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 :املقدمة
هناك اتفاق بني املتخصصني يف جماالت العلوم اإلنسانية املختلفة بأن السلوك البشري عموما 

موعة من الت وهذه . الفرد طوال حياتهارب الشخصية ومن القيم اليت يتلقاها جليس إال تراكمات 
ومن هنا كانت أمهية التنشئة االجتماعية ) ١.(تكون موافقة للفطرة أو منحرفة عنها بدرجات متفاوتة

وقد ُعنيت األحباث يف جمال العلوم الرتبوية واالجتماعية والسياسية بدراسة هذه الظاهرة . ومنها السياسية
مليات اليت تسهم يف تنمية قدرات الفرد لكي يصبح تشمل مجيع العهي و . حتت اسم التنشئة السياسية

وتضم التنشئة جمموعة  )٢.(لتعامل بكفاءة مع البيئة اليت يعيش فيها، مبا يف ذلك النظام السياسيل مؤهال
القيم اليت توجه حياة الفرد وسلوكه إىل الوجهة اإلجيابية أو السلبية يف ضوء الفطرة أو التعاليم الربانية من 

تمعاليت تعزز   جمموعة من األحكام اليت جتعل بعض أنواع السلوك فالقيم عبارة عن. ها أو يف نظر ا
 )٣.(مرغوبا فيه وبعضها غري مرغوب فيه

                                                
 .اجلنائز: صحيح البخاري)  1(
 .، حيث يورد  ثالثة عشر تعريفاانظر لتعريف التنشئة السياسية مثال السامل، أساسيات؛ العتييب، منط التنشئة السياسية)  2(
 .٩٤-٩٣صيين، مدخل إىل الرأي ص )  3(
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 ا واضحا هناك غياببيد أنإسالمية كثرية حول تنشئة الطفل وتربيته عامة، هناك دراسات و 
مثال، من يستعرض ف. وك السياسي للفردللدراسات اإلسالمية اليت تركز على القيم وثيقة الصلة بالسل
 مثل من ،ركز على نوع نظام احلكم أو شكلهيالكتابات السياسية من املنظور اإلسالمي جيد أن معظمها 

أما كيف نقوم بتنشئة املواطن . ميلك السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية وطريقة تنسيق العمل بينها
وعموما من يتحدث عن ) ٤.( فالكتابات فيها حمدودة،ي أو ذكليكون صاحلا يف هذا النظام السياس

 .التنشئة السياسية بصفة خاصة ال بد له أن يضع بعض احلقائق نصب عينيه

 :حقائق عامة عن التنشئة السياسية
من يتحدث عن التنشئة السياسية البد أن يدرك االختالف يف طبيعة النظم السياسية، وذلك 

وهذا االختالف . قيم من األمور اليت خيتلف بعضها باختالف النظام السياسيألن أداة التنشئة وهي ال
ومن . سواء أكانت دميوقراطية أم سلطوية) الالدينية(أكثر وضوحا بني النظام اإلسالمي والنظم العلمانية 

ومن ) ٥.(باملعلوم أن العلمانية هي القاعدة اليت يرتكز عليها النظام الدميوقراطي املثايل املطبق يف الغر 
 :أوجه االختالف بني النظام الدميوقراطي واإلسالمي املمكن ما يلي

ختتلف طبيعة القيم يف النظام الدميوقراطي الالديين عن طبيعة القيم اإلسالمية من حيث أن  . ١
ي بينما القيم يف النظام اإلسالم. القيم يف األوىل ال تضع يف اعتبارها مكانة للحياة األبدية يف اآلخرة

 .تضع يف االعتبار أن احلياة األبدية يف اآلخرة هي اهلدف وأن احلياة املؤقتة يف الدنيا وسيلة
. يتميز النظام الدميوقراطي بأنه يتكيف بسهولة مع الواقع وقيمه تتغري بسهولة ملحوظة. ٢

البية من الشعب هم فالغ. فاملرتكز األساس للقيم هو التعاقد بني األطراف املعنية وليست املعايري اخلارجية
وغالبية الشعب قد تغري رأيها إىل درجة التناقض عرب املكان، أي الدول أو عرب . الذين حيددون القيم

 .وهذه التغريات يف القيم قد تكون متسقة مع الفطرة البشرية أو منحرفة عنها. األزمان يف الدولة الواحدة
 مقيدة تسمح بالتفاعل مع الواقع املتجدد أما يف النظام اإلسالمي فإن القيم ثابتة مع مرونة

فمصدر القيم اإلسالمية هو الوحي الرباين الذي اكتملت أسسها منذ أربعة عشر قرنا، . بصورة كافية
 .وهي متسقة مع الفطرة البشرية اليت فطر اهللا الناس عليها

ظام اإلسالمي الصفوة هي اليت تسيطر يف النظام الدميوقراطي حبجمه السائد اليوم ويف الن. ٣
يف الدميوقراطي الصفوة هي تلك الفئة الصغرية . املثايل أيضا؛ بيد أن صفات الصفوة ختتلف يف النظامني

اليت  تتوفر هلا القوة لتسخري وسائل اإلقناع لصاحلها أو يتوفر هلا املال الذي ميكِّنها من شراء معظم 
ا بطريقة صرحية يف هيئة مساومات علنية أو ومصادر القوة هذه ميكن استخدامه. مصادر  القوة األخرى

                                                
 . لبعض الدراسات من منظور البيئة العربية اإلسالمية٤٠-٣٩انظر العتييب ص )  4(
 .Schmitter and Karl؛ Kornberg and Clarke؛ Payne؛ Suu Kyi؛ Huntington, Will more: نظر مثالا)  5(
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ديدات قد يتم تنفيذها بطرق تبدو مشروعة أو قابلة لالنفالت من العقوبة  بطريقة مسترتة يف صورة 
 )٦.(البشرية

موعة ) ٧(أما يف النظام اإلسالمي املثايل  أثناء اخلالفة الراشدة مثال، كانت الصفوة هي ا
 شخصية عالية يف ضوء املعايري اإلسالمية؛ وهذه الصفات هي نفسها الصغرية اليت حازت على صفات

 .اليت كانت الضامن الرئيس إلخالص احلاكم إىل جانب الرقابة اخلارجية
ا . ٤ يف النظام الدميوقراطي تستطيع الصفوة كسب رضاء األغلبية أو السكوت عن جتاوزا

فالفئة ذات السلطة تستطيع  .  بصورة جديةمبنحها ما تريد، بشرط أن ال يهدد ذلك مصاحلها اخلاصة
ويستطيع . كسب رضاء األغلبية مبنحها حرية التعبري جبميع أشكاهلا وحرية ممارسة الشهوات بأنواعها
 .أصحاب األموال شراء املوافقات بطريقة مشروعة وغري مشروعة وبطرق صرحية أو مبطنة

الرقابة (الربانية اليت تؤمن بضرورة تطبيقها أما يف النظام اإلسالمي فإن الصفوة مكبلة بالتعاليم 
ا وال خيلوا منهم مكان أو عصر ) الذاتية واملعايري ثابتة وشبه ثابتة ). الرقابة اخلارجية(أو رقابة امللتزمني 

ا فالسلوك احملدد إما إسالمي أو ُيشك يف إسالميته أو أنه غري إسالمي بوضوح، أي . يصعب التالعب 
فمصادر التعاليم اإلسالمية مكتوبة . كبرية للتالعب والتناقض مع االحتفاظ بالشرعيةليست هناك فرصة  

ا األصلية  .وحمفوظة يف صدور كثري من املسلمني ومتيسرة لكل من يرغب التعرف عليها يف صور
وحىت لو . وال تستطيع الصفوة منح األغلبية شيئا إال يف حدود ما تسمح به التشريعات الربانية

وجنت من احملاسبة ) ٨(الصفوة ومنحت األغلبية ما خيالف التشريعات الربانية لكي تكسب رضاهاجترأت 
ا لن تنجو من العقوبة يف احلياة اآلخرة األبدية ا تعرف أ  .يف الدنيا فإ

يف البالد الدميوقراطية املثالية، ) األغلبية(وإذا أضفنا إىل احلقائق السابقة تقدم صناعة الرأي العام 
ن األقلية ذات النفوذ احلقيقي تستطيع توجيه القيم السياسة والسيما اخلاصة بالشؤون اخلارجية حسب فإ

أهوائها ومطامعها املالية بسهولة كبرية، وميكنها أن تستخدم لذلك شعارات رائجة مثل حماربة الشيوعية، 
 ...أو حماربة اإلرهاب

ئل املستخدمة يف التنشئة اإلسالمية وعموما، فإن هذا البحث يهدف إىل التعرف على الوسا
أن اإلسالم تعاليم بوينطلق البحث من احلقيقة اليت تؤكد . للفرد لضمان محايته من العنف والتطرف

وينطلق أيضا . شاملة مل ترتك جماال من جماالت احلياة إال ووضعت له املبادئ العامة، وأحيانا التفصيلية

                                                
ا جنحت يف إقناع )  6( إذا تأملنا النموذج الدميوقراطي املثايل، الواليات املتحدة األمريكية، وسياستها اخلارجية، سنجد أن بعض حكوما

لقد كانت . أعداد كبرية من أبنائه ليس لتحقيق السالم العاملي أو لرخاء الشعب األمريكيالشعب األمريكي بصرف مبالغ طائلة وتقدمي 
هذه احلروب لتحقيق مزيد من املصاحل ألصحاب رؤوس األموال اليت  تسيطر على السياسة اخلارجية، والسيما بائعي األسلحة، وساء 

 ..Rothgeb, Jr"االستثمارات األجنبية والعنف يف الدول النامية"مثال وانظر أيضا ... أكانت احلرب باسم حماربة الشيوعية أو اإلرهاب
ا، وفرت )  7( ا وسلبيا  املايل ألنه نادر احلدوث، وألن النظم اإلسالمية التالية اليت استمرت تقريبا عشرة قرون كانت واقعية بإجيابيا

