالنية الحديثة ،ناصر ،العقل  .14
 .(دار الكتب املصرية)مصر:  ،أهمية الجهادالعلياين،   .11
 .(2، طدار الفكر، )بريوت: مفهوم التعايش في اإلسالم ،عبداهلل ،الفاضل  .16
 .(م1110ه /31470، طمؤسسة الرسالة، دار الريان للرتاث :بريوت، )القاموس المحيط ،لفريوزآباديا  .10
 .(دار العبيكان ، )الرياض:الوالء والبراء ،حممد سعيد ،القحطاين  .11

 .(م2773ه /1424، 1طمؤسسة الرسالة،  :بريوت) ،الفروق ،لقرايفا  .11
 .(م1113ه /1413 ،بريوت: دار الكتب العلمية) ،الجامع ألحكام القران ،لقرطيبا  .27

 (.بريوت: دار املعرفة)، حفة األحوزيت ،ملباركفوريا  .21

 .(1)دون مكان النشر والناشر وسنته، ط ،التعايش السلمي ،هيوكتسكل  .22
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 الّسياسّية والحزبية من منظور إسالميالّتعّدديّة 
 

 1الفاتح عبد اهلل عبد السالم أ. د.
 :البحث ملخص

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال مقصدي مفاده: هل يتسع اإلسالم لتعدد األحزاب السياسية؟ تبدأ الدراسة      
للمفهوم. تنتقل الدراسة بعد ذلك ملناقشة مفهوم بتعريف احلزب يف اللغة مث تنتقل بعد ذلك لتحديد املعىن االصطالحي 

التعددية احلزبية على الصعيد العلماين الغريب. تتناول الدراسة بعد ذلك جمموعة األصول والقواعد الكلية يف حكم العمل  
والشورى. مث  السياسي اإلسالمي مثل سيادة الشرع، السلطة لألمة، سيادة القضاء، صيانة احلقوق واحلريات العامة، احلسبة،

تنتقل الدراسة إىل استعراض عدد من املناهج لتأصيل التعددية يف الفكر اإلسالمي مثل املنهج التارخيي، املنهج األصويل، 
املنهج احلقوقي، املنهج السياسي يف تأصيل التعددية السياسية. تلتفت الدراسة بعدها إىل مناقشة أطروحات املدارس الفكرية 

ة حول إشكالية التعددية السياسية، واليت تتلخص يف ثالثة اجتاهات رئيسية هي: األول والذي يرى حرمة اإلسالمية املختلف
إنشاء األحزاب السياسية ويرفض مبدئ التعددية احلزبية والسياسية، االجتاه الثاين والذي يرى ويؤيد مشروعية التعددية احلزبية 

ذي يرى مشروعية التعددية احلزبية السياسية بشروط منضبطة ويف إطار االلتزام والسياسية دون قيد أو شرط، االجتاه الثالث وال
بسيادة الشريعة. حيث تتبىن هذه الدراسة هذا االجتاه األخري. حيث يصبح خيار هذه الورقة هو اختيار التعددية السياية بعد 

و النموذج املقرتح للعمل السياسي للدولة هتذيبها، وإعادة صياغتها مبا يالئم مقاصد الشريعة حبيث يصري ذلك اخليار ه
 اإلسالمية.

_____________________ 
 تمهيد:

د األحزاب       مثة سؤال هام يرتّدد على صعيد الفكر الّسياسي اإلسالمّي املعاصر ومفاده: هل يّتسع اإلسالم لتعدُّ
جابة عليه باعتباره جزًءا من البالغ الواجب للّدين، الّسياسية؟ وأيًّا كان الدافع لطرح هذا السؤال فال مندوحة من حماولة اإل

ِّن يّدعون أّن اإلسالم الّسياسي حليٌف للدكتاتورية والقهر وأنّه ال مكان  وبابًا من أبواب إقامة احلّجة على املرجفني واملرتابني 
 فيه للتعّددية واملعارضة الّسياسّية. 

ؤال املفصلي، ونرجو أْن تكون متهيداً لدراسات اعمق وأشل تعتمد يف حتليلها وحتاول هذه الدراسة اإلجابة عن هذا السُّ      
على فقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد وأن تكون فاحتة خري لتحريك اهلمم واستنهاض العزائم للّنظر يف هذه املسألة الشائكة 

 هبدف تدبّر أبعادها ومآالهتا لبلورة اجتهاد فقهّي راشد إزاءها. 

                                                            
 قسم العلوم السياسية، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اَلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. 1
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ا حيّفزنا إلجراء هذه الدراسة أّن الفكر اإلسالمي املعاصر ميّر اليوم بدورة معرفّية جديدة تسعى حنو توجيهه لتناول       ِو
مشكالت احلضارة وعمليات النهوض احلضاري هلذه األّمة. ويف إطار هذه الدورة املعرفية اَلديدة نالحظ حتّواًل منهجيًّا يف 

طالقّية والقطعية إىل الّنسبّية، وهذا تطّوٌر هاٌم يضمن هلذا الفكر احليويّة والنمو واالنفتاح على الفكر اإلسالمي املعاصر من اإل
األفكار والنظريات واملناهج يف مظاهنا املختلفة. ومنطلقنا هنا أّن هناك نسبّية من احلق والصواب يف تلك الفلسفات واملذاهب 

ن احلقِّ واخلطأ تتخلف ونتفق معها. وهنالك إشاراٌت عديدة يف القرآن الكرمي تدعونا مواملناهج غري اإلسالمّية، وحبدود تلك النسبة 
ُعوَن مثاًل اآلية الكرمية لالنفتاح على رأي اآلخرين، والتعامل معه بإبجابّية وشفافّية ووعي وأخذ ما هو حسٌن فيه. خذ  يَن َيْسَتمي ﴿الَّذي

﴾ اْلَقْوَل فَ َيتَّبيُعوَن َأْحَسَنُه أُْولَئيكَ  يَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَئيَك ُهْم أُْوُلوا األَْلَبابي  .[11الزمر: ] الَّذي
واملعيار ففي هذه اآلية توجيه باالنفتاح على أفكار اآلخرين والتعامل معها بقلب مفتوح واإلفادة ِا هو حسٌن فيها.      

يَن القرآين يف أخذ األحسن هو الوحي  ﴾وثانيًّا العقل  .َهَداُهُم اللَُّه﴾﴿أُْولَئيَك الَّذي ومن مجلة  ﴿َوأُولَئيَك ُهْم أُْوُلوا األَْلَبابي
ونالحظ أنّه القضايا اليت حياول الفكر اإلسالمي املعاصر أّن يّؤطّر هلا على هذه القاعدة النسبّية قضّية الّدميقراطّية، والتعّدديّة احلزبّية. 

ملفاهيم سلبيًّا ومتحّفظًا. كما نالحظ أّن أكثريّة احلركات اإلسالمّية كانت تقف من مبدأ وحىت وقت قريب، كان التعاطي مع هذه ا
ديّة الّسياسّية سواًء يف الرؤى الفكريّة أو يف األوعّية التنظيمّية موقف الّرفض العدائي أو الريبة الشديدة، أو الشّك يف ش رعّيتها أو التعدُّ

 .1يف ضرورهتا وجدواها
ديّة بيد أننا       نالحظ ويف خالل احلقبة األخرية حتّواًل إبجابيًّا يف الفكر اإلسالمي احلركّي من قضايا "الّدميقراطّية" و"التعدُّ

احلزبّية،" وهناك إدراٌك اآلن أّن للنظام اإلسالمي مشروعه احلضاري اخلاص به والذي يتضّمن منطلقاته ومبانيه وأهدافه وغاياته 
ديّة احلزبّية. ووسائله، وهو هبذه الصفة  خيتلف عن املشاريع احلضاريّة األخرى واليت افرزت ضمن ما أفرزت الّدميقراطّية والّتعدُّ

غري أّن تلك اخلصوصيات ال تعِن الّتقاطع املطلق بني النظام اإلسالمي والّنظم األخرى أو وجود تضاّد كامل بينهما بل أّن 
النتائج، كما أّن هناك جماالت أخرى متّثل نقاط اقرتان. ونقاط االلتقاء هذه هناك بعض جماالت االلتقاء سواء يف الوسائل أو 

ال تعِن أّن النظام اإلسالمي هو نظام دميقراطي، وإْن حاول بعض املسلمني املتغربني اّدعاء ذلك متذرعني بأّن اإلسالم 
الّدميقراطّية الغربّية والنظام الّسياسي على والّدميقراطية يكمل أحدهم اآلخر. ولعل من أبرز جماالت االلتقاء بني األنظمة 

مستوى أساليب ِارسة الّسلطة: املفهوم العام للجمهوريّة، الفصل بني الّسلطات، سيادة القانون، االلتزام باحلقوق واحلريّات 
يف  -مستوى النظام الّسياسيعلى -العامة، ومنح األُّمة دورها يف املشاركة الّسياسية. ومبثلما تشرتك الّدميقراطّية مع اإلسالم 

جمال آليات استخدام الّسلطة، فإّن هناك الكثري من نقاط االفرتاق والّتقاطع وخاصة الفوارق األّساسّية يف املنطلقات واملباين 
ة فيه الفكرية ويف مقّدمتها بشريّة النظام الدميقراطّي وكونه جمرد جتربة بشرية يف أفكاره ومضامينه وأساليب تطبيقه، السياد

 واحلاكمّية فيه ليست هلل تعاىل. ومن هذا الفارق األساس تتفرّع العديد من الفوارق األخرى بني النظامني. 

                                                            
 . أوراق النقد الذاتي ،رؤية مستقبلّية، الحركة اإلسالميةد. حممد عّمارة،   1
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كان هذا الّتمهيد ضروريًّا لوضع املفاهيم يف إطارها النظري الّصحيح؛ حيث تنتقل الدراسة اآلن لتعريف احلزب يف اللغة      
فهوم، نتبع ذلك مبناقشة مفهوم الّتعدديّة احلزبّية على الّصعيد العلماين الغريب مّث نتناول ومن مّث حتديد املعىن االصطالحي للم

 بالّتحليل والّتمحيص مواقف املدارس اإلسالمية املختلفة من هذا املفهوم. 
جنود الكّفار،  يف اللغة عّرف ابن منظور يف "لسان العرب" احلزب بأنّه: مجاعة من الّناس، واَلمع أحزاب، واألحزاب:     

تألّبوا وتظاهروا على حرب النيب 
أّما أَحد  2. وال خيتلف تعريف الفريوز آبادي يف "القامس احمليط" عن تعريف ابن منظور.1

بن فارس زكريا فيورد يف "معجم مقاييس اللغة" بأّن احلزب هو: جتّمع الشيء... فمن ذلك احلزب اَلماعة والّناس. والطائفة 
هذه العاريف تتّفق على احلزب املفرد بأنّه مجاعٌة من الّناس من التعاريف غري حتديد هلويّتها وطبيعتها  3زب.من كّل شيءر ح

. وهلذا األمر داللٌة خاصة إذ أّن اسم األحزاب وتتفق كذلك على اَلمع يف األحزاب الذين تألّبوا وتآمروا على حزب النيب 
. وهذه الداللة ترتبط بفلسفة أّول حلف يتفق فيه الكّفار على حماربة الرسول  أطلق ألّول مرة يف التاريخ اإلسالمّي على

هذا األمر يفّسر لنا أّن كلمة األحزاب "مكروهة عند املسلم أصاًل ووقعها بغيٌض  4هذا املوقف بعيدًا عن اَلانب اللغوّي،
 . 1وحاربوه لدى حّسه ومْسعه ألهنا ارتبطت مبن آذوا الّرسول 

يف القرآن الكرمي فقد وردت كلمة احلزب "يف عشرين موضًعا، يف ثالثة عشرة سورة. مثان بصيغة املفرد، وواحدة أّما      
. وبالّتعرض الستخدامات "احلزب" يف القرآن الكرمي تّتضح لنا جمموعة من 6بصيغة املثىن، وأحد عشرة مرة بصيغة اَلمع"

 املالحظات: 
استخدم القرآن الركيم لفظة احلزب تارة للمدح مثل "حزب اهلل" وتارة للّذم مثل حزب الّشيطان" وتارة بشكل  أواًل:     

ْم َفريُحوَن﴾ : مطلق مثل قوله تعاىل َا َلَدْيهي ْزبر مبي نَ ُهْم زُبُ رًا ُكلُّ حي  .[13]املؤمنون:﴿فَ تَ َقطَُّعوا أَْمَرُهم بَ ي ْ
 دديًّا آيات املدح. أّن آيات الّذم تفوق ع ثانيًّا:     
وردت كلمة األحزاب بصيغة اَلمع إاّل وكانت للّذم، وما وردت للمدح إاّل بالّصيغة املفردة. فالصيغة األْوىل وردت يف : ما ثالثًا     

يمر قوله تعاىل:  ْشَهدي يَ ْومر َعظي ن مَّ يَن َكَفُروا مي ْم فَ َوْيٌل لِّلَّذي ن بَ ْينيهي . أّما الصيغة الثانية فوردت يف قوله [30]مرمي: ﴾﴿فَاْختَ َلَف اأَلْحزَاُب مي
ْزَب اللَّهي ُهُم اْلُمْفليُحونَ ﴿تعاىل  ُم كذلك جاءت كلمة "حزب" للّذم بصيغة املفرد كقوله تعاىل  [22]اجملادلة: ﴾َأال إينَّ حي ﴿اْسَتْحَوَذ َعَلْيهي

ْزُب  ْيطَاُن َفأَنَساُهْم ذيْكَر اللَّهي أُْولَئيَك حي ُروَن﴾الشَّ ْيطَاني ُهُم اخْلَاسي ْزَب الشَّ ْيطَاني َأال إينَّ حي . وقد استّدّل بعض املفكرين [11]اجملادلة: الشَّ

                                                            
 . 141، صلسان العرب ،ابن منظور  1
 . 14ص حيط،مالقاموس ال ،الفريوز آبادي  2
 . 11صمعجم مقاييس اللغة،  بن فارس،ا  3
 . 231ص الحرية واألحزاب الّسياسية، ،الفنجري  4
 . 41، صاإلسالم واألحزاب الّسياسية ،فاروق عبد السالم  1
 . 22ص ،التأصيل، األنماط، التحول، الكلمة ،اإلسالميالّتعدديّة الحزبّية في الفكر  ،زكي امليالد  6



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

 

112 
 

 املسلمني من هذا أّن القرآن الكرمي يرفض الّتعدّديّة احلزبية وفكرة األحزاب، وهو قوٌل فيه شطٌط وافتئاٌت على حنو ما سنرى الحًقا يف
 الّدراسة.  هذه 
نالحظ أّن هنالك تقصرياً من جانب املفسرين املعاصرين إْذ أّن اغلبهم مل يتوّفر بالشرح والتحليل املفهومي  رابًعا وأخيراُ:     

لتعبري "حزب" أو "أحزاب" كما وردت يف اآليات القرآنية واليت أشرنا إىل بعضها آنًفا، ِّا أحدث نوًعا من البلبلة والتشويش 
 نرى أّن األمر حيتاج على حتقيق معريف.  والّتناقض، وحلسم األمر

ديّة يف جوهرها ومعناها هي إقراٌر حبقِّ االختالف والتعايش الّسلمي يف إطار من       بشكل جممل، ميكننا القول إّن الّتعدُّ
ْن  :ة. ويف هذا يقول تعاىلاحلريّة واالختالف والّتنوُّع. وهبذا املعىن فالّتعددُّيّة حقيقة فطريّة واقعة وُسّنة كونية ونعمة إهليّ  ﴿َومي

نيَ  َنتيُكْم َوأَْلَوانيُكْم إينَّ يفي َذليَك آَليَاتر لِّْلَعاليمي َماَواتي َواأَلْرضي َواْختيالُف أَْلسي  .[22]الروم: ﴾آيَاتيهي َخْلُق السَّ
ن ذََكرر َوأُنَثى  :وقوله تعاىل      َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا إينَّ َأْكَرَمُكْم عينَد اللَّهي أَتْ َقاُكْم ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس إينَّا َخَلْقَناُكم مِّ

 .[13]احلجرات: ﴾إينَّ اللََّه َعلييٌم َخبيريٌ 
البشر،  واضٌح من هاتني اآلتني الكرميتني وغريمها أّن القرآن الكرمي بجيز مبدأ الّتعّدديّة ويعتربه من نيعم اهلل تعاىل على     

 وشرطًا من شروط االجتماع اإلنساين، ولو كان العلم والعمل واملوهبة والطبائع واحدًة ملا تكّون وتأّسس االجتماع اإلنساينُّ. 
والّتعّدديّة يف حمتواها الّسياسي هي إقراٌر واعرتاٌف بوجود الّتنوع االجتماعي والثقايف، وبأن هذا الّتنوع يرتتب عليه      

املصاحل أو خالف على األْولويات حيث تصبح الّتعّدديّة الّسياسّية هنا هي اإلطار املقّنن للتعامل مع هذا  اختالٌف يف
 . 1االختالف حبيث ال يتحّول هذا إىل صراع يهّدد سالمة الّدْولة ومتاُسك اجملتمع

وحترتمها وتصوهنا كّل القوى والتشكيالت الّسياسّية والّتعّدديّة يف حمتواها الّسياسي هبذا املعىن تتأسس على قواعد ترتضيها      
ا وروًحا وتطبيًقا غري خمالفة شرع اإلسالمي . ومىت ما أّدت 2واالجتماعية يف األّمة مع اشرتاط أّن تكون هذه القواعد نصًّ

 .3الّتعّدديّة على الفرقة والتناُحر والتنابذ، وجب َلمها ومنعها
ل ملشروعّية الّتعّدديّة الّسياسّية من منظور إسالمي، يقتضينا احلال الّنظر إىل هذا املفهوم من وقبل بذل أّي حماولة للتأصي     

 منظوره العلماين الغريبِّ حىت تستقيم املقارنة بني املنظورين. 
زب بأنّه: طائفٌة مّتحدة احلزب واحلزبّية، جند أهّنا تتفق على تعريف احلباستعراًضا ألبرز األدبّيات الغربية اليت تناولت مفهوم      

 . 4سياسيِّ معنّي من الّناس تعمل مبختلف الوسائل الّدميقراطّية للفوز باحلكم بقصد تنفيذ برنامج 
 ويربز لنا هذا التعريف عدًدا من املقوِّمات األساسّية يف تكوين األحزاب:      
 أّن احلزب تكّتٌل بشريٌّ أّلفت بني أجزائه وحدة االنتماء إىل برنامج سياسّي معنّي.  أّواًل:     

                                                            
 . 111أكتوبر(، ص 1، 311احلوار الذين أجرته مطبوعة "العام" مع د. حممد عمارة، لندن، السنة الثامنة، )العدد  ،انظر 1
 .الّتعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي ،د. سعد الّدين إبراهيم )حمرر( 2
 م(. 1112أكتوبر،  ،، )األردن21-1716، اللواء، السنة احلادية والعشرون، العدد التعددية من وجهة نظر إسالمية ،ز اخلياطد. عبد العزي 3
 . 2، صالتعددية السياسية في الدولة اإلسالمية ،انظر 4
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االلتزام بالّدميقراطّية كمنهاج للعمل وذلك بإعالن برناجمه السياسي وحشد األنصار حوله متهيًدا للفوز باصواهتم  ثانًيا:     
نتخايّب موضع الّتنفيذ. ويستبعد هذا الشرط األحزاب الشمولية  واحلصول على األغلبية اليت متكن احلزب من وضع برناجمه اإل

كاألحزاب الشيوعّية والفاشية والّنظم السياسية اليت تقوم على مبدأ احلزب الواحد واليت ال تسمح قانونًا بوجود أحزاب 
 معارضة. 

ُول السلطة بشكل سلميٍّ عرب صناديق الوصول إىل السلطة لتنفيذ برنامجر سياسي حمدد مع االعرتاف مببدأ تدا ثالثًا:     
 االقرتاع. وهذا الشرط يستبعد احلركات االنقالبّية املسلحة أو تلك اليت تعتمد العنف وسيلة من وسائل التغيري. 

"، واليت انتهت إليها اجملتمعات الغربية املعاصرة تتوبًجا لنضال طويل ضّد طغيان وتسّلط Secularismجاءت العلمانية "     
كنيسة، كما جاءت الّدميقراطية تتوبًجا لنضال طويل ضّد طغيان امللوك واحلكام. وقد اقرتن هذان املعنيان يف الصّيحة اليت ال

 .  1اطلقتها الثورة الفرنسية يف مواجهة الطغيان الكنسّي وطغيان البيوت احلاكمة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس
ه الكنيسة على قلوب الّناس وعقوهلم واالستبداد السياسي الذي مارسته البيوت إّن الطغيان الكنسي الذي مارست     

احلاكمة على إرادات الناس وحريّاهتم متخض يف النهاية عن حتوالت بالغة العمق أّدت إىل فصل الدولة عن الّدين حتريرًا لعقل 
تبداد السياسي الذي كان ميارسه امللوك يف حتالف مع اإلنسان وفكره من األوهام الكنسية ونقل السيادة إىل األّمة إهناًء لالس

 رجال الّدين وإطالق احلُرية الفردية. 
وإذا كانت سيادة األمة هي التعبري النظرّي النتقال السلطة إىل األمة، فإن ترمجة ذلك من الناحية العلمية متثل يف إرساء      

ّق األقلية يف املعارضة ضمن إطار قانوين ودستورّي يكفل تداول السلطة الدميقراطية واخلضوع ملا تقرره األغلبية مع التسليم حب
 وانتقاهلا سلمًيا لذلك التكتل الذي حيظى بثقة األغلبية. 

إن البحث يف األصول الفكرية لألنظمة الدميقراطية يوضح أّن تطبيقها يف أرض الواقع قد أفرز أشكااًل متباينة تفاوتت      
اشرة اليت يباشر الشعب خالهلا حكم نفسه بنفسه إىل الدميقراطية النيابية أو الربملانّية اليت خيتار الشعب فيها بني الدميقراطية املب

برملانًا ميارس السيادة نيابية عن الشعب إىل الدميقراطية شبه املباشرة وهي تلك اليت تزاوج بني الربملان املنتخب ومشاركة 
 . 2احلكمالشعب يف بعض أعمال التشريع ومظاهر 

 يبد أّن هذه األنواع املختلفة لتجليات الدميقراطية ترجع يف جذرها الفلسفي إىل أصول عامة ميكن إبجازها يف اآلِت.      
والسيادة هي احلاكمية العليا للشعب وهو السلطة العليا واليت ال تساويها أو تسمو عليها سلطة  أّواًل: سيادة الشعن:     

أخرى. ومثل انتصار الدميقراطية تفازع هذا احلّق كل من امللوك ورجال الكنيسة باسم احلّق اإلهلي وانتهت تلك احلقبة بعد أن 

                                                            
 . 3املرجع السابق، ص  1
  ،راطية، راجع على سبيل املثالهناك العديد من املصادر الغربية واليت تناولت األصول الفكرية للدميق  2

- R. A Dahl, A Preface to Democratic Theory, Chicago، University of Chicago Press, 1956 
- M. I Finley, Democracy Ancient and Modern, London، Chatty and Windus, 1973.  

- D. Held, Models of Democracy, London، Blackwell Publishers, 1996.  
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السيادة إىل جممع الّشعب. باختصار، جاءت نظرية سيادة الشعب  أطاحت الثورة الفرنسية بكال الفريقني وأرجعت احلّق يف
مبثابة رّد فعل عنيف للطغيان الكنسي الذي فرض وصايته على العقول والضمائر باسم الكهنوت فجاء رّد الفعل يف هذه 

 النظرية تأليها لإلرادة البشرية.
ع الّشعب له حكاًما وحمكومني. لقد تبْلور هذا املبدأ بعد فّض ويُراد بذلك سيادة القانون وخضو  ثانًيا: مبدأ المشروعّية:     

االشتباك بني شخص احلاكم وشخصية الدولة وانتقال السيادة من احلاكم إىل الشعب وتثبيت حّق الشعب يف الرقابة على 
مجود الّدساتري والفصل  احلكومة بل وإسقاطها عند االقتضاء. ومن الكوابح اليت استخدمتها الدولة للمحافظة على هذا املبدأ

 ". Judicial Review"، والرقابة القضائية "Separation of powersبني السلطات "
إن َحاية احلقوق واحلريات العامة هي الغاية اليت تنشدها الدميقراطية  ثالثًا: حماية حقوق المواطنين والحريات العامة:     

ت السيادة من البابوات وامللوك، وانتقلت إىل جماميع الشعب. ويف سبيل مبختلف صورها وأمناطها واليت من أجلها انتزع
َحايتها كان مبدأ املشروعية الذي أخضع اَلميع لسيادة القانون. لقد بّشر فالسفة القرن الثامن عشر ويف مقّدمتهم توماس 

شخصية وجعلوا منها الغاية األمسى هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ومنتسكيو وغريهم مببًدا املصلحة الفردية واحلريّة ال
لإلنسان، وجعلوا من الدْولة القّيم على تأمني هذه املصلحة. ويف سعيهم للتأصيل هلذه النظرية، زعم هؤالء الفالسفة أّن 

 Socialاإلنسان يف حياته الفطرية األوىل كان يتمتع حبقوق وحريات مطلقة قبل مبحض اختصاره وعن طريق عقد اجتماعي "

Contract التنازل عن جزء منها من أجل إقامة سلطة عامة تتوىل مهمة صون هذه احلقوق، وأردفوا ان مناط هذه احلقوق ،"
مبدآن هاّمان: احلرية واملساواة حيث يندرج حتت األّول احلرية الشخصية والسياسية واالقتصادية، ويندرج حتت املبدأ الثاين 

 القضاء، واملساواة يف ملء الوظائف العامة واملساواة يف دفع الضرائب. املساواة أمام القانون، واملساواة أمام 
الّدميقراطية هبذا الفهم تسري يف خّط متواز مع الفكر السياسي اإلسالمّي حيًنا ويتقاطعان ويلتقيان حيًنا آخر. ولعّل من      

 نظمة الّدميقراطية الغربّية اآلِت: أهّم االنتقادات اليت يوّجهها الفقه السياسي اإلسالمي لألصول الفكرية لأل
قلنا سابًقا أّن الّدميقراطية تقرر أّن السيادة العليا هي للشعب وهي هبذا املعىن تتناقض  أّوال: تألّيه اإلرادة العامة للشعن:     

عّز وجّل ال ينازعه فيها كائًنا تناقًضا أساسيًّا مع اإلسالم والذي يقّرر يف وضوح أّن السيادة العليا والسلطة املطلقة إمنا هي هلل 
فسلطة اهلل عّز وجّل ال حتّدها سلطة  [47:يوسف] ﴾إيني احلُْْكُم إيالَّ ليلَّهي أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوْا إيالَّ إييَّاهُ ﴿من كان. ودونك اآلية الكرمية: 

 وال تقّيد إرادته إرادة، ويعترب القانون هو املعرّب عن إرادته، كما تعترب إرادته معيار احلقيقة املطلقة. 
املنطق الدميقراطي ينبِن على مبدأ  ثانيًّا: آفة الّتسوية المطلقة بين الكافة في عملية التصويت وإهدار أهلّية االختيار:     

"، إْذ أنّه يقوم على التسوية بني الكافة يف عملية الّتصويت وهو بالتايل ال One man, one voteصوت واحد لكّل ناخبر "
وية يفّرق بني من يعلم ومن ال يعلم، ويبقى بالتايل اختيار اَلاهل األمّي كاختيار اإلمام اجملتهد سواًء بسواء. وهذه التس

نَي َما َلُكْم   :تناقض الوحي والعقل. ومنهجها يقف يف تناقض صارخ مع قول املوىل عّز وجلّ  نَي َكاْلُمْجريمي ﴿أَفَ َنْجَعُل اْلُمْسليمي
َا يَ تَ ﴿ :وقوله .[36-31]القلم: ﴾َكْيَف حَتُْكُمونَ  يَن ال يَ ْعَلُموَن إيمنَّ يَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذي ُر أُْوُلوا األَْلَبابي ُقْل َهْل َيْسَتويي الَّذي  ﴾ذَكَّ
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ما نسوقه من مربّرات ال بجب أّن يؤخذ على أّن اإلسالم ضّد املساواة لكن التسوية بني العلم واَلهل، وبني الّتقوى والفجور . [1]الزمر:
تقوم على اللون أو الّنسب أو اَلاه. أّما ألمر تأباه املساوة ذاهتا والّتفرقة املذمومة واليت خاصمها اإلسالم دون هوادة هي تلك اليت 

 الّتفرقة على أساس العلم واخلربة فهذا ما ال تستقيم احلياة السويّة بدونه وال ينازع يف هذا إالّ مكابر. 
 ثالثًا: أّن األغلبية التي تسعا للّديمقراطية لكي تسود وتفرض سيادتها أنّما هي قلة ال تمثل الشعن تمثياًل صادقًا:     

تظهر الّدراسات اإلحصائية املعتمدة أّن نسبة من يشاركون يف العملّية االنتخابية ال تتعدى العشرين باملائة من نسبة من حيّق 
هلم الّتصويت وهي أقلّية ضئيلة إذا ما قيست بالعدد الكلّي للّسكان. والنتيجة أّن األمر يؤول يف النهاية إىل أْن تكون الّسلطة 

ادرة على التأثري بواسطة سلطان املال أو السيطرة على وسائط االتصال اَلمعّي، وتكمن خطورة األمر يف أن احلقيقة بيد قلة ق
 هذه القلة تستطيع مترير خياراهتا وأهوائها باسم األغلبية ِا يكشف زيف الدميقراطية. 

"، واألحزاب كما Multi-Party Systemألحزاب "تقوم النظم الّدميقراطية على نظام تعّدد ا رابًعا: مشكلة االلتزام الحزبي:     
رأينا قباًل، هي تكتالٌت سياسية جتمع بينها وحدة االنتماء إىل برنامج سياسي معنّي للوصول إىل الّسلطة من أجل تنفيذه. إن 

التشريعية وغريها حىت من أبرز آفات هذا النظام مشكلة االلتزام احلزيب واليت تعِن التزام حّظ احلزب والّدفاع عنه يف األجهزة 
ولو تعارض ذلك مع القناعات واملعتقدات الشخصية للنواب األمر الذي يعِن عمليًّا أن النائب ميكنه أن يقف يف أروقة 

 الربملان مدافًعا ومنافًحا عن أمرر ال يعتقده بل قد يدافع عن أمرر يعتقد خطله وخطأه. 
كمبدأ مشروعية الّدولة وخضوع كافة أجهزهتا للقانون، وصيانة احلقوق   إن ما منحته الّدميقراطية من مكاسب للشعب     

واحلريات العامة من املعلوم بالّضرورة وال ينازع يف مثله عاقل. لقد قرر اإلسالم هذه احلقوق األساسّية قبل أن يعرف العامل 
نحة يبذهلا أْويل األمر مىت أرادوا وينقضون عليها الّدميقراطية بقرون عديدة وجعل االلتزام هبا أمرًا واجب االتّباع وليس جمرد م

 مىت شاءوا. 
ِا سبق، يكفي إبراز أهّم أوجه السلبيات والعيوب يف الّتعّدديّية احلزبية يف أهنا تكّرس تشرُذم األّمة من خالل عملية      

لك تؤدي احلزبية إىل تبديد جهود التنافس احلزيب وتكون نتيجة كّل ذلك التنازع والشقاق وإشاعة األحقاد والضغائن. كذ
الّدْولة، وتشتت قواها وذلك بانقسام الناس إىل مؤيّدين ومعارضني يسعى كّل فريق إىل الرّتّبص باآلخر بغية إضعافه، وتبدو 

 هذه الّصورة أكثر يف الّدول النامية حديثة االستقالل. 
من ناحية أخرى، تتمّتع التّعّدديّة السياسية بعدد من املمّيزات واملربرات يأِت يف مقدمتها أن األحزاب السياسية تلعب      

دور املدارس للشعوب وذلك من خالل دورها يف توجيه الرأي العام، وتعميق الوعي السياسي لدى اَلماهري عرب ما تطرحه 
ر وما تقرتحه من حلول ِا يساعد على بلورة االجّتاهات املختلفة األمر الذي من مشاكل الشعوب على بساط البحث واحلوا

ميكن أفراد الّشعب من املشاركة يف املسائل العامة. كذلك يعترب احلزب مبثابة املدرسة اليت تتلّقى فيها الّنخبة دروًسا وتدريبات 
 خبني. هامة تعينهم على تويّل السلطة إذا ظفر احلزب بتأييد أغلبية الّنا
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أيًضا، تعترب األحزاب مهزة وصل بني احلاكم واحملكومني؛ فاآلراء واملقرتحات اليت يثمرها هذا النظام ال بد وأن تصل إىل      
 قنوات اختاذ القرار فيتعرف احلاكم من خالهلا على نبض الشعب وآماله وطموحاته. 

ية وعلنية ميارس من خالهلا املعارضون حّقهم القانوين وسعيهم إن التعددية السياسية مبا تتيحه من وجود معارضة قانون     
املشروع يف أن ينال برناجمهم ثقة الناخب وبالتايل الوصول إىل سّدة احلكم يُعدُّ صمام أمان للمجتمع وعاماًل أساسيًّا من 

 صف باستقراره. عوامل استقرار احلياة السياسية حيول دون تفّجر أعمال العنف اليت هتّدد أمن اجملتمع وتع
وأخريًا فللتعددية السياسية أثٌر إبجايبٌّ يف توجيه الرأي العام أثناء عملية االنتخابات الدورية وذلك مبا تقوم به من       

استشفاف لتطلعات ورغبات األفراد والعمل على بلورهتا يف صورة اجتاهات عامة ترفع إىل أْويل األمر توطئة لدراستها الختاذ 
 املناسبة بشأهنا.  القرارات

تلكم كانت أهّم املنطلقات الفلسفية والفكرية للتعددية السياسية الغربية ومناقشة ألهّم إبجابياهتا ونقائصها. وكان أمر      
ال ش هذه املسائل ضروريًّا حىت يتمّهد الّسبيل للحديث عن التعددية السياسية يف املذهبية اإلسالمية. لكن، وقبل أن ندلف إىل جمنقا

الشريعة اإلسالمية، ال بد من التوطئة لذلك بإملامة سريعة عن األصول الكلّية اليت حتكم احلديث عن التعددية السياسية يف ميزان 
 العمل السياسي من املنظور اإلسالمي. 

 هنالك جمموعٌة من األصول والقواعد الكلّية حتكم العمل السياسي اإلسالمي ميكن إبجازها يف اآلِت:     
رأينا أّن املشروعّية اليت تستند عليها الّدميقراطية مستودعها اإلدارة الشعبية. أّما يف املذهبية  أّواًل: سيادة الشرع:     

من خالل تطبيق شريعته. ولقد انعقد إمجاع الفقهاء على أنه ال دين إاّل ما أوجبه اهلل  سبحانه وتعاىلاإلسالمية فالسيادة هلل 
رعه. ومن جادل يف هذه البديهّية، فقد خلع رْبقة اإلسالم. وهناك العديد من اآليات احملكمات اليت جتلي وال شرع إاّل ما ش

َِِّّ  :هذه احلقيقة مثل قوله تعاىل ْم َحَرًجا  هي ُدواْ يفي أَنُفسي نَ ُهْم مُثَّ اَل بجَي ُموَك فييَما َشَجَر بَ ي ْ ُنوَن َحىتََّ حُيَكِّ َقَضْيَت ا ﴿َفاَل َوَربَِّك اَل يُ ْؤمي
يُن اْلَقيُِّم َوَلكينَّ َأْكثَ َر النَّاسي ﴿ :وقوله تعاىل [61]النساء: ﴾َوُيَسلُِّموْا َتْسلييًما  اَل إيني احلُْْكُم إيالَّ ليلَّهي أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوْا إيالَّ إييَّاُه َذليَك الدِّ

يني َما ملَْ يَْأَذن بيهي اللَّهُ أَْم هَلُْم ُشرََكاء ﴿ :وقوله تعاىل [47يوسف:] ﴾يَ ْعَلُمونَ  َن الدِّ ويرتتب على قبول  .[21]الشورى: ﴾َشَرُعوا هَلُم مِّ
 هذه املبادئ الكلية خضوع اَلميع يف الدولة املسلمة للشريعة، ونزع الشريعة عن كّل عمل يتعارض مع الشريعة. 

إذا كانت احلّجة القاطعة واحلكم األعلى هو الشرع، فإن السلطة يف التولية والرقابة والعزل لألمة ال السلطة لألّمة:  ثانيًّا:     
ينازعها هذا احلّق أحد طاملا مّت تطبيق ذلك يف إطار سيادة الشريعة. والسياسة الشرعية ترى أّن تولية أْويل األمر تنعقد بأحد 

العهد من قبل اإلمام السابق وإن كان الوجه الثاين "العهد" عند احملققني ال وجهني: االختيار بواسطة أهل احلل والعقد أو 
يعود أن يكون إاّل جمّرد ترشيح يفّوض األمر يف تأكيده أو إلغائه لألّمة ويبقى الوجه األّول وهو االختيار بواسطة أهل احللِّ 

 والعقد هو السبيل األوحد النعقاد اإلمارة. 
القضاء يف الّدولة املسلمة له حرمة خاّصة واختّصه الشرع وَحاه بسياجر متني من احلماية لضمان  اء:ثالثًا: سيادة القض     

استقالله. والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم إاّل لشرع اهلل تعاىل. وال حيّل حلاكمر أْو سلطة تنفيذيّة أن تنال من سلطة اهليئة 
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لّدْولة بسنِّ كل ما ما يلزم من النظم مبا يكفل للقضاء حرمته وللقضاة استقالهلم وينأى القضائية ترغيًبا أْو ترهيًبا. وألزم الشرع ا
 هبم عن نزوات الساسة وأهواء احلكام. 

تصّنف الّشريعة على أّن مقاصد أحكامها للمكلفني مخسة: حفظ الّدين،  رابًعا: صيانة الحقوق والحّريات العامة:     
املال، وحفظ العرض, وقد كفلت الّشريعة ما حيّقق هذه املقاصد بل جندها قد ارتفعت  وحفظ الّنفس، وحفظ العقل، وحفظ

أّما عن احلُريّة واملساواة فإّن الّشريعة مل هتملها واعتربت ذلك األمر  1هبا إىل مستوى احلرمات وأحاطتها بسياجر من احلماية.
خماطًبا واليه على مصر عمرو بن العاص: "مىت استعبدمت الّناس من القيم الرفيعة. تأّمْل قول اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 
يف رّده على من أتاه يتشّفع يف أمر السيدة املخزومّية ليدرأ  وقد ولدهتم أّمهاهتم أحرارًا؟" وقبل ذلك، تأّمْل قول الّرسول 

 . 2عنها حّد السرقة: "وأمي اهلل لو أّن فاطمة بنت حمّمد سرقت لقطع حمّمٌد يدها"
. وباحلسبة 3احلسبة يف الشريعة هي األمر باملعروف مىت ظهر تركه، والنهّي عن املنكر مىت ظهر فعله خامًسا: الحسبة:     

ُيصان الّدين وتقّدس احكامه. وقد أورد املاوردي يف كتابه املشهور "األحكام الّسلطانية" أن اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف 
به. كما أورد ابن خلدون يف مقدمته نفس املبادئ. وال تقتصر احلسبة على أْويل األمر فقط، بْل  حراسة الّدين وسياسة الدنيا

تنصرف إىل كوهنا والية عاّمة بذلتها الشريعة للكافة، أوجبتها عليهم حىت يتعاضد العمل الشعيب مع الّرمسي على حفظ الّدين 
احلسبة صمام أمن للمجتمع حتول دون طغيان أْويل األمر ودون  وصيانته من عبث العابثني واملفسدين. وهبذا املعىن تكون

 فساد الّرعّية وتظل األّمة معصومة من الزّلل. 
اعترب الثقاة هذا األمر من أّم األصول الكلّية يف سياسة احلكم يف الّدولة املسلمة حيث قّرروا أن األّمة  سادًسا: الشورى:     

َّا َرَزقْ َناُهْم  :تعاىلهي وحدها مصدر السلطة. تأمْل قوله  نَ ُهْم َوِي الَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ يَن اْسَتَجابُوا ليَرهبِّيْم َوأَقَاُموا الصَّ ﴿َوالَّذي
ُقونَ  فنص اآلية يوحي بأّن الّشورى أمٌر أساٌس للجماعة كّلها بل ذهب بعض الفقهاء إىل حّد إجازة عزل  [31]الشورى: ﴾يُنفي

احلاكم الذي يتقاعس عن استشارة أهل العلم والّدين. وبعيًدا عن اَلدل الفقهّي الذي دار حول مدى وجوب الشورى 
أن البيعة عقٌد بني األمة واإلمام يوجب على اإلمام القيام ومدى االلتزام بنتيجتها فإن من املقرر يف قواعد السياسة الشرعية 

على حراسة الدين وسياسة الدنيا به ويوجب على األمة لقاء ذلك االلتزام بواجب الطاعة والنصرة. فإذا اشرتطت األمة 
نتيجة اَلدل  لنفسها يف ذلك العقد التزام احلاكم أو الوايل بالشورى أصبحت الشورى ملزمة مبقتضى العقد مهما كانت

الفقهي الدائر يف هذه املسألة. وإذا ما أخّل احلاكم بالتزامه سقط ما وجب على األمة مبقتضى عقد البيعة من الطاعة 
 والّنصرة. 

                                                            
 . اتالموافقالشاطيب،  ،انظر  1
 حديث متفٌق عليه.   2
 . كتاب الحسبة في اإلسالم أو وظيفة الحكومة اإلسالميةابن تيمية،  ،انظر  3
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هذه، إذْن هي األصول والقواعد الكلية للمذهبية اإلسالمية وهي هبذه الصفة ثابتة ال يّرد عليها نسٌخ وال تغيري، لكن      
سائل وضع هذه القيم واألصول موضوع التنفيذ وحسن قيام األمة بتطبيقها هو املتغرّي الذي يتفاوت بتفاوت الزمان أساليب وو 

واملكان واألحوال. وعليه، فقد تركت الشريعة مساحة واسعة لالجتهاد املتجدد، ويستطيع العقل اإلسالمي املبدع أّن خيتار من 
 لواقع اإلسالمي ومبا ال يتعارض مع روح الشريعة. اخلربات اإلنسانية املتجددة ما يالئم ا

على أرضية األصول والقواعد الكلية للفكر السياسي اإلسالمي، ميكننا اآلن أن نؤصل ملشروعية التعددية يف اإلسالم،      
تارخيي، املنهج وسنستخدم عدًدا من املناهج لتأصيل التعددية يف الفكر اإلسالمي، ويأِت يف مقدمة هذه املناهج املنهج ال

 األصويل، املنهج احلقوقي، وأخريًا املنهج السياسي. 
هنالك من املفكرين املسلمني املعاصرين من حاول قراءة مسألة التعددية احلزبية والسياسية يف  أْواًل: المنهج التاريخي:     

اث الفكري والسياسي عند املسلمني. ويكتسب املن هج التارخيي يف هذا الّسياق أمهّية خاّصة يف  إطارها التارخيي على ضوء الرتُّ
واألْوىل بأصالتها التشريعية واجتهاداهتا البشرية باعتبار أن هذه التجربة متثل أمنوذًجا يقتدي به  كونه تأسيًسا للتجربة اإلسالمية

 يف جوهره ومضامينه. 
املسلمني يف تارخيهم مل يعرفوا احلزبية مبعناها املعاصر ومل  باستقراء املنهج التارخيي يربز اجتاهان: االجتاه األّول، ويرى أنّ      

فأصول احلكم مقررة يف   1ميارسوها يف حياهتم االجتماعية والسياسية، وبناًء على هذا يقولون أّن روح الشريعة ترفض احلزبية.
ويقتصر واجب احلاكم على وضع تلك السياسات العامة موضع التنفيذ. ويقول دعاة هذا االجتاه أن كتاب اهلل ويف سّنة رسوله. 

يف تلك احلقبة مل يكن يتعدى اخلالف حول الوسائل دون أن ميتد إىل الغايات أو الفلسفة العامة اخلالف بني املسلمني 
 للحكم؛ لذلك مل تنهض ضرورة لألحزاب. 

أنه كان هناك جذٌر تارخييٌّ للتعددية احلزبية والسياسية يف حياة املسلمني يف صدر اإلسالم. ويرى يرى  االتجاه الثاني:     
رّواد هذا االجتاه أّن األدلة على مشروعية التعددية السياسية يف اإلسالم جتد هلا شواهد أّولية وصورًا جنينّية وجتارب بسيطة يف 

 .2يف صدر اإلسالم احلياة السياسية واالجتماعية جملتمع الّنبوة
ويسوق هذا النفر جمموعة من الرباهني والشواهد الّدالة على ِارسة التعددية احلزبية يف حياة املسلمني األوائل بشكل      

يوحي بوجود كتل وجتمعات بينها متايز يف اآلراء واملواقف. فيذكر د. حممد عّمارة مثاًل هيئة "املهاجرين األّولني" واليت من 
 .3ظره قد مارست يف عهد النبوة واخلالفة الرّاشدة كّل ما ميارسه التنظيم السياسي يف جمتمع املدينةوجهة ن

                                                            
 . 21، صاإلسالم واالحزاب السياسية ،فاروق عبد السالم  1

 . 177، ص، ضرورات ال حقوقسالم وحقوق اإلنساناإل ،من أبرز من ميثل هذا االجتاه د. حممد عّمارة 2
 . 171املصدر السابق، ص 3
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ويستطرد د. حممد عّمارة ويورد شاهًدا آخر وهو "هيئة النقباء اإلثِن عشر" واليت تكونت باالختيار من األنصار الّذين      
يف بيعة العقبة. ويرى أّن هذه اهليئة كانت عبارة عن تنظيم ذي عقد تأسيس الّدولة اإلسالمية  عقدوا مع الّرسول 

 . 1اختصاصات دستوريّة يف حياة الّدْولة اإلسالمية الوليدة
، وكان لألنصار رأيٌّ خمالف، وكان       ويرى كاتٌب آخر أّن التعددية السياسية بدأت يوم السقيفة فكان للمهاجرين رأيٌّ

اهلل وجهه رأيٌّ ثالث، وانتصر واحٌد من هذه املواقف الثالثة باحلكم. مث طويت القضّية مؤقتًّا  ملناصري علّي بن أيب طالب كّرم
لتتفّجر من جديد بعيد مقتل اخلليفة الرّاشد عثمان بن عّفان رضي اهلل عنه حيث ظهرت التعددية بصورة خمتلفة فيها العنف 

 . 2والسبب يعود إىل عدم تقنني تنظيم تلك التعددية
إّن األحزاب السياسية كما تفهم اليوم وجدت منذ القرن األّول من تاريخ اإلسالم وإن كانت بصيغة بسيطة تعكس      

مستوى التطور الفكري والسياسي لتلك الفرتة، ويستشهد بأّن الفرق اإلسالمية مل تكن جمّرد مدارس فكرية فحسب بْل كانت 
م إْذ كانت هلا مبادئ معّينة وهلا نشاط وفيها نظام مّث إننا جندها جتتهد وتسعى أحزابّا سياسّية باملعىن املتداول اليوم للمفهو 

ويوافق هذا الرأّي مفكٌر آخر ويرى أّن الفرق الكالمّية كانت يف الواقع  3حىت يتحقق النصر ملبادئها يف صورة منهاج للحكم.
تنظيمات سياسية متّيزت يف "املقاالت" أّي "النظريات،" ويف الوسائل اليت اعتمدهتا لوضع "مقاالهتا" موضع التنفيذ. فللخوارج 

عة بفصائلها املختلفة املعتدلة منها واملغالية، مقاالٌت ومنهٌج لتحقيق تلك املقاالت، وكذلك احلال عند املعتزلة وعند الشي
. ودارت أطروحات تلك املذاهب الفكرية والسياسية حول مسألة اخلالفة وتصور احلّل اإلسالمي للخروج 4العلنية منها والّسريّة

 . 1من الوضع احلرج الذي آلت إليه األمة اإلسالمية آنذاك
املنهج األصويل أو منهج علم أصول الفقه هو املستند األساس  عددية السياسية:المنهج األصولي في تأصيل الت ثانيًّا:     

يف التشريع اإلسالمي ألنّه منهج البحث العلمي الدقيق للخوض يف مسائل الشريعة اإلسالمية والذي ال غِن عن الّرجوع إليه 
زبية والسياسية كان من الضروري أن نرتكز على . وحنن يف حماولتنا لتأسيس قاعدة علمية للتعددية احل6يف أّي حماولة للتأصيل

املنهج األصويل يف تأصيل التعددية احلزبية والسياسية يف الفكر اإلسالمي. ومن املسائل اهلامة اليت حبثها العلماء يف علم 
يوجبه من اختالف اجملتهدين. "هل احلّق واحٌد أْم متعّدد؟" وهي أمٌر لصيٌق الّصلة باالجتهاد وما أصول الفقه املسألة املعروفة وهي 

ويف اإلجابة على هذا السؤال، انقسم الفقهاء إىل ثالث فرق: فرقة تقول أن احلّق واحٌد يف حقيقته وهو ال يتعدد. وهذا القول ينفي 

                                                            
 (. 473العريب، عدد  ،، )الكويتاإلسالم والتعدديّة الحزبّية ،د. حممد عّمارة 1
 م، حوار مع الشيخ أَحد الشامي. 1111، نوفمرب 473"العام" )لندن( السنة الثامنة، العدد  ،انظر 2
 . 11، صالنظريات السياسّية اإلسالمّية ،د. ضياء الّدين 3

 . اإلسالم والتعددية الحزبية ،د. حممد عّمارة  4
 . 134، صمبادئ نظم الحكم في اإلسالم ،د. عبد احلميد متويل  1
 . المستصفا ،أبو حامد الغزايل ،وانظر .الرسالة ، الشافعي،انظر  6
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ِكٌن وواقٌع يف ألنه يستوجب أْن يكون العلماء على رأيٍّ واحدر يّتفقون عليه وال خيتلفون. هذا القول  ؛يف أساسه مشروعية االجتهاد
 فإن معظم الفقهاء مل يأخذوا هبذا القول. املسائل القطعّية، وبشكل عامِّ، 

أن احلّق متعّدد يف حقيقة ذاته وينبِن على هذا القول أّن كّل اقوال العلماء على حقٍّ حىت لو بان بينهم  القول الثاني:     
ء أن احلّق متعدد يف ذاته؛ ألّن اّدعاء ذلك يعِن التناقض واالضطراب التناقض. وهذا منطٌق باطٌل إْذ مل يقل أحٌد من العلما

 والفوضى يف الّشريعة اإلسالمية. 
يقول أّن احلّق واحٌد يف حقيقته وطبيعته ال يقبل التعّدد، وقد اختص اهلل تعاىل هبذا العلم. أيًضا  القول الثالث واألخير:     

متعّدد وليس هناك تناقًضا يف ذلك، فكل جمتهد من حّقه أن بجتهد يف معرفة ميكن القول بأّن احلّق يف وجوده العلمي 
واكتشاف احلّق، وقد يصيب وقد خيطئ. ويستتبع من هذا جواز تعددية اَلماعات وأنّه ال حيّق َلماعة أن تقول عن نفسها 

 خري هو املختار واألقرب إىل احلقيقة. إهنا على حّق وغريها على ضالل بعد تثبيت القاعدة األصولية. وهذا القول الثالث واأل
من جهة أخرى، فإن إقرار الفقهاء قدميًا وحديثًا بالفرق واملذاهب اإلسالمية هو إقراٌر بشرعّية وحّق االجتهاد يف      

هو مرتكز  اإلسالم، والذي يقول بتعّددية املذاهب اإلسالمية من باب أْوىل أن يقول بالتعددية احلزبية والسياسية. وهذا القول
الكثري من الفقهاء والذي على أساسه يؤسسون اعرتافهم بالتعددية السياسية؛ حيث أشار هؤالء إىل أّن من حّق األمة 
الواحدة أن تتعدد رؤاها وتصوراهتا، فكما أن فقه العبادات واملعامالت قد يتعدد، يرى هذا النفر من الفقهاء أن يتعدد الفقه 

ر من الفقهاء القول بأّن األمة اإلسالمية منذ البداية قد ارتضت اخلالف يف الفروع ومل تقبل ويزيد هذا النف 1السياسي.
االختالف يف األصول، وأن التعددية السياسية تدخل يف إطار االختالف يف الفروع وبالتايل تظلُّ من ذلك النوع املقبول من 

ة والسياسية من منظور إسالميِّ قد انطلق من اعتبارها نوًعا من االختالف. وعلميًّا، جند أّن أغلب من قال بالتعددية احلزبي
 . 2االختالف يف الفروع وهو أمٌر جائٌز يف التشريع اإلسالمي

يعرب هذا املنهج عن تلك احلقوق الفطرية والطبيعية اليت توافق  ثالثًا: المنهج الحقوقي في تأصيل التعددية الحزبية:     
عليها الّناس يف إطار خصوصّيات جمتمعاهتم؛ لذلك فإن الفلسفات واملذاهب والعقائد االجتماعية والسياسية أْولت اهتماًما  

يف احلقوق يؤّسس عليها مشروعيتها  كبريًا لقضايا احلقوق اإلنسانية بل أنّنا ال نكاد نتصور فلسفًة أو مذهًبا من غري نظرية
االجتماعية. واإلسالم الذي جاء كأقرب الرساالت والفلسفات إىل احرتام اإلنسان كان األقرب إىل حقوقه الفطرية والطبيعية 

 وما يتأّسس عليها من حقوق شاملة اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية. 
سية يف نظام احلقوق فنالحظ أن احلريّة ضرورٌة إسالمّية ملزمة كفلها اإلسالم أّما عن تأصيل التعددية احلزبية والسيا     

لإلنسان والعالقة بني العبودية هلل )سبحانه وتعاىل( واحلريّة عالقة وطيدة. فالعبودية إىل اهلل ترشد احلريّة وحتميها بإرادة صلبة 
اإلسالم متثل أصاًل مقّررًا حىت يف نطاق العقيدة انطالقًا من هي خشّية اهلل وليس خشية الّناس. وإذا كانت احلريّة يف تشريع 

                                                            
 ، مصدر سابق. 473العدد  ،يف هذا الشأن رأي الشيخ أَحد الشامي، "العامل"، )لندن( ،انظر  1
 م. حوار حول التعددية احلزبية. 1113، يناير 413"املسلمون" )لندن( السنة الثامنة، العدد   2
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فهل بجوز بعد ذلك اْن يقال أن تعاليم اإلسالم حتّجر على الّناس آراءهم السياسية  ﴾اَل إيْكرَاه يفي الّدين﴿قاعدة 
نا املعاصر ليست إاّل فرًعا ألصلر ... وكما يقول أحد املفكرين املعاصرين إّن احلُريّة السياسية يف اصطالح واالجتماعية؟؟ كالَّ 

 . 1إسالمّي عاٌم هو حريّة اإلنسان من حيث هو إنسان
فمن باب أْوىل أن يقول بالتعددية  ﴾اَل إيْكرَاه يفي الّدين﴿إذا كان اإلسالم يقول بالتعددية الفكرية انطالقًّا من قاعدة      

 ا. احلزبية والسياسية ألن األوىل هي األصل والثانية فرٌع هل
من الثابت أن من احلريات املكفولة لإلنسان حرية التجمعات واالجتماعات، والتجمع يتم إما َللب منفعة أو لدفع      

ضرر، وال حّق للّدولة يف منع التجمع. واألحزاب يف احملصلة النهائية ما هي إاّل شكل من أشكال التجمعات اليت ختتلف 
 باختالف املهام والوظائف. 

نعِن هبذا منح التعددية احلزبية مرتكزات سياسية تتدعم هبا  رابًعا: المنهج السياسي في تأصيل التعددية الحزبية:     
 وتتأسس عليها. وهلذا املنهج عدة مرتكزات يأِت يف مقدمتها: 

التفاهم السلمّي. وإذا أّن االعرتاف باآلخر وحق املعارضة املنظمة واملنضبطة هو شرط الزٌم وقاعدة للتعايش و  أّواًل:     
أنكرت االعرتاف وحجبته عن اآلخرين؛ فعلوا بك ذات الشيء، والنتيجة هي القطيعة واخلصام والذي ميكن أن يتطور من 
حرب كالمّية إىل صراع عنيف تستخدم فيه أدوات احلرب وتسقط الضحايا وتسيل الّدماء. إذْن، من شروط التعددية احلزبية 

 خر من غري وصاية ومن غري مصادرة رأي وال حماربة موقف. أن يعرتف كّل طرف باآل
أن تتشكّل التعددية احلزبية والسياسية على أرضّية صلبة من القواسم املشرتكة اليت تلتقي على املصاحل العليا وعلى  ثانيًّا:     

اء أو مربر، األمر الذي يكفل وحدة األمة احلّق العام وأن ال خترق هذه املصاحل العليا للمجتمع أو يتّم التنكر هلا حتت أّي غط
 وأمنها. 

ثالثًا: أّن التعددية احلزبية يف صورهتا املثلى هي تعددية يف الربامج واملشاريع اليت ختدم وتدفع اجملتمع لألمام، يف هذا      
مسمى "العدالة التخصص قد جند جمموعة تويل جل اهتمامها باملسائل االجتماعية يف بعدها االقتصادي مثاًل حتت 

االجتماعية"، وقد جند جمموعة أخرى توىل اهتمامها بتطوير الواقع السياسي للمجتمع بالرتكيز أكثر على الدميقراطية، وتوسيع 
قاعدة املشاركة. بينما جند جمموعة ثالثة تويل عناية خاصة لقضايا حقوق اإلنسان واملساواة أو قضايا العمل الثقايف أو قضايا 

النهوض بوضع املرأة يف اجملتمع أو وضع األقلّيات وغري ذلك من القضايا احملوريّة. والتعددية هبذه الصيغة من التنوع  التعليم أو
والتخصص والتكامل تعترب حالة حضاريّة متقدمة ترفع اجملتمع وتدفع به حنو املزيد من التطور والّنهوض واحلراك. وهذه الصيغة 

 . 2ء احملدثني، ويف مقّدمتهم الدكتور يوسف القرضاويِا يقرتحه ويفّضله بعض الفقها

                                                            
 .11م، ص1112ديسمري  ،وت، )بري 166"، املستقبل العريب، السنة اخلامسة عشرة، العدد اإلسالم والديمقراطية" ،فهمي هويدي  1
 . 31ص أين الخلل؟ ،القرضاوي  2
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هذه هي املناهج الرّئيسّية األربعة اليت تناولت تأصيل ظاهرة الّتعّدديّة احلزبية والسياسية يف اإلسالم، ويقتضينا األمر اآلن      
ية السياسية. وميكننا يف هذا الشان االلتفات إىل مناقشة أطروحات املدارس الفكرية اإلسالمية املختلفة حول إشكالية التعدد

 الّتمييز بني ثالثة اجتاهات رئيسّية هي:
الذي يرى حرمة إنشاء األحزاب السياسية ويرفض على أساس مبدئّي التعددية احلزبية والسياسية. وميثل  االتجاه األّول:     

 هذا االجتاه على سبيل املثال سّيد قطب. 
ويؤيّد مشروعية التعددية احلزبية والسياسية دون قيد أو شرط. وميثل هذا االجتاه على سبيل  والذي يرى االتجاه الثاني:     

 املثال حسن حنفي وحممد عابد اَلابري. 
الذي يرى مشروعية التعددية السياسية بشروط منضبطة ويف إطار االلتزام بسيادة الشريعة، وعدم اخلروج  االتجاه الثالث:     

 . وميثل هذا االجتاه على سبيل املثال راشد الغنوشي. على أصوهلا الثانية
دعاة االجتاه األول والذي يقول بعدم مشروعية التعددية السياسية يبنون موقفهم على قاعدة أن نظام تعدد األحزاب ال      

ملا يفضي إليه من املآالت سبيل له يف اجملتمع اإلسالمّي، وال تتّسع له املذهبية اإلسالمية ملا خيرقه من األصول والقواعد و 
السالبة وأّن منعه يعترب من باب سّد الذرائع. ويف باب االستدالل على موقفهم يسوقون جمموعة من األدلة ميكن إبجازها يف 

 اآلِت: 
 أن األحزاب مل تذكر يف القرآن الكرمي والسنة يف غالب األمر إاّل مقرتنة بالذم والوعيد، واقتصر استخدام هذا املفهوم .أ 

يف معرض اإلشارة إىل أعداء الّدين، وأنه مل يشار إىل مجاعة املسلمني بتعبري "األحزاب" إاّل بصيغة املفرد على أهنم "حزب 
يًعا َواَل تَ َفرَُّقواْ ﴿ :اهلل". وقوله تعاىل َْبلي اللَّهي مجَي ُموْا حبي فَ تَ ْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ريحُيُكْم َواَل تَ َناَزُعوْا ﴿ :وقوله تعاىل [173]آل عمران: ﴾َواْعَتصي

ابيريينَ  ُوْا إينَّ اللََّه َمَع الصَّ ُهْم يفي َشْيءر ﴿ :وقوله تعاىل [46]األنفال: ﴾َواْصربي ن ْ يَ ًعا لَّْسَت مي ينَ ُهْم وََكانُوْا شي يَن فَ رَُّقوْا دي  ﴾إينَّ الَّذي
ها هنى عن التفرق يف الّدين وأمر باالعتصام بعروة اإلسالم وغريها من االيات احملكمات، ففي األمثلة اليت سقنا [111]األنعام:

الوثقى. أيضاً، وردت العديد من األحاديث النبوية فيها أمٌر صريٌح بلزوم اَلماعة، وهني صريٌح عن الفرقة. ويتخذ أصحاب 
 ا شيًعا متنافرة. هذا االجتاه من هذه األدلة ما يؤكد على النهي املطلق لقيام األحزاب اليت تشرذم األمة وجتعله

الكوابح اليت تنهى عن التنافس يف طلب اإلمارة تتوعد من يفعل ذلك باخلذالن وسوء العاقبة ويقول أنصار هذا  .ب 
االجتاه أّن نظام تعدد األحزاب يف سداه وحلمته قائٌم على التنافس من أجل الوصول إىل سدة احلكم ومنازعة السلطة القائمة، 

 وعليه بجب سّد ذلك الباب. 
وم على تزكية النفس والطعن يف اآلخرين، ونعِن بذلك أّن من قواعد التنافس احلزيب هذه احلمالت نظام األحزاب يق .ج 

االنتخابية اليت يقوم فيها مرشحو األحزاب املختلفة يزكون فيها أنفسهم ويقدحون يف مصداقية وذم منافسيهم ِا يدخل يف 
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َني ات ََّقى﴿ :قوله تعاىل باب الطعن والغيبة، ومن األدلة اليت يسوقوهنا ناهية عن ذلك وا أَنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم مبي  [32]النجم: ﴾َفال تُ زَكُّ
ُزوا أَنُفَسُكمْ ﴿ :وقوله تعاىل  .1«ليس املؤمن بالطعان وال الّلعان وال الفاحش وال البذيء: »، وقوله [11]احلجرات: ﴾َوال تَ ْلمي

انعدام الّسوابق التارخيية: مع أّن دولة اخلالفة حكمت لفرتات طويلة إاّل أّن سجّلها خلى متاًما من وجود أحزاب  .د 
باملعىن املعاصر هلذا املفهوم. فكان هذا مبثابة إمجاع األمة على ترك هذا األمر. وأّما الفرق اليت انشقت يف مجاعة املسلمني فما 

ن بينة اجملتمع اإلسالمي وفارق هبا أصحاهبا اَلماعة مبا حتزبوا عليه من البدع ومنازعتهم هي إاّل ظواهر مرضّية اضعفت م
 األئمة واخلروج عليهم. 

خطأ القياس على تعدد األحزاب العلمانية: تقوم األحزاب العلمانية على مبدأ فصل الّدين عن السياسة وعدم مزج  .ه 
ّدين فإهنا ختلو من احلماس والغرية اليت يبعثها البعد الّديِن ويكون اجملال األمرين. ويف املواقف السياسية اليت تنفصم عن ال

فسيًحا لتبادل اآلراء والتهاون والتنازل، ومبضاهاة األمر يف حالة األحزاب اليت تنشأ يف اجملتمع اإلسالم جند فروقات واضحة 
زل يف األمور املبدئية بل يثري نزعات التحمس حيث ال ميكن فصل الّدين عن السياسة. فالّدين ال يسمح بالتهاون والتنا

والثبات عليه والدفاع عنه. اخلالصة أن التعددية يف اإلسالم تفضي إىل روح اهلرج والفنت لكن التعدد يف النظم العلمانية ال 
 يؤدي إىل هذه النتيجة. 

ة املاثلة للتعددية احلزبية يف الدول فشل جتارب التعددية احلزبية يف أغلب الّدول اإلسالمية: تّدل التجربة التارخيي .و 
اإلسالمية على فشل هذه التجربة فشاًل ذريًعا. فاالحزاب تتنكر لكل التعهدات اليت تقطعها للناخبني لقاء الفوز بأصواهتم 

ا أّن حال وصوهلا للسلطة. ويف حال وجودها يف صفوف املعارضة، جندها ال تألوا جهًدا يف إثارة اإلحن والضغائن والفنت. كم
هذه األحزاب تفتقر إىل املؤسسية يف هياكلها وتنظيماهتا وقراراهتا فوقّية ال متثل إرادة قواعدها. فال خري فيها حاكمة وال خري 

 فيها معارضة. 
من هذه خالصة األدلة واألسانيد اليت ذهب إليها القائلون بعدم مشروعية التعددية احلزبية والسياسية يف الدولة املسلمة. و      

. ولنقف اآلن وقفة تأمل ومناقشة 2عن هذا االجتاه الراحل سّيد قطب، والداعية اإلسالمي فتحي يكنأبرز املنافحني واملدافعني 
يف القرآن الكرمي إاّل مقرتنة بالّذم والوعيد، فالقول بأن األحزاب مل تذكر ألسانيد وبراهني هذا االجتاه ومعظمها ِا يسهل دحضه. 

فاملفهوم احلديث للحزب السياسي خيتلف عن املفهوم القدمي للحزب الذي ورد ذكره يف القرآن الكرمي على سبيل  فيه خلٌط واضح،
الّذم؛ ألّن املفهوم احلديث للحزب هو جمموعة متألفة من الناس بجمع بينهم وحدة االجتاه السياسي وهو بذلك أشبه ما يكون 

أو قبلية تؤّلف بينها العصبّية مي والذي ذّمه القرآن الكرمي فهي تكتالٌت عشائريّة باملذهب الفقهي. أّما األحزاب مبفهومها القد
 اَلاهلية وجتمع بينها وحدة االلتقاء حملاربة اإلسالم والكيد ألهله وبنيه، ومن هنا جاء ذم القرآن هلا. 

                                                            
 وقال: "حسن غريب". 1100، رقم317ص ،4، جسننال ،الرتمذي 1

 . 01، صأبجديات التصور الحركي للعمل اإلسالمي ،فتحي يكن  2
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أّما بالنسبة لألدلة اليت تنهى عن طلب اإلمارة فال تنازع يف هذا وطلب الوالية مكروٌه وما فيها من املغارم أضعاف ما      
فيها من املغامن. املتأّمل يف هذه األدلة يستطيع أن يقيد املنع الوارد فيها مبن طلب ذلك ملصلحة شخصية. أّما من طلبها 

لح حال املسلمني مع كونه أهاًل هلا وقاصًدا إىل احلّق والعدل فهو خارٌج عن دائرة هذه ملصلحة إقامة الّدين وحتقيق ما يص
الّنصوص، فمن املعروف أن يوسف عليه السالم قد طلب الوالية من عزيز مصر؛ ألنه علم أنه ال أحد يقوم مقامه يف العدل 

وم لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم باحلق، حّق له أن واإلصالح، ورأى يف طلب الوالية فرًضا متعيًنا عليه. وهكذا احلكم الي
 يسأل ذلك وخيرب بصفاته اليت تؤهله من العلم والكفاية. 

أّما األدلة اليت تنهي عن تزكية النفس مبا تتضمنه من النهي عن الدعاية االنتخابية لألحزاب السياسية فال خيفى أن هذا      
يٌظ َعلييٌم﴾﴿ :لعزيز مصر ة حيث قال يوسف النهي يستثىن منه ِا تدعو إليه احلاج  اْجَعْلِني َعَلى َخزَائيني اأَلْرضي إيينِّ َحفي

. وقال اَلصاص يف 1. وقال القرطيب يف تفسريه لآلية إنّه بجوز لإلنسان أْن يصف نفسه مبا فيه من علمر وفضلر [11]يوسف:
فال تزكوا أنفسكم﴾. وبناًء على ما تقدم، ﴿أحكام القرآن بذات الشيء وأنّه ليس من احملظور من تزكّية الّنفس يف قوله تعاىل: 

فإنّه إذا بقيت الدعاية االنتخابية لألحزاب يف حدود القصد، ومل تتجاوز ذلك إىل الكذب والتشهري باآلخرين فهي ِا تتسع 
السياسة الشرعية. أّما ما تضّمنه التنافس احلزيب من التشهري وتتّبع عورات اخلصوم السياسّيني، وكشف عوراهتم له قواعد 

 وإشاعتها على املأل باسم حريّة النقد والتعبري، فللشرع ان يردع هذه املمارسات غري املسؤولة. 
يف الدولة املسلمة فأمٌر ال يعتد به؛ ألن الضرورة تقتضينا  أّما االحتجاج بأنه ال توجد سابقٌة تارخيية لألحزاب السياسية     

التفريق بني الثوابت واملتغريات يف هذا الشأن. فالثوابت مثل سيادة الشريعة وسلطة األمة والشورى فكلها تقع يف باب 
وضع التنفيذ فقد تركتها األصول اليت ال ميكن التفريط فيها. أّما األساليب والوسائل اليت يتوصل هبا لوضع هذه الثوابت م

الشريعة عفًوا للمسلمني ليتولوا أمر ترتيبها مبا يتفق وتغري الزمان واملكان واألحوال والعربة فيها بتحقيقها ملصلحة األمة مع عدم 
 اصطدامها مع األصول الثابتة. 

تقاتل والفوضى نظرًا المتزاج املواقف أّما االّدعاء بأن التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية ستفضي إىل اهلرج وال     
فأمٌر فيه نظر ألن التعددية اليت نتحدث عنها هي تلك اليت تدور يف فلك االلتزام بسيادة الشريعة واإلقرار القاطع السياسية بالّدين، 

اد وجماالت الشورى فحسب، باألصول الثابتة من الشريعة ويف هذه احلالة ال يكون االختالف بني األحزاب حمدوًدا ويف موارد االجته
"ما حنن عليه صواٌب حيتمل اخلطأ وما  األحزاب األخرى هو القول املأثورالذي حيكم موقف كل حزب جتاه واألصل أن اإلطار 

أرسيت أرضّيٌة صلبة ألدب عليه غرينا خطأ حيتمل الصواب". والنتيجة أن التهارج واالختالف ليس النتيجة احلتمية للتعددية مىت ما 
 الختالف. ا

وأخريًا، فإن االحتجاج بفشل التجارب احلزبية يف اجملتمعات اإلسالمية يسهل الّرد عليه. فاملالحظ أن هذه األحزاب      
باَلملة علمانية التوجه، وقلما قام أحدها على مبدأ حتكيم الشريعة. األمر اآلخر أن التجارب احلزبية يف دول العامل الثالث 

                                                            
 .الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب 1
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جاءت  خميبة لآلمال سواء كانت هذه اجملتمعات إسالمية أو غري ذلك وال دخل لفشل هذه التجارب بالّدين. لكن احملّك 
الرئيس هنا هو درجة التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي للمجتمع، فكلما زادت درجة هذا التطور انعكس ذلك 

 إبجابًيا على التجربة احلزبية والعكس صحيح. 
خالصة نقاشنا أن أدلّة االجتاه الرافض ملشروعية التعددية السياسية واحلزبية يف الدول اإلسالمية ال ختلو مجيعها من      

الضعف وبوسع املشروع احلضاري اإلسالمي أن يقدم لنا منوذًجا ملمارسة حزبية صحية ومسؤولة تغيب فيها الكثري من 
 السلبيات والتهم اليت وجهت للتعددية. 

. ال يقف أصحاب هذا االجتاه عند حدود التعددية امللتزمة  االتجاه الثاني:      هو يقول بإباحة التعددية السياسية بإطالقر
واملتقيدة بضوابط الشريعة، بْل يفتحون الباب أمام كافة التيارات املذهبية والفكرية لتتبوأ مكاهنا يف الساحة السياسية. وهذا 

لحدة والعلمانية والقومية والوطنية للتواجد الشرعي. مبعىن آخر، فإّن دعاة هذا االجتاه يرون أّن يفتح الباب أمام األحزاب امل
املذهبية اإلسالمية تستوعب إطالق التعددية إىل أبعد مدى. وحجة هؤالء أّن املذهبية اإلسالمية كانت من السماحة واملرونة 

ت اليهود والنصارى، وقياًسا على هذه املرونة الفائقة بإمكاهنا حبيث أهنا استوعبت اجملوس وعبدة األصنام كما استوعب
استيعاب كّل ألوان الطيف السياسي من علمانيني وغريهم إذ أهنم لن يكونوا أشّد كفرًا من اجملوس واليهود والّنصارى. 

ك العهد، ويعتربون مع أهل املدينة من مسلمني ويهود ومن دخل يف ذل وحجتهم يف ذلك الصحيفة اليت عقدها الّرسول 
ذلك الّدستور الفريد عربة ومنهاًجا وسابقة هلا داللتها احلضاريّة اليت تشهد مبدى مرونة اإلطار السياسي يف الّدْولة املسلمة. 
ولعل يف مقدمة املدافعني عن هذا االجتاه الشيخ علي عبد الرازق، والذي كتب يف الثالثينّيات من القرن العشرين كتابًا مساه 

نيبٌّ داعية وليس رجل دْولة. وقد  إلسالم وأصول احلكم" اّدعى فيه أّن اإلسالم ديٌن ورسالة، وليس دولة، وأّن الّرسول "ا
استعدْت أفكار الشيخ عبد الرازق األزهر عليه والذي رأى يف أفكاره مروقًا على الّدين، وقام األزهر بفصل الشيخ عبد الرازق 

ريقة. كما يندرج يف هذا الباب العديد من العلمانيني املعاصرين من املسلمني املنبهرين باحلضارة من تلك املؤسسة الّدينية الع
 الغربية. 

 ما هي بواعث هذا االتجاه المتطّرف؟ 
هنالك جمموعة احتماالت رمّبا كانت وراء هذا االجتاه كان الّدفاع عن اإلسالم يف مواجهة من يتهمونه باآلحاديّة      

احًدا من هذه البواعث. االحتمال الثاين هو استمالة العناصر العلمانية يف هذه املرحلة حىت تكّف بأسها عن والّتسلط و 
املشروع اإلسالمي مع إلتباس يف بعض املفاهيم أدى إىل نوع من اخللط عند رواد هذا االجتاه. االحتمال الرابع واألخري هو 

 سلمني خصوًصا الذين درسوا يف الغرب وتأثروا بثقافته. تأثري تيارات التغريب على عقول ومشاعر بعض امل
إذا نظرنا إىل موقف الفكر اإلسالمي املعاصر يف مواجهة هذا التيار وصيغة العالقة اليت ينبغي أن تسود معه، جند أن      

 هنالك ثالثة تيارات: 
 خيار الّتصادم والصراع. .1
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 خيار املقاطعة واالنغالق.  .2
 خيار احلوار والّتعاُيش.  .3

يبدو أّن اخليار األخري هو األمثل ألن اإلسالم يرتكز على قاعدة قّوة املنطق ال منطق القّوة واجملادلة باليت هي أحسن.      
ويرى بعض املفكرين اإلسالميني املعاصرين أن هنالك تطورًا يف حركّية الفكر اإلسالمي احلديث يف التحول من الّتصادم 

راع وبالتايل املقاطعة واالنغالق إىل  احلوار والّتعاُيش بْل الّتفاهم والّتنسيق بني بعض الكتل واَلماعات اإلسالمية وكتل والص
ومجاعات علمانية. وأن هذه األخرية ليست كّلها مستعصية على االستجابة للّدعوة اإلسالمية، فإذا أحسن اإلسالمّيون 

املشرتكة، استطاع أصحاب املشروع اإلسالمي حبسن احلوار واملناظرة والبعد عن الوصاية الّتعامل معها وحددت بعض القواسم 
واالستعالء واَلدل الفقهي والعقيدّي مع هؤالء حتويل الكثري من أفراد الّنخبة العلمانية من االحنياز ضّد اإلسالم إىل احلياد، 

 . 1ومن احلياد إىل املناصرة واالنتماء الفكري لإلسالم
، فإنه ال توجد تعددية مطلقة يف الواقع ال يف الدولة اإلسالمية وال يف الّدول العلمانية ألنه ما من دْولة أو       على أيّة حالر

جمتمع إاّل وقد شرعت بعض القيود للحريات السياسية وأقامت بعض املبادئ واملقّومات األساسّية للمجتمع، وقد تضيق أو 
فاوت من دولة إىل أخرى، إاّل أّن القاسم املشرتك األعظم هو وجود إطار بجب أن تتقّيد به تتسع دائرة هذه القيود وقد تت

 .   2هذه التعدديّة
هو الذي يرى ويؤيّد مشروعية التعددية احلزبية والسياسية بشرط االلتزام بسيادة الشريعة وعدم  االتجاه الثالث واألخير:     

اخلروج على أصوهلا الثابتة. ويغلب هذا االجتاه على الباحثني املعاصرين. ورمّبا كانت بواعثه هي واقع االستبداد الذي تعيشه 
لغرب العلمانية، وقد يقول البعض إهنا اهلزمية النفسية أمام مغريات احلضارة بالد املسلمني وفتنة احلرية اليت تزهو هبا جمتمعات ا

الغربية، وقد يدافع البعض أنّه التجديد يف الوسائل واألساليب الستيعاب متغريات العصر. وأيّا كانت البواعث هلذا االجتاه، 
اسي اإلسالمي تنحو هذا املنحى وتتلّمس له فإنه قد اضحى حقيقة واقعة وتكاد أغلب األدبيات احلديثة يف الّنظام السي

 الّتخربجات الشرعية اليت تسلكه يف منظومة املفاهيم السياسية اإلسالمية. 
 يف مقدمتها: معظم القائلني مبشروعّية الّتعددية السياسية يف إطار اإلسالم من عدد من املرتكزات يأِت  وينطبق     
سة الشرعّية ميكن تعريفها بإجاز بأهّنا تدبري الشؤون العامة للّدولة اإلسالمية مبا حيقق والسيا أّواًل: السياسة الشرعّية:     

املصاحل ويدفع املضار، وأن يتّم كلُّ ذلك يف إطار الشريعة وأصوهلا الكلية. وبسبب اختالف األزمنة واألمكنة والظروف، فقد 
برأي وال نزل هبا وحٌي. إّن تدبري شؤون احلكم  ها الّرسول استجّدت أموٌر كثرية مل تكن معلومٌة لدى الّسلف مل يقطع في

وعقد السلطات العامة يف الّدولة وتنظيم العالقة بينهما ومتكني األمة من ِارسة حّقها يف السلطة وتدبري أنظمة الشورى 

                                                            
 . 11، صوالعقباتإصالح الفكر اإلسالمي بين القدرات  ،د. طه جابر العلواين 1
 . 10، صإعالن مبادئ ،رؤية إسالمية معاصرة ،د. أَحد كمال أبو اجملد 2
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الذي يشرتط هو أال خترج  واحلسبة، كّل ذلك من مسائل السياسة الشرعّية اليت ال يشرتط فيها أن تكون على مثال سابق، بل
 عن قوانني الشريعة وأن تتحقق هبا املصحلة. 

ِن انتصر هلذا الرأي من أهل العلم  األصل في العقود والمعامالت اإلباحة حتا يأتي ما يّدلُّ علا الّتحريم: ثانًيا:     
منضبطة حتقق املصلحة وتصون األّمة من والفضل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى. فإذا استخلصنا صياغة لتعددية حزبية 

جور احلكام، وحتفظ لألّمة حقها يف الرقابة واحلسبة، ومّت كل ذلك يف إطار القواعد الكلّية للشريعة فمما ال حرمة فيه، وعلى 
 مّدعي املنع إقامة احلّجة والّدليل. 

: ثالثًا:      القاعدة وطبقناها يف جمال احلكم والسياسة لوجدنا أن إذا استصحبنا هذه  ما ال يتّم الواجن إاّل به فهو واجن 
ولنضرْب بعض األمثلة لذلك. الشريعة تأمرنا جبملة من املبادئ الكلّية يتوقف القيام هبا يف حاضرنا على التعددية السياسية. 

ها يف واقعنا الرّاهن إاّل عن طريق لتحّققها وتطبيق -يف اعتقادنا-فالشورى مثاًل ال مراء إهنا من قواعد الشريعة الكلّية وال سبيل 
فمجال الشورى يف باب احلكم يتمثل يف عملّية تداول السلطة والّرقابة عليها ويف كال األمرين تلعب التعددية السياسية. 

