الفكر الإ�سالمي و�أثره يف تنمية
مبادئ االعتدال االجتماعي

االستاذ الدكتور :أمحد خزعل جاسم

اجلامعة العراقية  /كلية الرتبية للبنات
قسم علوم القرآن والرتبية االسالمية

الدكتور امحد عباس حممد
كلية السالم اجلامعة

قسم الدراسات االسالمية

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد

املقدمة
احلمدهلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك

عىل رسوله األمني نبينا حممد ،وعىل آله وأزواجه

وأصحابه أمجعني ،وعىل من سار عىل درهبم إىل يوم
الدين .

أمابعد:

فاملشكالت واالختالفات املعارصة باتت تؤثر

بشكل سلبي وبدرجة كبرية عىل متاسك املجتمع

املسلم ،ما أدى اىل اشاعة الفرقة والشحناء واخلصومة

بني افراده بمذاهبهم الدينية والفكرية املختلفة ،مما
جيعل مستقبل االمة املسلمة يف خطر كبيـر حتت
سيطرة التيار الغريب املنحرفة ،وهذا يستدعي من قادة

الفكر االسالمي الوسطي الوقفة اجلادة يف اصالح
هذا اخللل ،واالعتدال االجتامعي يف امتنا االسالمية،
ولكل ماتقدم تم اختيار هذا العنوان يف حماولة لتقييم

الوضع وتقديم التوصيات لتقويمه واصالحه.
ومن أهم أسباب اختيار املوضوع:

 .1حاجة األمة اإلسالمية إىل االعتدال

االجتامعي بسبب ماافسده اإلعالم الغريب املنحرف.
 .2الوقوف عىل أهم القواعد واألصول واألسس

التي توصلنا إىل االعتدال االجتامعي .

 .3بيان الوسائل التي جيب إتباعها للوصول إىل

االعتدال االجتامعي.

و�أما �أهداف الدرا�سة:
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يأيت:

 .1فهم معنى االعتدال بشكل عام ،واالعتدال

اإلجتامعي بشكل خاص.

 .2معرفة أصول االعتدال اإلجتامعي وقواعده

كام جاءت يف نصوص الوحي.

 .3إبراز امليادين واجلوانب التي حتتاج إىل

االعتدال اإلجتامعي.

 .4توضيح األسس التطبيقية لعملية االعتدال

اإلجتامعي يف عصور اإلسالم الزاهرة.

 .5بيان العالج الالزم الذي حيقق االعتدال

اإلجتامعي ،ويزيل الكثري من مشاكل املسلمني.

و�أما خطة البحث:

يشتمل هذا البحث عىل مقدمة وأربعة مباحث

وخامتة:

املبحث األول :مفاهيم عامة وخصائص.

واملبحث الثاين :دوافع املشكالت االجتامعية

املعارصة.

املبحث الثالث :ظواهر املشكالت اإلجتامعية

املعارصة.

املبحث الرابع :صور االعتدال االجتامعي ومستوياته.

اخلامتة :بينت فيها أهم نتائج البحث .واحلمد هلل رب

العاملني.

 .4إهتامم القرآن الكريم والسنة النبوية باالعتدال

اإلجتامعي بشكل كبري .
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الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي

املبحث الأول:
مفاهيم عامة وخ�صائ�ص
املطلب الأول:
مفهوم الفكر اال�سالمي وخ�صائ�صه

أو ً
ال :مفهوم الفكر االسالمي يف اللغة

واالصطالح:

الفكر بفتح الفاء من فعل فكر يفكر فكر ًا ،تقول:

فكر يف األمر ،أعمل العقل فيه ،ورتب بعض ما يعلم

ليصل به اىل جمهول((( ،كام يأيت الفكر بكرس الفاء
واملعنى واحد وقال ابن منظور :والفتح فيه أفصح من

الكرس ((( .

أما الفكر يف اإلصطالح فله معنيان ،أحدمها

خاص والثاين عام  .فاملعنى اخلاص هو أعامل العقل

يف األشياء للوصول اىل معرفتها  .واملعنى العام يطلق
عىل كل ظاهرة من ظواهر احلياة العقلية((( .

أما مصطلح الفكر اإلسالمي فقد جاءت هنالك

تعريفات عدة فقد عرفه الدكتور حمسن عبد احلميد

بقوله مصطلح الفكراإلسالمي من املصطلحات
احلديثة وهو يعنى كل ما أنتجه فكر املسلمني منذ

مبعث الرسول ﷺ اىل اليوم يف املعارف الكونية

والذي يعرب عن اجتهادات العقل اإلنساين لتفسري

تلك املعارف العامة يف إطار املبادئ عقيدة ورشيعة
وسلوك ًا ((( .

وعرف أيض ًا «الفكر االسالمي هو هذه احلصيلة

من املوضوعات التي ختاطب العقل البرشي فيام
يمس عاملنا الواقعي املوسوم بعامل الشهادة ويدفع
اىل التأمل واملالحظات والنظر فيام يتعلق بقضايا

العقيدة والعبادة والقيم والنزعات واألخالقيات يف

اإلسالم  ،فالفكر اإلسالمي يشمل مجيع إنتاج فكر
(((

املسلمني من البعثة اىل يومنا هذا ،ومن علومه املساعده
الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم والتصوف وأصول

الفقه وغري ذلك مما يدخل يف الرتاث االسالمي(((.
ثاني ًا:خصائص الفكر االسالمي:

الفكر اإلسالمي فهو ملتزم بمعامل الطريق اىل اهلل

حيث هيدي اىل اهلل سواء كان سلوك ًا

أو اعتقاد ًا

لتنتفي بذلك عنه صفة اهلوى وعدم املوضوعية
حيث يعترب الفكر تفقه للرشيعة اإلسالمية «إن الفكر

اإلسالمي فكر ملتزم بمعامل الطريق اىل اهلل وليس فكر ًا
جمرد ًا أو هوى معربد ًا بل هو تفهم وتفقه للرشيعة
اإلسالمية  ...ففي الدين احلقائق الثابتة واملعاين التي

العامة املتصلة باهلل سبحانه وتعاىل والعامل واإلنسان،
((( املعجم الوسيط مادة الفاء والكاف والراء.

((( جتديد الفكر االسالمي د .حمسن عبد احلميد  .الواليات
املتحدةاالمريكية ط 1996م ص . 41

((( لسان العرب ابن منظور االفريقي املرصي  .بريوت دار

((( الفكر االسالمي د .حممد الصادق عفيفي  .القاهرة مكتبة

((( تاريخ الفلسفة العربية مجيل صليبيا  .بريوت .دار الكتاب

((( مدخل اىل دراسة الفكراالسالمي د .السيد حممد عقيل  .دار

صادر ج 5ص 3451

اللبناين ط1973 2م ج 2ص154
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احلديث القاهرة ط  2004ص . 11

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
اشرتعها اهلل ،كلية أو فرعية عىل وجه القطع والدوام،

(هناك ثبات يف مقومات هذا التصور األساسية وقيمه

بالرشح ويقدموهنا دعوة لآلخرين أو يتفهموهنا لكي

احلياة الواقعية وأشكال األوضاع العملية ..فهذا

ولكن فيه فكر املسلمني الذين يأخذون تلك املعاين

يطبقوها يف واقع معني»((( ،ولذا فإن للفكر االسالمي
عدة خصائص والتي من ابرزها االيت:
 .1الربانية:

الذاتية .فهي ال تتغري وال تتطور ،حينام تتغري ظواهر

التغري يف ظواهر احلياة وأشكال األوضاع يظل حمكوم ًا
باملقومات والقيم الثابتة هلذا التطور وال يقتيض هذا
جتميد حركة الفكر واحلياة ولكن يقتيض السامح هلا