 .     لإلسالم واملسلمني العزة والكرامة بني األمم
 .التجاوز للتدرج يف اإلصالحقد يكون )  8(
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تؤكد قدرة التنشئة اإلسالمية على حتويل جمموعة من القبائل املتناحرة من احلقيقة الثابتة يف التاريخ اليت 
اليت كانت تعيش قسطا كبريا من حياة العنف إىل مجاعة مرتابطة بصفة عامة يف ثالث عقود فقط،  

كّونت دوال متعاقبة نشرت السلم يف بقاع كثرية من العامل، تعددت فيها األجناس والديانات 
مبستغرب فإن اإلسالم تعاليم ربانية؛ واخلالق أعرف مبا يصلح ملخلوقاته ومبا وليس ذلك . واحلضارات
 .يصلحهم

 :تساؤالت البحث
 :وتتمثل تساؤالت البحث فيما يلي

ما هي القيم اإلسالمية اليت يعمل اإلسالم على تنميتها يف الفرد حىت تقيه  .١
تمع أو تقيه االنزالق يف هوة الت  طرف؟التصرف بعنف يف تعامله مع ا

ما وجه الشبه واالختالف بني هذه القيم والقيم املطلوبة يف النظم الدميوقراطية  .٢
 نظما يقل فيها استخدام العنف كوسيلة حلل املشكالت بني – نظريا –باعتبارها 

تمع عموما وبني الفرد واجلهات اليت متلك  السلطة بصفة خاصة أي ، الفرد وا
 عة  التطرف؟  نظاما له قدرة عالية يف امتصاص نز 

 :منهج الدراسة
 :لإلجابة على التساؤالت السابقة سيقوم الباحث بـاختاذ اخلطوات التالية

 يةة والسلوكيرتبية العقد يف الاستقراء املصادر اإلسالمية األساسية والكتابات .١
للتعرف على القيم اإلسالمية اليت تسهم يف تنشئة الفرد بطريقة تساعده على جتنب 

 .رفالعنف والتط
تصنيف هذه القيم يف فئات ختدم موضوع البحث واستعراضها مسنودة بأدلتها من  .٢

 أو املصادر اليت جتمع مجلة منها يف املوضوع الكتاب والسنة والسرية النبوية املوثقة
 .الواحد

النصوص   ألن  يف أكثر من موضع، وذلكبالتعاليم احملددةاالستشهاد قد يتم  .٣
 .حتمل قيما عديدةالعبادات  ويف ةدييف العقاإلسالمية 

 وذلك يف حدود ختصرةسيقتصر الباحث على بعض النماذج والتعليقات امل .٤
وذلك ألن مجيع التعاليم اإلسالمية .  وحجم هذا البحثالعناصر الرئيسة للموضوع

. يف جمال العقيدة والعبادات واملعامالت واألخالق ذات أبعاد تربوية عديدة
 .سيقتضي ملء جملداتجلميع التعاليم  عادمجيع هذه األبواحلديث عن 
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تصار قفسيتم االقد تتعدد األدلة اليت تسند القيمة األخالقية واالجتماعية الواحدة  .٥
 .بعضهاعلى 

 بأبرز القيم اليت توصلت إليها -بصورة خمتصرة–اإلسالمية مقارنة هذه القيم  .٦
 على أوجه الشبه الدراسات االستقرائية يف جمال العلوم السياسية العامة للتعرف

 .واالختالف

 :البحث نتائج
. لو تأملنا يف أسباب العنف عموما سنجد أن األنانية هي القاعدة اليت يرتكز عليها العنف

فاألنانية مثال تتمثل يف أن حيب الفرد أو حتب اجلماعة لنفسها من السلطة أو اجلاه أو املال أكثر مما 
قسط منها ولو على حساب النصيب املشروع لآلخرين فتعمل للحصول على أكرب . جتيزه لآلخرين

واألنانية أيضا تعين النظرة القصرية أو الضيقة . بالفطرة البشرية أو مبوجب القوانني الربانية أو البشرية
وبعبارة أخرى، فإن األنانية اجلاحمة هي السبب األساس يف الظلم الذي يقع بني . للمصلحة الشخصية
وكما أن الظامل يف الغالب يستخدم . سبب األساس لردود الفعل العنيفة واملتطرفةالبشر، وبالتايل هي ال

من العنف ما يتناسب وشدة أنانيته أو ما يراه مناسبا لشدة ردة الفعل أو يتجاوزها، فإن من حياول دفع 
فني ومع أن الطر . الظلم أيضا قد يستخدم من درجات العنف ما يراه مناسبا لعنف الظامل أو يتجاوزها

 )٩. (يشرتكان يف استخدام العنف فإن املتسبب األول هو الذي يتحمل املسؤولية
ما – يف الغالب –وصحيح أن العنف يصدر   بسبب عوامل خارجية أكثر من التطرف غري أ

 .مجيعا يشرتكان يف كون بعض العوامل ذاتية وبعضها خارجية
نف والتطرف من خالل التأثري على معاجلة الع من البحث أن اإلسالم يعمل على نيلقد تبو 

ذب أفكار الفردفهو يعمل على . العوامل الذاتية واخلارجية كليهما فتقيه   وعواطفهزراعة القيم اليت 
ومن زاوية أخرى، فإنه . العنف والتطرف، ويعمل على زراعة القيم اليت تؤهل الفرد للتعامل مع اآلخرين

 . ن يعيش الفرد بسالم مع اآلخرينيعمل على توفري البيئة اليت تسهم يف أ
املعتقدات، والعبادات، والتشريعات اخلاصة : دة منهاعديوسائل ويستخدم اإلسالم لذلك 

فالعبادات يف اإلسالم ليست طقوسا ال هدف هلا سوى .  العامةباملعامالت احملددة، وباملبادئ األخالقية
إن {: فمثال يقول تعال. لتنشئة الصحيحة للمسلمحتقيق العبودية هللا ولكن أيضا عوامل تسهم يف توفري ا

 ) ١٠.(}الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر

                                                
 .٢٩-٢٣تساؤالت ص )  9(
 .٤٥: سورة العنكبوت)  10(



Dr. Said Esmail Sieny  09/08/16 ٦صفحة  

 وإعداد الفرد اجتماعيا، وواجبات ، ذيب الفرد: وسيتم استعراض النتائج حتت العناوين التالية
تمع جتاه الفرد  .ا

 :فرد التهذيب
أقصى حدود السعادة يف الدنيا نشئة اإلنسان تنشئة مناسبة ليحقق اإلسالم على تحرص  لقد

 .واآلخرة لنفسه ولآلخرين، فعمل على زراعة عدد من القيم
 ما ينبغي أن يسعى له اإلنسان هي السعادة يف احلياة األبدية أن باإليمانومن أبرز هذه القيم 

ىاهللاطاعة اليت ال تتحقق إال ب احلياة  وعندما تتعارض املصلحة الدنيوية باملصلحة يف . فيما أمر و
. ؤقتة ليست إال مزرعة للحياة األبديةة املياحلاهذه ف) ١١.(اآلخرة فإن عليه أن يضحي باملصلحة الدنيوية

وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما {: فاهللا سبحانه وتعاىل يقول
َرُسوَلِ◌ َصلَّى اللَّه ويقول ال) ١٢(. }فسدينأحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد يف األرض إن اهللا ال حيب امل

خْصَلَتاِن َمْن َكانـََتا ِفيِه َكَتَبُه اللَُّه َشاِكرًا َصاِبرًا َوَمْن ملَْ َتُكونَا ِفيِه ملَْ َيْكتُْبُه اللَُّه َشاِكرًا َوَال : َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َتَدى ِبِه َوَمْن َنَظَر ِيف ُدنْـَياُه ِإَىل َمْن ُهَو ُدونَُه َفَحِمَد اللََّه َعَلى  َمْن َنَظَر ِيف ِديِنِه ِإَىل َمْن ُهَو فَـْوَقُه فَ :َصاِبرًا اقـْ

 َوَمْن َنَظَر ِيف ِديِنِه ِإَىل َمْن ُهَو ُدونَُه َوَنَظَر ِيف ُدنْـَياُه ِإَىل َمْن ُهَو .َما َفضََّلُه ِبِه َعَلْيِه َكَتَبُه اللَُّه َشاِكرًا َصاِبرًا
 )١٣."(َف َعَلى َما َفاَتُه ِمْنُه ملَْ َيْكتُْبُه اللَُّه َشاِكرًا َوَال َصاِبرًافَـْوَقُه َفَأسِ 

فاإلميان بأن احلياة األبدية خري من الدنيا تذكر اإلنسان أيضا بأن املصلحة الدائمة خري من 
: َعَلْيِه َوَسلَّمَ ويؤكد هذه احلقيقة قول الَرُسوُل َصلَّى اللَّه . املصلحة العاجلة املنقطعة وإن كانت كبرية

َر اْلَعَمِل أَْدَوُمُه َوِإْن َقلَّ "  )١٤."(اْكَلُفوا ِمَن اْلَعَمِل َما ُتِطيُقوَن َفِإنَّ َخيـْ
ذب النفس   ليس أنهيؤكد لإلنسان الذي ) ١٥ (َوَشرِّهِ اإلميان بِاْلَقَدِر َخْريِِه ومن القيم اليت 

 كما .  صاحله وإن كان آجاليف دائما ادته هو، وأن ما جيري له دون إر ما حيدث لهكل مسؤوال عن  
فهذا االعتقاد يعينه على التسليم . أن اإلنسان مسؤول فقط عن ما هو خمري فيهيؤكد له هذا اإلميان 