 التعددية احلزبية والسياسية دورًا حموريًّا. 
باإلمكان النظر إىل التعددية السياسية كذريعة إىل منع االستبداد من ناحية  رابًعا: قاعدة الّذرائع والنظر إلا المآالت:     

وإىل منع االضطراب والثورات املسّلحة من ناحية أخرى. وذلك مبا تشيعه من االستقرار الّنسيب يف األوضاع السياسية، ومبا 
ا السياسية والوسائل أو الّذرائع تأخذ حكم املقاصد تتيحه للمعارضة السياسية من املشاركة يف السلطة إلنفاذ براجمها واختياراهت

أو الغايات حالًّ وحرمة. وإىل الذين يوازنون بني املفسدة اليت قد تصحب التعددية عليهم أن يوازنوا ذلك واملفاسد اليت ترتّتب 
املصاحل اليت تنُجم عنها من إتاحة الفرصة على املعارضة الّسريّة، مثّ عليهم أن يوازنوا بني املفاسد املتومّهة يف التعددية السياسية ب

للخربات لتثري العمل السياسي، وتعميق الوعي السياسي لدى العامة، وصيانة احلريّات، ومنع الّتسلُّط، وإشاعة االستقرار 
 السياسي يف أوساط اجملتمع. 

ليت تتيح لألفراد واَلماعات ِارسة تعترب األحزاب اإلطارات الفعالة ا صيانة الحقوق والحريّات العاّمة: خامًسا:     
حقوقهم وحريّاهتم العاّمة، وحتول بالتايل دون استبداد احلكام بالسلطة أو الّتطاُول على حقوق املواطنني. هذا ال يعِن أن 

ر فّعالّية الّتعددية احلزبية هي السبيل األوحُد الذي ال نتصّور غريه لصيانة احلقوق واحلريات العاّمة، ولكنها اإلطار األكث
لتحقيق ذلك. فإذا مل تصطدم حبكم يف الشريعة، ومل تتضمن مفسدة تربو على ما ميكن أن حتققه من مصلحة أصبح القول 

 مبشروعيتها هو القول املتعنّي. 
د شهد يستشهد بعض الذين يقولون مبشروعّية الّتعدديّة السياسية بأن التاريخ اإلسالمي ق الّسوابق التاريخية: سادًسا:     

هذه التعددية يف صورة الفرق اإلسالمية كاخلوارج واملعتزلة والشيعة واملرجئة وحنوهم. وإذا أمعّنا الّنظر يف هذه الفرق لوجدنا أهنا 
تكّتالٌت سياسيٌة يف أصلها حتزبت حول اختيارات وبرامج سياسية وإن كانت قد كسْت حتّزهبا السياسي بصبغة االختالف 

 املذهيب الّديِن. 
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فبعد وفاة اخلليفة الرّاشد عثمان بن عّفان رضي اهلل عنه، انتقلت اخلالفة إىل علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه، ودخل      
اخلالف يف الرّأي يف اجملتمع اإلسالمّي مرحلة جديدة، واكتسبت املعارضة الفكرية وجودها املادّي وجتسدت يف أشكال 

ِنِّ  ا يطالبون بالثّار ملقتل عثمان بن عّفان تنظيمية واضحة املعامل. فالذين خرجو  من بِن أمّية كّونوا فيما بعُد الّتيار السُّ
ذي احملافظ. أّما الذين ناصروا عليًّا كرم اهلل وجهه فقد كّونوا الّتيار الشيعّي الّثورّي. بني هذين الّتيارين برز التيار اخلارجي ال

الوقت ملوقف اإلمام علّي وخرجوا على االثنني وكونوا فرقة اخلوارج. والتيار الرابع  رفض الفعل األموّي كلّية مع رفضهم يف ذات
ة الذي اعتزل الّصراع بني الفئتني السابقتني يف صورته املاديّة واهتّم بداًل عن ذلك بالقضايا الفكرية كون تيار املعتزلة. أّما الفرق

ني وترك أمر احّلكم بشاهنم إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وكّونت هذه اخلامسة واألخرية فقد رأت إرجاء احلكم على املتخاصم
تطّورت  اَلماعة تيار املرجئة. ومع أّن هذه املواقف اخلمسة املتمايزة من قضّية استمرار اخلالفة بعد عثمان رضي اهلل عنه

 لتأخذ الّصيغة الّدينية البحتة، إالّ أهنا كانت تعرّب عن خيارات سياسية واضحة. 
ينادي مناصرو التعددية السياسية أّن البدائل هلا هذه األنظمة التسلطّية الشمولّية اليت سابًعا: البدائل المعاصرة:      

صادرت احلريّات وكّممت األفواه وغّيبت وعي األّمة، ومل جتن من ورائها األّمة إاّل الّنكبات والفواجع. فنقيض وبديل التعددية 
واحد الذي ميلك وحيكم ويسوم الّشعب سوء العذاب. وإذا كان للتعددية بعض املثالب، فإن السياسية هي أنظمة احلزب ال

. وإذا كان لنا أن خنتار فإن مبىن ومبتغى الشريعة حتقيق اكمل املصلحتني بتفويت أدنامها ودفع  لألحاديّة مثالب ادهى وأمرٌّ
 أعظم املفسدتني باحتمال أدنامها. 

 الخاتمححححححححححححة: 
حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال مفصلي وهام مفاده هل يتسع اإلسالم للتعددية السياسية؟ بدأت الدراسة      

بتعريف احلزب يف اللغة مث انتقلت بعد ذلك لتحديد املعىن االصطالحي للمفهوم. انتقلت الدراسة بعد ذلك ملناقشة مفهوم 
ناولت الدراسة كذلك جمموعة األصول والقواعد الكلّية اليت حتكم العمل التعددية احلزبية على الصعيد العلماين الغريب. ت

السياسي اإلسالمي. مث انتقلت الدراسة إىل استعراض عدد من املناهج لتأصيل التعددية يف الفكر اإلسالمي. على هذه 
حول إشكالّية التعددية السياسية  األرضّية تناولت الدراسة بالتمحيص والتحليل أطروحات املدارس الفكرية اإلسالمية املختلفة

 حيث مّيزت بني ثالثة اجتاهات رئيسية: 
 يرى حرمة إنشاء األحزاب السياسية ورفضها على أساس مبدئي.  االتجاه األول:     
 يرى ويؤيّد مشروعية التعددية احلزبية دون قيد أو شرط.  االتجاه الثاني:     
يرى مشروعية التعددية احلزبية بشروط منضبطة ويف إطار االلتزام بسيادة الشريعة وعدم اخلروج على  االتجاه الثالث:     

 أصوهلا الثابتة. وتبنت الدراسة هذا االجتاه األخري. 
وبناًء على ما تقدم، يصبح اختيار التعددية السياسية بعد هتذيبها، وإعادة صياغتها مبا يالئم مقاصد الشريعة هي      

 موذج املقرتح للعمل السّياسي للدولة اإلسالمية، وحنن يف بداية احلقبة الثانّية من ألفّية جديدة وقرن جديد. النّ 
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 الفروق المهمة بين حفظ التوراة واإلنجيل وحفظ السنة
 

 د. فواز بن سالم القثامي
 ملخص البحث:

الرّد على من زعم أنَّ حفظ األحاديث هو من باب حفظ التوراة واإلجنيل، فكما أنَّه قد دخل يهدف هذا البحث إىل 
التوراة واإلجنيل التحريف، وال نعرف وجه الصواب من اخلطأ؛ فكذلك السنة النبوية. وإثبات الفروق بني حفظ التوراة واإلجنيل 

 .  لني وبني حفظ السنة املنزلة على سيد املرس
______________________ 

 :المقدمة 
احلمد هلل الذي أنزل على عبده كتابًا يُتلى، وأوحى على لسانه من البيان ما أوحى، وأكرم هذه األمة دون غريها حبفظ 

ن هلا حفظه غضًا طرياً، فتناقلته األ ، ما أنزل إليها، فقال: ﴿إينَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوإينَّا َلُه حَلَافيظُوَن﴾. وَضمي مة جياًل بعد جيلر
سَّ يف حديث وز  منًا بعد زمنر ال يُداخله الباطل حبيث ال يعرف الصواب، ولو ح اول أهل الباطل اإلتيان مبثل القرآن، أو الدَّ

، فإنَّ ذلك زائل، واحلق باقر ومعلوم، وقد هيأ سبحانه لذلك أئمة حنفاء، وحفاظًا أوفياء، مجعوا القرآن النيب العدنان 
وأشهد  ها، فبقي هذا الدين بتمامه وكماله حمفوظًا من الزيادة والنقص، والتحريف والتصحيف.ونقلوه، وحفظوا السنة وبلَّغو 

أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا سيد األولني واآلخرين، صلى اهلل عليه وعلى أصحابه أمجعني، 
ا    !بعدوالتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليماً كثرياً. أمَّ

ة، فقد تكلَّم بعض احمُلَدثيني يف حفظ أحاديث سيِّد املرسلني  َك يف مكانة الصحيحني خاصَّ ، وثبوت املرويات، وشكَّ
َّا قال -فضاًل عن الضعيف-وَحطَّ من منزلتهما، بل جزم بوجود املوضوع فيهما  ، فسلك يف ذلك مسلك 1يف كالمر طويلر 

الزنادقة واملبتدعة حني طعنوا يف السنة مجلة وتفصياًل، ذلك أهنَّا كانت هي البيان، واألص ل الثاين بعد القرآن، فاجرتَّ ما الكه 
نة عرب التأريخ، وشبهاهتُم اليت أشكلوا هبا على السنة قد أجاب عنها أهل العلم وا لفضل غريه، وكرَّر ما ذكروه، فأقواهلم مدوَّ

َّا يعلم بطالنه، فوافقهم  أعظم جواب وأظهره، فذكر هذا املتأخر طرفًا من تلك الشبهات، وأرىب عليهم فذكر ما مل يذكروه 
َّا أثاره من الشبهات:  أنَّ حفظ األحاديث النبوية إمنَّا هو مبنزلة حفظ الكتب السماوية "يف الطعن وزاد عليه يف األدلَّة، وكان 

                                                            
 .األستاذ املساعد بكلية الشريعة واألنظمة جبامعة الطائف 
 فيينا، النمساوية بالعاصمة الشورى مبسجد خطيب بعنوان )مشكليت مع البخاري(. واملذكور هو: -على اليوتيوب-ذكر ذلك كّله: د. عدنان إبراهيم يف خطبة مجعة  1

م، له الكثري من اخلطب واحملاضرات واللقاءات املتلفزة. تلّقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي 1166هبا، فلسطيِن األصل ولد بغزة عام  احلضارات لقاء مجعية ورئيس
أوائل التسعينيات،  بالنمسا فيينايف جامعاهتا. وبسبب ظروف احلرب األهلّية هناك، انتقل إىل  الطبحيث درس  يوغسالفياليغادره إىل  األونُرواوالثانوي يف مدارس 

 حيث واصل دراسة الطب جبامعتها. أه  حبسب موقعه بالفيسبوك، وموقع ويكيبيديا.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
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أنَّ الكتب السابقة قد دخلها التحريف والتبديل فكذا احلال ههنا، وصرَّح بأنَّ التوراة واإلجنيل قد دخلهما  السابقة، فكما
 . "... إىل آخر ما قال من الكالم التحريف، وكذا األحاديث

 حفظ سيكون الكالم بتوفيق اهلل تعاىل يف هذا البحث عن إثبات الفروق بني حفظ التوراة واإلجنيل من جانب، وبنيو 
السنة النبوية من جانب آخر، وهل حفظ األحاديث راجع إىل حفظ القرآن ومتصل به، أْم مشابه حلفظ التوراة واإلجنيل 

ا القرآن فهو كما قال اهلل: ﴿َوإينَُّه َلكيَتاٌب َعزييٌز  هي ت َ  *وقابل للتحريف. أمَّ ْن َخْلفي ْن بَ نْيي َيَدْيهي َواَل مي ُل مي ْن اَل يَْأتييهي اْلَباطي ْنزييٌل مي
﴾ يدر  [. 42-41]فصلت: َحكييمر َحَي

كعالمة لنهاية الدنيا، وإشارة إىل عدم قدرة البشر مع هذا الكتاب يف   1فالقرآن نزل إكراماً، وحفظ إعجازاً، مثَّ يُرفع
الذي أنزل القرآن بأمره،  نزوله، وال يف اإلتيان مبثله، وال يف حتريفه، وال يف طمسه وإطفاء نور اهلل الذي أنار الدنيا، فاهلل هو

وهو الذي حفظه بأمره، وهو الذي يرفعه بأمره، فاخللق أمام القرآن كالم امللك الديَّان ضعفاء عاجزون ال يستطيعون منعه، 
 وال دفعه، وال رفعه، وليس هلم معه سوى اإلميان به، أو الكفر. 

 .2ليقاً: قال جماهد: ﴿يسرنا﴾ هونا قراءتهولوال تيسري اهلل تعاىل له ملا أطاقه البشر، فعند البخاري تع
، قال شيخ مشاخينا الشيخ السعدي: 3من أهل التفسري عند قوله تعاىل: ﴿ولقد يسرنا الذكر﴾ أي: يسرنا حفظهوقد ذكر كثري 

 . 4، ومعانيه للفهم والعلمي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكرمي، ألفاظه للحفظ واألداء
 هذه المقارنة بيان خطأ: األول مبحثال

وحى لنيب اهلل عيسى على نبينا 1يعلُم كّل مسلمر أنَّ مقام التوراة اليت    كتبها اهلل تعاىل بيده لنبيه موسى
ُ

، وكذا اإلجنيل امل
من كالم وعليهما الصالة والسالم ، أن تُقرنا مع الق رآن كالم الرَحن، ال مع السنة النبوية    وإن كانت وحياً    حبكم أهنَّا مجيعاً 

اهلل، وليست من أقوال الرسل الكرام، فالتوراة ليست من أقوال النيب الكرمي موسى، وكذا اإلجنيل ليس من أقوال نيب اهلل عيسى 
در عليهم مجيعاً صلوات ريب وسالمه.  بن مرمي، ومعلوٌم أنَّ القرآن ليس من ألفاظ نبينا حممَّ

                                                            
...«. وليسرى على كتاب اهلل عز وجل يف ليلة فال يبقى يف األرض منه آية  -وفيه–يدرس اإلسالم ... »كما يف حديث حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه، مرفوعاً:   1

 . 10، فقد صححه برقمالسلسلة الصحيحة، وينظر: األلباين، 403، ص4، واحلاكم، ج4741رواه ابن ماجه برقم
ا قول جماهد، فقال الفريايب يف تغليق التعليق، ووصله ابن حجر يف 372ح، باب ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾، رقمالبخاري، الصحي 2 ، فقال: أمَّ

ال: لوال أن اهلل ، عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه ق00، ص14، جالدُّر المنثورتفسريه: حدثنا ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد ... فذكره. وذكر السيوطي يف 
األسماء للبيهقي    كما يف يسره على لسان اآلدميني ما استطاع أحد من اخللق أن يتكلم بكالم اهلل. وعزاه البن أيب حامت    وليس يف املطبوع   ، والبن مردويه، و 

 وسنده ضعيف جداً فيه: جويرب بن سعيد، وهو مرتوك.  102برقم والصفات
وحممد شرعي أبو زيد،  جمع القرآن الكريم حفظا وكتابًة؛والسعدي. وخبصوص حفظ القرآن ينظر: العبيد،  المحرر الوجيز، ، وابن عطية،التفسير ينظر: القرطيب، 3

 .جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلا العصر الحديث
 .14، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانابن سعدي،  4
 .6112، عند مسلم، رقم«أنَّ اهلل تعاىل كتب التوراة بيده»هريرة: حديث أيب  1
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وا عنها بألفاظهم. فهذه كتٌب منزلة من عند اهلل تعاىل بألفاظها.  َّا أوحى اهلل ألنبيائه، فعربَّ  وليست هي 
نينَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بي  َن اْلُمْؤمي َأنَّ هَلُُم اَْلَنََّة يُ َقاتيُلوَن ولذا قرهنما اهلل تعاىل بالقرآن يف مثل قوله تعاىل: ﴿إينَّ اللََّه اْشتَ َرى مي

َن اللَّهي فَايفي َسبييلي اللَّهي فَ يَ ْقتُ ُلوَن  هي مي يلي َواْلُقْرآني َوَمْن َأْوىَف بيَعْهدي جْني ْورَاةي َواإْلي ا يفي الت َّ ي َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيهي َحقًّ ُروا بيبَ ْيعيُكُم الَّذي ْسَتْبشي
يُم﴾   [.111]التوبة:بَايَ ْعُتْم بيهي َوَذليَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظي

 اإلنزال، واهلدى، والنور.ووصفهما مبا وصف به القرآن من 
يَل﴾  جْني ْورَاَة َواإْلي قًا ليَما بَ نْيَ َيَدْيهي َوأَنْ َزَل الت َّ  [.3]آل عمران:فقال سبحانه ﴿نَ زََّل َعَلْيَك اْلكيَتاَب بياحلَْقِّ ُمَصدِّ

نينَي﴾ ُهًدى َوَرَْحًَة ليْلُمحْ  *تيْلَك آيَاُت اْلكيَتابي احلَْكييمي  *وقال سبحانه عن كتابه: ﴿امل   [. 2]لقمان:سي
ْورَاَة فييَها ُهًدى َونُوٌر﴾ ويف سياق هذه اآليات قال عن عيسى، وعن كتابه  [،44]املائدة: وقال عن التوراة: ﴿إينَّا أَنْ َزْلَنا الت َّ

َن الت َّ  قًا ليَما بَ نْيَ َيَدْيهي مي ْم بيعييَسى اْبني َمْرمَيَ ُمَصدِّ َنا َعَلى آثَاريهي ي ْ يَل فييهي ُهًدى َونُوٌر﴾اإلجنيل: ﴿َوقَ فَّ جْني َناُه اإْلي  [.46]املائدة: ْورَاةي َوآتَ ي ْ
ياًل ليُكلِّ َشْيءر َوُهدً  ي َأْحَسَن َوتَ ْفصي َنا ُموَسى اْلكيَتاَب مَتَاًما َعَلى الَّذي ى َوَرَْحًَة َلَعلَُّهْم ويف آية أخرى قال سبحانه: ﴿مُثَّ آتَ ي ْ

ُنوَن﴾  يف آيات كثريات، واضحات بينات.  [.114نعام:]األ بيليَقاءي َرهبِّيْم يُ ْؤمي
 وهذا أمٌر ظاهٌر متقرٌر، وإمنَّا ذكرته لبيان خطأ القائلي يف أصلي قوله، فما يكون بعد ذلك من النتائج فهو خطأ. 

ن الرسول والعلماُء قد فرَّقوا بني احلديث النبوي، واحلديث القدسي، كما فرقوا بينهما وبني القرآن، وهي مجيعها متلقاة ع
 ،ًةر مع اختالف الرسل الكرام، لسانا ، فمن باب أوىل أن يقع الفرق بني السنة النبوية وبني كتايب التوراة واإلجنيل، خاصَّ

 وزماناً، ومكاناً. فإذا وقعت هذه الفروق جاز أن ختلتف يف حفظها. 
 إلجنيل وحي. وإن قيل: إمنَّا ُقرنت هبما لبيان كون السنة وحياً كما أنَّ التوراة وا

 قلنا: فليَم مل بجعل السنة مثل القرآن، وكالمها وحي، فيشملها ما شل القرآن من احلفظ والصيانة؟
 ، ووَكل إليه التَّعبري عنها بلفظه كمثل التوراة اليت كتبها اهلل بيده الكرمية؟مثَّ كيف تكون السنة اليت أوحاها اهلل لنبيه 

السنة كالتوراة واإلجنيل يف التعبُّد هبما، فتكون السنة متعبدًا هبا وتكون جزًءا من الدين،  وملاذا مل يلتزم هذا القائل بأنَّ 
 فيلزم حفظها من الضياع وإالَّ ضاع جزء من الدين؟ 

ويف هذا دليل لنا على أنَّه ال بُدَّ من حفظ هذا القدر من الدين، وبقائه إىل آخر الدهر، فهل حفظها اهلل كما حفظ 
 أم حفظت بفعل أهل العلم فيكون حفظ البشر كحفظ اهلل؟القرآن ؟ 

؛ 2ومن جهة أخرى، فإنَّ حفظ الكتب السماوية السابقة إمنَّا وُكيل إىل الناس ليحفظوها، ومل يتكفل اهلل تعاىل حبفظها
ا كتب وقتيَّة نزلت ألمة خمصوصة يف زمن خمصوص، وألنَّه قد مضى يف سابق علمه سبحانه ببعث أنبياء بعُد، فإن وقع يف  ألهنَّ

                                                            
حمفوظا، وقال يف غريه:  نقل القرطيب عن قتادة وثابت البناين قوهلما: حفظه اهلل من أن تزيد فيه الشياطني باطال أو تنقص منه حقا، فتوىل سبحانه حفظه فلم يزل 1

ظُوا﴾"، القرطيب،  َا اْسُتْحفي . مث قال القرطيب: أنبأنا الشيخ الفقيه اإلمام أبو القاسم عبد اهلل، عن أبيه الشيخ الفقيه اإلمام احملدث أيب 1، ص17، جالتفسير﴿مبي
وذلك مبنزهلا بدار -احلسن علي بن خلف بن معزوز الكومي التلمساين قال: قرئ على الشيخة العاملة فخر النساء شهدة بنت أيب نصر أَحد بن الفرج الدينوري 

قيل هلا: أخربكم الشيخ األجل العامل نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بن حممد الزيِن قراءة عليه  -م يف آخر مجادى اآلخرة من سنة أربع وستني ومخسمائةالسال
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شيءر منها    أي: الكتب السابقة    حتريف، أو جتديف، أو ضياع قام النيب التايل مقام النيب السابق، ﴿َوإيْذ قَاَل عييَسى اْبُن 
رًا بيَرُسولر يَأْ َمْرمَيَ يَا َبِني  ْورَاةي َوُمَبشِّ َن الت َّ قًا ليَما بَ نْيَ َيَديَّ مي ي امْسُُه َأَْحَُد﴾  إيْسرَائييَل إيينِّ َرُسوُل اللَّهي إيلَْيُكْم ُمَصدِّ ْن بَ ْعدي ِتي مي

 [. 6]الصف:
ا بسيد األصفياء عليه ، حىت إذا انقضى األنبياء، وختمو 2فكان حفُظ الدين منوطًا باتص ال النبوة ال ببقاء الكتب

وعليهم صلوات رب األرض والسماء وسالمه، فلم يكن بعده نيٌب وال رسوٌل، كانت احلجة يف الدين مستلزمة حلفظه من 
هلم زمن نزول الوحي، ومن  الضياع والنقص، والتبديل والتحريف، حىت تستمرَّ احلجة، ويبلغ الناس يف آخر أزماهنم ما بلغ أوَّ

 . 2«من سرَّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»الذي قال فيه:  نيب هنا نفهم حديث ال
وهكذا استمرَّ الوحي غضًا طريًا يسمعه اآلخر كما مسعه األول، استمرَّ خماطبًا التايل مبا خاطب به السابق، صاحلًا لكل 

ئل اإلعجاز، واألسرار ما يدعو الكافر لإلميان، واملؤمن ليزداد زمان ومكان، وشاماًل لكل شؤون احلياة، ومتضمنًا من دال
إمياناً، ومن كرمه ولطفه سبحانه أن جعل كلَّ شريعة تأِت أيسَر وأخفَّ من الشريعة السابقة هلا، فاجتمع يف هذه الشريعة الغراء  

 كمال اليسر، مع دوام البقاء إىل أن يرفع الكتاب، ويقضي على الدنيا بالفناء. 
من الكتاب واحلكمة بجمع مصاحل العباد يف املعاش، واملعاد على  قول ابن تيمية: وأنَّ ما بعث اهلل به نبيه حممدًا ي

خامت النبيني، وال نيب بعده، وقد مجع اهلل يف شريعته ما فرقه شرائع من قبله من الكمال؛ إذ ليس بعده  أكمل وجه؛ فإنَّه 

                                                                                                                                                                                                            

د امللك بن عبد العزيز بن جريج وأنت تسمعني سنة تسعني وأربعمائة، أخربنا علي بن عبد اهلل بن إبراهيم، حدثنا أبو علي عيسى بن حممد بن أَحد بن عمر بن عب
جملس نظر، فدخل يف مجلة الناس رجل يهودي،  -وهو أمري إذ ذاك -املعروف بالطوماري، حدثنا احلسني بن فهم، قال: مسعت حيىي بن أكثم يقول: كان للمأمون

اجمللس دعاه املأمون، فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: حسن الثوب، حسن الوجه، طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكالم والعبارة، قال: فلما أن تقوض 
لكالم، فلما أسلم حىت أفعل بك وأصنع، ووعده. فقال: ديِن ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، قال: فتكلم على الفقه فأحسن ا

لى. قال: فما كان سبب إسالمك؟ قال: انصرفت من حضرتك، فأحببت أن أمتحن هذه تقوض اجمللس دعاه املأمون، وقال: ألست صاحبنا باألمس؟ قال له: ب
إىل اإلجنيل، األديان، وأنت مع ما  تراين حسن اخلط، فعمدت إىل التوراة، فكتبت ثالث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشرتيت مِن، وعمدت 

فاشرتيت مِن، وعمدت إىل القرآن، فعملت ثالث نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقني  فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة
أكثم: فحججت  فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا هبا فلم يشرتوها، فعلمت أن هذا كتاب حمفوظ، فكان هذا سبب إسالمي. قال حيىي بن

رت له اخلرب فقال يل: مصداق هذا يف كتاب اهلل عز وجل. قال قلت: يف أي موضع؟ قال: يف قول اهلل تبارك وتعاىل يف تلك السنة، فلقيت سفيان بن عيينة، فذك
ن كيتابي اللَّهي﴾، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال عز وجل: ﴿إينَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِّ  ظُوا مي َا اْسُتْحفي ظُوَن﴾ فحفظه اهلل عز وجل علينا ْكَر َوإينَّا َلُه حَلافي التوراة واإلجنيل: ﴿مبي

 فلم يضع".
يف قوله: ﴿وقالت اليهود عزير ابن اهلل﴾. وإمنا قالوا: هو ابن اهلل من أجل أنَّ عزيرًا  كان يف أهل الكتاب، وكانت التوراة  روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس  1

 احلق ... وأنساهم التوراة، ونسخها من صدورهم ... حىت نسوا التوراة، ونسخت من عندهم، يعملون هبا ما شاء اهلل أن يعملوا، مث أضاعوها وعملوا بغري
هل إليه أن يرد إليه الذي صدورهم، وفيهم عزير. فمكثوا ما شاء اهلل أن ميكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم، وكان عزير قبل من علمائهم، فدعا عزير اهلل وابت

هو يصلي مبتهال إىل اهلل، نزل نور من اهلل فدخل جوفه، فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة، فأذن يف قومه فقال: يا  نسخ من صدره من التوراة. فبينما
، 11، جالتفسير لطربي،ه ابن اهلل. اقوم قد آتاين اهلل التوراة، وردها إيل، فعلق يعلمهم، فمكثوا ما شاء اهلل وهو يعلمهم... فقالوا: واهلل ما أوِت عزير هذا إالَّ إنَّ 

 .317، رقم471ص
 .3474، 3473، برقمصحيحهرواه ابن حبان يف  2
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ين. فكتابه أفضل الكتب، وشرعه أفضل الشرائع، ومنهاجه أفضل املناهج، وأمته خري نيب فكمل به األمر كما كمل به الد
 .1األمم

 :ذكر الفروق بين حفظ التوراة واإلنجيل، وحفظ السنة النبوية: الثاني مبحثال
، وليس يف القرآن وال يف : تكفل اهلل تعاىل حبف ظي ذكرهي املنزل على عبده املصطفى، ورسوله اجملتىب حممد الفرق األول

َل بشيءر من ذلك فيما سبق من الرساالت، والنبوات.   السنة أنَّ اهلل تعاىل تكفَّ
ًا صرحيًا على استحفاظي بِن إسرائيل لكتاب موسى على نبينا وعليه الصالة والسالم، فقال:  بل إنَّ القرآن نصَّ نصَّ

َا اْسُتحْ  ْن كيَتابي اللَّهي وََكانُوا َعَلْيهي ُشَهَداَء﴾ ﴿َوالرَّبَّانييُّوَن َواأْلَْحَباُر مبي ظُوا مي . قال شيخ مشاخينا الشيخ األمني [44]املائدة:في
أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنَّ األحبار والرهبان استحفظوا كتاب اهلل يعِن استودعوه، وطلب منهم حفظه، "الشنقيطي: 

فظوه، أو مل ميتثلوا األمر يف ذلك وضيعوه؟ ولكنه بني يف مواضع ُأَخر أهنَّم مل ميتثلوا ومل يبني هنا هل امتثلوا األمر يف ذلك وح
لوه عمداً كقوله: ﴿حُيَرُِّفوَن اْلَكليَم َعن مَّ  عيهي﴾ األمر، ومل حيفظوا ما استحفظوه، بل حرَّفوه وبدَّ [13املائدة:، و 46]النساء:َواضي

2. 
َّا وََكل  اهلل تعاىل حفظهما للناس، فلم يقوموا هبما، ودخل عليهما الدخل، ووقع فيهما فالتوراة واإلجنيل كذلك هي 

 التحريف.
سئل القاضي إمساعيل بن إسحاق: ما بال التوراة واإلجنيل زيد فيهما ونقص منهما خبالف القرآن؟ فقال: إنَّ اهلل جل 

َا اْسُتْحفي  ن كيَتابي اللَّهي﴾ ثناؤه وكل حفظ التوراة واإلجنيل إىل أهل الكتاب، فقال: ﴿مبي ، وتوىل حفظ القرآن [44]املائدة:ظُوا مي
[1]احلجر:بنفسه، فقال: ﴿إينَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوإينَّا َلُه حَلَافيظُوَن﴾ 

3. 
، أنَّه قال يف مع رض كالمه عن والذي يف القرآن والسنة هو إثبات التحريف والتبديل، روى البخاري عن ابن عباس 

وه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو  سؤالي  لوا كتاب اهلل وغريَّ ثكم اهلل تعاىل أنَّ أه ل الكتاب قد بدَّ أهلي الكتاب: وقد َحدَّ
 .4من عند اهلل ليشرتوا به مثناً قليالً 

نْ قال تعاىل: ﴿فَ َوْيٌل لِّ  ْم مُثَّ يَ ُقوُلوَن َهَذا مي يهي يَن َيْكُتُبوَن اْلكيَتاَب بيأَْيدي َِِّّ عيندي اللَّهي ليَيْشتَ ُروا بيهي مَثًَنا قَليياًل فَ َوْيٌل هلَُّ  لَّذي ا َكَتَبْت م 
ْم َوَوْيٌل هلَُّ  يهي َِِّّ أَْيدي ُبوَن﴾ م   [.01]البقرة:ا َيْكسي

ل احلفيظ سبحانه حبفظه، فحفظ ذيكَرهي املنزل على حممد  ة، فقد تكفَّ ا الوحي املنزل على هذه األمَّ  ، ق ال تعاىل:أمَّ
والذكر وإن كان املقصود به أصالة القرآن فإنَّ أهل العلم يدخلون السنة فيه،  [.1]احلجر: ﴿إينَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوإينَّا َلُه حَلَافيظُوَن﴾

 . النيب العدنان  ذلك أهنَّا شارحة للقرآن، ومبيِّنة له فال انفكاك بينهما، وال امتثال ملا جاء يف القرآن إالَّ باتباع ما جاء عن

                                                            
 .111، ص33، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  1
 .474، ص1، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  2
 . 1101، برقمالمشيخة البغداديةأبو طاهر السلفي،  3
 .2611، برقمالصحيح البخاري، 4



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنّوع األجناس واألديان من منظور القرآن والسنة

 

111 
 

أال إينِّ أوتيت الكتاب ومثله معه، أال إينِّ أوتيت »: ويف حديث املقدام بن معد يكرب الكندي، قال: قال رسول اهلل 
 .1«القرآن ومثله معه

ذلك أنَّه ويلزُم من أخرَج السنة من الذكر    املوعودي باحلفظ    أن يدخل فيه ما كان منها شرحاً، أو بيانًا لبعض اآليات، 
 ال يكتمل احلفظ إذا ُحفَظ اللفظ، وحترَّف املعىن. 

بتفصيل ذلك أو بيانه، فإنَّ حفظ هذا  فكل أمرر أو هني كان يف القرآن عاماً، أو جمماًل، أو حمتاجاً لبيانر فنطق النيب 
 ، تابٌع حلفظ القرآن. القول عنه 

توضيٌح مل أشكَل، أو زيادة بيان، وحنو ذلك فهذا كله حفظه تبٌع  وكل حديث فيه شرٌح ملا ُأمجَل يف القرآن، أو كان فيه
ع األمر إىل ما ُنسَخ من القرآن وأشارت إليه السنة.   حلفظ القرآن. ويتوسَّ

 . 2فال سواء بني حفظ التوراة واإلجنيل من جانب، وحفظ السنَّة من اَلانب اآلخر
 ما هو داخل يف الذكر املوعودي باحلفظ. نعم.. ال سواء بني ما ثبت فيه التح ريف والتبديل، و 

ت دون األمم باإلسناد، ونقل الثقة عن الثقة إىل من نزل عليه الوحي الفرق الثاين ة اختصَّ ، ومل يكن ذلك : أنَّ األمَّ
 لغريها من األمم. 

ة وفضلها وشرفها باإلسناد،"ه (: 301قال حممد بن حامت بن املظفر )ت وليس ألحدر من األمم   إنَّ اهلل أكرم هذه األمَّ
م أخباَرهم، فليس عندهم متييز بني ما نزل من التوراة  كلها قدميها وحديثها إسناٌد، وإمنَّا هو صحٌف يف أيديهم، وخلطوا بكتبهي
ة إمنَّا ينّص احلديث عن الثقة املعروف يف زمانه  واإلجنيل، وبني ما أخفوه بكتبهم من األخبار عن غري الثقات، وهذه األمَّ

ملشهور بالصدق واألمانة والضبط عن مثله حىت تنتهي أخبارهم، مثَّ يبحثون أشدَّ البحث حىت يعرفوا األحفظ واألضبط ا
بوه من الغلط واخللل،  َّن كان أقلَّ جمالسة، مثَّ يكتبون احلديث من أكثر من عشرين وجهًا حىت يهذِّ واألطول جمالسة مييزونه 

ة فنستوزع اهلل شكر هذه النعمة"وحيفظون حروفه ويعدوهنا عداً، ف  .3هذا من أعظم نعم اهلل على هذه األمَّ

                                                            
 .10213، برقممسندهرواه أَحد يف  1
كن احلجُة قائمة على من والسرُّ يف حفظ الذكر ألنّه آخر وحير نزل من السماء، فال وحَي بعَده، وال شريعة أخرى، فإذا ضيَّعُه البشر يف زمن من األزمان، مل ت 2

تعاىل حبفظ ذيكريه املنزل كتابًا وسنة ذلك أنَّ السنة شارحة للقرآن ومبيَّنة له فال  بعدهم، لعدم وصول احلق إليهم، ولعدم قدرهتم على معرفة الشريعة، لذا تكفل اهلل
ا اختصاص القرآن الكرمي حبفظ ألفاظه وحروفه، فألنَّه معجزة النيب  ى هبا، املليئة باإلعجاز، وألنَّه يقرأ به يف الصالة، ومل انفكاك بينهما، وأمَّ ، اخلالدة، املتحدَّ

 ة مجعاء. ، لبيان فضل العلماء، وفتح بابر من اخلري بل أبوابر يف حفظها ونشرها بني الناس، وإبراز جه ود العلماء، وفيه ابتالء واختبار لألمَّ حتفظ السنة كذلك
بصحبة نبيه  : "فإن اهلل تعاىل ذكره أنعم على هذه األمة باصطفائه2، ص1، جالمستدر ه ( يف 471. وقال احلاكم )ت3، ص3، جفتح المغيثالسخاوي،  3

ألمته بأمر اهلل تعاىل ذكره،  صلى اهلل عليه وعلى آله أخيار خلقه يف عصره، وهم الصحابة النجباء، الربرة األتقياء، لزموه يف الشدة والرخاء، حىت حفظوا عنه ما شرع
بنقل العدل عن العدل، وهي كرامة من اهلل هلذه األمة خصهم هبا مث نقلوه إىل أتباعهم، مث كذلك عصرا بعد عصر إىل عصرنا هذا، وهو هذه األسانيد املنقولة إلينا 

: "والثالث ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حىت يبلغ إىل النيب 61، ص2، جالفصل في الملل واألهواء والنحله ( يف 416دون سائر األمم". وقال ابن حزم )ت
ال والعني والعدالة والزمان واملكان، على أن أكثر ما جاء هذا اجمليء فإنه منقول نقل ، خيرب كل واحد منهم باسم الذي أخربه ونسبه، وكلهم معروف احل

من طرق مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم، وإما إىل الصاحب، وإما إىل التابع، وإما إىل إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من   الكواف، إما إىل رسول اهلل 
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  .وهذا اإلسناد الذي نُقلت به السنة هو الذي نُقل به القرآن
فالسنة منقولة باإلسناد خبالف التوراة واإلجنيل! وليس عند اليهود وال النصارى إسناٌد إىل النبيني الكرميني موسى وعيسى 

يهما صلوات اهلل وسالمه    فأمكن من خالل اإلسناد معرفة الصحيح من السقيم، واملقبول من املردود. ﴿َذليَك    على نبينا وعل
 ﴾ يمي      [.21]احلديد:َفْضُل اللَّهي يُ ْؤتييهي َمن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضلي اْلَعظي

بلغوا عِن ولو »: بعدهم    الذين امتثلوا قوله والطعن يف سند احلديث مستلزم للطعن يف نقل القرآن، فالصحابة    ومن 
 . 2«نضر اهلل امرأً مسع مقاليت فحفظها فرب مبلغ أوعى من سامع» :. فنقلوا القرآن، امتثلوا أيضاً قوله 1«آية

ا األحاديث املسندات إىل النيب  فهي أصل الشريعة، ومنها تستفاد األحكام، وما اتصل منها سنُده،  قال اخلطيب: فأمَّ
 .3والرَّاد له آمثوثبتت عدالة رجاله فال خالف بني العلماء أنَّ قبوَله واجٌب، والعمل به الزٌم، 

هبا  فإن كان سرُّ حفظ القرآن أنه منقول باإلسناد جياًل عن جيلر فكذا السنة النبوية نقلت بذات األسانيد اليت نقل
ا القرآن، وإن كان السرُّ أنَّ القرآن وحٌي فكذا هي السنة وحي، وإن كان السرُّ أن القرآن متعبٌَّد به فكذا السنة متعبَّد هبا، وإمنَّ 

ا السنة فكانت وحياً  حفظ القرآن حبرفه ولفظه ألنَّه هكذا نزل، وهكذا تكلم به اهلل، ولذا ترتَّب الثواب على قرآءته لذاته، وأمَّ
بلفظه، وقد أعطاه ربه جوامع الكلم، وأحاط بلسان العرب، فرتحص العلماء يف روايته باملعِن ألنَّه لفظ  بان عنها النيب أ

ل إذن لرواية احلديث باملعىن  . 4بشرر ال قول رب البشر، وهذا أوَّ
تاب املقدس(، وبني السنة النبوية، : وهو من الفروق اَلوهرية بني التوراة واإلجنيل، اليت يسميها أهلها )الكالفرق الثالث

وهو: أنَّ الكتاب املقدس عندهم مظنوٌن به عن غريي أهله، فقد مضت عليه قرون طويلة ال يطلع عليه أحد سوى األحبار، 
ة عند  والكهان، والقساوسة، وحيرم على غريهم النظر فيه، أو اقتناؤه، خبالف السنة فهي مبثوثة عند كل أحد، حمفوظة يف األمَّ

العامل، وغري الع امل، والكبري والصغري، واحلرِّ والعبد، والذكر واألنثى، مدونٌَّة يف آالف املصنفات، وهذا االشتهار واالنتشار 
يضعف احتمال الكذب فيها والتحريف، خبالف التوراة واإلجنيل اليت اخُتصَّ هبا األحبار والرهبان، فال يطلع عليها أح د! 

                                                                                                                                                                                                            

احلمد هلل رب العاملني، وهذا نقل خص اهلل تعاىل به املسملني دون سائر أهل امللل كلها، وبناه عندهم غضا جديدا". مث نقل هذا كان من أهل املعرفة هبذا الشأن، و 
، يف معرض حديثه عن مجع احلديث وكتابته وتطريقه، فقال: "إبقاء سلسلة العنعنة املتصلة بأشرف البشر  42، صمقدمتهه ( يف 643الكالم ابن الصالح )ت

ة، وفضيلة ميَّت هلل عز وجل 274، ص3، جمجموع رسائل الحافظهي من خصائص هذه األمة". وقال العالئي يف ف يصة من خصائص هذه األمَّ صِّ : "فاإلسناد خي
ُمنَكُرها مبقبوهليا، واشتبه  عليهم هبا النعمة، به ُعرف الصحيح من السقيم، وصان اهلل دينه عن قول كلِّ أفَّاكر أثيم، وليس ملن قبل هذه األمة غري صحف اختلط

 صحيحها مبعلوها، فال متيز عند أحد منهم بني ما جاءت به أنبياؤهم املرسلون وبني ما أدخل يف ذلك وأحلق به الغواة  املبطلون". 
 . 3461رقمالصحيح، البخاري،  1
 . 16031رقمالمسند، أَحد،  2
 .201، ص2، جالجامعاخلطيب البغدادي،  3
 لسرَّ يف حفظ القرآن أنه كالم الرَحن. قيل: فلماذا حترفت التوراة، وهي كالمه الذي كتب بيده سبحانه؟ وإن قيل إن ا 4
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، أو على األقل فإنَّ قلة عدد من يعرفها يلزم عنه زيادة 1اطئوا على التحريف، والتبديل وحنو ذلكفكان من املمكن أن يتو 
 احتمال وقوع اخلطأ فيها.

 .2قال اإلمام الشافعي: وإن كانت احلجة تثبت خبرب الواحد فخرب اثنني أكثر، وهو ال يزيدها إالَّ ثبوتاً 
أال إنَّ رىب أمرين »، قال: ذات يوم يف خطبته: نه: أنَّ رسول اهلل وعند مسلم من ح ديث عياض اجملاشعى رضي اهلل ع

َّا قال: وإنَّ اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم، إالَّ بقايا  َّا علمِن يومي هذا ... و أن أعلمكم ما جهلتم 
 . وهذا احلديث داٌل على قلَّة من يعلم التوراة واإلجنيل. 3«من أهل الكتاب

. واحلفظ الشك أحد طرق نقل احلديث، وفيه جواب على الذين 4قال ابن جبري: مل ُيستظهْر من كتب اهلل سوى القرآن
 يطعنون يف تدوين السنة، فهي حمفوظة متاماً. 

ومن أسباب عدم إظهار التوراة واإلجنيل هو ما يوجد فيهما من اإلشارات الواضحات لتوحيد رب األرض والسماوات، 
 . ، وهو ما يدعو من يقرأ فيهما إىل اإلميان باهلل والتصديق مبحمد ا من البشارات األكيدات يف مبعث النيب وما فيهم

: وهو من أهمِّ الفروق، ذلك أنَّ ما حترَّف من التوراة، واإلجنيل حماٌل معرفة صوابه، خبالف األحاديث اليت الفرق الرابع
 كان أن نع رف موطن اخلطأ، وأيضاً أن نعرف وجه الصواب. وقع فيها خطأ أو غلط، فإنّه من الُيسر مب

ذلك أنَّ األحاديث مروية باألسانيد املتصلة، فإذا ُجعمت طرق احلديث، أمكن معرفة الصواب من اخلطأ، والصحيح 
 من الضعيف. 

 .1وعن علي بن املديِن، قال: الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه
، وإمناَّ املراد من الكالم كيفية 6معرفة صحيح احلديث من ضعيفه، فلذلك طرق متعددةوليس كالمي ههنا عن كيفية 

، وهذا ال يتأتى إالَّ جبمع الطرق، ومعرفة االتصال والعدالة والضبط، وعدم الشذوذ والعلة، 0معرفة الصواب عند االختالف
رق يظهر إن كان يف احلديث علة أو شذوذ، وهي الشروط اليت اشرتطها أهل احلديث ملعرفة احلديث الصحيح، فبجمع الط

 ومعرفة االتصال والعدالة والضبط هي متام الشروط اخلمسة املتفق عليها لقبول األخبار. 

                                                            
ْم مُثَّ يَ قُ  1 يهي يَن َيْكُتُبوَن اْلكيَتاَب بيأَْيدي ت شريعتنا على إثبات وقوعه، كما يف قوله تعاىل: ﴿فَ َوْيٌل ليلَّذي ْن عيْندي اللَّهي وهو ما نصَّ َّا   وُلوَن َهَذا مي ليَيْشتَ ُروا بيهي مَثًَنا َقليياًل فَ َوْيٌل هَلُْم ِي

ُبوَن﴾ وغريها من اآليات واألحاديث.  َّا َيْكسي ْم َوَوْيٌل هَلُْم ِي يهي  َكَتَبْت أَْيدي
 .433، صالرسالةالشافعي،  2
 .0316رقمالصحيح، مسلم،  3
 .211، ص1، جالمحرر الوجيزابن عطية،  4
 .311، ص4، جالجامع ألخالق الراوي وآداب السامعاخلطيب البغدادي،  1
 باختالل أحد شروط القبول.6
 وذلك حني يروى احلديث من طرق متعددة رواهتا ثقات. 0
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حديثًا كان من املمكن معرفة صحته من عدمها، خبالف ما ينسب إىل الكتب  فإن نسب أحد من الناس إىل النيب 
 تالف النسخ، وتباعد األزمان. السابقة، خاصة مع انقطاع األسانيد، واخ

: أنَّ األديان السابقة منسوخة خبالف هذا الدين، واحلديث ال شكَّ أنَّه جزٌء من الدين، فكيف يُعامل ما الفرق اخلامس
؟  هو منسوخ مثل معاملة ما هو باقر وغري منسوخر

ناس تكون حجة اهلل تعاىل قائمة، ودين اهلل فحفظ السنة والدين عموماً مرتبٌط حبفظ القرآن، فببقاء الكتاب العزيز بني ال
 . 1معموٌل به، حىت إذا رُفع الق رآن بدأ الدين يف االنتهاء حىت ال يقال: اهلل، اهلل

«إنَّ اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم إالَّ بقايا من أهل الكتاب»ومن هذا الباب نفهم حديث: 
2 .

، وبعده مل فقد ظل ديُنهم حمفوظاً أو على األقلِّ ما تقوم به احلجة، ويُنجي العمل به من دينهم ظل حمفوظاً إىل زمن النيب 
يكن فيما عندهم حجه فكان بقاؤه كاماًل ال معىن له، فزال ما بقي من احتمال حفظه كما سيزول حفظ األحاديث والدين  

 كلِّه عند رفع القرآن، ألنَّه ال قيوام للسنة دون القرآن، واهلل أعلم. 
ل اهلل تع اىل حبفظ دينه إىل قيام الساعة. وأخرياً: ال فال سواء بني حفظ كتبي أديانر منسوخةر، وحفظي أحاديث نيبر تكفَّ

أدري هل يقصد هذا املتحدث مبساواته بني التوراة واإلجنيل من جهة، والسنة النبوية من جهة أخرى: عدم االحتجاج بالسنَّة 
، الحتمال  النيب لوجودي التحريف فيها! كما أنَّه ال حيُتج بالتوراة واإلجنيل لوجود التحريف فيهما؟ أو يقصد عدم نسبتها إىل

 الكذب فيها. 
 إن قال بذلك فقد آَل أمرُُه إىل إنكار السنة!

وإن قال: بل هنالك أحاديث صحيحة وأخرى باطلة، لكنها خمتلطة ال تتميز، كما هو حال التوراة واإلجنيل ليس كل ما 
، ألنَّا إذا مل منيِّز الصحيح من فيهما باطل وال العكس، وال جنزم بصحة شيء أو ضعفه. قلنا: رجع األمر إىل ما سبق

 الضعيف مل يشرع العمل باَلميع. 
وإن قال: ميكن التمييز بني الضعيف والباطل، قلنا: ها قد أثبت فرقًا بينهما، فال قياس ألحدمها على اآلخر. وإن قصد 

َد بعض الكذابني الكذب على رسول  .اهلل  أنَّ مراَده إثبات وقوع اخلطأ يف بعض األحاديث أو تعمَّ
 قلنا له: فماذا كان؟ 

أليس قد حاول مسيلمة قدميًا    وتبعه على ذلك آخرون    أن يأِت مبثل القرآن، وأن يكذب على الرَحن سبحانه؟ فظهر  
ن بَ نْيي  *﴿َوإينَُّه َلكيَتاٌب َعزييٌز  كذهبم، وزال قوهلم، وبقي القرآن حمفوظًا مصونًا مقدساً، ُل مي هي  اَل يَْأتييهي اْلَباطي ْن َخْلفي َيَدْيهي َواَل مي

 ﴾ يدر ْن َحكييمر َحَي    [.42]فصلت:تَنزييٌل مي

                                                            
 .312رقم ،«ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض: اهلل اهلل»قال:  أنَّ رسول اهلل  صحيحهعند مسلم يف  1
 .0316، رقمصحيحهمسلم يف  2
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، والكذب عليه، فلم يفلحوا، وكذا احلال يف األحاديث، فكم حاول كذاب، وسعى زنديق للوضع يف أحاديث النيب 
لضعيف، وخنلوا السنة خناًل، ودقَّقوا فيها ومل ينجحوا، ولن يستطيعوا، ذلك أنَّ العلماء زيَّفوا السليم من البهرج، والصحيح من ا

لفظًا وحرفاً، كتابًة ورمساً، جوهرًا ومعىًن، ومن نظر يف جهود العلماء يف كتابة احلديث وتوثيقه وختربجه على املسانيد والكتب 
شيئًا عظيمًا من  واألبواب وغري ذلك، ومن نظر يف مؤلفاهتم يف القواعد والضوابط اليت يعرف هبا املقبول من املردود رأى

 احليطة واالحرتاز عن وقوع اخلطأ فضاًل عن وقوع املكذوب. 
فال يوجد حديث مكذوب يف حقيقته أمجع العلماء على صحته، كما أنّه ال يوجد حديث صحيح يف نسبته بجمع 

لماؤه على ضاللة، ال العلماء على احلكم بوضعه. يقول الذهيب: ولكن هذا الدين مؤيد حمفوظ من اهلل تع اىل، مل بجتمع ع
 .1عمداً وال خطأ، فال بجتمع اثنان على توثيق ضعيف، وال على تضعيف ثقة

 فإن كان كذلك يف حق الرواة فهو يف األحاديث آكُد، وأعظُم، وأوىل. 
 أم تُرى هذا املتكلم يتكلَّم وال يعي ما يقول ؟ أو ال يدري ما الذي يرتتب على قوله؟ 

 وإن كنَت تدري فاملصيبُة أعظم     إذا كنَت ال تدري فتلَك مصيبٌة    
 :الخالصة

ن املقارنة بني حفظ األح اديث وحفظ الكتابني الكرميني التوراة واإلجنيل مقارنة غري صحيحة، ونتائجها خطرية ذلك إ
م أن هذه املقارنة باطلة، وأن الواجب النظر أهنا تفضي إىل الشك يف السنة النبوية جبملتها، ومن نظر يف الفروق السابقة عل

إىل األحاديث باعتبارها األصل الثاين بعد القرآن الكرمي، وتعظيمها، والعمل هبا، والرجوع إىل قول أهل احلديث يف معرفة 
النازل، الصحيح من الضعيف، فهم أهل االختصاص، وهم الذين خالطوا احلديث قرونًا طويلة، وتتبعوا طرقه؛ العايل منها و 

 واملشهور واملغمور، فوجب املصري إىل قوهلم عند االتفاق. 
 .واهلل تعاىل أعلم وأحكم، وصلى اهلل وسلم على عبده حممد وآله وصحبه والتابعني

__________________________ 
  :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم .1
 ، مجع وترتيب: عبدالرَحن بن حممد بن قاسم )الرياض(. مجموع الفتاوىابن تيمية، أَحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم،  .2
، اعتىن بتحقيقه وفهرسته مكتب التحقيق واإلعداد العلمي يف دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنابن جرير، حممد بن جرير الطربي،  .3

 م(.2772ه /1423، 1األعالم، )بريوت: دار األعالم، ط
، حتقيق: الدكتور حممد على شومنر، والدكتور المسند الصحيح علا التقاسيم واألنواعابن حبان، أبو حامت حممد بن حبان البسيت،  .4

 م(. 2712ه /1433، 1خالص آي دمري، )بريوت: دار ابن حزم، ط

                                                            
 .14ص الموقظة في علم مصطلح الحديث،الذهيب،  بن أَحدحممد  1
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بدالرَحن موسى القزقي، )بريوت: ، دراسة وحتقيق: سعيد عتغليق التعليق علا صحيح البخاريابن حجر، أَحد بن علي العسقالين،  .1
 م(. 1111ه / 1471، 1املكتب اإلسالمي، ط

، وضع حواشيه: أَحد شس الدين، )بريوت: دار الكتب العلمية، الفصل في الملل واألهواء والنحلابن حزم، أبو حممد علي بن أَحد،  .6
 م(. 1111ه /1427، 2ط

 حتقيق: عبدالرَحن اللوحيق، )الرياض: جملة البيان(. ، تيسير الكريم الرحمنابن سعدي، عبدالرَحن بن ناصر،  .0
ه  1423، 3، حتقيق: نور الدين عرت، )دمشق: دار الفكر، ط علوم الحديثابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبدالرَحن الشهرزوري،  .1

 م(. 2772/
، حتقيق: عبدالسالم عبدالشايف حممد، زالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيابن عطية، أبو حممد عبداحلق بن غالب اإلشبيلي،  .1

 م(.2771ه /1422، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط 
 ، حتقيق: حممد فؤاد عيدالباقي، )بريوت: د. ط، د. ت(.السننابن ماجه، أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويِن،  .17
 ه  (.1421 ،2، )بريوت: مؤسسة الرِّسالة، ط المسند أَحد، أَحد بن حممد بن حنبل الشيباين، .11
 م(. 1111ه /1471، )بريوت: دار الفكر، الجامع الصحيحالبخاري، حممد بن إمساعيل،  .12
 م(.1113ه /1412، 1، حتقيق: عبداهلل احلاشدي، )جدة: مكتبة السوداي، ط األسماء والصفاتالبيهقي، أبو بكر أَحد بن احلسني،  .13
 ، )بريوت: دار املعرفة(.ر  علا الصحيحينالمستداحلاكم، أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل بن البيع،  .14
، حتقيق: الدكتور حممد عجاج اخلطيب، )بريوت: مؤسسة الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعاخلطيب، أبو بكر على بن ثابت،  .11

 م(. 1114ه /1414، 2الرسالة، ط
 ه (. 1427، 4اإلسالمية، ط، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، )بريوت: دار البشائر الموقظةالذهيب، حممد بن أَحد،  .16
د بن عبد اهلل آل فتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي، حممد بن عبدالرَحن،  .10 ، حتقيق: الدَّكتور عبدالكرمي اخلضري، والدَّكتور حممَّ

 م(.2771ه /1421، 2فهيد، )الرياض: مكتبة دار املنهاج، ط
 ، )بريوت: عامل الكتب د. ط، د. ت(.بالقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن الشنقيطي، حممد األمني،  .11
 م(. 2771ه  /1437، 1، )القاهرة، طمجموع رسائل الحافظ العالئيالعالئي، خليل ين كيكلدي،  .11
، 1، حتقيق: الدكتور عبداهلل الرتكي )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبداهلل حممد بن أَحد،  .27

 م(. 2776ه /1420
، 1، اعتىن به: أبو صهيب الكرمي، )الرياض: بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، طالصحيحمسلم، أبو احلسن مسلم بن احلجاج،  .21

 م(.  1111ه /1411
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 المادة المعرفية والمنهجية لدراسة األديان في القرآن الكريم
 

 1د. بدران مسعود بن لحسن
 البحث:ملخص 

لتصورات املسلم  انومنبع ،إلسالمل نمعريف ومنهجي أن القرآن الكرمي والسنة النبوية مصدراينطلق هذا البحث من أساس 
ومفاهيمه ومناهجه يف الدين والعلم واحلياة، وهلذا فإهنما ميثالن منبع استمداد لدراسة خمتلف الظواهر والقضايا واألفكار 

وتناولت قضايا عديدة  ،ديان يف الفكر الغريب كثرياألواألحداث، ويف هذا السياق فإن يف العصر احلديث توسعت دراسة ا
وغريها من املسائل  ،تتعلق مبفهوم الدين، ونشأته، وتارخيه، ونصوصه املقدسة، والتعددية والتنوع الديِن، واحلوار والتعايش

 بالدين مفردا ومجعاً. ةاملتعلق
ي املادة املعرفية واملنهجية اليت جاء أموضوع الدين؛  وهلذا فإن إشكالية البحث هي تناول منظور القرآن الكرمي يف دراسة

وتشكل زادا معرفيا ومنهجيا للباحث املسلم يف دراسة الدين وقضاياه املذكورة آنفا، وما هي الصورة اليت قدمها  ،هبا القرآن
نية، واختالفات العقائد، القرآن عن الدين، وما هي حتديداته ملفهوم الدين، ونشأة العقيدة الدينية، وظهور التعددية الدي

 وكذلك الرموز الدينية والشعائر والطقوس، وما ينشأ عن ذلك من حوار وتدافع وتعايش واختالف.
شكالية بالدراسة إىل وضع إطار منهجي قرآين ملوضوع دراسة الدين ومقارنة األديان، ويهدف البحث من تناول هذه اإل

القرآن لدراسة األديان، وكذلك حتقيق تأصيل قرآين ملسائل االختالف والتعددية  واستنباط القواعد املنهجية اليت يزودنا هبا
 نسان.الدينية والتعايش وحتقيق إنسانية اإل

وقد اعتمد البحث يف إجناز هذه الورقة على املنهج االستقرائي آليات القرآن الكرمي واملفاهيم الواردة فيه، مث املنهج 
للخروج بتصور تكاملي للمادة املعرفية القرآنية يف املوضوع، واتساق منهجي له وفق ما  التحليلي لتلك النصوص املستقرأة

 ثبت يف القرآن من شبكة مفاهيم ونواظم منهجية.
ومن النتائج اليت توصلت إليها هذه الورقة أهنا أكدت مركزية القرآن يف إنتاج املعرفة عموما واملعرفة املتعلقة بدراسة األديان 

كذلك أن هناك كثافة يف املادة املعرفية املتعلقة بدراسة األديان يف القرآن الكرمي متثلت على سبيل املثال يف بوجه خاص، و 
قصص األنبياء، ويف ذكره كربى األديان واالعتقادات اليت تدين هبا البشرية، مع ذكر تفاصيل االعتقادات، أما القواعد 

ال يف التأكيد على ان دين اهلل واحد، وثانيا أن اإلسالم دين االنبياء مجيعا، املنهجية يف القرآن لدراسة األديان فتمثلت أو 
، أما رابعا فقد وضع القرآن منهجية التصديق واهليمنة لتكون ﴾ال إكراه يف الدين﴿وثالثا أن التجربة الدينية متعددة تارخييا 

 ما خرجت فيه عن دين اهلل الواحد، وخامسا تأكيد أداة لنقد األديان واحملافظة على ما صح منها وتوجيهها حنو التصحيح يف
فطرية التدين )النزعة حنو التدين( وإهلية احلقيقة اخلارجية )الدين(. وهذا ما يزود الباحث املسلم يف األديان مبادة معرفية كثيفة 

                                                            
 .قطر ،الدوحة ،قسم مقارنة األديان، كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة َحد بن خليفة؛ مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع  1
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ية الشمولية، والتمييز بني الدين تسمح له بدراسة األديان مستخدما تلك القواعد املنهجية ِا حيقق له االقتدار العلمي، والرؤ 
 واهلل أعلم.الواحد من عند باعتباره حقيقة خارجية وبني الدين باعتباره جتربة تارخيية متعددة من خالل املمارسات البشرية. 

_______________________ 
 :تمهيد في طرح اإلشكال

وأزمات، كامن يف االبتعاد عن القرآن الكرمي يف  الدعوى األساسية هلذه الورقة البحثية هي أن ما نواجهه من إشكاالت
نتاج العلمي خباصة، وأن القرآن الكرمي هو األساس األبرز ملصادر املعرفة، وأنه معيار صواب اآلراء واألفكار اجملال املعريف واإل

نسان وتوجهاته، حنو السعادة أو عدمها، واملصدر الرئيسي للقواعد الثابتة والشاملة َلميع العلوم الدينية، ومجيع حتركات اإل
  .1واهلداية

ي املادة املعرفية واملنهجية اليت جاء أوهلذا فإن إشكالية البحث هي تناول منظور القرآن الكرمي يف دراسة موضوع الدين؛ 
اليت قدمها هبا القرآن وتشكل زادا معرفيا ومنهجيا للباحث املسلم يف دراسة الدين وقضاياه املذكورة آنفا، وما هي الصورة 

القرآن عن الدين، وما هي حتديداته ملفهوم الدين، ونشأة العقيدة الدينية، وظهور التعددية الدينية، واختالفات العقائد، 
 وكذلك الرموز الدينية والشعائر والطقوس، وما ينشأ عن ذلك من حوار وتدافع وتعايش واختالف.

مث تناول البحث يف قسمني مهمني؛ أحدمها املادة  ،إنتاج املعرفةوذلك يقتضي احلديث عن موضوع مركزية القرآن يف 
املعرفية يف القرآن الكرمي لدراسة الدين، وهذه تتضمن مركزية القرآن يف إنتاج املعرفة عموما، وكثافة املادة القرآنية اليت تتعلق 

قرآن الكرمي يف دراسة األديان؛ ذلك أننا باألديان. أما القسم اآلخر فهو املؤشرات املنهجية اليت ميكن استمدادها من ال
، بقراءتنا للقرآن ميكن أن نستنبط منه جمموعة قواعد ناظمة لدراسة األديان توفر لنا قواعد مهمة لتحقيقة موضوعية الدراسة

جية اليت معتمدين يف ذلك منهجا استقرائيا آليات القرآن املتعلقة باملوضوع، ومنهجا حتليليا مستنبطني به القواعد املنه
 وضعها القرآن لدراسة األديان.

 مركزية القرآن في إنتاج المعرفة: .1
للمسلم يف بناء مفاهيمه  انإلسالم لتشكيل التصورات واملفاهيم والقيم كليها وجزئيها، ومنبعل نإن القرآن والسنة مصدرا

دراسة خمتلف الظواهر والقضايا واألفكار ومناهجه يف الدين والعلم واحلياة، وهلذا فإهنما ميثالن منبع استمداد ال ينضب ل
الرؤية، واملنهج، واملقاصد اليت يتناوهلا القرآن، وخمتلف العلوم اليت تستمد من القرآن إما بطريق نستمد واألحداث. فمنه 

عل القرآن فاق واألنفس والتاريخ. إهنا رؤية جتمباشر؛ أي ما يتعلق منها بسنن اهلداية، وإما بطريق غري مباشر؛ أي سنن اآل
ألن القرآن "جامع ملصاحل الدنيا والدين، وموثق شديد العرى من احلق املتني، واحلاوي ؛ مركز اهتمام شامل ومتعدد اَلوانب

                                                            
 .14-13ص فلسفة مرجعية القرآن المعرفية،مريزائي،   1
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لكليات العلوم ومعاقد استنباطها، واآلخذ قوس البالغة من حمل نياطها، طمعا يف بيان نكت من العلم وكليات من 
ره"التشريع، وتفاصيل من مكارم   . 1األخالق، كان يلوح أمنوذج من مجيعها يف خالل تدبره، أو مطالعة كالم مفسِّ

وهو كتاب اهلل اَلامع خلريي الدنيا واآلخرة، ومنبع احلق واهلداية، ومصدر العلوم على تنوعها، ومستمد الكليات يف 
 ية ومنهجية وعملية.التشريع ويف العلم واألخالق. وبالنظر يف القرآن وتدبره نولد منه مناذج معرف

فهو ليس كتابا دينيا باملفهوم الضيق للدين، وإمنا هو كتاب هداية ورَحة وتبيان لكل شيء. ذلك أنه منبع للمعاين 
واملفاهيم والتصورات، والقيم واآلداب، واألحكام والقصص، ومقاصده شاملة ملختلف جوانب الفكر والعمل، ومبثوثة يف  

  .2كل آياته
القرآن مركز االهتمام واالشتغال يف تشكيل التصورات، وحتديد الرؤية، وبناء املناهج واملفاهيم، ويف  وينبغي أن يأخذ

مباشرة عملية التجديد الفكري والعلمي، واإلصالح الرتبوي واالجتماعي، بغية "التوصل إىل الوعي احلضاري العمراين 
مة؛ منه يتكون اإلنسان السوي واجملتمع السوي يف كل زمان . ألن القرآن منبع اهلداية ومصدر الصواب هلذه األ3بالقرآن"

 ومكان. 
وعندما يتعامل املسلم مع القرآن والسنة تعاماًل حسناً، فإنه يصل إىل فهم حسن للقضايا الكربى اليت تشغل بال 

هذه احلياة، ومصريه  اإلنسان يف كل مكان؛ قضية اخلالق سبحانه، واخللق والكون واحلياة واهلدف منها، ودور اإلنسان يف
بعدها، ويصل املسلم أيضا إىل فهم حسن للمشكالت احلياتية واحلضارية اليت يعاين منها العامل اإلسالمي يف وقتنا 

 .4احلاضر
إن القرآن الذي ن زل إىل العاملني على امتداد الزمان واملكان، البد وأن يبقى مفتوحًا لألجيال تنهل منه على اختالف 

اهنا، وإن من األخطاء الكبرية وبدايات االحنراف يف الفهم واالستمداد، أن نعمد إىل حماصرة الوحي بأفهامنا، فال بيئاهتا وأزم
نسمح له باالمتداد إال مبقدار ما تسمح به عقولنا ومداركنا، فنحرم عقوال أخرى من حظها يف الفهم، ونصادر حقها يف 

 .1الرأي واالجتهاد
جع القرآن مكانه؛ تدبرًا وتفكرًا واستنباطًا واستقراًء، وذلك ميثل استدعاًء للقرآن العظيم للساحة يسرت وعلينا أن نعمل على أن 

الثقافية، وإهناء حالة اهلجر والفصام بينه وبني العقل املسلم، وجعله املصدر األول واألهم للمسلم املعاصر، كما كان كذلك عند 

                                                            
 .1، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  1
 .1، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  2
 . من تصدير الشيخ طه جابر العلواين.3ص كيف نتعامل مع القرآن،الغزايل،  3
 .11ص كيف نتعامل مع القرآن والسنة،إمساعيل،  4
 .11ص االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر،شبار،  1
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السليمة يف نظرته إىل اإلنسان واحلياة والوجود، يف الفطرة اإلنسانية واالجتماعية، ويف  السلف، يرجع إليه ليستقي منه العلم واملعرفة
 .1واجملتمع والعالقات والنظمقضايا الفرد واألسرة 

لتبليغهم مراد اهلل منهم. قال اهلل تعاىل: ﴿ونزّلنا عليك  فالقرآن "أن زله اهلل تعاىل كتابا لصالح أمر الناس كافة رَحة هلم
. فكان املقصد األعلى منه صالح األحوال الفردية [11]النحل:تبيانا لكل شيء وهدى ورَحة وبشرى للمسلمني﴾  الكتاب

 .2واَلماعية والعمرانية"
ومعرفيا ومنهجيا، ينبغي أن نفك االرتباط بني القرآن وبني بعض اللمحاوالت اليت أغرقته يف تصورات الهوتية كالمية، 
جعلت منه كتاباً طقوسياً بعيداً عن صياغة احلياة، لنسرتجع املبادرة بالقرآن ونستدعيه لصياغة تصور جديد، هذا التصور هو 

 ان وصالح اإلنسان. عّده أن مدار مقاصد القرآن هو اإلنس
إن كل شؤون اإلنسان يشملها القرآن باستيعابه الشامل ملختلف دوائر حياة اإلنسان، وملختلف أبعاد شخصيته. وعليه، 
فإننا بتأملنا ملختلف الدوائر واألبعاد ندرك أن القرآن يكون منبعا لنا يف تأسيس خمتلف املعارف املتعلقة بصالح اإلنسان؛ 

 انا.فردا ومجاعة وعمر 
وهذا بجعل من القرآن مركزيا ومهيمنا يف التأسيس لعلم العقيدة، وعلم األخالق، وعلم األدب وهتذيب النفوس، ومناهج 

، ويف تأسيس 3احلكماء بالسياسة املدنية التفكري، وعلم النفس، وعلم الشعائر أو العبادات، وعلم املعامالت، ويعرب عنه عند
، وعلم 4لعامة اليت هتتم بالوجود االجتماعي للفرد يف وسط مجاعة؛ أي فقه الشأن العامالفقه اَلماعي، أو فقه الشؤون ا

 . 1العمران وعلم االجتماع
بدوره بجعل من القرآن منبعا للعلوم االجتماعية والعمرانية، وخمتلف حقول املعرفة اليت تؤسس للتحضر اإلنساين  وهذا

الرتكيز على فقه العمران واالجتماع، وتأسيس مهم للبحث االجتماعي  والعمران البشري. وهو تأكيد للخط اخللدوين يف
 على أسس قرآنية تستدعي القرآن مؤسسا وموجها للنظر االجتماعي.

فصالح اإلنسان يف دوائره الفردية واَلماعية والعمرانية هو مقصد القرآن األعلى. وهذا الفهم للقرآن والنظر إليه هبذه 
بجعل من القرآن مرجعا يستقى منه، ال مرجعا للتربير لآلراء اَلزئية، وبجعلنا نفتقر إىل القرآن ليعطينها املركزية وهذه الشمولية 

من جواهره املكنونة وحيدد لنا املقاصد اليت يف ضوئها جنتهد ونعمل، وال يفتقر إلينا القرآن لالحتجاج هلا والربهنة على 
 رجع تسويغ آلرائنا ومقاصدنا بعد أن نكون قد حددهنا بعيدا عن القرآن.صحته من خالل ما أجنزه اإلنسان، أو جنعل منه م

                                                            
 . من تصدير الشيخ طه جابر العلواين.1جع سابق، صمر  كيف نتعامل مع القرآن،الغزايل،  1
 .31، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  2
 نفس املصدر. 3
 .13-06ص أزمة العقل المسلم، أبو سليمان، 4
 .31، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  1
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ولذلك على من أراد فهم القرآن وتفسريه واألخذ منه أن خيضع للقرآن ومقاصده، ليستطيع أن ينتفع به، ال أن حيدد  
كما يذكر العالمة ابن   –القرآن مقاصد لنفسه، مث يأِت للقرآن طالبًا التربير له، فيقع يف التجزيء. وهلذا، فإن على متدبر 

، اليت توجه منهجيا التأسيس لعلوم ومعارف يتوسل هبا إىل حتقيق 1أن "يعلم املقاصد األصلية اليت جاء القرآن" -عاشور
املقصد األعلى، وتشكل احملاور الكربى اليت حتوي خمتلف املعارف اليت تأِت من فيض القرآن وتتصل به من قريب أو من 

 بعيد.
ما يؤكد على صلة خمتلف العلوم بالقرآن الكرمي؛ ذلك أنه ليس كتابا للعلوم باملعىن األكادميي، وإمنا القرآن ينظم  وهذا

عالقته بالعلوم يف مستويات أربعة؛ فمنها ما هو مستمد مباشرة من القرآن كتاريخ األنبياء واألمم وهتذيب األخالق والفقه 
والبالغة، ومنها علوم تزيد املفسر علما كاحلكمة واهليأة وخواص املخلوقات، ومنها  والتشريع واالعتقاد واألصول والعربية

علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات األرض والطب واملنطق، ومنها علوم ال عالقة هلا بالقرآن إما لبطالهنا  
 .2كامليثولوجيا، وإما ألهنا ال تعني على خدمته

رآن يشكل مرجعية للعلوم الدينية وغري الدينية. فالقرآن يقوم بدور مرجعي يف هندسة بناء ونفهم من هذا كله أن الق
املعرفة، ِا بجعلها ذات أصول مشرتكة وتتجه إىل حتقيق أهداف متضافرة. ذلك أن التشظي املشهود يف املعرفة يف العامل 

 مسار اإلنتاج املعريف وعن هيمنته على إنتاج املعرفة. اإلسالمي واإلشكاالت املتعددة ناجتة عن استبعاد القرآن الكرمي عن 
أن يكون القرآن املصدر األعلى ويكون معيار صواب اآلراء واألفكار،  -وخاصة يف جمال العلوم املرتبطة بالدين-ولذلك 

ناظم ملختلف أفرع واملصدر الرئيس للقواعد الثابتة َلميع املعارف، ومجيع مناشط اإلنسان لتحقيق اهلداية واالستخالف، وال
 املعرفة.

فالقرآن منبع استمداد ال ينضب لدراسة خمتلف الظواهر والقضايا واألفكار واألحداث، ويف هذا السياق فإن يف العصر 
احلديث توسعت دراسة االديان يف الفكر الغريب كثريا وتناولت قضايا عديدة تتعلق مبفهوم الدين، ونشأته، وتارخيه، ونصوصه 

والتعددية والتنوع الديِن، واحلوار والتعايش وغريها من املسائل املتعلق بالدين مفردا ومجعاً، ِا يقتضي منا حبثا يف املقدسة، 
القرآن الكرمي لنؤسس لدراسة األديان من خالل اكتشاف املادة املعرفية املتعلقة باألديان يف القرآن الكرمي، وكذلك استخراج 

 استنا لألديان.القواعد املنهجية الضابطة لدر 
 :كثافة المادة المعرفية في القرآن في دراسة األديان .2

يف خمتلف [ 1]اإلسراء: ﴾يهدي لليت هي أقوم﴿إن القرآن الذي يتبوأ مقام املصدرية املعرفية واملنهاجية ملختلف العلوم، و
لدراسة األديان، نؤكد أن املتأمل يف القرآن  اجملاالت، بجعلنا يف سياق هذا البحث املتعلق باملادة املعرفية واملنهجية يف القرآن

أو بعبارة  –والسنة يتأكد له أمران: أوهلما أن قصص األنبياء أو ما نسميه القصة القرآنية املتعلقة بامللل والنحل واالديان 

                                                            
 .31، ص1ج التحرير والتنوير، ابن عاشور،  1
 .41، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  2
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 –: غطت كتب السنة استغرقت جانبًا كبريًا من آيات القرآن الكرمي. وثانيهما -أدق بالرساالت االهلية واالحنرافات البشرية
احلديث عن األنبياء وبيان فضلهم، وبدئ الوحي، وبدء اخللق، ومسائل كثرية يف  -ويف مقدمتها صحيحا البخاري ومسلم

 . 1هذا اَلانب
كما أن هناك يف القرآن مئات اآليات حول األديان واملذاهب الدينية املختلفة ؛ ففي بعضها تعرض نواحي تارخيية، ويف 

عقدية، ويف بعضها تناقش قضايا منهجية، ويف بعضها تتناول القضايا االجتماعية يف األديان بأوسع معانيها،  بعضها مسائل
ويف البعض اآلخر تقدم تقريرات حمددة عن كثري من املسائل اليت تعترب يف صميم ما يعرف بفلسفة الدين وعلم االجتماع 

ة الشريفة يف جانبها القويل والعملي لتلقي مزيدًا من الضوء نظريا وتطبيقياً الديِن وتاريخ األديان والدين املقارن، وتأِت السن
 .2على اهلدي القرآين

وجند هذه الكثافة يف املادة املعرفية القرآنية املتعلقة بدراسة األديان يف موضوعات عديدة؛ منها قصص األنبياء، وذكر 
 أنواع االعتقادات، على سبيل املثال ال احلصر.

 األنبياء:. قصص 1 .2
. وإن املساحة اليت 3ميثل القصص القرآين جزءًا غري يسري من القرآن الكرمي، فهو يبلغ قرابة الثمانية أجزاء من القرآن

شغلتها القصة القرآنية من كتاب اهلل كانت مساحة واسعة، وال يقل احليز الذي شغله من كتاب اهلل تعاىل عن الربع إن مل 
 يزد قلياًل.

القصة القرآنية مل تأت لتقرر هدفاً واحداً، بل إن هذا القصص كانت له أهدافه الكثرية وغاياته املتعددة،  وال عجب، ألن
وإذا أردنا أن نفصل، فإننا جند أن القصص القرآين جاء ليعمق العقيدة يف النفوس ويبصر هبا العقول، وحييي هبا القلوب، 

هذه العقيدة بأسسها الكربى؛ األلوهية والرسالة واليوم اآلخر، فلقد ويسلك لتلك القضية املهمة اخلطرية أحسن الطرق، 
ركزت القصة القرآنية يف مقام األلوهية على وحدانية اهلل، وعدله، وقدرته، وحكمته، وحّبه، وودادته لعباده، ويف جمال الرسالة 

م قدوة فهم وإن كانوا بشراً إال أهنم أكرموا ركزت القصة القرآنية على الصفات اخلرية لألنبياء، ليكون للناس فيهم أسوة، وهب
، فقد [11]طه:بالوحي والرسالة، أما عند احلدث عن اليوم اآلخر، وما يكون فيه من أحداث ﴿لتجزى كل نفس مبا تسعى﴾ 

ذلك  ذكرت القصة القرآنية ذلك كله بالدليل القاطع، والربهان الساطع منتزعًا من النفس تارة، ومن اآلفاق تارة، وتسلك ل
. إضافة إىل املسائل األخرى اليت بلغتها القصة القرآنية ِا يتعلق باالنسان ومسوه وتكرميه 4كله الرتغيب تارة والرتهيب أخرى

 ورسالته يف احلياة وعمارته للكون ...إخل.

                                                            
 .6ص مدخل لدراسة األديان،مسك،   1
 .110ص في علم الدين المقارن مقاالت في المنهج،مريا،   2
 .17ص القصص القرآنّي إيحاؤه ونفحاته،عّباس،   3
 .القصة القرآنيةفضل عباس،   4
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مثل قوله تعاىل: ومن بني القصص القرآين جند قصص األنبياء. ولقد ذكر القرآن الكرمي طائفة من الرسل واألنبياء، يف 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كال  * ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم

وزكريا وحيىي  * هدينا ونوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك جنزي احملسنني
، وذكر أنبياء [16-13]األنعام:وإمساعيل واليسع ويونس ولوطًا وكاًل فضلنا على العاملني﴾  * وعيسى وإلياس كل من الصاحلني

آخرين هم آدم وإدريس وهود وصاحل وشعيب وذو الكفل وحممد عليهم الصالة والسالم يف آيات أخرى. بل اشار القرآن 
﴿ورساًل قد قصصناهم عليك من  يف قوله تعاىل: إىل ان هناك انبياء كثري مل يذكرهم بأمسائهم حلكمة يعلمها اهلل سبحانه،

 .[164]النساء:قبل ورساًل مل نقصصهم عليك﴾ 

 :وما يطرأ عليها . أنواع االعتقادات2 .2
القرآن كتاب أنزله اهلل هلداية البشرية، وهو خامت الكتب السماوية، وهو كتاب دعوة وهداية، هلذا ذكر اهلل عز وجل فيه 

واملتزامنة مع نزوله، ألن ذلك وسيلة من وسائل دعوة أصحاب األديان، فإن عرض ما هم عليه من اعتقادات الناس السابقة 
الباطل وبيان أوجه بطالنه مع عرض احلق والرتكيز على ِيزاته، وأوجه رجحانه، كل ذلك ِا ينري األذهان اليت غلفها 

  .1أجل املقارنة واملوازنة مث اإلميان عن اقتناع ويقنيالتقليد، واَلهل، واهلوى، ويفتح أمامها آفاق املعرفة السليمة من 
وإذا نظرنا يف القرآن جند أنه حوى من ذلك الشيء الكثري، فمن ذلك أن اهلل عز وجل قد حصر األديان اليت عليها 

ابيئينَي َوالنََّصاَرى َوا﴿الناس يف قوله عز وجل:  يَن َهاُدوا َوالصَّ يَن آَمُنوا َوالَّذي نَ ُهْم إينَّ الَّذي ُل بَ ي ْ يَن َأْشرَُكوا إينَّ اللََّه يَ ْفصي ْلَمُجوَس َوالَّذي
يدٌ  َياَمةي إينَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيءر َشهي بتعبري  (، أو. فالقرآن ذكر األنواع الكربى لالعتقادات )األديان[10]احلج: ﴾يَ ْوَم اْلقي

الك"العامري: "  .2األديان الستة اليت هلا خطط ِو
ابيئينَي مَ بل هناك  يَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ يَن آَمُنوْا َوالَّذي ْن آيتان كذلك ذكرتا هذه االعتقادات يف قوله تعاىل: ﴿إينَّ الَّذي

ْم َواَل ُهْم  ًا فَ َلُهْم َأْجُرُهْم عينَد َرهبِّيْم َواَل َخْوٌف َعَلْيهي َل َصاحلي ري َوَعمي يَن ، [63]البقرة: َزنُوَن﴾حيَْ آَمَن بياللَّهي َواْليَ ْومي اآلخي و﴿إينَّ الَّذي
ًا َفاَل خَ  َل َصاحلي ري وَعمي ابيُؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بيالّلهي َواْليَ ْومي اآلخي يَن َهاُدوْا َوالصَّ ْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن﴾ آَمُنوْا َوالَّذي ْوٌف َعَلْيهي

 .[61]املائدة:
قال تعاىل: ﴿نَ زََّل َعَلْيَك  اليت بجب االميان هبا؛ عن الكتب السماوية السابقة هناك آيات قرآنية كثرية تتكلمكما أن 

يَل﴾ جْني ْورَاَة َواأْلي قاً ليَما بَ نْيَ َيَدْيهي َوأَنَزَل الت َّ ُحفي اأْلُوىَل ، و[3آل عمران:] اْلكيَتاَب بياحلَْقِّ ُمَصدِّ ي الصُّ يَم  ﴿إينَّ َهَذا َلفي * ُصُحفي إيبْ َراهي
َنا َداُووَد َزبُورًا، [11-11األعلى:]َوُموَسى﴾   .[17]اإلسرء: ﴾﴿َوَآتَ ي ْ

، وخباصة عقيدة التوحيد اليت جاء هبا األنبياء مجيعا. الكتب من شرائع وعقائد وغريمهاتلك تويات ويف القرآن تفصيل حمل
 لى وحدة الدين الذي جاء به االنبياء، ووحدة الرسالة.فال تكاد ختلوا قصة من قصص األنبياء إال وفيها تأكيد ع

                                                            
 .11ص دراسات في األديان اليهودية والنصرانية،اخللف،   1

 .121ص اإلسالم،اإلعالم بمناقن العامري،  2
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هلا، خاصة ما انزل  وحفظ القرآنبالكتب والرساالت السماوية،  كما أن القرآن فصل يف ذكر ونقد التحريف الذي حلق
 على سيدنا موسى وعيسى عليهما السالم، عامال فيها منهجية التصديق واهليمنة اليت سيأِت بياهنا يف النقاط املوالية.