الربانية خصيصة من خصائص الفكر اإلسالمي

باحلركة ،بل دفعها اىل احلركة ولكن داخل هذا اإلطار

سائر اخلصائص األخرى «املذكورة» كذلك  ..فهو

إن احلقائق الثابتة يف الفكر اإلسالمي إن الكون بام

ويستمد منها الفكر اإلسالمي قدسيته ومنها تتبلور

تصور اعتقادي موحى به من اهلل سبحانه وحمصور يف
هذا املصدر ال يستمد من غريه  ..وذلك متييز ًا له من
التصورات الفلسفية التي ينشئها الفكر البرشي حول

احلقيقة اإلهلية أو احلقيقة الكونية أواحلقيقة اإلنسانية

واإلرتباطات القائمة بني هذه احلقائق ،ومتييز ًا له
كذلك من املعتقدات الوثنية التي تنشئها املشاعر
واألخيلة واألوهام والتصورات البرشية ...ويستطيع

اإلنسان أن يقول وهو مطمئن :إن التصور اإلسالمي
هو التصور اإلعتقادي الوحيد الباقي بأصله (الرباين)

وحقيقته الربانية ((( .
 .2الثبات:

خاصية الثبات تظل مالزمة للفكر اإلسالمي

فثبات املصادر واألصول للفكر اإلسالمي هي التي

تنعكس عىل الفكر اإلسالمي لتجعله فكر ًا ثابت ًا
((( قضايا التجديد . 81

((( ينظر :خصائص التصور االسالمي ومقوماته .سيد قطب.
القاهرة دار الرشوق ط«1998مص.»43

الثابت وحول هذا املحورالثابت ) ((( .

فيه من خلقه تعاىل ،حقيقة اإليامن باهلل وأركان اإليامن

واإلسالم وأركانه كل هذه احلقائق هي ثابتة وال تقبل

أي تغيري .

 .3الشمول:

شمول الفكر اإلسالمي إنام يعرب عن شمول

اإلسالم كنظام للحياة ،يفي بمتطلبات احلياة يف
جمال العقيدة واإلقتصاد والسياسة والقانون وسائر
متطلبات احلياة املجتمعية ،هذه املجاالت مجيعها

سيغطيها الفكر اإلسالمي (صلح اإلسالم أن يكون
ال متكام ً
منهج حياة شام ً
ال ،منهج ًا يشمل اإلعتقاد يف

الضمري والتنظيم يف احلياة  ،بدون تعارض بينها ،بل يف
ترابط وتداخل يعز فصله)(((.

ويف الشمول ينبغي أن نحدث ثورة يف جتديد فقهنا

أو فكرنا الديني لنستدرك هذه املتأخرات عرب القرون
((( املرجع نفسه ص. 72

((( املرجع السابق ص 109 .
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الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي
الطويلة ولنضفي روح التدين عىل كل هذه القطاعات

الشعائر والعبادات ،ولكن ظروف تطور طرأت عليه

يعلم املرء اليوم كيف جيادل إذا أثريت الشبهات يف

تاريخ الفقه اإلسالمي وتاريخ الدين ودائ ًام يف دوراته

اجلديدة من احلياة التي ال حكم اليوم للدين فيها  .قد
حدود اهلل ولكن املرء ال يعرف اليوم متام ًا كيف يعبد
اهلل يف التجارة أو السياسة أو يعبد اهلل يف الفن  .كيف

تتكون يف نفسه النيات العقدية التي متثل معنى العبادة،

ثم ال يعلم كيف يعرب عنها عملي ًا بدقة ((( .
 .4التوازن:

فادخلت فيه كثري ًا من مظاهر الشكلية وبذلك احتاج
اىل حركات جتديد وتقويم

(((

 .5الواقعية :

.

الواقعية خاصية من خصائص الفكر االسالمي

واي فكر ال يتفاعل مع الواقع هو بالرضورة فكر

مثال ،ال جمال له يف عامل التطبيق .لذلك كان الفكر

خاصية التوازن يف الفكر اإلسالمي هي التي

االسالمي واقعيا يعرب عن الوجود بواقعيةعىل مستوى

توازن بني مصادر املعرفة من وراء الغيب والشهادة

يستطيع البرش ممارسة العبادة خالفا لبعض الشعائر

جتعله فكر ال جينح اىل أحد طريف النقيض فهي التي
بحيث جتعل املسلم ال يشتط يف استيعابه لعاملي

الغيب والشهادة ،يعبد املسلم ربه بعيد ًا عن التطرف
والرهبانية أو إمهال ماجيب أن يقوم به من تكاليف،
ليتخذ بني ذلك طريق ًا متوزن ًا يؤدي ما عليه من
فرائض وما يستطيع من سنن دون إفراط أو تفريط.

الكون املرئي ،كام ان نظام العبادة هو اآلخر واقعي
املثالية التي يعجز البرش عن ادائها وان اهلل ال يكلف

نفسا اال وسعها.

هذه الواقعية ال تقترص فقط يف جمال املحسوس

والعبادة املفروضة ،بل تتجاوز ذلك حيث ان اخلصام

بني الواقع الطبيعي والعلم الرشعي ال اصل له بمعايري

أن الفقه اإلسالمي بدأ حي ًا باحتاد العقيدة

االسالم والبد لنا ان نحرر العلوم الطبيعية ونربطها

مع صور الشعائر والعبادات ولكنه مالبث أن جنح

نواكب العرص جمددين للدين(فالعلم الطبيعي والعلم

والرشيعة أي الباطن بالظاهر واحتاد املعاين واملقاصد

اىل التطرف دون آخر ،أما اهتم بالشكل واملظهر
وترك «اجلوهر» أو العكس ،ووجه التجديد هنا يعني
بالرضورة أن يتكامل اإلنسجام ويتواصل كام كان .
وقد بدأ الفقه اإلسالمي فقه ًا حي ًا تتحد فيه العقيدة

والرشيعة وتتحد فيه املعاين واملقاصد مع صور
((( قضايا التجديد د .حسن الرتايب . 96
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بالدين رباط العامل بالعلمني معا ومن ثم نستطيع ان
الرشعي فرعان من علم الدين ينبغي ان يتنارصا وان

يتحدا ليتوحد العلم كله ،ويوجه اىل اهلل تعاىل ويسخر

لعبادته فوق االرض ولكن ملا اقترص علمنا يف عرص من

العصور عىل النقل تأخر فينا علم الطبيعة ،حتى استيقظنا

عىل رصاعات الغزو الفكري االجنبي ،ووردت الينا

((( املرجع نفسه ص . 91

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
علوم الطبيعة اليوم وهي حتمل روحا جتايف الدين ،مرده

التوسط فيها وعدم جماوزة احلدّ .
االمور(((  ،أي
ّ

الدين ورجال العلم يف اوربا ...ال يمكن ان نجتهد اال اذا

التعريفات املعارصة لإلصالح سأقترص عىل تعريفني

اىل الرصاع بني علوم الدين وعلوم الطبيعة او بني رجال

(((

االعتدال اصطالح ًا :عىل الرغم من كثـرة

تعلمنا علوم الطبيعة كام نتعلم الرشيعة وبادوية الرشيعة

فقط :أوهلام :االعتدال هو الرجوع إىل اإلسالم،

وبادويته الرسيعة ،فالبد لك من تشخيص املجتع لتعلم

واملجتمعات ،يصلح العقيدة والفكر والثقافة،

،ومهام حصل لك من العلم الديني بمعاجلات الرشيعة

الداء ثم تقدر ما هو الدواء الرشعي املعني الذي يناسب

ويصحب ذلك منهج كامل متكامل يشمل األفراد

ويصلح السلوك والعبادة ،فهو إصالح اجتامعي

ذلك املجتمع ،وذلك يتسدعيك ان تدرس املجتمع

واقتصادي وسيايس ،وهو إصالح دعوي تربوي

دراسة فيزيائية وكيميائية حتى تستطيع ان حتقق الدين

التعريف الثاين« :هو تصويب ما أعوج يف ممارسة

دراسة اجتامعية واقتصادية وان تدرس البيئة الطبيعية،

باكمل ما يتيرس لك(((.