والشعور باإلحباط الشديد أحد . للواقع بعد بذل اجلهد والرضا به بدال من السخط واإلصابة باإلحباط
مميزا عن يكون لبأشياء ثالثة رئيسة ال بد من توفرها اإلنسان ود اهللا  ز وقد .عوامل ردة الفعل العنيفة

اهلداية الربانية الفطرية والتعاليم ) ٢حرية االختيار، ) ١: هيوهذه األشياء . مسؤوالاملخلوقات األخرى و 
ا   )١٦.(من حرية االختيارمنها و والقدرة على فهم اهلداية واالستفادة ) ٣ األنبياء،اليت جاء 

                                                
 .  ١٦٩: سورة األعراف)  11(
 .٧٧: سورة القصص)  12(
 .صفة القيامة: الرتمذي ) ١٣(
 .بقي سند املكثرين: مسند أمحد)  14(
 .اإلميان: صحيح صحيح مسلم ) ١٥(
 . كشف الغيومإمساعيل،)  16(
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 الواضح أن كون اإلنسان خمري يف بعض أموره مع توفري عوامل التكليف هي نفسها عملية ومن
وهي يف . تدريبية لإلنسان، تعلمه مهارة اختاذ القرارات النابعة من قناعته الذاتية ليتحمل هو مسؤوليتها
اعات اليت قد الوقت نفسه حتثه على استخدام عقله فال يكون جمرد آلة يف أيدي بعض القيادات أو اجلم

 َتُكونُوا ِإمََّعًة تـَُقوُلوَن ِإْن َأْحَسَن ال": فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول. تقوده إىل العنف والتطرف مثال
 وا َفالالنَّاُس َأْحَسنَّا َوِإْن ظََلُموا ظََلْمَنا َوَلِكْن َوطُِّنوا أَنْـُفَسُكْم ِإْن َأْحَسَن النَّاُس أَْن ُحتِْسُنوا َوِإْن َأَساءُ 

 )١٧(".َتْظِلُموا
وتقوم العبادات املفروضة وغري املفروضة أيضا بتدريب الفرد على ما جيعله إنسانا مؤهال لتوفري 

 تذكره بقيمة الوقت فهو رأس مال اإلنسان الذي ال ميكن  الصلواتأوقاتف. حياة ناجحة وهانئة لنفسه
 .ليحقق له احلياة األفضل يف الدنيا ويف اآلخرةاستعادته إذا ضاع وتذكره بضرورة استثماره وحسن تنظيمه 

 فالصالة .بدل العشوائيةوالرتتيب  بالتنظيم روح التعامل تنميةكما تسهم الصالة يف 
ا وسننها كفيلة بأن تعلم الفرد أمهية التنظيم والرتتيب إذا أقامها على  بشروطها السابقة ألدائها وأركا

ه التورط يف القرارات العاطفية الفجائية اليت قد تكون سببا وهذا جينب. الوجه الصحيح حسب شروطها
 .يف حدوث التطرف والعنف

بحانه وتعاىل يعد من يتحكم يف هواه سفاهللا . والصوم يعلم اإلنسان الصرب وضبط النفس 
ى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى{: يقول تعاىل. اجلنة  )١٨.(}وأما من خاف مقام ربه و

فاهللا يثين على نبيه . اليت حرص اإلسالم على تنشئة الفرد عليها حسن اخللق عموماومن القيم 
َا : "ويقول الرسول َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ) ١٩.(}وإنك لعلى خلق عظيم{: املصطفى بقوله تعاىل ِإمنَّ

َما ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِيف اْلِميزَاِن  ":ويقول عليه الصالة والسالم أيضا). ٢٠."(بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َصاِلَح األْخَالقِ 
ُلُغ ِبِه َدَرَجَة َصاِحِب الصَّْوِم َوالصَّالةِ   )٢١(."أَثْـَقُل ِمْن ُحْسِن اْخلُُلِق َوِإنَّ َصاِحَب ُحْسِن اْخلُُلِق لََيبـْ

ن تكرب من تواضع هللا رفعه وم: "يقول الرسول َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ . ومن حسن اخللق التواضع
 )٢٢".(وضعه اهللا، ومن اقتصد أغناه اهللا، ومن بّذر أفقره اهللا

وال تستوي {: عن إساءة اآلخرين، إذ يقول تعاىلمن القيم اليت حث عليها اإلسالم احللم و 
 وقاَل )٢٣(}.احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم

 )٢٤."(نَاُة ِإنَّ ِفيَك َخْصَلتَـْنيِ حيُِبـُُّهَما اللَُّه اْحلِْلُم َواأل: لَّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِألََشجِّ َعْبِد اْلَقْيسِ النَِّيبَّ َصلَّى ال
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مثل {: وحث اإلسالم على الكرم ووعد املنفقني يف سبيل اهللا أجرا عظيما، إذ يقول تعاىل
بع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت س

 أثىن اهللا فقد. الكرم إيثار اآلخرين على النفس أمسى درجات منو )  ٢٥(}.ملن يشاء واهللا واسع عليم
والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم {:ى من يفعل ذلك يف قوله تعاىلتعاىل عل

م خصاصة ومن يوق شح نفسه وال جيدون يف صدورهم حاجة مما  أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
 )٢٦(}.فأولئك هم املفلحون

وجعل اإلسالم أن حيب اإلنسان ألخيه ما حيبه لنفسه شرطا لإلميان، حيث يقول عليه الصالة 
 ) ٢٧."(ال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ حيُِبَّ ألِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسهِ : " والسالم

إن اهللا يأمر بالعدل { : يقول تعاىل.  القيم اليت أوجبها اإلسالم العدل واإلحسانومن
 )٢٨.(}واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
ومن الصفات . وكما حث اإلسالم على بعض الصفات فإنه حذر املسلم من صفات أخرى

فهما من الصفات اليت تؤدي إىل القطيعة حىت بني ذوي األرحام وإىل . لاليت حذر منها اجلشع والبخ
َلُكْم : "...العنف، حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم َوإِيَّاُكْم َوالشُّحَّ َفِإنَّ الشُّحَّ أَْهَلَك َمْن َكاَن قَـبـْ

 )٢٩."( َوأََمَرُهْم بِاْلُفُجوِر فَـَفَجُرواأََمَرُهْم بِاْلَقِطيَعِة فَـَقَطُعوا َوأََمَرُهْم بِاْلُبْخِل فَـَبِخُلوا
لم يدفع إبليس إىل ف .ومنها أيضا الِكرب الذي كثريا ما يكون سببا يف عنف املخلوقات وتطرفها

سوى الكرب، حيث رأى نفسه أفضل من ) اإلنس واجلن(كلفة  املخلوقات املإغواءاختيار معصية ربه و 
 إذ أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من قال ما منعك أال تسجد{: قول تعاىلي .آدم
تلك الدار اآلخرة جنعلها { : فجعل اإلسالم الكرب من الصفات املذمومة حيث يقول تعاىل)٣٠(} .طني

كذلك يطبع اهللا {: ويقول تعاىل) ٣١(}.للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني
 )٣٣.( والكرب هو رفض احلق واحتقار الناس)٣٢(}.على كل قلب متكرب جبار

ى اإلسالم عن الغضب الذي يفقد اإلنسان عقله، حيث سأل َرُجل النيب عليه الصالة  و
وجيعل عليه الصالة ) ٣٤."(ال تـَْغَضبْ : َقالَ . فَـَردََّد ِمرَارًا. ال تـَْغَضبْ : "والسالم أن يوصيه فقال له

ِديُد بِالصَُّرَعةِ : "حيث يقولوالسالم قوة الرجل يف سيطرته على غضبه،  ِديُد الَِّذي . لَْيَس الشَّ َا الشَّ ِإمنَّ
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وينصح النَِّيبِّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم من يتملكه الغضب أن يتعوذ من ) ٣٥."(َميِْلُك نـَْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ 
 )٣٦.(الشيطان

ى اإلسالم عن املبالغة يف اخلصومة، إذ يقول النَِّيبِّ  ِإنَّ أَبْـَغَض : " َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ كما 
ممن " اْلَفاِحَش اْلَبِذيءَ "وأكد الرسول عليه الصالة والسالم أن ) ٣٧."(الرَِّجاِل ِإَىل اللَِّه األَلدُّ اْخلَِصمُ 

 )٣٨.(يبغضهم اهللا
ْسِب اْمرٍِئ ِحبَ : "وجعل اإلسالم احتقار املسلم حراما، حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 )٣٩(َ".ِمَن الشَّرِّ أَْن َحيْتِقَر َأَخاُه اْلُمْسِلم
م ى عن إساءة الظن باآلخرين، والتجسس عليهم واغتيا يا أيها الذين آمنوا {: يقول تعاىل. و

اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أحيب أحدكم أن يأكل 
والغيبة هو أن يذكر املسلم أخاه يف الغيب ) ٤٠.(}ا فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيمحلم أخيه ميت

وجعل اإلسالم غش ) ٤٢.(وجعل احلسد منافيا لإلميان) ٤١.(مبا يكره من الصفات املوروثة وإن كانت فيه
َث  "وجعل من آيات النفاق ) ٤٤.(وكذلك الطعن يف األنساب) ٤٣.(املسلم حراما َكَذَب َوِإَذا ِإَذا َحدَّ

 )٤٥."(َوَعَد َأْخَلَف َوِإَذا اْؤمتَُِن َخانَ 

 :إعداد الفرد اجتماعيا
اإلنسان، كل إنسان ليس إال فردا يعيش يف جمتمع قد يكون صغريا أو كبريا، وهو ليس إال جزءا 

تمع  .ويستحيل أن يعيش دون التفاعل مع بعض أفراده، أو بعيدا عن تأثرياته. يف ذلك ا
 شك فيه أن اإلنسان إذا متسك بالقيم اليت حتقق له طمأنينة النفس والسالم فإن ذلك ومما ال