 القواعد المنهجية لدراسة األديان في القرآن الكريم .3
ين يف القرآن الكرمي )حقيقة خارجية وجتربة تارخيية وميثاق(:. 1 .3  معاين لفظة الدِّ
دم القرآن بنائية مفاهيمية دقيقة؛ فكل مصطلح يدل على مفهوم حمدد، وكل مفهوم يدل على الرؤية الكلية للقرآن. يق

فإن حتديد مفهوم الدين يف االستعمال القرآين من األمهية مبكان، ألنه يستعيد للقرآن هيمنته املعرفية ومصدريته ويف هذا السياق 
وهي ومركزيته املنهاجية. فإننا جند أن القرآن فسح له مساحة واسعة يف آياته، ووفر له مادة معرفية مكثفة تنبئ عن خطورته وأمهيته. 

 ية يف القرآن الكرمي.من األلفاظ األساسية واملفتاح
ومبعاين متعددة، ومدلوالت خمتلفة، ويف سياقات متعددة وخمتلفة، ويف السور ، 1لفظ )الدين( يف القرآن بكثافةوقد تكرر 

يُن ليلَّهي﴾ يُن ليلَّهي﴾ [113]البقرة: املكية واملدنية؛ فهو الطاعة، كما يف قوله تعاىل: ﴿َوَيُكوَن الدِّ ، أى [31فال:]األن، ﴿َوَيُكوَن الدِّ
ْنَت له أى أطعته. وهو اَلزاء واملكافأة، ومنه قوله تعاىل: ﴿أَإينَّا َلَمدييُنوَن﴾  اخلضوع له وحده دون سواه. وهو أصل املعىن، ودي

، أى: جمزيُّون. يقال دانه ديًنا، أى جازاه، ويقال: كما تدين تدان أى كما جُتازي جُتَاَزى حبسب ما عملت.  [13]الصافات:
﴾  حلساب، ومنه قوله تعاىل:وهو ا يني نْته ديًنا، ملكته، ومنه قوله [4]الفاحتة:﴿َماليكي يَ ْومي الدِّ . وهو السلطان وامللك، وقد دي

ينينَي﴾  َر َمدي ر قوله تعاىل: ﴿َما َكاَن ليَيْأُخَذ [16]الواقعة:تعاىل: ﴿َغي ْ ، أي: غري ِلوكني. وهو القضاء واحلكم وامللك، وبه ُفسِّ
يني اْلَمليكي إيالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه﴾ َأَخاُه ىفي  ، أي: يف حكمه وقضائه. ويطلق ويراد به اإلسالم، ومن ه قوله تعاىل: [06]يوسف: دي

ُغوَن﴾  يني اللَّهي يَ ب ْ َر دي يًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل مي [13]آل عمران:﴿أَفَ َغي ْ َر اإلسالم دي ]آل  ْنُه﴾، يعىن اإلسالم، لقوله تعاىل: ﴿َوَمْن يَ ْبَتغي َغي ْ

 .2[11عمران:
مرتادفات ومعاين لفظية  "دين"من الناحية اللغوية فإن املعاين أعاله، وبالرجوع إىل قواميس اللغة ومعامجها جند أن ملادة 

من الكثرة حبيث أنك يصعب عليك اخلروج من خالهلا مبفهوم للدين، لكن لو نظرنا يف اشتقاق هذه الكلمة ووجوه 
تصريفها نرى من وراء هذا االختالف الظاهر تقاربًا شديداً، وصلة تامة يف جوهر املعىن. وهذه املعاين الكثرية تعود يف هناية 

معان تكاد تكون متالزمة. بل جند أن التفاوت اليسري بني هذه املعاين الثالثة مرّده يف احلقيقة إىل أن الكلمة األمر إىل ثالثة 
 اليت يراد شرحها ليست كلمة واحدة، بل ثالث كلمات، أو بعبارة أدق أهنا تتضمن ثالثة أفعال بالتناوب.

، وتارة متعد بالباء: "دان له"تارة من فعل متعد بالالم: ، و "دانه يدينه"تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه:  ":دين"فكلمة 
خالصة املعاين اللغوية كما يذكر . وباختالف االشتقاق ختتلف الصورة املعنوية اليت تعطيها الصيغة. ولذلك فإن "دان به"

له. فإذا وصف هبا  الشيخ درّاز أن كلمة الدين يف اللغة العربية تشري إىل عالقة بني طرفني يعظم أحدمها اآلخر وخيضع

                                                            
 .341-347ص المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم،عبد الباقي،   1
 .111-170ص المصطلحات األربعة في القرآن،؛ املودودي، 21ص الدين،دراز، ؛ 101-161، ص13ج لسان العرب،ابن منظور،   2
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الطرف األول كانت خضوعًا وانقياداً. وإذا وصف هبا الطرف الثاين كانت أمراً وسلطاناً، وحكمًا وإلزاماً. وإذا نظر هبا على 
 .1الرباط بني الطرفني كانت هي الدستور املنظم لتلك العالقة، او املظهر الذي يعرب عنها

نقياد له(. فاالستعمال نقياد )إلزام االنقياد، التزام االنقياد، املبدأ الذي يلتزم اإلتدور كلها على معىن لزوم اال "دين"فمادة 
األول، الدين إلزام وانقياد، ويف االستعمال الثاين الدين التزام االنقياد، ويف االستعمال الثالث الدين هو املبدأ الذي يلتزم 

 االنقياد له. 
جتربة( هي اخلضوع واالنقياد، ومن ناحية املضمون الدين هو تلك احلقيقة أي أن الدين من جهة املتدين حالة نفسية )

اخلارجية اليت ميكن الرجوع إليها يف العادات اخلارجية أو اآلثار اخلالدة، أو الروايات املأثورة، ومعناها مجلة املبادئ اليت تدين 
 .2هبا أمة من األمم، اعتقاداً أو عمالً 

غيبية علوية، هلا  -او ذوات –، فالدين: االعتقاد بوجود ذات "التدين"فإذا نظرنا إىل الدين من حيث هو حالة نفسية 
شعور واختيار، وهلا تصرف وتدبري للشؤون اليت تعِن االنسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية 

ان بذات إهلية جديرة بالطاعة والعبادة. وإذا نظرنا إىل الدين من حيث هو يف رغبة ورهبة، ويف خضوع ومتجيد؛ أي االمي
حقيقة خارجية: هو مجلة النواميس النظرية اليت حتدد صفات تلك القوة اإلهلية، ومجلة القواعد العملية اليت ترسم طريق 

  .3عبادهتا
الشيخ دراز، فإننا جند أن الدين يف منظور القرآن  وإذا نظرنا إىل استعماالت الدين يف القرآن، وإىل التحليل الذي قام به

الكرمي له معنيان من جاهة احلقيقة اخلارجية ومن جهة التجربة التارخيية؛ فمن جهة احلقيقة اخلارجية فإن الدين هو مضمون 
له طريق العبادة. أما من الدين؛ أي ذلك الشرع أو تلك اجملموعة من القوانني والعقائد والقواعد اليت يعتقد هبا املتدين وترسم 

 جهة التجربة التارخيية أي احلالة النفسية للمتدين فإن الدين )التدين( ِارسة بشرية وخضوع ومتجيد وتقديس ملعبود ما.
ما ينبهنا إىل أنه يف االستعمال القرآين هناك معنيان عامان: معىن املعتقد واملنهج الذي يتخذه اإلنسان يف هذه احلياة،  وهو

به الوجود، ويشكل به نظرة وتصورًا عن اخلالق والكون واحلياة، وهذا ينظر إليه من ناحيته اإلنسانية العملية، أي تلك املمارسة  يفسر
أم ال. أما املعىن الثاين فهو بالنظر إىل حقيقة هذا  العملية )التدين(، سواء كان هذا الدين إنكارًا أو إقرارًا بوجود اخلالق وحتقق وعده

، وواضعه، ويف هذا يصري هناك دينان فقط؛ دين احلق ودين الضاللة، أو بعبارة أخرى دين اهلل اإلسالم، وغريه من املنهج
 .االعتقادات اليت ختالفه مهما كانت

ونفهم ِا سبق أن القرآن يعترب ما يُتخذ من أفكار أو معتقدات أو خرافات منهًجا للحياة ديًنا باملعىن العام، وإن كانت 
غري مقبولة عند اهلل، وذلك أهنا تتوفر فيها تلك اَلوانب الثالثة اليت أشرنا إليها سلًفا، وهي اخلضوع واالعتقاد واملعتقد 

                                                            
 .31-21ص الدين،دراز،  1
 .32ص الدين، دراز، 2

 وما بعدها. 40ص الدين،دراز،   3
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يَن عيْنَد اللَّهي اإلسالم﴾ فهناك إذن جانبان للدي. نفسه ن؛ باعتباره وضًعا إهلًيا جاء به األنبياء مجيعا، وهو اإلسالم ﴿إينَّ الدِّ
، وباعتبار الواقع اإلنساين فإن الدين هو كل منهج يتوفر فيه اَلانب النفسي الذي حيمل الناس على التقيد به [11]آل عمران:

من تعاليم، هذا إذا نظرنا إىل الدين كمنهج للحياة وتشريع يلتزمه الناس. مبعىن  مبا حيمله من وعود وتصورات، ومبا يتوفر فيه
أنه من حيث املمارسة التارخيية فقد مارس البشر أفرادا وجمموعات أنواعا متعددة من التدين، وهلذا فالقرآن يعاجل التعددية 

اعرتاف حبقيقتها وتطابقها مع املعطى اإلهلي ﴿ُقْل يَا الدينية اي تعدديت التجربة الدينية، ويشري إىل وجودها تارخييا، دون 
ْدمُتْ * َواَل أَنْ ُتْم َعابيُدوَن َما َأْعُبُد * َلُكْم أَي َُّها اْلَكافيُروَن * اَل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن * َواَل أَنْ ُتْم َعابيُدوَن َما َأْعُبُد * َواَل أَنَا َعابيٌد َما َعبَ 

يني  َ دي يُنُكْم َويلي  [.6-1]الكافرون:﴾ دي

 . اإلسالم هو الدين احلق وهو دين اهلل الواحد: )وحدة احلقيقة اخلارجية(:2 .3
﴿إينَّ ، كما يف قوله تعاىل: 2، وهو دين اهلل الواحد1إن املتأمل يف القرآن الكرمي بجد أنه يعترب اإلسالم هو الدين احلق

يَن عيْنَد اللَّهي اإلسالم﴾  يني ُكلِّهي َوَلْو َكريَه ﴿، و[11]آل عمران:الدِّ َرُه َعَلى الدِّ يني احلَْقِّ ليُيْظهي ي أَْرَسَل َرُسوَلُه بياهْلَُدى َودي هَو الَّذي
يني ُكلِّهي وََكَفى بياللَّهي شَ [33]التوبة:اْلُمْشريُكوَن﴾  َرُه َعَلى الدِّ يني احلَْقِّ ليُيْظهي ي أَْرَسَل َرُسوَلُه بياهْلَُدى َودي يًدا﴾ ، و﴿ُهَو الَّذي هي

يني ُكلِّهي َوَلْو َكريَه اْلُمْشريكُ [21]الفتح: َرُه َعَلى الدِّ يني احلَْقِّ ليُيْظهي ي أَْرَسَل َرُسوَلُه بياهْلَُدى َودي  .[1]الصف:وَن﴾ ، و﴿ُهَو الَّذي
يتُ  يًنا﴾  اإلسالم َلُكمُ  وهو الدين الذي ارتضاه اهلل لعباده؛ ﴿َوَرضي سواه ديناً؛ ﴿َوَمْن يَ ْبَتغي  ، وهو الذي ال يقبل[3]املائدة:دي

رييَن﴾  َن اخْلَاسي َرةي مي ْنُه َوُهَو يفي اآْلَخي يًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل مي َر اإلسالم دي  .[11]آل عمران:َغي ْ
ويعترب القرآن اإلسالم دين األنبياء مجيعاً، أساسه الدعوة إىل توحيد اهلل، ولذلك هتف به االنبياء مجيعا، وانتسب إليه 

دين. فهو الذي أمر اهلل به إبراهيم عليه السالم فاستجاب له طائعًا مسلماً، واتبعه أبناؤه من بعده يعقوب عليه مجيع املوح
َرةي َلمي السالم وبنوه، ﴿َوَمن يَ ْرَغُب َعن مِّ  نْ َيا َوإينَُّه يفي اآْلَخي َناُه يفي الدُّ َه نَ ْفَسُه َوَلَقدي اْصَطَفي ْ يَم إيالَّ َمن َسفي احليينَي * إيْذ لَّةي إيبْ رَاهي َن الصَّ

 َّ يُم بَنييهي َويَ ْعُقوُب يَا َبِني َا إيبْ رَاهي ى هبي نَي * َوَوصَّ يَن َفاَل مَتُوُتنَّ قَاَل َلُه َربُُّه َأْسليْم قَاَل َأْسَلْمُت ليَربِّ اْلَعاَلمي  إينَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
ي قَاُلوا نَ ْعُبُد إيهَلََك َوإيَلَه آَ ْسليُموَن * أَْم ُكنُتْم شُ إيالَّ َوأَنُتم مُّ  ن بَ ْعدي بَائيَك َهَداَء إيْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت إيْذ قَاَل ليَبنييهي َما تَ ْعُبُدوَن مي

ًدا َوحَنُْن َلُه ُمْسليُموَن﴾  يَم َوإيمْسَاعييَل َوإيْسَحاَق إيهَلًا َواحي  [.133-137]البقرة:إيبْ رَاهي

نَي﴾  وهو الذي قال به نوح  َن اْلُمْسليمي ْرُت َأْن َأُكوَن مي ، وهو دين موسى عليه السالم [02]يونس:من قبل؛ ﴿َوأُمي
ُلوا إين ُكنُتْم ُمْسلي  نَي﴾ أعلن عنه وهو خياطب قومه، ﴿َوقَاَل ُموَسى يَا قَ ْومي إين ُكنُتْم َآَمْنُتْم بياللَّهي فَ َعَلْيهي تَ وَكَّ ويعترب  .[14]يونس:مي

ي ْ احللقة األخري  َنا إيلَْيَك َوَما َوصَّ ي َأْوَحي ْ ى بيهي نُوًحا َوالَّذي يني َما َوصَّ َن الدِّ َنا بيهي ة يف سلسلة الرساالت اإلهلية؛ ﴿َشرََع َلُكْم مي
يَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا فييهي﴾ يَم َوُموَسى َوعييَسى َأْن أَقييُموا الدِّ خط النبوة الذي مل  ونبيه خامت النبيني يف سلسلة ،[13]الشورى: إيبْ رَاهي

                                                            
 .31ص في علم الدين المقارن،مريا،   1
 .07ص علم الملل ومناهج العلماء فيه،جود،   2
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ْن ريَجاليُكْم َوَلكيْن َرُسوَل اللَّهي ينقطع منذ أن بدأ إىل أن اكتمل مع حممد صلى اهلل عليه وسلم، ﴿ ٌد أَبَا َأَحدر مي َما َكاَن حُمَمَّ
 .[47]األحزاب:﴾ َوَخامَتَ النَّبييِّنيَ 

إن »تكاملة، فُيشّبه النبوة كلها بالبناء املكتمل: دين اهلل واحد ورسالة االنبياء واحدة ومنصوصا تعترب ويف السنة جند 
من قبلي كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، مثلي ومثل األنبياء 

 .1«فأنا اللبنة وأنا خامت النبينيويقولون: هالّ ُوضعت هذه اللبنة؟ قال: 
خالف أن اهلل تعاىل مل يغاير بني الشرائع يف التوحيد واملكارم واملصاحل، وإمنا خالف بينها يف الفروع قال القرطيب: "وال 

. وعليه، فإنه ال يقبل شرعية أي دين من حيث احلقيقة، إمنا الشرعية احلقة لإلسالم فقط، الذي 2حسبما علمه سبحانه"
َوأَنَزْلَنا إيلَْيَك اْلكيَتاَب بياحلَْقِّ قًا له، ومهيمنا عليه، قال تعاىل: ﴿أرسل به حممد صلى اهلل عليه وسلم خامتا ملا سبقه، ومصد

قًا لِّ  َا أَنَزَل اللَُّه َواَل تَ تَّبيْع َأْهَواُمَصدِّ نَ ُهْم مبي ًنا َعَلْيهي فَاْحُكْم بَ ي ْ َن اْلكيَتابي َوُمَهْيمي ﴾ َما بَ نْيَ َيَدْيهي مي َن احلَْقِّ ا َجاَءَك مي َءُهْم َعمَّ
 .[41ملائدة:]ا

ولكن هذا املوقف ال مينع اإلسالم من التسليم بالوجود الفعلي لألديان املختلفة، مبعىن أنه يؤمن بواقعية التعدد الذي ال 
 ﴾ َن اْلَغيِّ َ الرُّْشُد مي يني َقْد تَ بَ نيَّ يُنكُ [216]البقرة:يريد حموه بالقوة واالكراه، ألنه ﴿اَل إيْكرَاَه يفي الدِّ ﴾ ، و﴿َلُكْم دي َ دييني ْم َويلي

 . . ومن هنا كان حديث القرآن الكرمي عن احلقوق والواجبات ألهل األديان األخرى، وبيان السنة املطهرة هلا[6]الكافرون:
والتسليم بالوجود الفعلي لألديان األخرى وعدم إلزام الناس بالتخلي عنها باالكراه، ال يعِن إضفاء الشرعية عليها، بل إن 

يَن عيْنَد اللَّهي اإلسالم﴾  ، مع املطالبة القرآنية بالصدع باحلق الذي هو [11]آل عمران:مقارنة ذلك بالتصريح القرآين ﴿إينَّ الدِّ
َفُعَنا َواَل َيُضرُّنَا َونُ َردُّ َعَلى َأْعَقابيَنا بَ ْعَد إيْذ َهَدانَا اللَُّه َكالَّ اإلسالم ﴿ُقْل أَنَ  ْن ُدوني اللَّهي َما اَل يَ ن ْ نُي يفي ْدُعو مي َياطي ي اْستَ ْهَوْتُه الشَّ ذي

رَاَن َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعونَُه إيىَل اهْلَُدى اْئتيَنا ُقْل إينَّ ُهَدى اللَّ  نَي﴾ اأْلَْرضي َحي ْ ْرنَا ليُنْسليَم ليَربِّ اْلَعاَلمي ، كل [01]األنعام:هي ُهَو اهْلَُدى َوأُمي
 . ذلك يوصلنا إىل نتيجة جلية مفادها أن االجتاه القرآين العام يف موقفه من األديان األخرى اجتاه نقدي علمي

األخرى، مبعىن شن احلرب عليها وإذالل هذا االجتاه النقدي ال يعِن يف منطق القرآن الكرمي احلط من شأن األديان لكن 
أصحاهبا، بل نقد اسسها ومضامينها وشعاراهتا يف ما خالفت فيه الدين احلق، ألن منظور القرآن ان الدين واحد، وما اختلف فيه 

 )دين احلق(.من احلق، ال بد فيه من النقد واملراجعة والتمحيص، لريجع إىل أصله 
م، وحيكم بضالل توجهاهتم، واهنيار أسس بناء عقائدهم، واحنراف مبادئهم. لكن هذا كله أن القرآن يرد على مقاالهتصحيح 

 .يقتضيه واجب الدعوةيبينه القرآن الكرمي يف إطار املنطق العلمي واحلجج املوضوعية، وهذا ما 
حملوا مسؤولية اختيارهم أمام وإن آثر أولئك بعد هذا البيان االستمرار يف تقليد أهواءهم، فإن اإلسالم يرتكهم أحراراً ليت

 . اهلل، مطالباً املسلمني باَلهر باإلسالم

                                                            
 .3134، رقم103ص صحيحه،يف  البخاريأخرجه   1
 . 164، ص16ج  الجامع ألحكام القرآن،القرطيب،   2
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ن بَ ْعدي َما َجاَءُهمُ  يَن أُوُتوا اْلكيَتاَب إيالَّ مي يَن عينَد اللَّهي اإلسالم َوَما اْختَ َلَف الَّذي نَ ُهْم َوَمن يقول تعاىل: ﴿إينَّ الدِّ  اْلعيْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ
يَن أُ  َيْكُفْر بيَآيَاتي اللَّهي  َي ليلَّهي َوَمني ات َّبَ َعني َوُقْل ليلَّذي وَك فَ ُقْل َأْسَلْمُت َوْجهي وُتوا اْلكيَتاَب فَإينَّ اللََّه َسرييُع احلْيَسابي * فَإين َحاجُّ

َا َعَلْيَك اْلَباَل  يِّنَي أََأْسَلْمُتْم فَإيْن َأْسَلُموا فَ َقدي اْهَتَدْوا َوإين تَ َولَّْوا فَإيمنَّ رٌي بياْلعيَبادي﴾ َواأْلُمِّ ، و﴿ُقْل يَا َأْهَل [27-11]آل عمران:ُغ َواللَُّه َبصي
َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد إيالَّ اللََّه َواَل ُنْشريَك بيهي َشْيئً  نَ َنا َوبَ ي ْ َذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْربَابًا مِّ اْلكيَتابي تَ َعاَلْوا إيىَل َكليَمةر َسَواءر بَ ي ْ اللَّهي ن ُدوني ا َواَل يَ تَّخي

و﴿َوإيَذا قييَل هَلُْم تَ َعاَلْوا إيىَل َما أَنَزَل اللَُّه َوإيىَل الرَُّسولي قَاُلوا َحْسبُ َنا َما ، [64]آل عمران:فَإين تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا بيأَنَّا ُمْسليُموَن﴾ 
يَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكم مَّ َوَجْدنَا َعَلْيهي َآبَاَءنَا َأَوَلْو َكاَن َآبَاُؤُهْم اَل يَ ْعَلُموَن  ن َضلَّ إيَذا َشْيًئا َواَل يَ ْهَتُدوَن * يَا أَي َُّها الَّذي

َا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن﴾  يًعا فَ يُ َنبُِّئُكْم مبي ُعُكْم مجَي يني [171-174]املائدة:اْهَتَديْ ُتْم إيىَل اللَّهي َمْرجي َن الدِّ ى بيهي نُوًحا ... فَليَذليَك  ، و﴿َشرََع َلُكْم مي َما َوصَّ
ْرتُ  ن كيَتابر َوأُمي َا أَنَزَل اللَُّه مي ْرَت َواَل تَ تَّبيْع َأْهَواَءُهْم َوُقْل َآَمْنُت مبي ْم َكَما أُمي َنُكُم اللَُّه َرب َُّنا َوَربُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم  فَادُْع َواْسَتقي َل بَ ي ْ َْعدي ألي

ريُ  َأْعَماُلُكمْ  نَ َنا َوإيلَْيهي اْلَمصي َنُكُم اللَُّه بَجَْمُع بَ ي ْ نَ َنا َوبَ ي ْ َة بَ ي ْ  [.11-13]الشورى:﴾ اَل ُحجَّ

فاجتاه القرآن النقدي مالزم ملنظوره يف التبليغ ﴿ال إكراه يف الدين﴾، وإلميانه بضرورة االقناع واالقتناع، والستعداده 
 .1للتعايش السلمي مع أهل االديان االخرى

 . منهجية التصديق واهليمنة:3 .3
ويعزز هذا ما قدمه القرآن نفسه من مناهج للتعامل مع أهل األديان األخرى. وهي مناهج تأخذ بالرفق بأيدي التائهني 
واملنحرفني إىل الصرط املستقيم إن كانوا مستعدين لذلك. فالقرآن الكرمي مل حيدد للمسلمني اجتاههم فقط، بل دهلم على 

 .2للتوصل إىل أهدافهم، ويطبقون من خالهلا نقدهم ودراساهتم -يف إطار املنطق العلمي واحلرية الفكرية-كوهنا مناهج يسل
كما أن معيار التوحيد الذي وضعه القرآن للحكم من خالله على األديان واعتبار اإلسالم هو الدين احلق معيارا عاما 

مرتبطة بدرجة التمسك بالتوحيد الصحيح، واخلطأ أو الزيف يتحدد يف فالصحة جمردا ميكن تعميمه وتطبيقه دون حتيز. 
 درجة البعد عن التوحيد الصحيح.

ويف الوقت نفسه اعتمد اإلسالم مبدأ التصحيح، فاألديان قابلة للتصحيح، وللعودة إىل التوحيد يف صورته الصحيحة. 
ألديان أخطاء بشرية ميكن معاَلتها. وحركة التصحيح وال يوجد دين باطل باألصالة أو بالفطرة، فاألخطاء اليت وقعت ل

حركة مستمرة قد حتدث بدوافع داخلية أي من داخل الدين ذاته استجابة لعوامل الفطرة السليمة والعقل السليم، أو بدوافع 
احلقيقة املطلقة  خارجية نتيجة التأثر بدين آخر. فاالنتقال من الباطل إىل احلق ِكن، واالنتقال من احلقيقة النسبية إىل

 .3ِكن

                                                            
 .41ص في علم الدين المقارن،مريا،   1
 نفس املصدر.  2

 .31-34ص تاريخ األديان،حسن،  3
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فاألديان يف حالة تصحيح مستمر لذاهتا، ويف سعيها للحقيقة تصلح من نفسها وتقبل النقد والتصحيح، بصرف النظر 
. وهلذا 1عن مصدره داخليا كان أو خارجياً. هلذا كثرت حركات اإلصالح يف تاريخ األديان هبدف تصحيح األوضاع الدينية

الرساالت النبوية سلسلة متكاملة جاءت لتصحيح الدين الواحد الذي طرأت عليه التبدالت بفعل اعترب القرآن حركة 
 التجربة االنسانية والتغري التارخيي.

ويكون ذلك التصحيح املستمر عن طريق منهجية التصديق واهليمنة اليت ذكرها القرآن الكرمي؛ ﴿َوأَنْ َزْلَنا إيلَْيَك اْلكيَتاَب 
ًنا َعَلْيهي﴾ بياحلَْقِّ ُمَصدِّ  َن اْلكيَتابي َوُمَهْيمي  . [41]املائدة:قًا ليَما بَ نْيَ َيَدْيهي مي

ويف تفسري هذه اآلية جند أن اهليمنة القرآنية على بقية الكتب الدينية حتمل معاين: أن القرآن عالر ومرتفع عليها، 
ابن عباس رضي اهلل عنهما وسعيد بن املسيب بأن وشاهد، وحافظ لرتاث النبوة، ومؤمتنًا عليه، وهو ما ذكره القرطيب عن 

 .2القرآن مؤمتن على ما قبله من الكتب، وأمني عليها
وتكمن منهجية التصديق واهليمنة القرآنية يف كوهنا أساسًا مهمًا يف أغلب عمليات املراجعة والتقومي، كما أهنا سبيل قومي 

ك مرجع يف وزن كل التصورات والعقائد اإلميانية والسلوكيات األخالقية ملمارسة احلوار والتدافع مع خمتلف العقائد، وهي كذل
الذاتية أو الغريية، الختزاهنا إمكانية اإلحاطة جبوانب الصواب واالختالف، فتزكي الصاحل وتدفع الطاحل، وتثبت النافع ومتحو 

 .دفعا الزبد الغث الضار
من خالل نصوصه، كانت دعامة نقدية للعقل اإلنساين ومعارفه فعمليات املراجعة العقدية اليت جاء القرآن بتأسيسها 

الغيبية على وجه اخلصوص، وقد دافعت عن التصورات القرآنية املستجدة بربهانية صارمة، كما دفعت بعض عقائد السابقني 
 .3من أهل الكتاب احملرفة

صدق اليت نزلت هبا بعد تنقيتها من كل ما قد فب التصديق يعيد القرآن اجمليد تراث النبيني وكتبهم املوحاة إىل حالة ال
وجعله يف َحايته ليكون    وب اهليمنة وضع القرآن تراث النبوات اخلالص بني آياته  ، شاهبا من تغيري وحتريف أو مؤثرات إنسانية

  .4 ولئال يتعرض مرة أخرى إىل التدخل البشري  . الدين الواحد هلل الواحد
يمنة يف القرآن اجمليد هلا وجهتان؛ الوجهة األوىل: إزاء الكتب السالفة؛ فهناك تصديق ملا كما أن منهجية التصديق واهل

والوجهة الثانية: إزاء ما ميور ويعتلج يف حياة الناس وارتفاقاهتم من  صّح من هذه الكتب مث هيمنة عليها يف تكامل تاّم معها.

                                                            
 .31-34ص تاريخ األديان،حسن،  1
 .30-34، ص1ج الجامع ألحكام القرآن،القرطيب،  2
 ينظر: ،حاجتنا لمفاهيم جديدة لتقويم العقل المسلم: مفهوم التصديق والهيمنةبناصر،  3

      http://benaceur.arabblogs.com/archive/2008/9/677620.html  
 .43111، عدد 131م، السنة 2770مايو  21ه /1421مجادى األوىل  4جريدة األهرام، االثنني  مفاهيم الفقحححه والعححرف،العلواين،  4

http://benaceur.arabblogs.com/archive/2008/9/677620.html
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الوجهة عبارة عن إقرار الصاحل من كل ذلك بالسكوت عنه أو يف هذه والتصديق  ِارسات وما هو مستقر فيها من أعراف.
 .1الثناء عليه، وتغيري الطاحل باحلديث عنه وكشف مساوئه

إن التصديق القرآين مل يلغ كل عقائد ويقينات السابقني، بل تعامل معها على أساس أن يف بعضها ما يستحق التنويه  
، و﴿من [11-11]األعلى:كما أن فيها ما ميكن أن يتبعه املومنون؛ ﴿إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى﴾ 

ا أكد على أن فيها ما حرف وبدل، وانتهكت فيه شريعة النص األصلي ، كم[34]املائدة:أجل ذلك كتبنا على بِن إسرائيل﴾ 
، وكذلك ﴿ومنهم أميون ال [27]املائدة:أو الكالم اإلهلي كما حدث مع بِن إسرائيل بقوهلم: ﴿حنن أبناء اهلل وأحباؤه﴾ 

، فوجب جتنبها [14]املائدة: ، و﴿حيرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ِا ذكروا به﴾[00]البقرة:يعلمون الكتاب إال أماين﴾ 
 .ومدافعتها ألهنا ال تتأسس على شرعية نسبتها إىل اهلل على أية حال

فتصديق عيسى عليه السالم ملا بني يديه من الكتاب: ﴿مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأِت من بعدي 
مكملة لشريعة موسى عليه السالم فيما احتواه اإلجنيل من ، إمنا هو تصديق بالتوراة، وشريعته ورسالته [6]الصف:امسه أَحد﴾ 

وصايا، ومها امتداد لشريعة إسرائيل اليت احنرف عن أغلبها بنو إسرائيل لطول األمد عليهم ومعاندهتم لرسلهم، وأما تصديق 
دورها الديانة اإلسالمية املسيحية فقد كان بالعهد القدمي والعهد اَلديد وال يصح اإلميان املسيحي إال باَلمع بينهما، وب

أو باعتبارها عهدا أخريا كما يسميه بعضهم، فقد صّدقت وهيمنت على كل الشرائع السماوية السابقة؛ -خلامتيتها 
 .[17]املائدة:﴿مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه﴾ 

ع جتديد يف بعض الفروع أو التأسيس لبعض وواقع اهليمنة القرآنية وقوهتا تكمن يف اإلبقاء على األصلح واالعرتاف به، م
األصول أو رفع الغل واملشقة ونسخ ما كان يضيق به صدر املؤمنني من األحكام؛ ﴿ما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة 

، مث ألهنا عقيدة خامتة [142]البقرة:، ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ [06]احلج:أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من قبل﴾ 
متممة، فال ينبغي هلا اإلفراط والتشدد، وال التفريط واإلخالل، فهي شريعة الدميومة واالمتداد، وهي شريعة الوسط ألمة و 

عاملية متتاز بالوسطية وباخلريية واخلامتية، فوجب أن تستمر إىل آخر الزمان وتتعاىل عن النقصان أو الزيادة والتحريف، 
 .2يعة، واألخالق والقيممصدقة ومهيمنة، جتمع العقيدة والشر 

 :﴾ال إكراه يف الدين﴿. تنوع التجربة الدينية واختالفها 4 .3
إن تصميم القرآن على أن احلقيقة اخلارجية واحدة يف أصلها، وأهنا دين االنبياء مجيعا، وتوفريه ملنهجية التصديق لرتاث 
االنبياء، واهليمنة على ما بقي منها، مينح الباحث يف األديان القدرة على ِارسة النقد ألنواع التدين األخرى، ويفسح اجملال 

بالتدين، وهو أن التجربة التارخيية تثبت أن هناك تدينات شىت، واختالفات كثرية يف طرائق  لضابط منهجي آخر فيما يتعلق
التدين، وهذا تبعا حلقيقة االختالف الواقع بني الناس، باعتباره سنة من سنن اهلل يف الوجود االنساين. والقرآن يؤكد حقيقة 

                                                            
 http://www.alquran.ma/Article.aspx?C=5562 من مكونات المنهج النقدي في القرآن الكريم: التصديق والهيمنة.عبادي،   1

 .217ص أبستمولوجية المعرفة الكونية إسالمية المعرفة والمنهج،مرجع سابق؛ َحد،  مفهوم التصديق والهيمنة،بناصر،   2
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ًة وَ  رييَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلكيَتاَب بياحلَْقِّ قانون االختالف يف قوله تعاىل: ﴿َكاَن النَّاُس أُمَّ رييَن َوُمنذي َدًة فَ بَ َعَث اللَُّه النَّبييِّنَي ُمَبشِّ احي
ن بَ ْعدي َما َجاَءتْ ُهمُ  يَن أُوُتوُه مي َناُت بَ ْغيًا ليَيْحُكَم بَ نْيَ النَّاسي فييَما اْختَ َلُفوا فييهي َوَما اْختَ َلَف فييهي إيالَّ الَّذي نَ ُهْم فَ َهَدى اللَُّه  اْلبَ ي ِّ بَ ي ْ

رَاطر مُّ  ي َمن َيَشاُء إيىَل صي َن احلَْقِّ بيإيْذنيهي َواللَُّه يَ ْهدي يَن آَمُنوا ليَما اْختَ َلُفوا فييهي مي ﴾ الَّذي يمر ، و﴿َوَلْو َشاَء رَبَُّك َلَََعَل [213]البقرة:ْسَتقي
نَي﴾ َدًة َواَل يَ زَاُلوَن خُمَْتليفي ًة َواحي ُهم مَّ [111]هود: النَّاَس أُمَّ ن ْ ُهم مَّ ، ﴿َوَلكيني اْختَ َلُفوا َفمي ن ْ ن َكَفَر َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقْ َتتَ ُلوا ْن آَمَن َومي

بعاده أ. ولعلنا نستشف من هذه اآليات أن االختالف قانون إنساين يف خمتلف [213]البقرة:َوَلكينَّ اللََّه يَ ْفَعُل َما يُرييُد﴾ 
 .1"فأخرب سبحانه أهنم ال يزالون خمتلفني أبداً" ،والدينية وغريها الفكرية واالجتماعية

نسانية منذ أن أوجدها اهلل تعاىل وحدث وذهب أكثر املفسرين إىل أن اآليات تتحدث عن واقع إنساين ال تنفك عنه اإل
بني الناس يف أدياهنم . أما الطربي فريى أنه ال يزال اخللف 2بينها االختالف، وال يزال، كما ذهب إىل ذلك القرطيب

. يف حني يذهب ابن كثري إىل  أن اهلل تعاىل خيربنا أنه قادر على جعل الناس  3واعتقادات مللهم وحنلهم ومذاهبهم وآرائهم
. 4واعتقادات مللهم وحنلهم ومذاهبهم وآرائهمكلهم أمة واحدة، من إميان أو كفران، وال يزال اخللف بني الناس يف أدياهنم 

كما يؤكد ذلك ابن عاشور بقوله: "إّن جعلهم أّمة واحدة يف  .1فعالخالق واألالرازي أن املراد افرتاق الناس يف األديان واألويرى 
مّتفقني فلم يلبثوا حىّت طرأ الّدين منتفية، أي منتف دوامها على الوحدة يف الّدين وإْن كانوا قد ُوجدوا يف أّول النشأة 

 .6االختالف"
يضا حقيقة االختالف الواقع بني الناس أنبياء مجيعا، فإنه يبني رآن على أن دين اهلل واحد، وأنه دين األمع تأكيد القو 

باعتباره حقيقة تارخيية واقعة، وليس إقرارًا لتلك االختالفات يف صحتها، وهلذا فإن القرآن يضع منهجية التصديق واهليمنة 
ي أَْرَسَل َرُسوَلُه  لتصحيح االختالفات وحتقيق دخول الناس يف إخالص العبودية هلل واالستقامة على دين احلق؛ ﴿ُهَو الَّذي

﴾ يني احلَْقِّ نينَي﴾ [1]الصف: بياهْلَُدى َودي  ؛[11]يونس:، ولكن بال إكراه للناس أن يؤمنوا؛ ﴿أَفَأَنَت ُتْكريُه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤمي
ا َكُفورًا﴾ نسان وزوده بالقدرة علألن اهلل تعاىل خلق اإل ا َشاكيرًا َوإيمَّ بييَل إيمَّ ، فال ُيكَره [3]االنسان:ى االختيار ﴿إينَّا َهَديْ َناُه السَّ

﴾  ؛ميان بشيءأحد على اإل َن اْلَغيِّ َ الرُّْشُد مي ، من خالل سلسلة النبوة اليت مل تنقطع من أول نيب [216]البقرة:ألنه ﴿َقْد تَ بَ نيَّ
 الصالة والسالم.نبياء عليهم إىل خامت األ

نساين يف القناعات واآلراء والديانات يعرتف القرآن بوجوده حقيقة يف الواقع، بغض النظر عن أن هذا هذا االختالف اإل
 االختالف حممود أو مذموم، وهلذا فإن القرآن يضع قاعدة مهمة يف شأن التعامل مع االختالف الديِن وهي عدم اإلكراه.

                                                            
 .161ص، 2ج االعتصام،الشاطيب،   1
 .236-234، ص11؛ ج476-474، ص3ج الجامع ألحكام القرآن،القرطيب،   2
 .143-142ص، 0ج جامع البيان، الطربي،  3
 .423ص، 2ج تفسير ابن كثير،ابن كثري،   4

 .06ص، 11ج التفسير،الرازي،  1
 .211ص، 0ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  6
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ألن الدين يبىن على  ؛دة التصديق واهليمنة، فإنه وضع أيضا قاعدة منهجية هي عدم اإلكراه يف الدينوضع قاعفإذا كان القرآن 
﴾ أوليس على اإلكراه  ،االقتناع واحلقيقة َن اْلَغيِّ َ الرُّْشُد مي يني َقْد تَ بَ نيَّ . وهذا ما يفسح اجملال [216]البقرة:و اجملاملة؛ ﴿اَل إيْكرَاَه يفي الدِّ

تباع أحدها أحدها يف اآلخر، أو إكراه أديان، ودون حماولة دمج نية أمام الناس، والتعايش بينهم، دون تلفيق بني األللتعددية الدي
َا ُكنُتْم فييهي خَتَْتلي على تبِن ما مل يقتنعوا به، ويوم القيامة يتحملون مسؤوليتهم أمام اهلل  يًعا فَ يُ َنبُِّئُكْم مبي ُعُكْم مجَي ُفوَن﴾ ﴿إيىَل اللَّهي َمْرجي

 .[171]املائدة:
 . نشأة الدين ومنبع التدين:1 .3

يقول مالك بن نيب: "يف ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية حتكم فكر اإلنسان وحضارته، كما حتكم اَلاذبية املادة، 
يطوف يف مدارات وتتحكم يف تطورها. والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع يف النظام الكوين، قانونا خاصا بالفكر، الذي 

إىل  خمتلفة، من اإلسالم املوحد إىل أحط الوثنيات البدائية، حول مركز واحد، خيطف سناه األبصار، وهو حافل باألسرار
 .1األبد"

لعل هذا النص يذكرنا بأن الدين أمر فطري يف االنسان مبعنييه االثنني السابقي الذكر؛ فهو من حيث أنه حقيقة خارجية 
ومن حيث هو جتربة تارخيية فإن البشرية ال تنفك عن التدين منذ فجر ، نذ خلق قادم، بل منذ عامل الذرأوحى به اهلل م

 .التاريخ إىل اليوم
ِثال -جند أن الفطرة شكلت يف البداية أساسًا إلقامة جمتمع التوحيد، وكان اإلنسان واألحاديث النبوية وبتأمل اآليات 

رييَن ﴿؛ 2خالفة اهلل على األرض وفقا لذلك ميارس -يف اَلماعة اإلنسانية كلها َدًة فَ بَ َعَث اللَُّه النَّبييِّنَي ُمَبشِّ ًة َواحي َكاَن النَّاُس أُمَّ
رييَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلكيَتاَب بياحلَْقِّ ليَيْحُكَم بَ نْيَ النَّاسي فييَما اْختَ َلُفوا فييهي َوَما اْختَ َلَف فيي ينَ َوُمنذي ن بَ ْعدي َما َجاَءتْ ُهُم  هي إيالَّ الَّذي أُوُتوُه مي

َن احلَْقِّ بيإيْذنيهي َواللَّهُ  يَن َآَمُنوا ليَما اْختَ َلُفوا فييهي مي نَ ُهْم فَ َهَدى اللَُّه الَّذي َناُت بَ ْغًيا بَ ي ْ رَاطر مُّ اْلبَ ي ِّ ي َمن َيَشاُء إيىَل صي يمر  يَ ْهدي  ﴾ْسَتقي
 .[213:البقرة]

فاجتاه اإلنسان الفطري حنو التدين، اجتاه تكويِن ذاِت، وجد مع اإلنسان منذ بداية وجوده على هذه األرض. وهذا 
االجتاه يفسر قوة الدفع األصلية والنزوع الذاِت، يف تكوين اإلنسان حنو التعبد والتقديس واالجتاه حنو مقدس عظيم، يعرب 

ه .. هذه األحاسيس اليت ما تلبث أن تنمو وتتحول يف نفس اإلنسان إىل اإلنسان عن شعوره، وأحاسيسه التعبدية حنو 
تصور لوجود هذه احلقيقة املطلقة الكربى تصوراً يصاحبه شوق إىل البحث عن هذه احلقيقة اليت متأل نفس اإلنسان، وتشده 

 نفسه، واستعالئها على أبعاد إليها، واإلحساس بغىن هذه احلقيقة وقدرهتا على ملء كل أبعاد الفراغ، وأحاسيس النقص يف

                                                            
 .377ص الظاهرة القرآنية،بن نيب،  1
 .114ص اإلسالم يقود الحياة،الصدر،  2
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العامل وأطره اليت ينزع إىل اجتيازها، وختليد وجوده فيما بعدها.. فهذا العامل ال يستطيع أن خياطب جانب االمتداد املطلق يف 
 . 1نفس اإلنسان، أو يكون بدياًل عن تلك احلقيقة اليت تتجه إليها ذاته

مسى من هذا العامل احملسوس، ويشعر بقدرة تلك احلقيقة على ملء هذا لذلك فهو ينزع دوما إىل االجتاه إىل حقيقة أ
. تلك األحاسيس حقائق علمية أيدهتا األحباث، والدراسات 2اإلحساس الفطري الذي يلح عليه بوعي وبدون وعي منه

 .3عاين واألحاسيس الفطريةالنفسية، كما تؤيدها احلقائق الوجدانية، واأللفاظ اللغوية اليت وضعها اإلنسان للتعبري عن هذه امل
ومن جهة أخرى فإنه يقوم يف ذهن اإلنسان تساؤل وجودي بصفة فطرية، فما يبدأ يف التعامل مع البيئة الكونية تعاماًل 

. وهلذا فإن 4حىت يرد على خاطره سؤال ذو ثالثة نقاط أساسية: مأتى العامل، ومصريه، وحقيقة حركته فيما بني املأتى واملصريعقليا 
اإلميان باهلل الواحد ورفض كل ألوان الشرك والطاغوت، ووحدة اهلدف واملصلحة واملسري، معامل الفطرة اإلنسانية، وأي شرك 

 . 1وتفرق فهو احنراف عن الفطرةوجربوت، وأي تناقض 
اريخ، وقانون داخل يف فالقرآن الكرمي يعرض الدين، ليس على أنه تشريع فقط، بل على أنه سنة موضوعية من سنن الت

صميم تركيب اإلنسان وفطرته، بل هو فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها، ال ميكن تبديلها، وال ميكن أن تنتزع من اإلنسان 
ألهنا جزء من أجزائه اليت تقومه، فالدين ليس مقولة حضارية مكتسبة ميكن إعطاؤها وميكن االستغناء عنها، فهو ال ميكن 

يني َحنييًفا ﴿قال تعاىل:  .6اهلل ما دام اإلنسان إنسانًا، فالدين يعترب سنة هلذا اإلنسان أن ينفك عن خلق فَأَقيْم َوْجَهَك ليلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلكينَّ َأْكث َ  َْلقي اللَّهي َذليَك الدِّ يَل خلي َها اَل تَ ْبدي ﴿َوإيْذ َأَخَذ [، 37]الروم: ﴾َلُمونَ َر النَّاسي اَل يَ عْ فيْطَرَة اللَّهي الَّيتي َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

ْم أََلْسُت بيَربُِّكْم قَاُلوا بَ َلى شَ  هي ْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفسي ن ظُُهوريهي ن َبِني َآَدَم مي َياَمةي إينَّا ُكنَّا َربَُّك مي ْدنَا َأن تَ ُقوُلوا يَ ْوَم اْلقي هي
 .[102]األعراف: َعْن َهَذا َغافيلينَي﴾

 خاتمة:
يف اخلتام جند أن هذه الورقة أكدت مركزية القرآن يف إنتاج املعرفة عموما واملعرفة املتعلقة بدراسة األديان بوجه خاص، 
وكذلك التأكيد على كثافة املادة املعرفية املتعلقة بدراسة األديان يف القرآن الكرمي متمثلة على سبيل املثال يف قصص األنبياء، 

ألديان واالعتقادات اليت تدين هبا البشرية، مع ذكر تفاصيل االعتقادات، أما القواعد املنهجية يف القرآن ويف ذكره كربى ا
لدراسة األديان فتمثلت أوال يف التأكيد على أن دين اهلل واحد، وثانيا أن اإلسالم دين االنبياء مجيعا، وثالثا أن التجربة الدينية 

(، أما رابعا فقد وضع القرآن منهجية التصديق واهليمنة لتكون أداة لنقد األديان واحملافظة متعددة تارخييا )ال إكراه يف الدين

                                                            
 .11ص اإلنسان والدين،الفقيه،  1
 نفس املصدر. 2
 .12ص اإلنسان والدين،الفقيه،  3
 .23ص خالفة اإلنسان،النجار،  4
 .114ص اإلسالم يقود الحياة،الصدر،  1

 .11-17ص السنن التاريخية في القرآن،الصدر،   6
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على ما صح منها وتوجيهها حنو التصحيح يف ما خرجت فيه عن دين اهلل الواحد، وخامسا تأكيد فطرية التدين )النزعة حنو 
املسلم يف األديان مبادة معرفية كثيفة تسمح له بدراسة األديان التدين( وإهلية احلقيقة اخلارجية )الدين(. وهذا ما يزود الباحث 

مستخدما تلك القواعد املنهجية ِا حيقق له االقتدار العلمي، والرؤية الشمولية، والتمييز بني الدين الواحد من عند باعتباره 
 واهلل أعلم.ة. حقيقة خارجية وبني الدين باعتباره جتربة تارخيية متعددة من خالل املمارسات البشري

__________________________ 
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 المرتكزات المنهجية لالتجاه الليبرالي في التعامل مع السنة النبوية
 2تحليلية آلراء الكتاب اإلندونيسييندراسة استقرائية 

 

 د. زهر الفتا صالحين

 ملخص البحث:

ن الليربالية متشعبة املعىن ومتعددة اَلوانب، وذلك ألهنا مل تتبلور على يد مفكر واحد، بل هتدف هذه الورقة إىل بيان أ     
يزاهتا، لكن اَلميع اتفقوا على أن هذا املذهب يرتكز على أمهية الفرد وضرورة حترره  أسهم عدة مفكرين يف إعطاء شكلها ِو

نهضة األوروبية يف القرن اخلامس عشر امليالدي، وكان ظهوره من كل أنواع السيطرة واالستبداد. ونشأ هذا املذهب يف عصر ال
انتفاضة الشعوب،  يف العصور الوسطى بأوربا، ِا أدى إىليف أوله متجها حنو التحرر من االنضباط السياسي واالقتصادي السائد 

ذلك فأصبح إطارا غربيا يف النظرة إىل الوجود  ، مث تبلور بعدوثورة اَلماهري، وخباصة الطبقة الوسطي، منادين باحلرية واإلخاء واملساواة
إىل باقي دول العامل  تبل تسللحبيسة أسوار أوربا،  -السياسية واالقتصادية والثقافية-وفلسفة العلم. ومل تكن الليربالية بشىت جماالهتا

ا ساعد انتشار هذا عرب ما متلكه الدول الغربية من قوة سياسية واقتصادية وعسكر  -مبا يف ذلك العامل اإلسالمي- ية وإعالمية. ِو
على حد تصورهم أن هنضة الغرب وقوة -خاصة هؤالء الذين تربوا على أيدي املستشرقني-املذهب إعجاب بعض أبناء املسلمني به 

ذلك من حضارته املادية كانت بسبب اعتناقه هذا املذهب الفلسفي، ومن مث ذهبوا إىل استرياد هذا املذهب وتطبيقه يف اإلسالم، و 
يسيا خالل نقد تراثه )النصوص الشرعية( ليئالئم مع القيم الغربية. ومن خالل استقرائنا وحتليلنا لكتابات رواد االجتاه الليربايل يف إندون

حول السنة توصل البحث إىل عدد من مرتكزاهتم املنهجية البعيدة عن املوضوعية واليت تتمثل يف: االنتقائية وفقا ألغراض مسبقة، 
واملنهج التارخيي التطوري، وتعطيل االعتماد على األقوال الشاذة وإخفاء اَلوانب الصحيحة وجتاهلها، واملنهج املادي التجرييب، و 

 النصوص باسم املصاحل واملقاصد، واالعتماد على املصادر أو املراجع غري األصلية.
_____________________ 

 المقدمة:
السنة النبوية ال ميكن أن ينفك عما أثري حول النصوص الشرعية عامة  التعامل معاالجتاه الليربايل يف منهج إن احلديث عن      

من القضايا املثارة يف الفكر اإلسالمي احلديث واليت أخذت حيزًا ال بأس به من الدراسة فإن  )القرآن والسنة( من النقد،
. وقد  الواقع اإلنساين مبستجداته التقدمية، وأوضاعه وقيمه اَلديدة مؤسسا على معطياتوالتحليل قضية نقد النصوص الشرعية 

 ،كانت هذه القضية حمورا رئيسا عند أصحاب االجتاه الليربايل الذي يتسم بالتحرر من كل قيد أو سلطة دينية كانت أو أخالقية

                                                            
يف تعديالت ما قام به من اليزبا( على مباألستاذ الدكتور حممد أبو الليث اخلريآبادي )أستاذ احلديث وعلومه يف اَلامعة اإلسالمية العاملية أستاذي يشكر الباحث  2

 .الصحيحة صورةذه الالبحث حىت خرج هب
 .حماضر يف كلية أصول الدين، اَلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو جاوا الشرقية إندونيسيا 
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فهام القائمة على خصوصية ظروف ، على معىن أن تشتق أفهام لتلك النصوص ختالف األاسيحمور الق روح العصرحبيث بجعل 
 الن زول، وتتأسس على مراعاة األوضاع الواقعية لإلنسان املعاصر. 

من خالل كتاباهتم تارًة باسم "القراءات املعاصرة"،  يظهرعربًا وعجماً؛ كما  1وقد تبىن هذا االجتاه من يسمون باحلداثيني     
يف الغرب، لفهم  ظهرتيات واملناهج الفلسفية اليت النظريت دعت صراحة إىل تبِن وأخرى باسم "القراءات اَلديدة"، تلك الكتابات ال

زاعمة أنه ال سبيل إىل تصحيح مسار الفكر اإلسالمي كي يواكب احلياة الرتاث اإلسالمي عموما، والنصوص الشرعية خصوصا، 
 .2واملناهج املستوردةيات النظراملعاصرة إال بتبىن تلك 

هناك العديد من الدراسات اليت تابعت حركة النقد هذه، ودرست أفكارها وتوجهاهتا يف العامل العريب ويف والواقع أن      
أماكن خمتلفة من العامل اإلسالمي، يف حني مل حتظ هذه احلركة الناقدة للسنة النبوية يف أطراف العامل اإلسالمي بنفس 

هد اإلسالم، والعرب هم أهل اللغة اليت نزلت هبا نصوص الشريعة، فمن االهتمام. وقد يعود ذلك إىل أن املنطقة العربية هي م
السهل عليهم أن يكتشفوا زيف تلك الدراسات الناقدة للسنة النبوية، فتكثر فيهم الدراسات العلمية النقدية املدافعة عن 

 أما يف أطراف العامل اإلسالمي فاألمر خمتلف كثريا. ،3السنة النبوية الشريفة
وخباصة هؤالء الذين تربوا على أيدي -مثال، يرى بعض أبنائها  -اليت تعد أكرب دول العامل اإلسالمي-إندونيسيا  ففي     

أن ما جاء به االجتاه الليربايل من آراء حول القضايا الدينية عامة والقضايا احلديثية خاصة من املسلمات العلمية  -املستشرقني
 اولة تفعيلها يف أرض الواقع، بل أصبح بعضهم دعاة هلذا االجتاه ومروجني ألفكاره.اليت ال بد من احتضاهنا ونشرها، وحم

                                                            
، وهو لغة  مبعىن "اآلن" أو "هذه اللحظة". وأما معناه االصطالحي فهو اجتاه فكري يشكل modernismب احلداثيون اسم الفاعل من املصدر "احلداثة" املعرب عنه باإلجنليزية  1

نشأت حركة احلداثة يف ساحة الديانة النصرانية الكاثوليكية يف أواخر القرن و ثورة على كل سلطة دينية أو قيم أخالقية ِا ال يتماشى مع روح العصر مبعيار العقل احملض. 
أجل حتقيق هذا رب العاملية األوىل. وأما اهلدف من هذه احلركة فهو جعل النصرانية الكاثوليكية ديانة تتفق مع متطلبات العصر يف شىت جماالهتا. ومن التاسع عشر قبل احل

 اهلدف، قام أصحاب هذه احلركة بنقد كتبهم املقدسة. انظر:
Berard L Marthaler and others, New Catholic Encyclopedia, p. 752; and Donald M Borchert and others (editor), 

Encyclopedia of Philosophy, vol. 6, p.316.  
مفهوم ؛ ونصر حامد أبو زيد، دراسات إسالمية معاصرة في الدولة والمجتمع ،؛ وشحرور أيضاالكتاب والقرآن: قراءة معاصرةشحرور، ومن تلك الكتابات:  2

، ترمجة: تاريخية الفكر العربي اإلسالميأركون أيضا، حممد ، ترمجة: هاشم صاحل؛ و الفكر اإلسالمي قراءة علمية؛ وحممد أركون، النص: دراسة في علوم القرآن
 أما كتابات اإلندونيسيني يف هذا املنوال، فمنها: هاشم صاحل، 

Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual (اإلسالم الواقعي); Nurcholis Madjid and others, Fiqh Lintas Agama (الفقه عرب األديان); Aksin Wijaya, Menggugat 
Otentitas Wahyu (االعرتاض على أصالة الوحي اإلهلي); Taufik Adnan Kamal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an (تفكيك تأريخ القرآن); Muhibbin Noor, Kritik 
Kesahihan Hadis Imam Bukhari: Telaah Kritis atas Kitab al-Jami’ al-Shahih (نقد صحيح البخاري); Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) (  منتدى دراسة
 .الوجه اَلديد لعالقة الزوجني: قراءة نقدية لكتاب "عقود اللجني") ’Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujayn ,(كتب الرتاث

مصطفى حسيِن ؛ والحديث والمحدثونوحممد حممد أبو زهو،  ؛دفاع عن أبي هريرةعبد املنعم صاحل العلي، إن كان البد من ذكر تلك الدراسات، فعلى سبيل املثال:  3
دفاع عن السنة ورد شبه حممد أبو شهبة، حممد ؛ ودراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه؛ وحممد مصطفى األعظمي، السنة ومكانتها في التشريع اإلسالميالسباعي، 

؛ واألمني الصادق األمني، السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهامكي الشامي، ؛ والسنة المفترى عليهسامل علي البهنساوي، و ؛المستشرقين والكتاب المعاصرين
 .موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

 

122 
 

اليت هي جزء من -وستقوم هذه الدراسة ببيان املرتكزات املنهجية لرواد االجتاه الليربايل يف إندونيسيا يف التعامل مع السنة     
اليني بالسنة النبوية، واحلصول على صورة كلية لدراساهتم يف حىت يتمكن املرء من فهم طبيعة اهتمام الليرب  -النصوص الشرعية

هذا اجملال، وبالتايل ميكنه أن يرد على كثري من الشبهات اَلزئية املبنية عليها. وسيتم تناول ذلك يف مبحثني، حيث يعرف يف 
 هجية.  املبحث األول باالجتاه الليربايل وتأرخيه، ويعرض يف املبحث الثاين تلك املرتكزات املن

 المبحث األول: االتجاه االتجاه الليبرالي تعريفه وتأريخه:
 تعريف االتجاه الليبرالي  .1

االجتاه الليربايل مركب من كلمتني إحدامها "االجتاه" موصوفة، واألخرى "الليربايل" صفة هلا. فاالجتاه مصدر من اجته على      
)ايتجه( وأُبدلت منها التاء )اتتجه( وأُدغمت )اجّته(، وكذلك كلمة –افْ تَ َعل أي اوجته، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها  وزن

َه أو جَتََه من كلمة ايجتَََّه حبذف أَلف الوصل وإحدى التاءين، كما أَنشد ذلك أَبو زيد مليْرداسي بن ُحصني: "َقَصْرُت له الق بيلَة جتَي
ْهنا راعي" واأَلصمعي يرويه جَتَْهنا،كلها تتضمن معىن: ذهب، وأقبل، وقصد، ووىّل  إذ جتَي  . 2وما ضاَقْت بَشّدته ذي

نرى أن املعىن األقرب من بني تلك املعاين هو كلمة "ذهب"، هنا ميكن أن يقال بأن املراد باالجتاه هو املذهب الذي      
 يتمثل يف اآلراء واألفكار.

يف الفرنسية، يرجع جذور كل منهما إىل  Liberteيف اإلجنليزية أو  Libertyهو كلمة أجنبية معربة أصلها وأما الليربايل ف     
 . وإذا أضفنا إىل "الليربايل" كلمة "االجتاه" فإنه ميكن أن يقال بأنه املذهب احلر.2مبعىن استقل أو حترر liberareية نيتاللغة الال

 -وهو الذي نعنيه يف هذا البحث–من حيث السياق الذي يستخدم هذا املصطلح هذا من حيث معناها اللغوي، أما      
كنظرية يف السياسة واالقتصاد   -اليت اشتقت منها كلمة الليربايل–فهو متشعب املعىن ومتعدد اَلوانب، وذلك ألن الليربالية 

كما يقول -يزاهتا، ومن مث فهيواالجتماع مل تتبلور على يد مفكر واحد، بل أسهم عدة مفكرين يف إعطاء شكلها ِو
من املصطلحات اليت تدل على مفاهيم عقائدية ليس هلا مدلول واحد حمدد، هلذا تفسر يف بلد مبا التفسر به يف  -القرضاوي

 .3بلد آخر، وتفهم عند فيلسوف مبا ال تفهم به عند غريه، وتطبق يف مرحلة مبا التطبق به يف أخرى
"االستقالل عن العلل اخلارجية، فتكون أجناسها:  :بأهنا الليربالية 4(1141- 1701هاليفي ) عرف املفكر اليهوديفقد      

وعرفها صاحب املعجم الفلسفي بأهنا: ، 1احلرية املادية واحلرية املدنية أو السياسية، واحلرية النفسية واحلرية امليتافيزقية )الدينية(
                                                            

؛ 131، ص36، جتاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي؛ 116، ص13ج ،لسان العرب بن منظور،ا ؛1137ص ،القاموس المحيطانظر: الفريوزآبادي،  1
 .1711، ص2، جالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، 

 ؛ Sir William Smith and Sir John Lockwood, Chambers Murray Latin-English Dictionary, p.400 انظر: 2
 .461، ص1،  ج المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينيةمجيل صليبا،    

 .11-17، صالحلول المستوردة وكيف جنت علا أمتنايوسف القرضاوي،  3
ية ملك اخلرز الوثِن هو يهودا هاليفي، يهودي  أندلسي، اشتهر بكتابه "خوارزمي" أو "كتاب الربهان واحلجة دفاعا عن العقيدة املهتقرة". اختذ هاليفي من حكا 4

استدعى ثالثة من العلماء املسيحيني دعوى لتفضيلها على الديانتني املسيحية واإلسالمية، ويزعم أن امللك قد  047الذي قيل إنه حتول إىل اليهودية حنو سنة 
 .416، صالموسوعة الفلسفية واملسلمني واليهود، وأن كال منهم عرض عقيدته عليه، فاختار امللك من بينها اليهودية دينا له. انظر: عبد املنعم احلنفي،



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنّوع األجناس واألديان من منظور القرآن والسنة

 

121 
 

-1160الالند )، مث استنبط 2كرب قسط من الضمانات ضد أي تعسف""مذهب يقوم على حرية الفرد واستقالله، ومنحه أ
بأهنا تتضمن معاين: "احرتام استقالل اآلخر، تسامح، ثقة يف اآلثار  -بعد أن ذكر أقوال الفالسفة حول الليربالية- 3(1164

قالل األفراد، أو القول بضرورة . وقريب من هذا املعىن يقول الدكتور مجيل صليبا: "القول بوجوب احرتام است4احلميدة للحرية"
 .1التسامح يف شؤوهنم، أو القول بوجوب الثقة مبا ينشأ عن نظام احلرية من النتائج املسعدة"

الليربالية هي عملية انكفاء على الداخل )النفس(، وعملية انفتاح جتاه القوانني اليت أن نرى من خالل ما سبق من التعريفات،      
كفاء على الداخل مترد وهروب من كل ما هو خارجي، واالنفتاح طاعة القوانني اليت تشرعها النفس من الداخل، تشرعها النفس، فاالن

، فجوهر 6الليربالية هي االنفالت املطلق"يف قوله: " J. Lachelier (1832-1918)وهو ما اختصره الفيلسوف ج. الشلييه 
 حترره من كل أنواع السيطرة واالستبداد.مهية الفرد، وضرورة الليربالية إذن الرتكيز على أ

بن صمايل السلمي وضع تعريف شامل لليربالية، فيقول: "هي مذهب فكري يركز على  نوقد حاول الدكتور عبد الرَح     
فكري، احلرية الفردية، ويرى وجوب احرتام األفراد، ويعتقد أن الوظيفة األساسية للدولة هي َحاية حريات املواطنني مثل حرية الت

 .0والتعبري، وامللكية اخلاصة، واحلرية الشخصية وغريها"
وهذا التعريف على الرغم من شوله إال أنه غري مانع ملذهب فلسفي تغريَّ مفهومه مع السنني بسبب التقلبات الفكرية      

هو تعريفه حبسب اجملال  -يةأي الليربال-والسياسية واالجتماعية، والرأي الذي تطمئن إليه النفس يف تعريف هذا املصطلح 
الذي يعرف من خالله، نعرفها على النحو التايل: الليربالية السياسية، والليربالية االقتصادية، والليربالية الثقاقية ... وهكذا. 
وهذا ما ذهب إليه كثري من أصحاب املعاجم واملوسوعات أمثال الالند والبعلبكي ومجيل صليبا، وذلك ألن لكل جمال من 

االت الليربالية له ِيزاته ومساته قد خيتلف بعضه بعضا، كما أهنا مرت بعدة مراحل تتميز كل مرحلة مبا ال تتميز به يف مرحلة جم
 أخرى.

فهو املذهب الفكري الذي يركز على هذا الدراسة ويف ضوء ما سبق، ميكننا أن نأِت إىل ما نعنيه باالجتاه الليربايل يف      
حيث معاَلة قضاياها وفهم معانيها حسب مركزات الفكر الليربايل اليت تتصف باحلرية حقوق األفراد يف التعامل مع السنة من 

                                                                                                                                                                                                            
 .032، ص2، تعريب: خليل أَحد خليل، جموسوعة الالند الفلسفيةأندريه الالند،  1
 .101ص ،المعجم الفلسفيلغة العربية، جممع ال 2
االصطالحي والنقدي  أندري الالند، فرنسي، خترج من مدرسة املعلمني العليا، وكان أستاذا للفلسفة جبامعة بارس واَلامعة املصرية. من أهم مؤلفاته: "املعجم 3

 Les Theories de L’Induction et de)االستقراء والتجريب  "نظريات يف، و(Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie)للفلسفة" 
LExperimentation) ."312، صالموسوعة الفلسفيةعبد املنعم احلنفي، ، و"موسوعة الالند الفاسفية . 

 .026، ص2، جموسوعة الالند الفلسفيةأندريه الالند،  4
 .466، ص1ج المعجم الفلسفي،مجيل صليبا،  1
 . 032، ص2، جسوعة الالند الفلسفيةمو أندريه الالند،  6
 .  3، صالليبرالية وموقف اإلسالم منها السلمي، 0
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ملتخصصون. ومن والفردية والعقالنية والنسبية دون مراعاة قواعد الدين الثابتة اليت أرساها كل من القرآن والسنة، مث فصلها العلماء ا
 "هم رجال، وحنن رجال".أشهر شعار رواد هذا االجتاه هو 

 تأريخ االتجاه الليبرالي .2
إال من حيث املعىن أو الفكرة، يقول األستاذ  يف أوربا ن الليربالية من حيث اللفظ مل تكن متداولة يف بداية ظهورهاإ     

ديث نشأت وتطورت يف القرن السابع عشر، وذلك على الرغم من وضاح نصر: "إن الليربالية يف الفكر السياسي الغريب احل
هو  -كما ذكره الالند-. فأول استعمال للفظ الليربايل 1أن لفظيت ليربايل وليربالية مل تكونا متداولتني قبل القرن التاسع عشر

 .2م أن يدخل يف أسبانيا من الطراز اإلنكليزي1117احلزب األسباين الذي أراد حنو 
يستخدم يف بداية األمر يف اإلطار السياسي، مث امتدت  -كما هو املالحظ-ما من حيث الفكرة، فالفكر الليربايل وأ     

الفكرة بعد ذلك إىل ما هو أبعد منه، فأصبحت فلسفة اجتماعية شاملة ترتبط بتوجهات حمددة يف فلسفة العلم والقيم 
السياسية، حيث أسهم عدة مفكرين يف تطويرها وإعطاء شكلها املتميز هلا، واليت االجتماعية واالقتصادية والدينية، إضاقة إىل 

يرجع سبب ظهورها إىل األوضاع الدينية واالجتماعية الظاملة السائدة يف العصور الوسطي بأوربا، ِا أدى إىل انتفاضة الشعوب، 
م، 1611ملساواة، وقد ظهر ذلك يف الثورة اإلجنليزية عام وثورة اَلماهري، وخباصة الطبقة الوسطي، منادين إىل احلرية واإلخاء وا

م، وأدت هذه الثورات إىل قيام حكومات تعتمد على دساتري تقدس حق 1011م، والفرنسية عام 1001واألمريكية عام 
 .1الشخصية اإلنسان يف احلرية الشخصية بأوسع دوائرها، دون التزام جتاه شيء، إال القوانني املصاغة أصال حلماية احلريات

إىل باقي دول العامل اإلسالمي خالل االستعمار  تتسلل اأسوار أوربا، لكنه ةحبيس ابشىت جماالهت ةكن الليرباليتمل مث      
بعد  1004الغريب الذي بلغ قمته إبان القرن الثامن عشر، ابتداء من انتقال بعض واليات الدولة العثمانية إىل روسيا سنة 

م وانتهاء بسقوط كثري 1011( ومرورا باحتالل نبوليون على الدولة املصرية سنة Kutchuk Kainardji) اتفاق كوجوك كينرجي
تعد احلملة الفرنسية على مصر أول عقد لدخول ، حيث 4من الدول اإلسالمية حتت احلمالت الغربية يف أوائل القرن العشرين

بالعصر الليربايل يف  1131حىت  1011فرتة ما بني  (Albert Hourani)وراين حالليربالية إىل العامل اإلسالمي حىت عدَّ ألربيت 
 . يقول فارح مسرحي:1الفكر العرب

م حدوث إمجاع لدي املفكرين العرب واملسلمني على ضرورة 1011كان من نتائج احلملة الفرنسية على مصر سنة "     
بالنهضة العربية مبقياس الغرب تقدمه وتأخرنا عقالنيته إعادة قراءة الرتاث االسالمي فقد ارتبطت كتاباهتم منذ ما دعي 

                                                            
 .1116، ص2، جالموسوعة الفلسفية العربية 1
 .026، ص2ج، موسوعة الالند الفلسفيةأندريه الالند،  2
 .تاريخ العصور الوسطا األوروبية وحضارتهايوسف، انظر:  3
4 Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab (Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939), translated into 

Indoensia by: Suparno and others, p.67.  
 ، مقدمة الكتاب.املرجع نفسه 1
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وغيبياتنا علمه وجهلنا... ونظرا لكوهنم نظروا إىل ثقافتهم السائدة نظرة سلبية فقد رجعوا إىل الثقافة الكالسيكية العربية 
 للفكر العريب احلديث االسالمية وركزوا جهودهم منذ ذلك الوقت على إحيائها، مر قرنان من الزمن على اإلرهاصات األوىل

وال تزال مسألة إعادة قراءة الرتاث مطروحة حبدة، فأركون يعلن أن مهمة نقد الرتاث ال بد منها إذا أريد للمسلمني أن يتحرروا 
بو فعال؛ واَلابري يرى أن أزمة االبداع ال ميكن جتاوزها إال بالعمل على إعادة قراءة تراثنا قراءة نقدية معاصرة؛ ونصر حامد أ

 . 1زيد يؤكد على ضرورة إدراك البعد التارخيي للرتاث من خالل إجناز وعي علمي بالرتاث يضعه يف سياقه التارخيي
هناك اجتاه ليربايل يف العامل االسالمي من خالل قراءة تراثه باعتباره موضوعا ينطبق عليه ما سار عليه الغرب من  ،إذن     

مراحل انتقال من العصور الوسطى إىل العصر احلديث؛ أي أنه إذا كان للعامل االسالمي أو للمجتمعات االسالمية أن تدخل 
راحل بكل ما حتمل من أفكار ومواقف بغض النظر عن عدم صالحيتها يف ميزان يف العصر احلديث فعليه السري على تلك امل

بنقد ثراثهم اإلسالمي حيث جتاوز هذا النقد دائرة األصول الدينية،  الفكر اإلسالمي، وعلى أية حال فقد قام بعض احلداثيني
 .فكر الليربايل إىل بعض املفكرين اإلندونيسينيومن هؤالء وأمثاهلم تسلل ال، ِا أدى إىل تلقيبهم بالليرباليني بل العلمانيني

 المبحث الثاني: المرتكزات المنهجية لرواد االتجاه الليبرالي في إندونيسيا في التعامل مع السنة
تكزات يتناول هذا املبحث املرتكزات املنهجية لرواد االجتاه الليربايل يف إندونيسيا يف التعامل مع السنة، وميكن إبجاز تلك املر      

 فيما يلي:
 . االنتقائية وفقا ألغراض مسبقة1

من املعروف علميا أن الباحث املخلص واملنصف ال بد أن يتجرد عن كل هوى وميل شخصي فيما يريد البحث عنه      
ويتابع النصوص واملراجع املوثوق هبا، فما أدت إليه بعد املقارنة والتمحيص كان هو النتيجة احملتمة اليت ينبغي عليه اعتقادها. 

لليربايل بجد أن أغلبهم يبيتون يف أذهاهنم فكرة معينة مث يلجؤون إىل تصدية األدلة إلثباهتا، لكن الناظر إىل منهج رواد االجتاه ا
وضعوا النصوص يف غري موضعها وَحلوها ما مل حتتمل وما ال تطيقه ألفاظها وال تدل عليه معانيها، كما  -حينا-فنراهم 

مشوها، وعرضها عرضا مبتورا. وباَلملة، عندما يبحثون عن قاموا بتجزئة النصوص ونقلها نقال  -يف كثري من األحيان-نراهم 
 األدلة ال هتمهم صحتها كما ال يهمهم طريقة نقلها بقدر ما يهمهم إمكان االستفادة منها لدعم آرائهم.

شط، ال عندما يزعم أن مجيع األديان سواسة كأسنان امل --أحد الليرباليني اإلندونيسيني-مثل ما فعله الكاتب عبد املقسط     
ينَ  ﴿إينَّ فضل بني دين وآخر، مستدال بقوله تعاىل:  ينَ  آَمُنوا الَّذي ري  َواْليَ ْومي  بياللَّهي  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّابيئينيَ  َوالنََّصاَرى َهاُدوا َوالَّذي لَ  اآْلخي  َوَعمي

ًا مْ  َخْوفٌ  َواَل  َرهبِّيمْ  عيندَ  َأْجُرُهمْ  فَ َلُهمْ  َصاحلي  .[62]البقرة: ﴾حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيهي

"بإمعان النظر لآلية السابقة، تبني لنا أهنا ال تدل على األمر بدخول اإلسالم لكل من يقول الكاتب تدعيما لزعمه:      
أي املسلمني الذين –اليهود والنصارى والصابئني ]ليكونوا ساملني يف دنياهم وأخراهم[، بل بناء على ظاهر اآلية، فإن املؤمنني 

واليهود والنصارى والصابئني، هؤالء مجيعا ما داموا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ويعملون عمال صاحلا  -استقاموا على إمياهنم
                                                            

 .10ص ،الحداثة في فكر محمد أركونفارح مسرحي،  1
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–[ فلهم أجرهم عند رهبم، فالقول باشرتاط اإلميان برسالة حممد ] -أي اليهود والنصارى والصابئني–حىت ولو مل يؤمنوا 
 .1ء )اليهود والنصارى والصابئني( هو قول املفسرين وليس قول القرآن"هلؤال -أي اإلميان برسالة حممد 

مث قال الكاتب مستطردا بعد ذلك: "حىت رشيد رضا أيضا قال بعدم اشرتاط اليهود والنصارى والصابئني ليؤمنوا بالنيب      
 معاملته تعاىل لكل الفرق أو ألن الكالم يف [، ويف ذلك قال رشيد رضا: "ال إشكال يف عدم اشرتاط االميان حممد ]

 .2األمم املؤمنة بنيب ووحه خبصوصها"
نلمح من كالم الكاتب أن فكرة التعددية الدينية قد باتت يف ذهنه، مث أخذ يصطاد ما يؤيد تلك الفكرة من األدلة أو      

آلية وغريها من اآليات اليت تثبت اآلراء بغض النظر عن صحتها أو هتافتها يف ميزان العلم، متجاهال يف نفس الوقت سياق ا
، كما ارتكب الكاتب جرمية أخرى عندما انتقى كالم رشيد رضا مبا متلي 1، دع عنك عن األحاديث النبوية1أحقية اإلسالم

 . 1إليه هواه، مع أن الناظر إىل كالم رشيد رضا بكامله لن يتفق إىل ما ذهب إليه الكاتب
 إخفاء الجوانن الصحيحة وتجاهلهاالشاذة و . االعتماد علا األقوال 2  

يعتمد بعض رواد االجتاه الليربايل على األقوال الشاذة وتغييب النظرة الكلية يف احلكم على األشياء ويف التعامل مع بعض      
ذهب وإغفال القضايا، وخاصة عند احلديث عن األمور الفقهية، فهم مييلون إىل رأي دون اعتبار بقية اآلراء كامليل إىل م

البقية، أو عدم االلتفات إىل املشهور واملتفق عليه من اآلراء والرتكيز على ما شذ منها، ويظهر هذا االعتماد أيضا يف متسكهم 
 حبديث واحد وإعراضهم عن طائفة من األحاديث بغية حتقيق أغراض معينة.

                                                            
1Abdul Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Tolerasi Berbasis Al-Qur’an ( حجج التعددية الدينية: بناء التسامح

  .p. 246 (على أساس القرآن
اإلسالمية احلكومية جباكرتا "شريف حداية اهلل" قدمها صاحبها للحصول على درجة الدكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن يف جامعة  ،فالكتاب يف األصل رسالة الدكتوراه

قد فالعيب ال يوجه إىل صاحب الرسالة فحسب، بل موجه أيضا إىل املشرف واملمتحنني للرسالة، إذ كيف منح هؤالء النجاح لصاحب الرسالة دون ن م.2771عام 
 ما كتب فيها.