رؤيته هنا ان التجديد يف الفكر االسالمي ال يتم

بمناي عن الواقع العلمي والدراسة للمجتمع ،بحيث

يراعي الفقيه الظرف االجتامعي واالقتصادي والبيئة

ودارستها دراسة فيزيائية وكيميائية ومن ثم يستطيع
الفقيه ان يصدر حكمه وفقا ملا ترتتب عليه حمصلة
هذه الدراسة أن الدين نفسه ال يقوم اال بتكامل العلوم

الرشعية والطبيعية.

املطلب الثاين:
مفهوم االعتدال االجتماعي ومكانته

أو ً
ال :مفهوم االعتدال االجتامعي يف اللغة

واالصطالح:

االعتدال لغة :من العدل ،وهو القصد يف

((( قضايا التجديد ص .95

تنظيمي شامل متكامل(((.

أمور الدين والدنيا عند املسلمني ،والعودة هبا إىل
األصل الذي مل يلحقه زوائد وحمدثات»(((.

وهو االلتـزام بام دان به قولاً وفعلاً و اعتقاد ًا ،

بمعنى عدم االنحراف عن جا ّدة الرشع يمين ًا

و شاملاً و البقاء عليها  -سواء كان يف أمر من
االمور االعتقادية ،أم يف حكم من األحكام  ،أم

عينه الشارع لنظم
يف أمر أخالقي -  ومراعاة ما ّ
امور الدنيا و اآلخرة لإلنسان.

تعريف االعتدال االجتامعي لغة واصطالح ًا:

“اجلامعة يف اللغة من اجلمع :واجلمع تأليف
((( املصباح املنري ،ج ،1ص.394
((( املصدر نفسه،ج،1ص.505

((( حممود ،عيل عبد احلليم ،فهم أصول اإلسالم يف رسالة

التعاليم ،دار التوزيع والنرش اإلسالمية ،القاهرة ،ط،1
1994م،ص. 15

((( بلقزيز ،عبداهلل – اخلطاب االعتدايل يف املغرب ،دار املنتخب،
بريوت ،ط1997 ،1م،ص.15
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الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي
املتفرق و ضم اليشء بتقريب بعضه من بعض ،يقال:

مجعته فاجتمع “ (((.

تعريف االعتدال االجتامعي اصطالح ًا:

البحوث املحكمة
كله ،وقد خيتلف معي بعض الناس فيقدمون االعتدال

السيايس أو االقتصادي عىل االعتدال االجتامعي ،وأنا
أرى أن االعتدال االجتامعي يأيت عىل رأس األولويات،

االعتدال االجتامعي :أصل رشعي من أصول

ويشكل حجر الزاوية يف عملية االعتدال ،فالسيايس

عن املنكر ،ويقتيض ذلك أن يكون يف املجتمع أناس

املجتمع الصالح ،واملعلم الذي يصلح أحوال التعليم

اإلسالم ،يقوم عىل قاعدة األمر باملعروف والنهي

يقومون عىل إصالح أموره يف شؤون الدنيا والدين،
بحيث تكفل قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

التقدم الدائم واملستمر للمجتمع اإلنساين  ،مع تغري
الظروف والبيئات ،وجتدد املصالح والعادات ،فيكون
القصد من ذلك حتقيق االعتدال الديني واخللقي

واالجتامعي.

(((

ويتضح مما سبق أن االعتدال االجتامعي يقوم عىل

إصالح شؤون احلياة لإلفراد واملجتمعات ،بام حيقق
هلم خري الدنيا واآلخرة.

ثاني ًا :مكانة االعتدال االجتامعي :

لإلعتدال االجتامعي مكانته بني أنواع االعتدال

األخرى ،كاالعتدال السيايس واالقتصادي والتعليمي

والسلوكي والفكري ،حيث هيتم االعتدال االجتامعي
بإصالح أحوال املجتمع وإنحرافات الناس ،وشيوع

اجلرائم بني أفراد املجتمع، ،والعالج املناسب لذلك
(((

الزبيدي ،حممد مرتىض احلسيني ،تاج العروس

من جواهر القاموس ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

ط1،2007م،ج،3ص.321،320

((( ينظر :حممود مجال الدين ،أصول املجتمع اإلسالمي ،دار
الكتاب املرصي ط1،1992م ،ص. 193
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خيرج من املجتمع الصالح ،واالقتصادي خيرج من

ويصوب األفكار خيرج من املجتمع ،فإذا فسد الذوق
االجتامعي ،وصار اإلنسان ال يبايل بارتكاب اجلرائم

واالنحرافات فام فائدة ذلك ،ويف هذا يصف الرسول

ﷺ حال املجتمع بحال ركاب السفينة ،حيث يكون
بعضهم يف أعالها ،وبعضهم األخر يف أدناها ،فالذين
يف أدناها ال يأخذون حاجتهم من املاء إال باملرور من
عند من كان يف أعالها ،ثم أرادوا أن خيرقوها حتى

ال يمروا عىل من فوقهم  ،فامذا يقول احلديث :روى
البخاري عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام عن النبي

eقالَ " :م َث ُل ا ْل َقائِ ِم َعلىَ ُحدُ ِ
ود هَّ
اللِ َوا ْل َو ِاق ِع ِف َيها؛ َك َمثَلِ
اب َب ْع ُض ُه ْم َأ ْعلاَ َها،
است ََه ُموا َعلىَ َس ِفين ٍَةَ ،ف َأ َص َ
َق ْو ٍم ْ
َو َب ْع ُض ُه ْم َأ ْس َف َل َهاَ ،ف َك َ
اس َت َق ْوا
ان ا َّل ِذ َ
ين فيِ َأ ْس َف ِل َها إِ َذا ْ

ِمن المْ َ ِ
اء َم ُّروا َعلىَ َم ْن َف ْو َق ُه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :ل ْو َأنَّا َخ َر ْقنَا
وه ْم َو َما
فيِ َن ِصيبِنَا َخ ْر ًقا َولمَ ْ ُن ْؤ ِذ َم ْن َف ْو َقنَاَ ،فإِ ْن َيترْ ُ ُك ُ
َأ َر ُادوا َه َل ُكوا جمَ ِ ًيعاَ ،وإِ ْن َأ َخ ُذوا َعلىَ َأ ْي ِدهيِ ْم َن َج ْوا
َو َن َج ْوا جمَ ِ ًيعا”(((.

((( البخاري :حممد بن إسامعيل (ت256هـ)– صحيح
البخاري ،ترقيم وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي ،دار ابن اهليثم،

القاهرة ،ط2004 ،1م ،كتاب الرشكة ،باب هل يقرع يف القسمة
واالستهام فيه ،ص ،286حديث (. )2493

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
أن أنواع االعتدال مرتبطة ببعضها إرتباط ًا وثيق ًا،

ال ينفك أحدمها عن اآلخر ،لكن االعتدال االجتامعي
هو األساس واألصل الرئيس يف ذلك كله ،قد يكون
عندك سيايس صالح يف جمتمع فاسد فهل يستطيع إن
يعمل الكثري وحده ،وال أدل عىل ذلك من حالة

النجايش tإذ كان مسل ًام يف جمتمع كافر فاسد  ،فلم
يستطع أن يظهر إسالمه خوف ًا من قومه !؟ وقد يكون

عندك اقتصادي صالح فامذا يعمل إذا كان املجتمع
فاسد ًا ،هل يستطيع هؤالء إن يمنعوا شخص ًا فاسد ًا

حيب األذى ويقوم بتكسري الزجاج يف الشوارع،

ويؤذي املارة والسيارات كام نشاهد هذا يف واقعنا،

هل يستطيع السيايس الصالح أن يضع حارس ًا أو

رشطي ًا عىل كل فاسد يمنعه من االنحراف ،إن ذلك
ال يتحقق إال باالعتدال االجتامعي ،وغرس العقيدة

الصحيحة يف النفوس .