ذيب الفرد لذاته فحسب، . ينعكس على سلوكه مع اآلخرين ومع ذلك فإن اإلسالم مل يقتصر على 
تمع الذي ينتمي إليه أو البيئة  بل حرص على إعداده ليكون عضوا صاحلا، يسهم بطريقة إجيابية يف ا

 .اليت يعيش فيها
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 لقد عمل اإلسالم على إشاعة التعايش السلمي بني الناس بوسائل عديدة، ومن أبرزها جعل 
ٌر؟ َقالَ : "سأل َرُجل النَِّيبَّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ . الدعاء بالسالم حتية املسلمني ُتْطِعُم : َأيُّ اإلْسَالِم َخيـْ

اْلمسلم َمْن "ويؤكد عليه الصالة والسالم أن ) ٤٦".(َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن ملَْ تـَْعِرفْ الطََّعاَم َوتـَْقرَأُ السَّألَم 
كما يؤكد الرسول صلى اهللا عليه وسلم حرمة دم اإلنسان وماله ) ٤٧."(َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدهِ 

ْهِر ِدَماؤُُكْم َوأَْمَواُلُكْم وَ َ...: " وعرضه بقوله يوم النحر أَْعرَاُضُكْم َعَلْيُكْم َحرَاٌم َكُحْرَمِة َهَذا اْلبَـَلِد ِيف َهَذا الشَّ
 )٤٨."(ِيف َهَذا اْليَـْومِ 

وتعاونوا على الرب والتقوى {: يقول تعاىل. وحث اإلسالم اإلنسان على التعاون يف سبل اخلري
 )٤٩(}.إن اهللا شديد العقاب. وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهللا

ولبثِّ روح التعاون والشعور باملسؤولية االجتماعية سّخر اإلسالم وسائل عديدة منها العبادات 
 مناسبات ال تقارعها املؤمترات العيدين واحلجو اجلمع يف و يف الصلوات اخلمس مجاعة فالصالة . اجلماعية

ا فرصا لتدريب الفرد على التعامل مع اجلماعة سبات تدرب اإلنسان فهي منا. الشعبية من حيث كو
واملقصود باآلخرين هنا ليس األفراد الذين . على التعاون مع اآلخرين لتحقيق املصاحل اخلاصة واملشرتكة

قد خيتار اإلنسان التعامل معهم، ولكن اآلخرين ممن ال ميلك إال فرصة ضعيفة جدا يف اختيارهم، أي أنه 
 احلي الواحد، أو يف سكان جمموعة من األحياء، واآلخرون يتمثلون يف سكان. جمرب على التعامل معهم

...) املهنية والسياسية(أو يف سكان املدينة كلها، أو يف أفراد األمة اإلسالمية عرب االنتماءات املكتسبة 
 ...).العرقية واجلغرافية(وعرب االنتماءات املوروثة 

ى عملية التنظيم  أيضا تدريب رباين عملي عل- مثال-  الصفوف يف الصالةترتيبوعملية 
 .وعلى موازنة الرغبات الشخصية برغبات اآلخرين

اإلسالم الفرد بالعديد من الروابط حىت يضطر إىل موازنة أهوائه الشخصية ومصاحله مع يقيد و 
يتمكن من لعيش مع أعضائها بسالم ، وليتدرب على الهذه الروابطإطار مصاحل األفراد اآلخرين يف 

روابط وهناك . على حقوقها النسبيةاإلسالم  أكد ،وروثةمروابط فهناك . واآلخرةحتقيق سعادته يف الدنيا 
 . على حقوقها النسبيةاإلسالم أيضا مكتسبة بال حدود أكد 

 :الروابط الموروثة
دودين إىل روابط تضم أفرادا عديدين، عمن رابطة ال تضم إال أفرادا ماملوروثة تتدرج الروابط 

 .وذوي الرحم اآلخرين، ورابطة اإلنسانية، الوالدينالد باألو مثل رابطة الزوجية، و 

                                                
 .اإلميان: صحيح البخاري)  46(
 .اإلميان: صحيح البخاري)  47(
 .املناسك: ابن ماجة)  48(
 .٢: سورة املائدة)  49(
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 :زوجيةرابطة ال
ومن { : ، حيث يقول تعاىل ذات األمهيةلقد اعترب اإلسالم رابطة الزوجية من أهم الروابط

ويصور اهللا ) ٥٠.(}آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة
حل لكم ليلة الصيام الرفث إىل أُ { : ة املتميزة يف القرب بني الزوجني فيقول تعاىلسبحانه وتعاىل العالق

ومن املعلوم أنه ليس هناك شيء ألصق باإلنسان من ) ٥١(}.نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن
 .مالبسه، إضافة إىل ما فيه من معىن السرت والصون واحلماية

 الرابطة بتحريص الزوجني على حسن أداء حقوقها وهلذا حيث اإلسالم على تقوية أواصر هذه
أكمل املؤمنني : " مثالوبذل ما يضمن القوة واملتانة هلذه الرابطة، إذ يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

أميا امرأة ماتت : "وقال بالنسبة للزوجة مثال) ٥٢."(إميانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم
 )٥٣".(نةوزوجها عنها راض دخلت اجل

 :رابطة األوالد بالوالدين
) ٥٤.(أوالدمها وحسن إعدادهم للفالح يف الدنيا واآلخرةبالعناية باإلسالم الوالدين أوصى قد ل

 )٥٥(.وجعل اإلنفاق على األهل بدون تبذير أعظم أجرا من اإلنفاق يف غريه

 قرن اهللا  إذا، خاصاللوالدين حقفقد جعل اإلسالم  والدوكما أن اإلسالم أوصى حبقوق األ
بل ذهبت الوصية بالوالدين إىل  )٥٦(.سبحانه وتعاىل بني عمود اإلميان، الوحدانية، وبني بر الوالدين

 )٥٧.(أبعد من ذلك حيث أوصى اإلسالم بأصدقائهما أيضا

 :رابطة الرحم عموما
اإلسالم ال يعرتف و .  منهاوسع، ومتثل حلقة أالقرابة تتفرع عن رابطة عمومارابطة الرحم 

 يف حدودبأمهية هذه الرابطة فحسب، بل حيث على مراعاة حقوقها والعمل على تقويتها وتنميتها، 
قرن ما يومن هذه النصوص . ، يف نصوص قرآنية عديدة وأحاديث نبوية كثريةنسبية املناسبةحقوقها ال

ساد يف األرض  اإلف ومن النصوص ما جيعل)٥٨ (.بني تقوى اهللا ومراعاة حقوق الرحمفيه القرآن الكرمي 

                                                
 .٢١: الروم)  ٥٠(
 .١٨٧: البقرة)  ٥١(
 .الصاحل، وقال عنه حسن صحيح حتقيق ٢٣٣-٢٣٢: ١ يف حق املرأة؛ النووي جالرضاع، ما جاء: الرتمذي)  ٥٢(
 .الرتمذي، الرضاع، ما جاء يف حق الزوج)  ٥٣(
 .٦: التحرميسورة )  ٥٤(
 .الزكاة، فضل النفقة: صحيح مسلم)  ٥٥(
 .٥: ؛ وانظر العنكبوت٢٥-٢٤: اإلسراءسورة )  ٥٦(
 .سند املكيني، رواية أيب أسيدأمحد، ؛ الرب، فضل صلة أصدقاء: صحيح مسلم)  ٥٧(
 .٦: ؛ وانظر األحزاب٧٥: األنفال؛ سورة ١: النساءسورة )  ٥٨(
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فهل عسيتم إن توليتم أن { : ها من املستحقني للعن، يف قوله تعاىليقطع الرحم، وجيعل فاعلمساويا ل
 وحرم )٥٩.(}أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم. تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم

 )٦٠.(اإلسالم اجلنة على قاطع الرحم

 :رابطة اإلنسانية
م مجيعا إىل الاليت تربط بني بين آدم وأكثرها مشولية تلك لروابط املوروثة امن أو سع لعل  نتسا

وجعل اإلسالم لرابطة اإلنسانية حقوقا ال تعد وال . هم مجيعا إىل صنف الناسئآدم عليه السالم وانتما
ُسوُل اللَِّه رَ ومن هذه احلقوق قول ال .حتصى، إذ تندرج حتتها مجيع احلقوق اخلاصة برابطة القرابة والرحم

لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يـَْرَحْم َصِغريَنَا َويـَُوقـِّْر َكِبريَنَا َويَْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َويـَْنَه َعِن " :َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ومن ) ٦٢."(ال يـَْرَحُم اللَُّه َمْن ال يـَْرَحُم النَّاسَ : "ومنها أيضا قوله عليه الصالة والسالم) ٦١."(اْلُمْنَكرِ 
 يـَتَـَناَجى ثًَة َفالِإَذا ُكْنُتْم َثال":  النَِّيبُّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّممراعاة شعور اآلخرين يف قول هاحقوقأدىن 
  )٦٣(."َخِر َحىتَّ َختَْتِلُطوا بِالنَّاِس َأْجَل أَْن ُحيْزِنَهُ ِن ُدوَن اآلَرُجال

 :الروابط المكتسبة
د من الروابط املكتسبة بشكل واضح ولعل من أبرز هذه الروابط لقد ُعين اإلسالم بعد

قد أوصى اهللا سبحانه وتعاىل حبقوقها وحّرص عليها يف قوله ف.  والصداقة والضيافةاملكتسبة رابطة اجلوار
واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القرىب واليتامى واملساكني واجلار {: تعاىل
 )٦٤.(}لقرىب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل، وما ملكت أميانكمذي ا

من  : "يف قوله صلى اهللا عليه وسلموالضيف وأوصـى الرسـول صـلى اهللا عليه وسلم حبق اجلوار 
) ٦٥".(كـان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه

من يا رسول اهللا؟ : قيل! واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن: "أيضا علـيه وسلم وقـال صـلى اهللا
 )٦٦).(غدره وشروره"(الذي ال يأمن جاره بوائقه: "قال

: صداقة، وذلك لقوله َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ الاأللفة و  يهاالقيم اليت حيث اإلسالم علمن و 
َر ِفيَمْن الاْلُمْؤِمُن ُمْؤَلٌف َوال  )٦٧."( يـُْؤَلفُ  يَْأَلُف َوال َخيـْ

                                                
 .األدب، من وصل: ؛ وانظر صحيح البخاري٢٣-٢٢: حممدسورة )  ٥٩(
 .٤٢٩-٤٢٨: ١٠األدب، إمث القاطع؛ وانظر العسقالين ج: صحيح البخاري)  ٦٠(
 .الرب والصلة: الرتمذي ) ٦١(
 .التوحيد: صحيح البخاري)  62(
 .االستئذان: صحيح البخاري ) ٦٣(
 .٣٦: النساء)  ٦٤(
 .األدب، حق الضيف: صحيح البخاري)  ٦٥(
 .األدب، الوصاية باجلار، األدب، إمث من ال يأمن: صحيح البخاري)  ٦٦(
 .الكوفيني: مسند أمحد؛ باقي املكثرين: مسند أمحد ) ٦٧(
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فالرسول صلى اهللا عليه وسلم . أما رابطة األخوة اإلسالمية فقد أعطاها اإلسالم أمهية خاصة
 )٦٨(."َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ حيُِبَّ ِألَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسِه : "يقول

 :واجبات اتمع جتاه الفرد
ومركز . والدولة...تمع أي وحدة تربطها رابطة الزمان واملكان مثل األسرة والقرية املقصود با

فقد عرفها  . والدولة حىت متعددة األديان ليست شيئا جديدا يف اإلسالم. االهتمام هنا هي األخرية
 )٦٩".(يفةالصح"املسلمون منذ أربعة عشر قرنا يف املدينة قبل جميء النظام الالدينية وكان هلا دستورها 

ويقتصر على وضع بعض ) ٧٠(يغلب على اإلسالم أنه ال يتدخل يف شكل النظام السياسي 
 :املبادئ األساسية ألسباب من أبرزها ما يلي

 .نظام احلكم يف اإلسالم وسيلة وليست هدفا ومهمتها األساسية هو تطبيق الشريعة الربانية. ١
تتنوع وتتغري حبسب املكان والزمان، ونظام ) باألرض والشع(طبيعة العناصر األولية للدولة . ٢

. احلكم املثايل ينبغي أن يكون نتيجة تفاعل حمكم بني املبادئ األساسية والعناصر األولية للدولة
 .ومادامت هذه العناصر ختتلف باختالف املكان والزمان فمن الطبيعي أن تتعدد النظم الصاحلة وتتغري

تمع،  . بصفته شخصية اعتبارية مستقلة، منح األفراد حقوقا كثريةوقد أوجب اإلسالم على ا
تمع ليس إال جمموعة من األفراد ال ميلك شيئا ال ميلكه ولو بعض أفراده، وال  وينبغي أن نالحظ أن ا

فالنظام مثال إمنا يصنعه املتميزون من أفراده وال . يستطيع أن مينح شيئا ال ميكُِّنه منه القادرون من أفراده
وهلذا كان على كل فرد واجبات جتاه نفسه وجتاه جمتمعه يف . م بتطبيق النظام إال القادرين من أفرادهيقو 

تمع  .حدود إمكاناته، مث لكل فرد حقوقا على ا

 :االعتماد على التنظيم
تمع  تسيري أموره  النظام يف على -مهما كان صغري احلجم-حيرص اإلسالم على أن يعتمد ا

ومن .  أو االعتماد على التطوع فقطفقط بدال من االعتماد على األفراد املتميزين اته،وتوفري احتياج
َرُسول َصلَّى اللَّه َعَلْيِه يقول ال. األمثلة على ذلك انتخاب أمري حىت لو كانت اجلماعة ال تزيد عن الثالثة

 )٧١(."ثٌَة ِيف َسَفٍر فَـْليُـَؤمُِّروا َأَحَدُهمْ  ِإَذا َكاَن َثال:َوَسلَّمَ 
طاعة أويل األمر واحدة من القيم اليت تقي اإلنسان شر ف .وأوجب على املرؤوسني طاعة أمريهم

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف {: يقول تعاىل. التطرف

                                                
 .ألدب، ا املظامل والغصب،اإلميان: صحيح البخاري ) ٦٨(
 .٦٤-٥٠؛ العوا ص ٤٧-٣٩محيد اهللا ص )  69(
 . ولكن مع املبالغة الشديدة١٩٢٥وهذه احلقيقة أكدها علي عبد الرزاق عام . ٦٨-٦٦؛ العوا ص ٥٥-٥٤أسد، ص )  70(
 .اجلهاد: أبو داوود ) ٧١(
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 والطاعة )٧٢(.}. وأحسن تأويالشيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري
يقول . ال تعين املطاوعة يف احلرام أو اإلحجام عن تقدمي النصيحة، ولكن تعين عدم اخلروج على احلكم

َة َلُه َوَمْن َماَت َوَقْد نـَزَ " :َرُسوَلِ◌ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ال َع َمْن َماَت َعَلى َغْريِ طَاَعِة اللَِّه َماَت َوَال ُحجَّ
َعٍة َكاَنْت ِميَتُتُه ِميَتَة َضال  )٧٣(".َلةٍ يََدُه ِمْن بـَيـْ

بقرار ويل ما مل يكن فيه معصية هللا وإن مل يقتنع اإلنسان واجب  األمرالتسليم لويل فجعل 
تسليم الصحابة لقرار الرسول صلى اهللا عليه ن النماذج وم. األمر مادام يف األمر فسحة لالختالف شرعا

تسليم الصحابة لقرار خليفة رسول مثاله أيضا و ) ٧٤.( عليهالح احلديبية بالصورة اليت متعقد صيف وسلم 
من قرار أمري  موقف الصحابةكذلك و ) ٧٥(اهللا أبا بكر الصديق بالنسبة حلرب الردة، وبعث جيش أسامة

 )٧٦.( توزيع أرض العراقاالمتناع عن املؤمنني عمر 
يقول الَرُسوُل َصلَّى اللَّه َعَلْيِه . اكم العدلومن زاوية أخرى فإن اإلسالم أوجب على احل

ِإنَّ َأَحبَّ النَّاِس ِإَىل اللَِّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوأَْدنَاُهْم ِمْنُه َجمِْلًسا ِإَماٌم َعاِدٌل َوأَبْـَغَض النَّاِس ِإَىل اللَِّه " َ :َوَسلَّم
ا أوجب على احلاكم الرأفة والرمحة بالشعب ما مل يكن فيه كم) ٧٧."(َوأَبْـَعَدُهْم ِمْنُه َجمِْلًسا ِإَماٌم َجائٌِر 

 )٧٨. (اعتداء على احلقوق اخلاصة أو العامة
التزام الوالء عرب الزمان واملكان ومن القيم اليت تعني على الوقاية من شر الشذوذ والتطرف 

َعَلْيُكْم بِاجلََْماَعِة ... مثَُّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ  أُوِصيُكْم بَِأْصَحاِيب : َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ يقول الرسول. اجلماعة
 َمْن . َمْن أَرَاَد ُحبُْبوَحَة اْجلَنَِّة فَـْليَـْلَزِم اجلََْماَعةَ .َوإِيَّاُكْم َواْلُفْرَقَة َفِإنَّ الشَّْيطَاَن َمَع اْلَواِحِد َوُهَو ِمَن اِالثْـنَـْنيِ أَبْـَعدُ 

 )٧٩(."ُه َسيَِّئُتُه َفَذِلُكُم اْلُمْؤِمُن َسرَّْتُه َحَسَنُتُه َوَساَءتْ 

 :توفير التشريعات
تمع من منظور اإلسالم توفري التشريعات اليت حتدد واجبات الفرد جتاه نفسه  من واجبات ا

بقية (وجتاه من خيتار التعامل معهم، وجتاه اآلخرين الذين يضطر إىل التعامل معهم ) النجاة يف اآلخرة(
تمع تمع توفري التشريعات اليت حتدد حقوق الفرد عند اآلخرين الذين خيتار ).أفراد ا  ومن واجبات ا

تمع عموما وذلك لكي يتمكن من حتقيق السعادة يف احلياة املؤقتة ويف . التعامل معهم، وبقية أفراد ا
 .احلياة األبدية لنفسه ولغريه

                                                
 .٥٩: سورة النساء)  72(
 املكثرين: مسند أمحد ) ٧٣(
 .٢٩٥: ٣ابن القيم، زاد ج)  74(
 .٧، ٣: ٦؛ وانظر ابن كثري، البداية جاملغازي: ح صحيح البخاريصحي ) ٧٥(
 .٥١-٤٥أبو يوسف ص )  76(
 .األحكام: الرتمذي)  77(
 .األمارة: صحيح مسلم)  78(
 .الفنت: الرتمذي ) ٧٩(
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لذي يكفل التنظيم املناسب للبيئة اليت وقد وّفر اإلسالم النظام املكتوب املصون من التحريف ا
يعيش فيها الفرد، وفرصة احلصول على املعونة الضرورية، وفرصة استثمار طاقاته وجين مثارها، وفرصة 

العيش يف بيئة آمنة، وفرصة املشاركة يف القرارات اليت تعنيه، وفرصة االعرتاض بدون اخلوف من العقوبة 
 .اهللا وسنة نبيه وبطريقة مشروعةما دام االعرتاض يستند إىل كتاب 

 :حقوق الضعفاء
تمع بصفة خاصة، إذ  لقد حرص اإلسالم على توفري احلقوق الالزمة ملن يعتربون ضعفاء يف ا