 املرجع نفسه. 2
ينَ  : ﴿إينَّ منها: قوله تعاىل 3 ْساَلُم﴾ ]آل عمران: اللَّهي  دَ عين الدِّ رَ  يَ ْبَتغي  َوَمن[، وقوله تعاىل: ﴿11اإْلي ْساَلمي  َغي ْ يًنا اإْلي ْنهُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلن دي َرةي  يفي  َوُهوَ  مي نَ  اآْلخي ريين﴾ ]آل  مي اخْلَاسي

يَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  [، وقوله تعاىل: ﴿اْليَ ْومَ 11عمران: يتُ  نيْعَميتي  َعَلْيُكمْ  َوأمَْتَْمتُ  دي ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرضي يًنا﴾ اإْلي  [. 3]املائدة: دي
 فإنه حبق تكذبوا أو بباطل تصدقوا أن إما فإنكم ضلوا وقد يهدوكم لن فإهنم شيء عن الكتاب أهل تسألوا ال»أنه قال:  عن النيب  اهلل عبد بن جابر روايةمنها:  4

 هريرة عن النيب  ؛ ورواية أيب331ص, 3. رواه أَحد يف مسنده، )القاهرة: مؤسسة القرطية، د.ت(، ج«يتبعِن أن إال له حل ما أظهركم بني حيا موسى كان لو
. رواه «النار أصحاب من كان إال به أرسلت بالذي يؤمن ومل ميوت مث نصراين وال يهودي األمة هذه من أحد يب يسمع ال !بيده حممد نفس والذي» قال: أنه

 .14، ص1مبلته، ج امللل ونسخ الناس مجيع إىل  حممد نبينا برسالة اإلميان وجوب ، كتاب اإلميان، بابصحيحهمسلم يف 
 . 112، ص1ج ،تفسير المناررشيد رضا، انظر: حممد  1
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عندما أثار قضية إمامة املرأة على الرجل يف الصالة  -أحد علماء مجعية هنضة العلماء-مثل ما فعله الشيخ حسني حممد      
من جديد قائال بأن القضية مل تكن موضع اتفاق بني العلماء، حيث ذهب اَلمهور إىل عدم جواز إمامة املرأة على الرجل، 

 .1أيب ثور والطربي واملزين الذين ذهبوا إىل اَلوازخبالف 
لكن املؤسف يف منهج املؤلف هو أنه قّدم حديثا واحدا ضعيفا ملذهب اَلمهور دون غريه من األحاديث أو األدلة، أال      

   .2«مؤمنا فاجر يؤم وال مهاجرا أعرايب يؤم وال رجال امرأة تؤمن ال»قال:  وهو رواية ابن ماجه عن جابر عن النيب 
واحدا أيضا يف إثبات صحة مذهب املخالفني دون االلتفات إىل النظرة الكلية  ويف مقابل ذلك، قدم املؤلف حديثا     

 يا له: قلت قالت: بدرا غزا ملا  النيب األنصارية أن نوفل بن اهلل عبد بنت ورقة أم عنللحديث، أال وهو رواية أيب داود 
 يرزقك تعاىل اهلل فإن بيتك يف قري» قال: شهادة؟ يرزقِن أن اهلل لعل مرضاكم أمرض معك الغزو يف يل ائذن اهلل! رسول

 فأذن مؤذنا دارها يف تتخذ أن  النيب فاستأذنت القرآن قرأت قد وكانت قال: الشهيدة، تسمى فكانت قال: .«الشهادة
 بيتها يف يزورها  اهلل رسول قال: وكان خالد بن الرَحن وجارية. ويف رواية عن عبد هلا غالما دبرت قد وكانت قال هلا

 .3كبريا شيخا مؤذهنا رأيت فأنا الرَحن: عبد قال دارها. أهل تؤم أن وأمرها هلا يؤذن مؤذنا هلا وجعل
يف هذه القضية منوط بالعلة وهي خوف الفتنة،  مث حاول بعد ذلك أن يلفت النظرة بأن استنباط احلكم ملذهب اَلمهور     

بأن مبعىن إذا زالت العلة تغري احلكم من املنع إىل اَلواز، وليس من قبيل العبادت احملضة اليت ال جمال للرأي فيها، مث زاد املؤلف حجته 
 .4مصبوغ بصبغة التحيز اَلنسي للذكوراستنباط اَلمهور يف هذه املسألة 

 لتجريبي. المنهج المادي ا3
يقوم هذا املنهج على أساس املادة مبعىن أهنا هي احلقيقة الوحيدة، وأن الوجود ومظاهره وعملياته ميكن تفسريها كمظاهر      

أو نتائج للمادة. كما يقوم أيضا على أساس الواقع مبعىن أن احلقيقة ال بد أن تكون مطابقة للواقع، وأن عامل الفكر أو الذات 
. 1مل املوضوع، ومن مث رفض هذا املنهج كل ما يتعلق باملثالية أو ما وراء الطبيعة مبا يف ذلك اإلميان باهللإمنا هو نتاج عا

وباَلملة، ال يؤمن هذا املنهج إال مبا تدركه احلواس، ومبا ميكن حتقيقه من خالل املنظور البشري البحت. وعلى هذا، فال 
عن طريق احلس والعقل، فاألمر خيتلف بالنسبة حنن املسلمني بأننا نعتقد أن  إال -عند صاحب هذا املنهج–سبيل إىل املعرفة 

 أال وهو الوحي. -احلس والعقل–مثة طريقا آخر باإلضافة إىل ما سبق 

                                                            
1 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (فقه املرأة), 38-29. 

 .343، ص1، كتاب إقامة الصالة والسنة، باب يف فرض صالة اَلمعة، جسننههذا جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه يف  2
3 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (فقه املرأة), p. 30-31. 
4 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (فقه املرأة), p. 38. 

 ؛ وأيضا131ص نظرية المعرفة بين الفلسفة والقرآن،؛ عبد احلميد الكردي، 211، ص6، جموسوعة الموردانظر: منري البعلبكي،  1
  Robert P. Gwinn and others, The New Encyclopedia Britanica  vol.7, p. 929-930. 
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خاصة رواد االجتاه الليربايل يف –هو أن استخدام املنهج املادي التجرييب قد أدى بسالكيه فاألمر الذي ينبغي التنبه له      
 :1ولعل من أهم تلك النتائج ما يليإىل نتائج ال ميكن التسليم هبا يف املنظور اإلسالمي،  -يسياإندون

. جتاهل طبيعة احلديث الشريف يف كونه وحيا من عند اهلل عز وجل، األمر الذي يطبعه بطابع العصمة، ِا أدى إىل 1     
الكمأة »حديث:  -يف رسالته الدكتوراه-دراسة احلديث ونقده دون اعتبار هلذه العصمة. ومثال ذلك: رد الدكتور حمب النور 

علم الطب، وهو يف هذا النقد قلد نقد أَحد أمني يف  -حسب زعمه-خالفته ، مل2«من املن، وماءها شفاء للعني ...
"ضحى اإلسالم"، والغريب يف منهج صاحب الرسالة، أنه وافق على نقد أَحد أمني للحديث السابق دون أدىن إثبات أو 

ريت أيَّ حبث َمْعَملّي دليل بأن احلديث خيالف علم الطب. ويف ذلك يقول صاحب الرسالة: "أقول بالصراحة بأيّن ما أج
 .3للتثبت أن احلديث خمالف لعلم الطب، لكِن على يقني بأن أَحد أمني قد أجرى البحث املعملي هلذه القضية"

. رد األحاديث اليت تتعلق بالنبوءات واإلخبار عما سيحدث يف املستقبل من حوادث وفنت، لكون مثل هذه األمور ال 2     
ا أدى إىل القول بأن مثل هذه األحاديث من وضع األجيال الالحقة. مثال ذلك: ما طرحه ميكن أن تصدر عن البشر، ِ

أن ال خيالف احلديث ظروَف النيب، كأن أن من شروط احلديث الصحيح هو  -يف رسالته الدكتوراه-الدكتور حمب النور أيضا 
 .4ياسية بشيء من التفصيليتضمن احلديث على نبوءات مثل حدوث فرق حدث فيما بعد، أو يتضمن قضايا س

لعل صاحب الرسالة تأثر باملفكر الباكستاين فضل الرَحن حني أثار نفس القضية، وذلك عندما وافق على نقد فضل      
وليس من كالم  1الرَحن على بعض أحاديث البخاري اليت تتعلق بالنبؤات مثل أحاديث الفنت، بأهنا مصبوغة بصبغة سياسية

موحى إليه، فما دام اهلل تعاىل العالم  نسيا أو تناسا أن النيب  -فضل الرَحن وصاحب الرسالة–. فكأن الرجلني النيب 
الغيوب قد أوحى رسوله، فال مانع أن خيرب ما حدث وما سيحدث حلكمة من احلكم اقتضت إرادة اهلل تعاىل ذلك. وعلى أية 

 كما زعمه الرجالن، بل منها صحيحة، ومنها موضوعة؛ ألن العربة يف–حال، ليس كل األحاديث من هذا القبيل موضوعة 
 قبول احلديث أو رده يف توفر شروط الصحة أو عدم توفرها وليست يف عني اخلرب.

                                                            
ة منها فقد ذكرناها، وهي واقعة ذكر الدكتور فتح الدين بيانوين مخس نتائج بالنسبة للمستشرقني الذين اعتمدوا على املنهج املادي يف دراسة السنة النبوية، أما األربع 1

لنتيجة األخرى وهي: الزعم بأن األحاديث اليت تتعلق باليوم اآلخر واَلنة والنار، واملواعظ، إمنا هي أحاديث أيضا بالنسبة لرواد االجتاه الليربايل يف إندونيسيا. أما ا
فتح الدين بيانوين، "مرتكزات  اقتبست ِا جاء يف الكتب السماوية السابقة، فحسب علمي مل يكن مثة أحد من املثقفني اإلندونيسني من أتى بذلك الزعم. انظر:

 .121-11اليزيا، صمباحملكمة الصادرة من اَلامعة اإلسالمية العاملية  التجديديف دراسة علم احلديث والسنة النبوية: دراسة استقرائية حتليلية"، جملة  املستشرقني
ْلَوى اْلَمنَّ  َعَلْيُكمْ  َزْلَناَوأَن اْلَغَمامَ  َعَلْيُكمْ  َوظَلَّْلَنا﴿، كتاب تفسري القرآن، باب قوله تعاىل: صحيحهرواه البخاري يف  2 ، كتاب صحيحه؛ ومسلم يف 11، ص6ج ،﴾َوالسَّ

 .1611، ص3هبا، ج العني ومداواة الكمأة فضل باب األشرية،
3 Muhibbin Noor, Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari,(نقد صحيح اإلمام البخاري) p. 35. 
4 See: Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History, p.53- 58. 
5 See: Muhibbin Noor, Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari,(نقد صحيح اإلمام البخاري) p.27. 
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مثال . رد األحاديث اليت تتحدث عن املعجزات؛ ألن ما تتحدث عنه حيتاج إىل قدرات خارقة ال ميتلكها البشر. 3     
–حمتجا مبا احتج به الدكتور حسني هيكل حني قال  1، والذي أنكره أويل األبصار عبد اهللالنيب ذلك: حديث شق صدر 

بعد أن ساق رواية شق الصدر: "وإمنا يدعو املستشرقني ويدعو املفكرين من املسلمني إىل هذا املوقف من هذا احلادث أن حياة 
الته إىل ما َلأ إليه من سبقه من اخلوارق، وهم يف هذا بجدون من حممد كانت كلها حياة إنسانية، وأنه مل يلجأ يف إثبات رس

املؤرخني العرب واملسلمني سندا حني ينكرون من حياة النيب العريب كل ما ال يدخل يف معروف العقل ويرون ما ورد من ذلك 
غري متفق مع تعيري القرآن املشركني بأهنم غري متفق مع ما دعا القرآن إليه من النظر يف خلق اهلل وأن سنة اهلل لن جتد هلا تبديال، 

 .2ال يفقهون أن ليس هلم قلوب يعقلون هبا"
. رد بعض األصول والتشريعات اإلسالمية إىل أصول يهودية، ومسيحية، ووثنية أو غريها من األمم السابقة. مثال 4     

" )إنعاش فهم اإلسالم(، Menyegarkan Kembali Pemahaman Islamذلك: ما أثاره أويل األبصار أيضا يف مقاله الشهري "
ا قاله الرجل: " قبل كل شيء أنا أعترب الدين اإلسالمي ككائن حي، ذلك الدين الذي منى ومتاشى مع مقتضيات احلياة ِو

ه "كتمثال مجيل" ال يتطرق إليه أي تغ يري أو اإلنسانية، ليس اإلسالم شيئا منقوشا مت حنته يف القرن السابع اهلجري، مث عدُّ
تطور، ففي هذه اآلونة أرى هناك اجتاها قويا حياول جتميد )تعاليم( اإلسالم، ومن مث لقد حان الوقت للمعارضة على هذه 

 .3احملاولة"
، ومن تلك الشروط هو: "أوال: تقدمي جوهر -حسب زعمه–مث قدم أويل األبصار شروطا أربعة من أجل تقدم اإلسالم      

اَلوهر الذي يتماشى ومتطلبات احلياة اإلنسانية. ثانيا: جتريد اإلسالم من عناصر الثقافة العربية...  اإلسالم ال صورته، ذلك
ومن مث فال طاعة ألمثال: احلجاب، وقطع اليد للسارق )القصاص(، والرجم، وإعفاء اللحية، واَلبة ألهنا من نتاج الثقافة 

 .4العربية، وليست من اإلسالم..."
زاعما ب : "أن  -كما سبق–نفس االجتاه زميل أويل األبصار وهو عبد املقسط حني رفض حد الرجم للزاين احملصن مال إىل وقد      
من شرائع من قبلنا، فالعلماء اختلفوا يف قبول شرع من قبلنا، فمنهم من رفضوا شرع من قبلنا ليكون دليل احلكم يف شريعتنا، احلد 

 .1كما فعل اليهود"بة بقتل النفس ومن مث رفضوا حد الرجم كما رفضوا التو 

                                                            
على سبيل -ويف ذلك قال أويل األبصار: وقد أعجبِن حسني حممد بكتابه "حياة حممد" العتماده على منهج تدرجي وتطوري ومعقول يف كتابة السرية. وهو  1

جوانب إنسانية دعا إىل إعادة النظر حول قصة شق صدر النيب بطريقة معقولة غري ما سلكها ابن إسحق مث ابن هشام اللذان رأيا النيب رؤية مدحية خمتفيا  -املثال
 النيب. انظر:

   Ulil Absar Abdalla, “Wahyu Progresif” in Wajah Liberal Islam di Indonesia, ( يف إندونيسياالوجه الليربايل لإلسالم  ), p. 75 
 .121-121،  صحياة محمدحممد حسني هيكل،  2

3 Ulil Abshar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” (إنعاش فهم اإلسالم) in daily newspaper Kompas, 18 September 
2002. 

 املرجع نفسه. 4
 املرجع نفسه. 1
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 . المنهج التاريخي التطوري4
أن األمور احلاضرة ناشئة ب كما مساه البعض، تلك الفلسفة القائلة–تعود جذور هذا املنهج إىل فلسفة التاريخ أو التارخيية      

مجاعي، ال شعوري وال إرادي، وأن هذه أن اللغة واحلق واألخالق ناشئة عن إبداع بعن التطور التارخيي. أو املذهب القائل 
 .1اسة تارخيهار وال أن تفهمها على حقيقتها إال بد ،ائجها بالقصدتاألمور قد بلغت اآلن هنايتها. وإنك ال تستطيع أن تبدل ن

 نمب-سلمني ن من أبناء املو حركة اإلصالح الديِن، دعا املتغرب خالل هذه التارخيية اليت قال هبا فالسفة التنوير الغريب     
ملا مسوه الظروف املوضوعية التارخيية،  ةإىل تطبيقها على السنة النبوية، فهم يريدون أن تبقى السنة حبيس -نو فيهم اإلندونيسي

 وال يتعداها إىل ظروف جديدة. 
نور خالص معىن مشرتكا، يقول  -أي السنة واحلديث-فالسنة يف نظر هؤالء ختتلف عن احلديث بالرغم من أن بينهما      

هو الذي يكّون "عادة" أو  -والذي متثل يف تصرفاته-إن فهم النيب للوحي (: "م1131-2771)(Nurcholis Madjid) جميد
أو ما فعله أو ما فعله غريه وسكت عنه النيب دليل موافقته،  2سنة نبوية، أما احلديث فهو اخلرب الشفوي املروي عما سببه النيب

حديث، والذي أصبح أوسع وأشل ِا قبله يف هذه اآلونة، على الرغم من ذلك ال يشمل ذلك هو التعريف األصلي لل
 .3احلديث شولية السنة نفسها"

هذا الفرق بني احلديث  -أستاذ نور خالص جميد-( 1111-1111وبعبارة أوضح، أكد فضل الرَحن الباكستاين )     
املدون فيما بعد، يف حني أن السنة يف االستعمال الشائع عند مجهور  والسنة قائال: "إن احلديث هو اخلرب الشفوي املروي مث

 اَليلُ  وارث هذا الفعلَ تأو فعل مرة واحدة مدة حياته، حيث  ،سواء تكرر هذا الفعل ،املسلمني األوائل ترتبط بفعل النيب
ألحاديث النبوية والذي بدأ يف الذي بعده، فتتصف السنة بذلك باحليوية، إال أن هذه السنة احلية أصبحت ميتة بتدوين ا

 .4القرن الثاين، فأصبح مفهوم السنة هو تلك األحاديث املدونة يف الكتب احلديثية واليت هي السنة امليتة
سواء  -بني السنة واحلديث، دعا كل من خيوض يف استنباط األحكام الشرعية  اً وبعد أن نّبه نور خالص جميد أن مثة فرق     

إىل أن يضع نصب عينيه القاعدة األصولية القائلة بأن "األحكام تتغري بتغري الزمان واملكان"،  -السنة كانت من القرآن أم
. وإذا ربطنا 1املقصد من التشريع حىت يتماشى احلكم املستنبط مع روح العصر إدراكومن أجل تفعيل هذه القاعدة ال بد من 

                                                            
 .33، صالمعجم الفلسفييوسف كرم وآخرون،  ؛221، ص1،جالمعجم الفلسفيمجيل صليبا،  1
هو ما صدر من النيب من قول، إذ سياق كالمه يدل على ذلك. فتعريف احلديث عنده إذن نفس  -أي ما سببه النيب–هكذا تعبري الرجل، فلعله أراد بذلك  2

 من قول أو فعل أو تقرير.  وهو ما صدر من النيب  -ِتكما سيأ-تعريف العلماء  
3 Nurcholis Madjid, “Pergeseran Pengertian ‘Sunnah’ ke ‘Hadits’: Implikasinya dalam Pengembangan Syari’ah” ( تطور مفهوم

) in Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (السنة إىل احلديث وما ترتب عليه من تطوير ]أحكام[ الشريعة عرب  تفعيل األحكام الشرعية يف الواقع املعاش
 .Edited by: Budhy Munawar Rachman, p. 208 ,(التاريخ

4 Fazlur Rahman, Islam, translated into Indonesia by Ahsin Muhammad, p.65; and his Islamic Methodology in History 
(Indonesian version) translated by Anas Mahyuddin  p.19, 58. 

5 Nurcholis Madjid, “Pergeseran Pengertian ‘Sunnah’ ke ‘Hadits’: Implikasinya dalam Pengembangan Syari’ah” ( تطور مفهوم السنة إىل
  .in Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, p. 113  (احلديث وما ترتب عليه من تطوير ]أحكام[ الشريعة
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ة حىت تنور خالص جميد أراد أن يقول: من أجل إحياء السنة امليدعوة نور خالص هذه مبا قبله من موت السنة، جند كأن 
وهي مقصد التشريع انطالقا من القاعدة القائلة بأن األحكام  ،تتطور مع مواكبة احلياة املعاصرة البد من استحضار روحها

 تتغري بتغري الزمان واملكان. 
قابلة للتغيري، هل مجيع األحكام الشرعية ثوابتها ومتغرياهتا؟ إن  فالسؤال املطروح بعد ذلك: أيُّ نوع من األحكام الشرعية      

إذ األحكام الشرعية منها ما هو ثابت عام دائم، ال جمال فيه للتغيري واالختالف مهما دار  ؛كان املراد بذلك فنحن ال نوافقه
 الفلك وتغريت الظروف واألحوال، ومنها ما هو قابل للتغيري حسب اقتضاء املصلحة.

 -كما سبق- للتغيريلكن املتتبع لبعض أقوال نور خالص يف بعض القضايا الدينية، بجد أن الرجل أراد باألحكام القابلة      
جبواز نكاح املسلمة بغري املسلم سواء كان من  -يف موضع آخر-ه ئمجيع األحكام الشرعية ثوابتها ومتغرياهتا، مثل رأيه هو وزمال

بأن هذه املسألة قابلة لالجتهاد، وأن الظروف اليت جعلت حرمة ذلك النكاح قد زالت اليهود أو النصارى أو غريمها، حمتجني 
 يف العصر الراهن، فأصبح حالال بعد أن كان حراما.

ال هبا نور خالص جميد يف حقيقة األمر تقتضي تطور اإلسالم نفسه، مبعىن أن اإلسالم ففكرة تارخيية السنة اليت قهكذا،      
هو تطبيُق إنسانر عاش يف مرحلة تارخيية وموقع جعرايف، هلما خصوصيتهما الثقافية  -تبعا هلذه الفكرة- الذي طبقه النيب 

لتغري الظروف املوضوعية التارخيية. من هنا، صدر ما والبيئية واالقتصادية، حيث يقبل هذا التطبيق للتغيري والتبديل تبعا 
 Ulil Abshar) (، الذي قال به ليربايل آخر وهو أويل األبصار عبد اهللIslam Progressiveاصطلح عليه باإلسالم التطوري )

Abdalla،)  ،ه حمكوم بالظروف إن النيب يف اجتهاد"يقول الرجل: ومن مث جاء تعريفه للسنة النبوية مصبوغة بصبغة تارخيية
مع التطور االجتماعية والسياسية اليت أحاطته، فاإلسالم الذي طبقه النيب يف عصره ال يعِن أكثر من احتمال أّويل لتفاعل اإلسالم 

 . 1التارخيي الذي يستمر وخيتلف من عصر إىل عصر، فاإلسالم ال بد أن يتماشى مع العصر الذي يعيش فيه"
اكتسبت السنة قيمتها التارخيية، وظهر دور الرسول "كاألسوة احلسنة أي القدوة العملية اليت حيتذي هبا ومن هذا املنطلق      

، ويعد االلتزام بالسنة مبفهومها املتعارف عليه بني علماء املسلمني قدميا 2العرب عمليا يف حالة الغياب النظري لوعي املنهج"
عدي الزمان واملكان، وضربا من اخليال الذي يعيش يف فراغ ال عالقة له بالواقع وحديثا تشويها للتاريخ والتطور، وقفزا على ب

 واحلياة.
 
 
 
 

                                                            
1 Ulil Absar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” (إنعاش فهم اإلسالم) in daily newspaper Kompas, 18 September 

2002. 
 .411، 410، ص2، جالعالمية اإلسالمية الثانية حاج َحد، 2
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 . تعطيل النصوص باسم المصالح والمقاصد5
جترََّأ بعض رواد االجتاه الليربايل على نصوص الشرع اليت جاء هبا الوحي املعصوم يف القرآن الكرمي، والسنة النبوية، فردوها      

ومجدوها بال أثارة من علم أو هدى، إال اتباعا هلوى أنفسهم، أو أهواء اآلخرين، ِن يريدون أن يفتنوهنم عن بال مباالة، 
 .1بعض ما أنزل اهلل إليهم من احلق باسم رعاية مصاحل العباد حينا، أو مقاصد الشريعة حينا آخر

، وإلغاء أصول الفقه كله، واالكتفاء باملقاصد، كما إلغاء الفقه اإلسالمي كله -حتت ستار املقاصد-أراد هؤالء الرواد      
يفسروهنا هم تفسريهم الفضفاض؛ ألعطاء املشروعية اإلسالمية لكل ما تريده تيارات التغريب الليربايل أو التغريب املاركسي، 

ىن هذا: أن هندم باسم مقاصد الشريعة، مع -شرعا وإسالميا-أو تيارات احلداثة وما بعد احلداثة. فكلها ميكن أن تربر 
 . 2أحكام الشرع باسم الشرع نفسه

 genderأن نغري أحكام األسرة خاصة األحكام املصبوغة بصبغة التحيز للذكور ) -حتت غطاء هذه الفلسفة-ميكن      

biasتحيز يقول أحدهم: "إن كثريا من األحكام الفقهية اليت تتعلق باألحوال الشخصية مصبوغة بصبغة ال ( على رأيهم، كما
استحق الزوج احلقوق أكثر بالنسبة للزوجة، وكذلك األمر يف فقه املوارث الذي قرر  -مثال–إىل الذكور؛ ويف فقه املناكحات 

 .3بأن للذكر مثل حظ األنثيني، وأيضا يف فقه السياسة الذي حدد بل سد مشاركة املرأة يف السياسة"
، أو تأويلها تأويال يتماشى -حسب زعمهم-ومن مث رد هؤالء بكل العجلة بعض األحاديث اليت حتط شأن املرأة      

 لو»: حديث النيب  -احدى رواد احلركة النسوية-عناية رَحنية واألغراض اليت تصبو إليها هواهم، مثل ما فعلته الباحثة 
 4«احلق من عليهن هلم اهلل جعل ملا ألزواجهن يسجدن أن النساء ألمرت ألحد يسجد أن أحدا آمرا كنت

لقد خرّجت الباحثة احلديث بأنه ورد يف سنن أيب داود، وسنن الرتمذي، وسنن ابن ماجه، ومسند أَحد، كما أهنا      
صورت شجرة السند للحديث، فبينت الصحابة الذين رووه، وهم: معاذ بن جبل، وأبو هريرة، وعائشة، وقيس بن سعد رضي 

 .1اهلل عنهم
، مث حكمت 1هنا خّرجت ودرست سند أيب داود فقط دون غريه من اإلسناد أو الطرقلكن الغريب يف منهج الباحثة، أ     

بأنه ضعيف، إذ فيه حصني بن عبد الرَحن وشريك بن عبد اهلل اللذان قال عنهما العلماء  -بعد دراسة سنده-على احلديث 
 .2بأهنما سيء احلفظ

                                                            
 .11، صدراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئيةالقرضاوي، انظر:   1
 .16املرجع نفسه، ص  2

3 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (املساواة بني اَلنسني من منظور القرآن), (Jakarta: Paramadina, 
2001), p.95-119. 

 .271، ص2رواه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح،  باب يف حق الزوج على املرأة، ج 4
5 Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Istri Pada Suami” (تعبد الزوجة للزوج) in Perempuan Tertindas? (هل املرأة مقهورة؟), p.111 
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، لكن الباحثة أصرت بأن احلديث 3خرجه من عدة الطرق واحلقيقة أن احلديث صحيح كما حكم عليه األلباين بعد أن     
"ال بد أن تبىن على  -كما تقول الباحثة-ضعيف سندا ومتنا، إذ فيه الطعن على مروءة املرأة، فالعالقة بني الزوج والزوجة 

تحبب والتعاون والتناصر روح املعاشرة باملعروف، وال تكون بينهما هوة كاهلوة بني السيد وعبده أو بني املخدوم وخادمه، بل ال
 .  4هي القنطرة الوحيدة لكي تتمتع املرأة جبنتها بنفسها"

ال تبدؤوا اليهود وال »" )الفقه عرب األديان( عند ما رفضوا حديث: Fiqih Lintas Agamaومثال آخر يأِت من كتاب "     
. والغريب يف منهجهم أهنم رفضوا هذا 1متسامحمع مبادئ اإلسالم كدين  -يف نظرهم–ألنه ال تتفق  1«النصارى ى بالسالم

كما   1يف هذا الطعن ما كتبته فاطمة مرنيسياحلديث بالطعن يف الصحايب اَلليل راوي احلديث وهو أبو هريرة حيث نقلوا 
 أشاروا إليه يف هامش الكتاب.

 . االعتماد علا المصادر أو المراجع غير األصلية6
من العيوب املنهجية اليت سلكها رواد االجتاه الليربايل يف التعامل مع السنة خاصة والدراسات اإلسالمية عامة، اعتمادهم      

على املصادر أو املراجع غري األصلية وغري املوثوقة سواء كانت ما كتبه املستشرقون أو احلداثيون عربا  كانوا أو عجما. ومن 
 : تلك املصادر أو املراجع

" للمفكر الباكستاين، واليت Islamic Methodology in History"فجر اإلسالم" و"ضحى اإلسالم" ألَحد أمني، و" -
 Kritik Kesahihan Hadis Imamاعتمد عليها الدكتور حمب النور يف نقد البخاري عرب رسالته الدكتوراه بعنوان "

Bukhari.)نقد صحيح البخاري( " 
- "Women and Islamرأة واإلسالم(، و "" )املThe Veil and the Male Elite" و ،"The Forgotten Queen of 

Islam"كلها لفاطمة مرنيسي، و "Qur’an and Women" القرآن واملرأة، ألمينة الودود، و "The Right of Woman 

in Islamليها مؤلفو كتاب " )حقوق املرأة يف اإلسالم( ألصغار علي أجنينري وغريها من الكتب اليت اعتمد ع

                                                                                                                                                                                                            
ا رواية أَحد، ففي عللت الباحثة بأن رواية ابن ماجه هلذا احلديث قد قامت بدراسة سنده احدى الباحثات، فبينت أنه ضعيف، إذ فيه علي بن زيد وهو ضعيف. أم 1

لكن بجاب على هذا التعليل، بأن أَحد روى هذا احلديث من طريق آخر كما تبني ذلك يف شجرة اإلسناد اليت صورهتا الباحثة، وهو عن إسناده أيضا علي بن زيد. 
 إمساعيل، عن أيوب، عن القاسم الشيبان، عن معاذ بن جبل، فليَم مل تلتفت إليه الباحثة، كما مل تلتفت إىل طريق الرتمذي؟  

2 Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Istri Pada Suami” (تعبد الزوجة للزوج) in Perempuan Tertindas? (هل املرأة مقهورة؟), p.111. 
 .11-14، ص0، جالسبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء، األلباين الدين ناصر انظر: حممد 3

4 Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Istri Pada Suami” ( للزوجتعبد الزوجة  ) in Perempuan Tertindas? (هل املرأة مقهورة؟), p.118. 
 .170، ص4عليهم، ج يرد وكيف بالسالم الكتاب أهل ابتداء عن النهي باب، كتاب السالم، باب صحيحهرواه مسلم يف  1

6 See: Nurcholish Madjid and others, Fiqih Lintas Agama (الفقه عرب األديان), p.68-71. 
م، كاتبة روائية وعاملة اجتماع )سوسيولوجية( ونسوية علمانية االجتاه. هتتم كتاباهتا باإلسالم واملرأة وحتليل تطور 1147د. فاطمة مرنيسي، مغربية اَلنسية، من مواليد  0

من أجل املساواة وحقوق النساء، حيث أسست القوافل املدنية الفكر اإلسالمي والتطورات احلديثة. باملوازاة مع علمها يف الكتابة تفود كفاحا يف إطار اجملتمع املدين 
 www.wikipedia.orgم. انظر: 1113وجتمع "نساء، عائالت، أطفال". حصلت على الدكتوراه يف أمريطا سنة 
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"Perempuan Tertindas?)كما اعتمد مؤلفو كتاب "1" )هل املرأة مقهورة؟ ،Fiqih Lintas Agama الفقه عرب( "
، كما 2" )املرأة واإلسالم( لفاطمة مرنيسي حني انتقدوا على أيب هريرةWomen and Islamاألديان( على كتاب "

 يف حتطيم األحكام الشرعية. 3اعتمدوا على باقي كتب احلدثيني
 "الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة" للدكتور حممد شحرور، والذي تأثر به أويل األبصار يف حتديد موقفه من السنة.  -
- "The Attitudes of the Imamis-Shi’I to the Companions of the Prophet موقف الشيعة اإلمامية من( "

 Some)آراء الشيعة اإلمامية حول الصحابة(، و"  "Some Imami Shi’I Views on the Shahabahالصحابة(، و"

Zaydi Views on the Companions of the Prophet  آراء الشيعة الزيدية حول الصحابة(، كلها للمستشرق إيتان( "
مية احلكومية أحد املدرسني يف اَلامعة اإلسال–(، واليت أثر موقف الدكتور فؤاد جبايل Etan Kohlbergكحلبورك )

حيث دعا إىل إعادة النظر حول القاعدة القائلة بأم الصحابة كلهم  1من عدالة الصحابة يف رسالته الدكتوراه -بجاكرتا
 عدول. 

تلك هي منوذح لبعض املصادر واملراجع اليت اعتمدها رواد االجتاه الليربايل يف ترويج أفكارهم، فمن املعلوم لدي دارس      
قد أثارت ضجة يف ساحة الفكر اإلسالمي، وتصدى بعض  -إن مل يكن مجيعها–العلوم اإلسالمية أن معظم تلك الكتب 

وسنة نبيه حملاوالت هؤالء املستشرقني واملتغربني من أبناء املسلمني وفضحها  علماء املسلمني الذين يغرون على هذا الدين
 وكشفها للناس على حقيقتها.

لكن املؤسف يف منهج رواد االجتاه الليربايل، أهنم نقلوا ما يف تلك الكتب من أفكار وآراء دون أدىن نقد، بل اعتربوها      
، وحتقيق أهدافهم، بينما ال تسعفهم وال تقنعهم الكتب أو املؤلفات الناقدة هلا ضالتهم، فكثريا ما تسعفهم يف تأييد مزاعمهم

 والكاشفة لزيغها، ومل يعودوا ليقيمون ل "القاعدة بأن العلم يؤخذ من أهله" وزنا، فكأهم قالوا: " هم رجال وحنن رجال".
يف التعامل مع السنة حسب اطالع الباحث واستقرائه، تلك أهم املرتكزات املنهجية لرواد االجتاه الليربايل يف إندونيسيا      

يف دراسة اإلسالم عامة أو السنة خاصة، ذلك  -إن مل تكن نفسها-واليت ال ختتلف كثريا عن منهج املستشرقني أو احلداثيني 
 املنهج البعيد عن املوضوعية واألمانة العلمية بكل معاين الكلمة.  

                                                            
1 See: Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas? (هل املرأة مقهورة؟),p.105, 114, 170, 202, 204, 285 
2 See: Nurcholis Madjid and others, Fiqih Lintas Agama (الفقه عري األديان), p. 70-71. 

 أمثال: نصر حامد أبو زيد، حممد أركون، حسن حنفي، عبيد اَلابري، فريد إيساك، وميالد حنا وغريهم. 3
" )الصحابة: تفرقهم اَلغرايف وانتماءاهتم The Companions of the Prophet: A Study of Geographical Distribution and Political Alignmentsعنوان الرسالة هو  4

. مث 2773ل مونرتيال كندا السياسية(، مت تقدميها ومناقشتها وحصل هبا صاحبها على درجة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي باملعهد للدراسات اإلسالمية جامعة ماكجي
)الصحابة: من هم؟ إىل أين؟ وكيف؟( قامت بطباعتها  Sahabat Nabi: Siapa? Kemana? Dan Bagaimana : ية فأصبح كتابا بعنوانترمجت الرسالة إىل اللغة اإلندونس

 م.2717عام  (Mizan) طباعة ميزان
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ا جتدر اإلشارة إليه هنا،      أن ما سبق تفصيله حول منهج االجتاه الليربايل ميثل أسسا رئيسية للتعامل مع السنة النبوية  ِو
عامة، وال يستلزم أن كل صاحب االجتاه الليربايل ينطلق من مجيع تلك املناهج، فرمبا حترر بعض رواد هذا االجتاه منها أو من  

 كثري منها، فاحلكم هنا إذن للمجموع وليس للجميع.
 مةالخات
 ميكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:     

مل  ااَلوانب، وذلك ألهن ةاملعىن ومتعدد ةمتشعب -سياسية أو اقتصادية أو ثقافية-إن الليربالية كمذهب يف شىت جماالهتا  .1
يزاهتا ، لكن اَلميع اتفقوا على أن هذا املذهب تتبلور على يد مفكر واحد، بل أسهم عدة مفكرين يف إعطاء شكلها ِو

 .على أمهية الفرد وضرورة حترره من كل أنواع السيطرة واالستبداديرتكز 
نشأ هذا املذهب يف عصر النهضة األوروبية يف القرن اخلامس عشر امليالدي، وكان ظهوره يف أوله متجها حنو التحرر من  .2

انتفاضة الشعوب، وثورة اَلماهري،  ر الوسطى بأوربا، ِا أدى إىلاالنضباط السياسي واالقتصادي السائد يف العصو 
، مث تبلور بعد ذلك فأصبح إطارا غربيا يف النظرة إىل الوجود احلرية واإلخاء واملساواةبوخباصة الطبقة الوسطي، منادين 

 وفلسفة العلم.
–إىل باقي دول العامل تتسلل بلأسوار أوربا،  حبيسة -السياسية واالقتصادية والثقافية-مل تكن الليربالية بشىت جماالهتا .3

 عرب ما متلكه الدول الغربية من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وإعالمية.-مبا يف ذلك العامل اإلسالمي
ا ساعد انتشار هذا املذهب إعجاب بعض أبناء املسلمني به  .4 على -خاصة هؤالء الذين تربوا على أيدي املستشرقني-ِو

هنضة الغرب وقوة حضارته املادية كانت بسبب اعتناقه هذا املذهب الفلسفي، ومن مث ذهبوا إىل استرياد حد تصورهم أن 
 هذا املذهب وتطبيقه يف اإلسالم، وذلك من خالل نقد تراثه )النصوص الشرعية( ليئالئم مع القيم الغربية.

نيسيا حول السنة توصل البحث إىل عدد من مرتكزاهتم من خالل استقرائنا وحتليلنا لكتابات رواد االجتاه الليربايل يف إندو  .1
إخفاء اَلوانب عن املوضوعية واليت  تتمثل يف: االنتقائية وفقا ألغراض مسبقة، واالعتماد على األقوال الشاذة و املنهجية البعيدة 

، واملنهج املادي التجرييب، واملنهج التارخيي التطوري، وتعطيل النصوص باسم املصاحل واملقاصد، واالعتماد الصحيحة وجتاهلها
  أو املراجع غري األصلية.على املصادر 

____________________ 
 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريم .1
 .، )د.م: دار الدعوة، د.ت.(المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  .2
، رسالة الدكتوراه قدمها صاحبها يف كلية الدعوة وأصول الدين جامعة الليبرالية وموقف اإلسالم منها عبد الرَحن، ،صمايل السلمي ناب .3

   ه.1426أم القرى سنة 
 م(.1111ه/1411، سنن ابن ماجه )بيروت: دار الفكرابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويِن،  .4
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  .(م1114، )بريوت: دار الفكر، لسان العرب حممد بن مكرم،مجال الدين  ،بن منظورا .1
 )الرياض: بيت األفكار الدولية، د.ط.( أبي داود، سننأبوداود، سليمان بن األشعث السجستاين، .6
 م(.1111/ه 1427، )القاهرة: مؤسسة الرسالة، مسند أحمد بن حنبلأَحد بن حنبل،  .0
 .م(1111ه/1471، 3)الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية، ط ،النبويدراسات في الحديث حممد مصطفى،  ،األعظمي .1
 م(.1111/ه1471)بريوت: املكتب اإلسالمي،  الغليل، إرواء، الدين ناصر األلباين، حممد .1

 م(.1111ه/1411، 1، )الرياض: مكتبة الرشد، طموقف المدرسة العقلية من السنة النبويةالصادق،  ،األمني .17
 .ه(1422، )املدينة املنورة: دار طوق النجاة، صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل بن املغرية،  .11
احملكمة الصادرة  التجديدبيانوين، فتح الدين، "مرتكزات املستشرقني يف دراسة علم احلديث والسنة النبوية: دراسة استقرائية حتليلية"، جملة  .12

 اليزيا.م–من اَلامعة اإلسالمية العاملية 
 .م(1101، 1ط، )بريوت: دار الكتاب اللبناين، المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينيةمجيل صليبا،  .13
 .م(1116، 2، )بريوت: دار ابن حزم، طالعالمية اإلسالمية الثانية حممد أبو القاسم، ،حاج َحد .14
 .، د. ت(1)بريوت: دار ابن زيدون، ط، الموسوعة الفلسفية عبد املنعم، ،احلنفي .11
 م(.1140/ه 1366القاهرة: دار املنار، تفسير المنار، )رشيد رضا، حممد،  .16
  .: دار اهلداية(م .)د ،تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيِن ،الزبيدي .10
 .، )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، د.ت(السنة ومكانتها في التشريع اإلسالميمصطفى حسيِن،  ،السباعي .11
  .م(1117، 2، )دمشق: األهايل للطباعة والنشر والتوزيع، طالكتاب والقرآن: قراءة معاصرة ،شحرور، حممد .11
 .م(1103/ه1313، 1، )بريوت: دار الشروق، طدفاع عن أبي هريرةعبد املنعم،  ،صاحل العلي .27
 . م(1111، )بريوت: دار الفكر، القاموس المحيطجمد الدين حممد بن يعقوب،  ،الفريوزآبادي .21
 .م(2776، 6)القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،الحلول المستوردة وكيف جنت علا أمتنايوسف،  ،القرضاوي .22
 م(.2771)القاهرة: دار الشروق، دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، القرضاوي،  .23

 م(.1112ه/ 1412)الرياض: مكتبة املؤيد،  نظرية المعرفة بين الفلسفة والقرآن،الكردي، عبد احلميد،  .24
 .(2771، 2، تعريب: خليل أَحد خليل، )بريوت: منشورات عويدات، طموسوعة الالند الفلسفيةأندريه،  ،الالند .21
 .م(1101العامة لشئون املطابع األمريية، ، )القاهرة: اهليئة المعجم الفلسفيجممع اللغة العربية،  .26
 ، )القاهرة: دار املعارف، د.ت(.حياة محمدحممد حسني هيكل،  .20
 .(ه1420 –م 2776 ،1ط ناشرون، –، )القاهرة: الدار العربية للعلوم الحداثة في فكر محمد أركونفارح،  ،مسرحي .21
 م(.1112، )بريوت: دار الفكر، صحيح مسلممسلم، أبو احلسني احلجاج،  .21
 .م(1111، 1، )عمان: دار عمار للنشر والتوزيع، طالسنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهامكي الشامي،  .37
 م(.1116، )القاهرة: دار الثقافة اَلديدة، المعجم الفلسفييوسف كرم وآخرون،  .31
 (.م1110، 2العربية، ط، )بريوت: دار النهضة تاريخ العصور الوسطا األوروبية وحضارتهاجوزيف نسيم،  ،يوسف .32

 باللغة األجنبية
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 النظرة القرآنية لالختالف الديني
 األسس القرآنية في التعامل مع المخالف الديني في المجال الدعوي واألخالقي واالجتماعي

 

 يوسف عطية حسن كليبي
 البحث: صملخّ 

املسلمني، وحتدثت عن السنة اإلهلية تناولت هذه الدراسة بيان النظرة القرآنية يف التعامل مع املخالف باملعتقد من غري 
يف االختالف، وأن التنوع الديِن جزأ من هذه السنة اإلهلية، كما تناولت الدراسة األسس القرآنية يف التعامل مع غري املسلمني 

املتشددة تنبع مشكلة الدراسة من وجود فكر بني بعض اَلماعات االسالمية  يف اَلانب الدعوي واألخالقي واالجتماعي.
يعامل غري املسلمني على خالف التوجيه القرآين، فناقضت يف تعاملها مع غري املسلمني هذه التوجيهات، فأكرهت وقتلت 
وهجرت من هم غري املسلمني العتقادها أن عملها هذا هو من لب الدين، فأردت من هذه الدراسة تسليط الضوء على 

 سلمني، وبيان أن هذه األعمال مناقضة للتوجيه القرآين يف التعامل مع غري املسلمني.التوجيهات القرآنية يف التعامل مع غري امل
وهتدف الدراسة لبيان النظرة القرآنية الصحيحة يف التعامل مع غري املسلمني، وإزالة الشوائب عن النظرة القرآنية يف التعامل مع 

عامله مع غري املسلمني، وبيان الوجه احلقيقي املبِن على غري املسلمني، ودحض االفرتاءات املوجهة للقرآن الكرمي يف ت
واتبعت يف دراسيت املنهج االستقرائي َلمع اآليات القرآنية اليت  السماحة والوسطية يف تعامل القرآن مع املخالف الديِن.

 ليل هذه الشواهد القرآنية.حتوي توجيه قرآين يف التعامل مع غري املسلمني، كما اتبعت املنهج التفسريي التحليلي لتفسري وحت
________________________ 

 المقدمة:
القرآن الكرمي هو كالم اهلل اخلالد ومعجزة نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 

الم نتعبد اهلل تعاىل بتالوته، إمنا هو  القرآن الكرمي هو املنهج الرباين الذي فيه صالحنا وإصالحنا، فالقرآن الكرمي ليس جمرد ك
كالم فيه سر احلياة، وهو الطريق حنو اكتشاف نواميس الكون، وفيه القواعد املنظمة لعالقة اإلنسان بربه وعالقة اإلنسان مبا 

هرة من حييط به من خملوقات، كما أن فيه توجيهات ربانية منظمة لعالقة اإلنسان باإلنسان، إضافة ملا حوته السنة املط
توجيهات نبوية تبني أسس وقواعد التعامل مع غري املسلمني، وعند الوقوف على املنظومة العامة للتعامل مع غري املسلمني 
بجب إعمال املصدرين التشريعني يف فهم هذه القواعد، لكِن هنا أحاول الوقوف على النظرة القرآنية للمخالف الديِن متاشياً 

 مع عنوان الدراسة.
ختالف سنة من سنن اهلل تعاىل، ومن فروع هذه السنة هو االختالف الديِن املعتقدي، والقرآن الكرمي مل يغفل إن اال

هذا املكون اإلنساين فوضع لنا عدداً من األسس والقواعد القرآنية املنظمة لتعاملنا مع هذا املخالف الديِن، وهذه القواعد هي 

                                                            
 طالب دكتوراة يف الشريعة اإلسالمية يف اَلامعة الوطنية املاليزية. 
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البشري كوهنا من عند عليم خبري يعلم غرائزنا وميولنا، فمؤكد أهنا حتوي الصالح من أرقى وأرفع القواعد املنظمة للتعامل 
واإلصالح واخلري للبشرية مجعاء، ومهما اجتهد اإلنسان يف وضع قواعد تنظم عالقته بغريه فإنه لن يصل إىل ما أقره القرآن 

نه يبقى قاصراً عن إدراك أسرار األشياء وكينونتها، الكرمي من هذه القواعد، فالعقل البشري مهما وصل من العلم والتقدم إال أ
 من أجل ذلك أرشدنا القرآن الكرمي لبعض هذه القواعد وأمرنا بالسري عليها ليتحقق مقصود الشارع احلكيم.

ن هذه لقد أرشدنا القرآن الكرمي إىل مجلة من القواعد املنظمة لتعاملنا مع املخالف يف املعتقد الديِن يف شىت اجملاالت، وم
 اجملاالت اجملال الدعوي، واجملال األخالقي، واجملال االجتماعي.

إن اجملال الدعوي وما يرافقه من أسلوب دعوي أمر أرسى قواعده القرآن الكرمي، ومل يرتك األمر دون ضابط حيكم هذا 
التأكيد فإن التزام هذه القواعد اجملال، فخط لنا القرآن الكرمي قواعد دعوية وجب استحضارها عند دعوة املخالف الديِن، وب

 سرتافقه آثار طيبة على اإلسالم واجملتمع بأسره.
كما أن القرآن الكرمي خط لنا ضوابط أخالقية مع املخالف الديِن، وحث على إعمال املنظومة األخالقية مع مجيع 

 آثار طيبة على اإلسالم واجملتمع بأسره.البشر بغض النظر عن جنسهم أو لوهنم أو معتقدهم الديِن، وكان هلذا األمر الرباين 
وأخريا فإن القرآن الكرمي قد اهتم بالبعد االجتماعي مع املخالف الديِن، ووضع لنا قواعد وضوابط تضبط العالقات 

 االجتماعية مع هذا املخالف، وكل هذه القواعد االجتماعية حتقق يف احملصلة استقرار اجملتمع جبميع مكوناته، وحتقق النظرة
 االنسانية يف التعامل البشري اليت دعا إليها اإلسالم وكفلها.

حتاول هذه الدراسة الوقوف على نظرة القرآن الكرمي للمخالف الديِن، من خالل بيان النظرة القرآنية لسنة االختالف 
خالف الديِن يف اجملال وعالقتها باالختالف الديِن، كما أهنا تقف على بعض القواعد القرآنية اليت تضبط التعامل مع امل

الدعوي واألخالقي واالجتماعي، مع اإلقرار أن هناك جماالت عدة ميكن الوقوف عليها واستخراج القواعد القرآنية الضابطة 
 للتعامل مع املخالف الديِن.

 القرآن الكريم وإقراره سنة االختالف:
لى االختالف سواء أكان بشرًا أم مجادًا أم حيواناً، لقد شاءت إرادة اهلل تعاىل أن جعل كل ما يف هذا الكون مبنيًا ع

وجعل سبحانه االختالف سنة كونية من سننه حلكمة عظيمة جليلة، فلو نظر الواحد منا إىل احليوانات لوجدها خمتلفة يف 
كرتونات، وأما أشكاهلا وألواهنا ومأكلها، وكذلك يف اَلمادات حىت أنه ليجد يف الذرة اختالف متحصل يف النيرتونات واإلل

بالنسبة لإلنسان فتظهر هذه السنة من خالل اللون والشكل واللغة واملعتقد والثقافة، وهذا االختالف عامل بناء لألمم 
 وظاهرة صحية يف اجملتمع، إن أحسن التعامل معه.
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قاته، وهي فطرة فطر اهلل الناس وإن االختالف سنة كونية أودعها اهلل تعاىل يف مجيع خملو إن الواحدية ال تكون إال هلل تعاىل، 
عليها، فاهلل تعاىل هو الواحد الذي ال ثاين له وما سواه سبحانه فمن طبيعته التنوع واالختالف، وقد أثبت العلم أنه ليس يف 

 .1موجوداً يف كل شيءاملوجودات فرد أو عنصر ال يتجزأ، فكان االختالف 
شيء، ولو شاء اهلل تعاىل َلعل البشر متفقني، لكنه جل شأنه حلكمة  لقد أوجد اهلل االختالف وجعله سنة كونية يف كل

ةً  النَّاسَ  َلَََعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ ﴿عظيمة أوجد هذا االختالف، يقول جل شأنه:  َدةً  أُمَّ نيَ  يَ زَاُلونَ  َوال َواحي مَ  َمن إيال خُمَْتليفي  َربُّكَ  رَّحي
نَ  َجَهنَّمَ  أَلْمأَلنَّ  رَبِّكَ  َكليَمةُ  َومَتَّتْ  َخَلَقُهمْ  َوليَذليكَ  وقد فسر بعض أهل التفسري  [،111-111:هود] ﴾َأمْجَعينيَ  َوالنَّاسي  اَلْينَّةي  مي

االختالف املقصود باآلية الكرمية أن اهلل تعاىل خلق الناس خمتلفني يف األديان بني مسلمني ويهود ونصارى وجموس، وأن 
 .2مني، وقال بعضهم: ولالختالف خلقهمالناجني هم أهل احلق واإلميان من املسل

لقد عد اهلل تعاىل اختالف البشر من حيث اللون واللسان آية على عظيم صنعه جل شأنه، ومدعاة للتأمل والتفكر، 
نْ ﴿فقال تعاىل:  َماَواتي  َخْلقُ  آيَاتيهي  َومي َنتيُكمْ  َواْختياَلفُ  َواأْلَْرضي  السَّ ليكَ  يفي  إينَّ  َوأَْلَوانيُكمْ  أَْلسي نيَ  آَليَاتر  ذََٰ ، [22:الروم] ﴾لِّْلَعاليمي

واختالف األلسنة يتبعه اختالف التفكري واملنطق كون اللسان هو املفصح عما بجول يف اخلاطر، وأداة التعبري عما يفكر فيه 
آية على عظيم اإلنسان، فاختالف اللسان من حيث اللغة يصاحبه اختالف املنطق والتفكري البشري، واعتربه سبحانه وتعاىل 

 خلقه.
وأخرب اهلل تعاىل باالختالف احلاصل يف األجناس واألعراق، وجعل ذلك سببًا للتعارف والتآلف ال للتناحر والتباغض، 

 َخَلْقَناُكم إينَّا النَّاسُ  أَي َُّها يا﴿وأكد على مساواهتم أمام اهلل تعاىل وأن ميزان اخلريية عنده جل شأنه هو التقوى، فقال تعاىل: 
ن  .[13:احلجرات] ﴾َخبيريٌ  َعلييمٌ  اللَّهَ  إينَّ  أَتْ َقاُكمْ  اللَّهي  عيندَ  َأْكَرَمُكمْ  إينَّ  ليتَ َعاَرُفوا َوقَ َبائيلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثىَٰ  ذََكرر  مِّ

ىل، وأنه لو شاء وأقر اهلل تعاىل وجود االختالف الفكري واملعتقدي بني البشر، وأن هذا االختالف حاصل بأمر اهلل تعا
 َواَل ﴿تعاىل َلعل الناس مجيعاً على فكر ومعتقد واحد، لكنه تعاىل جعل االختالف من أجل االبتالء واالختبار، يقول تعاىل: 

ا َأْهَواَءُهمْ  تَ تَّبيعْ  نَ  َجاَءكَ  َعمَّ نُكمْ  َجَعْلَنا ليُكلٍّ  احلَْقِّ  مي ْرَعةً  مي َهاًجا شي ن ْ ةً  َلَََعَلُكمْ  اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ  َومي َدةً  أُمَّ ُلوَُكمْ  َولََٰكين َواحي  َما يفي  لَِّيب ْ
رَاتي  فَاْسَتبيُقوا آتَاُكمْ  ُعُكمْ  اللَّهي  إيىَل  اخْلَي ْ يًعا َمْرجي َا فَ يُ َنبُِّئُكمْ  مجَي ، وجاء يف تفسري القرطيب يف [41:املائدة] ﴾خَتَْتليُفونَ  فييهي  ُكنُتمْ  مبي

 قوم، وكفر قوم إميان باالختالف أراد أنه فبني احلق؛ على فكنتم واحدة شريعتكم َلعل معرض تفسريه هلذه اآلية: "أي
ُلوَُكمْ  ﴿َوَلكين  واالبتالء ليختربكم، خمتلفة شرائعكم جعل ولكن أي كي؛ الم به تتعلق حذف الكالم يف آتَاُكْم﴾، َما يفي  لَِّيب ْ

 .3االختبار"
                                                            

النظام الحزبي في ضوء املصري،  ؛213، صالمعارضة في الفكر السياسي اإلسالمي والوضعياملغبشي، و  ؛6ص ،، التعددية في مجتمع إسالميالبنا، مجال 2
 .46، صأحكام الشريعة اإلسالمية

 ،4، جتفسير القرآن العظيمابن كثري،  ؛632ص ،12، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، و  ؛2713ص ،6ج، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت،  2
 .362ص

 .211ص ،6، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  3
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إن اختالف الناس يف معتقدهم الديِن أمر تابع هلذه السنة اإلهلية وحمقق لسر من أسرارها، فوجودنا على هذه األرض 
َا زييَنةً  اأْلَْرضي  َعَلى َما َجَعْلَنا إينَّا﴿هو حمض ابتالء واختبار، يقول تعاىل:  ُلَوُهمْ  هلَّ ، ويبني [0:الكهف] ﴾َعَماًل  َأْحَسنُ  أَي ُُّهمْ  ليَنب ْ

قرطيب من خالل هذه اآلية أن وجودنا على هذه األرض هو لالختبار واالبتالء، وأن اهلل تعاىل هو املتكفل حبساب الناس ال
 يتدبر من فمنهم ألهلها؛ واختباراً  امتحاناً  ذلك جعلنا إمنا فإنا وأهلها، للدنيا حممد يا هتتم ال أي" يوم القيامة، حيث قال:

 .1جنازيهم" فإنا كفرهم عليك يعظمن فال أيديهم؛ بني القيامة يوم مث يكفر، من ومنهم ويؤمن
إن اهلل تعاىل خلقنا على هذه البسيطة لالختبار، واالختبار هذا يتطلب شرطًا ضروريًا يتمثل حبرية االختيار يف احلياة 

 آَلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  ﴿َوَلوْ  قال تعاىل:، الدنيا، وهذا متفق مع نظرة اإلسالم إىل دار احلياة الدنيا يف كوهنا دار اختيار ال دار إجبار
يًعا ُكلُُّهمْ  اأْلَْرضي  يفي  َمن َٰ  النَّاسَ  ُتْكريهُ  أَفَأَنتَ   مجَي نينيَ  َيُكونُوا َحىتَّ ، فهذه اآلية تقرر قاعدة عظيمة يف كون [11:يونس] ﴾ُمْؤمي

تغيري معتقدهم الديِن وإجبارهم على ذلك، إمنا االختالف الديِن أمر حتمي وهو سنة إهلية، وال ينبغي لنا إكراه الناس على 
علينا التبليغ والدعوة باليت هي أحسن ومن شاء فليؤمن وشاء فليكفر، ويف حال تدخل املسلمون يف إجبار الناس حىت يكونوا 

 مسلمني، فهذا خمالف لسنة اهلل تعاىل يف وجودنا على هذه األرض، واملتمثلة باالختبار واملتحصلة باالختيار.
إن اجملتمع اإلسالمي قائم على العقيدة الربانية ولكنه ليس مبعزل عن االختالف احلاصل يف املعتقد الديِن، وليس من 
الصحيح حظر اآلخر واملخالف يف املعتقد، بل بجب استيعابه داخل اجملتمع اإلسالمي وتنظيم أسس التعامل معه. إن هذا 

عية، ووظيفتنا كمسلمني تبليغ الدعوة وتفهيم الناس قواعد ديننا احلكيم وإقامة االختالف والتنوع إمنا هو ظاهرة صحية جمتم
احلجة عليهم، فمن شاء بعدها اإلسالم فله ذلك ومن آثر البقاء على معتقده فله ذلك ويتحمل بعدها نتائج قراره، وأمره إىل 

اة ال قضاة، وال مينع ذلك التعايش معهم اهلل تعاىل، فهو الذي حياسب الناس على معتقدهم وليس البشر، فاملسلمون دع
بسلم وأمان، يقول مجال البنا: "من هذا نفهم إن ما تطرق إىل بعض األذهان من وجود جمتمع إسالمي أحادي الطبيعة ألنه 

ة تصبح يدين بالتوحيد، إمنا هو لبس ووهم بل مفارقة؛ ألن اإلميان بتوحيد اهلل يستتبع التعددية فيما سواه، وإن هذه التعددي
أمرا الزمًا حبكم الواحدية اإلهلية ... ويف الوقت نفسه فإن اهلل تعاىل هو الذي أراد هذه التعددية، ووضع هلا آلياهتا حىت ال 

 .2يتطرق اخللل إىل هذه التعددية، وهبذا جند التوحيد اخلالص بالنسبة هلل تعاىل، والتعددية بالنسبة للمجتمع"
ة ألي جمتمع حىت يف االختالف الديِن، ولكن هذا االختالف قد حنسن تطويعه إن االختالف ظاهرة صحية سليم

ليكون عنصر بناء وارتقاء يف اجملتمع، وذلك إذا ما تعاملنا مع املخالف وفق ضوابط الشرع املتمثلة بقبوله ابتداًء ودعوته باليت 
ى الرب والقسط، والوقوف على األرضية املشرتكة فيما هي أحسن، ومعاملته وفق النظرة اإلنسانية واإلسالمية احلسنة املبنية عل

بيننا، واليت أمهها الشراكة يف اإلنسانية واحرتامها، عند ذلك يكون االختالف عامل بناء وتكامل، يف املقابل قد يكون 
اإلقصائي الضيق  االختالف الديِن شرًا ووبااًل على اجملتمع بأسره وذلك جراء ما اقرتفت أيدينا وعقولنا، فمىت وجد الفكر

                                                            
 .314ص ،17ج ،املرجع السابق 1
 .1، صالتعددية في مجتمع إسالميالبنا،  2
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الناظر لألمور حبدية تامة وال يقبل إال نفسه ومن على هواه، فهنا تتولد لدى اجملتمع بأسره الضغينة وإضمار الشر والسوء، 
وقد تتحول إىل تطبيق عملي يهلك كل من حييط به، واألدهى من ذلك ِارسة هذا الفكر عمليًا باسم الدين، واستشعار 

 ره التطريف.معية اهلل يف تنفيذ فك
 غير المسلمين والدعوة لإلسالم من نظرة قرآنية:

لقد جاء االسالم خماطبًا البشرية مجعاء للدخول فيه، فهو عام للناس كافة وليس لعرق أو جنس معني، يقول تعاىل: 
ريًا لِّلنَّاسي  َكافَّةً  إيالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما﴿ يرًا َبشي وهذه اخلصيصة تتطلب الدعوة إىل هذا  [،21:سبأ] ﴾يَ ْعَلُمونَ  اَل  النَّاسي  َأْكثَ رَ  َوَلكينَّ  َوَنذي

الدين إلقامة احلجة على كل من بلغته هذه الدعوة، حبيث ال يكون له عذر أمام اهلل تعاىل، وقد أوجد اهلل تعاىل أسس عامة 
 تنظم هذه الدعوة حبيث حتقق مقاصدها وتنظم سريها.

 األسلوب الدعوي: -1
القرآنية يف دعوة غري املسلمني تتمثل يف أسلوب الدعوة إىل هذا الدين، فقد بني اهلل تعاىل أساليب إن أول األسس 

هْلُمْ  احلََْسَنةي  َواْلَمْوعيظَةي  بياحلْيْكَمةي  َربِّكَ  َسبييلي  إيىَل  الدعوة إىل اإلسالم، فقال سبحانه وتعاىل يف آية جامعة مانعة:﴿ادْعُ   بيالَّيتي  َوَجادي
يَ  َن َأْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  إينَّ  نُ َأْحسَ  هي يَن﴾  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسبييليهي  َعن َضلَّ  مبي لقد حصرت هذه اآلية العظيمة  ،[121:النحل]بياْلُمْهَتدي

، ويبني الصابوين هذه األساليب 1أساليب الدعوة إىل اهلل بطرق ثالث، احلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة باليت هي أحسن
 يؤثر مبا واللني، واللطف احلكيم، باألسلوب القدسية وشريعته اهلل دين إيىل الناس حممد يا ادع القرآين، فيقول: "أيوفق الفهم 

هْلُم والشدة، والقسوة والتأنيب بالزجر ال وينجع، فيهم يَ  باليت ﴿َوَجادي  هي اليت بالطريقة املخالفني وجادل أي َأْحَسُن﴾، هي
. لقد سبق اإلسالم يف إقراره هذا األسلوب الدعوي كل 2واللني" والرفق والرباهني، باحلجج واجملادلة املناظرة طرق ومن أحسن،

األفكار واملذاهب الوضعية، فخط أساليب الدعوة وحصرها بطرق أخالقية ال يوجد هلا نظري، فالدعوة وفق أسلوب حكيم 
جملادلة الفكرية وفق األسس الصحيحة للمجادلة، كلها طرق مبِن على اللطف واللني واملوعظة باحلسىن دون هتديد ووعيد، وا

أخالقية تراعي اَلانب اإلنساين، وهذا األسلوب مفقود يف كثري من األفكار واملذاهب الوضعية اليت تسعى الستمالة الناس 
 بأي وسيلة كانت، بطرق أخالقية قائمة على االقتناع أم ال.

وب الدعوة باللطف واللني مبدآن قرآنيان أساسيان يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، إن أسلوب اجملادلة باليت هي أحسن، وأسل
يَ  باليت إيالَّ  الكتاب َأْهلَ  جتادلوا حيث جند الرتكيز عليهما يف أكثر من موضع يف الكتاب العزيز، فقال تعاىل: ﴿َوالَ   هي

فهي دعوة إىل اجملادلة باحلسىن بعيدًا عن اإلكراه والتهديد، وأما أسلوب اللطف واللني جنده يف أمر اهلل  ،[46:العنكبوت]َأْحَسُن﴾ 
ًنا قَ ْوال َلهُ  ﴿فَ ُقوالحيث أرشدمها إىل األسلوب القومي يف دعوة فرعون، فقال تعاىل:  -عليهما السالم -تعاىل لسيدنا موسى وهارون  لَي ِّ

رُ  َلَعلَّهُ   .[44:طه]َشى﴾ خيَْ  َأوْ  يَ َتذَكَّ

                                                            
 .110ص ،12، جاللباب في علوم الكتاب، عادل بنا 1
 .130ص ،2، جصفوة التفاسيرالصابوين،  2
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لقد نص القرآن الكرمي على مبدأ عظيم يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، واملتمثل بأن ال إكراه يف الدين، فاعتناق اإلسالم يكون 
يني  يفي  إيْكرَاهَ  اَل ﴿بكامل اإلرادة ونابع من اقتناع تام دون ختويف أو هتديد، يقول تعاىل:  َ  َقدْ  الدِّ نَ  الرُّْشدُ  تَ بَ نيَّ  ﴾الَغيِّ  مي

، فهذه اآلية تؤكد على احرتام اإلسالم وتأكيده على حرية االعتقاد، وأن األمر الرباين لنا هو بالدعوة إىل اهلل دون [216:البقرة]
إجبار، وأن السبيل لدخول اإلسالم هو االختيار املبِن على االقتناع التام، وهذا املبدأ يتفق مع سنة اهلل يف خلقنا واملتمثلة 

 أمر بىن بار، واالختبار هذا يتأتى من خالل حرية االختيار، يقول الرازي يف معرض تفسريه هلذه اآلية: "أنه تعاىل ماباالخت
 يف عذر للكافر الدالئل هذه إييضاح بعد يبق مل ... إينّه واالختيار، الّتمُكن على بناه وإيمّنا والقسر، اإلجبار على اإلميان

 القهر يف إيذ االبتالء، دار هي اليت الّدنيا دار يف بجوز ال ِا وذلك عليه، وبجرب اإلميان على يقسر أن إيال الكفر على اإلقامة
. إن اإلكراه على اعتناق اإلسالم أمر رفضه القرآن الكرمي مجلًة 1واالمتحان" االبتالء معىن بطالن الّدين على واإليكراه

املوصلة لالعتناق التام، وأخرب اهلل تعاىل أن واجبنا الدعوة باليت هي  وتفصياًل، وجعل الطريق العتناق اإلسالم هي الدعوة
أحسن وأن النتائج أمرها إىل اهلل تعاىل، ومن شاء أن يؤمن فله ذلك، ومن رفض فله ذلك وحسابه على اهلل، يقول تعاىل: 

ن احلَْقُّ  َوُقلي ﴿ ن َشاء َفَمن رَّبُِّكمْ  مي وبعد إقامة احلجة عليهم بالدعوة وفق منهج وأوامر  ،[21:الكهف] ﴾فَ ْلَيْكُفرْ  َشاء َوَمن فَ ْليُ ْؤمي
اهلل تعاىل فهم أمام خياران، إما أن يسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما أن يصروا على كفرهم، فعندئذ ال يسعنا إال أن 

َ  دييُنُكمْ  نقول ﴿َلُكمْ  ﴾  َويلي يني  كيف الدين، لنشر األجنع الطريق هلي اهلل دين إىل لدعوةا يف القرآنية األسس هذه إن ،[6:الكافرون]دي
 قلوهبم فتنفتح اآلخرين، إقناع يف املؤثرات أهم من تعد رفيع خلق من حتويه وما األساليب فهذه خبري؟ حكيم لدن من وهي ال

 فالنفس اإلنسانية، الفطرة تراعي اهلل إىل الدعوة يف واإلحسان فالرفق يف اإلسالم، للدخول سبيالً  فتكون اهلل، كالم لسماع وعقوهلم
وشدة، فيجب علينا أن نضع هذه األسس الدعوية  حبزم ويدعوها عليها يغلظ ِن وتأنف ولني، برفق يعاملها ملن وحتسن حترتم

 أمام ناظرينا، وأن نتمثلها يف مسريتنا الدعوية إىل اهلل تعاىل.
 قرآنية: نظرة من والتعامل األخالقي المسلمين غير

من ميزة اإلسالم أنه يقوم على األخالق احلميدة ويعززها وينبذ األخالق السيئة وحيارهبا، فاملنظومة األخالقية يف اإلسالم 
جزء أساسي متكامل من املنظومة اإلسالمية العامة حث عليها القرآن الكرمي والسنة املطهرة، ووعد اهلل من يلتزمها باألجر 

 ا بالعقاب يوم القيامة.الكبري، وتوعد اهلل من خيالفه
إن املنظومة األخالقية بكل ما حتتويه هذه املنظومة من أخالق كالصدق واإلحسان والعدل واألمانة وعدم بذاءة اللسان 
هي أمر رباين وجب التزامه، ومن ِيزات املنظومة األخالقية يف اإلسالم أهنا غري مقصورة على املسلمني، مبعىن أن هذه 

التمسك هبا وإعماهلا مع املسلم وغري املسلم، فهي أخالق عابرة لألجناس واحلدود واملخالفني، فاألمانة مثاًل األخالق بجب 
 بجب أن يتحلى به املسلم مع مجيع البشر، فال تكون اخليانة حراماً مع املسلمني حالاًل مع الكافرين.

                                                            
 .11ص ،0، جمفاتيح الغينالرازي، فخر الدين  1
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لتزامها مع غري املسلمني، وبينت أن االختالف الديِن ال لقد تناولت اآليات القرآنية بعضاً من القيم األخالقية وأمرت با
 يكون حائاًل دون إعماهلا معهم، وهنا أحاول الوقوف على بعض هذه النصوص، وميكن إمجاهلا باالِت:

 العدل: -1
 الظلم عن وهنت والظروف، األحوال كانت مهما إليه ودعت العدل، قيمة إعالء على الشرعية النصوص مجلة دلت

 أن تعاىل اهلل واعترب العدل، هو  احلسىن اهلل أمساء أحد يكون أن ويكفي واآلخرة، الدنيا يف العقوبات بأشد مرتكبه وتوعدت
َناتي  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا ﴿َلَقدْ  :تعاىل فقال العدل، لتحقيق هو السماوية الكتب وإنزال الرسل إرسال أسباب أحد  َمَعُهمُ  َوأَنَزْلَنا بيالبَ ي ِّ

﴾  النَّاسُ  لييَ ُقومَ  َواملييزَانَ  الكيَتابَ  ْسطي  على النصوص تواترت شرعي ومقصد إسالمي قيمة وخلق فالعدل [،21:احلديد]بيالقي
   .1عنها التنازل ميكن ال واجبة وفريضة ضرورة وعده اإلسالمية، للشريعة األول املقصد عماره حممد واعتربه إثباته،

وفق لقد أرشدنا القرآن الكرمي إىل إقامة العدل حىت مع الكافرين، وأن االختالف الديِن ال يكون سببًا ملنع معاملتهم 
 وحذرنا قواعد وضوابط العدل، وال يكون سببًا للظلم واَلور، وأن معتقدهم الباطل مرده إىل اهلل هو املتكفل حبساهبم عليه ال البشر،

مْ  فَادْعُ  فَليَذليكَ ﴿للظلم، فقال تعاىل:  سبباً  املعتقدي تالفاالخ جنعل أن جل شأنه من ْرتَ  َكَما َواْسَتقي  آَمنتُ  َوُقلْ  َأْهَواَءُهمْ  تَ تَّبيعْ  َوال أُمي
َا ن اللَّهُ  أَنَزلَ  مبي ْرتُ  كيَتابر  مي لَ  َوأُمي َْعدي َنُكمُ  ألي ةَ  ال َأْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  َأْعَمالَُنا لََنا َوَربُُّكمْ  َرب َُّنا اللَّهُ  بَ ي ْ نَ َنا ُحجَّ َنُكمُ  بَ ي ْ نَ َنا بَجَْمعُ  اللَّهُ  َوبَ ي ْ  َوإيلَْيهي  بَ ي ْ

ريُ  ُلوا َأالَّ  َعَلى قَ ْومر  َشَنَآنُ  بَجْريَمنَُّكمْ  وقال تعاىل: ﴿َواَل  ،[11:الشورى] ﴾اْلَمصي ُلوا تَ ْعدي ْقَوى﴾  أَقْ َربُ  ُهوَ  اْعدي ، يقول القرطيب يف [1:املائدة]ليلت َّ
فالعدل مقصد إسالمي عام يشمل  ،2عليه" العدل من مينع ال الكافر كفر أن على أيضاً  اآلية تفسريه هلذه اآلية: "ودلت معرض

عموم الناس وال يقتصر تطبيقه بني املسلمني فحسب، فإنسانية اإلنسان تكفل له املعاملة وفق معيار العدل والقسط بغض النظر عن 
 االختالفات بني البشر، يقول حممد عمارة: "إن وجوب فريضة العدل اإلسالمية على الكافة وعمومها وشوهلا يتعدى هبا نطاق

األمر الذي بجعلها فريضة األولياء، فنجدها واجبة العموم بصرف النظر عن العقائد والشرائع الدينية اليت يدين هبا من هلم احلق فيها، 
 3إنسانية وضرورة بشرية جتب على اإلنسان لإلنسان".

ًا بالغاً، فقد أمر به بني البشر العدل باعتباره قيمة إنسانية وأخالقية من أهم القيم اليت أوالها القرآن الكرمي اهتمام
 .[11:النساء] ﴾بيالَعْدلي  حَتُْكُموا َأن النَّاسي  بَ نْيَ  َحَكْمُتمْ  ﴿َوإيَذا :أمجعني، فقال تعاىل

العدل بني مجيع البشر بغض النظر عن معتقدهم الديِن، واعتبار العدل أحد مقومات الشخصية إن التوجيه القرآين حنو إقامة 
اإلسالمية، وأنه عمل وخلق نتعبد اهلل به، هلو أحد املؤثرات على قلوب وعقول غري املسلمني، فقد يكون سبياًل لدخول بعضهم يف 

 .4مرتؤكد هذا األاإلسالم، وهناك شواهد عدة من التاريخ اإلسالمي 
                                                            

 .63ص -62ص، حقوق ال ضرورات اإلنسان وحقوق اإلسالم، عمارة 1
 .117: ص 6ج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  2
 .66، صحقوق ال ضرورات اإلنسان وحقوق اإلسالم عمارة، 3
خليفة، فنقلوا خصومتهم مع اليهودي الذي سرق درع اخلليفة، فأنكر اليهودي أن يكون هذا الدع لل -رضي اهلل عنه -من أمثلة ذلك ما حدث بني اخلليفة علي 4

وكذب اليهودي، فكان هلذه احلادثة  رضي اهلل عنه للقاضي شريح، ومل يستطع اخلليفة إثبات أن الدرع له، فحكم بالدرع لليهودي مع علم القاضي بصدق علي
 .1: ص1، جةالبداية والنهاياألثر البالغ على اليهودي فأعلن إسالمه بني يدي على كرم اهلل وجهه. انظر: ابن كثري، 
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 عدم الّسباب وبذاءة اللسان: -2
املنظومة األخالقية منظومة ضابطة َلميع احلواس، فتهذهبا من الوقوع يف التجاوزات، واألخالق من أهم ما مييز  

اإلنسان املسلم حبيث جتعله علم بني الناس، ومن األخالق اليت أرشد إليها القرآن الكرمي يف التعامل مع غري املسلمني حفظ 
 عن السباب والشتم. اللسان

إن تبِن اإلنسان ملعتقد ما قد يقوده حنو شن اهلجوم اللفظي حنو املخالف، فنبهنا اهلل تعاىل هلذا األمر، ودعانا إىل عدم 
ن َيْدُعونَ  الذين َتُسبُّواْ  االجنرار حنو السب والشتم يف دعوتنا للغري، فقال تعاىل: ﴿َوالَ  ﴾  بيَغرْيي  َعْدواً  اهلل فَ َيُسبُّواْ  اهلل ُدوني  مي عيْلمر

، وهذا األمر  يقع فيه كثري ِن يدعون إىل أفكارهم املذهبية والوضعية فرتاهم يشنون أغلظ الشتائم على من [171:األنعام]
خيالفهم املعتقد، واهلل تعاىل أراد ملن حيمل أعباء الدعوة التحلي باألخالق احلميدة وال ينجر ملستنقع الشتائم، فهو منزل ال 

 يليق مبا يدعو إليه اإلسالم، فسفري اإلسالم إنسان متثل أخالق القرآن وجعلها هتذب كل حواسه ومن أمهها اللسان.
 الصدق: -3

إن الصدق من األخالق اإلسالمية اليت أمر اهلل تعاىل هبا عبادة واعترب الكذب من عالمات النفاق، والصدق وعدم 
 فر، فيجب قول الصدق مع اَلميع مهما كانت الظروف واملآالت.الكذب خلق إسالمي عام ال مييز بني مسلم وكا

مع اإلقرار أن مجيع األنبياء بدون  -لقد حتدثت آيات عدة عن اتصاف بعض األنبياء بالصدق مع أقوامهم الكافرة
بالتايل هذا أمر ويف هذا داللة على التزام األنبياء عليهم الصالة والسالم الصدق مع قوهم من الكافرين، و  -استثناء صادقني

 لنا العتماد الصدق وعدم الكذب مع من خيالفونا املعتقد، ومن هذه اآليات:
يمَ  اْلكيَتابي  يفي  َواذُْكرْ ﴿قوله تعاىل:  يًقا َكانَ  إينَّهُ  إيبْ رَاهي دِّ  .[41:مرمي] ﴾نَبييًّا صي
قَ  َكانَ  إينَّهُ  إيمْسَاعييلَ  اْلكيَتابي  يفي  َواذُْكرْ ﴿وقوله تعاىل   .[14:مرمي] ﴾نَبييًّا َرُسوالً  وََكانَ  اْلَوْعدي  َصادي

إن الصدق يف القول وعدم الكذب مع مجيع البشر هلو أحد أسباب زرع الثقة وأخذ صورة إبجابية عن الصادق، وهذا له 
ديِن مأمور تأثري على غري املسلم، فعندما يرى صدق املسلم يف كالمه وتعامله وشىت جوانبه ويعلم أن صدقه هذا نابع من أمر 

 به يتعبد اهلل به، فقد يكون هذا األمر أحد املؤثرات يف غري املسلمني لإلعجاب هبذا الدين ومن مث دخوله.
 األمانة: -4

من األخالق اإلسالمية اليت أشار القرآن الكرمي إىل وجوب إعماهلا دون متيز بني الناس يف معتقدهم الديِن هي األمانة، 
 اخليانة، فهي تشمل األمانة يف املعامالت، واألمانة يف أداء األمانات، واألمانة يف النصح...واألمانة هي على خالف 

 َأْهليَها﴾ إيىَل  األَمانَاتي  تُ َؤدُّوا َأن يَْأُمرُُكمْ  اللَّهَ  ﴿إينَّ  يقول تعاىل خماطباً املسلمني يف وجوب الوفاء بأماناهتم مع مجيع الناس:
، فهذه اآلية أمرت بأداء األمانات إىل أهلها ومل متيز بني أصحاهبا يف املعتقد، وينقل ابن كثري تفسري ابن عباس [11:النساء]

، ويذكر الصابوين أن اآلية جاءت خماطبة مجيع املكلفني بوجوب إعطاء األمانات 1"هي مبهمة للرَب والفاجر"لكلمة )أهلها( فيقول: 
                                                            

 .331ص ،2، جالعظيم القرآن تفسير ابن كثري، 1
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 حقوق كانت سواءً  بالذمم املتعلقة احلقوق مجيع تعم األمانات أن كما املكلفني، َلميع عام طابألصحاهبا دون متييز، فيقول: "اخل
 .1العباد" أو اهلل

ْم ﴿ وموفون بعهدهم: ألماناهتمهنم مؤدون أاملؤمنون ب خر واصفاً آويقول تعاىل يف موضع  هي ََمانَاهتييْم َوَعْهدي يَن ُهْم ألي َوالَّذي
مانة لكل نه يؤدي األأصفة املؤمن ب فبينت أن ،بصنف من الناس التقييدوهذه الصفة جاءت مطلقة عن ، [1:املؤمنون] رَاُعوَن﴾

وهذه  ،مانة هلم والوفاء بالعهود معهمداء األأويفي بالعهد، فيكون غري املسلمني مشمولني هبذا احلكم من وجوب  ائتمنهمن 
يب طالب رضي اهلل عنه برد أفكلف علي بن  ،ن مكة للمدينةرسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم عند هجرته م هما طبق

 .2أودعوها عنده مانات قريش اليتأ
أخريًا فإن املنظومة األخالقية بكل ما حتويه متثل ميزة لإلسالم واملسلمني، وهي مسة يتميز هبا املسلم جتعله يتفوق على 

عزيز حكيم، فيجب علينا كمسلمني أن نلتزم هذا األمر  مجيع أقرانه املخالفني، وتدل على عظم هذا الدين، وأنه من عند
القرآين يف تعاملنا مع املسمني وغري املسلمني، فنكون خري سفري خلري دين، كما أن احلفاظ على إعمال املنظومة األخالقية مع 

م ِا قد يؤثر فيهم غري املسلمني له أثر واضح على تفكري ونفسية غري املسلمني، وجتعلهم يأخذوا صورة طيبة عن اإلسال
 فيدخلون يف دين اهلل تعاىل.