املبحث الثاين:
دوافع امل�شكالت االجتماعية
املعا�صرة :
نجد من الواجب التعرف إىل املشكالت

االجتامعية املعارصة ودوافعها ،وذلك يف حماولة

لتجنب الوقوع يف هذا اخلطر الكبري ،من ضياع روح
املحبة والتسامح واملودة بني املجتمع املسلم ،مما

سيؤديالتناحر واخلومة والعنف بني افراده.

يقول رسول اهلل ﷺ( :ترى املؤمنني :يف ترامحهم،

وتوادهم ،وتعاطفهم ،كمثل اجلسد ،إذا اشتكى منه

عضو ،تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى)(((.

إننا من خالل هذا التوجيه النبوي الرشيف نجد

من الرضورة الوقوف عىل اسباب ودوافعه ظوهر
حالت العنف بني افراد املجتمع املسلم.

وأهم هذه األسباب التي قد تستلزم األعامل

العنفية يف املجتمعات ،والتي جيب عىل األمة

معاجلتها ،للخروج من حمنة الفرقة والرصاع ،وهي
تتضح يف املطالب اآلتية :

املطلب الأول:
الدوافع االقت�صادية وال�سيا�سية:
نجد يف هذا املطلب جمموعة من املامرسات

االقتصادية والسياسية يقصد هبا فرض اهليمنة عىل فئة

من املجتمع ،وهي كاآليت:

أو ً
ال :فرض التسلط املايل :

حتصل الكثري من األعامل العنفية نتيجة دوافع

اقتصادية ،ولتحقيق مكاسب مالية ،فإن انترش يف أمة

الفقر واجلوع وتسلط الطغاة عىل أقوات الشعوب
وخرياهتم،يف هذه احلالة ولعدم توفر سبل العمل

الرشيف،وانتشار البطالة بشكل كبري ،يبدأ البحث عن
موارد مالية بصورة غري مرشوعة ،وتستغل العصابات

املجرمة هذه الدوافع اإلقتصادية امللحة يف زرع بذور

العنف والقتل.

فـ(الظروف االقتصادية واالجتامعية غري املستقرة

التي ال يتحقق فيها تلبية احتياجات الناس تدعم
((( البخاري .اجلامع الصحيح .رقم احلديث.6011 :

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

147

الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي

البحوث املحكمة

التعصب وجتعل النفوس ميالة إىل رفض اآلخرين)(((.

تكثر فيه البطالة ويزيد فيه العاطلون ،وتضمحل فيه

للحصول عىل الرزق احلالل الذي يعف النفوس عن

مصاريعها ،من امتهان العنف واجلريمة واملخدرات

ولقد بني النبي ﷺ أمهية توفري الوسائل العملية

احلرام،حيث قال ﷺ (ما أكل أحد طعام ًا قط خري ًا من

نبـي اهلل داود ،uكان يأكل
أن يأكل من عمل يده،وإن ّ
من عمل يده)(((.

وما ذاك إال لبيان خطورة عدم توفري العمل

واهنيار الوضع اإلقتصادي بشكل كبري،وإن

سبب(ظاهرة العنف هو فقدان الثقة يف النظام
اإلجتامعي القائم .والفروق الشاسعة بني الطبقات

يف اهنيار قيمة العمل وإهداره،مل يعد العمل اآلن
هو مصدر الثروة و المصدر اهليبة واالحرتام ،وإنام

أصبحت الطرق غري املرشوعة هي التي جتلب الثراء.
وأصبح العمل غري مقرتن بحسن اجلزاء،فيجب أن

نعيد القيمة احلقيقة للعمل)(((.

ومن الواضح أن السبب األساس يف وجود مثل

هذا العنف يعود لسوء األحوال االقتصادية،ألن

سوءها موجب حلصول اإلحباط واليأس واحلقد عىل
املجتمع ،فيؤدي ذلك إىل االنتقام منه .فالفقر يف حد

ذاته دافع الرتكاب جرائم العنف.

فانتشار البطالة يف املجتمع داء خطري ،وأيام جمتمع

((( رفيق حبيب.اإلحياء الديني.ص.142

((( البخاري.اجلامع الصحيح.كتاب البيوع.باب كسب الرجل
وعمله بيده.رقم احلديث.4325:

((( د.عبد الرمحن بن معال اللوحيق .مشكلة الغلو يف الدين.
(.)545/2
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فرص العمل ،فإن ذلك يفتح أبوا ًبا من اخلطر عىل
واالعتداء والرسقة ،وما إىل ذلك  .فعدم أخذ احلقوق

ً
سخطا عا ًما
كاملة وعدم توفري فرصة العمل هذا يولد
يشمل كل من بيده األمر َق ُرب أو ُبعد ،فإن الناس

حيركهم اجلوع والفقر والعوز ويسكتهم املال .
ثاني ًا :املامرسات السياسية املنحرفة:

ويقصد منه املامرسات التي تتضمن استخدام ًا

فعلي ًا للقوة أو هتديد ًا باستخدامها لتحقيق أهداف

سياسية تتعلق بشكل نظام احلكم وتوجهاته
اإليديولوجية ،وبسياساته االقتصادية واالجتامعية.

يقول الكاتب مصطفى حجازي( :ردود فعل السلطة
عنيفة ومبارشة وتأخذ طابع ًا مادي ًا .والبنية االجتامعية
التي تنتج عن هذه الوضعية جامدة متصلبة ،ال
تتضمن أي صاممات أمان أو أي تقنية للعدوانية التي

ال بد أن ترتاكم ،ولذلك فإن هذه العدوانية ال بد أن

تتفجر يف الداخل واخلارج تبع ًا للظروف)(((.

بل يعد إمهال الرعية أو التقصري يف أمورهم و يف

ما يصلحهم ،من األسباب املشجعة للعنف،لذلك
أمرا من أمور املسلمني أن يقوم بام
عىل مجيع من ييل ً

أمره اهلل به من أداء األمانة ،وحفظ الديانة ،والنصح
لألمة،والصدق مع الرعية ،وتلمس حاجات الناس،

((( مصطفى حجازي.التخلف االجتامعي،سيكولوجية اإلنسان

املقهور.بريوت .اإلنامء العريب.ط .5ص.203

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
وحتقيق احلياة الكريمة هلم ،ومتى ما أمهل أرباب

حتريمها نص واضح،وما ذلك إال لإلفتقار للمنهج

عن حمكوميهم ،فذلك مفتاح الضياع ،وطريق

فيشيع بني الناس أنه اليوجد عالج ملا نشاهده

املسؤولية رعاياهم ،أوقرصوا مع شعوهبم،أو تشاغلوا
املهالك ،ومتنفس الضالل.

قال رسول اهلل ﷺ(:إن اهلل سائل كل راع عام

اسرتعاه ،أحفظ ذلك ،أم ضيع،حتى يسأل الرجل

عىل أهل بيته)(((.

السليم يف الدعوة إىل اهلل تعاىل.

من معصية أو تقصري يف طاعة اهلل  mإال بام

يسمى(العقوبات الصارمة هي التي حتمي هيبة الدولة
وحتفظ املجتمع،وهذا ان صح وأدت العقوبة غرضها

يف إخافة الناس،فإهنا تؤدي كذلك غرض ًا آخر أكثر

فلذلك تكون الدوافع للتخلص من السلطات

خطورة وأمهية،هو قتل الروح املعنوية،وقرب االجيابية

ونشاطه،وليس من احلكمة أن متتهن كرامة اإلنسان

احلاكم الظامل نفسه وبطانته ضد حترك الناس ليتحرروا

السياسية الظاملة سبب ًا رئيس ًا يف ظهور العنف
أو تسقط حقوقه.

املطلب الثاين:
دوافع الهمجية والتع�صب الديني:

املحركة لعامة الشعب...بمعنى آخر،فإنه لكي يؤمن

من ظلمه،فإنه قتل فيهم النخوة واحلمية)(((.