فربط النصر والرزق ) ٨٠."(َهْل تـُْنَصُروَن َوتـُْرَزُقوَن ِإال ِبُضَعَفاِئُكمْ : "يقول النَِّيبُّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
مب م يف حدود إمكانا تمع ما داموا يؤدون واجبا ويقول عليه الصالة والسالم أيضا . الضعفاء يف ا

 ) ٨١."(ُربَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع بِاألبْـَواِب َلْو أَْقَسَم َعَلى اللَِّه ألبـَرَّهُ : "مؤكدا فضل الضعفة واملساكني بقوله
تمع يد  العون عندما يكون عاجزا عن حتقيق ومن حقوق الضعيف أن ميد له بعض أفراد ا

مصاحله الشخصية املشروعة بنفسه أو لوحده، مثل أن جيد العون يف سن الطفولة من العناية والرتبية 
تمع عموما ومثاله أيضا أن جيد العناية الالزمة والتوقري يف سن الشيخوخة . الواجبتني على والديه أو ا
ومثاله أيضا ) ٨٢."(لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يـَْرَحْم َصِغريَنَا َويـَُوقـِّْر َكِبريَنَا: "لمفمثال يقول الرسول صلى اهللا عليه وس

إمنا {: حقه يف التأمني االجتماعي وسد حاجته الطارئة أو الدائمة من الزكاة املفروضة، إذ يقول تعاىل
م ويف الرقاب وال غارمني ويف سبيل اهللا وابن الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلو

ولعل من أبرز أمثلة التكافل . ومن الصدقات اليت حيث اإلسالم عليها) ٨٣.(}السبيل فريضة من اهللا
 ) ٨٤.(املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين يف املدينة

َأْكَمُل : "وجيعل اإلسالم اإلحسان إىل النساء معيارا للفضل، إذ يقول عليه الصالة والسالم
وجعل اجلنة حتت أقدام األمهات، حيث ) ٨٥.(ِمِنَني ِإميَانًا َأْحَسنُـُهْم ُخُلًقا َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم لِِنَساِئِهمْ اْلُمؤْ 

أََرْدُت أَْن أَْغُزَو َوَقْد : ورد يف احلديث أن رجال َجاَء ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَـَقاَل يَا َرُسوَل اللَّهِ 
َها: فَـَقالَ . ْئُت َأْسَتِشريُكَ جِ  كما جعل ) ٨٦."(َهْل َلَك ِمْن أُمٍّ َقاَل نـََعْم َقاَل َفاْلَزْمَها َفِإنَّ اْجلَنََّة َحتَْت رِْجَليـْ

َمْن يَِلي ِمْن َهِذِه : "العناية بالبنات سببا للوقاية من النار، حيث يقول النَِّيبُّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
رًا ِمَن النَّارِ اْلبَـ   ) ٨٧."(َناِت َشْيًئا َفَأْحَسَن إِلَْيِهنَّ ُكنَّ َلُه ِستـْ
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م اإلسالم خريا اليتيم واألرملة، حيث يقول عليه الصالة ) ٨٨(ومن الضعفاء الذين أوصى 
) ٨٩"(ائِِم اللَّْيَل الصَّائِِم النـََّهارَ السَّاِعي َعَلى اْألَْرَمَلِة َواْلِمْسِكِني َكاْلُمَجاِهِد ِيف َسِبيِل اللَِّه َأِو اْلقَ : "والسالم
 )٩٠". (أَنَا وََكاِفُل اْلَيِتيِم ِيف اْجلَنَِّة َهَكَذا َوَقاَل بِِإْصبَـَعْيِه السَّبَّابَِة َواْلُوْسَطى: "ويقول

 :حق العمل والكسب
ومن احلقوق توفري الفرص املتساوية يف العمل والكسب، مع مراعاة أن اإلنسان مستخلف على 
ا عن غريه، مث أضاف إليه اإلنسان من  املال الذي بيده، حصل عليه مبا منحه اهللا من قدرات ميزه اهللا 

وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما {: يقول تعاىل. اجتهاده بفضل من اهللا
 ) ٩١. (}اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب

لى نفسه وماله وعرضه بتوفري العقوبات الرادعة مثل إقامة ومن حقوقه تأمينه من االعتداء ع
ا كثريا) ٩٢.(احلدود على القاتل والسارق والزاين  )٩٣.(وتأمني فرصة املعاملة العادلة اليت ُعين اإلسالم 

 :حقوق الفرد المنتمي إلى األقلية
ــة الالزمــة للقاصــرين مــن  مواطنــيها مــن ومــع أن اإلســالم يطالــب حكــومة األغلبــية بتوفــري احلماي

التـضليل والغـواية فإنـه يراعـي حقـوق خمـتلف الفـئات البـشرية، ومـنها األقلـية داخـل إطـار الوحدة السياسية 
فيمـنح األغلبية حقوقا يف الشؤون العامة اليت يتعذر . الـواحدة، ولكـن بنـسب مـتفاوتة تلـيق بأمهـية كـل فـئة

، مثل العبادات واحلقوق املدنية فإن اإلسالم مينح وأمـا يف الـشؤون الفـردية. فـيها الـتعدد ال ميـنحها لألقلـية
 )٩٤(.لألقليات حقوقها املناسبة يف ظل املبادئ العامة للدستور الذي تسري عليه األغلبية

وهلذا فإن الدولة ذات األغلبية اإلسالمية تسمح ملواطنيها األصليني من غري املسلمني ممارسة 
م اخلاص م اخلاصة، وتطبيق تشريعا ة يف احلدود اليت ال تتعارض مع التشريعات األساسية عبادا

 )٩٥(.لألغلبية، وال جتربهم على اعتناق دين األغلبية
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل {:  تعاىلهقولوينطلق هذا التعامل من 

كم اهللا عن الذين إمنا ينها . خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم، إن اهللا حيب املقسطني
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قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم 
 )  ٩٦(}.الظاملون

الدنيا : يف الدارينكلها، األصل أن اإلسالم يهدف إىل حتقيق السالم للمخلوقات املكلفة  ف
جاهز للتعاون أيضا  الشامل فإن اإلسالم بعض التعاون لتحقيق هذا السالمالوإذا رفض . واآلخرة معا

، سواء أكانت من مواطين الدولة اإلسالمية أم احلياة الدنيا مع هذه الفئةاحملدود يف على حتقيق السالم 
 .مل تكن

وقد سبق اإلسالم التشريعات البشرية اليت ظهرت مع التوجه العلماين أو الالديين يف ضمان 
ولعل من . لعيش بسالم يف جمتمع متعدد األعراق والديانات واحلضاراتاحلقوق الالزمة للعيش الكرمي وا

أبرز األدلة على ذلك استمرار الديانات غري اإلسالمية عموما وازدهارها يف البالد اليت تعاقبت عليها 
أما خارج العامل اإلسالمي فقد ظهر هذا التسامح الديين . حكومات إسالمية عديدة عرب القرون الطويلة

جة العلمانية أو الالدينية اليت منحت مجيع األديان بعض احلقوق واستفردت هي بالتشريعات مع مو 
فعطلت تطبيق الشريعة اليهودية واملسيحية واإلسالمية يف هذه الشؤون، إال أن . املتعلقة بالشؤون العامة

 .تقرها األغلبية احلقيقية أو املصنوعة

 :الشورىتوفير فرصة 
تمع الفرد عوامل جتأبرز لعل من  أو من ينوب عنه عند اختاذ نب العنف والتطرف أن يستشري ا

تمعالقرارات اهلامة   .الدولة…األسرة، واملدرسة، والعمل، و: يف كافة مستويات السلطة يف ا

 وشاورهم يف األمر فإذا ...{: فاهللا سبحانه وتعاىل يأمر نبيه. فاملشورة يف الغالب تطيب نفوس احملكومني
 وذلك مع احتمال أن تؤدي املشورة أحيانا إىل نتائج )٩٧(}فتوكل على اهللا، إن اهللا حيب املتوكلنيعزمت 
م وأقامــوا الــصالة وأمــرهم شــورى  {: ويثــين علــى املؤمنــني بقــوله تعــاىل)٩٨.(عكــسية والــذين اســتجابوا لــر

  )٩٩(}.بينهم
هم اهللا ألفضل ما حيضرهم، ما تشاور قوم قط بينهم إال هدا: "يقول النيب صلى اهللا عليه وسلمو 
عليه الصالة وكذلك من السنة قول النيب ) ١٠٠."(إال عزم اهللا هلم بالرشد أو بالذي ينفع" ويف لفظ
ما شقي عبد مبشورة وما سعد باستغناء "و) ١٠١"(ما ندم من استشار وال خاب من استخار"والسالم 

 ) ١٠٢".(رأي

                                                
موعة من اآليات األخرى ص ٩-٨: املمتحنة)  ٩٦(  .٢٤-٢٠؛ وانظر الصعيدي 
 .، وانظر تفسري اآلية يف ابن كثري١٥٩: آل عمرانسورة  ) 97(
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 فــإن اإلســالم حيـــث )١٠٣( ال توجــبهاالنــصوص الــيت وردت يف الــشورىويف العمــوم، وإن كانــت 
ــتمع علــى توفــري هــذه الفرصــة ألفــرادها، ولكــن بــشرط أدائهــا علــى وجههــا الــصحيح مــن  علــيها وحيــث ا

 ).أن يكون مؤدبا(واألسلوب ) أن يكون نتيجة تفكري(حيث  املضمون 

 :أشكال الشورى وقضاياها
 فيتلقى مشورة استجابة من اآلخرينيطلبها راغب يف املشورة : تنيوتظهر الشورى بصور 

م ) ١٠٤(لطلبه أو جمموعة من الراغبني يف املشورة يتفقون على االجتماع للتشاور يف شأن من شؤو
 أو االقرتاح الذي يبادر لنصيحة عن الشورىاوختتلف . بطريقة مجاعية، يتخللها النقاش يف الغالب