 قرآنية: نظرة من والعالقة االجتماعية المسلمين غير
تعترب العالقة االجتماعية يف جمتمع ما من أهم عوامل هنضة اجملتمع وترسيخ أسسه وفق منهج التكامل والبناء والتطور، 

التعاون والشراكة فهي عنصر مهم يف حتصني اجملتمع وتطوره، وإذا كانت فمىت كانت العالقات االجتماعية قوية ومبنية على 
العالقات االجتماعية واهية أو متصدعة وقائمة على عدم الثقة واحلذر، فإن ذلك عنصر من عناصر التصدع اجملتمعي، 

 وبالتايل بقود إىل اهنيار يف اَلبهة الداخلية.
مع إسالمي خايل من املخالفني يف املعتقد الديِن، فإن اإلسالم وضع وملا كان من الصعب بل من املستحيل إبجاد جمت

قواعد عامة تضبط التعامل مع هذا املخالف الديِن من حيث العالقات االجتماعية، ومل يرتك األمر ألهواء الناس ورغباهتا، 
املسلمني واليت ميكن إمجاهلا  والقرآن الكرمي يف مواضع عدة ذكر بعض هذه القواعد الضابطة للعالقة االجتماعية مع غري

 باآلِت:
 في الزواج: -1

إن الزواج هو الطريق األوىل إلنشاء اللبنة األساسية يف اجملتمع واملتمثلة باألسرة، واهلل تعاىل أباح لنا الزواج بالكتابيات ومل 
لَّ  اْليَ ْومَ ﴿: بجعل االختالف الديِن عائقًا يف تزوج املسلم من غري املسلمة من أهل الكتاب، يقول تعاىل  الطَّيَِّباتُ  َلُكمْ  ُأحي

ينَ  َوَطَعامُ  لٌّ  اْلكيَتابَ  أُوُتوا الَّذي لٌّ  َوَطَعاُمُكمْ  لَُّكمْ  حي ُمْ  حي نَ  َواْلُمْحَصَناتُ  هلَّ َناتي  مي نَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤمي ينَ  مي ن اْلكيَتابَ  أُوُتوا الَّذي  مي

                                                            
 .261ص ،1، جصفوة التفاسيرالصابوين،  1
 .410، صفقه السيرةالغزايل،  2
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نينيَ  ُأُجوَرُهنَّ  آتَ ْيُتُموُهنَّ  إيَذا قَ ْبليُكمْ  رَ  حُمْصي نيَ  َغي ْ ي َواَل  ُمَسافيحي ذي ميَاني  َيْكُفرْ  َوَمن َأْخَدانر  ُمتَّخي َرةي  يفي  َوُهوَ  َعَمُلهُ  َحبيطَ  فَ َقدْ  بياإْلي  اآْلخي
ريينَ  َن اخْلَاسي  .[1:املائدة] ﴾مي

تبعاهتا إجناب األطفال وتشكيل فهذه اآلية خترب حبكم شرعي اجتماعي مفاده جواز االقرتان بغري املسلمة، واليت من 
نْ  ، يقول تعاىل:1أسرة، ووجود حالة من املودة والرَحة بني األزواج حىت ولو كانت الزوجة كتابية نْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتيهي  ﴿َومي  مِّ

ُكمْ  َها لَِّتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَنُفسي َنُكم َوَجَعلَ  إيلَي ْ َودَّةً  بَ ي ْ ُرونَ  لَِّقْومر  آَليَاتر  َذليكَ  يفي  إينَّ  َوَرَْحَةً  مَّ كل هذه مبادئ عامة   ،[21:الروم] ﴾يَ تَ َفكَّ
 تؤسس إلبجاد جمتمع يسوده احملبة والرَحة، ويكون من القوة مبكان حبيث يصعب النخر فيه أو هدمه.

 في األسرة: -2
هذه األسرة وهي األم ال تدين إن إباحة اهلل تعاىل للمسلم بالزواج من كتابية معناه وجود أسرة وأبناء، وأن أحد أعمدة 

باإلسالم، فهل كفر األم مدعاة لبغض األبناء ألمهم وهجراهنا، كما أنه قد يكون االبن مسلمًا ألبوين كافرين، فما هو 
 التوجيه القرآين للتعامل مع األبوين الكافرين؟

هنما وهجراهنما فيما ال معصية هلل فيه، لقد أخرب اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل أن كفر الوالدين ال يستتبع بغضهما وعصيا
إمنا لألبويني احلق يف احملبة والطاعة والقول اللني، واملعاملة احلسنة وكل ما فيه معىن الرب واإلحسان كل ذلك مشروط بغري 

ْعُهَما َفاَل  عيْلمٌ  بيهي  َلكَ  لَْيسَ  َما يبي  ُتْشريكَ  َأن َعلى َجاَهَداكَ  ﴿َوإين معصية اهلل تعاىل، يقول تعاىل: ُهَما ُتطي ب ْ نْ َيا يفي  َوَصاحي  الدُّ
ُعُكمْ  إييَلَّ  مُثَّ  إييَلَّ  أَنَابَ  َمنْ  َسبييلَ  َواتَّبيعْ  َمْعُروفًا َا فَأُنَ بُِّئُكم َمْرجي  .[11:لقمان]تَ ْعَمُلوَن﴾  ُكنُتمْ  مبي

ومصاحبتهما لقد وضعت هذه اآلية قاعدة عامة يف التعامل مع الوالدين الكافرين، فأمرت بربمها وحسن معاملتهما 
 سبب مها الوالدين باملعروف، وذلك ألهنما سبب وجوده، فكيف يسيء اإلنسان ملن كان يف سبب وجوده؟ يقول ابن كثري: "فإن

، وهذه املبدأ يف التعامل من أهم املبادئ الكفيلة يف 2باإلشفاق" والوالدة باإلنفاق لدفالوا اإلحسان، غاية عليه وهلما اإلنسان، وجود
َحاية األسرة من االهنيار والتصدع االجتماعي، كما أهنا تنقل الصورة احلقيقية لإلسالم وتبني مدى تأثري اإلسالم يف هتذيب الثقافة 

بِن على الرب واإلحسان خيلق جواً عاماً من قبل األسرية عند املسلم ِا قد يكون هلا األثر يف دخول الوالدين يف اإلسالم، وهذا اَلو امل
 هذا الدين على ابنهم من خالل السلوك العملي.الوالدين غري املسلمني للسماع عن اإلسالم، حيث يروا ما أحدثه 

 في التكافل االجتماعي: -3
 للفقري، ويتحمل يقوم مبدأ التكافل االجتماعي على وجود حالة من التعاون بني مكونات اجملتمع حبيث حيسن الغِن

الغِن جزأ من أعباء الفقر على الفقراء واملساكني، ومن أحد أعمدة التكافل االجتماعي هي التصدق على الفقراء وسد 
حاجتهم، واإلسالم عندما أمر األغنياء بتقدمي يد العون للفقراء مل مييز بني فقري مسلم وغري مسلم، بل جعل الفقر هو 

، وجعل هذه الصدقة من باب احلق على الغِن للفقري، وأخرب اهلل تعاىل باألجر العظيم ملن يتصدق األساس يف تقدمي املساعدة

                                                            
 .110، صمن فقه الدولة في االسالمالقرضاوي،  1
 .264ص ،6،جتفسير القرآن العظيم، ابن كثري 2
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ينَ  على الفقري، فقال جل شأنه: ى  ﴿َوالَّذي هلييمْ  ىفي ْعُلومٌ  َحقٌّ  أَْموََٰ آئيلي *  مَّ ﴾ لِّلسَّ فاهلل تعاىل امتدح املسلم  ،[21-24:املعارج] َواْلَمْحُرومي
ماله للفقراء واملعوزين، ومل تفرق اآلية بني الفقري املسلم وغريه، فهي مطلقة عن التقييد بنوع ديانة الفقري الذي يقدم جزأ من 

  واملعوز.
َا﴿ويقول تعاىل يف موضع آخر:  َدقَاتُ  إيمنَّ لينيَ  َواْلَمَساكينيي  ليْلُفَقرَاءي  الصَّ َها َواْلَعامي نيَ  قَابي الرِّ  َويفي  قُ ُلوبُ ُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةي  َعَلي ْ  َواْلَغاريمي

بييلي  َوايْبني  اللَّهي  َسبييلي  َويفي  نَ  َفرييَضةً  السَّ ويف هذه اآلية يعدد اهلل تعاىل األصناف املستحقة ، [67:التوبة] ﴾َحكييمٌ  َعلييمٌ  َواللَّهُ  اللَّهي  مي
بذكر ديانة الفقراء واملساكني، فتشمل  للزكاة وعدد منها الفقراء واملساكني، وجاء اللفظ بصيغة مطلقة عن التقييد فلم تقيد 

 .1كل من اتصف بالفقر أو املسكنة بغض النظر عن ديانته ِن مل تثبت عداوهتم للمسلمني
السرخسي: "إن املقصود سد خلة احملتاج ودفع حاجته بفعل هو قربة املؤدي، وهذا املقصود حاصل بالصرف إىل أهل اإلمام يقول 

. ويقول ابن عابدين: "وال شك أن التصدق على 2ألنا مل ننه عن املربة ملن ال يقاتلنا"الذمة، فإن التصدق عليهم قربة بدليل التطوعات 
 .3الفطر والكفارات"إليهم صدقة  أهل الذمة قربة، حىت جاز إن يدفع

لقد فهم الصحابة رضوان اهلل عنهم مقصود اهلل تعاىل فرتمجوا آياته ِارسة عملية، فهذا اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي 
اهلل عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبري ضرير البصر، فقال له عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من أي أهل 

ل: يهودي، قال: فما أَلأك إىل هذا؟ قال: أسأل اَلزية واحلاجة والسن، فأخذ عمر بيده وأخذه إىل منزله الكتاب أنت؟ قا
فرضخ له بشي يف املنزل، وأرسل إىل خازن بيت املال، فقال: انظر هذا وضرباءه ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته مث خنذله عند 

َا﴿ اهلرم  .4﴾َمَساكينيي َوالْ  ليْلُفَقرَاءي  الصََّدقَاتُ  إيمنَّ
 َويُْطعيُمونَ ﴿كما حث القرآن الكرمي على إطعام الطعام للمسكني واليتيم واألسري وإن كان من غري املسلمني فقال تعاىل

ْسكييًنا ُحبِّهي  َعَلى الطََّعامَ  ريًا َويَتييًما مي ومن املعلوم أن هذه اآلية نزلت يف حق األسرى املشركني الذين وقعوا يف  ،[1:اإلنسان] ﴾َوَأسي
 يد املسلمني فامتدح اهلل من ساعدهم من املسلمني.

وينقل ابن كثري عن ابن عباس يف معرض تفسريه هلذه اآلية أهنا نزلت حبق املشركني الذين وقعوا أسرى بيد املسلمني، 
 فكانوا األسارى، يكرموا أن بدر يوم أصحابه أمر  اهلل رسول أن هلذا يشهدو  مشركني، يومئذ أسراهم فيقول: "كان

. لقد أسس اإلسالم منهجاً 1وقتادة" واحلس، وعطاء، جبري، بن سعيد قال وهكذا الغداء، عند أنفسهم على يقدموهنم
متكاماًل من التكافل االجتماعي بني مواطِن الدولة مع اختالف معتقداهتم الدينية، وعاملهم بصورة قل نظريها بني األمم، 

                                                            
فقد اتفقوا على  اختلف الفقهاء يف حكم دفع الزكاة ألهل الذمة، فأجازها أبو حنيفة وحممد بن احلسن، ومنعها أبو يوسف واَلمهور، أما الكفارات والصدقات 1

 .113ص ،2، جالفقه اإلسالمي وأدلته ز إعطائها للذمي. انظر: الزحيلي،جوا
 .111ص ،3، جالمبسوطالسرخسي،  2
 .343ص ،4، جحاشية رد المحتار علا الدر المختار شرح تنوير االبصارابن عابدين،  3
 .126، ص، كتاب الخراجأبو يوسف 4
 .211: ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثري،  1
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فقرر مد يد العون لكل من يعيش يف كنف دولته، أبعد هذا التسامح والتكافل تسامح؟ كل هذا منبعه التوجيه القرآين احلكيم 
 سى معامل التكافل، وما علينا إال السري وفقها ليتحقق الصالح واإلصالح للبشرية مجعاء.الذي أر 

 الخاتمة:
القرآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل املتعبد بتالوته وهو النور الرباين الذي وضعه رب البشر لريشدنا إىل ما فيه صالحنا 

ن القرآن الكرمي قد خط لنا عدة قواعد يف تعاملنا مع املخالف وميكن وخري دنيانا وعاقبة أمرنا، وقد رأينا من خالل الدراسة أ
 تلخيصها باآلِت:

: االختالف سنة إهلية كونية ال يستطيع البشر إلغاؤها وإمنا علينا التعامل مع هذه السنة وفق أوامر اهلل تعاىل أوالً  
 السنة وطبيعتها.وتطويعها لنصل ملقصود الشارع احلكيم، كما بجب علينا فهم سر هذه 

: أرشدنا القرآن الكرمي لطريقة دعوة املخالف الديِن وأخربنا أن نتائج الدعوة أمر هلل تعاىل وما علينا إال بذل اَلهد ثانياً 
 بالدعوة وفق أمره.

غض : أن املنظومة األخالقية هي منظومة إنسانية بجب على املسلم استحضارها يف مجيع تعامالته مع بِن البشر بثالثاً 
 النظر عن االختالف العرقي أو اَلنسي أو الديِن.

: نظم القرآن الكرمي العالقات االجتماعية بني املسلمني وغريهم وضبط إيقاع العالقة األسرية يف حال كان األبوين رابعاً 
 أو أحدمها كافراً، فكانت يف جمملها دعوة للتعامل وفق الرب والقسط واإلحسان.

نية يف التعامل مع املخالف الديِن هلا األثر يف إقناع اآلخرين باإلسالم وقد تكون سبياًل النعتاق : أن األسس الرباخامساً 
 رقاهبم من الكفر والدخول يف اإلسالم.

________________________ 
 المصادر والمراجع:

 أسعد: ، حتقيقحاتم أبي البن العظيم القرآنتفسير الرازي،  التميمي املنذر بن ادريس بن حممد بن الرَحن عبد حممد أبو حامت، أيب ابن .1
 ه (.1411، 3الباز، ط مصطفى نزار مكتبة )السعودية، الطيب، حممد

طيبة،  )دار سالمة، حممد بن سامي :حتقيق ،العظيم القرآن تفسير البصري، القرشي كثري بن عمر بن امساعيل الفداء أبو كثري، ابن .2
 م(.1111

 عبد أَحد عادل حتقيق: الشيخ ،الكتاب علوم في اللبابالنعماين،  الدمشقي احلنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أبو .3
 م(.1111، 1العلمية، ط الكتب دار: )بريوت معوض، حممد علي والشيخ املوجود

 م(.1101املعرفة،  دار: )بريوت ،الخراج كتابإبراهيم،  بن يعقوب يوسف، أبو .4
 م(.2771اإلسالمي،  الفكر دار: )القاهرة ،إسالمي مجتمع في التعدديةمجال،  البنا، .1
 م(.1113املعرفة،  دار: )بريوت ،المبسوطسهل،  أيب بن أَحد بن حممد السرخسي، .6
 م(.1110، 1والتوزيع، ط والنشر للطباعة الصابوين دار: )القاهرة ،التفاسير صفوةعلي،  حممد الصابوين، .0
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 احملسن عبد بن اهلل عبد: حتقيق القرآن آي تأويل البيان عن جامع اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد جعفر الطربي، أبو .1
 م(.2771، 1هجر، ط )دار لرتكي،

 م(.2771، 1السالم، ط دار:)مصر ،حقوق ال ضرورات اإلنسان وحقوق اإلسالمحممد،  عمارة، .1
 ه (.1420، 1القلم، ط دار: ، )دمشقالسيرة فقه حممد، الغزايل، .17
العريب،  الرتاث إحياء دار: )بريوت ،الغين مفاتيحالرازي،  التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد الدين الرازي، أبوفخر  .11

 ه (.1427، 3ط
 م(.1110، 1الشروق، ط دار: )القاهرة ،االسالم في الدولة فقه من يوسف، القرضاوي، .12
: )الرياض البخاري، مسري: ، حتقيقألحكام القرآن الجامعاخلزرجي،  األنصاري فرح بن بكر أيب بن أَحد بن حممد اهلل عبد أبو القرطيب، .13

 م(.2773الكتاب،  عامل دار
 م(.2771، )االسكندرية: املكتب اَلامعي احلديث، االسالمية الشريعة أحكام ضوء في الحزبي النظام مصطفى، صباح املصري، .14
احلديث،  اَلامعي املكتب :، )االسكندريةوالوضعي اإلسالمي السياسي الفكر في المعارضةاَلليل،  عبد احلكيم عبد املغبشي، .11

 م(.2771
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 أهمية الحوار في القرآن الكريم
 

 1وداد جمال حسين  راوه
 ملخص البحث:

يعد احلوار من أهم الطرق الفعالة يف النقاش، وذلك ملا يسهم به من أمهية يف حتقيق التفاهم وتبادل املشاعر ونقل 
األفكار، وليس فقط بني األفراد، وإمنا بني الثقافات واحلضارات واَلماعات، وديننا اإلسالمي احلنيف منذ بدايته دعا إىل 
احلوار، واهتم به اهتماماً بالغاً ملا له من أثر طيب يف اإلقناع والوصول إىل احلقيقة من أيسر السبل وأقومها، ويتضح ذلك من 

لكرمي والسنة النبوية املطهرة حيث بنّي أن احلوار منهج إسالمي أصيل يف الرتبية والدعوة إىل اهلل عز صوره املتعددة يف القرآن ا
وجل. ومن حوارات القرآن الكرمي حوار اهلل عز وجل مع املالئكة واألنبياء، ومن حواراته أيضًا مع األنبياء ومع أقوامهم، 

ع القضايا، ومن أمهها احلوار القائم على الفعل ال على القوة كوسيلة إىل "فالقرآن الكرمي وضع القواعد وأصل األصول حلل مجي
. وهكذا "فالقرآن الكرمي يهدي الناس فيما يهديهم إىل أن حيتكموا إىل احلق وإىل أن يسلكوا الطريق 2التعامل مع املخالفني

ة دون منطق، فيجعل القرآن الكرمي كل الصحيح إليه، وهو طريق احملاورة حىت ال يضلوا فيسلكوا بادئ ذي بدء طريق القو 
قضاياه سبيلها للحوار، وبجعل كل خالفه مع أعدائه وخمالفيه قائمًا على احلوار وال بجعل من القوة سبياًل قط إىل التعامل مع 

 .3املخالفني
_____________________ 

 مفهوم الحوار في اللغة العربية:
. وأن حار مبعىن رجع. وهم يتحاورون أي: 4)احلوار( من احلور وهو الرجوعتذكر معاجم اللغة العربية أن أصل كلمة 

 .1يرتاجعون
وحاورته: راجعته يف الكرم وهو حسن احلوار، وكلمته فما حار جواباً، أي: ما رجَع. وهو بفتح احلاء وسكون الواو، وهو 

 .6الرجوع عن الشيء وإىل الشيء
َها َوَتْشَتكيي إيىَل اللَّهي َواللَُّه َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما إينَّ قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َقْد مسَي  ُلَك يفي َزْوجي َع اللَُّه قَ ْوَل الَّيتي جُتَادي

رٌي﴾ يٌع َبصي حياوره أي: راجعه الكالم من حار، حيور: إذا  1، حتاوركما: أي تراجعك الكالم. وقال الزخمشري[1اجملادلة:] اللََّه مسَي
 فما أحار كلمه. رجع. وسألته

                                                            
 األستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية، جبامعة أم القرى، مكة املكرمة. 1
 .11فرج، ص 2
 .27الشافعي، ص 3
 .161ص مختار الصحاح،الرازي،  4
 .211، ص4ج لسان العرب،ابن منظور،  1
 .42ص غرين القرآن،الراغب،  6
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 أما الحوار في اصطالح المفكرين:
عرفوا احلوار بأنه مناقشة بني طرفني أو أطراف، يقصد هبا تصحيح الكالم، وإظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، 

 .  2ورد الفاسد من القول والرأي
بشرط وحدة املوضوع أو اهلدف،  وعرفه النحالوي بقوله: أن يتناول احلديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال واَلواب،

 . 3فيتبادالن النقاش حول أمر معني
 أهمية الحوار في اإلسالم:

 كثرة استعماله يف الكتاب والسنة، فهناك أكثر من مخس مئة نص من القرآن والسنة تعرض مناذج خمتلفة من احلوار.
 احلضارة السابقة.تكراره واستخدامه يف كل احلضارات، فال تكاد ختلو منه حضارة من 

ن ذََكرر َوأُنَثى  إن التعارف بني الشعوب واحلضارات ال يكون إال باحلوار قال تعاىل: ﴿يَاأَي َُّها النَّاُس إينَّا َخَلْقَناُكم مِّ
 .   [13]احلجرات:يٌم َخبيرٌي﴾ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا إينَّ َأْكَرَمُكْم عينَد اللَّهي أَتْ َقاُكْم إينَّ اللََّه َعلي 

رسالة اإلسالم تنتشر من خالل احلوار أكثر ِا تنتشر من خالل الصراعات والعداوات واحلروب. ومن أدلة ذلك: 
 انتشار اإلسالم واملراكز اإلسالمية، واملساجد يف اآلونة األخرية.

اليت جسدها األنبياء، والعلماء. فاحلوار حماولة للسري  يساعد احلوار يف إثراء العلوم، ويف إحياء ما اندثر من تلك اآلداب
ْه ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيهي َأْجرًا إيْن ُهَو إيالَّ 4على هنجهم يَن َهَدى اللَُّه فَبيُهَداُهُم اقْ َتدي نَي﴾ . قال تعاىل: ﴿أُولَئيَك الَّذي  ذيْكَرى ليْلَعاَلمي

 . [17]األنعام:

ويوجه إىل التفكري للوصول إىل احلقائق، ِا يدفع باملتعلم إىل املشاركة باألسئلة، والفهم، احلوار أسلوب ينمي العقل، 
 . 1والتساؤل عما يدركه من حقائق

نشر اإلنسانية بني الناس، وهو جزء من الرتبية اإلسالمية وتربية األجيال على مهارات احلوار احلضاري يساعد على 
 الشعوب واألمم.ِارسة العمليات اإلنسانية بني 

 أسس الحوار:
 :6قيادة الحوار -أ

 ويقصد هبا: رئاسة احلوار. وهنا يكون دور القائد هاماً إلجناح احلوار، وجعله حواراً بناًء ومن املقرتحات لتحقيق ذلك:

                                                                                                                                                                                                            
  .146ص أساس البالغة،الزخمشري،  1
 أصول الحوار وأدبه في اإلسالم.َحيد،  2
 .111ص أصول التربية اإلسالمية وأساليبها،النحالوي،  3
 .1ص أصول الحوار وأدابه في اإلسالم،َحيد،  4
 .  333ص فلسفة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف،بكر،  1
 تربية األجيال علا أخالقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية.ياَلن،  6
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يف وضع إعداد جدول األعمال وتوزيعه قبل عقد احلوار، ويفضل اشرتاك األفراد يف اقرتاح هذه املوضوعات، واالشرتاك 
ختطيط للحوار واملناقشة لالستعانة به يف إدارة احلوار، بتحديد املكان والوقت واملدينة، وهتيئة املكان مبا يناسبه من استعدادات  

 كاملة. 
تقليل العوائق النفسية واملادية للحوار واملتحاورين أو بني املتحاورين وغريهم من املستمعني، وذلك عن طريق عدم فصل 

 .1احلوار عن بقية املشاركني، وإبراز روح الفريق والتعاون على احلوار موقع قائد
 معرفة أسالين تهدئة الحوارات الحامية: -ب

 هناك أساليب متعددة منها:
 تأجيل املناقشة إىل وقت آخر.

 استخدام كلمات لطيفة، ورد العنف باللني.
 األخوية، وبأمهية مراعاة آداهبا. تذكري املناقشني من البداية بأمهية املناقشة العلمية الودية

 إشارًة، أو تلميحاً.التنبيه من قبل مدير املناقشة أو غريه على كل ما حتصل منه خمالفة لتلك اآلداب باللطف، 
 تحديد الهدف من الحوار: -ج

ن األمور اهلدف من احلوار حيدد موضوعاته، وأساليبه وآدابه. وعليه، يكون احلكم على احلوار مبعرفة أهدافه؛ أل
 مبقاصدها. فالبد إذاً من حتديد أهداف احلوار، ومعرفة الغاية منه.

 ضوابط الحوار ومبادئه:
اهتم القرآن الكرمي باحلوار اهتمامًا كبرياً، وذلك ألن الطبيعة اإلنسانية ميالة بطبعها وفطرهتا إىل احلوار، أو اَلدال كما 

نَساُن َأْكثَ َر َشْيءر يطلق عليه القرآن الكرمي يف وصفه لإلنسان  ن ُكلِّ َمَثلر وََكاَن اإْلي ﴿َوَلَقْد َصرَّفْ َنا يفي َهَذا اْلُقْرآني ليلنَّاسي مي
  [.14]الكهف: َجَداًل﴾

وألجل حتقيق احلوار مقاصده، ومنعاً له من أن يتحول إىل خصومة تؤكد على أن للحوار أصواًل متبعة، وللحديث قواعد 
يريد املشاركة يف أي حوار أن يكون على دراية تامة بأصول احلوار املتبعة، وآدابه؛ ألن احلوار غذاء  ينبغي مراعاهتا، وعلى من

عقول يقبل الناس عليه إقباهلم على غذاء البطون، لذا يقوم بعض احملاورين بشد انتباه من حوله وذلك بإثارة فضوهلم، كأن 
ألحد العظماء، فذلك ِا يعجب الناس وبجعلهم ينصتون أكثر، يستهل حديثه بقصة غريبة أو مثل قدمي، أو سرد مقولة 

لتوقعهم املزيد عنده، ولذلك فإن احملاور الذكي هو الذي خيترب اهتمام صاحبه حبديثه قبل التوغل يف حوار معه وحياول استثارة 
حبه ومن حوله، مبتعداً عن الرمزية اهتمامه مبوضوع احلوار، واحملاور البارع هو الذي بجعل كلماته صوراً تتدفق أمام ناظري صا

 . 2والغموض، باحثاً عن الكلمات والعبارات اليت ُتسمع وتُرى يف آن واحد

                                                            
   بتصرف. 121ص مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة،حجاب،  1
 .  47ص كيف تحاور؟ دليل علمي للحوار،احلبيب،  2
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واحملاور الناجح هو الذي ميتلك فنيات احلوار ويقصد بفنيات احلوار: جمموعة املهارات املتكاملة اليت يتطلبها أداء احملاور 
 .1لألنشطة اليت يتضمنها احلوار بكفاءة

 ن مبادئ الحوار ما يلي:وم
 حسن النية:  -1

َدةر َأن  فمن النصوص العامة اليت وضعت مقومات احلوار، وأصوله وشرط االنتفاع به قوله تعاىل:      َا َأعيُظُكْم بيَواحي ﴿ُقْل إيمنَّ
نَّةر إيْن  ن جي بيُكم مِّ ُروا َما بيَصاحي ﴾ تَ ُقوُموا ليلَّهي َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَّ يدر يٌر لَُّكْم بَ نْيَ َيَدْي َعَذابر َشدي  .[46]سبأ:ُهَو إيالَّ َنذي

إمنا األعمال بالنيات : »فمما ينبغي العناية به إخالص النية هلل تعاىل يف العلم والعمل، وقد أشار إىل ذلك رسول اهلل 
 «.وإمنا لكل امرئ ما نوى

 االلتزام باألخالق الحسنة: -2
األساسية اليت يضعها القرآن الكرمي التزام احملاور املسلم باألخالق احلسنة خالل احلوار نذكر بعضها من األصول واملبادئ 

 :2بإبجاز
 المحاورة بالحسنا: -أ

ةي البد من االبتعاد عن الغلظة والقسوة والعنف أثناء املناقشات قال تعاىل: ﴿ادُْع إيىَل َسبييلي َربَِّك بياحلْيْكَمةي َواْلَمْوعيظَ 
َن َضلَّ َعن َسبييليهي َوُهَو َأْعَلُم بيالْ  َي َأْحَسُن إينَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبي هْلُْم بيالَّيتي هي يَن﴾احلََْسَنةي َوَجادي احلوار اهلادي  [121]النحل: ُمْهَتدي

يفتح القلوب للحق واإلذعان له وبجعل الكالم يؤثر يف النفس، بينما القسوة والغلظة جتلب النفور وتؤدي إىل ابتعاد الناس عن 
َن  صاحب الدعوة واحملاورة، ولذلك وصف اهلل تعاىل رسوله  بأنه بعيد كل البعد عن القسوة والغلظة فقال: ﴿فَبيَما َرَْحَةر مِّ

ْن َحْوليَك﴾ اللَّهي  وا مي ، ويف آية أخرى أمر اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني [111]آل عمران: لينَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغلييَظ اْلَقْلبي اَلنَفضُّ
َي َأْحَسُن إيالَّ  ُلوا َأْهَل اْلكيَتابي إيالَّ بيالَّيتي هي يَن ظََلُموا﴾ مبحاورة أهل الكتاب باحلسىن، فقال تعاىل: ﴿َواَل جُتَادي . [46]العنكبوت:الَّذي

قال القرطيب: "وهذا كله حض على مكارم األخالق، فينبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس ليناً، ووجهه منبسطاً طلقاً مع الرب 
 . 3والفاجر، واملسيء واملبتدع"

 الصبر والحلم: -ب
عن الغضب وأن ال يستفز مهما كان املوقف، قال تعاىل ومن أخالقيات احلوار أن يتسم احملاور املسلم بالصرب واالبتعاد 

لينَي﴾  آمراً نبيه   .[111]األعراف:بالعفو عن الناس وترك الغلظة عليهم ﴿ُخذي اْلَعْفَو َوْأُمْر بياْلُعْرفي َوَأْعريْض َعني اَْلَاهي

                                                            
 .   41ص الحوار فنياته وأسالين تعلمه،اللبودي،  1
    .47ص أصول الحوار مع اآلخر في القرآن الكريم،وزين،  2
 .   16، ص2ج الجامع ألحكام القرآن،القرطيب،  3
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هارة القلب والتسامح مع وال شك أن العفو أعلى درجة من كظم الغيظ ورد الغضب ألن العفو هو ترك املؤاخذة وط
 املسيء ومغفرة خطيئته.

 الرحمة والشفقة: -ج
وال بجب على احملاور أن يكون حريصاً على ظهور احلق وشفيقاً على من حياوره؛ ألنه يسعى هلداية اآلخرين واستقامتهم، 

والغّل، وهذه الرَحة والشفقة كانت من دأب بجوز له أن بجعل احلوار وسيلة لالنتقام والكيد وفرصة للتنفيس عن األحقاد ونشر العداوة 
ي آَمَن يَاقَ وْ  مي إيينِّ األنبياء عليهم الصالة والسالم والصاحلني من أتباعهم يف التعامل واحلوار مع املخالفني، قال تعاىل: ﴿َوقَاَل الَّذي

﴾ ْثَل يَ ْومي اأْلَْحزَابي  .[37]غافر: َأَخاُف َعَلْيُكْم مي

فيق على الطرف اآلخر ألنه يريد اخلري له وملن وراءه، وذلك من خالل بيان احلق والوصول إليه فاحملاور املسلم رفيق وش
 فهو حريص كل احلرص أن يتخذ كل وسيلة شرعية لتحقيق هذا الغرض.

 مقابلة السيئة بالحسنة: -د
الم بطيبه، ويرد الكلمة اَلارحة ومن أخالقيات احلوار يف القرآن الكرمي أن يقابل احملاور املسلم الشدة بالرأفة، وفحش الك

َي أَ  يَِّئُة اْدَفْع بيالَّيتي هي َنَك بالكلمة اللينة، ويدفع االحتقار باالحرتام قال تعاىل: ﴿َواَل َتْسَتويي احلََْسَنُة َواَل السَّ ي بَ ي ْ ْحَسُن فَإيَذا الَّذي
اَها إي  يٌم * َوَما يُ َلقَّ ٌّ َحَي َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلي ﴾َوبَ ي ْ يمر اَها إيالَّ ُذو َحظٍّ َعظي يَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّ . فهذا أمر صريح [31-34]فصلت: الَّ الَّذي

من اهلل للداعية املسلم بأن يكون يف مستوى أرفع أثناء حواره مع اآلخرين، وذلك بالرتفع عن االنتقام ومعاملة املثل باملثل يف 
 تصاف احملاور بالصرب واحللم والبلوغ إىل درجات عليا من اخلري واخللق احلسن. فحش الكالم، والشك أن ذلك ال يتأتى إال با

 البدء باإليجابيات قبل السلبيات: -3
: "إن البداية إن كانت حسنة فإن النتيجة أيضًا حسنة بإذن اهلل. وهذا يقتضي من البداية أن 1ويف ذلك يقول ياَلن

على اخلوض يف احلوار، وعلى الوصول إىل النجاح منها، ومع ذلك ويف حال تكون التصرفات مؤشرة باآلمال الطيبة ومشجعة 
حصول اإلخفاق فيها، ينبغي أن يظل الباب مفتوحًا للجلسات القادمة، وأن تؤدى التصرفات إىل استمرار العالقات 

لكاملة، وباألساليب اإلنسانية، وإىل بقاء اآلمال مفتوحة، وال يتم كل ذلك إال يف ظل الشعور بالتفاؤل، والعدالة ا
 االستبشارية".

 حسن االستماع واإلصغاء: -4
لذلك أوصى أحد احلكماء تلميذه فقال: "تعّلم حسن االستماع كما تتعلم حسن الكالم، ومن حسن االستماع: 

 .2يقول" إمهال املتكلم حىت ينقضي حديثه، وقلة التلفت إىل اَلواب، واإلقبال بالوجه، والنظر إىل املتكلم، والوعي ملا

                                                            
 .  61ص تربية األجيال علا أخالقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية،ياَلن،  1
 .321ص ل علا أخالقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية،تربية األجياياَلن،  2



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

 

111 
 

ويف هذا الصدد يقول ديفيد: "استمع، إنك لست يف حاجة إلقناع اآلخرين، فقط حاول أن تستوعب ما يقولونه، وال 
تطرح رأيك بينما يتحدث اآلخرون، فقط دع هلم الفرصة كي يتحدثوا، فاملستمع اَليد يستطيع مساع األفكار غري الشفهية: 

ث اذكر له الفكرة الداخلية اليت تراودك أثناء حديثه، حينئذر سيشعر املتحدث أنك لذا فحينما ينتهي الطرف اآلخر من احلدي
مسعت وفهمت ما يقول، فسيصبح احلوار هادئاً؛ ألن الطرف اآلخر سينصت إىل ما مسعته، وبذلك يتحقق االنسجام يف 

 .1احلوار"
 االبتعاد عن العبارات القاسية والتعصن: -5

عليكي بالرفق، فإن الرفق ال »، ويأمر باللطف  والرفق قال لعائشة رضي اهلل عنها: ينهي عن العنف  كان الرسول 
 . 2«يكون يف شيء إال زانه، وال يُنزع من شيء إال شانه

ومن الوصايا: "تأدَّب وترفَّق مع خمالفك وجمادلك مهما اشتدت خمالفته لك، وليكن غضبك متعلقًا خبطئه ال بشخصه، 
ا به من شر، ال على شخصه هو، فلعله حريص على احلق الذي أنت حريص عليه، ولكنه أخطأ ولتكن قوتك على خطئه وم

، وليس إىل مقرع ومؤنب! وإذا كانت احملاورة شفوية، فإياك والصراخ ورفع الصوت، فإن  الطريق، وإمنا حيتاج إىل هادر ومرشدر
 .3احلبال الصوتية ال تذوب عن احلجة القوية"

  سه موضع الطرف اآلخر فيما حيبه وفيما يكرهه:أن يضع كل حماور نف -6
. ويرشدنا اهلل تعاىل عن عدم مس شعور 4«ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيبه لنفسه: »وذلك مطابقًا لقوله 

َي َأْحَسُن إيالَّ الَّذي  ُلوا َأْهَل اْلكيَتابي إيالَّ بيالَّيتي هي ي أُنزيَل اآلخرين باألذى يف قوله تعاىل: ﴿َواَل جُتَادي ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بيالَّذي ن ْ يَن ظََلُموا مي
َنا َوأُنزيَل إيلَْيُكْم﴾   .[46]العنكبوت:إيلَي ْ

 محاور الحوار في القرآن الكريم:
 سوف نكتفي بذكر أهم هذه احملاور وأكثرها وروداً يف القرآن الكرمي:

 حوار اهلل سبحانه وتعالا مع المالئكة:
إن أول من بدأ احلوار يف إطار القرآن الكرمي هم املالئكة عليهم السالم. وبداية هذا احلوار عندما أراد اهلل تعاىل جعل 

دُ خليفة يف األرض فقال سبحانه: ﴿َوإيْذ قَاَل َربَُّك ليْلَماَلئيَكةي إيينِّ َجاعيٌل يفي اأْلَْرضي َخلييَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل في  فييَها  يَها َمن يُ ْفسي
ُس َلَك قَاَل إيينِّ َأْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن * َوَعلََّم آدَ  َك َونُ َقدِّ َْمدي َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح حبي ُك الدِّ َم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى َوَيْسفي

قينَي * قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل عيْلَم لََنا إيالَّ َما َعلَّْمتَ َنا إينََّك أَنَت اْلَعلييُم احلَْكييُم * اْلَماَلئيَكةي فَ َقاَل أَنْبيُئويني بيَأمْسَاءي َهُؤاَلءي إين ُكنُتْم َصادي 
ْم قَاَل َأملَْ أَُقل لَُّكْم إيينِّ َأْعَلُم غَ  ا أَنَبَأُهْم بيَأمْسَائيهي ْم فَ َلمَّ ُهْم بيَأمْسَائيهي َماَواتي َواأْلَ قَاَل يَاآَدُم أَنبيئ ْ ْرضي َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما  ْيَب السَّ

                                                            
 ، بتصرف.  16ص فّجر طاقتك الكامنة في األوقات الصعبة،فيسكون،  1
 .114، رقم2774، ص4، جصحيحهأخرجه مسلم يف  2
 .27ص قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات،الرحيلي،  3
 .  14، ص13، رقم 1، جصحيحهأخرجه البخاري يف  4
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. فحني طرح املالئكة سؤاهلم "أجتعل فيها" هو تعجبهم من أن يكون خليفة اهلل يف أرضه [33–37]البقرة: ُكنُتْم َتْكُتُموَن﴾
يراد  وال تعد مهزة االستفهام لإلنكار، بل، 1عاصي ومفسد ومسفك الدماء. واستبعادهم من أن حكمًة من اهلل تقتضي ذلك

   .  2منها استكشاف عن احلكمة اخلفية وعما يزيل الشبهة
 حوار اهلل سبحانه وتعالا مع إبليس:

يعد هذا النموذج من أخطر النماذج احلوارية يف القرآن الكرمي، حيث حتاور اهلل سبحانه وتعاىل مع إبليس يف قوله تعاىل: 
َدَم َفَسَجُدوا إيالَّ إيْبلييَس ملَْ  ا ﴿َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم مُثَّ َصوَّْرنَاُكْم مُثَّ قُ ْلَنا ليْلَماَلئيَكةي اْسُجُدوا آلي َن السَّ يَن * قَاَل َما َمنَ َعَك َأالَّ َيُكن مِّ دي جي

َها فَ  ن ْ نير * قَاَل فَاْهبيْط مي ن طي ن نَّارر َوَخَلْقَتُه مي ْنُه َخَلْقَتِني مي ٌر مِّ َر فييَها فَاْخرُْج َتْسُجَد إيْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخي ْ َما َيُكوُن َلَك َأن تَ َتَكب َّ
ْريني  اغيرييَن * قَاَل أَنظي َن الصَّ رَاَطَك الْ إينََّك مي َن اْلُمنَظرييَن * قَاَل فَبيَما َأْغَويْ َتِني أَلَقْ ُعَدنَّ هَلُْم صي َعُثوَن * قَاَل إينََّك مي يَم  إيىَل يَ ْومي يُ ب ْ ُمْسَتقي

ُد  ْم َواَل جتَي ْم َوَعْن أمَْيَاهنييْم َوَعن َشَائيليهي هي ْن َخْلفي ْم َومي يهي ن بَ نْيي أَْيدي ُهْم مي َها َمْذُءوًما * مُثَّ آَلتييَ ن َّ ن ْ َأْكثَ َرُهْم َشاكيرييَن * قَاَل اْخرُْج مي
نُكْم َأمْجَعينَي﴾  ُهْم أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم مي ن ْ ْدُحورًا َلَمن تَبيَعَك مي  .[11-11]األعراف:مَّ

 حوار اهلل مع األنبياء:
وإطناباً إمجااًل وتفصياًل يف العديد من سوره، إن من أبرز حماور احلوار اليت حتدث عنها القرآن الكرمي وفصل ذكرها، إبجازاً 

هو ما وقع بني األنبياء وأقوامهم من حوار ومناقشات يف مواضيع تتعلق بالعقيدة تصحيحًا وترسيخاً، ونشر هلا بعد ذلك؛ 
 . 3وارألنه ال ميكن إرجاع الناس إىل جاده الصواب وعاده اهلل ونبذ الشرك عنه بالتنبيه واإلقناع الذين يقتضيان احل

 حوار نوح عليه السالم مع ابنه:
هي فَ َقاَل يَاقَ ْومي اعْ  ُبُدوا اللََّه َما أخربنا اهلل عز وجل أنه بعث نوحًا رسواًل إىل قومه. فقال تعاىل: ﴿ َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا إيىَل قَ ْومي

رُُه إيينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْومر َعظي  ْن إيَلهر َغي ْ ﴾َلُكم مِّ  [.11]األعراف: يمر

ونرى بأن حواره صيغ بصياغة واضحة بألفاظ دقيقة وحمددة الدالالت، فلما دعا سيدنا نوح عليه السالم قومه إىل عبادة 
ثْ َلَنا َوَما نَ رَاَك ات َّبَ عَ  هي َما نَ َراَك إيالَّ َبَشرًا مِّ ن قَ ْومي يَن َكَفُروا مي َي الرَّْأيي َك اهلل كان ردهم: ﴿فَ َقاَل اْلَمأَلُ الَّذي لَُنا بَادي يَن ُهْم أَرَاذي إيالَّ الَّذي

بينَي﴾ ن َفْضلر َبْل َنظُنُُّكْم َكاذي َنا مي بعد أن مسعهم سيدنا نوح وتأمل يف أدلتهم وما اشتملت عليه ، [20]هود: َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ
ن رَّيبِّ َوآتَايني َرَْحًَة ْومي أَرَأَيْ ُتْم من شبهات. رّد عليهم بأسلوب رفيق وجذاب بأدلة تبطل مزاعمهم ﴿قَاَل يَاق َ  َنةر مِّ إين ُكنُت َعَلى بَ ي ِّ

َيْت َعَلْيُكْم أَنُ ْلزيُمُكُموَها َوأَنُتْم هَلَا َكاريُهوَن * َويَاقَ ْومي اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهي مَ  هي فَ ُعمِّ ْن عيندي يَن آَمُنوا ااًل إيْن َأْجريَي إيالَّ َعَلى اللَّهي َوَما أَنَا بيطَ مِّ اريدي الَّذي
َن اللَّهي إين َطَرْدتُ هُ  اَلُقو َرهبِّيْم َوَلكيِنِّ أَرَاُكْم قَ ْوًما جَتَْهُلوَن * َويَاقَ ْومي َمن يَنُصُريني مي ُرونَ إين َُّهم مُّ  [.   37-21هود:] ﴾ْم أََفاَل َتذَكَّ

                                                            
 .121، ص1ج الكشاف، الزخمشري، 1
   .321، ص1ج روح المعاني،األلوسي،  2
 المنطق الفطري في القرآن الكريم.يعقويب،  3
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أن يرجعهم إىل املوضوع الرئيسي وهو  يتبني من خالل ما سبق أن سيدنا نوح رّد على كل شبهة علة حدة، وحاول
 عبادة اهلل.

 مع قومه: حوار سيدنا إبراهيم 
 أمسى معاين األدب يف حواره مع اآلخرين. ويتضح ذلك من خالل اآلِت: أظهر سيدنا إبراهيم 

ي ُهَو يُْطعيُمِني  ﴾يف كالمه املوجه إىل رب العاملني والذي يظهر يف قوله تعاىل: ﴿َوالَّذي نيي نيي * َوإيَذا َمريْضُت فَ ُهَو َيْشفي  َوَيْسقي

. أسند املرض إىل نفسه تأدبًا يف كالمه املوجه إىل اهلل وأسند الشفاء إىل اهلل. وإمنا املرض والشفاء كالمها من [17–01]الشعراء:
 اهلل.

 قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َجاَءْت يف حواره مع املالئكة مع جهله حبقيقتهم يف بداية األمر فقد ظنهم ضيوفاً، وذلك يف -ب
﴾ يَم بياْلُبْشَرى قَاُلوا َساَلًما قَاَل َساَلٌم َفَما لَبيَث َأن َجاَء بيعيْجلر َحنييذر بنّي هنا أدب املعاملة وكرم الضيافة  [61]هود: ُرُسلَُنا إيبْ رَاهي

 حىت مع الغرباء. 
ي يف حواره مع الكفار والنمرود الذي ادعى األلوهية وهو و  -ج احد منهم: ويتضح ذلك يف قوله تعاىل: ﴿َأملَْ تَ َر إيىَل الَّذي

ي حُيْييي َوميُييُت قَالَ  يُم َريبَِّ الَّذي يَم يفي َربِّهي َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك إيْذ قَاَل إيبْ رَاهي يُم فَإينَّ اللََّه يَْأِتي  َحاجَّ إيبْ رَاهي يُت قَاَل إيبْ رَاهي أَنَا ُأْحييي َوأُمي
نيَ بي  ي اْلَقْوَم الظَّاليمي ي َكَفَر َواللَُّه اَل يَ ْهدي َت الَّذي َن اْلَمْغريبي فَ ُبهي َا مي َن اْلَمْشريقي فَْأتي هبي ْمسي مي  .  [211]البقرة: ﴾ الشَّ

يُم بَنييهي َويَ ْعقُ  -ه  َا إيبْ رَاهي ى هبي َّ إينَّ اللََّه يف حواره مع أبنائه عندما وصاهم بالتمسك بالدين يف قوله تعاىل: ﴿َوَوصَّ وُب يَاَبِني
ْسليُموَن﴾ يَن َفاَل مَتُوُتنَّ إيالَّ َوأَنُتم مُّ ويظهر ما يف هلجته مع أبنائه من حتبب وتقرب يدالن على  [132]البقرة: اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

 أدب وطبع احلوار مع اآلخرين.
 تطوير مهارات الحوار:

األساسي يف كل مناحي احلياة، ولتطوير مهارات احلوار، وجب على املسلم  القرآن الكرمي والسنة النبوية دستور املسلم
     أن يهتدي مبنهجها يف احلوار باعتبار كما يلي:  

 بتدبري احلواريات القرآنية وحتليلها وتدارسها.
 ودراسة أساليبه وطرائقه يف احلوار والتواصل. بتأمل حوار الرسول 

 لقواعد احلوار وأدلته يف القرآن والسنة.بدراسة مصادر ومراجع مفصلة 
 باستخراج قواعد كربى للحوار والتزام العمل هبا.

 توصيات البحث:
 الرجوع إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية والتزود هبما وتدبرمها واالمتثال هبما.

 توعية الدعاة بعدم االنزالق يف اَلدال العقيم، أو باألسلوب غري اجملدي.
 ة ندوات ومؤمترات علمية لنشر وعي إسالمي حول أدب احلوار واخلالف وشروطه وضوابطه.ضرورة إقام
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أن تلجأ مناهج الرتبية الدينية إىل احلوار اهلادف، واملناقشة اهلادفة، واإلقناع املنطقي؛ وخباصة أهنا تتعامل مع املراهقني 
 وأوقات ضياع ال منفذ منها غري احلوار اهلادئ.الذين يتسمون بالقلق، والرغبة يف املعرفة، وتنتاهبم حاالت شك، 

 إحياء سنة احلوار بأبعاده، وآدابه، ومواصفات خطابه، ومتطلباته.  
____________________________ 

 :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .1
 ه (.1471)لبنان: دار الفكر،  صحيح البخاري،البخاري، أبو عبداهلل إمساعيل بن إبراهيم،  .2
 م(.1161)بريوت: دار صادر،  لسان العرب،ابن منظور، مجال الدين حممد اإلفريقي املصري،  .3
 ه (.1423، 1)دار الفجر للنشر، ط مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة،حجاب، حممد منري،  .4
 م(.2777)دار البيت العتيق،  كيف تحاور؟ دليل علمي للحوار،احلبيب، طارق بن علي،  .1
 ه (.1411)جدة: دار املنار للنشر،  أصول الحوار وأدبه في اإلسالم،د، صاحل عبداهلل، َحي .6
 م(.2777، 1)القاهرة: دار الفكر العريب، ط فلسفة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف،بكر، عبداَلواد سيد،  .0
 وم، د. ت.()بريوت: املركز العريب للثقافة والعل مختار الصحاح،الرازي، حممد بن أيب بكر،  .1
 ه (. 1474، 1)دار املسلم للنشر، ط قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات،الرحيلي، عبداهلل ضيف اهلل،  .1

 ه (.1311)بريوت: دار صادر للطباعة والنشر،  أساس البالغة،الزخمشري،  .17
 ه (.1421، 3)الرسياض: مكتبة جرير، ط فّجر طاقتك الكامنة في األوقات الصعبة،فيسكوت، ديفيد،  .11
 ه .(1471)بريوت: دار الكتب العلمية،  الجامع ألحكام القرآن،القرطيب، أبو عبداهلل حممد األنصاري،  .12
 م(.2773)القاهرة: مكتبة وهبة،   الحوار فنياته وأسالين تعلمه، اللبودي، مىن إبراهيم، .13
 م(.2777، )جدة: دار املنار للنشر، 4ج صحيح مسلم،مسلم، ابن احلجاج،  .14
 م(. 2774)دمشق: دار الفكر،  أصول التربية اإلسالمية وأساليبها،حالوي، عبدالرَحن، الن .11
 م(.2771)دار صادر للطباعة والنشر، أصول الحوار مع اآلخر في القرآن الكريم،  وزين، فضل العبادي، .16
 ه (.1416، 2)ط تربية األجيال علا أخالقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية، ياَلن، مقداد، .10
 م(.2777)اَلزائر: ديوان املطبوعات اَلامعية،  المنطق الفطري في القرآن الكريم، يعقويب، حممود، .11
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 في ماليزيا  (Sisters in Islam)حركة "األخوات في اإلسالم"
 وتعاملهن مع النص القرآني: آية الحجاب نموذجا

 

 2حبين اهلل زكريا          1د. ميك وو  محمود
 

 :ملخص البحث
أخذ موضوع املرأة وقضاياها حيزا كبريا يف دراسات بعض العلماء واملفكرين املعاصرين نتيجة ما أثاره أنصار احلركات 

 Sistersالنسوية يف عاملنا اليوم جتاَه هذه القضية، ومن بني هذه القضايا قضية احلجاب. وتعد حركة "األخوات يف اإلسالم" "

in Islam" ت النسوية اليت دارت مسألة احلجاب يف كثري من نقاشاهتا ودراساهتا، وقد زعمت هذه احلركة أن إحدى احلركا
تفسريات العلماء السابقني لبعض اآليات املتعلقة بشؤون النساء مل تنبثق من روح القرآن نفسه ومقاصده، األمر الذي بجعل 

" جتاه SISإىل حتليل وجهة نظر "األخوات يف اإلسالم" "هذه اآلراء غري مقبولة يف عصرنا احلاضر، وهتدف هذه الدراسة 
قضية احلجاب عامة، وتفاسري آيات احلجاب خاصة، مع بيان منطلقات احلركة الفكرية، وقد وظف املنهج التحليلي النقدي 

السنة،  يف البحث، وخلص البحث إىل أن الدعوى بأن احلجاب عادة وليس عبادة ال تدعمها النصوص الشرعية من القرآن و 
 كما أن دراسة القرآن دون مصاحبة بقية علوم القرآن ال يستند إىل منطق علمي رصني. 

_______________________ 
 مقدمة: 

 حركة "األخوات في اإلسالم " في السطور:
خ نشئتها إحدى احلركات النسوية النشطة يف ماليزيا، ويرجع تأري "Sisters in Islamتعترب حركة "األخوات يف اإلسالم" "

" وكانت نشاطاهتا Association of the Women Lawyers (AWL م، ومت تسجيلها حتت مجيعة احملاميات "1110إىل عام 
يف إطار هذه اَلميعة املتمثلة يف إعادة النظر يف قانون األحوال الشخصية اَلديد يف ماليزيا آنذاك، والذي وضع يف حيز 

 م.1110 ، وبدأ تطبيقه عام1114التنفيذ عام 
وتتضمن هذه احلركة احملاميات، واألكادمييات، والصحفيات، واحمللالت وغريهن، وأول اجتماع هلن كان يف بيت سيدة 

م، وذلك 1111، وكان أول ما فكرت به اَلميعة عقد ندوة عامة مع بعض اَلمعيات النسوية يف ماليزيا عام 3زينة بنت أنور

                                                            
 أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اَلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. 1
 بقسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اَلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. طالب دكتوراه 2
 م. انظر:2713سان فرانسيسكو ديسمرب عام  -املسلمات أكثر نفوذا من املتحف العاملي للنساء  17أدرجت زينة أنور من بني  3

   http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/12/31/muslim-women-award-zainab-anwar/    ، :عثر عليه
 م.22/17/2714

http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/12/31/muslim-women-award-zainab-anwar/
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لنساء جتاه قانون األحوال الشخصية اَلديد، ومن مث إبداء مالحظاهتن بغية تطبيق رشيد ملباحثة قضية املشاكل اليت تواجهها ا
 .1للقانون دون إضرار باملرأة

ومن أهداف هذه احلركة مباحثة قضايا املرأة والدعوة إىل املساواة املطلقة بني الرجل واملرأة، وعدم هتميش املرأة يف احلقول 
ية، وال أجنح إىل ما جنحت إليه الباحثة سييت سورايدا بنت صديق يف حبث هلا بعنوان: االجتماعية، واالقتصادية والسياس

، وتبعتها يف 2"المساواة بين الرجل والمرأة عند منظمة األخوات في اإلسالم في ماليزيا: دراسة في المنظور القرآني"
ة بين الرجل والمرأة في فكر المنظمات المساواذلك الباحثة فاطمة شرحا بنت حممد نور الدين يف حبث هلا املوسوم "

، حيث 3"النسوية في الحركات األنثوية في اإلسالم بماليزيا نموذجا: دراسة تحليلية نقدية في ضوء الفقه اإلسالمي
زعمت أن تأسيس هذه احلركة جاءت "استجابة ملا تعانيه املرأة من اضطهاد على يد الرجل يف ماليزيا، فجاءت دعوة املنظمة 

حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة الستعادة مكانتها وحقوقها، وهذا من أهم املطالب اليت تنادي هبا املنظمة، كما هتدف إىل 
املنظمة إىل رفع مستوى الوعي على أسس إسالمية حقيقية قائمة على املساواة، وإنشاء اجملتمع املسلم القائم على هذه 

راطية يف البلد. ألجل حتقيق هذه األهداف مت إنشاء منظمة "األخوات يف اإلسالم"، األسس، والعدل واحلرية، وحتقيق الدميق
لتحمل َهمَّ إرساء االستقرار يف اجملتمع، وعرض اإلسالم احلنيف على املسلمني أنفسهم بصورة صحيحة واضحة، على أمل 

ضد اإلسالم خصوصا حول املرأة وحقوقها يف  ... ومن أهدافها مواجهة التهم والشبهات اليت تثار 4أن يتقبلها أفراد اجملتمع
 .1اجملتمع اإلسالمي"

ومن أبرز شخصيات هذه احلركة: آمنة ودود، أسكيا آدم، نور آين عثمان، رشيدة عبد اهلل، روس إمساعيل، شريفة زوريا 
 اَلفري، زينا أنور. وكلهن ماليزيات.

 ":SISالحجاب والحرية الدينية في فكر "األخوات في اإلسالم" "
قضية احلرية من القضايا واملرتكزات املهمة يف فكر حركة األخوات يف اإلسالم، والذي يقرأ كتابات هذه احلركة يالحظ 

 ذلك جليا.

                                                            
1 The SIS Story ،http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35 م.2714، عثر عليه   

 .41، صالمساواة بين الرجل والمراة عند منظمة الخوات في اإلسالم في ماليزيا: دراسة في المنظور القرآنسييت سورايدا،  2
 المساواة بين الرجل والمرأة في فكر المنظمات النسوية في الحركات األنثوية في اإلسالم بماليزيا نموذجا: دراسة تحليلية نقدية في ضوءفاطمة شرحا،  3

 .67صالفقه اإلسالمي، 
ا يدل على أن هذه احلركة ليست ببعيدة عن بقية احلركات النسوية يف العامل أهنا تنادي باملساواة املطلقة بني ا 4 لرجل واملرأة، وتدعو إىل احلرية املطلقة للمرأة، حيث ِو

 إن املرأة تستطيع أن تقرر ما هو األفضل هلا دون الرجوع إىل القرآن والسنة النبوية الصحيحة.
ة تحليلية نقدية في ضوء المساواة بين الرجل والمرأة في فكر المنظمات النسوية في الحركات األنثوية في اإلسالم بماليزيا نموذجا: دراسفاطمة شرحا،  1

 .41ص المساواة بين الرجل والمراة عند منظمة الخوات في اإلسالم في ماليزيا: دراسة في المنظور القرآن،سييت سورايدا، ؛ 67صالفقه اإلسالمي، 

http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35
http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35
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فمن املنطلقات املهمة اليت ترتكز عليها احلركة "األخوات يف اإلسالم" أهنن يزعمن أن اإلسالم أعطى املرأة حريتها 
ذه احلرية ليس للرجل سلطلٌة يف أن يفرض عليها لباسا معينا، بل ليس ألي سلطة أيا كان الكاملة يف اختيار لباسها، وه

نوعها حق التدخل يف هذه احلرية، سواء كان هذا التدخل بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛ ألن القرآن قد نص مبا ال حيتمل أي 
حسب تعبريهم فيها داللة على مرونة اإلسالم وصالحيته تأويل على احلرية الدينية وعدم اإلكراه يف الدين. وهذه احلرية على 

لكل زمان ومكان، ويرجع سبب إعطاء املرأة هذه املهمة كون األمر ليس مرتبطا ببيئة بكاملها، لذلك نالحظ أن القرآن مل 
 إىل أن:. وقد توصلت حركة "األخوات يف اإلسالم" من هذه املقدمة 1ينص على أي عقوبة للمجتمع كعادته يف التشريع

النص القرآين مل يأمر املرأة باحلجاب املعروف اليوم على اإلطالق، وإمنا ندب املرأة والرجل على حد سواء إىل لباس  (1
 .2حمرتم أو حمتشم

لبس احلجاب حرية مطلقة، فال ينبغي ألي شخص أو هيئية، أيا كانت حكومة أم خاصة، تقييد املرأة بلبس  (2
ا ما حدث يف تركيا حيث قررت احلكومة مبنع احلجاب يف املدارس وبعض . وأم3احلجاب أو عدم لبس احلجاب

 املراكز احلكومية، وما حدث كذلك يف فرنسا وغريمها من الدول ليس أمرا مقبوال أو منطقيا على حد تعبريهن.
 :الرجوع إلا القرآن رأسا دون األخذ بأقوال المفسرين القدماء

يف اإلسالم عند تناول القضايا املتعلقة بالنساء بشكل عام، أهنا ترجع إىل القرآن  من املناهج اليت تتبناها حركة األخوات
رأسا، دون أن تضع يف احلسبان أقوال العلماء املتقدمني من املفسرين والفقهاء، ومل يأت هذا من فراغ، بل أتى من منطلقها 

ثل تفسريا صحيحا، ولذلك خلصن إىل القول بأن بأن التفسريات القدمية ليست مقبولة؛ حيث إهنا تفسريات ذكورية، ال مت
القرآن مل ينص على وجوب ما يسمى اليوم ب "احلجاب"، وأي تفسري يقول بفرضية احلجاب فهو تفسري ذكوري ليس له صلة 

 بروح القرآن ومقاصده.
ناك ثالثة ضوابط ومن خالل قراءهتن للقرآن، وتفحصهن اآليات املتعلقة باحلجاب يف القرآن الكرمي، خلصن إىل أن ه

 :4للباس املرأة يف القرآن، وأي حماولة للزيادة عليها يعترب افرتاء على القرآن
يَا َبِني آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم ليَباًسا يُ َواريي َسْوآتيُكْم َورييًشا َوليَباُس : لباس التقوى: كما جاء يف قوله تعاىل: ﴿الضابط األول

ْقَوى َذليَك  ٌر﴾الت َّ  .[26]األعراف: َخي ْ

نَّ َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل : تغطية الصدر فقط كما يف قوله تعاىل: ﴿الضابط الثاني ْن أَْبَصاريهي َناتي يَ ْغُضْضَن مي َوُقل لِّْلُمْؤمي
﴾ نَّ َعَلى ُجُيوهبيينَّ ُُمريهي َها َوْلَيْضريْبَن خبي ن ْ يَن زييَنتَ ُهنَّ إيالَّ َما َظَهَر مي ، ويف هذا الصدد يذكرن أن مثة حماوالت من قبل [31]النور: يُ ْبدي

                                                            
 Hijab: An interpretation of Islamic women's dress، ريشارد وود لووك 1
2 http://sistersinislam.org.my/news.php?cat.120 
2 What's with the Hijab? 12 February 2004  

      http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.987.120  :م.2102/ 01/ 22عثر عليه في 
2 Women's Dress Code in Islam ،http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.660.10،  :م.17/2714/ 22عثر عليه 
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الفقهاء تتثمل يف إضافة كلميت "احلجاب" و"اخلمار"، وهذا ما جعل بعض الباحثات املنتسبات إىل احلركة تناولن احلديث 
 عن كل من كلمة "احلجاب" و"اخلمار".

 بلورة معاني لفظي "الحجاب" و"الخمار" في القرآن:
النسوية املاليزية "األخوات يف اإلسالم" أن لكلمة "احلجاب" يف اللغة معان كثرية منها التغطية واحلجز، وقد ترى احلركة 

ورد مصطلح احلجاب يف القرآن سبع مرات، مخس مرات منها بلفظ "احلجاب"، وجاء مرتني بلفظ "حجابا"، ويف هذه 
 وم عند الفقهاء وعامة املسلمني باحلجاب.املواضيع كلها، مل حيمل هذا املصطلح يف طياته ما يعرف الي

 :خلفية تاريخية للحجاب
ترى احلركة أن الذين يربطون احلجاب باإلسالم أو بالقرآن ليس هلم دراية على اإلطالق بتاريخ احلجاب وخلفياته، 

تسربت بعض  فاحلجاب ما هو إال عادة يهودية تسربت إىل اإلسالم عن طريق بعض املفرتين على احلديث النبوي، كما
الروايات املوضوعة يف احلديث، بل إن مجيع أتباع األديان مبا فيها اليهودية والنصرانية واإلسالم يرتدين احلجاب، وهذا ليس 
منطلقا من معتقداهتم الدينية، إمنا هو منبثق من عاداهتم وتقاليدهم. وترى احلركة أن هذه الظاهرة "ارتداء احلجاب" ليس 

 تباع الديانات السماوية، بل إن نساء بعض القبائل األفريقية يرتدين احلجاب ولسن مسلمات.منحصرا يف أوساط أ
فاحلجاب عندهن باختصار ليس أمرا إهليا ميكن التسليم أو اخلضوع له، بل هو عادة وعرف توارثه جيال عن جيل، فربط 

املناسبات الدينية يضعن غطاء الرأس، وكانت هذه العادة العادة بالدين يعترب لونا من عبادة األصنام، فاملسيحيات يف كثري من 
 .1موجودة قبل اإلسالم بآالف السنني، فكيف يّدعي علماء املسلمني أن "احلجاب" تغطية الرأس من اإلسالم؟!

 :"SISلفظ "الخمار" في القرآن عند أخوات اإلسالم "
يَن َوُقل لِّ وترى احلركة أن لفظ اخلمار املذكورة يف قوله تعاىل: ﴿ نَّ َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبدي ْن أَْبَصاريهي َناتي يَ ْغُضْضَن مي ْلُمْؤمي

 ﴾ نَّ َعَلى ُجُيوهبيينَّ ُُمريهي َها َوْلَيْضريْبَن خبي ن ْ ال ينبغي أن يفسر مبعزل عن لفظ احلجاب املذكور يف  [31]النور:زييَنتَ ُهنَّ إيالَّ َما َظَهَر مي
يَا َبِني آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم ليَباًسا رى؛ إذ إن لفظ احلجاب ذكر قبل لفظ اخلمار وذلك يف قوله تعاىل: ﴿اآليات القرآنية األخ

ُروَن﴾  ْن آيَاتي اللَّهي َلَعلَُّهْم َيذَّكَّ ٌر َذليَك مي ْقَوى َذليَك َخي ْ اآلية ذكرت ، ويالحظ أن [26]األعراف:يُ َواريي َسْوآتيُكْم َورييًشا َوليَباُس الت َّ
ضابطا مهما وهو "لباس التقوى" وهذا هو املعيار األساسي يف لباس املرأة. على أن الراسخني يف العلم ال خيتلفون يف أن ذكر 

 لفظ "اخلمار" يف سورة النور ال يدل بأي طريقة على احلجاب كما يزعم بعض العلماء املعاصرين.
وعلى هذا ترى حركة "األخوات يف اإلسالم" أن اخلمار يف لغة العرب عبارة عن غطاء فحسب، فالثوب ميكن أن يعّد 
مخارا، واللحاف كذلك قد يعّد مخارا، وكل آلة تستخدم يف غطاء شيء يسمى مخارا يف اللغة، لذلك جند أن لفظ "اخلمر" 

يغطيه. إال أن بعض الباحثني الذين ترمجوا اآلية السالفة الذكر على أن من أصل )خ م ر(، واملقصود منه كل ما خيمر العقل و 
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اخلمار حجاب معروف اآلن إمنا تأثروا ببعض األحاديث املوضوعة، وقد أضلوا العوام حيث غرسوا يف قلوهبم أن لفظ اخلمار 
 هو احلجاب املعروف يف عصرنا الراهن.

رأة بأن تستخدم "اخلمار" أيا كان نوعه لتغطية صدرها، وليس رأسها، أو وجدير بالذكر أن احلركة ترى أن القرآن أمر امل
شعرها كما يزعم بعض العلماء املسلمني، وكيف يكون األمر متوجها إىل الشعر أو الرأس، وهذان اللفظان مل تنص عليهما 

 .1أو الشعر لفعل اآلية، ال من قريب وال من بعيد. ومعلوم أن اهلل إذا أراد أن يأمر املرأة بتغطية الرأس
يَن زييَنتَ ُهنَّ إيالَّ َما َظَهَر﴾، واحتجوا بأن اهلل استثىن يف قوله: ﴿ واملقصود هو ما ظهر من الزينة، وهذه داللة ظاهرة َواَل يُ ْبدي

وهو على إعطاء املرأة كامل حريتها لتقرر مدى احلاجة إىل إظهار بعض الزينة، على أن املرأة إذا توفر فيها الشرط األول، 
بدون أن تلجئ إىل أي فقيه أو  َما َظَهَر﴾"التقوى أو لباس التقوى"، فليس هناك مشكلة يف أن تقرر لنفسها داللة لفظ ﴿

﴾عامل يقيد هلا حريتها اليت منحها القرآن، وهبذا ترى احلركة أن املراد بلفظ ﴿ يف اآلية هو جسم املرأة، بدليل قوله:  زييَنتَ ُهنَّ
﴾َواَل َيْضريْبَن بي ﴿ نَّ ن زييَنتيهي نَي مي نَّ لييُ ْعَلَم َما خُيْفي حيث إن املرأة إذا ضربت برجلها فإن الذي يظهر هو بعض تفاصيل  َأْرُجليهي

 جسمها، وليست الزينة املكتسبة كما يزعم بعض املفسرين.
يه دون االعتقاد بأن ويف هذا اخلضم، خلصت احلركة إىل أن الالِت يلبسن احلجاب على هيئته املعروفة اليوم عن رغبة ف

األمر من رب العاملني فلهن ذلك؛ ألن هذا من حريتهن الشخصية، أما الالِت يرتدين احلجاب ويعتقدن أن احلجاب واجب، 
وقد هنى اهلل عن الشرك،  وأن القرآن أمر به، فإن هؤالء النساء يقعن يف "عبادة األصنام"؛ ألهنن يتبعن العلماء وليس اهلل،

 .2بالنار إن مات عليه ومل يتبوتوعد من يشرك 
 :الضابط الثالث: أن يكون الثوب طويال

كون اللباس طويال، وترى احلركة أن القرآن قد  "SISومن الضوابط اليت وضعها أنصار حركة "األخوات يف اإلسالم" "
عليهن من جالبيبهن يف قوله تعاىل: أشار إىل هذا الضابط ملا أمر اهلل الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن خيرب زوجاته بأن يدنني 

﴿﴾ نَّ ن َجاَلبييبيهي نَّ مي نينَي يُْدنينَي َعَلْيهي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي اْلُمْؤمي َْزَواجي ُّ ُقل ألِّ ، ويستنبط من هذه اآلية أن [11]األحزاب: يَا أَي َُّها النَّيبي
اَللباب، قد توفر فيه شرط اإلدناء املذكور يف اآلية،  األمر باإلدناء هنا مطلق، وليس هناك ما يدل على حتديد مىت يعترب

واإلطالق هنا مقصود بعينه، وليس ألحد من املفسرين أيا كانت درجته أن يقيد مطلق هذا اللفظ القرآين. وألن القرآن قد 
و مكان أو بيئة ترك األمر هكذا حيث علم اهلل أن األعراف ختتلف باختالف األمكنة األزمنة، لذلك ترك األمر لكل زمن أ

 حتديد املراد من لفظ "اإلدناء" املذكور يف اآلية.

                                                            
 Hijab: An interpretation of Islamic women's dressريشارد،  1

      ،http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.605.10 ،2102 م 
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إذن األساس واملعترب يف لباس املرأة يف اإلسالم هو التقوى واالحتشام، ولكن هذا األخري مرتوك لظروف تعيشها املرأة، 
عد احتشاما يف أمريكا، أو ما يعد فالبيئة هي اليت حتدد مفهوم االحتشام، فما يعترب االحتشام يف ماليزيا قد خيتلف عن ما ي

 احتشاما يف السعودية قد ال يعترب احتشاما يف غريها من الدول.
فاختالف األنظار يف حتديد االحتشام مقصود بذاته، حيث وضعه القرآن يف االعتبار، فاهلل مل يرد بنا العسر، وإمنا يريد 

 سلطانا أن حيدد أو يقيد اللفظ القرآين مبا هتواه نفسه.بالبشر اليسر، وليس من حق أي شخص سواء كان عاملا كان أو 
من براهني وحجج، وقبل أن خنوض يف مناقشة األدلة اليت  "SISهذا جممل ما أبدته حركة "األخوات يف اإلسالم" "

لى الرغم من مل يذكروا حديثا واحدا، ومل يرجعوا إىل أقوال الصحابة والتابعني، ع "SISاستدلوا هبا نالحظ أن أنصار حركة "
أن الالِت يكتنب يف الركن اخلاص باحلركة ليس هلن خلفيات علمية يف هذا العلم، غاية ما هناك أن هؤالء يردن بأي طريقة 
جرد املرأة ِا يعتربوهنا قيودا، وجردها من مكانتها الكرمية اليت وضعها اهلل هلا، لذلك نالحظ أن هناك تناقضات واضحة يف 

يقلن: إن احلجاب عادة وليس عبادة، وتارة أخرى يذكرن أن القرآن ذكر لفظ احلجاب، وإذا قلنا: إن  استدالالهتم، فتارة
احلجاب عادة، فهل تكون العادة شركا إذا مل تتصادم مع الشريعة اإلسالمية؟! وإذا سلمنا جدال أن أفهام املفسرين توجهت 

لة إىل ما يعرف باحلجاب الشرعي اليوم، فهل هذا يقودنا إىل يف تفسري "احلجاب" و"اخلمار" وغريمها من األلفاظ ذات الص
 طمس هذه اآلراء كافة، ووصفها بأهنا شرك وعبادة األصنام؟! ومىت صار االجتهاُد املبِنُّ على أسسر متينةر، وأدلةر معتربةر عادًة؟

 " حول الحجاب:SISمناقشة آراء "األخوات في اإلسالم" "
ليست بعيدة عن حماوالت بقية احلركات النسوية يف العامل من حيث  "SISحماوالت حركة "ال خيالطِن أدىن ريب يف أن 

جتريد املرأة من أي لفظ حيمل معىن "احلجاب الشرعي"، وألن احلجاب يف فكرهن ما هو إال قيود، فرضها الرجال على 
 النساء. 

 علقة باحلجاب، وما أثري حوله." وخباصة اآلراء املتSISفمن هنا بجدر بنا مناقشة آراء هذه احلركة "
 الحجاب بين العادة والدين: 

نالحظ كثريا أن احلركة يف كتاباهتا تصف احلجاب بأنه عادة وليس دينا بجب االنقياد له، ومل تكتف هبذا احلد، بل ذهبت 
 .أبعد من ذلك حيث ترى أن ارتداء احلجاب واالعتقاد بأنه واجب شرعي يعترب شركا وعبادة لغري اهلل!

﴿وقل للمؤمنات  وال يشك من له أدىن دراية مبقاصد القرآن يف أن هذا القول افرتاء على القرآن ومقاصده، فقوله تعاىل:
فيه داللة واضحة على أن احلجاب  [31]النور:يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها﴾ 

املعروف اليوم أمر إهلي، وليس عادة كما تزعم احلركة، بصرف النظر عن ما يندرج حتت مفهوم احلجاب عند العلماء املسلمني 
املعتربين، ويالحظ كذلك أن يف اآلية داللة على عدم إبداء الزينة إال ما ظهر منها. ومعلوم أن العرب قبل نزول اآلية ما  

لييَّةي اأْلُوىل﴾انت ترتدي احلجاب كما هو الشأن قبل نزول قوله: ﴿َوقَ ْرَن يفي بُ ُيوتيُكنَّ ك ويف  .[33]األحزاب: َوال تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اَْلاهي
اآلية أمر مبخالفة ما عليه النساء يف اَلاهلية من التربح وعدم ارتداء احلجاب، فأين الدليل على أن احلجاب عادة يهودية 
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سرب إىل الفقهاء؟! وأين تلك احملاوالت اليت تدعي احلركة أن الفقهاء واملفسرين هم الذين قاموا هبا؟ هل هذه احملاوالت ت
 متخضت يف عصر الرسالة أم بعدها؟!

حيث ترى إمث من ارتدت احلجاب احتسابا  "SIS"ومن أمعن النظر بجد أن هناك تناقضا واضحا يف حجة أنصار حركة 
باع غري اهلل، ويف الوقت نفسه تستدل باآلية على إباحة إبداء ما ظهر للضرورة، بصرف النظر عن تأويل ﴿ما بدليل أنه ات

ظهر منها﴾، أضف إىل ذلك أن تفسري اآلية ال ينبغي أن يتم مبعزل عن آيات أخرى هلا صلة وثيقة بالقضية، ومن بني هذه 
ُّ ُقل ألَِّ  نَّ َذليَك أَْدىَن َأن يُ ْعَرْفَن اآليات: قوله تعاىل: ﴿يَا أَي َُّها النَّيبي ن َجاَلبييبيهي نَّ مي نينَي يُْدنينَي َعَلْيهي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي اْلُمْؤمي ْزَواجي

يًما﴾  .[11]األحزاب: َفاَل يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اللَُّه َغُفورًا رَّحي

﴿إال ما ظهر منها﴾، فليس هلا أن حتيد عن أقوال ولئن استسلمنا لتحفظات احلركة جتاه اختالف العلماء يف تأويل قوله: 
 الصحابة الذين عايشوا التنزيل، أو ما فهمه الصحابة كما حكاه املفسرون املعتربون:

، ومن ذلك ما روي عنه أنه قال: "الزينة زينتان: فالظاهرة منها 1فقد فسر ابن مسعود بقوله: "ظاهر الزينة هو الثياب"
 .2االن والقرطان والسواران"الثياب، وما خفي: اخلَْلخَ 

أما ابن عباس وغريه من التابعني فذكروا أن االستثناء يدل على أن "ظاهر الزينة هو" الكحل والسوار واخلضاب إىل 
. 4، على أن بعض التابعني رجحوا أن يكون املراد من االستثناء هو الوجه والثياب3نصف الذراع والقرطة والفتخ، وحنو هذا"

 .[31]األعراف: خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ق يف االصطالح القرآين ويراد هبا الثوب كما يف قوله تعاىل: ﴿فالزينة تطل

﴾ نَّ على ُجُيوهبيينَّ ُُمريهي ار، وهو غطاء الرأس الذي ُيْسدل ليسرت الرقبة  [31]النور: وأما قوله: ﴿َوْلَيْضريْبَن خبي واخلمر مجع مخي
والصدر. اَليوب: مجيع جيب، وهو الفتحة العليا للثوب ويسموهنا "الَقبَّة"، واملراد أن يسرت اخلماُر فتحَة الثوب ومنطقة 

 الصدر، فال يظهر منها شيء. 
ا يلفت النظر أن 1لسرت شعرها وجيدها وأذنيها"وأضاف ابن عاشور أن "اخلمار: ثوب تضعه املرأة على رأسها  . ِو

القرآن قد استخدم لفظ ﴿وليضربن﴾ داللة على "متكني الوضع.. )أي( ليشددن وضع اخلمر على اَليوب، حبيث ال يظهر 
شيء من بشرة اَليد. والباء يف قوله ﴿خبمرهن﴾ لتأكيد اللصوق مبالغة يف إحكام وضع اخلمار على اَليب زيادة على 

 .6ملبالغة املستفادة من فعل ﴿يضربن﴾ا

                                                            
 .221، ص12، جالجامع ألحكام القرآنالقرطي،  1
 . 111، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآنالطربي،  2
 .111، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآن؛ والطربي، 221، ص12ج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  3
 .111، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآنالطربي،  4
 .276، ص11ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  1
 .276، ص11ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  6
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على أننا إذا تناولنا بالدراسة والتحليل سياق اآليات الواردة وحالة العرب آنذاك يتبني لنا أن العادة خالف ما جاء به 
نَّ َعَلى ُجُيو  ُُمريهي ﴾ "أن نساء القرآن، وقد أشار إىل هذا اإلمام الرازي حيث ذكر يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوْلَيْضريْبَن خبي هبيينَّ

اَلاهلية كن يشددن مخرهن من خلفهن، وإن جيوهبن كانت من قدام، فكان ينكشف حنورهن وقالئدهن، فأمرن أن يضربن 
مقانعهن على اَليوب ليتغطى بذلك أعناقهن وحنورهن وما حييط به من شعر وزينة من احللى يف األذن والنحر وموضع العقدة 

 .1منها"
القرآن تناول موضوع احلجاب واخلمار واَللباب، بل أمر به، وأن الصحابة فهموا وجوب احلجاب ويتبني ِا ذكر أن 

الشرعي، ومل نرجع إىل أقوال الفقهاء بسبب أن احلركة تزعم أن القول بوجوب احلجاب أحدثه الفقهاء واملفسرون، لذلك َلأنا 
 إىل أقوال الصحابة والتابعني.

ت تسارعت نساء األنصار إىل االمتثال باألمر كما جاء من حديث عائشة رضي اهلل ويعضد ما سبق أن اآلية ملا نزل
عنها قالت: "ما رأيت خرياً من نساء األنصار، ملا نزلت هذه اآلية قامت كل واحدة منهن إىل مرطها، فصدعت منه صدعة 

الفقهاء؟! وهل يقال: إهنن إذا فاختمرت، فأصبحن على رؤوسهن الغربان"، وهل يقال: إن الصحابيات قلّدن املفسرين و 
 والعياذ باهلل؟! أين منطق هذا القول؟. -احتسنب األجر من ارتدائهن احلجاب يعترب شركا وعبادة لغري اهلل

ويضاف إىل ما ذكر أننا إذا رجعنا إىل السنة النبوية واليت أنيط إليها بيان مقاصد القرآن، وتوضيح ما أمجله القرآن، أو 
أهنا بينت أن احلجاب أمر أقره الشرع وندب إليه، وليس عادة أو "شركا" على حد تعبري حركة "األخوات  تقييد مطلقه، جند

 يف اإلسالم".
من جر ثوبه »فمن األحاديث الواردة ما جاء عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

« يرخني شربًا»أم سلمة رضي اهلل عنها: "فكيف يصنع النساء بذيوهلن؟" قال: فقالت «. خيالء مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة
 . 2«فريخينه ذراًعا ال يزدن عليه»فقالت: "تنكشف أقدامهن". قال: 

يضاف إىل ما سبق من مناقشة آراء حركة "األخوات يف اإلسالم" أهنا غفلت أو جتاهلت بقصد أو بغري قصد عند حتليل 
جاب يف القرآن لفظ التربج الذي هنى عنه القرآن، ومل تتطّرق إىل هذا اللفظ ال من قريب وال من بعيد، األلفاظ املتعلقة باحل

لييَّةي اأْلُوىَل﴾  .[33]األحزاب: وذلك يف قوله تعاىل: ﴿َوقَ ْرَن يفي بُ ُيوتيُكنَّ َواَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اَلَْاهي
 التبرج والحجاب:

التربج جاء يف اخلطاب القرآين، ومعناه يف اللغة كما جاء يف مقاييس اللغة، أن )ب ر ج( وينبغي أن نشري إىل أن لفظ 
. أما يف االصطالح الفقهي 3أصالن: األول الظهور الربوز. والثاين: الوزر وامللجأ، يقال: امرأة برزة أي كاشفة حماسنها وزينتها

                                                            
 .142، ص11جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ؛ واآللوسي، 301، ص23، جمفاتيح الغينالرازي،  1
 وقال حسٌن صحيح.سننه، والرتمذي يف سننه؛ أخرجه أبو داود يف  2
 .161، ص2، جالقاموس المحيطالفريوزبادي،  3
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املهتمني باللغة والبالغة بأن التربج هو: "أن تتكشف املرأة للرجال فقد عّرفه بتعريفات كثرية، عرفه الزخمشري وهو من العلماء 
 .1بإبداء زينتها، وإظهار حماسنها"

إذن املفهوم من النهي الذي جاء به القرآن يتمثل يف عدم إبداء املرأة زينتها للرجال األجانب، وهذا كذلك يشمل كشف 
ن األمر كذلك فأين األخوات يف اإلسالم من هذه اآلية؟ هل الشعر وعدم تغطيته، وإظهار املفاتن واحملاسن، وإذا كا

 الدراسات القرآنية اليت تكبدهتا هذه احلركة مل تصل إىل هذه اآلية؟! أم هي منسوخة عندهم؟!
ولسائل أن يسأل: هل احلجاب تقييد حلرية املرأة كما يزعم بعض املنتسبني إىل اإلسالم؟ أم هو كرامة وصون للمرأة من 

جار؟ فاحلجاب يف اإلسالم ليس أمرا ظاهريا، ال ميس الروح واَلوهر، بل إن فلسفة احلجاب يف اإلسالم ترجع إىل أيدي الف
عوامل كثرية، منها ما يتعلق "جبانب نفسي، واآلخر ذو جانب أسري، وبعضها ذو جانب اجتماعي، وآخر يرتبط برفع 

 .2مستوى املرأة واحرتامها، واحليلولة دون ابتذاهلا"
س من نافلة القول أن نؤكد هنا أن اإلسالم ليس أول من بدأ بتشريع احلجاب، وإمنا سبقته شرائع أخرى، وهذا الذي ولي

أرى أنه غاب عن أنصار "األخوات يف اإلسالم"، حيث اختلط عليهن ما توارثته الديانة اليهودية والنصرانية من لبس 
تقاليدهم، ولعل االمتثال بأمر اإلله هو الذي من "اعتمدن الرهبانية يف احلجاب، وما يعتربه اليهود والنصارى من عاداهتم و 

 .3املسيحية يرتدين ثيابا حمتشمة مع تغطية رؤوسهن؛ أي يتحجنب"
وجاء من حديث عائشة رضي اهلل عنها كما يف البخاري وغريه أهنا قالت: "كان الركبان ميرون وحنن مع رسول اهلل 

دانا جلباهبن من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه"، وهل هذا اَللباب خمصص حمرمات، فإذا حاذونا أسدلت إح
 للصدر يا أنصار "األخوات يف اإلسالم"؟!!!