نت
وألجل هذا قال تعاىلَ ﴿ :فبِماَ َرحمْ ٍَة ِّم َن اللهّ ِ لِ َ

ومن الدوافع التي تستهدف وحدة املجتمع

ب َ
نت َف ّظ ًا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
الن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك
لهَ ُ ْم َو َل ْو ُك َ
اع ُف َع ْن ُهم َواس َتغْ ِفر لهَ ُ م َو َشا ِور ُهم فيِ َ
األ ْم ِر َفإِ َذا
َف ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
َعزَ ْم َت َفت ََو َّك ْل َعلىَ اللهّ ِ إِ َّن اللهّ َ يحُ ِ ُّب المْ ُت ََو ِّك ِلنيَ ﴾(((.

وهو العنف الذي متارسه بعض اجلامعات املتطرفة

احلرص والدقة حتى التولد أثار ًا سلبية عىل الواقع

وتسعى تفككه باملؤثرات اخلارجية مايأيت:
أو ً
ال :العنف واهلمجية :

ضد بعض التقاليد أو القيم السائدة يف املجتمع ،وذلك
من خالل االحتجاج والرفض واملعارضة للظواهر
الوافدة عىل املجتمع من خارجه ،أو القيام بمقاطعة

كل ثقافة غريبة عن بيئة املجتمع وأخالقه،واهتام
املجتمعات باجلاهلية املعارصة.

ويتحقق هذا يف حماربة التطور واملعارصة،وإن

دلت النصوص الرشعية عىل إباحتها ومل يرد يف
((( النسائي.السنن الكربى.رقم احلديث.9129 :

وعىل هذا ينبغي التعامل مع هذه املسائل بشئ من

اإلجتامعي والثقايف.

ثاني ًا :التعصب الديني املذهبي:

حذر القرآن الكريم من الفرقة يف الدين قال

ين َف َّر ُقو ْا ِدين َُه ْم َو َكا ُنو ْا ِش َيع ًا َّل ْس َت
تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّل ِذ َ
ِم ْن ُه ْم فيِ شيَ ْ ٍء إِنَّماَ َأ ْم ُر ُه ْم إِلىَ اللهّ ِ ُث َّم ُي َن ِّبئ ُُهم بِماَ َكا ُنو ْا

(((

الرب.د.عبد الرمحن.عوامل اهلدم والبناء يف املجتمع

اإلسالمي.ص.19-18

((( سورة آل عمران :اآلية .159
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البحوث املحكمة

الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي
َي ْف َع ُل َ
ون﴾(((.

وهذا يعني أن ال تكون االحتقانات الداخلية

وقال رسول اهلل ﷺ( :يا عائشة! إن الذين فرقوا

سبب ًا إىل تبني خيار العنف والقوة ،بل املطلوب دائ ًام

األهواء وأصحاب الضاللة من هذه األمة،يا

والتعصب الديني واملذهبي غدا يف الوقت

دينهم وكانوا شيع ًا ،إهنم أصحاب البدع وأصحاب

عائشة!إن لكل صاحب ذنب توبة إال أصحاب

األهواء والبدع أنا منهم بريء وهم مني براء)(((.

فكل تطرف يف الدين أو ما غال فيه املسلمون

فسببه هذه الفرق واجلامعات واألحزاب ،وهي

بمجموعها مصدر البدع والفتن واألهواء واآلراء،
ُ
معارضة الرشع بالرأي ،وتقديم اهلوى
وأصل كل رش

عليه.

(فإن كانوا جمتمعني عىل ما أمر اهلل به رسوله

من غري زيادة وال نقصان ،فهم مؤمنون ،هلم ما
هلم ،وعليهم ماعليهم ،وان كانوا قد زادوا يف
ذلك أو نقصوا ،مثل التعصب ملن دخل يف حزهبم
باحلق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه اهلل تعاىل

ورسوله)(((.

ويمكن القول بأن للتعصب فرعني ،أحدمها

يكون ممدوح ًا وهو ما إذا كان يربز صورة اعتزاز
بمعتقد أو مذهب أو قومية مث ً
ال لكن دون أن يؤدي
إىل كراهية اآلخرين واحتقارهم أو االستعالء عليهم.

أما التعصب املذموم ،فهو التعصب الذي يأخذ
الشكل العدواين.

((( سورة األنعام:اآلية .159

((( أبو نعيم.حلية األولياء.)150/4(.

((( ابن تيمية.جمموع الفتاوى.)54/11(.
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هو ضبط النفس واالعتدال.

املعارص من أبرز األسباب املؤدية للعنف ،حيث نجد

أن أشخاص ًا يقتلون آخرين ملجرد االختالف املذهبي
والعقائدي بينهم،نسأل اهلل تعاىل أن يوحد صفوف

املسلمني وجيمع شملهم.

املبحث الثالث:
ظواهر امل�شكالت الإجتماعية
املعا�صرة
للمشكالت والعوائق التي تأخر االعتدال

االجتامعي صور متعددة تظهر طبق ًا لدوافعه وأسبابه
وكذلك الغايات املقصودة ،فقد يكون العنف فردي ًا،

وقد يكون مجاعي ًا ،وهذا يستدعي اإلشارة إىل هذه

األقسام وبياهنا بصورة موجزة ،وهو كام يأيت بيانه:

املطلب الأول:
املظاهر املادية للم�شكالت
الإجتماعية املعا�صرة
وهو ما يتعرض املجتمع إليه مما يصيب جسم

اإلنسان من تعذيب وإبادة،واضطهاد ،وترحيل
ين َك َف ُرو ْا
﴿وإِ ْذ َي ْم ُك ُر بِ َك ا َّل ِذ َ
وسجن.قال تعاىلَ :
ون َو َي ْم ُك ُر اللهّ ُ
وك َأ ْو يخُ ْ ِر ُج َ
ُوك َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
لِ ُي ْثبِت َ
وك َو َي ْم ُك ُر َ

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
َواللهّ ُ َخيرْ ُ المْ َ ِ
اك ِرين﴾(((.

حمطة يعرب منها السجني إىل مشنقة املوت ،أو ينسى يف

وما ذاك إال ملا يمتلكه من حقيقة إيامنية،تقرع

السجن نسيان القساة الذين نزعت الرمحة من قلوهبم.

أصحاب اإلخدود للعذاب والتهمة املوجهة
﴿و َما َن َق ُموا ِم ْن ُه ْم إِلاَّ َأن ُي ْؤ ِمنُوا بِ هَّ
اللِ ا ْل َع ِزي ِز
إليهم َ
الحْ َ ِم ِ
يد﴾(((.

يدعو إىل توحيد اهلل وعبادته وحده ،وحيذره من أن

الظامل وتزعجه،قال تعاىل مبين ًا أسباب تعرض

ومن خالل ذلك نجد أن حقيقة العنف

كمفهوم تعتمد كلي ًا عىل مالحظة االجتاهات
الثالثة للعنف،وعىل هذا األساس ،فإن السلوك

العنيف يتضمن معنى اإلرغام والقهر من جانب
الفاعل ،واخلضوع أو املقاومة من جانب املفعول به
أواملستهدف.

ونرى أن أهل احلق تالزمهم صفة الرمحة يف

أغلب األوقات ،وأما أهل الباطل فاألصل أهنم

غري رمحاء ،فإذا ما وجدت عند بعضهم بعض معاين
الرمحة ،فالغالب أهنا تتعلق بتحقيق مصالح يرغبون

بإستحصاهلا.

ففرعون هيدد موسى  fالرسول املوحد الذي

يعبد إهلا غريه ،ويتوعده بالسجن مع املجرمني من

قطاع الطرق وسارقي األموال وقاتيل النفوس بدون
حق ،كام قال تعاىل عنهَ ﴿ :لئِ ِن اتخَّ َ ْذ َت إِلهَ ًا َغيرْ ِي
لأَ َ ْج َع َلن َ
َّك ِم َن المْ َ ْس ُجونِنيَ ﴾(((.
هذا التهديد بالسجن قصد منه إكراه الرسول

املوحد الداعي إىل التوحيد الذي هو أصل كل حق،

عىل اإلرشاك باهلل وعبادة الطاغوت الذي هو أصل

كل باطل.