 )١٠٥.(بتقدميه أحد األشخاص إىل من خيلص له وحيب له اخلري
فهي يف . حتددهاورغم انعدام معايري دقيقة .  وال حصر هلاكثريةف يف اإلسالم لشورىضايا اقأما 

ومثال ذلك لوائح وأنظمة . الغالب قضايا ال تتجاوز مستوى التفصيل لبعض القواعد العامة املوجودة
ابل احلق اخلاص، وضرورة املوازنة بني احلق العام يف مق" ال ضرر وال ضرار"املرور، واملباين، انطالقا من 

 . واحلق اخلاص لطرف واحلق اخلاص للطرف اآلخر أو األطراف األخرى
 بني طلب الفتوى للوصول إىل رأي فقهي يف مسألة حمددة وبني طلب املشورة يف وينبغي التفريق

جمــال ســكتت عــنه الــشريعة وتتــساوى فــيه اآلراء املتعارضــة مــن حــيث الــصواب واخلطــأ، ويــرجح بيــنها قــوة 
 .ة العقلية أو قوة أساليب اإلقناع أو رأي األغلبيةاألدل

 :المقارنة بين الشورى والرأي العام
 )١٠٦(:، ومنهامع أن الشورى والرأي العام ظاهرتان مستقلتان هناك تشابه نسيب واختالف بينهما

ــتمعات البــشرية فطــرة مــا - ١   الــرأي العــام يف املــستوى الــشعيب ظاهــرة طبيعــية موجــودة يف كافــة ا
،  تغلب عليها العاطفةبيد أن الرأي العام ردة فعل. ، وكذلك الشورىدامت هناك أحداث جتذب االنتباه

 .أما الشورى فتغلب عليها العقالنية والفكر املستقل. وقد يكون جمرد تقليد آلراء بعض القيادات
ىل صــفات  الــذي ال حيــتاج إاجلمهــور العــام  يف املــستوى الــشعيب قــد يــسهم يف الــرأي العــام– ٢

ــه يــصدر مــن ذوي اخلــربة واملعــرفة . خاصــة ال تتوفــر يف أغلبــية الــشعب أمــا الــرأي االستــشاري فالغالــب أن
 . يف قضية االستشارةاملتميزة

                                                
 .؛ وصيين، مدخل إىل الرأي العام امللحق أ١٧٩منهم ص انظر مثال موسى يورد أقوال عدد  ) ١٠٣(
 .  حالة شورى يف القرآن الكرمي والسرية النبوية واخلالفة الراشدة٣٨لقد بلغ جمموع األمثلة اليت أوردها من كتبوا عن الشورى ) ١٠٤(

 . كانت تبادليةوتبدأ الشورى يف أربعة وثالثني حالة مببادرة من ممن حيتاج إىل املشورة وأربع حاالت     
 ... الدين النصيحة هللا ولرسوله" النصيحة يف ابن منظور مثال ويف التعليقات على قوله صلى اهللا عليه وسلم لانظر مثال مدلو  ) ١٠٥(
 .١٩٣ -١٩٢صيين، مدخل إىل الرأي  ص  ) ١٠٦(
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 يتميز النقاش على املستوى الشعيب أو التصويت يف املستوى الشعيب حبماس الشعب يف - ٣
 .تطبيق هذه القرارات بعد إقرارها

ألغلبية أو الشورى ملزمة إال إذا كان هناك اتفاق مسبق على ذلك وعلى  ال يكون رأي ا- ٤
ا االستشارة وحساب األغلبية  .الطريقة اليت تتم 

ائــية ومطلقــة أمــا يف الــشورى فهــي مقــيدة بالتعالــيم – ٥  سـلطة األغلبــية يف الــنظم الدميوقــراطية 
ية باملفهوم الغريب للرأي العام يف املستوى الشعيب اآليـات القرآنية الكثرية متضافرة على أن األغلبف. الـربانية

مذمـومة وتـستحق كثـريا من األوصاف السلبية مثل ال يعلمون، " األمـة"أو كمـا حيـب أن يـسميها الـبعض 
 )١٠٧.(ال يعقلون، جيهلون، ال يشكرون

 اعتبار األغلبية السيماالنظم العلمانية و الرأي العام يف  مفهومصحيح أن اإلسالم يرفض و 
 قوته التشريعية يفب يعرتف بقيمة األغلبية يف مستوى اخلاصة و بيد أنه. تشعبية املرجع األخري للتشريعاال

 ويف االحتكام  النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، كما هو احلال يف اإلمجاعا سكتت عنهالقضايا اليت
 .نفسياوإن كان تلقائي نوع تأثري قوي أو للتعبري ال أن لألغلبية أو للكثرة يؤكدن الواقع بيد أ. إىل العرف

 .وقد يرتك هذا األثر بصماته على رأي الفرد سواء أكان حاكما أو حمكوما

 :توفير فرصة النصح
) النصح(اعترب عدد ممن كتب عن موضوع الشورى أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 ) ١٠٨.( نسبيايكمالن الشورى فيقوم اجلميع مبهمة الرأي العام
ناك نصوص متعددة تدل على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر على القادرين وعلى وه

أمر املؤمنني باالعتصام حببل اهللا مجيعا وبعدم يبعد أن فاهللا سبحانه وتعاىل  .األمة كلها كواجب كفائي
ولتكن {:  تعاىليقولو . رأمرهم بأن خيصصوا فريقا منهم ملهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكيالتفرق 

يؤكد و ) ١٠٩(}.منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون
 .أن مهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أمشل من اإلطار األخالقي) ١١١(واملقيط ) ١١٠(العمري 

عقيدة والعبادات واملعامالت وتشمل أمور ال. فهي تشمل الفرائض والسنن واحملرمات واملكروهات شرعا

                                                
 ؛ ٢٤٣: ؛ البقرة١١١ األنعام ،٦٣: ؛  العنكبوت٦: ؛ الروم٢١:  يوسف١١٦: ؛ األنعام١٨٧: األعرافسورة : انظر مثال ) ١٠٧(

 .٩٥ – ٧٨ النحوي، الشورى ال الدميوقراطية ص ؛ ٦٨، ٤٠، ٣٨يوسف       
 ؛ ١٩٤-١٧٦، تأصيل ص ٠؛ الكيالين٥٣ نقال عن الشاوي ص ٧٣-٧٢حممد عبده، اإلسالم والنصرانية ص : انظر مثال ) ١٠٨(

 .٨٢-٦٣املباركفوري، األحزاب ص  ؛ ٥٧-٥٢؛ الشنقيطي ص ٤٥-٢٣؛  البهنسي ص ٦١-٤٩الشاوي ص       
 ، ورد األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقرتنان سبع مرات يف القرآن الكرمي وبصفتهما من أخص ١٠٤-١٠٢: آل عمران ) ١٠٩(

ا لقمان عليه السالم صفات        .الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو املؤمنني من أتباعه أو من أهل الكتاب أو وصية يوصي 
 .٥٧-٥١العمري ص  ) ١١٠(
 .٤٢-٣٩املقيط ص  ) ١١١(
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والنهي قد يكون قبل وقوع املنكر إذا ظهرت عالماته ) ١١٢.(واآلداب واألخالق والدعوة إىل اإلسالم
 .رتكاب جرمية؛ وقد يكون أثناء وقوع املنكرالمثل التخطيط لسرقة أو 

ذا الواجب سببا من أسباب  :، حيث يقول تعاىلاحلصول على النصر وجعل اهللا القيام 
الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وءاتوا الزكاة . ولينصرن اهللا من ينصره وإن اهللا لقوي عزيز...{

و عن املنكر ) ١١٤ (.ويؤكد بأنه من أسباب الرمحة) ١١٣(}.وهللا عاقبة األمور. وأمروا باملعروف و
 .مهية أداء الصالة املفروضة أن أمهية القيام بواجب األمر باملعروف مالصق ألات السابقةونالحظ يف اآلي

 الناس إذا رأوا الظامل فلم إن ":قول النيب صلى اهللا عليه وسلمومؤكدا واجب النهي عن املنكر ي
عمل بينهم باملعاصي هم ما من قوم يُ  ":ويقول) ١١٥"(يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب

 )١١٦."(أعز وأكثر ممن يعملونه، مث يقرونه إال عمهم اهللا بعقاب
. أو النصح يف اإلسالم ليس جمرد حق يف حرية التعبري والنقداألمر باملعروف والنهي عن املنكر و 

  فالبد لكل مجاعة.اجلماعة اإلسالميةعلى  كفائي واجبولكنه . إن شاء استخدمه وإن شاء تنازل عنه
ذا الواجب تكون باملال واجلهد أو واملساندة قد . أن ختصص فئة منها يساندها مجيع أفرادها للقيام 

وهو فرض عني يف حاالت على كل قادر مؤهل . بأكثر من واحدة من هذهيكون التأييد على األقل أو 
والقدرة ال تقاس بالعلم فقط ولكن بالسلطة وباحلكمة يف اختيار األسلوب املناسب، . لتلك احلالة

 ) ١١٧.(لنهي عن املنكرواالنفراد مبعايشة الوضع الذي حيتاج إىل األمر باملعروف أو ا
) ١١٨.(باملعروف أن درجة وجوب إنكار املنكر أشد من درجة وجوب األمرعموما ويالحظ 

ذا الواجب بعد أن يبذل ما يف وسعه قد ومع هذا فإن اإلسالم  مع مراقبة يعفي املسلم من القيام 
. اسد أكثر مما يصلح ألنه قد يثري من املف-أحيانا– وقد يتطلب األمر عدم إنكار املنكر )١١٩.(نفسه