ا سبق تبنّي أن احلجاب مبا فيه تغطية الشعر، وعدم إظهار مفاتن املرأة وحماسنها ِا أمر به القرآن، وأن أي حماولة  ِو
ارا من أمر الشرع، وهبذا يتضح أن احلجاب ليس عادة كما يتومهه أنصار حركة األخوات يف للروغان عن هذا املصطلح يعد فر 

 اإلسالم حيث إن القرآن ينهى عن التربج، والذي كان سائدا يف العصر اَلاهلي.
على أننا يف هذا البحث مل هندف إىل بيان اختالف الفقهاء قدميا وحديثا يف شروط احلجاب الشرعي، وما إذا كان 

دوز كشف الوجه والكفني أم ال، قدر ما نصبو إىل إثبات شرعية احلجاب من ناحية، ومن ناحية أخرى مناقشة أنصار بج
 حركة "األخوات يف اإلسالم" ما إذا كان للمرأة حر يف أن تبدي زنتها ومفاتنها.

 خالصة البحث وتوصياته:
ا تعرضنا له من هذا البحث املتواضع ميكن أن خنلص إىل اآل  ِت:ِو

                                                            
 .06، ص3جالكشاف، الزخمشري،  1
 .63، صمسألة الحجاباملطهري،  2
 .116، صالمرأة في التاريخ والشريعةالسمراين،  3
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يف ماليزيا ليست ببعيدة عن بقية احلركات النسوية من حيث مطالبها،  "SISإن حركة "األخوات يف اإلسالم" " (1
 وقضاياها احملورية.

 يف تناول اآليات القرآنية ال يتماشى مع منطق علمي مقبول. "SISإن منهج حركة " (2
األحكام الشرعية منه، فالرجوع إىل القرآن رأسا إن االستعانة بعلوم القرآن مطلب ضروري لتفسري القرآن واستنباط  (3

 دون مصاحبة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ واملطلق واملقيد وغريها ال ينسجم مع قواعد التفسري.
بأن التفاسري املوجودة بني أيدينا اآلن ال متّثل تفسريا صحيحا بزعم أهنا تفسري ذكوري  "SISإن دعوى حركة " (4

 ة القوية املقبولة.دعوى عارية عن األدل
 إن احلجاب ليس عادة توارثها جيل عن جيل، وإمنا هو أمر إهلي، جاء به القرآن ووضحته السنة النبوية الشريفة. (1
إن قضية احلجاب ال ميكن أن تناوله مبعزل عن األحاديث النبوية الشريفة، فمصدر التشريع ليس قرآنا فحسب، بل  (6

 ألمرها. هناك سنة بجب االنقياد هلا والتسليم
 :توصيات البحث

 وهبذا يوصي هذا البحث املتواضع باآلِت:
 "، وما إذا كان هذا الفكر يتماشى مع مبادئ اإلسالم ومقاصده.SISاستمرار دراسة فكر "األخوات يف اإلسالم" " (1
الرجوع " حيث إن فتح باب SISإن مثة حاجة وضرورة إىل توعية الشعب املاليزي سيما النساء خبطورة منهج حركة " (2

 إىل القرآن رأسا يؤدي إىل مفاسد ال حتمد عقباها.
وأيديولوجياهتا وعالقتها بأفكار احلركات  "SISعلى الباحثني واألكادمييني ترغيب الطالب يف تناول أفكار حركة " (3

 النسوية يف العامل الغريب. 
___________________________ 

 المراجع والمصادر:
 ، )تونس: الدار التونسية للنشر(.التحرير والتنوير، حممد بن حممد الطاهر حممد الطاهر بنابن عاشور،  .1
 سنن أبي داود.أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين،  .2
 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ، حمموداآللوسي،  .3
 السنن.الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى،  .4
  مفاتيح الغين.الرازي،  .1
 ،Hijab: An interpretation of Islamic women's dressريشارد وود لووك،  .6

 http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.605.10 . 
 الكشاف.الزخمشري،  .0
 م(.1111، 2،)بريوت: دار النفائس، طالمرأة في التاريخ والشريعة، السمراين، أسعد،  .1

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.605.10
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، المساواة بين الرجل والمراة عند منظمة الخوات في اإلسالم في ماليزيا: دراسة في المنظور القرآنسييت سورايدا، بنت صديق،  .1
 م(.2770وم اإلنسانية، )ماليزيا: اَلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا، رسالة ماجستري مقدمة لكلية معارف الوحي والعل

، 1، حتقيق أَحد حممد شاكر، )مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، الطربي،  .17
 م(.2777

المساواة بين الرجل والمرأة في فكر المنظمات النسوية في الحركات األنثوية في اإلسالم فاطمة شرحا، بنت حممد نور الدين،  .11
كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، )ماليزيا: اَلامعة اإلسالمية بماليزيا نموذجا: دراسة تحليلية نقدية في ضوء الفقه اإلسالمي، 

 م(.2717العاملية ماليزيا، 
 .حيطالقاموس المالفريوزبادي،  .12
، حتقيق أَحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، الجامع ألحكام القرآنأبو عبد اهلل حممد بن أَحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري، القرطي،  .13

 م(.1116، 2)القاهرة: دار الكتب املصرية، ط
 م(.1110، 1، ترمجة حيدرال حيدر، )الكويت: مكتبة الفقيه، طمسألة الحجاباملطهري، الشهيد مرتضى،  .14
01. http://sistersinislam.org.my/news.php?cat.120  

01. http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/12/31/muslim-women-award-zainab-anwar/،  عثر

 م.22/01/2102عليه 

07. The SIS Story ،http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35 م.2102، عثر عليه 

01. What's with the Hijab? ،02/2/2112 ،http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.987.120 ،

 م.22/01/2102عثر عليه 

01. Women's Dress Code in Islam ،http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.660.10 عثر عليه ،

 م.22/01/2102
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 خصائص الخطاب القرآني مع اآلخر
 

 1أ. د. غازي غزاي المطيري
 ملخص البحث:

الدامغة، واليت  تعىن الورقة املقدمة للمؤمتر بذكر خصائص اخلطاب القرآين من احلوار مع اآلخر، واليت تقوم على احلجة
ميكن إمجاهلا فيما يلي: مسو اهلدف وجاللة الغاية. والوصول إىل احلق. وبيان اخلطأ والتحذير منه. ومزج احلوار القرآين 
باملوعظة احلسنة. والعلم. وبالغة اخلطاب. وتلك اخلصائص ال جتتمع آحاداً أو جمموعًا إال يف اخلطاب القرآين وأعِن بذلك، 

 كمال واَلمال، وإن شاركها خطاب فهو دوهنا كماً وكيفاً ومثاًل وتطبيقاً وأثراً.بلوغها درجة ال
________________________ 

 المقدمة:
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني، وبعد!

ال جرم أن اإلسالم دين جاء إلنقاذ البشرية، وإخراجها من الظلمات إىل النور، وال ميكن أن يتحقق ذلك، دون مد 
. وهذا البالغ يأخذ [41]الشورى:حبل التواصل بني الداعي واملدعو، وهذا حق واجب كما قال تعاىل: ﴿إن عليك إال البالغ﴾ 

سياق اخلطاب املوجه إىل املدعو، سواء كان مسلمًا أو غري مسلم، ويعد صورًا متعددة، وقوالب متنوعة مجيعها تصب يف 
احلوار أحد وسائل الدعوة، الذي اهتم القرآن الكرمي بصياغته وفق شولية دقيقة، حبيث انفرد خبصائص غري العصف الذهِن، 

ق الناصعة، فالقرآن حافل باألدلة الذي يستثمر قدرات اإلنسان العقلية ويستثريها، وحيفزها، حبيث يوقف اآلخر على احلقائ
العقلية واملنطقية اليت تكفل بإقناع كل باحث عن احلق بدليله وبرهانه، وتعليله وحكمه يق ول تع اىل: ﴿ولقد ضربنا للناس يف 

هاين فلفظة ﴿كل﴾ دليل على أن القرآن الكرمي مجع كل ألوان اخلطاب الرب  [20]الزمر:هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون﴾ 
َلميع الفئات العقلية، وبذلك سجل سبقًا فكريًا وجدليًا منفردًا ومتميزاً، مل يعرف له نظري يف املنطق اليوناين أو الرياضي 
احلديث، وذلك أنه مزج بني الدليل املقنع والتوجيه األخالقي، مستثمرًا العاطفة والعقل معًا دون إجبار أو عنت "فال يذكر 

. 2ًا صحيحًا ؛ إال ويف القرآن بأفصح عبارة، وأوضح بيان، وأعم معىن، وأبعده عن اإليرادات واألسئلة"املتكلمون وغريهم دلي
وما ذاك إال لشموليته، اليت سدت وأوعت ببالغة اإلجابة على مجيع اإلشكاالت، فليس املقصود من خطاب القرآن الفلج أو 

كثريًا ما طالب خطاب القرآن املشركني بإعمال الفكر بالنظر العميق، الغلبة، بقدر ما هو الدعوة إىل التفكري احلر اَلريء، و 
ْم ُسْلطَانًا  فَ ُهَو والفحص الدقيق، والتدبر الراسخ يف معتقداهتم وما وروثوه عن آبائهم وأجدادهم يقول تعاىل: ﴿أَْم أَنْ َزْلَنا َعَلْيهي

َا َكانُوا بيهي ُيْشريُكوَن﴾   . [31]الروم:يَ َتَكلَُّم مبي
                                                            

 األستاذ بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية، باَلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة. 1
 .4، ص1ج مفتاح دار السعادة،ابن القيم،  2
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. فاحلق سبحانه وتعاىل مسى علم احلجة سلطانًا ألهنا توجب 1ل ابن عباس "كل سلطان يف القرآن فهو احلجة"يقو 
. وهذا اللقب العلمي ِا انفرد 2تسلط صاحبها واقتداره، فله هبا سلطان على اخللق، بل سلطان العلم، أعظم من سلطان"

القرآين، اليت تعظم الدليل وتلبسه صبغة لغوية قوية، ومسحة معنوية به خطاب القرآن الكرمي مع اآلخر، وتلك أمثولة اخلطاب 
مطابقة تعظيمًا لشأن احلقيقة، اليت تعد الفيصل الذي يدور عليه فلك احلوار يف اخلطاب القرآين، بعيدًا عن ألوان الزيف أو 

لون األمنوذج احلي يف النطق باحلجة يقول التأويل املموج أو التحريف ويل أعناق النصوص وقد أثىن اهلل على أنبيائه الذين ميث
هي نَ ْرَفُع َدَرَجاتر َمْن َنَشاُء إينَّ َربََّك َحكييٌم َعلييٌم﴾ ثناًء على إبراهيم عليه السالم يَم َعَلى قَ ْومي َناَها إيبْ رَاهي تُ َنا آتَ ي ْ  ﴿َوتيْلَك ُحجَّ

ء عليهم الصالة والسالم، الذين طبقوا أدبي ات وشرائط ومفاهيم . واحملاور املسلم مدعو إىل االقتداء بالرسل واألنبيا[13]األنعام:
هلُْ  َي َأْحَسُن إينَّ اخلطاب القرآين حبذافريه، ومنه قوله تعال ى: ﴿ادُْع إيىَل َسبييلي َربَِّك بياحلْيْكَمةي َواْلَمْوعيظَةي احلََْسَنةي َوَجادي ْم بيالَّيتي هي

َْن َضلَّ َعنْ  يَن﴾  َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبي  . [121]النحل:َسبييليهي َوُهَو َأْعَلُم بياْلُمْهَتدي
وتلك شروط ملزمة للمحاور املسلم، وُخص اَلدل بالذكر ألمهيته الكربى يف احلوار "وقد أوجب اَلدل يف هذه اآلية، 

 .3حلجة البالغة"وعلم فيها تعاىل مجيع آداب اَلدل كلها، من الرفق والبيان والتزام احلق، والرجوع إىل ما أوجبته ا
م مناذج مع اآلخر، الذي يتقصد غري املسلم،  ومل يكتف اخلطاب القرآين ببيان اخلطوط العريضة للحوار فحسب بل قدَّ

يَن ظَلَ  َي َأْحَسُن إيالَّ الَّذي ُلوا َأْهَل اْلكيَتابي إيالَّ بيالَّيتي هي هُ ويف طليعتهم أهل الكتاب. يقول تعاىل: ﴿َواَل جُتَادي ن ْ ْم َوُقوُلوا آَمنَّا ُموا مي
ٌد َوحَنُْن َلُه ُمْسليُموَن﴾ َنا َوأُْنزيَل إيلَْيُكْم َوإيهَلَُنا َوإيهَلُُكْم َواحي ي أُْنزيَل إيلَي ْ واآلية صرحية يف لزوم اَلدل، بأعلى  [46]العنكبوت: بيالَّذي

مواصفات القول األحسن "وهلذا كان الواجب على املسلمني، إذا جادلوا اليهودي والنصراين، أن بجادلوه باليت هي أحسن إال 
. واملقصود اإلحسان إىل اآلخر، ليسمع احلق ويتدبره، ولو كان يف أشد احلاالت حساسية وخطورة، كاحلرب 4من ظلم"

ْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اللَّهي مُثَّ أَبْليْغُه َمْأَمَنُه َذليَك ، يقول تعاىل: ﴿العوان َن اْلُمْشريكينَي اْسَتَجاَرَك فََأجي بيأَن َُّهْم قَ ْوٌم اَل َوإيْن َأَحٌد مي
ج اخلطاب القرآين قبل أن فاهلدف من اخلطاب هو اهلداية وإغراء املخالفني، على اإلقبال على مساع حج [6]التوبة: يَ ْعَلُموَن﴾

يتخذوا مواقف عجولة ومتسرعة، فاهلل عز وجل أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأمته من بعده، بإجارة املستجري، حىت يسمع  
كالم اهلل، دون ضغط أو إكراه، بدليل األمر بإطالق سراحه، وإيصاله إىل موطنه ساملًا دون أن يصاب بأي أذى، وميثل 

النموذج األمثل يف احلوار مع اآلخر يف العهدين املكي واملدين، حيث كان يستمع إىل األسئلة املوجهة دون  اهلدّي النبوي
تذمر أو ضيق، ويرد عليها بكل وضوح أو يطلب إرجاءه حىت يأِت الوحي من السماء، وخاصة يف القضايا الغيبية، وقد 

وسلم ولكنهم فشلوا، فقد كان الوحي ينزل باألجوبة املقنعة، وقد حاولت قريش مبساعدة اليهود، إحراج النيب صلى اهلل عليه 
أخذ العلماء من ذلك ضرورة حماورة اآلخر، ويتباحثون وحيتج بعضهم على بعض، ولو كان كل واحد منهم مصيباً، كانت 

                                                            
 .117ص نقض المنطق،ابن تيمية،  1
 . 11، ص1ج مفتاح دار السعادة،ابن القيم،  2
 .27، ص2ج اإلحكام في األحكام،ابن حزم،  3
 .الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية،  4
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ما أدى اجتهاده إليه، املناظرة خطأ ولغو ال فائدة منها، فإن املخالف إمنا يناظر أحد اخلصمني اآلخر، حىت يغلب على ظنه 
فريجع إىل قوله، فاَلواب أنه ال فائدة يف رجوعه من حق إىل حق، وكونه على ما هو عليه وانتقاله إىل ظن آخر سواء ال يفرق 
بينهما وحتمل التعب والكلفة والتنازع والتخاصم، ملا ذكره املخالف ليس من فعل العقالء، وقد وجدنا األمة متفقة على حسن 

 .1، يف هذه املسائل وعقد اجملالساملناظرة
واإلسالم يروم يف إجراء احلوار، إىل احرتام العقل البشري الذي جعله مناط التكليف، والبد من استثارته فاحلوار "يشحذ 

. فاَلمود والرتابة يقتالن اإلبداع، وكلما أعطي 2ويرهف ويثري اخلواطر، وخيرج الدقائق، وكل ذلك آله إلدراك العقل احلق"
العقل حظه من الدربة واملران، توسعت مداركه، وانفتحت أمامه آفاقًا مل تكن ختطر على البال، لذلك "فإن النظر العلوم 

. فاحلوار مدخل إىل تالقح األفكار، واالستفادة من اآلخر خبالف االنغالق 3الدقيقة يفتق الذهن ويدربه ويقويه على العلم"
فالشدو يف مراتب العلم، واالرتقاء يف منازله مرهون، بتدريب الفكر . 4فإنه "ال يورث إال بالده" والتزمت، والوقوع يف ربقة التقاليد

 .1يكاد يفهم أحباث العلوم"وإعماله يف جوالن احلوار واملناظرة "ومن ليس له بضاعة من هذا الفن ال 
 ويمكن إجمال خصائص الخطاب القرآن في الحوار مع اآلخر في اآلتي:

 الهدف وجاللة الغاية:( سمو 1
أن تكون الغاية الدعوة إىل اهلل وعبادته ال شريك له، وهذه احلقيقة ال يشارك يف خطابه مع اآلخر، أكد عليه القرآن الكرمي ِا 

 احلوار.هي البوصلة اليت توجه مسار  [171]يوسف:فيها سواه، فقوله تعاىل: ﴿أدعو إىل اهلل﴾ 
 ( الوصول إلا الحق:2

املسلم أي هدف يذكر سوى الوصول إىل احلق، ومىت الحت تباشري احلق، أقر به، وسارع إىل تقريره غري  ليس للمحاور
متشبث برأيه، تلك حقيقة، يؤكدها خطاب القرآن، وعدم السماح باحليدة عنها قيد أمنلة، الرتباطها بالتوحيد واإلخالص 

لطلب احلق، سواء ورد على لسانه أو بفضل غريه "كناشد ضالة،  لوجه اهلل تعاىل، فاحملاور املسلم احلق، يف حال تلهف دائم
 .6ويرى رفيقه معيناً ال خصماً، ويشكره إذا عّرفه اخلطأ، وأظهر له احلق"

َنا وَ  ي أُنزَل إيلَي ْ َل أُنز وللشيخ السعدي رَحه اهلل لفتة دقيقة منتزعة من خطاب القرآن تفسرياً لقوله تعاىل: ﴿َوُقوُلوا آَمنَّا بيالَّذي
ٌد﴾  ، يقول: "وال تكن مناظراتكم إياهم على وجه حيصل به القدح يف شيء من الكتب [46]العنكبوت:إيلَْيُكْم َوإيهَلَُنا َوإيهَلُُكْم َواحي

اإلهلية، أو بأحد الرسل، كما يفعله اَلاهل عند مناظرة اخلصوم، يقدح جبميع ما معهم من حق وباطل، فهذا باطل، وخروج 

                                                            
 .62، ص2ج الفقيه والمتفقه،البغدادي،  1
 . الواضح في أصول الفقهابن عقيل احلنبلي،  2
 . 211ص الرد علا المنطقيين،ابن تيمية،  3
 . 211، ص1ج السنة،منهاج ابن تيمية،  4
 . ترتين العلوماملرعشي،  1
 .110ج إحياء علوم الدين،الغزايل،  6
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النظر، فإن الواجب أن يرد ما مع اخلصم من الباطل، ويقبل ما معه من احلق، وال يرد احلق ألجل قوله،  عن الواجب وآداب
 .1ولو كان كافراً"

َدةر َأن تَ ُقوُموا ليلَّهي َمثْ ىَن فالتجرد من املؤثرات على مسار احلوار هدف أصيل كما ق ال تعاىل: ﴿ َا َأعيُظُكْم بيَواحي ُقْل إيمنَّ
﴾َوفُ رَاَدى  يدر يٌر لَُّكْم بَ نْيَ َيَدْي َعَذابر َشدي نَّةر إيْن ُهَو إيالَّ َنذي ن جي بيُكم مِّ ُروا َما بيَصاحي فتقييد القيام بالم  [46]سبأ: مُثَّ تَ تَ َفكَّ

االختصاص ﴿هلل﴾ ميثل قمة التجرد والصفاء، واإلخنالع من كل مؤثر، ينحرف باحلوار عن مساره الصحيح، وقوله تعاىل: 
رادى﴾ غطاء منهجي للحوار، حيث ال أثر للكثرة أو القلة أو الشهرة أو املقام أو األشخاص، وتلك حقيقة ينفرد ﴿مثىن وف

هبا خطاب القرآن، ويضرب اإلمام الشافعي رَحه اهلل مثاًل حيت ذى بقوله "ما ناظ رت أح داً، إال متنيت لو أن اهلل أظه ر احلق 
 .2عل ى لسانه"

بقوله ﴿مث تتفكروا﴾ فالتفكري يستلزم البعد عن اإلمعية والتقليد، واإلقبال على فحص  وقيد سبحانه خطاب احلوار
الدليل والنظر يف احلجة والربهان، واملعىن الدقيق لآلية "إمنا أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم احلق، وهي أن تقوموا لوجه 

، وما جاء به أما االثنان فيتفكران، ويعرض كل يف أمر حممد  -مث تتفكروا-اهلل خالصاً متفرقني اثنني اثنني، وواحداً واحداً 
واحد منهما حمصول فكره على صاحبه وينظران فيه، نظر متصادقني متصافني، ال مييل هبما أتباع اهلواء، وال ينبض هلما عرق 

يف نفسه بعدل ونصفة من غري والنظر الصحيح على جادة احلق وسننه، وكذلك الفرد يفكر عصبية، حىت يهجم هبا الفكر الصاحل، 
أن يكابرها، ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر عنده من عادات العقالء وجماري أحواهلم، والذي أوجب تفرقهم مثىن وفرادى 

ومينع من الروية وخيلط العقول، مع ذلك يقل اإلنصاف، ويكثر االعتساف أن االجتماع ِا يشوش اخلواطر، ويعمي البصائر، 
 .3ور عجاج التعص ب، وال يسمح إال نصرة املذهب"ويث 

 ( بيان الخطأ والتحذير منه:3
ليس للخطاب القرآين هدف مع اآلخر سوى إرشاده إىل احلق، وحتذيره من اإلحنراف، وجتلية عواره، وهذا ما أفاض فيه 

الكتاب النصيب األوفر من تلك احلوارات القرآن من استعراض شبهات املشركني وامللحدين والكفار والرد عليها ونالك أهل 
، كما 4القرآنية فإن "كثريًا من أهل الكتاب يبلغهم اإلسالم، ولكن مينعهم من اإلميان شبهات حيتاجون إىل أجوبة عنها"

 حاور املشركني باختالف حنلهم، والقرآن بتلك احلوارات الدقيقة، حرصاً على إقرار حقيقة التوحيد، ورد الشرك والباطل.
 
 
 

                                                            
 .61، ص4ج تفسير السعدي،السعدي،  1
 .21، ص17ج سير أعالم النبالء،الذهيب،  2
 .214، ص2ج الكشاف،الزخمشري،  3
 .06، ص1ج الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،ابن تيمية،  4
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 ( مزج الحوار القرآني بالموعظة الحسنة:4
يتجه اخلطاب القرآين يف احلوار مع اآلخر باستخدام عدة أساليب ينفرد هبا ع ن سائ ر أل وان اَلدل ونظريات املناظرة عرب 

لي َربَِّك بياحلْيْكَمةي َواْلَمْوعيظَةي التاري خ، من خ الل مزج احل وار باملوعظة، الت ي تستثي ر العواطف كما يف اآلية الكرمي ة ﴿ادُْع إيىَل َسبيي
َن َضلَّ َعن َسبييليهي َوُهَو َأْعَلُم بيالْ  َي َأْحَسُن إينَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبي هْلُْم بيالَّيتي هي يَن﴾ احلََْسَنةي َوَجادي  . [121]النحل:ُمْهَتدي

نه بعث إىل الناس كافة، وسبيل اهلل هو اإلسالم ونلحظ الفصاحة الئحة يف ابتداء اآلية إذ "حذف املفعول للتعميم لكو 
﴿باحلكمة﴾ أي باملقالة احملكمة الصحيحة، قيل: هي احلجج القطعية املفيدة لليقني. ﴿واملوعظة احلسنة﴾ هي: املقالة 

ج الظنية املشتملة على املوعظة السنة اليت يستحسنها السامع، وتكون يف نفسه حسنة، باعتبار انتفاع السامع هبا قيل: احلج
اإلقناعية املوجبة للتصديق مبقدمات مقبولة، قيل: وليس للدعوة إال هاتان الطريقتان، ولكن الداعي قد حيتاج مع اخلصم 
األلد، إىل استعمال املعارضة واملناقضة، وحنو ذلك من اَلدل، وهلذا قال سبحانه وتعاىل ﴿وجادهلم باليت هي أحسن﴾ أي 

ادلة وإمنا أمر سبحانه باجملادلة احلسن ة لكون الداعي حمققًا وغرضه صحيحاً، وكان خصمه بالطرق اليت هي أحسن طرق اجمل
 .1مبطاًل وغرضه فاسداً"

 ( العلم:5
من اخلصائص امللزمة للخطاب القرآين مع اآلخر، ضرورة اإلتكاء على العلم، واإلعتماد يف اجملادلة على العلم ونفي 

وَن فييَما لَْيَس َلُكْم بيهي عيْلٌم َواللَُّه يَ ْعَلُم َوأَنُتمْ اَلهل، يقول سبحانه: ﴿َهاأَنُتْم هَ   اَل ُؤاَلءي َحاَجْجُتْم فييَما َلُكْم بيهي عيْلٌم فَليَم حُتَاجُّ
. فال يقبل من املتحاورين، 2واإلستفهام بصيغة اإلنكار "دليل على املنع من اَلدال ملن ال علم له" [66]آل عمران:تَ ْعَلُموَن﴾ 

ع باَلهل، وحينما فرط بعض املسلمني يف هذه احلقيقة، وقع كثري منهم يف حمذورات احلوار والتنازل عن الثوابت، فال يقر التناز 
ْهري احلَْرَامي قيَتالر فييهي ُقْل قيَتاٌل فييهي َكبيرٌي وَ  للَّهي َصدٌّ َعن َسبييلي ااإلسالم الردة عن دين اإلسالم. يقول تعاىل: ﴿َيْسأَُلوَنَك َعني الشَّ

َن اْلَقتْ  َنُة َأْكبَ ُر مي ت ْ ْنُه َأْكبَ ُر عينَد اللَّهي َواْلفي دي احلَْرَامي َوإيْخرَاُج َأْهليهي مي ينيُكْم وَُكْفٌر بيهي َواْلَمْسجي لي َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتيُلوَنُكْم َحىتَّ يَ ُردُّوُكْم َعن دي
ينيهي  نُكْم َعن دي ْد مي َرةي َوأُولَئيَك َأْصَحاُب النَّاري  إيني اْسَتطَاُعوا َوَمن يَ ْرَتدي نْ َيا َواآْلخي فَ َيُمْت َوُهَو َكافيٌر فَُأولَئيَك َحبيَطْت َأْعَماهُلُْم يفي الدُّ

 .[210]البقرة:ُهْم فييَها َخاليُدوَن﴾ 
يست حمل تنازل فال ميكن القبول بالتنازل عن حقائق العلم القاطعة، حبجة احلوار مع اآلخر، فسائر احملرمات والكبائر، ل 

حتت مظلة احلوار، مهما بلغ الضعف باملسلمني، وناهلم تسلط األعداء على مقدراهتم وثرواهتم، وتلك اخلاصية العصية على 
التأويل، حافظت على رونق اإلسالم وصفائه، فاإلسالم يسعى إىل إقامة حوار جاد، يعتمد على الربهان، والدليل، واحلجة، 

حلوار "الذي يعتمد على الصورة الشكلية، أكثر من املضمون أو اَلوهر، وهو قبول أقوال اآلخرين دون وليس حوار زائفاً وهو ا

                                                            
 .273، ص3ج القدير،فتح الشوكاين،  1
 .07، ص4ج الجامع ألحكام القرآن،القرطيب،  2
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. وقد أكد القرآن ذلك يف كل صغري وكبرية ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني﴾ 1مناقشتهم، وإظهار القبول واملوافقة"
 .[111]البقرة:

مع اآلخر، حافظت باستمراري ة على هوية املسلمني، ومن أهم ما هذه اخلصيصة العلمية للخطاب القرآين للحوار 
 ساقت إليه خصيصة العلم املعطيات التالية:

ضرورة التفريق يف احلوار مع اآلخر بني الثابت واملتحول، وفق إدراك وموسوعية اإلسالم وثقافته  .1
ار وآدبياته وتارخيه، سواء ما خيص معاً، وعدم إمهال جانب امتالك احملاور املسلم، العلم، وامتالك آلية احلو 
 الثقافة اإلسالمية، أو من خالل دراسة األديان والفرق والنظريات األخرى.

الفصل بني السياسة واحلوار، واملالحظة أن مثة جهات يف العامل اإلسالمي، تتجاهل احلقائق  .2
القرآن، بدافع اخلوف من هتمة  العلمية للخطاب القرآين مع اآلخر، فتقع يف التنازل عن الثوابت العلمية يف

اإلرهاب، وتلميع الصورة أمام الغرب، وحماولة إذابة اَلليد يف العالقات مع الغرب، والرضوخ لنقد الدوائر 
السياسية واإلسرتاتيجية الغربية حتت ضغط الواقع، وانتقاء عنصر الندية، وهذا املفارقات ما ال يدركها بعض 

 اليوم. احملاورين املسلمني املعاصرين
 ( بالغة الخطاب:6

من احلقائق العلمية، اليت يتسم هبا اخلطاب القرآين، أنه يتسم خبصيصة البالغة، إذ ه و يكتسب مسة اإلعجاز األعظم 
نُس َواَلْينُّ َعَلى َأن يَْأُتوا مبييْثلي َهَذا الْ  ْثليهي َوَلْو  ُقْرآني اَل يَْأُتوَن مبيي من املعجزة القرآني ة اخلالدة كما قال تعاىل: ﴿ُقل لَّئيني اْجَتَمَعتي اإْلي

ريًا﴾  ومن صور البالغة التنويع، وإعادة الفكرة بلغة جديدة باستخدام األسلوب البالغي  [11]اإلسراء:َكاَن بَ ْعُضُهْم ليبَ ْعضر َظهي
الذي يدفع امللل، ويوسع مدركات احلوار، وحييط بشمولية بكل دالئل اإلقناع، فيمثل اخلطاب القرآين رسالة بالغية حمكمة، 

م مبخاطبة الوجدان، والعقل، بجد فيها الناظر متعة ولذة عقلية وشعورية، ولذلك فإن التكرار يف العرض، يتسم بالتجديد، هتت
ن ُكلِّ َمَثلر وَ  نَساُن أَ دافعًا للسآمة بلغة مجيلة مؤثرة ومتنوعة. ي ق ول تعاىل: ﴿َوَلَقْد َصرَّفْ َنا يفي َهَذا اْلُقْرآني ليلنَّاسي مي ْكثَ َر َكاَن اإْلي

 .[14]الكهف:َشْيءر َجَداًل﴾ 
 الخاتمة:

بعد عرض موجز خلصائص اخلطاب القرآين يف احلوار مع اآلخر نلحظ تفرد اخلطاب القرآين للحوار، خبصائص يتميز هبا، من 
لى مسو هدفه، أمهها سالمة مقاصده وأهدافه، خبلوصه من التحزب والفئوية حيث ارتبط بتقرير عقيدة التوحيد، واإلخالص، واحلرص ع

 والوصول إىل احلق، وبيان اخلطأ والتحذير منه، ومزج حواره باملوعظة واحلكمة، مبيناً مضامينه وقواعده على العلم ورفض الظن واالعتماد
 على الدليل، مصاغ يف قوالب من الفصاحة والبالغة، اليت تنزع من معني املعجزة القرآنية.

_________________________________ 

                                                            
 .الحوار مع الغربجمموعة من املؤلفني،  1
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 الكون وخلقهما يؤخذ وما يرد من علوم الغرب فيما يخص 
 

 1أ.د. سوسن أحمد القالل
 ملخص البحث:

كان املسلمون يف العصور السابقة يتدبرون القران، ويستشفون منه بعض العلوم فينطلقون إىل األحباث، فسبقوا العامل 
اإلعجاز وصدروا العلوم. أما اليوم وقد أصبحنا أذياال، غدونا نأخذ العلوم من الغرب على أهنا صحيحة، وحناول إظهار 

العلمي يف القرآن مبحاولة إبراز موافقته ملا جاء به الغرب من علوم، فلم نعد نستحق أن نكون أمة وسطا، وال نستحق أن 
نكون شهداء. ونريد عرب هذا البحث أن نثبت أننا بتطبيقنا للقرآن والسنة نصبح مؤهلني ألن نكون حكما عدال وقادرين 

لف فيه العلماء، أو رمبا اتفقوا. سوف هنتم مبوضوع الكون )السماء واألرض(. سوف على أن نعطي كلمة الفصل فيما اخت
نسرد بعض ما جاء به الغرب من خلق الكون، بدايته، ما حييط به، متدده، انفصال الألرض عن السماء ... مث نضع هذه 

يحه. وصدق خالق الكون حني العلوم حتت حمك الكتاب والسنة ليتبني لنا أن بعضها صحيح، وبعضها خطأ، علينا تصح
، وهي آية [11]الكهف: ﴾﴿ما أشهدهتم خلق السماوات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ املضلني عضدا قال:

معجزة، نستشف منها أن املضلني مبا أهنم مل يشهدوا خلق السماوات واألرض، فإهنم سوف خيطئون يف علومهم املتعلقة 
املشعل ويستطيع تصحيح األخطاء، هم الشهداء الذين حق هلم أن يكونوا شهداء بتصديقهم بذلك. وطبعا الذي ميتلك 

ًة َوَسطًا ليَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسي َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم  لكتاهبم وسنة رسوهلم. وقال تعاىل يف ذلك: ﴿وَكَذليَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
يًدا﴾  .[143]البقرة: َشهي

__________________ 
 مقدمة:

أجزاء. يف اَلزء األول سوف نتعرض ملا حييط بالكون. يف اَلزء الثاين نتعرض إىل مسألة اتساع  1ينقسم البحث إىل 
السماء. بعدها نستطيع أن جنيب عما اذا كان الكون أزليا أم حديث الوجود، وما أصل الكون. وأخريا نتعرض إىل مسألة 

 ذلك من حركة نسبية ألحدمها بالنسبة لالخر. اتصال أو انفصال السماء عن األرض وما ينجر عن 
هل نستطيع  من نكون؟ ومن فوضنا وأعطانا هذه الصالحية لنكون قادرين على احلكم؟و  يسأل: من حنن؟ ناعسى بعض

حنن مع ختلفنا يف مجيع امليادين أن ندقق يف العلوم اليت أتى هبا الغرب الذي تفوق علينا مبئات السنني من التقدم العلمي 
 ما هو سندنا يف ذلك؟التكنولوجي، ونقول هذا صحيح وهذا خطأ؟ ونكون قادرين على التنبيه اىل اخلطأ و رمبا تصحيحه؟ و 

ًة َوَسطًا ليَتُكونُوا  نبدأ أوال باستعراض بعضا من ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه. فقد قال تعاىل: ﴿وََكَذليَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
يًداُشَهَداَء َعَلى النَّاسي  جاءت األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  [143]البقرة: ﴾َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهي
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معتدل ال مييل إىل  ومسي العدل وسطا ألنه. أي: عداًل خيارا ﴾﴿أمة وسطاً قوله تعاىل: يف تفسري هذه اآلية تبني أن املراد من 
 وقد قال الشاعر: أحد اخلصمني.

 إذا نزلت إحدى الليايل مبعضل       ط يرضى األنام حبكمهم هم وس
..ملة ابيكم ابراهيم، هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء .﴿ وقال تعاىل:

 [06]احلج: ﴾توا الزكاة واعتصموا باهلل...أقيموا الصالة و أعلى الناس، ف

مة فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يشهد على هذه األمعلقا على هذه اآلية: " ظالل القران كتابه  يقول السيد قطب يف 
ها، وهي تشهد على الناس مبثل هذا، فهي القوامة على البشرية بعد نبيها، وهي أوحيدد هنجها واجتاهها، ويقرر صواهبا وخط

 ... مينة على منهجهاأال وهي إياة. ولن تكون كذلك الوصية على الناس مبوازين شريعتها، وتربيتها، وفكرهتا عن الكون واحل
 ".املختار من اهلل

 ذا فاتباعنا للقران والسنة هو الذي يؤهلنا لكي نكون حكما عدال وقوامني على البشرية. إ
 .ية معجزة لو تلوناها بتدبر لفهمنا أن املضلني لن يتمكنوا من كنه أصل خلق الكونآنبدأ أوال باستعراض 

 ﴾الرَحان الرحيم: ﴿ما أشهدهتم خلق السماوات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ املضلني عضدابسم اهلل 
 .[11]الكهف:

هنم سوف خيطئون يف تقديرهم خللق السماوات واألرض أ، فطبيعي املضلني على اخللق مل يشهد فخالق هذا الكون
  يؤخذ منه ويرد؟ وماذا نأخذ؟ وماذا نرد؟م ؟ أوخلق أنفسهم. ولكن هل كل ما أتى به الغرب مردود عليهم

 ماذا يحيط بالكون؟
 جمراتكواكب و جنوم و هواء و نبات وحيوان و ماء و نذكر أوال أن الكون هو األرض مع السماء احمليطة هبا وما حيوياه من 

 1بليون سنة ضوئية. علما أن الشمس تبعد عنا  13كون مرتامي األطراف، يقدر بعد أطرافه عن األرض مبا يزيد عن   ...
 دقائق ضوئية فقط.

كيف نستطيع أن نعرف ماذا حييط بالكون الفسيح؟ هل من علماء الغرب من متكن من رؤية ما وراء السماء؟ طبعا ال. 
ذا كان الغرب مل يشهد ومعه من إ. فهل من علماء املسلمني من يرد؟ 1ءيط به شين الكون ال حيأولكن رغم ذلك يّدعون 

 ، فكيف نستطيع حنن املتخلفون يف مجيع امليادين أن نشهد؟ما معه التقنية املتطورة
منا بأن ما جاء به نبينا حق، ونشهد بشهادته. فهل رأى رسولنا ما حييط بالكون؟ بلى. كيف حدث آذا إحنن نشهد 

ىل القمر القريب جدا من إ 1161ذا كانت رحلة أرمسرتونغ سنة إبل؟ يف زمن مل يعرف فيه من وسائل النقل سوى اإلذلك 
ن مل نكن مؤمنني فكيف سنصدق أن هناك من صعد قبل أرمسرتونق إاألرض مل تصدق يف البداية وأحدثت ضجة كبرية ف

ن أىل إليها يوما. لقد صعد إلن يتخيل أحد أن العلم سيصل ىل حدود إىل هذا اَلرم القريب منا ولكن إسنة ليس  1377 ب

                                                            
1 G. Gamow, Phys. Rev. 
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ىل حدود العرش الدنيا. يف رحلة هي أعظم رحلة يف التاريخ. هي رحلة املعراج. فماذا رأى الصادق األمني يف هذه إوصل 
 الرحلة؟

ال إال تنفذون قطار السماوات واألرض فانفذوا أن تنفذوا من أن استطعتم إنس قال تعاىل: ﴿يا معشر اَلن واإل
 . إذا فالنفوذ من أقطار السماوات واألرض ِكن بسلطان.[31]الرَحن: ﴾بسلطان

 :رحلة المعراج
رحلة معجزة أكرم هبا اهلل عز وجل رسوله الكرمي ليكون أول وأصدق من نفذ من أقطار السماوات واألرض. فقد رأى 

ال رسول اهلل. إفكل يزيغ بصره  [.11]النجم: ﴾البصر وما طغىما زاغ ﴿وشهد شهادة عني يقني، من بصر زكاه خالقه بقوله: 
. فكيف لنا أن جنحد ونكذب ما [12-11]النجم: ﴾أَفَ ُتَماُرونَُه َعَلى َما يَ َرى•  َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى﴿بقوله: وزكى بصريته 

عن هذه احلادثة وسوف نقتطف منها ما حنتاج خبار رأى؟ وقد أراه اهلل ما مل ير أحدا من خلقه. وكتب الصحاح ِلوءة باأل
 اليه يف هذه املناسبة.

  .1"جعل اهلل فوق السماء السابعة املاء، وجعل فوق املاء العرش"عن عبد اهلل بن عمرو قال: 
هو اعتقاد علماء الغرب ومع كل أسف من تبعهم من املتأخرين من املفتونني من علماء املسلمني أن  ذا، فاخلطأ األولإ

 .لكون ال حييطه شيء، يف حني هو حماط باملاء، كما أخربنا بذلك الصادق األمنيا
 هل السماء في اتساع دائم؟

 Georges ابتعاد االجرام عن األرض وعن بعضها بعض باستعمال التيلسكوبعن ول من برهن من علماء الغرب أ

Lemaître  والبلجيكي لوميرتEdwin Hubble 11212 وكان ذلك سنة، األمريكي دوين هابلإ. 
دق أيف حني يعلم املسلمون ذلك بل و  يف اتساع.بذلك النظرية املفرتضة يف ذلك الزمن واليت تدعي أن الكون  تأكدتف

 .من ذلك منذ نزول القران الكرمي
  .[41-40]الذاريات: ﴾بنيناها بأيد وإنا ملوسعون. واألرض فرشناها فنعم املاهدون﴿والسماء خالق السماء: قال 

حىت تساع مازال حيري العلماء. و وإذا كان إثبات أن الكون يتسع يُعد أعظم كشف يف القرن العشرين، فإن سبب اإل
 ن السماء هي اليت تتسع ال الكون كله.نكون أكثر دقة، فإ

 .بيننا وبني علماء الغرب اتفاق اتساع السماء هو نقطةف ذاإ
مبا أن  يف املاضي؟ فكيف كان شكل هذا الكون. بعد ما درس العلماء توسع الكون، بدأت رحلة العودة إىل املاضي

وهكذا عندما نعكس صورة التوسع هذه . أجزاء هذا الكون تتباعد باستمرار فال بُدَّ أهنا كانت أقرب إىل بعضها يف املاضي
 هذا الكون كانت كتلة واحدة متجمعة!جند أن أجزاء 

                                                            
 والعل مختصر األلباين: إسناده صحيح.قال الشيخ  .113، رقم212ص ،2ج ،والصفات األسماءموقوف على عبد اهلل بن عمرو أخرجه مسندا البيهقي يف  1

 . 31رقم ،للذهيب
2 E. Hubble, Proc. Nat. Acad. Sci.; G. Lemaître, Annales de la Societe Scientifique de Bruxelles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
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ر نشوء الكون  .هذه كانت بداية النظرية اَلديدة اليت تفسِّ
 ومم خلق؟ وأين؟ ل الكون أزلي أم خلق حديثا؟ه

وتعتمد هذه النظرية  .1اتفق معظم علماء الكون مع هناية القرن العشرين على نظرية جديدة أطلقوا عليها نظرية بيق بانق
بليون سنة( من ال شيء حدث فيه انفجار عظيم ال يدرك كنهه أحد  14لكون ولد حديثا )منذ حوايل أساسا على أن ا

فظهرت اثره كتلة هدروجني متناهية يف الصغر وشديدة الكثافة كانت هي نقطة بداية الكون وخلقت منها مجيع بقية املواد 
 .األخرى

 الكون سبحانه وتعاىل هو الذي خيربنا باحلقائق الدقيقة. العلم احلديث حياول اكتشاف بعض أسرار الكون، ولكن خالق
 ن والسنة؟آفماذا جاء يف القر 

على أن خيلق الكون كله من ال شيء، ولكن اقتضت حكمته أن يكون  طبعا، حنن نؤمن بقدرة اهلل املتناهية وهو قادر
 .السنةن و آخلق الكون بطريقة أخرى تستنبطها أمة اقرأ من تدبرها يف ما جاء يف القر 

تَّةي أَيَّامر ؛ [41]النور: ﴾اءر ن مَّ قال اهلل عز وجل: ﴿َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابَّةر مِّ  َماَواتي َواألرض يفي سي ي َخَلَق السَّ َكاَن و  ﴿َوُهَو الَّذي
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل  َماَواتي َواألرض َكانَ َتا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامهَُا   ملَْ يَ َر الَّذيينَ  ﴿َأوَ ؛ [0]هود: ﴾َعْرُشُه َعَلى اْلَماءي ليَيب ْ َكَفُروا َأنَّ السَّ

ُنونَ  َن اْلَماء ُكلَّ َشْيءر َحيٍّ أََفال يُ ْؤمي  .[37]األنبياء: ﴾َوَجَعْلَنا مي
هذا خرب من اهلل تعاىل أن عرشه سبحانه كان على املاء قبل أن خيلق السموات واألرض وما فيهن. قال أن "ويذكر الطربي 

 .2السموات واألرض"قتادة: "ينبئكم ربكم تبارك وتعاىل كيف كان بدء خلقه قبل أن خيلق 
كل » : قال ، عن كل شيء فأنبئِن،  إين إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيِن !يا رسول اهلل  : قلت  ،عن أيب هريرة قالو 

 .3 «شيء خلق من ماء
  : فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ؟ ِن أنتما  : ىل املدينةإللشيخ الذي سأله يف هجرته  قول النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .4« من ماءحنن »
 َّ ْن َأْهلي اْلَيَمني سألوا النَّيبي ُهَما أن نَاسا مي َي اللَُّه َعن ْ ؟  وَعْن عيْمرَاَن ْبني ُحَصنْير َرضي َناَك َنْسأَُلَك َعْن َهَذا اأْلَْمري ئ ْ فَ َقالوا: جي

، وََكَتَب يفي »قَاَل:  رُُه، وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءي َمَواتي َواألرض َكاَن اللَُّه وملَْ َيُكْن َشْيٌء َغي ْ ، َوَخَلَق السَّ  .1«الذِّْكري ُكلَّ َشْيءر
.  خرب عن بداية اخللق، وأن عرش اهلل عز وجل كان على املاء قبل خلق السماوات واألرضي ديث إمنا هاحواأل اتفاآلي

إن شاء اهلل. املهم عندنا أن اخللق وقع  آخركما أن خلق السماوات واألرض كان يف ستة أيام سوف نبني تفصيلها يف حبث 
                                                            

1 I. Bogdanov, Visage de Dieu, Grasset; G. Gamow, Phys. Rev.; J. Silk, A Short History Of The Universe, Scientific 

American Library. 
 .246، ص11ج، تفسيرالالطربي،  2
 اإلسناد"، ووافقه الذهيب.وقال: "صحيح  0201، رقم106، ص4، جالمستدر واحلاكم يف  ؛0111، رقم211ص ،2، جمسندهأخرجه أَحد يف  3
 .163ص ،3، جالسيرة النبويةابن هشام،  4
 .2113رقمصحيحه، أخرجه البخاري يف  1
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يف زمن معني والزمن مرتبط باملادة وحركة دوراهنا حول نفسها، وهذا يدل قطعا أن هنالك مادة سبقت خلق السماوات 
واألرض. فاخللق مل يكن يف ال شيء، بل كان يف جسم له حركة. وهذا اَلسم هو ذاك املخلوق العظيم الذي ذكره اهلل يف 

مواتي َواألرض﴿ ياته يف قوله تعاىل:حمكم آ يُُّه السَّ َع ُكرسي  .[211]البقرة: ﴾َوسي
ومن معاين الكرسي أنه أصل الشيء وأساسه، كما يطلق على كل شيء متجمع مرتابط. وتفيد اآلية أن السماوات  

  واألرض يف جوف الكرسي.
حدثنا زهري، حدثنا ابن أيب بكري، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عبد اهلل بن احلافظ أبو يعلى املوصلي: وقال 

ت: ادع اهلل أن يدخلِن اَلنة. قال: أتت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال خليفة، عن عمر رضي اهلل عنه قال:
 .1«إن كرسيه وسع السماوات واألرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل اَلديد من ثقله»فعظم الرب تبارك وتعاىل، وقال: 

، ماهية الكرسي والفرق بينه وبني 4وسوف نذكر باذن اهلل يف حبث قادم، واستنادا إىل ما وصل إليه العلم احلديث
 العرش.

اآلن إىل اَلزئية املوالية اليت تتعلق بنقطة اهلدروجني املتناهية يف الصغر واملتناهية يف الكثافة اليت يعتقد الغرب أهنا  ننتقل 
ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا  ﴿مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا قال تعاىل: كانت بداية خلق الكون.

 .[11]فصلت: ﴾طائعني
تشبيه بليغ، أي وهي مثل الدخان، وقد  ﴾﴿وهي دخان :وقوله .عند التهاب النار فيه يتصاعد من الوقود والدخان: ما

 .2مادة تكوينهما هي الدخان، أن أصل ابن عاشورلطاهر وعن حممد ا .إهنا كانت عماء :ورد يف احلديث
ن املاء يعطينا غازي اهلدروجني إنعلم فن الكون كله خلق حديثا من املاء وليس من ال شيء، وحنن كما أخالصة القول 

 سبق ويصبح اهلدروجني ناجتا عن تفكك املاء. أكسيجني. فيكون خلق املاء واأل
ذا، نتفق مع الغرب يف إ .الكثافة، بل كانت دخانا أي ذا كثافة جد ضعيفة وبداية خلق الكون مل تكن كتلة هدروجني شديدة

هذا الكون. فيعتقد الغرب أنه خلق من ال  خلق ولكن خنتلف معهم يف أصلأزليا، بل حديث التكوين.  أن الكون ليس
 شيء )من عدم( وجنزم بأنه خلق من ماء.

كما خنتلف معهم يف بداية خلق هذا الكون. فيعتقد الغرب أن بدايته كانت كتلة هدروجني شديدة الكثافة، وجنزم بأن 
 .يف املاء و كثافة عالية وينتج رمبا عن انفجاربدايته كانت دخانا والدخان كما نعلم جسم خفيف وليس ذ

 
 

                                                            
، 21ص ،11، جالفوائد ومنبع الزوائد مجمع. وقال اهليثمي يف 312، ص1ج ،بن كثريال تفسير القرآن العظيمكما يف مسنده  يف أخرجه أبو يعلى  1

 ."ثقة وهو اهلمذاين خليفة بن اهلل عبد غري ،الصحيح رجال ورجاله ،الكبري يف يعلى أبو رواه: "10202رقم

 التحرير والتنوير.ابن عاشور،  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12201
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 هل السماء واألرض متصلتان أم منفصلتان؟
العلماء يف ضبط  ن النظرية السائدة تعتمد على أن السماء واألرض كانتا مندجمتني مث وقع انفصال يف خط اختلفإ

هو احلد. واعتربوا بعد ذلك أن األرض  األرض حكم فوق سط  177موقعه. فمنهم من يعترب خط كارمان الذي يرتفع حوايل 
كم فوق سطح األرض( يشكل وحدة وأن الفضاء اخلارجي املنفصل متاما عن 177مع غالفها اَلوي احمليط هبا )حوايل 

ن كل التجارب اليت قاموا هبا داخل الغالف اَلوي أالغالف اَلوي يشكل وحدة أخرى منفصلة عن األوىل. فكانت النتيجة 
 . فما ردنا على هذه النظرية؟ا قوانني عن األرض عوض أن يستنتجوا منها قوانني ختص السماءاستنتجوا منه

َماَواتي َواألرض َكانَ َتا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامُهَا وَ ﴿يقول تعاىل:  يَن َكَفُروا َأنَّ السَّ َن اْلَماءي ُكلَّ َشْيءر َحيٍّ أََفاَل  َأوملَْ يَ َر الَّذي َجَعْلَنا مي
ُنونَ   .[37]األنبياء: ﴾يُ ْؤمي

 .والفتق: ضده وهو االنفصال والتباعد بني األجزاء تصال والتالصق بني أجزاء الشيء.والرتق: اإل
ًدا ُمْلَتزيقَ تَ نْيي ف َ  اك َوقَ َتاَدة: يَ ْعِني أَن ََّها َكاَنْت َشْيًئا َواحي حَّ بَ ْينهَما. وبذلك  َفَصَل اللَّهقَاَل ايْبن َعبَّاس َواحلََْسن َوَعطَاء َوالضَّ

َماءي َماًء بيَقَدرر فََأْسَكنَّاُه يفي األرض، َوإينَّا  َن السَّ ُرونَ  بيهي  َذَهابر  َعَلىَٰ فصلت السماء عن األرض. ويقول تعاىل: ﴿َوأَنْ َزْلَنا مي   ﴾َلَقادي
 [11املؤمنون:]

ولسنا حباجة لفلسفة جديدة وتعريف جديد للسماء واألرض، فاألرض هي هاته الكتلة الكثيفة اليت نعيش عليها. 
احلركة وطبعا أهم ما يربهن به عمليا عن انفصال جسمني عن بعضهما هي والسماء هي كل ما حييط بنا من طبقات غازية. 

 .خرإىل اآللكل منهما بالنسبة  النسبية
ن الغالف اَلوي احمليط باألرض هو من األرض، يتحرك حبركتها وغري منفصل عنها، وأن أماء الغرب ذا فاعتبار علإ

ىل أخطاء. وبنيت نظريات على هذا االفرتاض إاالنفصال يكون تقريبا يف مستوى خط كارمان هو خطأ وسيؤدي حتما 
 ..وتداوهلا العامل بأسره. فعلينا مراجعة التجارب والنتائج

 ؟ األرض أم السماء؟أيهم المتحر 
بفكرة خمالفة ملا هو  1633منذ القدمي، اعتقد الناس أن األرض ثابتة، وكل من حوهلا يدور إىل أن ظهر قاليليو سنة 

، وهي نظرية ختالف ما جاء يف اإلجنيل. فأصدرت فيه الكنيسة حكما باإلعدام. وتبىن علماء 1سائد، وادعى أن األرض تدور
 بعنوان 2717النظرية. ويف الواقع ال زال هنالك جدل بني النظريتني. فقد أقيم مؤمتر عاملي يف اهلند سنة العصر احلديث هذه 

"Galileo Was Wrong. The Church Was Right" ، بنفس العنوان، تساند النظرية القدمية من  2كتب  3كما أصدرت
 الناحية العلمية والدينية عند املسيحيني. 

 ون أن حنسم يف األمر؟ فهل لنا حنن املسلم
                                                            

1 I. Bogdanov, Visage de Dieu. 
2 R.A.Sungenis and R.J.Bennett, Galileo Was Wrong: The Church Was Wright, The Scientific Evidence For 

Geocentrism; R.A.Sungenis and R.J.Bennett, Galileo was wrong: the church was wright, The Evidence from 

Modern Science; R.A.Sungenis, Galileo was wrong: the church was wright, The Evidence from Church History. 
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َنا إينَّا ُكنَّ ﴿ قال تعاىل: لِّ ليْلُكُتبي َكَما َبَدأْنَا أَوََّل َخْلقر نُعييُدُه َوْعًدا َعَلي ْ جي َماَء َكَطيِّ السِّ  ﴾فَاعيليني ايْوَم َنْطويي السَّ
 [.174األنبياء:]

 .1وسلم قال: السجل كاتب للنيب صلى اهلل عليهابن عباس عن  ويف تفسري ابن كثري:
 والكتاب هو ما يكتب عليه يف ذلك الزمان ويكون طيه يف ذلك الزمان على الشكل احللزوين، كما يف الصورة املوالية:

وقد أثبت العلم احلديث أن كل األجرام السماوية تتكون بنفس الطريقة انطالقا من دوران اَلسم حول نفسه، من ذلك 
 للبانة )جمرتنا( وهي يف حركة لف مستمر مع اتساع.النجوم واجملرات. ويف الصورة جمرة درب ا

   مجرة درب اللبانة 
من سورة األنبياء ب"كتاب" بدل "كتب". فنفهم من  174ولكن ال ننس قراءة قالون عن نافع اليت يقرأ فيها االية 

ماء هي اليت تدور، ذلك أن السماء تلتف حول نفسها التفافا حلزونيا بنفس طريقة خلق النجوم واجملرات. وبذلك فالس
َماءي َفظَلُّوْا ﴿ ولذلك تكون املسالك فيها منعرجة كما أثبت العلم احلديث وتصديقا لقوله تعاىل: َن السَّ م بَاباً مِّ َوَلْو فَ َتْحَنا َعَلْيهي

 .[14]احلجر: ﴾فييهي يَ ْعُرُجونَ 
 طيب، وماذا عن األرض؟

مَواُت َمْطوييَّاتٌ َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ ﴿ يقول عالم الغيوب: َياَمةي َوالسَّ يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلقي ينيهي ُسْبَحانَُه  َقْدريهي َواألرض مجَي بيَيمي
ا ُيْشريُكونَ    .[60]الزمر: ﴾َوتَ َعاىَل َعمَّ

 فاألرض مقبوضة بقدرة القدير، فال بجوز هلا أن تتحرك، يف حني أن السماء يف حركة مستمرة.
املسلمون أن نستفيق من غفلتنا، ونعود إىل عزنا و رفعتنا، علما وإننا ال ننال شرف ذلك إال بالتفافنا هل آن لنا حنن 

ُلونَ ﴿ حول كتابنا لقوله تعاىل: كَ ﴿ ؛ [17] األنبياء: ﴾َلَقْد أَنَزْلَنا إيلَْيُكْم كيَتابًا فييهي ذيْكرُُكْم أََفاَل تَ ْعقي  ﴾َوإينَُّه َلذيْكٌر َلَك َوليَقْومي
 .[212]البقرة: ﴾َوات َُّقواْ الّلَه َويُ َعلُِّمُكُم الّلُه َوالّلُه بيُكلِّ َشْيءر َعلييمٌ ﴿؛ [44]الزخرف:

_______________________________ 
 :راجعصادر والمالم

1) I. Bogdanov, Visage de Dieu, Grasset, 2010 

2) G. Gamow, Phys. Rev., 70, 572 (1946). 

3) E. Hubble, Proc. Nat. Acad. Sci., 15, 168 (1929). 

4) S. Kallel, Water Is Life. The Big Bang Explosion And The Origin Of The Universe. Preprint.  

5) G. Lemaître, Annales de la Societe Scientifique de Bruxelles, 47, 49 (1927). 

6) J. Silk, A Short History Of The Universe, Scientific American library, N.J. 1994. 
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8) R.A.Sungenis and R.J.Bennett, Galileo Was Wrong: The Church Was Wright, The Evidence From Modern 
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9) R.A.Sungenis, Galileo Was Wrong: The Church Was Wright, The Evidence From Church History, Volume III, 
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 تفسير القرآن العظيم.ابن كثري،   1
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 الحوار اإلسالمي المسيحيمن  القرآن الكريم موقف
 المؤسسات اإلسالمية بالفلبين أنموذًجا

 1خيرالدين داتو سليمان الوء
 ملخحص البحث:

أشار  .واستمر حىت هذا التاريخ، احلوار اإلسالمي املسيحي قدمي قدم اإلسالم، بدأه الرسول ِا ال شك فيه أن      
، وبني مفهوم احلوار الديِن، وأهدافه، وضوابطه، وآدابه، من احلوار اإلسالمي املسيحي القرآن الكرميموقف الباحث إىل 

توضيح مفهوم احلوار الّديِن  إىل هذا البحثمن هنا يهدف  ودوافعه. كما ألقى الضوء على الوسائل املستخدمة أثناء احلوار.
منه، واختاذ احلوار الّديِن وسيلة ناجحة للتعايش السلمي يف العامل عاّمة وللفلبني خاصة.  القرآن الكرمييف اإلسالم وموقف 

بالت مع النصوص واملقاالت اليت تتعلق باملوضوع، معتمًدا على الدراسة امليدانية، فقام مبقاَلاملنهج االستقرائي  فيهاستخدم و 
 .املؤسسات اإلسالمية الثالث املختارة يفشخصية مع البارزين 

______________________ 
 المقدمة:

سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، من احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا و      
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى 

 آله وسلم. 
هْلُم احلََْسَنةي  َواْلَمْوعيظَةي  بياحلْيْكَمةي  َربِّكَ  َسبييلي  إييلي  ادْعُ : ﴿فقد قال اهلل ! أما بعد      يَ  بيالَّيتي  َوَجادي  َأْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  إينَّ  َأْحَسنُ  هي

َن ينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسبييليهي  َعن َضلَّ  مبي يَن ﴿ل: ا، وق]121:النحل[ ﴾بياْلُمْهَتدي َي َأْحَسُن إيالَّ الَّذي ُلوا َأْهَل اْلكيَتابي إيالَّ بيالَّيتي هي َواَل جُتَادي
ٌد َوحَنُْن َلُه مُ ظََلُموا  َنا َوأُنزيَل إيلَْيُكْم َوإيهَلَُنا َوإيهَلُُكْم َواحي ي أُنزيَل إيلَي ْ ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بيالَّذي ن ْ  .                                                                                      ]46:العنكبوت[ ﴾ْسليُمونَ مي

الكتاب. وكان  أهل بعضيف املدينة املنورة عاشت فيه قبائل متنوعة و  ده رسول اهلل حمّمد أول جمتمع إسالمي شا
قد تبنّي ذلك بصورة واضحة حينما قدم و  هم.معيستقبل أهل الكتاب وحياورهم لبناء الثقة وإقامة نسق تعاوين  رسول اهلل 

وفد نصارى جنران، سّتون راكبا، وفيهم أربعة عشر رجال من أشرافهم، ويف األربعة عشر منهم ثالثة نفر  رسول اهلل  على
توّلوا أمرهم: العاقب، أمري القوم وذو رأيهم، وصاحب مشورهتم، والذي ال يصدرون إاّل عن رأيه، وامسه عبد املسيح، هلم 

ارثة بن علقمة، أحد بِن بكر بن وائل، وأسقّفهم وحربهم وإمامهم، وصاحب رحلهم وجمتمعهم، وامسه األيهم، وأبو ح 2مثاهلم
عهد للنصارى بتاريخ الثالث من حمرم يف السنة الثانية للهجرة. وشهد  وصدر بعد ذلك عن النيب . 3وصاحب مدراسهم

                                                            
 بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اَلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. ومقارنة األديان طالب دكتوراه يف قسم أصول الدين  1

 .أي من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم 2
  .211، ص2، جملد السيرة النبويةابن هشام،  3
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تمى راهب أو سائح يف "وإن اح عليه كبار الصحابة، منهم اخللفاء األربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي. يقول العهد النبوي:
عنهم من كّل عدة، هلم بنفسي جبل أو واد أو مغارة أو عمران أو سهل أو رمل أو ردنة أو بيعة، فأنا أكون من ورائهم ذابّا 

 .1وأعواين وأهل مليت وأتباعي كأهنم رعّييت وأهل ذميت، وأنا أعزل عنهم األذى"

يف العهدين األموي والعباسي. ولعل من أبرز معامله احلوار الشهري، يف القرن  بني املسلمني وأهل الكتابوتواصل احلوار      
أبرزه  كذلك منو  .األول، كما تواصل يف ظل أوضاع وظروف خمتلفة وسالعباسي املهدي والبطريك تيموثي يفةالثامن، بني اخلل

 ينة دمياط مبصر.م يف مد1211مالت الصليبية" يف عام "احل احلوار الذي جرى أثناء حروب الفرجنة

 م خاصة يف أوروبا بسبب التعايش1177 -1777ما بني  الفرتةيف  بني املسلمني وأهل الكتابتطور احلوار ونتيجة      
وقد متيز ذلك بصورة واضحة يف األندلس يف  2ثقافية.القتصادية و االستويات امليف جماالت و  شىت وعالقات التعاون السلمي

 ظل سيادة اإلسالم. 
 وأهدافه مفهوم الحوار الّدينيث األول: المبح

 تعريف الحوار:    
حيث الداللة اللغوية أن كلمة "حور" مشتقة من جذر "ح، و، ر" الذي يأِت مبعانر تؤكد على مفاهيم أصيلة يف من جند      

والتحاور: التجاوب. واحملاورة: مراجعة . فكلمة احلوار تعِن: الرجوع عن الشيء. واحملاورة: اجملاوبة. 3تراثنا الثقايف واحلضاري
ما رّد  املنطق، والكالم يف املخاطبة. نقول: كّلمته فما أحار إيَلَّ جوابًا وما ردَّ إيّل َحوييرًا وال َحويرًة وال حَمورًة وال حوارًا أي

واحملاورة، واحلوار: املراّدة يف . وعلى هذا جاء استعماله يف القرآن الكرمي، قال الراغب: )4واستحاره أي استنطقه.. . جواباً 
واحملاورة هي جمرد مراجعة الكالم بني املتكلمني، وال  .1[1اجملادلة:[﴿َواللَُّه َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما﴾  :الكالم ومنه التحاور. يف قوله 

اخلصومة أو ال يراد به  تلزم فيه صورة اخلصومة، وإمنا تغلب عليها صورة الكالم املتبادل بني طرفني يف أسلوب ال تقصد به
 .6بالضرورة االجتاه إىل اخلصومة

نجد أن احلوار هو حمادثة بني شخصني أو بني أطراف عديدة تباينت آراؤهم وأفكارهم فأّما مفهوم مصطلح احلوار،      
اآلخرين لُيفهم مقصدها وكذلك معتقداهتم، وبجري احلوار هبدف املكاشفة واملصارحة مع اإلصغاء باحرتام إىل رأي أو آراء 

  .0ومرماها بغض النظر عّما إذا كان رأي الغري يتالءم أو يتنافر وآراء األطراف األخرى املشرتكة معه يف عملية احلوار

                                                            
 .161ص ،الراشدة والخالفة النبوي للعهد السياسية الوثائق مجموعة ،اهلل َحيد 1

 .36ص ،والمسيحية اإلسالم جورافسكي،: انظر 2
 .61، صآفاق اإلسالم، التفاعل احلضاري من منظور إسالمياحلوار و  التوبجري،: انظر 3
 .العرب لسان منظور، ابن 4
 .]30:الكهف[ ﴾حياوره وهو صاحبه له قال﴿ ،]34الكهف:[﴾ حياوره وهو لصاحبه فقال﴿:  قوله ومنه ،131ص ،القرآن مفرداتالراغب،  1
 .11، صأسلوب المحاورة في القرآنحفِن،  6
 .32، صالحوار الّديني اإلبراهيمي في ميزان القرآنعبد اهلل،  0
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لذا، نستطيع أن نقول بأن احلوار هو طريقة من طرق التعليم الفعالة بني طرفني هبدف الوصول إىل احلقيقة )الدينية(      
 للتعايش السلمي والتفاهم لدى اَلميع.بصدق وأمان 

 :أهداف الحوار الديني
إن أهم أهداف احلوار هي كل ما حيقق اخلري والصالح واألمن والسالم والرخاء والطمأنينة للناس كافة، ويف اللفظ القرآين      

ْن ذََكرر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا إينَّ أَ  :"التعارف" من قوله  ْكَرَمُكْم عيْنَد اللَّهي ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس إينَّا َخَلْقَناُكْم مي
وب العمل اإلنساين املشرتك فالتعارف هنا يتسع ليشمل التعاون والتعايش، وكل ضر  .]13احلجرات:[أَتْ َقاُكْم إينَّ اللََّه َعلييٌم َخبيرٌي﴾ 

 ملا فيه اخلري واملنفعة لبِن البشر، وهو هدف سام من أهداف احلوار.
وكما هو شأن التعاون الثقايف الدوىل، فإن على احلوار بوجه عام أن يربز األفكار والقيم اليت من شأهنا توفري مناخ صداقة      

ويف التعبري عن اآلراء، على أن يتوخى احلوار أيضا، النفع املتبادل َلميع وسالم، وأن يستبعد مجيع مظاهر العداء يف املواقف 
ويسعى يف جهد مشرتك مع األطراف مجيعا للقيام بعملية حضارية كربى، وهي تصحيح املفاهم اخلاطئة  ،1األمم اليت متارسه

َحدي زقزوق بأن هدف احلوار هو السعي اليت تسود اجملتمعات وتعوق مسرية التعاون والتفاهم واحلوار املثمر. وبنّي حممود 
 .2احلقيقي من جانب املتحاورين إىل السالم والعدل والتوصل إىل تفاهم خالص بني األديان

ونفهم من ذلك أن اهلدف من  ،ن احلوار الّديِن املقصود بشكل عام هو احلوار اإلسالمي املسيحيإ :وميكننا أن نقول     
 السلمي بني العاملني اإلسالمي املسيحي.هذا احلوار هو خلق جو التعايش 

 
 من الحوار الّديني القرآن الكريمموقف المبحث الثاني: 

ن : ﴿من طبيعة اإلنسان اليت فطر اهلل عليها هي حتمية احلوار وضروريته، قال اهلل       َوَلَقْد َصرَّفْ َنا يفي َهَذا اْلُقْرآني ليلنَّاسي مي
.  فتشري هذه اآلية الكرمية إىل أن اَلدل أو احلوار من مسات املالزمة ]14الكهف:[ ﴾اإلْنَساُن َأْكثَ َر َشْيءر َجَدالُكلِّ َمَثلر وََكاَن 

لإلنسان، وكأهنا جزء من فطرته، فقد فطر اإلنسان على أن يواجه احلياة، بكل ما فيها من أوضاع وأحداث ومالبسات 
على احلال، فرتاه يبحث عن الشيء ونقيضه، وعن احلق والباطل، ليجادل يف هذا  بعقلية منفتحة، قلق، ال تكاد تستقروأفكار 

وحياور يف ذلك، وما أن يتيقن من أمر حىت يبدأ يف االنتقال إىل أمر آخر حتيطه شكوك، فيبحث مرة أخرى عما يبني له ويوضحه 
    من مشوار حياته حىت يأتيه اليقني.الشطر األكرب وهكذا يف رحلة مستمرة طوال . .. ويثبت ويربهن حىت يطمئن على ما توصل إليه

 :الحوار في القرآن الكريم
وقد أّكد القرآن الكرمي املصدر األساس للحوار من خالل نّصه املقدس الداعي إىل إدراك الصورة احلقيقية لفكرة احلوار      

مع أتباع األديان عاّمة، وأتباع املسيحية خاّصة، وقد ورد يف االصطالح القرآين لفكرة احلوار مرتني يف سورة الكهف، ومرّة يف 

                                                            
 م، املادة السابعة والثامنة. 1166انظر: إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل الصادر عن املؤمتر العامل ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، يف نوفمرب  1
  .61، صقضايا الحواراإلسالم و انظر: زقزوق،  2
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نَك َمااًل َوَأَعزُّ نَ َفرًا﴾  : ﴿سورة اجملادلة. قال اهلل  بيهي َوُهَو حُيَاويرُُه أَنَا َأْكثَ ُر مي  تعاىلوقال  [34الكهف:]وََكاَن َلُه مَثٌَر فَ َقاَل ليَصاحي
ن نُّْطَفةر مُثَّ َسوَّاَك رَ  ن تُ رَابر مُثَّ مي ي َخَلَقَك مي ُبُه َوُهَو حُيَاويرُُه َأَكَفْرَت بيالَّذي  .]30الكهف:[ال﴾ جُ أيضا: ﴿قَاَل َلُه َصاحي

فقد استخدم القرآن الكرمي لفظ "احلوار" يف هاتني اآليتني مرتني حينما عرض قّصة رجلني خيتلفان يف موقفيهما جتاه      
عليهما. ويفهم من هاتني اآليتني أّن هذين الرجلني ينحدران من بيئة دينية خمتلفة، أحدمها املؤمن الذي ال  تعاىلنعمة اهلل 

ثريا واآلخر الكافر الذي عنده حديقتان مثمرتان. ويظهر الكافر من خالل حتاوره مع املؤمن تكرّبه وجهالته وتعلقه ميلك ماال ك
العقيم بنعيم العامل املادي الذي أنساه ربّه وخالقه. أما املؤمن فيجيب الكافر بطريقة متواضعة عرب حديث سلمي. واملالحظ 

اضطراب ذهن وحرية عقل، وقد كان الغرض األساسي من هذا احلوار إخراج هذا من احلوار الدائر مواجهة هذا األخري ب
الكافر من حالته النفسية بأسلوب هنّي ال قسوة فيه وال عنف، لذا حياور املؤمن باحلكمة واملوعظة احلسنة اليت تؤثر فيه، 

املؤمن والكافر يهدف إىل نفس الغاية اليت  وجتعله يندم على ما قال سابقا. ونفهم أّن طريق اَلدال، والتعامل، والتحادث بني
 .1يسعى إليها موضوع احلوار مع اآلخر املبِن على االحرتام املتبادل وتقارب األهداف والتفاهم املنصف على طريق اإلميان

خاّصة إىل: "ضرورة إّن االستعمال السياقي لفهم فكرة احلوار الّديِن من خالل اآليات القرآنية ينّبه الناس عاّمة، واملسلم      
حينما يشارك يف احملادثة  2الّتفكر، والّتبّصر، والتدبّر، فال بجد عقله برتديد كلمات كالببغاء، بل عليه أن بجِن مثر الفكر"

السليمة مع اآلخر. وال شّك أن القرآن الكرمي هو املصدر الرئيس الذي يعرض املوقف الشامل لإلسالم وانفتاحه جتاه هذا 
﴿ُقْل يَا َأْهَل اْلكيَتابي  :ا ُيظهر أّن جزءا من خطابه يركز على احلقيقة الّدينية واحلضارة اإلنسانية. وهلذا قال اهلل احلوار، كم

َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد إيالَّ الّلَه َواَل ُنْشريَك بيهي َشْيئًا َواَل يَ تَّ  نَ َنا َوبَ ي ْ َذ بَ ْعُضنَ تَ َعاَلْوْا إيىَل َكَلَمةر َسَواء بَ ي ْ ن ُدوني الّلهي فَإين تَ َولَّْواْ خي ا بَ ْعضًا أَْربَابًا مِّ
 .]64آل عمران:[فَ ُقوُلواْ اْشَهُدواْ بيأَنَّا ُمْسليُموَن﴾ 

وميكن لنا أن نستنبط من سياق هذه اآلية الكرمية القاعدة الشرعية اليت حّتدد موقف اإلسالم من التعامل والتعاون      
بأن يدعو أهل الكتاب من خالل احملادثة  يأمر نبّيه حممدا  تعاىلديان األخرى. إّن اهلل والتعايش السلمي بني أتباع األ

وإضافة  4﴾.أي األخذ بعني االعتبار العهد الّديِن املشرتك بينهم، ﴿... َأالَّ نَ ْعُبَد إيالَّ الّله.. 3السلمية إىل التفاهم املشرتك،
على ذلك، يدعو القرآن إىل العودة إىل التوحيد األصيل يف اليهودية واملسيحية، كما ينصح كّل مسلم أن يُظهر حنوهم 

بالتقارب السلمي حنو أهل  االحرتام والتسامح، واألهم من ذلك موضوع احلوار الّديِن، الذي يُفهم من موقف النيب 
قّدم هلم املبدأ الرئيس لدينه وهو التوحيد. ومن املعلوم أّن نفس التوحيد قد بّلغه الكتاب واملسيحيني خصوصا، حني كان يُ 

يدعوهم من خالل احملادثة السلمية إىل أن يشهدوا على حقيقة طبيعية، كما ورد يف  موسى وعيسى عليهما السالم، وهلذا 

                                                            
 . 63-62(، ص1)العدد 1جمللدا، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرةفطمري،  1
 .110ترمجة: غريب حممد غريب، صاإلسالم كبديل، مراد هوفمان،  2
 .31-30، صاإلسالم والتعايش بين األديان في أفق القرن الحادي والعشرينانظر: التوجري،  3
 ختاذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اهلل.ارفض و  عدم اإلشراك به،و سياق هذه اآلية يدعو إىل حتقيق املبادئ الثالثة: إفراد اهلل بالعبودية،  4
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هل الكتاب، على موقف معتدل للرسالة اإلسالمية أ  كتبهم املقدسة، وتدّل احملادثة السلمية اليت كان يدعو إليها النيب 
 .1وتعاملها مع اآلخرين

ويف الفقرة األخرية يف اآلية "فَإين تَ َولَّْوْا " جاءت لتحدد املوقف بعد امتناعهم عن التجاوب مع الدعوة الكرمية باللقاء      
والتعاون يف اجملاالت املشرتكة، وهو أن يطلب منهم الوقوف القليل، ليتحملوا هذه الشهادة اليت يشهدها املسلمون ويلتزموها 

دون اخلط الذي حيكم عالقتهم باحلياة وبالآلخرين، باسالم الوجه والقلب واليد واللسان هلل على أنفسهم، وهي أهنم حيد
تعاىل. ولذا فإهنم مستعدون لالستجابة إىل تعاليمه، وتوجيهاته يف العقيدة والتشريع، فال خضوع إال هلل، وليس على اآلخرين 

 إال أن يبثوا هلم ذلك باحلجة والرباهني والدليل. 
 الّنبوية: في السنةالحوار 

إن موقف السنة النبوية من احلوار اإلسالمي املسيحي بدأ من اللقاءات مع املسيحيني، سواء أكانت هذه اللقاءات بني      
 وبني املسيحيني، أم كانت بني الصحابة وبني املسيحيني. النيب 
 مع املسيحيني التالية: ومن ضمن لقاءات النيب      

 :2مع ورقة بن نوفل بي أواًل: لقاء الن
وصار كل واحد منهم يبحث عن دين يعتنقه، فكان ورقة بن ، 3يعترب ورقة بن نوفل واحًدا من أربعة نفر فارقوا دين قريش     

 يف منطقة مكة املكرمة.نوفل ِن استحكم يف املسيحية، وصار علًما من أعالم أهل الكتاب، 
إىل ورقة وكان ابن عمها، فأخربته اخلرب فقال ورقة: قدوس قدوس،  ذهبت خدبجة زوجه  وملا نزل الوحي على النيب 

 موسى، وإنه لنيب هذه األمة. فقويل له:والذي نفس ورقة بيده لئن صدقتِن يا خدبجة جاءه الناموس األكرب الذي كان يأِت 
من اعتكافه ثانية من غار حراء صنع   فأخربته بقول ورقة بن نوفل. وملا عاد النيب  فليثبت. فرجعت خدبجة إىل النيب 

، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف، فقال يا ابن أخي، أخربين مبا رأيت ومسعت. كما كان يصنع، فبدأ بالكعبة فطاف هبا
، موسىاءك الناموس األكرب الذي جاء . فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنيب هذه األمة، ولقد جفاخرب النيب 

ولُتكذبّنه، ولُتخرجّنه، ولُتقتلنه، ولئن أدركُت ذلك اليوم ألنصرن اهلل نصرًا يعلمه، مث أدىن رأسه، فأقبل يافوخه، مث انصرف 
حول مع املسيحيني مل يكن أى حوار، سوى سؤال وجواب  . يف هذه الصورة األوىل للقاء النيب 4إىل منزله رسول اهلل 

 ومل يكن عند النيب أي علم به، فكان ورقة الشارح حلقيقته، واملوضح هلدفه. الوحي الذي أتى النيب 
 
 

                                                            
 . 63-62(، ص1)العدد 1جمللدا، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة فطمري، 1
 . 110، ص3ج ،اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، و  ؛222-111، ص1ج ،السيرة النبويةابن هشام، انظر ترمجته:  2
  .223، ص1ج ،السيرة النبويةابن هشام، انظر أمساءهم:  3
 . 231، ص1ج ،السيرة النبويةابن هشام، انظر:  4
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 مع وفد نصارى نجران: ثانًيا: لقاء النبي 
قد تبنّي ذلك بصورة واضحة و  هم.معيستقبل أهل الكتاب وحياورهم لبناء الثقة وإقامة نسق تعاوين  وكان رسول اهلل      

وفد نصارى جنران، سّتون راكبا، وفيهم أربعة عشر رجال من أشرافهم، ويف األربعة عشر منهم  رسول اهلل  قدم على حينما
ثالثة نفر إليهم يتوىّل أمرهم: العاقب، أمري القوم وذو رأيهم، وصاحب مشورهتم، والذي ال يصدرون إاّل عن رأيه، وامسه عبد 

معهم، وامسه األيهم، وأبو حارثة بن علقمة، أحد بِن بكر بن وائل، وأسقّفهم وصاحب رحلهم وجمت 1املسيح، هلم مثاهلم
 .2وحربهم وإمامهم، وصاحب مدراسهم

 مع العبد النصراني عّداس: ثالثًا: لقاء النبي 
من الطائف وَرفضي أهلها اإلميان، وقد آذوه وأدموه، فآوى إىل بستان لعتبة  كان ذلك اللقاء عقيب خروج النيب       

فأقبل إليه ووضعه بني يديه، فمّد الرسول  وشيبه ابِن ربيعة، فأعطوا عبًدا نصرانيًا هلم امسه عّداس عنبًا ليقدمه للرسول 
الكالم ما يقوله أهل هذه البالد: فقال له  إن هذا يده، وقال بسم اهلل. مث أكل، فنظر عّداس يف وجهه، مث قال: واهلل الكرمي 

: من قرية الرجل : ومن أهل أي بالد أنت يا عّداس، وما دينك؟ قال نصراين، وأنا رجل من نَيَنوى، فقال له الرسول الرسول 
أنا نيب. فأكب عداس على الصاحل يونس بن ميت، فقال عّداس: وما يدريك ما يونس بن ميت؟ فقال الرسول: ذاك أخي، وكان نبيًا و 

، فلما عاد إىل أبِن ربيعة، قال له: ويلك يا عداس! مالك تُقبل يقبل رأسه ويديه وقدميه، وأسلم على يدي الرسول  رسول اهلل 
 .3لقد أخربين بأمر ال يعلمه إال نيبهذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي، ما يف األرض شيء خري من هذا، 

 مع الجارود بن عمرو رابًعا: لقاء النبي 
وهو من بِن عبد القيس، وكان ذلك اللقاء يف عام الوفود يف السنة السادسة للهجرة، وكان زعيماً لقومه يعتنق النصرانية،      

يف دينك  اإلسالم، ودعاه إليه، ورغب فيه، فقال اَلارود: إن يل دينًا فلي إن تركت ديِن، ودخلت فعرض عليه الرسول 
 .4وأدناه : نعم. فأسلم، وحسن إسالمه، وفرح به الرسول أال يعذبِن اهلل؟ فقال  الرسول 

 مع عدي بن حاتم الطائي خامًسا: لقاء النبي 
يف قومه، وهرب بأهله عندما وصلت جيوش  1كان عدي بن حامت ملكاً على قومه، يدين بالنصرانية، ويسري بأخذ املرباع      

باإلعتاق، ووصلها بنفقة، فأتت   طيء، وخلف أختًا له فُأسرت، فلما قدموا هبا املدينة، مّن عليها رسول اهلل إىل النيب 

                                                            
 .أي من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم 1
  .211، ص2ج، السيرة النبويةابن هشام،  2
 .114، ص1ج ،تاريخ الرسل والملو الطربي، و  ؛421،ص1ج ،السيرة النبويةابن هشام، انظر:  3
 .111، ص2ج ،تاريخ الرسل والملو الطربي، و  ؛101، ص3ج، السيرة النبويةابن هشام، انظر:  4
 .21، ص3ج ،القاموس المحيط : ابن منظور،املرباع: أخذ الربع من الغنيمة. انظر 1
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، وكان عدي يقول: " ما من رجل من العرب أشد كراهية لرسول اهلل حني أخاها يف الشام، فنصحته بالقدوم على الرسول 
 .1مسع به مِن"

رُّك أن »وجلس بني يديه، فحمد اهلل وأثىن عليه، مث قال:  مت قدم على النيب وروي الرتمذي، أن عدي بن حا      ما يُفي
إمنا َتفّر أن تقول: اهلل أكرب؟ »؟ قلت: ال. قال: مث تكلم ساعة، مث قال: «تقول: ال إله إال اهلل. فهل تعلم من إله سوى اهلل

. قال: فإين جئت «اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضاللإن »؟ قال: قلت: ال. قال: «وتعلم أن شيئًا أكرب من اهلل
 .  2مسلماً، فرأيت وجهه تبّسط فرحا

 :3الدالالت اليت ميكن استخالصها من هذه اللقاءات     
 بن نوفل.، وآمن به، هو أحد علماء أهل الكتاب املسيحيني، وهو ورقة إنسان صّدق النيب إن أول  .1
 معاملة املسيحيني.ظهور األدب النبوي الرفيع يف  .2
 يف إيصال نور اإلسالم، ومجال دعوته، إىل قلوب اآلخرين. أثر أخالق الرسول  .3
 مبنهج القرآن الكرمي، يف كل ما يتعلق باملسيحية. التزام الرسول  .4
لألسلوب العقلي يف حواره مع املسيحيني، ومن ذلك قوله لعدي: هل تعلم من إله سوى اهلل؟  استخدام الرسول  .1

 ه: وتعلم شيئا أكرب من اهلل؟وقول
 .ويف بيته، ويف املدينة املنورة، أول لقاء حواري إسالمي مسيحي يف التاريخ وهكذا، شّكل اللقاء مع الرسول نفسه      

عهد للنصار بتاريخ الثالث من حمرم يف السنة الثانية للهجرة، وشهد عليه كبار الصحابة، منهم  وصدر بعد ذلك عن النيب 
، وكان اخللفاء األربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي. وانتشر اإلسالم واتسعت الفتوحات كفتح الشام على يد سيدنا عمر 

 لك بصورة واضحة يف األندلس يف ظل سيادة اإلسالم.اَلميع يعيشون يف أمن وسالم يف ظل الدولة اإلسالمية. وقد متيز ذ
ا فإن قيمة العامل النفسي هي أن يهيء اَلو لشعور اآلخرين باملعاين القوية الرائعة اليت حتكم الفكر والدعوة يف وأخريً 

 جمال احلوار.  
 