(اللجوء إىل العنف والبطش عند العجز عن

اإلقناع واإلفهام إسلوب اجلهلة واجلبابرة)

(((

والنبي يوسف  fتعرض للسجن بسبب تنزهه

عن الفاحشة التي طلبتها منه امرأة العزيز يف قرص
السلطة ،وقصور طغاة بعض امللوك والزعامء تضيق

ومن مظاهر العنف اإلجتامعي املادي الذي ذكر

بالطاهرين الذين ينزهون أنفسهم من الفواحش،فلام

أو ً
ال :سجن املعتدى عليه بدون حق.

طلبت سجنه ،وكان السجن أحب إىل صاحب احلق

يف اآلية الكريمة ،مايأيت:

وهذه العقوبة القاسية تعدّ عند الطغاة الفراعنة

أهل الباطل تفضال منهم عىل أعدائهم من أهل احلق،
ألن أهل احلق ال يستحقون احلياة ،والسجن قد يكون

((( سورة األنفال:اآلية.30
((( سورة الربوج:اآلية.8

رفض صاحب احلق االستجابة هلا واعتصم باهلل

من أن يستجيب للباطل.

ووقف صاحب احلق عايل الرأس ،مفضال

السجن عىل االستجابة للمنكر ،كام قال تعاىل

((( سورة الشعراء:اآلية .29

((( الشنقيطي.أضواء البيان.)129/9(.
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الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي

عنهَ ﴿ :ق َ
الس ْج ُن َأ َح ُّب إِليََّ ممَِّا َيدْ ُعو َننِي إِ َل ْي ِه
ال َر ِّب ِّ
َوإِلاَّ َتصرْ ِ ْف َعنِّي َك ْيدَ ُه َّن َأ ْص ُب إِ َل ْي ِه َّن َو َأ ُك ْن ِم َن
الجْ َ ِ
اه ِلني﴾(((.
ويصدر احلكم الظامل من أهل الباطل عىل الربيء

عليه فرعون ،وعندما﴿ َقا ُلوا آ َمنَّا بِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِني﴾(((،
وسى َو َه ُارون﴾((( ،اشتدت قسوة فرعون،
﴿ر ِّب ُم َ
َ
وقال تعاىل عنهَ ﴿ :ق َ
ال آ َم ْنت ُْم َل ُه َق ْب َل َأ ْن آ َذ َن َل ُك ْم إِن َُّه
الس ْح َر َف َل َس ْو َف َت ْع َل ُم َ
ون
َل َكبِ ُ
ري ُك ُم ا َّل ِذي َع َّل َم ُك ُم ِّ

لأَ ُ َق ِّط َع َّن َأ ْي ِد َي ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم ِم ْن ِخلاَ ٍ
ف َولأَ ُ َص ِّل َبن َُّك ْم
َأجمْ َِعنيَ ﴾(((.

املظلوم صاحب احلق،دون رمحة لضعفه وال تقدير
لرباءته كام قال تعاىلُ ﴿:ث َّم َبدَ ا لهَ ُ ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َر َأ ُوا
الآْ َي ِ
ات َل َي ْس ُج ُنن َُّه َح َّتى ِح ٍ
ني﴾(((.

توعد فرعون السحرة بالقتل والعقوبة(وذلك ملا

إن رسل اهلل وأتباعهم من أهل احلق ،يسعون

باهلل تعاىل،ثم أقبل عليهم بالوعيد املؤكد حيث قال

ثاني ًا :القتل بكل الوسائل املؤدية إليه.

جادين إىل إنقاذ أهل الباطل من ضالهلم الذي يشقيهم
يف الدنيا واآلخرة ،شفقة عليهم ورمحة هبم ،وأهل

الباطل تتصلب قلوهبم وتقسو نفوسهم ،فيهددون
من يريد رمحتهم ،بالرجم والعذاب األليم! ألن قلوب

أهل احلق مليئة بالرمحة وقلوب أهل الباطل خالية من
الرمحة مليئة بالقسوة.

وقد هدد أهل الباطل بالرجم َ
رسل احلق ودعاته

وأهله ،كام قال تعاىل عن قوم نوحَ ﴿ :قا ُلوا َلئِ ْن لمَ ْ َت ْنت َِه
وح َلت َُكو َن َّن ِم َن المْ َ ْر ُج ِ
ومنيَ ﴾(((.
َيا ُن ُ

وقد هدد فرعون السحرة الذين استنجد هبم

لالنتصار عىل آيات موسى وبراهينه بسحرهم ،فبطل

سحرهم وتسلل اإليامن برب موسى ودعوته إىل
قلوهبم ،فانقلبوا مؤمنني باحلق الذي جاء به موسى

اعرتاه من اخلوف من اقتداء الناس بالسحرة يف اإليامن

فألقطعن أي فواهلل ألقطعن أيديكم وأرجلكم من
خالف أي اليد اليمنى والرجل اليرسى)(((.

ثالث ًا :إخراج القوي الضعيف من بلده وداره:

وقد يكون املعتدى عليه من أهل احلق الرمحاء

الذين يريدون اخلري لذلك املعتدي ،كاألنبياء والدعاة

من أتباعهم.

وصف القرآن الكريم قسوة وكربياء قوم نبي اهلل

شعيب  fقال تعاىلَ ﴿ :ق َ
است َْكبرَ ُ وا
ال المْ َلأَ ُ ا َّل ِذ َ
ين ْ
ِم ْن َق ْو ِم ِه َلن ُْخ ِر َجن َ
َّك َي ُ
ين آ َمنُوا َم َع َك ِم ْن
اش َع ْي ُب َوا َّل ِذ َ
ود َّن فيِ ِم َّلتِنَا َق َ
ال َأ َو َل ْو ُكنَّا َكا ِر ِهنيَ ﴾(((.
َق ْر َيتِنَا َأ ْو َلت َُع ُ
وقال تعاىل عن قوم لوط،وقد دعاهم لوط

((( سورة األعراف:اآلية.121

 fضد الباطل الذي كانوا قد نشئوا عليه وأعانوا

((( سورة األعراف:اآلية.122

((( سورة يوسف:اآلية .33

((( أبو السعود .إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم.

((( سورة الشعراء:اآلية .116

((( سورة األعراف :اآلية .88

((( سورة يوسف:اآلية .35
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((( سورة الشعراء:اآلية.49
(.)29/6

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
 uإىل الطهر والعفة والبعد عن فعل الفاحشة

والتعبريعن آرائهم،قال تعاىل يف حمكم التنزيل مبين ًا

املنكرة،فسخروا من دعوته هلم إىل التطهر من
﴿و َما َك َ
اب َق ْو ِم ِه إِلاَّ َأ ْن َقا ُلوا
ان َج َو َ
الفاحشةَ :
اس َيت ََط َّه ُر َ
ون﴾(((.
َأ ْخ ِر ُج ُ
وه ْم ِم ْن َق ْر َيتِ ُك ْم إِ هَّن ُْم ُأ َن ٌ

استخف هو بعقوهلمَ ﴿ :ق َ
ال ِف ْر َع ْو ُن َما ُأ ِر ُ
يك ْم إِلاَّ َما
َأ َرى َو َما َأ ْه ِد ُ
يك ْم إِلاَّ َسبِ َ
الر َشاد﴾(((.
يل َّ

لوط من قريتكم إهنم أناس يتطهرون أي يتحرجون

اجلامهري دون تعقل خلف رايات متعددة،وخلف

(فام كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل

من فعل ما تفعلونه ومن إقراركم عىل صنيعكم

فأخرجوهم من بني أظهركم فإهنم ال يصلحون
ملجاورتكم يف بالدكم فعزموا عىل ذلك فـ﴿ َد َّم َر هَّ ُ
الل
ين َأ ْم َثالهُ َا﴾((( ((.
َع َل ْي ِه ْم َولِ ْل َك ِاف ِر َ
وقال تعاىل مسلي ًا رسوله ﷺ وقد أخرجه قومه

﴿و َك َأ ِّي ْن ِم ْن َق ْر َي ٍة
من أحب بلد إليه،املسجد احلرامَ :
َاه ْم فَلاَ
ِه َي َأ َشدُّ ُق َّو ًة ِم ْن َق ْر َيتِ َك ا َّلتِي َأ ْخ َر َج ْت َك َأ ْه َل ْكن ُ
َناصرِ َ لهَ ُ ْم﴾(((.