 صلى اهللا عليه وسلم عن أئمة النفاق ومنهم عبد اهللا بن أيب، وذلك جتنبا يبومثال ذلك سكوت الن
ويضيف ابن تيمية بأنه إذا تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان مل .  ونفور الناساإلثارة غضب قومه ومحيته

ما ومل ينه عنهما  )١٢٠.(يأمر 

                                                
 .١٨٧العمري ص  ) ١١٢(
 .٤١-٤٠: سورة احلج ) ١١٣(
 .٧١: سورة التوبة ) ١١٤(
 .١٣١ وخترجيه يف احلاشية بأنه صحيح ص ١٣١-١٢٨الصغري ص  ) ١١٥(
 .١٥٩، ١٥٥، ١٤٩سه ص وانظر الروايات األخرى باملعىن نف.  حيث صححه األلباين١٤٤ وخترجيه يف احلاشية ص ١٤٢الصغري ص  ) ١١٦(
 -٣٣ص . لقد أورد العمري نقاشا مستفيضا حول هذه القضية وانتهى إىل هذا الرأي مستشهدا بأقوال عدد من العلماء ) ١١٧(

 ١٤٩. ،١٢٨؛ وانظر الصغري لبعض األحاديث مثال ص ١٨٥، ١٤٤، ١١٠، ١٤٢-، ١٤١، ١٢٧، ٧وانظر . ٤٨     
 .اإلميان: صحيح مسلم ) ١١٨(
 .٣٢٤: ٦تفسري القرآن، سورة املائدة؛ وانظر األحوذي ج: ؛ الرتمذي١٠٥-١٠٤: سورة املائدة: مثال انظر  ) ١١٩(
 .٦٦-٦٤ ص ةسبحلابن تيمية، ا ) ١٢٠(
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وما { ىل أن أويل األلباب هم الذين ينتفعون بالتذكري يف قوله تعاىل ويؤكد اهللا سبحانه وتعا
فال ينبغي ملن ) ١٢٢.(}وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني{: ويقول تعاىل) ١٢١(}يذكر إال أولو األلباب

 .يتلقى نصيحة أن يشعر باحلرج ألنه استوجب التذكري أو النصح
من : "ى االستفادة من النصيحة فيقول أصحاب السلطة عل صلى اهللا عليه وسلموحيث النيب

ويفرق اإلسالم ) ١٢٣."(ويل عمال فأراد اهللا به خريا جعل له وزيرا صاحلا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه
ولعل من أبرز األمثلة على ذلك معارضة . بني معارضة ويل األمر ونقد رأيه أو سلوكه وبني عصيان أوامره

) ١٢٥(س البعض للخروج إىل العدو املهاجم يف غزوة أحدومحا) ١٢٤(الصحابة توقيع صلح احلديبية،
ومل تكن املعارضة سببا يف اعتبار املعارضني أعداء للدولة أو أي شيء . ولكن يف النهاية أطاعوا ويل األمر

 .فحرية املعارضة مع الطاعة فيما ال خيالف الشريعة مكفولة يف اإلسالم. من هذا القبيل
بالنخوة والنجدة اليت  بول بالفطرة على الدفاع عن مصاحله و جماإلنسان إضافة إىل ذلك فإن و 

هذه النزعة الفطرية البد من و . القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكركثريا ما تسهم يف 
 . التنفيس عنها حىت ال تتحول إىل طاقة جاحمة تظهر يف هيئة سلوك سليب عنيف

كني الفرد من ممارسة حقه يف القيام بواجب األمر وينبغي أن ال يكون قلة العلم مانعا من مت
فجميع الراشدين من املسلمني ال بد أن يعلموا . باملعروف والنهي عن املنكر يف حدود معرفته وباحلكمة

وكل مسلم راشد ال يبلغ السن الذي . من أمور دينهم الكثري مما هو واجب عليهم ومطالبون بتطبيقه
تمع  وعن املنكر فيهبلغه إال وقد تعلم الكثري ع  .ن املرغوب يف ا

وحىت كفر املواطن باإلسالم ال ينبغي أن يكون مانعا ملمارسة حقه من النصح والسيما يف 
فهو إن كان راشدا البد أن يعرف التشريعات واألنظمة اليت يقوم . الشؤون العامة اليت هو شريك فيها

 بالطابور والنظام أو النهي عن ختريب املمتلكات العامةاألمر بااللتزام ذلك ل امثو . بتطبيقها على نفسه
كما أنه مؤهل بالفطرة للتمييز بني كثري مما يضر املصلحة  .أو التعدي على ممتلكات اآلخرين وحقوقهم

 .العامة أو ينفعها
وال مينع من ممارسة الفرد حقه يف النصح أن ال يكون قدوة صاحلة يف كل األمور أو معظمها، 

 .ذا كان قدوة فيما ينصح فيهوالسيما إ

                                                
 .٢٦٩: سورة البقرة)  121(
 .٥٥: سورة الذاريات)  122(
 .النسائي، البيعة ) ١٢٣(
 .٢٩٥: ٣ابن القيم، زاد ج)  124(
 .٤٥؛ احلوي ص ١٧-١٦: ٣ابن هشامج)  125(
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 هو التشجيع على عمل املعروف أو اإلقالع عن من ممارسة حق النصحدف اهل أن إذا علمناو 
ومن هذه . ويتساوى يف ذلك الرجل واملرأة .، فإن هذا يؤكد لنا ضرورة االلتزام بآداب النصحاملنكر

 :اآلداب
 . اهلدف املنشود يف الظروف احملددة أن يتخري األسلوب األكثر نفعا وفعالية يف حتقيق - ١
 وإن كانت هذه املقامات ال تعين  ملن ينصحهم،املقامات املختلفة يف عرف الناس مراعاة – ٢

 وهذا ال يعين )١٢٦.( باختالف األشخاص ختتلففعاليةذات الفاألساليب . شيئا حسب املعايري الربانية
. األمر لوالة عامة املسلمني كما ينصح أن ينصح لفال بد. أن يقتصر يف نصحه على بعض الناس
 ) ١٢٧."(النصيحة هللا ولرسول وألئمة املسلمني وعامتهم"فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 :والرأي العام.. األمر بالمعروف
 مع الرأي انمن خالل ما سبق بيانه ميكننا القول بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يتشا

وفيما يلي سنرى وجه االختالف ، هة عنه من جان من جهة وخيتلف-العلماينحسب املفهوم –العام 
 )١٢٨: (والشبه

 يشبه األمر باملعروف والنهي عن املنكر الرأي العام إىل حد كبري، من حيث كونه نوعا من - ١
 يف وكالمها يشكل ضغطا اجتماعيا يسهم. الرقابة على القرارات اإلجرائية وعلى طريقة التنفيذ للتشريعات

وهلذا جند من املفكرين اإلسالميني من يعترب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف . الوقاية من االحنراف
ال السياسي واإلداري من صور املعارضة السياسية  )١٢٩.(ا

 . ينفرد الرأي العام بأنه يقوم أيضا بدور ظاهر يف التشريعات– ٢
الرأي العام على املستوى الشعيب حالة  يف يف النصحالقوة يف الوقت الذي يزيد فيه استعمال . ٣

 )١٣٠.( عندما يكون اآلمر والناهي حمتسبا رمسيا استعمال القوةفإنه يزيد احتمال
فمثال .  يف حالة األمر باملعروف والنهي عن املنكرقد يظهر دور األغلبية بطريقة غري مباشرة. ٤

 ال ، أو تقول به غالبية العلماءأو ) ١٣١( إمجاع عليهيف أمرقد يرى بعض العلماء ضرورة أن يكون املنكر 
لكثرة العددية تأثري يف فعالية األمر  كما أن ل)١٣٢.(خيالف األعراف املوجودة  مما مل ترد فيه نصوص

                                                
 ؛ املقيط ص ١٤١؛ ابن القيم، الطرق ص ٧١، ٦٢؛ احلسبة ٦٠-٥٩، ٥٠-٤٦ابن تيمية، السياسة ص : انظر لألساليب مثال ) ١٢٦(

 -٢٠٤خل ص دنوين، املا؛ البيي؛ العمار ١٩١؛  العمري ص ٦٠-٥٩؛ الصغري ص ٣٧-٣٣ص  ؛ السماري٤٤-٤٢، ٢٦       
       ٣٤٣-٣٠١، ٢٨٠-٢٤١، ٢١٩. 

 .اإلميان: صحيح البخاري ) ١٢٧(
 .٢٤٦-٢١٧صيين، مدخل إىل الرأي ص )  128(
 .٢٩، ١٢، ١٠؛ نفني مصطفى ص ١٠٨-١٠٠القامسي ص : انظر مثال )  ١٢٩(
 .١٩٩-١٩٣، ١٨١-١٦٩العمري ص  ) ١٣٠(
 .١٨٩-١٨٨وانظر العمري ص . ٢٣٢-٢٣١؛ املاوردي ص ٢٨٦-٢٨٥: ٢الغزايل، إحياء ج ) ١٣١(
 .٣١٩-٣١٨املاوردي ص  ) ١٣٢(
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 جيعل هما حمدد وكثرة املنفرين منسلوك أو لرأين كثرة احملرضني لوذلك ألباملعروف والنهي عن املنكر، 
 .ر استعدادا لالستجابةكثاإلنسان املنتَقد أ

، يندرج ضمن ما الرأي العام يف الغالب يف صورة احتجاج وتذمر تغلب عليه العاطفة يبدأ - ٥
ا الرأي العام تطوعيةف. بحرية التعبيريسمى  أما بالنسبة لألمر باملعروف والنهي عن . الرقابة اليت يقوم 

تحقق من املنكر والدراية باحلكم الشرعي أو املنكر فهما ردود فعل ينبغي أن تكون واعية من حيث ال
 .ولكن ال مينع ذلك من استخدام الوسائل األخرى اليت يستخدمها الرأي العام. النظامي فيها
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