 
 
 
 

                                                            
 .110، ص4ج، السيرة النبويةابن هشام، انظر:  1
 وقال: "حسن غريب". .273، ص1كتاب التفسري، باب تفسري فاحتة الكتاب، ج ،سننهذي يف رواه الرتم 2
 .127-111، ص: المبادئ، الموضوعات، األهدافالحوار اإلسالمي المسيحيعجك،  انظر: 3
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 ضوابط الحوار الّديني وآدابهالمبحث الثالث: 
. وتضمن كالم دعاة حوار األديان 1وهو مأخوذ من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسهالضوابط يف اللغة مجع "ضابط"      

 يف العصر الراهن ضوابط للحوار الّديِن، أبرزها ما يلي: 
 المنهجية العلمية للحوار أوال:
االلتزام باملوضوعية واملنهجية يف احلوار مهم للغاية، ونقصد باملنهجية هي التخلى واالبتعاد عن اتباع اهلوى أو امليل إىل      

 العواطف والشعور من غري حكمة، وال برهان وال إثبات صحة املنقول يف احلوار الّديِن.   
تقدمي األدلة والربهان املثبتة للدراسات والبحوث، وإثبات  وللمنهج العلمي سبل ووسائل متعارف عليها، ويف مقدمتها:     

صحة املنقول من احلجج واألقوال. ومنها، عدم تغليب دوافع الذات وعواطفها واحنيازاهتا الفكريّة واالجتماعّية على العناصر 
من صدق وأمانة وإخالص احلقيقّية والعلمّية للموضوع، حبيث ال يتحدد املوقف بشكل تعسفي وعلى غري ما بجب أن يكون 

 .2وتوازن
 ثانيا: بيان المراد بحوار األديان

وهذا من أهم ما ميكن اشرتاطه قبل الدخول يف أي حوار بني أتباع األديان، واملراد من احلوار مع أتباع األديان، من      
هو تعريف اإلسالم، وتقدمي معارفه لآلخر، وإبجاد مساحة يستطيع اَلميع يف ضوئها الّتعامل  -وجهة الّنظر اإلسالمّية

احلوار أن ننشىء دينا جديدا أو وحدة األديان أو تنازالت يف أمور العقائد والّتفاهم مع املخالفني، وليس املقصود من 
رييَن﴾  َن اخْلَاسي َرةي مي ْنُه َوُهَو يفي اآلخي يًنا فَ َلن يُ ْقَبَل مي َر اإلْسالمي دي  . ]11آل عمران:[والشرائع، حيث أن من: ﴿يَ ْبَتغي َغي ْ

 القبول سنة االختالف ثالثا:
من رؤية حتمل يف طياهتا مجلة من العناصر، أمهها القبول الواعي بسنة االختالف بني البشر، بجب أن ينطلق احلوار      

ووجود الّتنوع بني امللل، وعي الّشامل بأمهية الّتفاهم والعيش وحضارته واقعة الديانات والثّقافات والّلغات بني األمم، وعامل 
 خداع وال ظلم، ومتثّل ذلك صورة يف ظل دولة اإلسالمية يف املسلمون غريهم من أهل الكتاب بالّتعايش والّتسامح بال

 األندلس.
وإذا قَبيل واعتقد املتحاوران أو املتحاورون بسنة االختالف بني البشر يف األفكار والثقافات والديانات، فيرتتب ذلك      

بل يفتح باب العدل والسالم واإلصالح  احلوار بالتسامح والتفاهم والتعاون واحلرية الّدينية أو العقائد، وليس ذلك فحسب
نَي﴾  :البشرية والكون. قال  َدًة َوال يَ َزاُلوَن خُمَْتليفي ًة َواحي . فأخرب اهلل تعاىل بأهنم ال ]111هود: [﴿َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَََعَل النَّاَس أُمَّ

قًا لي  ﴿َوأَنَزْلَنا :يزالون خمتلفني أبدا، مع أنه قد َخلقهم لإلختالف. ويقول  َن إيلَْيَك اْلكيَتاَب بياحلَْقِّ ُمَصدِّ َما بَ نْيَ َيَدْيهي مي
نَ  ا َجاَءَك مي َا أَنَزَل اللَُّه َوال تَ تَّبيْع َأْهَواَءُهْم َعمَّ نَ ُهْم مبي ًنا َعَلْيهي فَاْحُكْم بَ ي ْ َهاًجا  اْلكيَتابي َوُمَهْيمي ن ْ ْرَعًة َومي نُكْم شي احلَْقِّ ليُكلٍّ َجَعْلَنا مي

                                                            
 .347، ص0ج، مادة )ضبط(،  لسان العربانظر: ابن منظور،  1
 .176-13، ص، التربية الحوارية: دراسة في إشكاليات االختالف والوحدة في اإلطار اإلسالميانظر: القرشي 2
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َدًة َوَلكين لِّ َولَ  ًة َواحي َا ُكْنُتْم في ْو َشاَء اللَُّه َلَََعَلُكْم أُمَّ يًعا فَ يُ َنبُِّئُكْم مبي ُعُكْم مجَي رَاتي إيىَل اللَّهي َمْرجي ُلوَُكْم يفي َما آتَاُكْم فَاْسَتبيُقوا اخْلَي ْ يهي َيب ْ
ا لالختيار ولالبتالء يف سياق ما يكون من تنافس وتناسق . فكأن االختالف والتعدد هنا يشكالن حافزً ]41املائدة:[ خَتَْتليُفوَن﴾

. ومن هنا، إذا رجعنا إىل مفهومنا للحوار فنرى حقيقة االختالف بني 1بني املختلفني واملتعددين يف اخلصال والسمات
إىل احلوار، لكن بجب أن  إخل. لذا، أدركنا أن وجود الفروق بني الناس يعزز احلاجة ... املتحاورين يف الثقافة والفكر واملواقف

 يراعي مراَد احلوار، وشروطه، وضوابطه الشرعي.  
 رابعا: التكافؤ بين المتحاورين

التكافؤ بني املتحاورين أمر أساسي للحوار الناجح، وهذا التكافؤ يقوم على العدل بني الطرفني، فال ُيشعر طرف بالقهر      
ر ومستعَمر، أو قاهور ومقهور أو الضعف، إذ إنه لو كان احلوار بني قوي وض إخل،  ...عيف، أو غالب ومغلوب، أو مستعمي

فال يكون هناك حوار مثمر، ال تفاهم، وال تعاون بني الطرفني بل تباعد وصراع دائم. لذلك أّكدت شريعة اإلسالم على 
نَي ليلَّهي ُشَهَداَء العدل املطلق بني الصديق والعدو، مع القريب والبعيد، وقد بنّي اهلل  يَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّامي :﴿يَا أَي َُّها الَّذي

ْقَوى َوات َُّقوا اللََّه  ُلوا ُهَو أَقْ َرُب ليلت َّ ُلوا اْعدي ْسطي َوال بَجْريَمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومر َعَلى َأال تَ ْعدي َا تَ ْعَمُلوَن﴾ بياْلقي        .]1املائدة:[إينَّ اللََّه َخبيرٌي مبي
 :آداب الحوار

جبانب ضوابط احلوار، هناك آداب بجب أن يلتزم هبا أصاحب احلوار حىت يستقيم أمر احلوار ويستمر. وإذا كانت وظيفة      
ضوابط احلوار استقامة احلوار، فإن آداب احلوار حتمي عملّية احلوار من اخلروج عن مسارها العلمّي، وحتول دون أن يتحول 

اقا ال ينري فيها طريقا. فأدب احلوار جتعل احلوار أن حيقق هدفه األساسّي الذي هو البناء والّتطور احلوار إىل خصومة وشق
 هي ما يأِت: واإلصالح، وليس التنافر، والتخاصم، والتصارع. ومن اآلداب اليت يفرتض أن تتوفر للحوار

 أوال: الصدق واإلخالص
واالبتعاد عن الكذب وكل ما ميكن أن حيرف سري احلوار املثمر، أي حتري الصدق واإلخالص يف إطار احملاورات،      

الصدق الذي ال حيوم حوله كذب مطلوب، والصدق ال يأِت إال من نفس طاهرة، نقية من الغل واحلسد، وال يصدر الصدق 
ده( أن يكشف إال من قلب سليم ال يعرف الغش أو اخلداع، وال ينبع إال من عقل راجح يستطيع )بعون اهلل تعاىل وتأيي

ن "إ :بفطنة وذكاء وحكمة، عن الباطل والزيف والدجل كمل كان احلوار الذي دار بني موسى وفرعون. يقول السيد طنطاوي
احلوار البناء الذي يقصد به الوصول إىل احلق والعدل ومكارم األخالق هو الذي يكون حلمته وسداه الصدق يف القول 

 . 2والعفاف يف السلوك"
 
 

                                                            
 . 1، صاإلسالم و التعدديةانظر: عمارة،  1
 . 16، صأدب الحوار في اإلسالمانظر: طنطاوي،  2
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 لحلم والصبرثانيا: ا
من آداب احملاور أن يكون حليًما صبورا فال يغضب ألتفه سبب، فإن ذلك يؤدي إىل الفشل يف احلوار، وإىل النفرة منه      

واالبتعاد عنه، وسرعة الغضب ال يوصل إىل جناح يف احلوار. فاحللم من صفات املؤمنني واملتقني واحملسنني. هاتان الصفتان 
اليت بجب على املسلم التحلي هبما يف مجيع شؤونه إال أهنما يف احلوار يكون االلتزام هبما أشد وذلك  وإن كانتا من اآلداب

لداعي التحاور الذي قد يكون فيه ما بجعل اإلنسان يتخلى عن احللم إىل اَلهل، ومن الصرب إىل الضجر والغضب ورمبا زاد 
على مواصلة احلوار، والصرب واحللم على جهل الطرف اآلخر، والصرب عن ذلك، والصرب يف احلوار يأِت على أنواع منها الصرب 

 على شهوة النفس يف االنتصار على اخلصم. فالصرب هو مفتاح التفاهم والتعاون.
 طين الكالم وحسن اإلستماع :ثالثا

لطف، فال يرفع صوته، من اآلداب اليت ينبغي أن يتحلى هبا احملاور حسن الكالم، وهو أن يكون حديثه وكالمه بأدب وت     
وال يتلفظ بكلمات بذيئة أو نابية أو جترح الطرف اآلخر، أو متس كرامته. ال بد للمحاور الناجح أن يتقن فن اإلستماع، 
فكما أن الكالم فّنا وأدبا، فكذلك اإلستماع، وليس احلوار من حق طرف واحد يستأثر فيه بالكالم دون حماوره، ففرق بني 

ا ينايف حسن االستماع، مقاطعة كالم الطرف اآلخر. احلوار الذي فيه   تبادل اآلراء وبني اإلستماع إىل خطبة أو حماضرة. ِو
 رابعا: الجهر بالحق والرجوع إليه

اَلهر باحلق والرجوع إليه هو األصل يف احلوارات سواء أكانت يف األمور الّدينية أو يف األمور الدنيوية أي غري الشرعية،      
يتوفر هذا الضابط أو القيد وكان اهلدف من احلوار هو االنتصار على الطرف اآلخر أو دحض حججه وبراهينه ولو  وإذا مل

بااللتفاف والتحايل، فإن احلوار لن حيقق أي نتيجة ويصبح وبااًل على من كانت هذه حاله، وفيه تضييع للوقت دون مقتضى 
 شرعي.

ي بعد معرفة خمالفته للحقيقة أمر مطلوب للغاية يف مجيع تصرفات اإلنسان بصفة فالرجوع إىل احلق وعدم التعصب بالرأ     
 عامة ويف جمال احملاورة بصفة خاص.

 خامسا: التواضع واألخذ باللين
إن التزام األدب وحسن اخللق عموما، والتواضع  واألخذ باللني على وجه اخلصوص، له دور كبري يف إقناع الطرف      

ًنا، ويلمس خلًقا كرميا، ويسمع كالًما طيبا، اآلخر، وقبوله ل لحق وإذعانه للصواب، فكل من يرى من حماوره توقريًا وتواضًعا ولي ِّ
 فإنه ال ميلك إال أن حيرتم حماوره، ويفتح قلبه لسماع رأيه.

َك ليلنَّاسي َوال مَتْشي يفي  فالكرب والتواضع يكونان يف القلب وأمرمها عظيم، لذا ذكر اهلل       يف كتابه: ﴿َوال ُتَصعِّْر َخدَّ
 ﴾ بُّ ُكلَّ خُمَْتالر َفُخورر ال يدخل اَلنة من  »يف حديثه الشريف قائال:  . وبنّي رسول اهلل ]11لقمان:[األْرضي َمَرًحا إينَّ اللََّه ال حيُي
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وهذه النصوص دلت على صفات منها:  .2«ق وغمط الناسالكرب بطر احل»، وقال أيًضا: 1«كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب
 الغرور واإلعجاب املفرط بالنفس، والكرب. 

 ووسائله في الفلبين المسيحي -دوافع  الحوار اإلسالمي المبحث الرابع:
مهمة قد قام الباحث مبقابلة الشخصيات الكبار البارزين يف املؤسسات اإلسالمية يف الفلبني، وحصل على معلومات      

 املسيحي على النحو التايل: -الميعن مقومات احلوار اإلس
 اإلصالح بين المسلمين والمسيحيين -1

كانت عالقة املسلمني مع املسيحيني عالقة حرب وقتال وعداوة وبغض مستمر منذ جميء االستعمار األسباين يف عام      
دينية وسياسية واقتصادية، بل حاولوا إجبار  م، وأهدافهم واحدة هي:1111م واالستعمار األمريكي يف عام 1121

املسلمني على دخول الديانة املسيحية ذلك ِا تسبب يف اندالع احلرب سجاال بينهم وبني املسلمني يف املناطق اإلسالمية يف 
ملسلمني من جزيرة مينداناو، وقد تعاون األمريكيون املستعمرون واملسيحيون املواطنون يف قتال املسلمني، وطرد كثري من ا

مناطقهم اليت كانوا يعيشون فيها مثل كوتاباتو، وزمبواجنا ومل يبق هلم مكان يرتكزون فيه إال مدينة ماراوي اليت يسكن فيها 
أغلب املسلمني. وانطالقًا من هذا استمرت العداوة واحلرب بني املسلمني واملسيحيني. ويف القرن العشرين حاول بعض رجال 

 .Dr)وبعض املسلمني مثل الدكتور خمتار ماتوأن  (Dr. Peter Going) 3مثل الدكتور فيرت غوينج الدين من املسيحيني

Moctar I. Matuan)  أن يصلحوا هذه املشكالت باحلوار اإلسالمي املسيحي. ودفعت بعض املؤسسات اإلسالمية للحوار
 اإلسالمي املسيحي حنو اإلصالح بني املسلمني واملسيحيني.

 السلمي بين المسلمين والمسيحيينالتعايش  -2
بعض املؤسسات اإلسالمية دفعت إىل احلوار اإلسالمي املسيحي ألجل التعايش السلمي بني املسلمني واملسيحيني الذين 

 "(Manila)وهي أكرب جزيرة يف الفلبني وفيها العاصمة"مانيال(Luzon)  "لوزون" يسكنون يف مكان أو شارع واحد يف جزيرة
 Marawi)وغريها، وأما يف جزيرة مينداناو فيها مدينة ماراوي  (Cavite)اليت يسكنها أقلية من املسلمني، وكذلك يف كافييت 

City)  اليت يسكنها أكثر املسلمني، ومدينة إليغان(Iligan City)  أكثر سكاهنا من املسيحيني، وكذلك كاغايان دي أورو
(Cagayan de oro City)  وكوتاباتو(Cotabato)  وغريها، وبلديات مثل كوسوغان الناو ديل نورِت(Kauswagan Lanao 

del Norte)  وغريها، لذلك دفعت بعض املؤسسات اإلسالمية إىل احلوار الّديِن هبدف التعايش السلمي، وبناء السالم

                                                            
 .61، ص1ج ،باب حترمي الكرب وبيانه، كتاب اإلميان، صحيحهيف  أخرجه مسلم 1
 .باب حترمي الكرب وبيانهكتاب اإلميان،  ،املرجع السابق 2
 سريكيوز جامعة من دكتوراهعلى  حصلو  وماجستري، بكلوريوس درجة (University of Maine) مني جامعة من خترج ،(Massachusetts) ماساتشوستس من مواطن هو 3

(Syracuse University) يف للراعة مديرا وعمل املتحدة، املسيح كنيسة وزير كان االجتماعية، العلوم Manice  املتحدة الواليات إىل اقسيس تعيينه مت سنوات، تسع ملدة 
 يف Dumaguete مدينة يف Silliman  جامعة لكلية العامل الوزارات جمللس املتحدة للكنيسة مبشرا بوصفه ذهب م1167 عام ويف م،1111 عام يف األطلسي احمليط ألسطول

  .اعامً  عشر أحد هناك وبقي الفلبني،
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صاحل احلياة املشرتكة، ومن أجل حتقيق السعادة والتفاهم واالحرتام املتبادل، مث التعاون على إقامة القيم احملمودة والدفاع عنها مل
البشرية. يرى الباحث بأن أتباع األديان يف البلد حباجة إىل احلوار الّديِن الذي يسعى إىل التعايش السلمي، مع ضوابط أو 

تبادل والتفاهم من االحرتام املموازين شرعية، وألنه أكثر فائدة على الساحة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها، 
 يف الفلبني. والتصاحل والتعاون والتطور والتعارف بني املسلمني واملسيحيني 

 الرد علا الشبهات  -3
من أهم مقومات احلوار اإلسالمي املسيحي هو الرّد على الشبهات اليت تثار حول اإلسالم واملسلمني. لقد كثرت      

االهتامات امللصقة باملسلمني يف العامل عامة، ويف الفلبني خاصة، وهناك دعايات اإلعالم ضد املسلمني ومؤسساهتم وجتارهتم 
. لذا دفعت احلوار اإلسالمي املسيحي من قبل بعض معامالته والرسول وأعماهلم بل اإلسالم نفسه عقيدته وشريعته و 

املؤسسات اإلسالمية يف البلد لرتّد على تلك الدعايات واالهتامات. يرى الباحث أن املؤسسات اإلسالمية يف الفلبني ينبغي 
ة بالكتاب والسنة. وذلك لدفاع هلا أن تبذل اَلهد يف رّد الشبهات حول اإلسالم، وتوضح رسالة اإلسالم ومقاصده مستدل

وإلظهار ما يف اإلسالم من كمال ومجال، فيظهر احلق ويدحض الباطل، وقد ذكر ابن تيمية أن كثريا من أهل  عن النيب 
 .1الكتاب يبلغهم اإلسالم، ولكن مينعهم من اإلميان شبهات حيتاجون إىل أجوبة عليها

 الّدعوة إلا اإلسالم  -2
بني جزء من أمة اإلسالم وهي خري أمة أخرجت للناس يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر. يعترب املسلمون يف الفل     

، ويبذلون والرسول املسلمون يف الفلبني أقلية مسلمة وعلى الرغم من ذلك فهم متمسكون بدينهم، ويدافعون عن اإلسالم 
واملناقشات باليت هي أحسن مع املسيحيني، لذا دفعت أكثر جهودهم يف الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة واَلدال واحلوارات 

يرى الباحث أن الطرفني املتحاورين كليهما بجب  املؤسسات اإلسالمية اليت هتتم باحلوار اإلسالمي املسيحي إىل الدعوة اإلسالمية.
 صواًل إىل احلق.و احرتام مبادئ اآلخر عليهما 

 :المسيحي في الفلبين أهم الوسائل المستخدمة في الحوار اإلسالمي
وسائل احلوار اإلسالمي املسيحي اليت تتخذها املؤسسات اإلسالمية يف الفلبني متنوعة، منها الرمسية ومنها غري الرمسية.      

 الوسائل الرمسية تشمل الندوات، واملؤمترات، والكتابة، واإلعالم، والوسائل غري الرمسية تشمل الزيارات، وإلقاء الدروس. 
 خاتمة:

ا املسيحي، وعلمً  احلوار اإلسالمي موقف السنة النبوية منبعد أن انتهى الباحث من كتابة هذا البحث املتواضع حول      
ونشر أخالقه ومعاملته  دفاع عن سنة النيب الاملسيحي هو عرض رسالة اإلسالم وشريعته و  -بأن هدف احلوار اإلسالمي

حلوار اإلسالمي املسيحي، ميكن حتديد تلك وقف السنة النبوية من اوهو رَحة للعاملني. ومن خالل نتائج دراسة الباحث مل
يف إيصال نور اإلسالم،  ظهور األدب النبوي الرفيع يف معاملة املسيحيني، وأثر أخالق الرسول النتائج يف النقاط اآلتية: 

                                                            
 .06ص ،1ج ،المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب ،تيمية ابن 1
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 مبنهج القرآن الكرمي، يف كل ما يتعلق باملسيحية، واستخدام الرسول  ه، إىل قلوب اآلخرين، والتزام الرسول ومجال دعوت
هي املنهجية العلمية، وبيان املراد حبوار األديان، من أهم ضوابط احلوار الّديِن لألسلوب العقلي يف حواره مع املسيحيني. و 

تحاورين. وأما أهم آداب احلوار هي الصدق واإلخالص، واحللم والصرب، وطيب والقبول سنة اإلختالف، والتكافؤ بني امل
 هي الدعوة إىل اهلل يف الفلبني للمؤسسات اإلسالمية  احلوار الكالم وحسن اإلستماع، واَلهر باحلق. ومن أهم دوافع

لمني واملسيحيني، والرد على الشبهات ، واإلصالح بني املسلمني واملسيحيني، والتعايش السلمي بني املس والدفاع عن النيب
  اليت تثار حول اإلسالم وتعاليمه. أبرز وسائل املؤسسات اإلسالمية يف احلوار الّديِن يف الفلبني هي الندوات.

 :التوصيات والمقترحات
ليكون من الكتاب أهم التوصيات واملقرتحات هلذا البحث كما يأِت: ال بد من إعادة النظر يف منهج احلوار الّديِن      

السلف، وأن تقوم املؤسسات بتكوين َلنة خاصة لدراسة منهج احلوار الّديِن وحتديد أهدافه وضوابطه، وتطّور منهج والسنة و 
أساليبه، وحل معوقاته، وتقومي آثاره على الساحة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية. وبجب على املؤسسات 

ليت هتتم باحلوار بني األديان أن جتعل من ميثلها يف هذه اجملاالت من املتخصصني ذوي الدراية واملعرفة واملنظمات اإلسالمية ا
 عاهدتدريس مادة احلوار الّديِن يف اَلامعات واملمن باألديان غري اإلسالمية إضافة إىل املعرفة العميقة باإلسالم نفسه. وال بد 

عوة لالهتمام هبذا املوضوع وحىت يدرك الطالب قيمة احلوار اإلسالمي املسيحي الدأصول الدين و اإلسالمية وخاصة يف قسم 
. ضرورة االهتمام باألنشطة الرمسية مثل املؤمترات والندوات واملناقشات وورش العمل وغريها وغريه من البلدان وأمهيته يف البلد

وإمتام تقرير ما بجب إجراؤه، وبيان احلقائق، وحتقيق  َلمع املعلومات، وتبادل األفكار والنظريات والتجارب، وتقوية اآلراء،
االهتمام باألنشطة غري الرمسية مثل الزيارات والدراسات األسبوعية لتطبيق  فضال عناألهداف واألغراض، ومعاَلة األخطاء. 

 احلوار مع املسيحيني يف البلد. 
_____________________ 
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 آخر الزمان موقف القرآن والسنة من نزول المسيح 
 

 1د. محمد إبراهيم الشربيني صقر
 ملخص البحث:

ال يشّك مسلم عاقل يف أن القرآن والسّنة مصدران أصليان للتشريع اإلسالمي، وقد اعتىن العلماء املسلمون على مّر      
العصور بدراستهما، وبيان ما تضّمناه من تشريعات وأخالق وعقائد. ومن هذه العقائد اهلامة اليت أشار إليها القرآن الكرمي، 

لتصريح هبا، واهتم العلماء بتوضيحها، وإفراد املؤلفات لبياهنا، عقيدة نزول املسيح عيسى وتواترت األحاديث الصحيحة على ا
يف آخر الزمان. وهلذا املوضوع أمهية كبرية، خاصة يف هذا الزمان، الذي ينكر فيه بعض الناس من منحريف  بن مرمي 

مي  مع حتريف تأويله إىل مرادهم وهواهم وحنلتهم. ، وال يعرتفون إال بالقرآن الكر العقيدة، ومتبعي اهلوى أحاديث النيب 
ولقد انتشر هذا الفكر اخلبيث يف اجملتمعات، وروج له بعض النفوس الضعيفة املريضة، اليت تركت طريق الوسطية االسالمية، 

يف آخر  يسى واجتهت حنو التعصب واملغاالة. ومن هذا املنطلق تتبعت آيات القرآن الكرمي اليت تشري إىل نزول املسيح ع
الزمان، وأوردت ما قاله املفسرون عن هذه اآليات، مع ترجيح اآلراء اليت تتوافق مع أصول االسالم وقواعده، وأوردت 
األحاديث الصحيحة الصرحية املتواترة يف نزول املسيح، مع بيان مدلوالهتا وشرح غريبها، وهذه األحاديث قد بلغت حد 

ىف آخر الزمان، إال أن البعض قد خالف هذا  له العلماء األثبات الذين أمجعوا على نزوله التواتر املعنوى. وأوردت ما قا
َل نزوله بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، وهذا الرأي قد َرّدْته األحاديث املتواترة الصرحية يف بيان نزوله  يف  الرأى وأَوَّ

عمال اليت يقوم هبا يف آخر الزمان، واملدة اليت يعيشها يف الدنيا واأل آخر الزمان. وسيتضح يف هذا البحث كيفية نزوله 
 وزيارته إىل مكة واملدينة، مث وفاته. وكل ذلك بتتبع األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء احملققني.

 وقد اشتمل البحث على عدة نتائج، من أمهها:     
 آخر الزمان.سيح عيسى بن مرمي إن يف القرآن الكرمي أربع آيات تشري إىل نزول امل -1     
 يف آخر الزمان.  أن األحاديث تواترت على نزول املسيح عيسى  -2     
ومل خيالف يف ذلك أحد إال الفالسفة واملالحدة ِن ال يعتد  على نزول املسيح  أمجعت أمة حممد  -3     

ة به وهو متصف خبالفهم، وقد انعقد اإلمجاع على أنه ينزل وحيكم باإلسالم وليس بشريعة مستقلة، وإن كانت النبوة قائم
 هبا.

___________________ 
 
 

                                                            
 .KIPSASكلية هبانج اإلسالمية السلطان أَحد شاه   1
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 مقدمة:    
ي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد، والصالة والسالم على احلمد هلل رب العاملني، الواحد األحد، الفرد الصمد، الذ     

ورضي اهلل عن الصحابة األطهار األبرار، ورضي اهلل عن التابعني، وتابعيهم بإحسان  خامت النبيني، وإمام اجملاهدين حممد 
 إىل يوم الدين.

صدران أصليان للتشريع اإلسالمي، وقد اعتىن العلماء وبعد! فال يشّك مسلم عاقل يف أن القرآن الكرمي والسّنة املشرفة م     
 املسلمون على مّر العصور بدراستهما، وبيان ما تضّمناه من تشريعات وأخالق وعقائد.

ومن هذه العقائد اهلامة اليت أشار إليها القرآن الكرمي، وتواترت األحاديث الصحيحة على التصريح هبا، واهتم العلماء      
 يف آخر الزمان.  اد املؤلفات لبياهنا عقيدة نزول املسيح عيسى بن مرمي بتوضيحها، وإفر 

وهلذا املوضوع أمهية كبرية خاصة يف هذا الزمان، الذي ينكر فيه بعض الناس من منحريف العقيدة ومتبعي اهلوى أحاديث      
 حنلتهم.واليعرتفون إال بالقرآن الكرمي  مع حتريف تأويله إىل مرادهم وهواهم و  النيب 
ولقد انتشر هذا الفكر اخلبيث يف اجملتمعات، وروج له بعض النفوس الضعيفة املريضة، اليت تركت طريق الوسطية      

 االسالمية، واجتهت حنو التعصب واملغاالة.
ا قاله يف آخر الزمان، وأوردت م ومن هذا املنطلق تتبعت آيات القرآن الكرمي اليت تشري إىل نزول املسيح عيسى      

املفسرون عن هذه اآليات مع ترجيح اآلراء اليت تتوافق مع أصول االسالم وقواعده، وأوردت األحاديث الصحيحة الصرحية 
 ، مع بيان مدلوالهتا وشرح غريبها، وهذه األحاديث قد بلغت حد التواتر املعنوى.املتواترة يف نزول املسيح

 وأقوال المفسرين عنها  المسيحاآليات الدالة علا نزول : المطلن األول
قبل يوم القيامة من عقائد أهل السنة واَلماعة، وقد وردت آيات يف القرآن الكرمي تشري  إن عقيدة نزول املسيح      

قبل يوم القيامة، وسيتضح  ىف آخر الزمان، وقد أشار أكثر املفسرين ىف تفسري هذه اآليات بنزول عيسى  إىل نزوله 
 خالل السطور التالية.كل ذلك من 

 :أواًل: اآليات الدالة علا نزول عيسا 
 ، وهذه اآليات:ورد يف القرآن الكرمي أربع آيات تشري إىل نزول املسيح      
احليينَي﴾  -1      َن الصَّ  .]46]آل عمران:قوله تعاىل: ﴿َوُيَكلُِّم النَّاَس يفي اْلَمْهدي وََكْهاًل َومي
بيُروحي اْلُقُدسي ُتَكلُِّم النَّاَس وقوله تعاىل: ﴿إيْذ َقاَل اللَّ ُه يَا عييَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نيْعَميتي َعَلْيَك َوَعَلىَٰ َواليَدتيَك إيْذ أَيَّدتَُّك  -2     

ْورَاةَ  َواحلْيْكَمةَ  اْلكيَتابَ  َعلَّْمُتكَ  َوإيذْ  ۚ  يفي اْلَمْهدي وََكْهاًل  يلَ وَ  َوالت َّ جني نَ  خَتُْلقُ  َوإيذْ  ۚ   اإْلي  فييَها فَ َتنُفخُ  بيإيْذيني  الطَّرْيي  َكَهْيَئةي  الطِّنيي  مي
ًرا فَ َتُكونُ  ْئتَ ُهم إيذْ  َعنكَ  إيْسرَائييلَ  َبِني  َكَفْفتُ  َوإيذْ  ۚ   بيإيْذيني  اْلَمْوَتىَٰ  خُتْريجُ  َوإيذْ  ۚ   بيإيْذيني  َواأْلَبْ َرصَ  اأْلَْكَمهَ  َوتُ رْبيئُ  ۚ   بيإيْذيني  طَي ْ  جي

َناتي  ينَ  فَ َقالَ  بياْلبَ ي ِّ ُهمْ  َكَفُروا الَّذي ن ْ ْحرٌ  إيالَّ  َه ََٰذا إينْ  مي بينٌي﴾ سي  .]117املائدة: [مُّ
َننَّ بيهي قَ ْبَل َمْوتيهي  -3      ْن َأْهلي اْلكيَتابي إيالَّ لَيُ ْؤمي َياَمةي  َويَ ْومَ  ۚ  وقوله تعاىل: ﴿َوإين مِّ مْ  َيُكونُ  اْلقي يًدا﴾ َعَلْيهي  .]111]النساء: َشهي
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    1 - ﴾ َا َواتَّبيُعوني اَعةي َفاَل مَتْتَ ُرنَّ هبي  .]61الزخرف: [وقوله تعاىل: ﴿َوإينَُّه َلعيْلٌم لِّلسَّ

 :ثانياً: أقوال المفسرين عن آيات نزول عيسا 
آخر الزمان، وهذه بعض  إن أقوال املفسريني على اختالف أساليبهم ووجهتهم تقرر نزول املسيح عيسى بن مرمي      

 أقواهلم حول تفسريها:
 :آراء املفسريني يف اآليتني األوىل والثانية -أ     
يكلم الناس يف املهد، وقد حدث ذلك بأن قال كما حكى القرآن  فاآليتان األوىل والثانية تشريان إىل أن عيسى      

َ  :الكرمي عنه وعن أمه السيدة مرمي ﴿فََأَشاَرْت إيلَْيهي  قَاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن يفي اْلَمْهدي َصبييًّا * َقاَل إيينِّ َعْبُد اللَّ هي آتَايني
اَلةي َوالزََّكاةي َما ُدْمُت َحيًّا﴾  اْلكيَتاَب َوَجَعَلِني نَبييًّا * َوَجَعَلِني  وأما كالمه وهو   .]37-21مرمي:[ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصايني بيالصَّ

 .1كهل فيقول اإلمام القرطيب: "فإذا أنزله اهلل تعاىل من السماء أنزله على صورة ابن ثالث وثالثني وهو الكهل"
قبل يوم القيامة فكما كلم الناس ىف املهد فسوف يكلمهم عند نزوله من السماء وهو   فاآليتان تشريان إىل نزوله      

 كهل. 
 آراء املفسريني يف اآلية الثالثة: -ب     
 أما اآلية الثالثة فهذه آراء املفسني يف تفسريها وبياهنا:     
هل التأويل يف معىن ذلك، فقال بعضهم: ه( : يقول يف تفسريه هلذه اآلية: "اختلف أ311رأي اإلمام الطربي )ت -1     

ْم شَ  َياَمةي َيُكوُن َعَلْيهي َننَّ بيهي قَ ْبَل َمْوتيهي َويَ ْوَم اْلقي ْن َأْهلي اْلكيَتابي إيالَّ لَيُ ْؤمي يًدا﴾ معىن ذلك: ﴿َوإين مِّ يعِن: "بعيسى ] 111النساء:[هي
ن به إذا نزل لقتل الدجال، فتصري امللل كلها واحدة، )قبل موته(، يعِن: قبل موت عيسى، يوجه ذلك إىل أن مجيعهم يصدقو 

 ."2وهى ملة اإلسالم احلنيفية، دين إبراهيم 
، مث ذكر رأيًا آخر مث ذكر اإلمام ابن جرير عدة أقوال تؤيد هذا الرأي، وأن الضمريين يف اآلية يعودان إىل عيسى      

، ومعىن ذلك: أن ما من أحد من أهل الكتاب إال ليؤمنن  مفاده أن الضمريين يف اآلية يعودان إىل عيسى  والكتاىبِّ
بعيسى قبل موت الكتايب، مث ذكر من األقوال ما يؤيده. مث ذكر رأيًا ثالثاً: مفاده: أن الضمريين يف اآلية يعودان على سيدنا 

موت الكتايب، مث ذكر ما يؤيد قبل  والكتايب، ومعىن ذلك: أن ما من أحد من أهل الكتاب إال ليؤمن مبحمد  حممد 
هذا الرأي، مث رجح القول األول فقال: "وأوىل هذه األقوال بالصحة والصواب قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل 

. وذلك بعد أن ينزل من السماء ىف آخر الزمان، وقد تابعه يف ذلك كثري من 3الكتاب إال ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى"
 املفسرين.

                                                            
 .16، ص4، جالجامع ألحكام القرآن الكريمالقرطيب،  1
 .316، ص4، ججامع البيان فا تأويل القرآن الكريمالطربي،  2
 .367، ص4، ججامع البيان في تأويل القرآن الكريمالطربي،  3
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ه (: يقول يف تفسريه هلذه اآلية معلقًا على كالم اإلمام ابن جرير وموافقًا له: "وال 004رأي اإلمام ابن كثري )ت -2     
شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ ألن املقصود من سياق اآلي يف تقرير بطالن ما ادعته اليهود من قتل عيسى 

ذلك، فأخربهم اهلل أنه مل يكن األمر كذلك، وإمنا ُشّبه هلم، فقتلوا الشبيه  وصلبه، وتسليم من سلم هلم من النصارى اَلهلة
وهم ال يتبينون ذلك، مث إنه رفعه إليه، وإنه باق حي، وإنه سينزل يوم القيامة، كما دلت عليه األحاديث املتواترة، فيقتل 

من أحد من أهل األديان، بل ال يقبل إال  مسيح الضاللة، ويكسر الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اَلزية يعِن ال يقبلها
اإلسالم  أو السيف، فأخربت هذه اآلية الكرمية أنه يؤمن به مجيع أهل الكتاب حينئذ ال يتخلف عن التصديق به واحد 

َننَّ بيهي قَ ْبَل َمْوتيهي﴾ منهم، ْن َأْهلي اْلكيَتابي إيالَّ لَيُ ْؤمي ذي زعم اليهود، ومن ال أي قبل موت عيسى  وهلذا قال: ﴿َوإين مِّ
يًدا﴾ أي بأعماهلم اليت شاهدها منهم قبل رفعه إىل ْم َشهي َياَمةي َيُكوُن َعَلْيهي  وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب: ﴿َويَ ْوَم اْلقي

 .1السماء بعد نزوله إىل األرض"
. هذا قول إال ليؤمنن بعيسى ه (: يقول يف تفسريه هلذه اآلية: "وما من أهل الكتاب 116رأي الغمام البغوي ) -3     

معناه: وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن  أكثر املفسرين وأهل العلم، وذهب قوم إىل أن اهلاء يف )موته( كناية عن عيسى 
، وذلك عند نزوله من السماء يف آخر الزمان، فال يبقى أحد إال آمن به حىت تكون امللة بعيسى قبل موت عيسى 

 .2"واحدة ملة اإلسالم
ه (: يقول يف تفسريه هلذه اآلية: "اختلف فيه على أقوال )أحدها( أن كال الضمريين 141رأي الطربسي الشيعي ) -4     

يعود إىل املسيح: أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إال ويؤمنن باملسيح قبل موت املسيح إذا أنزله اهلل 
 .3الزمان لقتل الدجال، فتصري امللل كلها واحدة، وهي ملة اإلسالم دين إبراهيم" إىل األرض، وقت خروج املهدي يف آخر

ه (: يبني ىف تفسريه: أن اآلية حتتمل وجهني: الوجه األول: أن ما من أحد من أهل 676رأي اإلمام الرازي ) -1     
 تايب. والوجه الثاين: أن الضمريين لعيسى الكتاب إال ليؤمنن بعيسى قبل موهتم، فاهلاء يف األوىل لعيسى، ويف الثانية للك

"أن قوله )قبل موته( أي قبل موت عيسى، واملراد: أن أهل الكتاب الذين يكونون موجودين يف زمان نزوله البد وأن : فيقول
 .4يؤمنوا به"

حيًا حني نزوله من كان  –عيسى  –ه (: يقول يف تفسريه هلذه اآلية: "ليؤمنن به 601رأي اإلمام القرطيب ) -6     
يوم القيامة. وروى يزيد عن زريع عن رجل عن احلسن يف قوله: ﴿وإن من أهل الكتاب إال ليؤمن به قبل موته﴾ قال: قبل 

 .1موت عيسى، واهلل إنه حلىي عند اهلل اآلن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به أمجعون"
                                                            

 .336، ص2، جتفسير القرآن العظيمابن كثري،  1
 .410، ص1، جتفسير البغوي المسما معالم التنزيلغوي، الب 2
 .211، ص3، جمجمع البيان في تفسير القرآنالطربسي،  3
 .176، ص11، ج6، مالتفسير الكبيرالرازي،  4
 .304، ص1، جالجامع ألحكام القرآن الكريمالقرطيب،  1
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")وإن( أي واحلال أنه ما )من أهل الكتاب( أي أحد ه(: يقول يف تفسريه هلذه اآلية: 111رأي اإلمام البقاعي ) -0     
، أي أنه ال ميوت حىت )قبل موته( أي موت عيسى  يدرك نزوله يف آخر الزمان. )إال( وعزِت )ليؤمنن( أي بعيسى

اهلل إن كان قد أيده  ينزل يف آخر الزمان، يؤيد اهلل به دين اإلسالم، حىت يدخل فيه مجيع أهل امللل، إشارة إىل موسى 
 تعاىل بأنبياء كانوا بجددون دينه زماناً طوياًل.

هو الذي يؤيد اهلل به هذا النيب العريب  –عليهما الصالة والسالم  –فالنيب الذي نسخ شريعة موسى وهو عيسى بن مرمي      
يف جتديد شريعته ومتهيد أمره والذب عن دينه، ويكون من أمته بعد أن كان صاحب شريعة مستقلة وأتباع مستكثرة، أمر 

 قضاه اهلل يف األزل فأمضاه، فأطيلوا أيها اليهود أو اقصروا! 
  على شك إال وهو يوقن بعيسى أنه ما من أحد من أهل الكتاب املختلفني يف عيسى  –أعلمواهلل –اآلية إذن فمعىن      

  .1، واهلل أعلم"قبل موته بعد نزوله من السماء أنه ما قتل وما صلب، ويؤمن به عند الشبهة

ه  يف تفسريه املسمى )حماسن التأويل( ما ذكره اإلمام  1332وقد ذكر اإلمام حممد مجال الدين القامسي املتوىف سنة    
 .2البقاعي يف تفسريه هلذه اآلية

ه(: وقد قال يف تفسريه حول هذه اآلية: "وذهب كثري من التابعني فمن بعدهم إىل 1211رأي اإلمام الشوكاين ) -1     
د:  قبل موت عيسى. وقيده كثري منهم بأنه يؤمن به من أدركه عند نزوله إىل األرض وقد تواترت األحاديث بنزول أن املرا

 ."3عيسى 

الضمريين يف اآلية ﴿...  ه (: ولقد ذهب يف تفسريه هلذه اآلية إىل ترجيح القول بأن131رأي اإلمام الزخمشري ) -1     
فيقول: "وما من اليهود والنصارى أحد إال ليؤمن  ليؤمنن به قبل موته﴾ يعود األخري منهما إىل الكتايب، واألول لعيسى 

قبل موته بعيسى وبأنه عبد اهلل ورسوله، يعِن إذا عاين قبل أن تزهق روحه حني ال ينفعه إميانه النقطاع وقت التكليف. وعن 
وشب قال يل احلجاج: آية ما قرأهتا إال ختاجل يف نفسي شيء منها: يعِن هذه اآلية، وقال: إين أوِت باألسري من شهر بن ح

اليهود والنصارى فأضرب عنقه فال أمسع منه ذلك فقلت: إن اليهودي إذا حضره املوت ضربت املالئكة دبره ووجهه وقالوا: يا 
: آمنت أنه عبد نيب، وتقول للنصارى: أتاك عيسى نبيًا فزعمت أنه اهلل أو ابن عدو اهلل! أتاك عيسى نبيًا فكذبت به، فيقول

اهلل، فيؤمن أنه عبد اهلل ورسوله حيث ال ينفعه إميانه، قال: وكان متكئًا فاستوى جالسًا فنظر إيل وقال: ِن؟ قلت: حدثِن 
من عني صافية أو من معدهنا. فإن قلت: ما حممد بن علي ابن احلنفية، فأخذ ينكت األرض بقضيبه، مث قال: لقد أخذهتا 

فائدة األخبار بإمياهنم بعيسى قبل موهتم؟ قلت: فائدته الوعيد، وليكون علمهم بأهنم البد هلم من اإلميان به عمن قريب عند 

                                                            
 .  361، ص2، جنظم الدرر في تناسن اآليات والسورالبقاعي،  1
 .623، ص3، جمحاسن التأويلالقامسي،  2
 .462، ص1، جفتح القديرالشوكاين،  3
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ًا للحجة هلم، وكذلك املعاينة، وأن ذلك ال ينفعهم بعثًا هلم وتنبيهًا على معاَلة اإلميان به يف أوان االنتفاع به، وليكون إلزام
 قوله: ﴿ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا﴾ يشهد على اليهود بأهنم كذبوه، وعلى النصارى بأهنم دعوه ابن اهلل. 

  ."1وقيل: الضمريان لعيسى، وقيل: إىل حممد      
ا سبق عرضه ألقوال املفسرين حول هذه اآلية يتبني لنا:        ِو
آخر الزمان؛ وعلى ذلك فالضمريان يف اآلية ﴿ليؤمنن  فسرين: أن هذه اآلية تقرر نزول املسيح أن ما عليه أكثر امل     

 .به قبل موته﴾ يرجعان إىل عيسى 
وذهب رأي آخر إىل أن الضمري األول لعيسى، والثاين للكتايب، ومعىن ذلك: أن ما من أحد من أهل الكتاب إال ليؤمنن      

ا رأي ضعيف، وأضعف منه من ذهب إىل القول بأن الضمريين يف اآلية يعودان إىل سيدنا بعيسى قبل موت الكتايب. وهذ
 والكتايب.  حممد 

 والرأي األول هو األرجح، وهو الذي تؤيده األحاديث املتواترة. 
 آراء املفسريني يف اآلية الرابعة: -ج

ْستَ       رَاٌط مُّ َا َواتَّبيُعوني َه ََٰذا صي اَعةي َفاَل مَتْتَ ُرنَّ هبي يٌم﴾:أما اآلية الرابعة:  قال تعاىل: ﴿َوإينَُّه َلعيْلٌم لِّلسَّ  قي
كر يقول اإلمام ابن جرير يف تفسريه هلذه اآلية: "اختلف أهل التأويل يف اهلاء اليت يف قوله: )وإنه( وما املعِن هبا؟ ومن ذ      

ما هي؟ فقال بعضهم: هي من ذكر عيسى، وهي عائدة عليه، وقالوا: معىن الكالم: وإن عيسى ظهوره علم يعلم به جميء 
 .2الساعة؛ ألن ظهوره من أشراطها، ونزوله إىل األرض دليل على فناء الدنيا وإقبال اآلخرة"

اده أن الضمري يف )وإنه( عائد على القرآن الكرمي، مث ذكر مث ذكر اإلمام ابن جرير ما يؤيد هذا القول، وذكر رأياً آخر مف     
 ما يؤيده من أقوال. 

فإن السياق يف ذكره،  ويذكر اإلمام ابن كثري هذه اآلراء، مث يرجح أحدها فيقول: "الصحيح أنه عائد على عيسى      
أي  [111]النساء:لكتاب إال ليؤمنن به قبل موته﴾ مث املراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، كما قال تبارك وتعاىل: ﴿وإن من أهل ا

: ﴿مث يوم القيامة يكون عليهم شهيدًا﴾، ويؤيد هذا املعىن القراءة األخرى: ﴿وإنه َلَعَلٌم للساعة﴾ أي قبل موت عيسى 
قبل يوم  أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال جماهد: ﴿وإنه لعلم للساعة﴾ أي آية للساعة خروج عيسى بن مرمي 

القيامة، هكذا روي عن أيب هريرة وابن عباس وأيب العالية وأيب مالك وعكرمة واحلسن وقتادة والضحاك وغريهم، وقد تواترت 
 .3قبل يوم القيامة إماماً عاداًل وحكماً مقسطاً" أنه أخرب بنزول عيسى  األحاديث عن رسول اهلل 

 

                                                            
 .112-111، ص1، جتفسير الكشافالزخمشري،  1
 .274، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآن الكريمالطربي،  2
 .117، ص0، جتفسير القرآن العظيمابن كثري،  3
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 ا تواتر األحاديث في نزول عيس: المطلن الثاني
يف آخر، وأنه ينزل حاكمًا بشريعة اإلسالم،  صرح كثري من العلماء بتواتر األحاديث اليت تدل على نزول عيسى      

 ومن هذه األقوال:
يٌم﴾: "وقد تقول  -1 ْسَتقي رَاٌط مُّ َا َواتَّبيُعوني َه ََٰذا صي اَعةي َفاَل مَتْتَ ُرنَّ هبي  واترت األحاديث عن رسول اهلل اإلمام ابن كثري: ﴿َوإينَُّه َلعيْلٌم لِّلسَّ

 .1قبل يوم القيامة إماماً عاداًل وحكماً مقسطاً" أنه أخرب بنزول عيسى 
الكشمريي يف كتابه: )التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح(، أكثر من سبعني حديثًا يف  وقد ذكر اإلمام حممد أنور -2     

. وقال تلميذه حممد شفيع مفيت باكستان يف مقدمة الكتاب: "واعلموا أن هذه األحاديث املتواترة كلها يف نزول املسيح 
ْن َأْهلي اْلكيَتابي إي  َننَّ بيهي قَ ْبَل َمْوتيهي احلقيقة تفسري لقوله تبارك وتعاىل: ﴿َوإين مِّ َياَمةي  َويَ ْومَ  ۚ  الَّ لَيُ ْؤمي مْ  َيُكونُ  اْلقي يًدا﴾ َعَلْيهي  َشهي

 .]111النساء:[
كما صرح به املفسرون قاطبة بتصرحياهتم وإخراجهم هذه األحاديث حتت هذه اآلية، ولتنصيص ألفاظ الروايات على       

متأكداً بالقسم: اقرءوا   فقد قال فيه بعد ذكر نزول عيسى بن مرمي –مرفوعاً وموقوفاً –ذلك، وال سيما حديث أيب هريرة 
ْم شَ  َياَمةي َيُكوُن َعَلْيهي َننَّ بيهي قَ ْبَل َمْوتيهي َويَ ْوَم اْلقي ْن َأْهلي اْلكيَتابي إيالَّ لَيُ ْؤمي يًدا﴾ استشهاداً على النزول.                                                     إن شئتم: ﴿َوإين مِّ  هي

كثرية ذكر الشوكاين منها تسعة وعشرين حديثاً، ما بني   وقال السيد. حممد صديق حسن: "واألحاديث يف نزوله  -3
صحيح وحسن وضعيف منجرب، مث قال: منها ما هو مذكور يف أحاديث الدجال، وتنضم إىل ذلك أيضًا اآلثار الواردة عن 

لك، مث ساقها مث قال: ومجيع ما سقناه بالغ حد التواتر كما ال خيفى الصحابة، فلها حكم الرفع؛ إذ ال جمال لالجتهاد يف ذ
 .2على من له فضل اطالع. فقرر أن األحاديث الواردة يف نزول عيسى بن مرمي متواترة"

: "... أن نصوص القرآن الكرمي وحدها ويقول اإلمام حممد زاهد الكوثري بعد عرضه لتفسري آيات نزول عيسى  -4
فع عيسى حياً، ونزوله يف آخر الزمان، حيث ال اعتداد باحتماالت خيالية مل تنشأ من دليل، كيف واألحاديث حتتم القول بر 

قد تواترت يف ذلك، واستمرت األمة خلفاً عن سلف على األخذ هبا، وتدوين موجبها يف كتب االعتقاد من أقدم العصور إىل 
 .3اليوم، فماذا بعد احلق إال الضالل"

بتواتر أحاديث الدجال  –أنا شخصيًا  –: "وقد تيقنت ام األلباين عن تواتر أحاديث نزول عيسى ويقول اإلم -1
وعيسى، وقد بلغت الطرق اليت جتمعت عندي أكثر من أربعني طريقًا عن حنو أربعني صحابياً، بعضها على شرط الصحة، 

 .4وسائر أكثر شواهدها معتربة"

                                                            
 .117، ص0، حتفسير القرآن العظيمابن كثري،  1
 بتصرف. 167، صاإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعةصديق خان،  2
 .171، صقبل اآلخرة نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسا الكوثري،  3
 بتصرف. 21، صوقتله إياه قصة المسيح الدجال ونزول عيسا األلباين،  4
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وقال عن هذه األحاديث أهنا أحاديث آحاد. فقال  ،1اإلمام األستاذ. حممد عبده ومن تبعه يف تواتر هذه األحاديثوقد خالف      
عن حديث الرفع والنزول: "أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي؛ ألنه من أمور الغيب واألمور االعتقادية ال يؤخذ فيها إال 

 .2ر"يف الباب حديث متواتبالقطعي؛ ألن املطلوب فيها هو اليقني، وليس 

وقد علق الشيخ حممد رشيد رضا تلميذ اإلمام حممد عبده على قوله أستاذه فقال: "هذا ما قاله اإلمام يف الدرس مع      
 .3بسط وإيضاح، ولكن ظواهر األحاديث الواردة يف ذلك تأباه"

"وألهل التأويل أن يقولوا:  مث ذكر الشيخ حممد رشيد رضا أن هذه األحاديث قد نقلت باملعىن كأكثر األحاديث فيقول:     
  .4إن هذه األحاديث قد نقلت باملعىن كأكثر األحاديث، والناقل للمعىن ينقل ما فهمه"

واحلق أن هذه األحاديث مل تنقل باملعىن كما قال الشيخ رضا بل إن "أكثرها متفق يف وصف األحداث، إال أن يف      
 .1بعضها زيادات وتطويالت ليست يف البعض اآلخر"

َل الشيخ حممد عبده نزول املسيح       ( بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، فقال: "تأويل نزوله )عيسى  وَأوَّ
وحكمه يف األرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، وهو ما غلب يف تعليمه من األمر بالرَحة واحملبة والسلم واألخذ 

 لتمسك بقشورها دون لباهبا. وهو حكمتها وما شرعت ألجله، فاملسيح مبقاصد الشريعة، دون الوقوف عند ظواهرها وا
، ويوقفهم على مل يأت لليهود بشريعة جديدة، ولكنه جاءهم مبا يزحزحهم عن اَلمود على ظواهر ألفاظ شريعة موسى 

وملا كان أصحاب الشريعة فقهها واملراد منها، ويأمرهم مبراعاته، ومبا بجذهبم إىل عامل األرواح بتحري كمال اآلداب، أي 
األخرية قد مجدوا على ظواهر ألفاظها، بل وألفاظ من كتب فيها معربًا عن رأيه وفهمه، وكان ذلك مزهقًا لروحها، ذاهباً 
حبكمتها كان البد هلم من إصالح عيسوي يبني هلم أسرار الشريعة وروح الدين وأدبه احلقيقي. وكل ذلك مطوي يف القرآن 

بالتقليد الذي هو آفة احلق، وعدو الدين يف كل زمان. فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي  الذي حجبوا عنه
. وهذا الكالم ترده 6يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة اإلسالمية إلصالح السرائر من غري تقيد بالرسوم والظواهر"

 األحاديث الصحيحة املتواترة، وأقوال علماء األمة.
 
 
 

                                                            
 رئيس بعثة األزهر الشريف بلبنان.منهم الشيخ/ حممود شلتوت، والشيخ/ حممد بن فهيم أبو عبية  1
 .  310، ص3، حتفسير المناررشيد رضا،  2
 .  310، ص3، حتفسير المناررشيد رضا،  3
 .310، ص3، جتفسير المناررشيد رضا،  4
 .11، صوقتله الدجال فصل المقال في نزول عيسا هراس،  1
 .310، ص3، جتفسير المناررشيد رضا،  6
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 إجماع األمة علا نزول المسيح : المطلن الثالث
، ومل خيالف يف ذلك أحد إال الفالسفة واملالحدة ِن ال يعتد على نزول املسيح  فقد "أمجعت أمة حممد      

خبالفهم، وقد انعقد اإلمجاع على أنه ينزل وحيكم باإلسالم وليس بشريعة مستقلة، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف 
 .1هبا"

 يف آخر الزمان:  وهذه بعض أقوال علماء األمة اإلسالمية عن نزوله      
ه ( يف حديثه عن عقيدة أهل السنة واَلماعة: "اإلقرار باهلل ومالئكته، وكتبه، 337يقول اإلمام أبو احلسن األشعرىي )ت -1

يردون من ذلك شيئاً ... ويصدقون خبروج الدجال وأن ، ال ورسله، وما جاء من عند اهلل، وما رواه الثقات عن رسول اهلل 
 . وقد سار على هنجه كثري من العلماء منهم: 2عيسى بن مرمي يقتله"

وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة لألحاديث  ه ( فقال: "نزول عيسى 144القاضي عياض )ت -2     
 .3وجب إثباته"الصحيحة يف ذلك، وليس يف العقل وال يف الشرع ما يبطله ف

البد أن ينزل إىل األرض  -صلى اهلل عليه وسلم وعلى سائر النبيني-ه (: "واملسيح 021ويقول اإلمام ابن تيمية )ت -3     
 .4على املنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقتل الدجال، ويكسر الصليب، ويقتل اخلنزير كما ثبت يف األحاديث الصحيحة"

من السماء  ه (: "ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى 012وي )تويقول اإلمام الطحا -4     
"...1. 

: أن ينزل من 6العالمة الثالثة -أي عالمات الساعة العظمى-ه (: "ومنها 1111حممد السفاريِن )تويقول العالمة  -1     
 .0وإمجاع األمة"ونزوله ثابت بالكتاب والسنة  السماء السيد املسيح عيسى بن مرمي 

 أحداث نزول عيسا : المطلن الرابع
وحمل نزوله، وذلك بأنه ينزل بعد خروج الدجال، وإفساده يف  بينت األحاديث كيفية نزول املسيح عيسى بن مرمي      

األرض، ويكون نزوله عند املنارة البيضاء شرقي دمشق، فينزل وعليه ثوبان مصبوغان بورس مث بزعفران، واضعًا كفيه على 
لقتال الدجال، فينزل أجنحة ملكني، ويكون نزوله على الطائفة املنصورة اليت تقاتل على احلق واليت جتتمع يف هذا الوقت 

 وقت إقامة الصالة، يصلي خلف أمري هذه الطائفة. 

                                                            
 .213، صساعةصحيح أشراط الالشبلي،  1
 .341–341، صمقاالت اإلسالميين واختالف المصلييناألشعري،  2
 .01، ص11، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  3
 .321، ص4، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  4
 .221، صشرح الطحاوية في العقيدة السلفيةابن أيب العز احلنفي،  1
 العالمة األوىل: ظهور املهدي، والعالمة الثانية ظهور الدجال. 6
 .11، صالمسيح الدجال وأسرار الساعةالسفاريِن،  0
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 وبيان ذلك يف األحاديث التالية:      
 فقد بينت األحاديث كيفية نزوله واملكان الذي ينزل فيه، ومن هذه األحاديث: :أواًل: كيفية ومكان نزول عيسى      
فَ يَ ْنزيُل عيْنَد اْلَمَناَرةي اْلبَ ْيَضاءي َشْرقييَّ : »... يف حديث الدجال الطويل قال رسول اهلل  عن النواس بن مسعان  -1     

، إيَذا طَْأطََأ رََأَسُه َقَطَر، َوإيَذا َرف َ  ْيهي َعَلى َأْجنيَحةي َمَلَكنْيي ًعا َكفَّ ، َواضي َمْشَق بَ نْيَ َمْهُروَدتَ نْيي ْنُه مُجَاٌن كَ دي َر مي لُّ َعُه حَتَدَّ ، َفاَل حيَي اللُّْؤُلؤي
ي َطْرفُهُ  ي َحْيُث يَ ْنَتهي هي إيالَّ َماَت، َونَ َفُسُه يَ ْنَتهي ُد رييَح نَ َفسي  .1«ليَكافيرر بجَي

يقول  .2«شرقي دمشقعند املنارة البيضاء  ينزل عيسى بن مرمي »قال:  أن رسول  بن أوس وعن أوس  -2     
وهو املنارة البيضاء شرقي دمشق: "هذا هو األشهر يف موضع  احلافظ ابن كثري يف )النهاية( عن موضع نزول املسيح 

نزوله، أنه على املنارة البيضاء الشرقية بدمشق؛ وقد رأيت يف بعض الكتب أنه ينزل على املنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، 
ة فينزل على املنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فتصرف الراوي يف التعبري حبسب ما فهم، فلعل هذا هو احملفوظ، وتكون الرواي

ألنه ينزل وقد أقيمت وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى اليت إىل شرق اَلامع األموي، وهذا هو األنسب واألليق؛ 
تكرمة ا أقيمت لك. ويف رواية: بعضكم على بعض أمراء الصالة فيقول له إمام املسلمني: يا روح اهلل! تقدم. فيقول: تقدم أنت فإهن

 .3اهلل هذه األمة"
سوف يكون على الطائفة اليت تقاتل على احلق، وتكون جمتمعة لقتال الدجال: فعن جابر بن  ونزول عيسى  -3     

َياَمة»يقول:  أنه مسع رسول اهلل  عبد اهلل  رين إيىَل يَ ْوم اْلقي فَينزل »قَاَل: «. اَل تزَال طائفٌة من أميتي يُ َقاتُلون على احْلق ظَاهي
ريهْم: تعال صل بيَنا، فَ يَ ُقول: اَل، إين بَ ْعضُكم على بعضر أَُمرَاء، ه  عييَسى اْبن َمْرمَي صلى اهلل َعَلْيهي َوسلم فَ يَ ُقول أَمي تكرمة اهلل َهذي

 .4«اأْلمة
: قال  من السماء يف صالة الصبح كما بينت األحاديث. فعن أيب أمامة الباهلي  ويكون وقت نزوله      

ْبَح، فَ رَ » ْم عييَسى اْبُن َمْرمَيَ الصُّ ْبَح، إيْذ نَ َزَل َعَلْيهي َم ُيَصلِّي هبييُم الصُّ َنَما إيَماُمُهْم َقْد تَ َقدَّ ي َجَع َذليَك اإلمام يَ ْنُكُص ميَْ فَ بَ ي ْ شي
مْ  ، فَ َيَضُع عييَسى َيَدُه بَ نْيَ َكتيَفْيهي مُثَّ يَ ُقوُل َلُه: تَ َقدَّ َم عييَسى ُيَصلِّي بيالنَّاسي  َفَصلِّ فَإين ََّها َلَك أُقييَمْت، فَ ُيَصلِّي هبييْم اْلَقْهَقَرى؛ ليَيتَ َقدَّ

 .1«إيَماُمُهمْ 
 ثانياً: األعمال التي يقوم بها عند نزوله:

                                                            
. وهذه املنارة موجودة اليوم شرقي دمشق، مهرودتان: معناه البس ثوبني 2130، رقم2211–2217، ص4، كتاب الفنت، باب ذكر الدجال، جالصحيح مسلم، 1

اَلمان: هي حبات من الفضة، تصنع على هيئة اللؤلؤ «: حتدر منه مجان كاللؤلؤ: »بزعفران. وقيل: مها شقتان، والشقة نصف املالءة. قوله مصبوغني بورس مث 
 .60، ص11ج صحيح مسلم بشرح النووي،الكبار، واملراد ينحدر منه املاء على هيئة اللؤلؤ يف صفاته، فسمي املاء مجاناً لشبهه به يف الصفاء. النووي، 

، وقال احلاكم: "صحيح على شرط الشيخني"، وأقره الذهيب. ورواه الطرباىن يف  1171، رقم131، ص4كتاب الفنت واملالحم، ج  المستدر ،رواه احلاكم يف  2
 .117، رقم210، ص1، جالمعجم الكبير

 .162، ص1، جالنهاية في الفتن والمالحمابن كثري،  3
 .116، رقم 130، ص1، جحاكماً بشريعة نبينا حممد  باب نزول عيسى ، كتاب اإلميان، الصحيح مسلم، 4
 ، وقال احلاكم: "صحيح اإلسناد" وأقره الذهيب.136، ص4، كتاب الفنت واملالحم، جالمستدر رواه احلاكم يف  1
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 من السماء، سوف يقوم بعدة أعمال، من هذه األعمال:  عند نزول عيسى      
القضاء على كل الشرائع اليت ختالف اإلسالم واحلكم باإلسالم، وتكسري الصليب، واستئصال عبادته، وقتله اخلنزير،  -1     

َكنَّ َأْن يَ ْنزيَل : »قال  فعن أيب هريرة  هي لَُيوشي ي بيَيدي ي نَ ْفسي لييَب، َويَ ْقُتَل َوالَّذي َر الصَّ فييُكُم اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما َعْداًل، فَ َيْكسي
ْجَدُة ا يَض اْلَماُل َحىتَّ اَل يَ ْقبَ َلُه َأَحٌد، َحىتَّ َتُكوَن السَّ نْ َيا َوَما فييَهااخلْيْنزييَر، َوَيَضَع اَلْيْزيََة )احلَْْرَب(، َويَفي َن الدُّ رًا مي َدُة َخي ْ مُثَّ «. ْلَواحي

َننَّ بيهي قَ ْبَل َمْوتيهي  ْن َأْهلي اْلكيَتابي إيالَّ لَيُ ْؤمي ْئُتْم ﴿َوإين مِّ يًدا﴾ يَ ُقوُل أَبُو ُهَريْ َرَة: َواقْ َرُءوا إيْن شي ْم َشهي َياَمةي َيُكوُن َعَلْيهي َويَ ْوَم اْلقي
 .1]111]النساء:

إىل  –الدجال  قال: ذكر رسول اهلل  قتل عيسى بن مرمي الدجال ومن معه من اليهود: فعن النواس بن مسعان  -2     
 .2...« -الدجال-َحىتَّ يُْدريَكُه بيَبابي ُلدٍّ فَ يَ ْقتُ ُلُه  -عيسى-فَ َيْطُلُبُه »...  أن قال:

بعد نزوله، رفع صوته بالتلبية حمرماً  وم هبا سيدنا عيسى : ومن األعمال الىت يقحجه وسفره إىل روضة النيب  -3     
 ويسلم عليه، ويرد النيب  ، مث يأِت قرب النيب 3حبج أو عمرة أو اَلمع بينهما، وهذا يكون من مكان يقال له فج الروحاء

 على السالم. وقد بينت األحاديث ذلك: 
ي َ »قال:  فعن أيب هريرة       ، بياحلَْجِّ َأوي اْلُعْمَرةي، أَْو لَيُثَ ن ِّ ْن َفجِّ الرَّْوَحاءي لَّنَّ اْبُن َمْرمَيَ مي هي! لَُيهي ي بيَيدي ي نَ ْفسي  .4«ُهَماَوالَّذي
 : )يكون هذا )أي احلج أو العمرة أو القران( بعد نزول عيسى يقول اإلمام النووي يف شرحه للحديث: "قوله      

 .1يف آخر الزمان" من السماء
حاجًا أو معتمراً،  -الروحاء-ليهبطن ابن مرمي حكمًا عداًل، وإمامًا مقسطًا وليسلكن فجًا »وأخرج احلاكم وصححه:      

، وألردن عليه  .6يقول أبو هريرة:" أي بِن أخي! إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السالم"«. وليأتني قربي حىت يسلم عليَّ
 في األرض بعد نزوله: ثالثاً المدة التي يبقا فيها عيسا      
توضح بعض الروايات أن هذه املدة: سبع سنني، ويف بعضها: أربعني سنة. ففي رواية اإلمام مسلم مرفوعا عن عبد اهلل      

نينَي لَيَس َبنَي اثْ َننيي عَ »بن عمر رضي اهلل عمهما:  ْن قيَبلي مُثَّ مَيُْكُث النَّاُس َسْبَع سي ُل اهلُل عز وجل رحيًا بَاريَدًة مي َداوٌة، مُثَّ يُ ْرسي

                                                            
 .3441، رقم311، ص2، ج–عليهما السالم  –، كتاب أحاديث األنبياء، باب نزول عيسى بن مرمي  الصحيح البخاري، 1
 .2130، رقم2212-2217، ص4، كتاب الفنت، باب ذكر الدجال، جالصحيح مسلم، 2
 .236، ص4، جمعجم البلدان، إىل بدر وإىل مكة عام الفتح وعام احلج". احلموي فج الروحاء: "يقع بني مكة واملدينة كان طريق رسول اهلل  3
 .1212، رقم111، ص2، كتاب احلج، باب جواز التمتع ىف احلج والقرآن، جالصحيح مسلم، 4
 .234، ص1، جصحيح مسلم يشرح النوويالنووي،  1
 ، وقال احلاكم: "صحيح اإلسناد"، وأقره الذهيب.4162، رقم611، ص2، جالمستدر رواه احلاكم يف  6
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ْن َخرير أو إميَانر إالَّ قَ َبَضْتهُ  ثْ َقاُل َذرَّةر مي َقى َعَلى َوْجهي اأَلْرضي َأَحٌد يفي قَ ْلبيهي مي ، َفاَل يَ ب ْ امي . ويف رواية أَحد وأيب داود: 1«الشَّ
 .2«مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون يف األرض أربعني سنة، -عيسى -فيمكث »...

ويعلق اإلمام ابن كثري على هاتني الروايتني بقوله: "فهذا مع هذا مشكل، اللهم إال إذا َحلت هذه السبع على مدة      
ور، إقامته بعد نزوله، وتكون مضافة إىل مدة مكثه فيها قبل رفعه إىل السماء وكان عمره إذ ذاك ثالثاً وثالثني سنة على املشه

 .3واهلل أعلم"

قبل رفعه إىل السماء )ثالثًا وثالثني( سنة، وبعد نزوله ميكث  وعلى ذلك فكلتا الروايتني صحيحتان، على أن مكثه 
 )سبع سنني(، فيكون اجملموع أربعني سنة.

 :رابعاً: الحكمة من نزول عيسا 
يف هذا الوقت دون غريه ثالثة أوجه فقال: "أحدها: حيتمل أن  ذكر اإلمام القرطيب يف احلكمة من نزول عيسى      

يكون ذلك؛ ألن اليهود مهت بقتله وصلبه، وجرى أمرهم معه على ما بينه اهلل تعاىل يف كتابه، وهم أبدًا يدعون أهنم قتلوه، 
تقم هلم منذ أعز اهلل اإلسالم  وينسبونه يف السحر وغريه إىل ما كان اهلل يراه نزهه منه، ولقد ضرب اهلل عليهم الذلة، فلم

وأظهر رايته، وال كان هلم يف بقعه من بقع األرض سلطان، وال قوة وال شوكة، وال يزالون كذلك حىت تقرتب الساعة، فيظهر 
الدجال، وهو أسحر السحرة، ويبايعه اليهود، فيكونون يومئذ جنده، مقدرين أهنم ينتقمون به من املسلمني، فإذا صار أمرهم 

هذا، أنزل اهلل تعاىل الذي عندهم أهنم قد قتلوه، وأبرزه هلم ولغريهم من املنافقني واملخالفني حياً، ونصره على رئيسهم  إىل
وكبريهم املدعي الربوبية فقتله، وهزم جنده من اليهود، مبن معه من املؤمنني، فال بجدون يومئذ مهرباً، وإن توارى أحد منهم 

يا روح اهلل! ها هنا يهودي حىت يوقف عليه ... فإما أن يسلم، وإما أن يقتل، وكذا كل كافر  بشجر أو حجر أو جدار ناداه:
 من كل صنف، حىت ال يبقى على وجه األرض كافر.

الوجه الثاين: وهو أنه حيتمل أن يكون إنزاله مدة لدنو أجله ال لقتل الدجال؛ ألنه ال ينبغي ملخلوق من الرتاب أن ميوت      
َها خُنْريُجُكْم تَاَرًة ُأْخَرى﴾ يف السماء، ن ْ َها َخَلْقَناُكْم َوفييَها نُعييدُُكْم َومي ن ْ . ]11]طه: لكن أمره بجرى على ما قال اهلل تعاىل: ﴿مي

فينزله اهلل تعاىل ويقربه يف األرض مدة، يراها فيه من يقرب منه ويسمع به من نأى عنه، مث يقبضه فيتوىل املؤمنون أمره ويصلون 
ويدفن حيث دفن األنبياء الذين أمه مرمي من نسلهم وهي األرض املقدسة، فينشر إذا نشر معهم، فهذا سبب إنزاله، عليه، 

غري أنه يتفق يف تلك األيام من بلوغ الدجال باب لد. هذا ما وردت به األخبار، فإذا اتفق ذلك وكان الدجال قد بلغ من 
د من املؤمنني لقتلهم، كان هو أحق بالتوجه إليه، وبجري قتله على يديه، إذ كان فتنته أن ادعى الربوبية، ومل ينتصب لقتاله أح

                                                            
 .2147كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض ونزول عيسى وقتله إياه، رقم،  الصحيح مسلم، 1
، 116، ص3، جصحيح سنن أبي داود، وصححه األلباين يف 4324، رقم111-110، ص4، كتاب املالحم، باب خروج الدجال، جالسنن أبو داود، 2

 .3631رقم
 .163، صوالمالحمالنهاية في الفتن ابن كثري،  3
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ِن اصطفاه اهلل لرسالته، وأنزل عليه كتابه وجعله وأمه آية، فعلى هذا الوجه يكون األمر بإنزاله ال أنه ينزل لقتال الدجال 
 قصداً. واهلل أعلم.