املطلب الثاين:
املظاهر املعنوية للم�شكالت
الإجتماعية املعا�صرة

وهو ما يتضمن أعام ً
ال تصيب الناس يف إرادهتم

وتفكريهم ووعيهم،مثل خداع الفكر ،وغسل الدماغ

وماشابه.

فهذا فرعون يصادر عن قومه حرية التفكري

رأي فرعون اجلبار العنيد وهو خياطب قومه الذين

(حيثام حل العنف والالمرشوعية،وانساقت

كلامت مبهمة،فقدت بالتايل قدرهتا عىل الرؤية،وقدرهتا
عىل العطاء احلضاري،أصبحت لعبة يف يد كل ناعق

سواء كان ذا صوت طبعي أو مصطنع)(((.

قال تعاىل خماطب ًا عباده املؤمنني مصرب ًا هلم ،مبين ًا

هلم ،أهنم ال بد أن يتعرض هلم أعداء احلق من أهل

الباطل،من اليهود والنصارى واملرشكني،باألذى

الذي حيتاجون معه إىل الصرب والتقوى يف ثباهتم عىل
احلقَ ﴿ :لت ُْب َل ُو َّن فيِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأن ُْف ِس ُك ْم َو َلت َْس َم ُع َّن ِم َن
ين َأشرْ َ ُكوا
َاب ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َو ِم َن ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
ين ُأوتُوا ا ْل ِكت َ

ريا َوإِ ْن َت ْصبرِ ُ وا َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن َذلِ َك ِم ْن َع ْز ِم
َأ ًذى َكثِ ً
الأْ ُ ُمور﴾(((.
أسمع أهيا الداعية املسلم من أعدائك (الطعن

يف الدين احلنيف والقدح يف أحكام الرشع الرشيف

وصد من أراد أن يؤمن وختطئة من آمن)(((().

فهذا يعني أن يامرس العنف بشكل شديد

((( سورة غافر:اآلية.29

((( سورة األعراف:اآلية .82

((( د .عبد احلليم عويس .دراسة لسقوط ثالثني دولة إسالمية.

((( ابن كثري.تفسري القرآن العظيم.)369/3(.

((( سورة آل عمران:اآلية.186

((( سورة حممدﷺ :اآلية .3
((( سورة حممد:اآلية .13

ص.26

((( النسفي.تفسري النسفي.)196/1(.
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البحوث املحكمة

الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي
اخلطورة وهو العنف الفكري الذي يستوجب

ومن هنا يتبني وجوب املصابرة عىل هذا العنف

املعارص وماحصل فيه من تكميم لألصوات الناطقة

عليه مواجهة هذا النوع من العنف ،ويقف عند إمام

مصادرة أراء الناس،ولعلنا النبتعد كثري ًا عن الواقع
باحلق ومطاردة أصحاهبا بل وقتلهم ،واهتامهم بالتهم

الباطلة.

الذي يقصد به مصادرة حرية الكلمة ،فاملسلم جيب
جائر يصادر حقوق الناس يف الكالم والتعبري عن

اآلراء ،بموقف بطويل شجاع.

بل أن االنتخابات هو تعبري إرادة الشعوب،وتلبية

ووقف السحرة بعد أن اتضح احلق هلم أمام

كبري ًا،ورسقة حلقوق الناس يف اختيار من يمثلهم،

مقولتهم فقال تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َلن ن ُّْؤثِ َر َك َعلىَ َما َجاء َنا
ِم َن ا ْل َب ِّين ِ
اض إِنَّماَ
َات َوا َّل ِذي َف َط َر َنا َفا ْق ِ
نت َق ٍ
ض َما َأ َ
َت ْقضيِ َه ِذ ِه الحْ َ َيا َة الدُّ ْن َيا﴾(((.

ملتطابات حياهتم ،وأي تزوير فيها يعد عنف ًا
ويتوىل أمرهم ،وألجل هذا األمر اجللل ينبغي أن

تراعى حقوق الناس الفكرية.

ولعل من الواجب أن نؤكد عىل رضورة عدم

استخفاف الرؤساء بعقول مرؤوسيهم،كام فعل

است ََخ َّف َق ْو َم ُه
فرعون مع قومه ،قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اعو ُه إِ هَّن ُْم َكا ُنوا َق ْوم ًا َف ِ
اس ِقني﴾(((.
َف َأ َط ُ
(فاستخف قومه فطلب منهم اخلفة يف

مطاوعته،أو فاستخف أحالمهم فأطاعوه فيام أمرهم
به،إهنم كانوا قوما فاسقني ،فلذلك أطاعوا ذلك

الفاسق)(((.

وقال تعاىل مسلي ًا رسوله ﷺ ومواسي ًا له عىل ما

كان يلقاه من أذى قومه املرشكني،باملقيه قبله إخوانه

﴿و َل َقدْ ُك ِّذ َب ْت ُر ُس ٌل ِم ْن َق ْب ِل َك
املرسلون من أقوامهمَ :
َف َصبرَ ُ وا َعلىَ َما ُك ِّذ ُبوا َو ُأ ُ
اه ْم َنصرْ ُ َنا َوال
وذوا َح َّتى َأ َت ُ
ُم َبدِّ َل لِ َك ِلماَ ِ
ت هَّ
اللِ َو َل َقدْ َجا َء َك ِم ْن َن َبإِ المْ ُ ْر َس ِلنيَ ﴾(((.
((( سورة الزخرف:اآلية.54

((( أنوار التنزيل.البيضاوي.)149/5(.
((( سورة األنعام:اآلية.34
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فرعون اجلبار العنيف ،وحكى القرآن الكريم

املبحث الرابع:
�صور االعتدال االجتماعي
وم�ستوياته
للفكر االسالمي أثره الكبري يف معاجلة املشكالت

االجتامعية املعارصة ،يؤكد من خالل العديد من آياته

عىل لزوم جتنبه ،من دون فرق بني نوع ونوع أو صورة
وصورة منه ،وعىل أي حال فقد طرح اإلسالم منهج ًا

لعالج العنف يتمثل يف ركنني:

املطلب الأول:
�صور االعتدال االجتماعي

فيكون ذلك من خالل تربية الفرد تربية صاحلة

تقوم عىل أساس املحبة والرفق ليجعل منه فرد ًا صاحل ًا
طيـب ًا متساحم ًا يف بيته وجمتمعه،ونجد ذلك واضح ًا من

((( سورة طه:اآلية .72

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
خالل،ماسنجده من الوصايا القرآنية والنبوية يف هذا

اجلانب ومن أمهها مايأيت:

والصلة مع من مل يضمر العداوة والبغضاء،ومع من

نجد فيه النية احلسنة للتعايش السلمي يف جمتمع واحد

أو ً
ال :بث روح التسامح وإشاعة السالم يف

متلؤ روح املواطنة الصاحلة والتكامل اإلجتامعي.

دعت الرشيعة اإلسالمية إىل نبذ العصبية،وإشاعة

بام معناه( :إن اهلل حيب املنصفني الذين ينصفون

كيفية تعامل اإلنسان مع إخوانه يف اإلنسانية،وإن

من برهم،وحيسنون إىل من أحسن إليهم)(((.