ٌد رَُّسوُل اللَّ هي  والوجه الثالث: أنه وجد يف اإلجنيل فضل أمة حممد       ينَ  ۚ  ما قال وقوله احلق: ﴿حمَُّمَّ اءُ  َمَعهُ  َوالَّذي دَّ  َأشي
اري  َعَلى نَ ُهمْ  ُرََحَاءُ  اْلُكفَّ ًعا تَ رَاُهمْ  ۚ   بَ ي ْ َن اللَّ هي َوريْضَوانًا  رُكَّ ًدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مِّ يَماُهمْ  ۚ  ُسجَّ م يفي  سي هي نْ  ُوُجوهي ُجودي  أَثَري  مِّ  ۚ   السُّ

ليكَ  ْورَاةي  يفي  َمثَ ُلُهمْ  ذََٰ يلي  يفي  َوَمثَ ُلُهمْ  ۚ   الت َّ جني ُب الزُّرَّاَع ليَيغييَظ هبييُم  ُسوقيهي  َعَلىَٰ  فَاْستَ َوىَٰ  فَاْستَ ْغَلظَ  َفآَزَرهُ  َشْطَأهُ  َأْخرَجَ  َكَزرْعر  اإْلي يُ ْعجي
اَر  ينَ  اللَّ هُ  َوَعدَ  ۚ  اْلُكفَّ ُلوا آَمُنوا الَّذي َاتي  َوَعمي احلي ُهم الصَّ ن ْ َرةً  مي ْغفي يًما﴾  َوَأْجرًا مَّ فدعا اهلل عز وجل أن بجعله من أمة  ]21الفتح:[َعظي

، فاستجاب اهلل تعاىل دعاءه، ورفعه إىل السماء إىل أن ينزله آخر الزمان، جمدداً ملا درس من دين اإلسالم دين حممد حممد 
 افق خروج الدجال فقتله. وال يبدو على هذا أن يقال: إن قتاله للدجال بجوز أن يكون من حيث إنه حصل بني ، فو

ظهراين الناس وهم مفتونون، قد عم فرض اَلهاد أعياهنم وهو أحدهم لزمه من هذا الفرض ما يلزم غريه، فلذلك يقوم به 
 .1"وباهلل التوفيق وذلك داخل يف أتباع نبينا حممد 

للرد  -1ِا سبق من كالم اإلمام القرطيب يتبني لنا أن نزول عيسى يف آخر الزمان دون غريه من األزمنة ألمور ثالثة:      
هو الذي يقتلهم ويقتل على اليهود زعمهم أهنم قتلوا املسيح عيسى بن مرمي، فبني تعاىل كذهبم، وأخربهم أن عيسى 

دعا  عيسى  -3و أجله ألنه خملوق من الرتاب، وال بد أن يرجع إىل الرتاب. أن نزوله يف آخر الزمان لدن -2الدجال. 
 ملا رأى فضل هذه األمة يف اإلجنيل فاستجاب اهلل تعاىل دعائه. اهلل عز وجل أن بجعله من أمة حممد 

نصارى، فيظهر زيفهم وذكر د/يوسف بن عبد اهلل الوابل يف كتابه أشراط الساعة حكمة أخرى وهي: "أنه ينزل مكذباً لل     
 .2يف دعواهم األباطيل، ويهلك اهلل امللل كلها يف زمنه إال اإلسالم؛ فإنه يكسر الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اَلزية"

ولعل أرجح هذه األقوال: القول األول من األقوال اليت ذكرها اإلمام القرطيب، وهذا القول السابق الذي ذكره د/ يوسف      
 ، وأنه سوف يقاتلهم يف آخر الزمان ويستأصل شأفتهم.ق ول األول: رد على اليهود فيما زعموه من قتله الوابل هو ال

 القول الثاين: إبطال دين النصارى بكسر الصليب وقتل اخلنزير، وبذلك يهلك اهلل تعاىل امللل كلها إال اإلسالم.      
 أقول: ويف هناية املبحث عن نزول املسيح يف آخر الزمان      
، أنه ال بجوز للمسلمني اليوم أن يتواكلوا ويقعدوا عن العمل اَلدي لإلسالم، استسالمًا وانتظارًا لنزول املسيح      

وحجتهم يف ذلك أن العمل اآلن لإلسالم ال بجدي بعد انتشار الفساد يف األرض وكثرة الضالل، فعلينا اآلن انتظار املهدي 
، وحينئذ سيعود النصر لإلسالم. وهم بذلك يرتكون العمل إلقامة دولة اإلسالم يف األرض، وهذه فكرة ونزول عيسى 

خبيثة "دخيلة على اإلسالم مبخارز أعدائهم الناعمة أسقطت السعى اَلدي الواجب، والوعي اإلسالمي الصحيح عند هؤالء 
فيهم تأثريًا سلبياً، وأحبطت منهم العمل اَلدي والسعي  اَلاهلني ومن يدور يف فلكهم من املسلمني املغفلني! فقد أثرت

                                                            
 .37-21، صالمسيح الدجالالقرطيب،  1
 .310، صأشراط الساعةالوابل،  2
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وكثريًا ما خدع هؤالء اَلاهلون األغرار من املسلمني: أشباَهَهم، بقوهلم هلم: إن العامل قد  املتواصل إلعادة احلياة اإلسالمية،
لمني، وملا كان األمر هكذا، كان ال على استمرار التدهور يف شأن اإلسالم واملساقرتب من هنايته، وإن األحاديث النبوية تدل 

، والبد أنه جدوى من السعي لعمل شيء يف وقف هذا التيار الفاسد، ومنع هذا االحندار، إذ هو أمر قدره اهلل تعاىل، وبلغه رسوله 
 حىت يأتى أمر اهلل الذي ال مفر منه. واقع فما علينا إال التسليم والسكون 

ة بجب معاَلتها يف نفوس املصابني هبا لدفع هذا التأثري السليب الذي أثرته يف إرادة هؤالء وهذه الفكرة اخلاطئة الزائف     
املسلمني الشعورية والالشعورية؛ فإن هذا االعتقاد الباطل يعيق احلركة اإلسالمية من داخل املسلمني فضاًل عن املعوقات اليت 

 .1تنثر يف طريقها من خارج"
 خاتمة:

 قد خرجت من هذه الدراسة بنتائج وتوصيات، أمهها:      
 أواًل: نتائج البحث:

 آخر الزمان. إن يف القرآن الكرمي أربع آيات تشري إىل نزول املسيح عيسى بن مرمي  -1
 يف آخر الزمان.  إن األحاديث تواترت على نزول املسيح عيسى  -2
خيالف يف ذلك أحد إال الفالسفة واملالحدة ِن ال يعتد خبالفهم،  ، وملعلى نزول املسيح  أمجعت أمة حممد  -3

 وقد انعقد اإلمجاع على أنه ينزل وحيكم باإلسالم وليس بشريعة مستقلة، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف هبا.
اإلسالم واحلكم من السماء سوف يقوم بعدة أعمال، منها: القضاء على كل الشرائع اليت ختالف  عند نزول عيسى  -4

 باإلسالم، وتكسري الصليب، واستئصال عبادته، وقتله اخلنزير، وقتله للدجال.
َكم نزول عيسى  -1 ، وأنه سوف يقاتلهم يف آخر الزمان ويستأصل رد على اليهود فيما زعموه من قتله  من حي

 شأفتهم.
 ثانياً: التوصيات: 

 اليت تتمسك بالقرآن فقط وترتك السنة، والرد عليهم ودحض حججهم.ضرورة مواجهة الفرق املنحرفة عن االسالم  -1
حبجة أن   أنه ال ينبغي للمسلمني اليوم أن يتواكلوا ويقعدوا عن العمل لإلسالم، استسالمًا وانتظارًا لنزول املسيح  -2

 .ظار املهدي ونزول عيسى العمل اآلن لإلسالم ال بجدي بعد انتشار الفساد يف األرض وكثرة الضالل، فعلينا اآلن انت
 واحلمد هلل أواًل وآخراً، وصلى اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.     

__________________ 
 المصادر والمراجع: 

                                                            
 ، وهو كالم الشيخ عبد الفتاح، ص ط.التصريح بما تواتر في نزول المسيحالكشمريي،  1
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 نظرة القرآن الكريم لتنوع األجناس واألدوار وآثارها في تنمية المجتمعات
 

  عفاف عبد الغفور حميد
 :البحث ملخص

إن من األدلة املعروفة على وجود اهلل دليل اخللق والعناية، وتتمثل تلك العناية يف دوام احلياة واستمرارها، وقيام كل خملوق      
، االذكر واألنثى، وأداء كل منهما الدور املناط هبم بنيبالدور الذي خلق له، ودوام احلياة اإلنسانية يرتبط بوجود الزوجية 

نسان يف هذه احلياة أداء مهمة االستخالف وعمارة األرض، وفق املنهجية اليت كلف اهلل األنبياء والرسل واألصل يف وجود اإل
تحقيق املصاحل لمبا فيها من ضمان  ،ال وهي العبودية احلقةأ ،تبليغها للناس، من أجل حتقيق الغاية اليت خلق هلا اإلنسانب

 ،نوع واالختالف سنة إهلية كونية بالغة احلكمة تتجلى يف آيات قرآنية كثريةللبشرية وسعادهتا. ويهدف البحث إىل بيان أن الت
فيتحقق التكامل املنشود على مستوى  ،حىت يقوم كل بدوره يف تلك اجملتمعات ،فيه حكم كثرية ،وهذا االختالف ضروري

ولكل دوره، وال تستقيم احلياة  ،وأنوثةالتنوع العام يف العرق واللون واللغة، أو على مستوى التنوع اخلاص يف الزوجية ذكورة 
وال ميكن أن تستمر دون اآلخر، وتكمن إشكالية البحث يف أن اجملتمعات ال ميكن دوامها واستمرارها باَلنس  ،بأحدمها

والصنف الواحد، وال ميكن تقدمها إال بتعايش من يشرتكون معهم يف املكان والزمان. ويعتمد البحث على املنهج املكتيب 
 ائم على مجع النصوص وحتليلها وخاصة نصوص القرآن واحلديث النبوي، وما استنبطه العلماء واملفكرون منها.الق

_____________________ 
 تعريف مصطلحات البحث المقدمة:

 النوع والجنس والتنمية والدور     
أخص من اَلنس، وهو أيضا الضرب من الشيء، واَلمع أنواع، قل أو كثر. قال الليث: النوع واألنواع  هو نوع:ال     

قال . و 1وكل صنف من الثياب والثمار وغري ذلك حىت الكالم، وقد تنوع الشيء أنواعا ،مجاعة، وهو كل ضرب من الشيء
 .2من الشيء ِاثلة ل ه، والثانية ضرب من احلركة ...ابن فارس: "النون والواو والعني كلمتان، إحدامها تدل على طائفة 

 .3كون الشيء متعدداً ومتفقاً يف احلقيقة: والتنوع اصطالحاً      
ومن حدود النحو والعروض واألشياء مجلة. واَلنس أعم  ،ومن الطري ،: الضرب من كل شيء، وهو من الناسالجنس     

من النوع، ومنه اجملانسة والتجنيس. ويقال: هذا بجانس هذا أي يشاكله، وفالن بجانس البهائم وال بجانس الناس إذا مل يكن 
 .1نس والشاء جنسله متييز وال عقل. واإلبل جنس من البهائم العجم، واحليوان أجناس: فالناس جنس واإلبل جنس والبقر ج

                                                            
 .أستاذ مشارك جبامعة الشارقة 
 .364ص  1، لسان العرب، ج ابن منظور 1
 .364، ص1ج  لسان العرب،وابن منظور،  ؛113ص القاموس المحيطالفريوزآبادي، وينظر:  .30، ص1ج، مادة "نوع" ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  2
  .47ص، ضوابط المعرفة؛ و316ص ،التعريفاتاَلرجاين، ينظر:  3
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ألن اَلنس يشمل ما يعقل وما ال يعقل، أما النوع، فهو ملا ال  ؛والفرق بني اَلنس والنوع: أن اَلنس أعم من النوع     
 .2يعقل، أال ترى أنه يقال: الفاكهة نوع وجنس، وال يقال لإلنسان نوع

خلقه ألهنم ينمون، وما على األرض نام وصامت، فالنامي حنو  منى املال مناء، وأمناه اهلل تعاىل، ومنه نامية اهللالتنمية:      
والصامت كاحلجر، ومنيت احلديث إىل فالن رفعته وأسندته ومني إليه احلديث... ويقال منيت احلديث بلغته على  ،النبات

كتاب اشتد سواده وزاد جهة اإلصالح، ومنّيته تنمية بلغته على جهة اإلفساد، وفالن ينّمي أحاديث الناس، ومنى احلرب يف ال
 .3بعدما كتب

، وهي ال تعِن اَلانب االقتصادي فقط بل 4والتنمية اصطالحا: حتقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عرب فرتة من الزمن     
 جوانب احلياة األخرى بكافة صورها. 

ة ووظيفة، وقام بدور ولعب دورًا: شارك بنصيب كبري،  :الدَّْورُ       بالفتح لغة احلركة وعود الشيء إىل ما كان عليه، وهو مهمَّ
. وال َدْوَر َلَك يف َهذا الَعَملي   أي: ال َشْأَن َدْوٌر: مجع: أَْدواٌر، ودور مصدر داَر، يقال: اينْ تَ َهى َدْوريي َعَمليي، أي: ما خَيَْتصُّ يبي

. وأَنا بيَدْوريي سامَهُْت يف الَعَملي أي: مي  َلَك فيهي. ، بيَنصيبر َكبرير ْسطر نَ ُهما أي: بيقي مٍّ ليَفكِّ النِّزاعي بَ ي ْ َهيتي وقاَم بيَدْورر ُمهي  .1ْن جي
وليات واألنشطة والصالحيات املمنوحة لشخص أو فريق. وميكن لشخص أو فريق أن يكون له ؤ والدور جمموعة من املس     

د لسلوك الفرد  عدة أدوار، لوك املتوقَّع من الفرد يف اَلماعة، أو النَّمط الثَّقايّف احملدِّ ور االجتماعّي: )علوم االجتماع( السُّ الدَّ
  الذي يشغل مكانًة معّينة.

 
 المحور األول: سنة اهلل في التنوع العام وآثارها في التنمية

هو التنوع واالختالف فيهما، فالتنوع اهلائل الذي ميز العوامل احلية هلل سنن يف األنفس واآلفاق، ومن أبرز تلك السنن      
وغري احلية مبا يف ذلك عامل اجملرات والنجوم واألفالك ال يعلم سرها إال اهلل تعاىل، ومثل ذلك عامل النبات واحليوان وغري 

لظاهرة الكونية من مبدع وخالق ودليل ذلك، وهذا التنوع الشامل َلميع األشياء الزمه تنوع يف املهام والوظائف، وهذه ا
 عظمة اخلالق سبحانه.

هذا التنوع ينطبق . وتأِت أمهية هذا التنوع يف الطبيعة أنه يضفي صورة مجيلة وفاتنة على العامل ال ميكن ختيل العامل بدونه     
إهلية حكيمة فقد ذكر القرآن آيات عدة يف بيان  على البشر، تنوع يف األعراق واأللوان واللغات وامليول وغري ذلك، وهو سنة

ن ذََكرر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوقَ َبائيلَ   ليتَ َعاَرُفوا إينَّ َأْكَرَمُكْم عينَد اللَّهي ذلك من أبرزها قوله تعاىل: ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس إينَّا َخَلْقَناُكم مِّ
                                                                                                                                                                                                            

 .114ص ،كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، و  ؛43ص ،6ج ،، لسان العربابن منظور 1
 .110ص، لغةالفروق في الالقرايف، راجع:  2
 .616ج، ص1، أساس البالغةالزخمشري،  3
 .3ص، التنمية االجتماعيةعبد الباسط حممد حسن،  4
 .117ص ،كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي،  1
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، وتشري اآلية إىل تنوع يف الشعوب والقبائل يف إطار الوحدة البشرية، وهو ما يدعو [13]احلجرات: ﴾ريٌ أَتْ َقاُكْم إينَّ اللََّه َعلييٌم َخبي 
 القرآن إىل توظيفها يف إقامة عالقات التعارف بني املختلفني.

َنتيُكْم َوأَْلوَ وقوله تعاىل: ﴿      َماَواتي َواأْلَْرضي َواْختياَلُف أَْلسي ْن آيَاتيهي َخْلُق السَّ نَي﴾َومي  انيُكْم إينَّ يفي َذليَك آَليَاتر لِّْلَعاليمي
، واآلية تشري إىل التنوع يف القوميات واألجناس وتعددها، وأنه آية من آيات اهلل كآية خلق السموات واألرض، كما [22]الروم:

ليُكلٍّ َجَعْلَنا ﴿ث يقول تعاىل: تشري آية أخرى إىل اختالف الشرائع واملناهج، ومن مث متايز احلضارات بناء على سنة التدافع حي
ُلوَُكْم يفي َما آتَاُكم فَاسْ  َدًة َولَ كين لَِّيب ْ ًة َواحي َهاجًا َوَلْو َشاء الّلُه َلَََعَلُكْم أُمَّ ن ْ ْرَعًة َومي نُكْم شي يعاً مي ُعُكْم مجَي رَاتي إيىَل اهلل َمْرجي َتبيُقوا اخلَي ْ

َا ُكنُتْم فييهي خَتَْتلي   .[41]املائدة: ﴾ُفونَ فَ يُ َنبُِّئُكم مبي
ي : ويف إطار وحدة الدين وتعدد الشرائع جاء القرآن ليقرر هذه احلقيقة      ى بيهي نُوحًا َوالَّذي يني َما َوصَّ َن الدِّ ﴿َشرََع َلُكم مِّ

يَن َواَل  يَم َوُموَسى َوعييَسى َأْن أَقييُموا الدِّ َنا بيهي إيبْ رَاهي ي ْ َنا إيلَْيَك َوَما َوصَّ ى بيهي نُوحاً َأْوَحي ْ يني َما َوصَّ َن الدِّ تَ تَ َفرَُّقوا فييهي َشرََع َلُكم مِّ
يَن َواَل تَ تَ َفرَّقُ  يَم َوُموَسى َوعييَسى َأْن أَقييُموا الدِّ َنا بيهي إيبْ رَاهي ي ْ َنا إيلَْيَك َوَما َوصَّ ي َأْوَحي ْ  .[13]الشورى:وا فييهي﴾ َوالَّذي

احلركة والتغيري الذي هو من طبيعة احلياة، ومن خالل آيات اهلل تعاىل يف اختالف الناس اآليات السابقة نستنتج منها      
 يف: َخلقهم وُخلقهم وملكاهتم وخصائصهم وألواهنم ولغاهتم، وطرائق تفكريهم، وقدراهتم.

ألحكام الصادرة هذا االختالف مع خصوصيات املكان وظروف الزمان تتسع معه الرؤى واملفاهيم ِا حيدث تعددا يف ا     
عنها. وهذه السنة اإلهلية يف تنوع األجناس واألدوار هلا حكمها اإلهلية، ولكن قبل ذلك ال بد من الكالم عن نظرة القرآن 

 الكرمي هلذا التنوع من خالل احلقائق اآلتية:
 تقرير القرآن للكرامة اإلنسانية عامة:  :أوال     
﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوََحَْلَناُهْم يفي  :م بغض النظر عن جنسه ولونه ولغته، قال تعاىلاإلنسان أي إنسان مكرم يف اإلسال     
ياًل﴾ اْلبَ رِّ  َِِّّْن َخَلْقَنا تَ ْفضي ْلَناُهْم َعَلى َكثيرير  َن الطَّيَِّباتي َوَفضَّ تبني اآلية بشكل ال لبس فيه أن هذه  [،07]اإلسراء:َواْلَبْحري َوَرَزقْ َناُهم مِّ

 هي عامة َلميع البشر.بل  ،الكرامة ال ختص لوناً أو ديناً أو جنساً معينا
وجعله خليفته يف األرض كما نصت آيات  ،ونفخ فيه من روحه ،تلك الكرامة أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان بيدهومن مظاهر      

 .[37]البقرة:َربَُّك ليْلَمالَئيَكةي إيينِّ َجاعيٌل يفي اأَلْرضي َخلييَفًة﴾  القرآن الكرمي، قال تعاىل: ﴿َوإيْذ قَالَ 
ذلك أن نصوص القرآن عدت قتل إنسان أي كان انتماؤه أو دينه وعرقه هو قتل للناس مجيعاً، ومن أحياها كأنه ويؤكد      

َنا َعَلى َبِني أحيا الناس مجيعا، قال تعاىل:  ْن َأْجلي َذليَك َكَتب ْ َا ﴿مي  إيْسرَائييَل أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفساً بيَغرْيي نَ ْفسر َأْو َفَسادر يفي اأَلْرضي َفَكَأمنَّ
يعاً  َا َأْحَيا النَّاَس مجَي يعاً َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ كما أن اإلسالم كّرم اإلنسان حياً وميتاً، يظهر ذلك [، 32]املائدة: ..﴾ . قَ َتَل النَّاَس مجَي

 يف يوم أحد. ، فقد منع املثلة باملقتول، رغم أن قريشا مثلت بعّمه َحزة بن عبد املطلب عمل رسول اهلل  من خالل
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احرتامًا للجنازة، ووقف معه الصحابة رضي اهلل عنهم، مث قال أحدهم:  وعندما مّرت جنازة يهودي وقف رسول اهلل      
 .1؟!«أليست نفسا«إهنا جنازة يهودي!! فرّد على الصحايب: قائال: !يا رسول اهلل 

ويف رواية  »كسر عظم امليت ككسره حياً «عندما وجد رجاًل يكسر عظماً دون مربر يف مقربة وقال له:  كما غضب      
واجبات، فإن اعتدى على الغري ، "فاإلنسان مكرم يف اإلسالم حيًا وميتاً، مسلمًا وكافراً، له حقوق، وعليه 2»يف اإلمث«

 .3عوقب مبا يستحق من العقاب بعد أن تثبت عليه التهمة، فإن مل تثبت التهمة فال عقاب"
ومظاهر تكرمي اإلنسان كثرية معلومة للجميع، ونصت عليها آيات كثرياً، منها تسخري السموات واألرض له، ومنحه      

 ن ِا ال ضرورة لتفصيله.العقل واإلرادة، وحسن املظهر، وملكة البيا
 :إقامة العدل :ثانياً      
      ﴾ ْحَساني ، هذه اآلية تضمنت أصول األحكام الشرعية والقطب الذي [17]النحل:قال تعاىل: ﴿إينَّ الّلَه يَْأُمُر بياْلَعْدلي َواإلي

َناتي َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم تدور وتتسع من حوله معاين القرآن الكرمي والغاية من بعثة الرسل عليهم السالم ﴿َلقَ  ْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بياْلبَ ي ِّ
 ﴾ ْسطي يزَاَن لييَ ُقوَم النَّاُس بياْلقي ، وإذا ما علمنا أن هذه اآلية مكية، حيث مل يكن هناك حكم وال قضاء، [21]احلديد اْلكيَتاَب َواْلمي

ث احتواؤها ملا يتعلق بتنظيم اجملتمعات من ناحية، وال تنظيم اجتماعي، أدركنا اتساع معاين العدل يف اإلسالم من حي
وجتاوزها ذلك إىل جماالت أرحب من الفكر والعقيدة والسلوك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مسألة العدل حىت 

ة على مبعانيه االجتماعية والسياسية كانت حمورا أساسيا هلذا الدين، ومهمة أساسية من مهام التغيري اليت كانت مطروح
 اَلماعة اإلسالمية يف مكة، فطفحت السور املكية بالتنديد بالرتف والتفاوت واإلسراف واالعتداء على أموال املستضعفني

 .4... ...، وتوّعدت املعتدين بأشد العقوبات، وبّشرت مبجتمع العدل وحتّدثت عن الزكاة والرب واإلحسان
( 13موضعاً، فضاًل عّما يقارهبا يف املعىن كالقسط واحلق الذي ورد يف ) (21وقد وردت كلمة )العدل( يف القرآن يف )     

موضعًا منها مبكة، ِا يدل على مكانة العدل بني عموم الناس يف الرسالة اَلديدة، وهو يفسر غلبة عنصر املستضعفني يف 
 ول يف اإلسالم.البنية االجتماعية للمسلمني األوائل، واإلقبال املتزايد من الشعوب املستضعفة للدخ

 والكالم عن العدل يف القرآن يف املواضع املذكورة يف حماور خمتلفة وجماالت متنوعة:     
 [.216]البقرة:﴾ اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ : كقوله تعاىل: ﴿في العقيدة -     

                                                            
 .441ص ،1ج، كتاب اَلنائز  باب من قام َلنازة يهودي، صحيحهأخرجه البخاري يف  1
كتاب اَلنائز، باب  ،ننالسوأبو داود،  ؛21311، رقم 161ص 6، جسندالموأَحد،  ؛231ص ،1اَلنائز، باب جامع اَلنائز، ج، كتاب وطأالمأخرجه مالك،  2

، 116ص ،1، باب يف النهي عن كسر عظام امليت، جننالس، هوابن ماج ؛3270، رقم212ص ،3يف احلفار بجد العظم هل يتنكب ذلك املكان، ج
 .1616رقم

 .11، شواهد من التاريخ، صالمسلمين الحوار والتسامح في اإلسالم معاملة غيرالبار،  3
 .31ص حقوق المواطنة،الغنوشي،  4
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ٌة يَ ْهُدوَن بياحلَْقِّ في مجال الحكم -      َّْن َخَلْقَنا أُمَّ ُلوَن﴾ : قال تعاىل: ﴿َوِي ، وقوله: ﴿َوإيَذا َحَكْمُتم [111]األعراف: َوبيهي يَ ْعدي
 ﴾ َنُكُم﴾  [11]النساء:بَ نْيَ النَّاسي َأن حَتُْكُمواْ بياْلَعْدلي َل بَ ي ْ َْعدي ْرُت ألي  .[11]الشورى:و﴿َوأُمي

ُلواْ افي القضاء - ْقَوى﴾ : قال تعاىل: ﴿َواَل بَجْريَمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومر َعَلى َأالَّ تَ ْعدي ُلواْ ُهَو أَقْ َرُب ليلت َّ ، فاآلية أمر [1]املائدة:ْعدي
للقضاة واحلكام بني الناس عامة بالتسوية بني املؤمن والكافر والقريب والبعيد، فال توقعهم العداوة أو القرابة يف جرم امليل 

 والظلم والتحيز.
ُلواْ في الشهادة -      ُروَن﴾  : قوله تعاىل: ﴿َوإيَذا قُ ْلُتْم فَاْعدي اُكم بيهي َلَعلَُّكْم َتذَكَّ َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرىَب َوبيَعْهدي الّلهي َأْوُفوْا َذليُكْم َوصَّ

﴾  [112]األنعام: َنُكْم َكاتيٌب بياْلَعْدلي  .أي: بالقسط واحلق [212]البقرة:وقوله: ﴿َوْلَيْكُتب ب َّي ْ
ْفُتْم َأالَّ  -      َدًة﴾ويف شؤون األسرة: ﴿فَإيْن خي ُلوْا فَ َواحي ُلوْا بَ نْيَ النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم  [3]النساء: تَ ْعدي يُعوْا َأن تَ ْعدي و﴿َوَلن َتْسَتطي

 ﴾  أي: إذا كانت التسوية بني النساء صعبة املنال فسددوا وقاربوا، وال ترتكوا امليزان خيتل مجلة. [121]النساء:َفاَل متَييُلواْ ُكلَّ اْلَمْيلي
ني﴾ الصلح بين المتخاصمين في -      طي بُّ اْلُمْقسي طُوا إينَّ اللََّه حيُي نَ ُهَما بياْلَعْدلي َوأَْقسي أي تكون  [1]احلجرات:: ﴿َفَأْصليُحوا بَ ي ْ

 املصاحلة باحلق بال حتييز إىل أحد املتخاصمني.
ُْلوكاً... َهْل َيْسَتويي ُهَو َوَمن يَْأُمرُ  -      َِّ  بياْلَعْدلي يف الصدق واستواء السر والعلن والتزام اإلنصاف: ﴿َضَرَب الّلُه َمَثاًل َعْبداً 

 ﴾ يمر ْسَتقي رَاطر مُّ  .[06-01] النحل:َوُهَو َعَلى صي
عي يف الدعوة إىل إقامة جمتمع حر مفتوح من كل كما يؤكد القرآن على إنسانية العدل اإلهلي على الصعيد االجتما     

يني  يَن ملَْ يُ َقاتيُلوُكْم يفي الدِّ َهاُكُم اللَُّه َعني الَّذي ن  جنس ولون للمسلمني ولغريهم املساملني يف قوله تعاىل: ﴿اَل يَ ن ْ وملَْ خُيْريُجوُكم مِّ
ْم إينَّ اللَّ  طُوا إيلَْيهي يَاريُكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقسي ن دي يني َوَأْخَرُجوُكم مِّ َهاُكُم اللَُّه َعني الَّذييَن قَاتَ ُلوُكْم يفي الدِّ َا يَ ن ْ نَي* إيمنَّ طي بُّ اْلُمْقسي َه حيُي

ُْم َفُأْولَئيَك ُهُم الظَّاليُموَن﴾  ُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم َوَمن يَ تَ َوهلَّ يَاريُكْم َوظَاَهُروا َعَلى إيْخرَاجي كل جمتمع املدينة ، ولذلك ش[1-1]املمتحنة:دي
برئاسة مبعوث الرَحة اإلهلي النموذج األمثل للمجتمع القائم على حقوق املواطنة وواجباهتا بكتابته االصحيفة النبوية بعد 
اهلجرة للمينة والذي كان مبثابة دستور ينظم العالقة بني أصناف اجملتمع املدين، فأصبحوا أمة واحدة باملعىن السياسي، ومن 

 لصحيفة:بنود تلك ا
 "أن على يهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة". -     
 "من خرج من املدينة آمن، ومن قعد آمن إال من ظلم وأمث". -     
ن التحق باملدينة ... وأن هذا التعاقد مفتوح لكل م كما نصت على ضرورة الدفاع املشرتك عن املدينة ضد كل عدوان     

 .1... من مؤمن أو ذمي
ومن العدل حتقيق مبدأ املساواة للمواطنني مسلمني وغريهم يف حق تويل الوظائف يف الدولة، وأن املدار يف توليها هو      

الكفاءة واألمانة بغض النظر عن الفوارق األخرى، ِا يفرض اختصاص املسلمني ببعض الواليات ذات الصبغة الدينية، ويؤكد 
                                                            

 .322-321، ص2ج، السيرة النبويةانظر: ابن كثري،  1
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سالمي من تويل غري املسلمني للوظائف، ومساواة املسلمني مع غريهم يف كل ما ليس هذا التوجه القرآين ما شهده التاريخ اإل
 له صفة مباشرة بالدين. وللموضوع تفاصيل كثرية يف احلقوق السياسية كذلك ال يتسع اجملال لذكرها.

ْحَسا﴿وقد وقف العلماء طويال عند قوله تعاىل:       ، فذكرت إىل جوار العدل [17]النحل:﴾ ني إينَّ الّلَه يَْأُمُر بياْلَعْدلي َواإلي
أن هذه اآلية أمجع آية يف القرآن، ولقد  اإلحسان، وهو املبالغة يف اإلجادة واإلتقان يف أداء الواجبات، وعن ابن مسعود 

يف  ألف الشيخ عز الدين ابن عبد السالم كتابا مساه "الشجرة" بني فيه أن هذه اآلية اشتملت عل مجيع األحكام الشرعية
 .1... سائر األبواب الفقهية، ومساها السبكي يف الطبقات "شجرة املعارف"

 ثالثا: حقوق اإلنسان: وأهم هذه الحقوق:     
ألن احلرية إن تركت سائبة منفلتة بال  ؛واليت حتكمها حدود وضوابط تتوافق مع العقل السليم الحرية المنضبطة: -1     

حدود عقالنية فغايتها الضالل والسقوط، وقد أحكم اإلسالم ذلك بوضع قواعد حلرية اإلنسان إفرادا وجمتمعات، وكا إطارها 
 .2»ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم«حيث قال:  حديث رسول اهلل 

حبقهم  ، وكا أسلفت يف ذكر ذلك يف الصحيفة النبوية حيث أقر الرسول حرية المعتقد والدينوأول هذه احلريات:      
يف العبادة وتأمينهم على أماكن عبادهتم، فأهل كل معتقد هم أحرار ما داموا مساملني ومينحهم حرية إقامة شعائرهم الدينية، 

 ﴾ يني ، هذه القاعدة العامة ضامنة حلرية التدين خمصصة [216]البقرة:والشعار اإلسالمي يف ذلك قوله تعاىل: ﴿اَل إيْكرَاَه يفي الدِّ
آليات القتال للمحاربني، فيستثىن املعاهدين وأهل الذمة ملا هلم من حق املواطنة، ومن الشواهد على ذمل هو جواز نكاح 

قرآن بنص الكتابيات وحل ذبائحهم، ونف اإلكراه إذ بوجوده تفقد قيم االستخالف والتكرمي واَلزاء معانيها، مث جاء ال
﴾  صريح للرسول  رر َُصْيطي م مبي ﴾ [22]الغاشية:﴿لَّْسَت َعَلْيهي َبَّارر م جبي َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ اْلُمبينُي﴾ [41]ق:، و﴿َوَما أَنَت َعَلْيهي ، ﴿فَإيمنَّ

َك آلَمَن َمن يفي اأَلْرضي  ، بل وصل التوجيه القرآين إىل حد استنكار كل حماولة لإلكراه فقال تعاىل: ﴿ َوَلْو َشاء َربُّ [12]النحل:
نينَي﴾  يعاً أََفأَنَت ُتْكريُه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوْا ُمْؤمي ن َوَمن [11]يونس:ُكلُُّهْم مجَي ، بل تدع الناس يتحملون مسؤليتهم ﴿َفَمن َشاء فَ ْليُ ْؤمي

 .[21]الكهف:َشاء فَ ْلَيْكُفْر﴾ 
ال فضل لعريب  ،الناس سواسية كأسنان املشط: »ل قال رسول اهلل ويتبع ذلك حق املساواة أمام القانون وحق العم     

 .»على أعجمي إال بالتقوى
ويشهد لذلك تعايش األديان والطوائف املختلف لقرون طويلة يف ظل كما يتضمن ذلك التسامح الديِن وحترمي التكفري،      

 آنفة الذكر.احلضارة اإلسالمية حتت مسّمى املواطنة، ويف ظل الشعارات لآليات القرآنية 
 

                                                            
 .32ص حقوق المواطنة،الغنوشي،  1
هي ما َيُضرُّ كتاب األحكام، بَاب من    ،هسننيف ابن ماجه و  ؛1421، رقم 041ص ،2كتاب الوصية، باب القضاء يف املرفق، ج  ،الموطأيف  أخرجه مالك 2 بَ ىَن يف َحقِّ

َاريهي، ج ، كتاب اإلقرار، باب باب من قضى فيما بني الناس مبا فيه صالحهم ودفع الضرر عنهم على االجتهاد، رقم باب من قضى سننه يف والبيهقي ؛2341، رقم014ص ،2جبي
 .110ص ،6الضرر عنهم على االجتهاد، جفيما بني الناس مبا فيه صالحهم ودفع 
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 :الحوار مع اآلخر وحق االختالف والتسامح :رابعا     
مبا أن االختالف والتنوع والتعدد سنة إهلية طبيعية، فاالختالف يف اآلراء واألفكار واألمزجة مسألة طبيعية، كما هو      

الشأن يف اختالف األديان واألعراق حيث ينعكس هذا التعدد إىل االختالف، وقد أقّر القرآن ذلك االختالف فقال تعاىل: 
َم رَبَُّك َوليَذليَك َخَلَقُهْم َومَتَّْت َكليَمُة َربَِّك  ﴿َوَلْو َشاء َربَُّك َلَََعَل النَّاسَ  نَي*إيالَّ َمن رَّحي َدًة َواَل يَ زَاُلوَن خُمَْتليفي ًة َواحي أَلْمألنَّ َجَهنََّم أُمَّ

َن اَلْينَّةي َوالنَّاسي َأمْجَعينَي﴾  حلضارات حافزا وجعله القرآن هذا االختالف يف الشرائع واملناهج ومن مث ا [،111-111]هود:مي
للتنافس يف اخلري، وسبب التدافع الذي يرشد مسار أمم احلضارات للتقدم، والباعث على احليوية واإلبداع الذي لن يتحقق 

َهاجًا َوَلْو َشاء الّلُه َلَََعَلُكمْ  ن ْ ْرَعًة َومي نُكْم شي َدًة  أُمَّ إذا غاب التمايز واخلصوصيات، يؤكده قوله تعاىل: ﴿ليُكلٍّ َجَعْلَنا مي ًة َواحي
َا ُكنتُ  يعًا فَ يُ َنبُِّئُكم مبي ُعُكْم مجَي َراتي إيىَل اهلل َمْرجي ُلوَُكْم يفي َما آتَاُكم َفاْسَتبيُقوا اخلَي ْ ، وقوله: [41]املائدة: ْم فييهي خَتَْتليُفوَن﴾ َولَ كين لَِّيب ْ

﴾ ، و﴿َوَما أَنَت بيَتا[141]البقرة:﴿َوليُكلٍّ ويْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها﴾  َلَة بَ ْعضر َلتَ ُهْم َوَما بَ ْعُضُهم بيَتابيعر قيب ْ  .[141]البقرة:بيعر قيب ْ
وما الصحيفة النبوية اليت نظمت اجملتمع املدين: مهاجرين وأنصار ويهود إال دلياًل عمليًا على إقرار االختالف والتعامل      

 معه باالعرتاف باملخالف أو ما يسمى باآلخر.
القرآن بالتنوع واالختالف بني الناس، وضع آدابًا بني املختلفني واملتحاورين التزم هبا املسلمون منذ ومن منطلق إقرار      

 العقود األوىل، وحتدث علماؤنا عنها وخصوصاً ضمن الكالم عن الشورى.
إبليس السجود  وعلى هذا أقر القرآن مبدأ احلوار وأرسى قواعده، ابتداء من احلوار مع إبليس يف قصة خلق آدم ورفض     

ن نَّارر َوَخَلقْ  ْنُه َخَلْقَتِني مي ٌر مِّ نير له، قال تعاىل: ﴿قَاَل َما َمنَ َعَك َأالَّ َتْسُجَد إيْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَْا َخي ْ ن طي َها  (12)َتُه مي ن ْ قَاَل فَاْهبيْط مي
اغي  َن الصَّ َر فييَها فَاْخرُْج إينََّك مي َعُثوَن  (13)رييَن َفَما َيُكوُن َلَك َأن تَ َتَكب َّ ْريني إيىَل يَ ْومي يُ ب ْ َن ال (14)قَاَل أَنظي  (11)ُمنَظرييَن  قَاَل إينََّك مي

يَم  رَاَطَك اْلُمْسَتقي ْم َوَعْن أمَْيَاهنييمْ  (16)قَاَل فَبيَما َأْغَويْ َتِني ألَقْ ُعَدنَّ هَلُْم صي هي ْن َخْلفي ْم َومي يهي ن بَ نْيي أَْيدي ُهم مِّ ْم َواَل  مُثَّ آلتييَ ن َّ َوَعن َشَآئيليهي
ُد َأْكثَ َرُهْم َشاكيرييَن  نُكْم َأمْجَعينَي﴾  (10)جتَي ُهْم أَلْمألنَّ َجَهنََّم مي ن ْ ْدُحوراً لََّمن تَبيَعَك مي َها َمْذُؤومًا مَّ ن ْ ، [11-12]األعراف:قَاَل اْخرُْج مي

 ويربز هذا احلوار اخلري والشر والثواب والعقاب، واإلميان والكفر.
ن      يُم َربِّ أَرييني َكْيَف حُتْيي ي اْلَمْوَتى َقاَل َأوملَْ تُ ْؤمي قَاَل بَ َلى َولَ كين لَِّيْطَمئينَّ  كما أبرز القرآن احلوار مع األنبياء ﴿َوإيْذ قَاَل إيبْ رَاهي

َن الطَّرْيي َفُصْرُهنَّ إيلَْيَك﴾  وار اهلل مع عباده يظهر حقيقة العدل اإلهلي قال تعاىل: ، ويف ح[267]البقرة:قَ ْليبي قَاَل َفُخْذ أَْربَ َعًة مِّ
رياً  َ َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبصي يتَ َها وََكَذليَك اْليَ ْوَم تُنَسى﴾   (121)﴿قَاَل َربِّ ملي  [.126-121]طه:قَاَل َكَذليَك أَتَ ْتَك آيَاتُ َنا فَ َنسي

ياء مع الناس كما يف سورة اجملادلة مثال، واليت تربز الرتبية اإلهلية هلم، والقرآن وخصوصا يف قصصه حوارات كثرية لألنب     
 وهذا احلوار من قبل األنبياء كان مع احملسن واملسئ.

ليحصل التعايش بينهم، كما أنه يربز يعلمنا القرآن من خالل حواراته أن التفاهم واالحرتام ضرورة حىت بني املختلفني      
 اللتقاء املصاحل.املختلفني، ويثري أفكار املتحاورين، ويوجد قواسم مشرتكة  اَلوانب املشرتكة بني
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والتعايش املقصود هو تعايش قائم على مبدأ التسامح الذي دعا إليه القرآن الكرمي، وهو من آداب احلوار، من خالل      
يِّنَي بقوله تعاىل:  تقبل النقد، وعدم التجريح والتكفري، وجاء اخلطاب بذلك للرسول  يَن أُْوُتوْا اْلكيَتاَب َواألُمِّ ﴿َوُقل لِّلَّذي

رٌي بياْلعي  َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوالّلُه َبصي إين تَ َولَّْوْا فَإيمنَّ ﴾ أََأْسَلْمُتْم فَإيْن َأْسَلُموْا فَ َقدي اْهَتَدوْا وَّ بل عدم إغفال حماسن  ،[27]آل عمران:َبادي
 .1»... احلكمة ضالة املؤمن«: ات النظر مبا حيقق املصلحة العامة، قال رسول اهلل احملاور، وحماولة االستفادة من وجه

  :خامسا: دعوة القرآن للسلم والتعايش     
، يتضح جبالء دعوته للسلم والتعايش البناء إن املتتبع لتوجيهات القرآن الكرمي وتطبيقاته العملية من خالل سنة النيب      

تباين أدياهنم أو قومياهتم وألواهنم وألسنتهم، وأن ال يكون ذلك التنوع مدعاة للتناحر واخلصومة، بل  بني خمتلف الناس وعلى
إلثراء اجملتمعات وإضفاء احليوية والتنافس الشريف بينهم، وحىت بني النوع أو اَلنس الواحد، فمن سنة اهلل أن جعلهم خيتلفون 

نهم الغِن ومنهم الفقري، والرئيس واملرؤوس، وصاحب اَلاه ومن ال ميتلكه، يف حظوظ الدنيا وال تقوم احلياة إال بذلك، فم
واَلميل وغريه، وكل ذلك ابتالء هلم، وال يتصور أن يكون جمتمع ما كلهم أغنياء، وكلهم وجهاء، وكلهم أصحاء، فسنة 

كما مّر، أما التفاضل يف حظوظ التسخري تقتضي االختالف والتنوع، ولذلك جعل اإلسالم امليزان يف التفاضل هو "التقوى"  
 الدنيا فسنة إهلية ألجل االبتالء.

ْل َعلَ       ْلمي َفاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّ ى الّلهي فدعوة القرآن للسلم جندها حىت مع األعداء وامللل األخرى، قال تعاىل: ﴿َوإين َجَنُحوْا ليلسَّ
يُع اْلَعلييُم﴾  مي يَن ملَْ  ، وهذا[61]األنفال:إينَُّه ُهَو السَّ َهاُكُم اللَُّه َعني الَّذي على مستوى األفراد أو الدول، وقال تعاىل: ﴿اَل يَ ن ْ

يني  نَي  يُ َقاتيُلوُكْم يفي الدِّ طي بُّ اْلُمْقسي ْم إينَّ اللََّه حيُي طُوا إيلَْيهي يَاريُكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقسي ن دي َهاُكُم ال (1)وملَْ خُيْريُجوُكم مِّ َا يَ ن ْ يَن إيمنَّ لَُّه َعني الَّذي
ُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم َوَمن يَ تَ َوهلَُّ  يَاريُكْم َوظَاَهُروا َعَلى إيْخرَاجي ن دي يني َوَأْخَرُجوُكم مِّ -1]املمتحنة:ْم فَُأْولَئيَك ُهُم الظَّاليُموَن﴾ قَاتَ ُلوُكْم يفي الدِّ

ختصص آية السيف اليت تأمر بالقتال من غري فرق بني  ، وقد رأى كثري من املفسرين ومنهم حممد عزة دروزة أن هذه اآلية[1
ْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم الّلهي مُثَّ أَبْليغْ 2املسامل من غريه.. َن اْلُمْشريكينَي اْسَتَجاَرَك فََأجي ُه َمْأَمَنُه َذليَك ، وكذلك قوله تعاىل: ﴿َوإيْن َأَحٌد مِّ

ُوُهْم﴾ [6]التوبة:بيأَن َُّهْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْعَلُموَن﴾  ويدخل فيها طالب  [1]التوبة:، فهي جاءت بعد ﴿فَاقْ تُ ُلوْا اْلُمْشريكينَي َحْيُث َوَجدمتُّ
األمان من احملاربني، وعلة ذلك أنه قد حيل بعد ذلك األمان أنه يتعايش مع املسلمني فيكون بابا من أبواب الدعوة، ومثله 

 إباحة الزواج من الكتابية.
املسلمون تتكافؤ دماؤهم، وهم يد «: ومن ذلك أنه من حق أي مواطن أن يعطي األمان حملارب أو جمموعة، لقوله      

 .3»على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم

                                                            
يف  هوابن ماج ؛2610، رقم11، 41، ص1، كتاب العلم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، جسننالرواه الرتمذي،  1

 .4261، رقم1311، ص2، كتاب الزهد، باب احلكمة، جسننه
 .201ص، 1، جالتفسير الحديثدروزة،  2
 .2011، رقم17، ص3، كتاب اَلهاد، باب يف السرية ترد على أهل العسكر، جسننالأخرجه أبو داود،  3
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﴿ادُْع إيىلي َسبييلي َربَِّك بياحلْيْكَمةي َواْلَمْوعيظَةي احلََْسَنةي ومن أمثلة الدعوة للسلم، الرفق والني يف التعامل ويف الدعوة، قال تعاىل:      
َي َأْحَسُن﴾  هْلُم بيالَّيتي هي "صراع احلضارات" بل "حوار ، ولذلك ال نقول كما قال أحد مفكري الغرب: [121]النحل:َوَجادي

الم يدعو للسالم ويعّده األصل، واحلرب استثناء من فاإلسلتعارفوا..." احلضارات"، واألفضل تعارف احلضارات "ألن القرآن قال: "
ْلمي َكآفًَّة وَ  يَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يفي السِّ اَل تَ تَّبيُعوْا ُخطَُواتي خالل الدعوة الواضحة للمسلمني إىل التعايش مع غريهم بقوله: ﴿يَا أَي َُّها الَّذي

بينيٌ  ْيطَاني إينَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ  . [271]البقرة:﴾ الشَّ
 سنة التنوع وأهميتها في األدوار والتنمية:

أن التنوع الذي يعكس متييز املختلفني وأدوارهم يف اجملتمع يشكل هبجة للحياة من حيث انسجامه مع التنوع الكوين      
 واملخلوقات.

َحايتها من مجيع األطراف، والتعاون كما أن التنوع الثقايف الذي يتبع تنوع األعراق والقوميات واألديان يعد ثروة ينبغي      
بينها بدل االنغالق والتفاهم بدل التجاهل، وعلى هذا فمبدأ التعارف احلضاري الذي دعا إليه القرآن هو الكفيل للعيش 

 السلمي املشرتك، القائم على االحرتام املتبادل لألديان واملقدسات، وخصائص األجناس واألعراق.
تماع قدمياً وحديثاً عن التكوين والبناء االجتماعي لإلنسان، وكثرت النظريات بداية من الفالسفة، وقد تكلم علماء االج     

وإىل رأي األديان واملذاهب احلديثة، وأثر هذا البناء على التنمية املستدامة للشعوب، وكانت النظرية اإلسالمية سباقة يف 
الفرد ضمن التشكيل االجتماعي العام على أسس ومبادئ راسخة عالج ذلك حني دعت إىل بناء اجملتمع اإلنساين وصياغة 

ن ذََكرر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا إينَّ َأكْ وثابتة ومنها قوله تعاىل:  َرَمُكْم عينَد اللَّهي ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس إينَّا َخَلْقَناُكم مِّ
 ، وكما أشرنا إىل تلك األسس السابقة.1[13]احلجرات:  ﴾لييٌم َخبيريٌ أَتْ َقاُكْم إينَّ اللََّه عَ 

يف حصول الناس على حقوق متوازنة  -كما أشرنا سلفا-كما أن التنمية املستدامة ال بد هلا من مبادئ وأمهها العدالة      
سعي الكتشاف مقومات التنمية، واملبدأ يف اجملتمع من حيث املكانة والثروة واملشاركة املنصفة يف عملية التنمية من خالل ال

اآلخر هو التمكني، أي: أن الناس بجب أن يكونوا يف وضع يتيح هلم املشاركة الكاملة يف القرارات واآلليات اليت توجه حياهتم 
ومصريهم، من خالل التعبري عن حاجاهتم ومشاكلهم الفعلية وطموحاهتم.. وبذلك تفتح هلم جماالت عمل جديدة ووسائل 
إنتاج، من خالل املشاركة السياسية والتأثري يف اختاذ القرار، واألمر اآلخر هو مبدأ التقارب االجتماعي، بتنمية املوارد البشرية 

 .2... والقضاء على البطالة، وعدم هتميش فئات من اجملتمع
هو تطبيق للمبادئ القرآنية اليت أشرنا إليها  اء االجتماعي املتنوع وقيام الكل بدوره يف اجملتمع دون متييزبنما ذكرناه يف ال     
 آنفا.

                                                            
 .12، حبث، صالتكوين االجتماعي والثقافي ودورهما في التنمية المستدامة انظر: إميان حممد الطائي، وحسن َحود الفالحي، 1
 .21-20املصدر السابق، ص 2
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إن التنوع داخل اجملتمع الواحد ميكن أن يستغل كحافز للتنمية واالستقرار، فجميع الثقافات ثقافات خالقة ودينامكية،      
جيل واحد قد  مع أن كل واحدة منها تبقى فريدة من نوعها، وغري قابلة لالستبدال، ذلك أن أية حضارة قد هتمل خالل

تتعرض للضياع إىل األبد، وبالتايل فمن الضرورة خلق جو يتيح َلميع الثقافات أن تنفتح بكل حرية. إن التنوع الثقايف العاملي 
يزات.  ينبغي أن يشكل دافعاً حنو تعزيز االحرتام واالعرتاف لآلخر مبا لديه من خصوصيات وتقاليد ِو

األدوار اليت يقوم األفراد أو اَلماعات ما يقوم به كل فرد من وظائف ومهام، دور ال أهمية األدوار في التنمية:     
 مبجموعها حيصل التكامل املنشود إلقامة اجملتمعات.

هو منط من الدوافع واألهداف واملعتقدات والقيم واالجتاهات وقد مّر تعريف الدور يف املقدمة، وهناك من يعرفه بأنه: "     
يتوقع أعضاء اَلماعة أن يروه فيمن يشغل وظيفة ما أو حيتل وضعًا اجتماعيًا معيناً، والدور الذي يصف والسلوك اليت 

السلوك املتوقع من شخص يف موقف ما"، والدور بناء على ذلك تتابع منطي ملعارف واجتاهات ومهارات مكتسبة يقوم به فرد 
 رد بادوار األفراد آلخرين.من األفراد يف موقف من املواقف وعادة ما يرتبط دور الف

وكل فرد يقوم بدور اجتماعي حسب مكانته، وتتعدد األدوار االجتماعية للفرد الواحد، وختتلف هذه األدوار االجتماعية      
يف ضوء املعايري: قد تكون جربية أو اختيارية، ويف السلوك حسب نوع الدور، وقد تكون مستمرة أو مؤقتة، والسهولة 

 ألمهية والشهرة، ويف مجيعها ميكن لإلنسان أن يتعلم ويتدرج يف األدوار االجتماعية.والصعوبة، وا
ويف كل احلاالت األدوار كلها مطلوبة وحمرتمة، وال بد من القيام مبجموعها من التنوع االجتماعي الذي حيقق التكامل      

  . 1..«. فكل ميسر ملا خلق له ،عملواا : »... يقول رسول اهلل
  المحور الثاني: سنة اهلل في التنوع الخاص وأثرها في التنمية

أن الزوجية سنة من سنن اهلل يف اخللق والتكوين، وهي سنة عامة ومطردة، ال يشّذ عنها أحد يف عامَل اإلنسان، أو عامَل      
نة كونية مطَّردٌة يف اخللق والتكوين، لقول احليوان، أو عامل النبات، فالزوجية ثابتة يف النبات، واحليوان، واإلنسان، إذاً: هي س

ُروَن﴾ اهلل عز وجل: ْن ُكلِّ َشْيءر َخَلْقَنا َزْوَجنْيي َلَعلَُّكْم َتذَكَّ  [.41]الذاريات: ﴿َومي
وهي حكمة إهلية لقانون التكاثر عن طريق التزاوج، فالزوجية سنة ثابتة ومطردٌة يف عامَل اإلنسان، واحليوان، والنبات،      

مْ ﴿وهي أصل يف اخللق والتكوين، واهلل سبحانه وتعاىل يقول:  هي ْن أَنُفسي َّا تُ ْنبيُت اأْلَْرُض َومي ي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها ِي  ُسْبَحاَن الَّذي
َّا اَل يَ ْعَلُموَن﴾  ي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها﴿ويقول تعاىل:  [،36]يس:َوِي "واألزواج هي الّشيء ومقابله، وقد ، [12:]الّزخرف ﴾والَّذي

كما يف عامل وإنَّ املخلوقات كلَّها من أزواج، هي الذّكر واألنثى  ، [3]الليل:﴾ َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنَثى﴿أقسم اهلل تعاىل فقال:
ّا2األحياء من حيوان تنبت األرض: من سائر األصناف من نبات وزروع ومثار وأزاهري وغري ذلك على اختالف  ، ِو

                                                            
 .4666، رقم1111، ص4، كتاب التفسري، باب ﴿فسنيسره للعسرى﴾، جصحيحهأخرجه البخاري يف  1
 .14ص ،9ج، البحر المحيطأبو حّيان األندلسي،  2
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الزوجية واضحة كذلك يف عامل املعاين  و . 1، وخلق اهلل األحياء أزواجاً؛ النبات فيها كاإلنسان، ومثل ذلك غريمهاأجناسها
 .2واإلميان والكفر، والضالل واهلدى"كالصدق والكذب، واحلّق والباطل، 

َّا اَل يَ ْعَلُموَن﴾﴿واآلية السابقة عددت األصناف إلفادة العموم، مث بعد ذلك قال:       ا مل يطلعهم اهلل تعاىل على  َوِي أي ِو
وإمنا أطلعهم على خصوصياته لعدم قدرهتم على اإلحاطة هبا، وملا مل يتعلق بذلك شيء ملحٌّ من مصاحلهم الدينية والدنيوية، 

 .3ذلك بطريق اإلمجال، ولو كان هلم به حاجٌة ملّحة ألعَلَم به كما أعَلَم بأحوال اآلخرةي وغريها ِا مل نكن نعلمه.."
واملادة نفسها، واَلماد لو حللناه لوجدناه مؤلفًا من ذرات، وكل ذرة فيها نواة وكهارب، وهذه الكهارب بعض شحناهتا      

سليب، إذًا هناك تكامل، وهذا التكامل يشمل األحياء وغريها، وربنا سبحانه وتعاىل اختص اإلنسان بنظام  إبجايب، وبعضها
ْن ذََكرر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا إينَّ أَ  رفيع يف الزوجية، قال تعاىل: ُكْم عيْنَد ْكَرمَ ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس إينَّا َخَلْقَناُكْم مي

 [.13]احلجرات: اللَّهي أَتْ َقاُكْم إينَّ اللََّه َعلييٌم َخبيرٌي﴾
وجند هذه الزوجية يف بعض تعابري اللغة: إسالم كفر، وجّنة نار، وآخرة دنيا، وطهر جناسة، وبيع شراء، ومدين دائن،      

خبل، وشجاعة جنب، ومرتفع منخفض، وجبل وزواج طالق، وإمساك تسريح، ومقّدم مؤّخر، وذكر أنثى، وغىن فقر، وكرم 
حلم غضب، وإيثار أنانّية، وإصالح إفساد، و  وادي، وطول قصر، وذكاء غباء، وحسنة سّيئة، وأجر وزر، وبصرية عمى،

وسهل حزن، وعلّو سفول، وبروز ضمور، ومصقول خشن، وفرح ترح، وسعادة شقاوة، ونظافة قذارة، وجديد قدمي، وكثري 
ّل حرور، قليل، وكبري صغري ، وحضور غياب، ومجيل قبيح، وظاهر باطن، وقدوم مغادرة، ويغدو يروح، ومخاص بطان، وظي

ومناصرة عداء، وسلم حرب، وجناح فشل، وفالح خيبة، واجتهاد كسل، وغطاء فراش، وأظّل أقّل، ووعي غفلة، ويقني 
 جهل.

ناء االجتماعي، وعليه نتعرف على نظرة القرآن الكرمي هلذا وملا كان وجود الذكر واألنثى ضروري ليس فقط للتكاثر بل للب     
 التنوع اخلاص من خالل احلقائق القرآنية اآلتية:

 :أوال: وحدة النفس اإلنسانية     
يؤكد القرآن الكرمي أن الناس كلهم ذكورًا وإناثًا خلقوا من نفس واحدة وأصل واحد، قال تعاىل: ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ      

ُهَما ريَجااًل َكثيريًا َونيَساء﴾  ن ْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ مي ن ْ َدةر َوَخَلَق مي ن ن َّْفسر َواحي ي َخَلَقُكم مِّ هذه اآلية من أدق ، [1]النساء:َربَُّكُم الَّذي
 اآليات يف بيان هذا املوضوع، ألن املرأة والرجل خلقا من نفس واحدة، ومن طبيعة واحدة، وجبّلة واحدة، وخصائص واحدة.

                                                            
في قطب، سيد و  ؛20ص ،4ج، لكشافالّزخمشري، او  ؛753ص ،3ج، تفسير القرآن العظيمابن كثري، و  ؛931ص ،12ج، التفسير القرآني للقرآناخلطيب،  1

 . 2967ص ،5ج، ظالل القرآن
   .931ص ،12، جاخلطيب ؛228ص 28ج ،14ج، مفاتيح الغينفخر الدين الرّازي،  2
 . 322ص ،3جالزخمشري، و  ؛261ص ،6، جنظم الدرر في تناسن اآليات والسورالبقاعي،  3
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يف اخلصائص العامة، ومع  -تبعًا لذلك-خلق اهلُل البشَر مجيعًا متساوين يف أْصل اخلْلق من نَ ْفسر واحدة، ويتساوون      
حكمة اهلل أن يتفاوتوا يف بعض اخلصائص كالقوة والضعف، ويف امللكات والقدرات النفسية والعقلية ذلك اقتضت 

 واَلسمية.
وهذا التنوع البشري يف بعض اخلصائص هو قوام احلياة بالتعارف والتعاون والتكامل بني األفراد واجملتمعات، وليس      

ن ذََكرر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا إينَّ مدعاة للعداوة والتباُغض، كما قال تعاىل: ﴿يَا أَ  ي َُّها النَّاُس إينَّا َخَلْقَناُكم مِّ
 [.13]احلجرات:﴾ َأْكَرَمُكْم عينَد اللَّهي أَتْ َقاُكْم إينَّ اللََّه َعلييٌم َخبيريٌ 

ْن : »قول رسول اهلل وجاءت األحاديث النبوية كذلك مؤكدة هذا املعىن ومنها       النَّاُس ُكلُُّهْم بَ ُنو آَدَم، َوآَدُم ُخليَق مي
. وعليه فالذكر واألنثى متساويان يف اإلنسانية اليت خلقها اهلل يف أحسن 2«إن النساء شقائق الرجال: »، وقوله 1«تُ رَابر 

 تقومي.
 ثانيا: المساواة بين الجنسين بشكل عام     
 املساواة:وأهم مظاهر هذه      
: املقصود بالتكاليف الشرعية الواجبات املفروضة، وأمهها العبادات، فجميع المساواة في التكليف والمسؤولية -1     

النصوص املوجهة تشمل الذكر واألنثى، والنساء والرجال، كما أن كال اَلنسني مكلفون بواجب مسؤولية الدعوة لإلسالم 
فاإلمام راع  ،كلكم راع وكلكم مسؤول»: املنكر، ويف بيان املسؤلية قال رسول اهلل وواجب األمر باملعروف والنهي عن 

والعبد راع على مال سيده  ،واملرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة ،والرجل راع على أهله وهو مسؤول ،وهو مسؤول
 .3«أال فكلكم راع وكلكم مسؤول ،وهو مسؤول

عن أن بعض  املقصود باَلزاء الثواب والعقاب، فالنصوص العامة يدخل فيها النساء، فضالً : المساواة في الجزاء -2     
ا َمن َأْعَطى َوات ََّقى  (4)إينَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ  (3)َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنَثى ﴿النصوص صرحت بذلك منها قوله تعاىل:   (1)فََأمَّ

َق بياحلُْْسىَن  رُُه ليْلُيْسَرى  (6)َوَصدَّ َل َواْستَ ْغىَن  (0)َفَسنُ َيسِّ ا َمن خبَي َب بياحلُْْسىَن  (1)َوأَمَّ رُُه ليْلُعْسَرى (1)وََكذَّ ، [1-3]الليل: ﴾َفَسنُ َيسِّ
وهي تعِن اَلزاء لألنثى بالتيسري على العطاء والتقوى والتصديق، والتعسري على البخل واالستغناء والتكذيب، مثلها يف ذلك  

ٌن فَُأْولَ ئيَك َيْدُخُلوَن اَلَْ ﴿كالرجل، ومن اآليات كذلك قوله تعاىل:  ن ذََكرر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤمي َاَت مي احلي َن الصَّ نََّة َواَل َوَمن يَ ْعَمْل مي
رياً  ُهْم ﴿، وقوله تعاىل: [124]النساء: ﴾يُْظَلُموَن نَقي ٌن فَ َلُنْحيييَ نَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزييَ ن َّ ن ذََكرر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤمي ًا مِّ َل َصاحلي َمْن َعمي

لألنثى مثل ما للرجل باَلنة واحلياة الطيبة، وفصلت آيات  فاَلزاء يف اآليتني [10]النحل: ﴾َأْجَرُهم بيَأْحَسني َما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ 
                                                            

 حسن غريب. :وقال. 034ص ،1، باب يف فضل الشام واليمن، جكتاب املتاقب عن رسول اهلل ،  سننهرواه الرتمذي يف  1
، كتاب سننه؛ وأبو داود يف 236، رقم111، ص1، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فريى بلال وال يذكر احتالما، جسننهالرتمذي يف رواه  2

، كتاب الطهارة، السنن الكبرى؛ والبيهقي، 26231، رقم 216، ص6، جمسنده؛ وأَحد يف 236، رقم61، ص1الطهارة، باب يف الرجل بجد البلة يف منامه، ج
 .161، ص1باب املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل، ج

 .4411، رقم 1ص 2، جمسندهوأَحد يف  ؛4174، رقم1116ص ،1كتاب النكاح، باب املرأة راعية يف بيت زوجها، ج،  صحيحهأخرجه البخاري يف  3
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سورة.. على توصيف املرأة مسلمة ومؤمنة وقانتة وصائمة ومتصدقة و... باَلزاء احلسن مغفرة وأجرًا عظيمًا كشقيقها الرجل 
نَ ﴿ وذلك يف قوله تعاىل: نينَي َواْلُمْؤمي نَي َواْلُمْسليَماتي َواْلُمْؤمي ابيرييَن إينَّ اْلُمْسليمي قَاتي َوالصَّ ادي اديقينَي َوالصَّ اتي َواْلَقانيتينَي َواْلَقانيَتاتي َوالصَّ

ائيَماتي َواحلَْ  نَي َوالصَّ ائيمي قَاتي َوالصَّ قينَي َواْلُمَتَصدِّ َعاتي َواْلُمَتَصدِّ عينَي َواخْلَاشي ابيرَاتي َواخْلَاشي ا َوالصَّ نَي فُ ُروَجُهْم َواحْلَافيظَاتي َوالذَّ كيرييَن افيظي
يماً  َرًة َوَأْجراً َعظي ْغفي اكيرَاتي َأَعدَّ اللَُّه هَلُم مَّ  .[31]األحزاب: ﴾اللََّه َكثيرياً َوالذَّ

َا َكَسَبا َنَكاالً ﴿أما يف جمال العقاب فمنها قوله تعاىل:       يَ ُهَما َجزَاء مبي اريَقُة فَاْقَطُعوْا أَْيدي اريُق َوالسَّ َن الّلهي  َوالسَّ َوالّلُه َعزييٌز مِّ
َئَة َجْلَدةر ﴿وقوله:  [31املائدة:] ﴾َحكييمٌ  ُهَما مي ن ْ در مِّ  [.2]النور: ﴾الزَّانيَيُة َوالزَّايني فَاْجليُدوا ُكلَّ َواحي

وعلى هذا نرى أن القرآن جاء بتقرير عام على أهلية املرأة كأخيها الرجل ومساواته يف الشؤون العامة إال ما اقتضت      
 الطبيعة اَلبلية للتفريق فيه من منطلق مراعاة اخلصائص.ضرورة 

ي ﴿: واملقصود ما هلا من حق فيه كما يف احلقوق االجتماعية كقوله تعاىل: المساواة في الحقوق -3      ْثُل الَّذي َوهَلُنَّ مي
نَّ بياْلَمْعُروفي  ، وكذلك يف احلقوق املالية فلها ذمتها املالية املستقلة كحق التملك واالستثمار والعمل كما [221]البقرة: ﴾َعَلْيهي

َِِّّا تَ َرَك اْلَواليَداني َواألَقْ رَ ﴿قال تعاىل:  يٌب  َِِّّا تَ َرَك اْلَواليَداني َواألَقْ َربُوَن َوليلنَِّساء َنصي ، وقوله يف حق [0]النساء: ﴾بُونَ لِّلرَِّجالي َنصييٌب 
َِِّّا اْكَتَسنْبَ ﴿االكتساب:  يٌب  َِِّّا اْكَتَسُبوْا َوليلنَِّساء َنصي يٌب  ، وهلا حق التصرف يف ماهلا كما يف قول [32]النساء: ﴾لِّلرَِّجالي َنصي

، وحق اَلنسني يف املشاركة السياسية يثبتها ما كان من مبايعة 1«يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن»: رسول اهلل 
 للنساء، واشرتاكهن يف بيعة العقبة الثانية ِا هو مثبت يف نصوص كثرية. النيب 
 :مراعاة الفروق الطبيعية واختالف األدوار :الثاث     
مع املساواة يف أصل اخللق بني  هناك عالقة واضحة بني واجبات املرأة املكلفة هبا بطبيعة تكوينها عند الرجل، عما هي      

الذكر واألنثى، فهناك فروق يف الطبيعة البايلوجية لكل منهما، أي أن املساواة هنا يف اخلصائص العامة، ولكن هناك 
الذكر واألنثى جعل فيهما صفات نفسية، واجتماعية، وعقلية، وجسمية حينما خلق اهلل خصائص فردية لكل منهما، و 

أودعها اهلل يف الذكر واألنثى، وبناء عليها ختتلف األدوار، فللرجل ما يناسبه من األعمال والواجبات واألدوار، وللمرأة ما 
اإلسالم ليست مطلقة، بل تنطوي على يناسبها، وال يتجاهل ذلك إال مكابر ينكر احلقائق الثابتة، فاملساواة املقصودة يف 

عدالة، فال تعطى املرأة من األعمال اليت ال تتناسب مع طبيعتها، فاألعمال الشاقة ال تتحملها طبيعة املرأة، قال تعاىل: 
ُأ يفي احلْيْلَيةي َوُهَو يفي اخلْيَصامي ﴿[، وقال: 36]مرمي: ﴾َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنَثى﴿ ُر ُمبينير َأَوَمن يُ َنشَّ كما أن مهمة ،  [11]الزخرف: ﴾،َغي ْ

األنثى األوىل هي اإلجناب ورعاية األبناء، وهي ليست باملهمة السهلة، وجاءت الوصية هبا يف التنزيل ألدائها وظيفة احلمل، 
ُه َوْهنًا َعَلى َوْهنر ﴿يف قوله تعاىل:  نَساَن بيَواليَدْيهي ََحََلْتُه أُمُّ َنا اإْلي ي ْ ، أما يف حال خلو املرأة من هذه املهمة اليت [14مان:]لق ﴾َوَوصَّ

متكنها العمل، فاإلسالم ال مينعها من أن يكون هلا دور يف احلياة االجتماعية والثقافية وغريها، ويشهد لذلك اجملتمع املدين يف 
                                                            

، وليس فيه "ولو من حليكن"، وجاء هبذا اللفظ يف مسلم 1313، رقم131، ص2قارب، ج، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األصحيحهأخرجه البخاري يف  1
 . 4241برقم ،صحيح ابن حبانو ؛631رقم، سنن الترمذي، ويف 1777برقم
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والسرية والتاريخ، غري أن الذي  ، فقد كانت املرأة تقوم بكل هذه األدوار، واألمثلة كثرية ومبثوثة يف كتب السنةعصر النيب 
 نقصده يف جمال العمل والكسب ما يناسب طبيعتها، كما كفل هلا اإلسالم مؤنة النفقة على وليها أباً أو زوجاً أو أخاً. 

فاألمومة من أخص خصائص املرأة الفطريّة، وينبغي تعزيز هذه الفطرة وتنميتها وتوجيهها، وعندما تتعارض أي وظيفة      
اجتماعية مع هذه الوظيفة تقدم الشريعة اإلسالمية وظيفة األمومة، ألهنا أشرف من أية وظيفة أخرى، كيف ال وهي تتعامل 

 مع اإلنسان الطفل.
وجعلت الشريعة اإلسالمية النفقة من واجبات الرجال بالدرجة األوىل، نظرًا لفطرهتم اليت جتعلهم األقدر على الكسب،      

وظيفة املرأة االجتماعية املتعلقة باألمومة، واليت تعيقها عن الكسب. فضاًل عن األمور األخرى اليت متثل معوقات ونظراً ألمهّية 
 الكسب يف عامل املرأة.

لقد جاءت الدراسات العلمية يف العقدين األخريين لتثبت أّن الفروق البيولوجية بني الذكر واألنثى تنعكس بوضوح على      
وعلى امليول، وعلى السلوك. وقد انعكست هذه البحوث العلمية يف عامل الرتبية؛ حيث تتبىن الغالبية العظمى من طريقة التفكري، 

علماء الرتبية سياسات تربويّة تقوم على أساس الفروق بني اَلنسني، وضرورة مراعاة هذه الفروق يف العملية الرتبويّة. أي أّن البحوث 
وهو التجربة واملالحظة اءت منسجمة مع اإلمجاع البشري، الذي يقوم موقفه على أساس علمي، العلمّية ومعطيات علم الرتبية ج

 .1َعرب آالف السنني
وهناك دراسات علمية قام هبا علماء اختصاص عن النتائج السلبية على الالعبات الفتيات اللواِت ميارسن الرياضة اليت ال      

 .2تتناسب مع األنثى على الصحة
ك هنى اهلل سبحانه وتعاىل وهو الذي فطر النفوس ويعلم ما فيها عن أن يتمىن كال من اَلنسني ما فّضل به أحدمها ولذل     

َِِّّا اْكَتَسُبوْا َوليلنَِّساء ﴿على اآلخر فقال تعاىل:  يٌب  َل الّلُه بيهي بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعضر لِّلرَِّجالي َنصي ْوْا َما َفضَّ َِِّّا َواَل تَ َتَمن َّ يٌب  َنصي
ن َفْضليهي إينَّ الّلَه َكاَن بيُكلِّ َشْيءر َعلييماً  فاآلية تثبت أن لكل من النساء والرجال فضل [، 32]النساء: ﴾اْكَتَسنْبَ َواْسأَُلوْا الّلَه مي

 خيتلف بناء على اختالف األعباء والتكاليف. 

ل، وهذا الفضل بجعل لكل واحد منهما خصوصّية حيتاجها فالفضل: هو الزيادة، فلدى النساء فضل ولدى الرجال فض     
اآلخر، وبذلك تتكامل أدوار الرجال والنساء. وعندما يتمىن الرجال أن تكون هلم خصائص النساء، وعندما تتمىن النساء أن 

ع شاذ. وفضل يكون هلن خصائص الرجال، يكون ذلك مؤشرًا على وجود خلل يف البنية الفكرية، والبنية النفسية، وهذا وض
الرجال هو فضٌل وظيفي، وفضل النساء هو أيضًا فضل وظيفي، وما ينبغي ألحدمها أن يشعر بالدونّية عند القيام بوظيفته 

 . 3اليت شّرفه اهلل هبا

                                                            
 ، حبث منشور على صفحة األنرتنيت.4، صالنوع االجتماعيبسام جرار،  1
 .31، صوالوافدة قضايا المرأة بين التقاليد الراكدةانظر: الغزايل حممد،  2
 .0بسام جرار، ص 3
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 واألفضل من هذا كله هو يف أن نرحب هبذه االختالفات املكّملة لبعضها وأن نستثمرها.     
 :الجنسين والتكامل بينهمارابعا: العالقة بين      
إن التنوّع البشري يف بعض اخلصائص هو قيَوام احلياة بالتعارف والتعاون والتكامل بني األفراد واجملتمعات، وليس َمْدعاًة      

ن ذََكرر وأُنَثى وَجَعْلَناُكْم شُ ﴿للعداوة والتباُغض، قال جّل شأنه:  ُعوبًا وقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا إنَّ َأْكَرَمُكْم يَا أَي َُّها النَّاُس إنَّا َخَلْقَناُكم مِّ
 .[13]احلجرات: ﴾عينَد اللَّهي أَتْ َقاُكْم إنَّ اللََّه َعلييٌم َخبيريٌ 

ومع وحدة اإلنسان يف أصل اخلَْلقي من نَ ْفسر واحدة، فقد خلق اهلل منها بقدرته زوجني: ذكرًا وأنثى، وال تستمر احلياة      
وتَ ْعُمُر األرض ويَ َتكاثَر اَلنس البشري إال بتالقيهما وتعاوهنما وتكاملهما، وتلك هي سنة اهلل يف مجيع الكائنات واألشياء 

 الدنيوية. 
ْن آيَاتيهي َأْن َخَلَقُكم  ﴿ قال تعاىل: الرابطة بني الرجل واملرأة تتكون األسرة، وهي النواة األوىل للمجتمع اإلنساين،ومن       َومي

ُرونَ  ن تُ رَابر مُثَّ إيَذا أَنُتم َبَشٌر تَنَتشي َودًَّة َوَرَحَْ  (27) مِّ َنُكم مَّ َها َوَجَعَل بَ ي ْ ُكْم أَْزَواجاً لَِّتْسُكُنوا إيلَي ْ ْن أَنُفسي ْن آيَاتيهي َأْن َخَلَق َلُكم مِّ ًة َومي
ُروَن  َنتي  (21)إينَّ يفي َذليَك آَليَاتر لَِّقْومر يَ تَ َفكَّ َماَواتي َواأْلَْرضي َواْختياَلُف أَْلسي ْن آيَاتيهي َخْلُق السَّ ُكْم َوأَْلَوانيُكْم إينَّ يفي َذليَك آَليَاتر َومي

نيَ   .[22-27]الروم: ﴾لِّْلَعاليمي
مع وحدة اإلنسان يف أصل اخلَْلقي من نَ ْفسر واحدة، فقد خلق اهلل منها بقدرته زوجني ذكرًا وأنثى، قال اهلل جّل شأنه: و      

ن نُّْطَفةر مُثَّ ﴿ ن تُ رَابر مُثَّ مي ٍّ مُيْىَن * مُثَّ َكاَن ﴿، وقال تعاىل: [11]فاطر: ﴾َجَعَلُكْم أَْزَواًجاواللَُّه َخَلَقُكم مِّ ِني ن مَّ َأملَْ َيُك نُْطَفًة مِّ
ْنُه الزَّْوَجنْيي الذََّكَر واألُنَثى  .[1]النبأ: ﴾وَخَلْقَناُكْم أَْزَواًجا﴿، وقال تعاىل: [31-30]القيامة: ﴾َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى * َفَجَعَل مي

إال بتالقي الذكر واألنثى وتعاوهنما اَلنس البشري مث تبنّي املادة أن احلياة ال تستمر وال تَ ْعُمُر األرض وال يَ َتكاثَر      
ْن ُكلِّ َشْيءر َخَلْقَنا َزْوَجنْيي ﴿وتكاملهما، وتلك هي سنة اهلل يف مجيع الكائنات واألشياء الدنيوية قال اهلل جّل شأنه:  َومي

ُرونَ َلَعلَُّكْم  ، ومن الرابطة بني الرجل واملرأة تتكون األسرة، وهي النواة األوىل للمجتمع اإلنساين، قال اهلل [41]الذاريات: ﴾َتذَكَّ
ُكم بَنينَي وَحَفَدةً ﴿تعاىل:  ْن أَْزَواجي ُكْم أَْزَواًجا وَجَعَل َلُكم مِّ ْن أَنُفسي رَحته ، ومن حكمة اهلل و [02]النحل: ﴾واللَُّه َجَعَل َلُكم مِّ

َها َوَجَعَل ﴿جعل هذا التزاوج بني اَلنسني يقوم على املودة والرَحة  ُكْم أَْزَواجًا لَِّتْسُكُنوا إيلَي ْ ْن أَنُفسي ْن آيَاتيهي َأْن َخَلَق َلُكم مِّ َومي
ُرونَ  َودًَّة َوَرَْحًَة إينَّ يفي َذليَك آَليَاتر لَِّقْومر يَ تَ َفكَّ َنُكم مَّ  .[21]الروم: ﴾بَ ي ْ

األسرة ضرورة بشريّة، وتعزيز بنيان األسرة يضمن أجواًء سليمة وصحّية لنشاة األجيال واستمرارها، ومن هنا جند أّن الفقه      
 اإلسالمي قد رّكز بشكل كثيف على أحكام األسرة وما يتعلق هبا.

َناُت ﴿يف قوله تعاىل:  كما جعل اهلل العالقة بني الزوجني عالقة املواالة اليت ينالون هبا رَحة اهلل وذلك      ُنوَن َواْلُمْؤمي َواْلُمْؤمي
اَلَة َويُ ْؤُتوَن الزَّ  يُموَن الصَّ َهْوَن َعني اْلُمنَكري َويُقي يُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه أُْولَ ئيَك بَ ْعُضُهْم َأْوليَياء بَ ْعضر يَْأُمُروَن بياْلَمْعُروفي َويَ ن ْ َكاَة َويُطي

 [.01]التوبة:  ﴾لّلَه َعزييٌز َحكييٌم َسيَ ْرََحُُهُم الّلُه إينَّ ا
 :الخاتمة
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 توصل البحث إىل النتائج اآلتية:     
إن التنوع سنة من سنن اهلل يف الكون واإلنسان، وهذا التنوع ضمن األصل الواحد الذي أقرّه القرآن الكرمي، ومنه تنوع  .1

 عام يف األديان واإلعراق واللغات واأللوان.
للناس مجيعاً، فكّرم بِن آدم على اختالف تنوعهم ألهنم من أصل واحد كما نص القرآن الكرمي، أقّر القرآن الكرامة  .2

وعليه يكون العدل يف احلقوق والواجبات، وأقّر القرآن حقوق اإلنسان، وأمهها احلرية املنضبطة، وحق االختالف مع 
 فات إىل التوحد لبناء األرض وتعمريها.التسامح من خالل احلوار مع اآلخرين، ودعوهتم للسلم والتعايش، وااللت

تبىن القرآن فكرة: تعارف احلضارات من مبدأ "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..." وجعل مرتكزات ذلك التعارف  .3
اخلطاب القرآين العام يف القرآن، واملؤكد لوحدة األصل "يا أيها الناس" و"يا بِن آدم"، وعليه ال ينبغي أن يكون هذا 

 مدعاة للصراع.التنوع 
وجوب االعرتاف بالفوارق بني اَلنسني، وهو السبيل الذي بجعل الناس أكثر سعادة، وأكثر مراعاة حلقوق ومشاعر  .4

الطرف اآلخر، كما أّن اإلدراك بأّن الرجال والنساء غري قادرين على تبادل أدوار األبوة واألمومة فيما بينهم قد بجعل منا 
وفّضل اإلناث بأمور أخرى، فالتفاضل  -وهي يف احلقيقة واجبات -اىل فّضل الذكور بأمور آباء وأمهات أفضل، فاهلل تع

 يف حظوظ الدنيا سنة ال تنكر، وحكمتها يف حتقيق التكامل للبناء.
ينبغي تعزيز الفوارق الفطريّة ألهنا تضمن قيام الرجل واملرأة بالوظيفة على أكمل وجه، من هنا جند أّن اإلسالم قد عّزز  .1

ذه الفوارق عندما هنى عن تشّبه الرجال بالنساء، وتشّبه النساء بالرجال، ويشمل ذلك اللباس والزينة وغريها من ه
 املظاهر.

الفروق الفطريّة هي بعض مظاهر احلكمة الرّبانية، واملتدبر للكون الرائع البديع بجد االنسجام والوحدة يف اخللق. وجاءت  .6
جم مع فطرته، وكيف ينسجم مع الكون من حوله؛ فعالقة اإلنسان بالكون احمليط هي الشرائع لتعّلم اإلنسان كيف ينس

 عالقة تصاحل وانسجام، وليست عالقة عداء وصراع.
أن التنوع البشري ينبغي أن يكون عامل قوة للمجتمعات، وحافزا حيقق التنمية وجبميع أنواعها، البشرية واالقتصادية  .0

واالجتماعية والثقافية من خالل إقرار القرآن هبذا التعدد والدعوة للتعارف، أي تفاهم هذه الثقافات اليت هي مصدر ثراء 
 تنمية مستدامة.  وحركة دون اَلمود واالنغالق، بل بجعلها

إن اإلسالم ينكر فكرة املركزية املفرطة، اليت تريد العامل على منط واحد، وقالب واحد، سواء كان يف الدين أو اللغة أو  .1
ْرَعًة ﴿الثقافة، ألنه ينكر على اآلخرين حق التمايز واالختالف، وهذا خالف السنن اإلهلية والفطرة  نُكْم شي ليُكلٍّ َجَعْلَنا مي

ن ْ  َدةً َومي ًة َواحي نيَ ﴿و  ﴾َهاجًا َوَلْو َشاء الّلُه َلَََعَلُكْم أُمَّ َدًة َواَل يَ زَاُلوَن خُمَْتليفي ًة َواحي كما أنه   ﴾،َوَلْو َشاء َربَُّك َلَََعَل النَّاَس أُمَّ
 يؤدي إىل االنغالق على النوع الذي يولد التعصب والتطرف، ومن مث االقتتال والتكفري واالنتقاص من اآلخر.

________________________ 
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