اإلسالم:

التسامح والسالم،وأكدت النصوص القرآنية عىل
اختلفوا يف اإلعتقاد،فمع مجلة الكفارالذين مل يصدر

منهم العداوة واملكر اليسء،يقول تعاىل﴿ :لاَ َي ْن َه ُاك ُم
هَّ ُ
ين َولمَ ْ يخُ ْ ِر ُج ُ
ين لمَ ْ ُي َقاتِ ُل ُ
وك ْم فيِ الدِّ ِ
وكم
الل َع ِن ا َّل ِذ َ

وه ْم َو ُتق ِْس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن هَّ َ
الل يحُ ِ ُّب
ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َأن َتبرَ ُّ ُ
المْ ُق ِْس ِطنيَ ﴾(((.
أي(الينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين

من مجيع أصناف امللل واألديان أن تربوهم وتصلوهم
عم بقوله الذين
وتقسطوا إليهم إن اهلل سبحانه وتعاىل َّ
مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم مجيع
من كان ذلك صفته فلم خيصص به بعضا دون بعض

وال معنى لقول من قال ذلك منسوخ ألن بر املؤمن
من أهل احلرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن ال
قرابة بينه وبينه والنسب غري حمرم وال منهى عنه إذا مل
يكن يف ذلك داللة له أو ألهل احلرب عىل عورة ألهل

اإلسالم أو تقوية هلم بكراع أو سالح)(((.

هكذا نجد أن الترشيع اإلسالمي أكد عىل التسامح

((( سورة املمتحنة :اآلية .8

((( الطربي:جامع البيان.)66/28(.

وختتم اآلية الكريمة بميزان العدل واإلحسان

الناس،ويعطوهنم احلق والعدل من أنفسهم ،فيربون

فاإلنصاف والتسامح واملودة مرغوب فيه مع كل من

حيب العيش بسالم،عىل القاعدة العامة يف التعايش

السلمي.

ثاني ًا :الدعوة إىل الصفح والعفو:

مما أكد عليه املنهج اإلسالمي رضورة إشاعة مبدأ

العفو والصفح عام يفعله اإلنسان خطأ أو سهو ًا،
قال تعاىل ﴿:إِن ت ُْبدُ و ْا َخيرْ ًا َأ ْو تخُ ْ ُفو ُه َأ ْو َت ْع ُفو ْا َعن
ُس َو ٍء َفإِ َّن اللهّ َ َك َ
ان َع ُف ّو ًا َق ِديرا﴾(((.
(إن تبدوا خري ًا طاعة وبر ًا أو ختفوه أو تفعلوه رس ًا

أوتعفوا عن سوء لكم املؤاخذة عليه وهو املقصود
وذكر إبداء اخلريوإخفائه تسبيب له،ولذلك رتب

عليه قوله فإن اهلل كان عفو ًا قدير ًا،أي يكثر العفو
عن العصاة مع كامل قدرته عىل االنتقام،فأنتم أوىل

بذلك،وهو حث للمظلوم عىل العفو،بعدما رخص له
يف االنتظار مح ً
ال عىل مكارم األخالق)(((.

ومن أجىل املصاديق عىل ما ذكرناه مافعله الرسول

((( املصدر نفسه.

((( سورة النساء :اآلية.149

((( أنوار التزيل.البيضاوي.)273/2(.
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البحوث املحكمة

الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي
حممد ﷺ يف مكة يوم فتحها ،فمع ما القاه هو ومن

َكا ُنو ْا َي ْع َم ُل َ
ون ﴾(((.

باالنتقام،إنه دعا هلم يوم الطائف بالصالح واهلداية،

هذا األمر بشكل دقيق جد ًا،حتى اليثري حوافظ

معه من املسلمني إال أنه قابل ذلك بالعفو والصفح ،ال
وعفا عنهم يوم الفتح ،فام أبره وأتقاه ﷺ ،حينام قال

هلم إذهبوا فأنتم الطلقاء.

ثالث ًا :ترك العنف يف املامرسة للحياة:

يبنغي عىل الداعية واملجتمع املسلم أن يراعي

الناس وكوامنهم يف ظل ظروف صعبة وحاالت

نفسية متدهورة،قد تصدر من اإلنسان ألفاظ غري
منضبطة،ولذلك (ينبغي أن يكون اآلمر باملعروف

َ
﴿و َ
األ ْر ِ
ض َب ْعدَ
ال ُت ْف ِسدُ و ْا فيِ
قال تعاىلَ :
إِ ْص َ
يب
ال ِح َها َوا ْد ُعو ُه َخ ْوف ًا َو َط َمع ًا إِ َّن َرحمْ َ
َت اللهّ ِ َق ِر ٌ
ِّم َن المْ ُ ْح ِسنِنيَ ﴾(((.

ٍ
حماب
يعلم ما يليق هبم،وأنجع فيهم،وأن يكون غري

بالنفاق ومواالة الكفرة وتفريق الناس عن اإليامن

عىل إصالح غريه وتقويمه)(((.

يقول الشوكاين رمحه اهلل( :التفسدوا يف األرض

بمحمد صىل اهلل عليه وآله وسلم والقرآن فإنكم إذا

فعلتم ذلك فسد ما يف األرض هبالك األبدان وخراب
الديار وبطالن الذرائع كام هو مشاهد عند ثوران

الفتن والتنازع)(((.

فاملسلم داعية لإلصالح واليكون سبب ًا يف

إفسادها،بل هو يبتعد مراصد املنافقني وأخالقهم التي

تكون سبب ًا يف إيقاع الفتنة تفريق الصفوف املتحدة.
رابع ًا :ترك العنف القويل:

من خالل آياته التـي تضمن الدعوة إىل ترك

َ
ين
عنف اللسان ،قال سبحانه:
﴿وال َت ُس ُّبو ْا ا َّل ِذ َ
ون ِمن ُد ِ
َيدْ ُع َ
ون اللهّ ِ َف َي ُس ُّبو ْا اللهّ َ َعدْ و ًا بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍم َك َذلِ َك
َز َّينَّا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم ُث َّم إِلىَ َربهِّ ِم َّم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُي َن ِّبئ ُُهم بِماَ

((( سورة األعراف :اآلية.56

((( فتح القدير.الشوكاين.)42/1( .
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والناهي عن املنكر مميز ًا برفق يف موضع الرفق،ويعنف
يف موضع العنف،ويكلم كل طبقة من الناس بام
والمداهن ،وأن يصلح نفسه أو ً
ال ويقومها ،ثم يقبل
فإنه يعد من العنف القويل الذي يوجه للناس

فيستدعي إثارة الشحناء والبغضاء ،وقد يؤدي إىل

الوصول إىل العنف الفعيل والقتال.

خامس ًا :ترك العنف يف التفكري:

دعا اإلسالم إىل الوسطية واالعتدال يف املنهج

التفكريي اإلسالمي ،فال يتعصب اإلنسان ويكون
حاد ًا يف مواقفه مع اآلخرين ،كام أنه اليبني القاعدة

الفكرية عىل أساس من التعصب واستعامل العقل

الباطن يف تفسريات باطلة،قد يكون ال أصل هلا،أو أن
تعطى حج ًام أكرب من حجمها احلقيقي بام سيؤثر غلظة
يف التعامالت العملية يف املجتمع الواحد،وألجل هذا

((( سورة األنعام.108 :

((( البيهقي.أبو بكر أمحد بن احلسني(.ت458هـ).شعب

اإليامن.حتقيق:حممد السعيد بيسيوين.دار الكتب العلمية-بريوت.

ط1410(1هـ).)86/6(.

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
بني القرآن الكريم خطورة هذا األمر حني قال سبحانه

ين َقا ُلوا َر ُّبنَا اللهَّ ُ
إصالح أعامله ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذ َ

ب َ
ا ْل َق ْل ِ
اس َتغْ ِف ْر لهَ ُ ْم
الن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك َف ْ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
َو َشا ِور ُهم فيِ َ
األ ْم ِر َفإِ َذا َعزَ ْم َت َفت ََو َّك ْل َعلىَ اللهّ ِ إِ َّن اللهّ َ
ْ ْ

بن عبداهلل الثقفي قال :قلت يا رسول اهلل ،قل يل يف

نت َف ّظ ًا َغ ِل َ
يظ
نت لهَ ُ ْم َو َل ْو ُك َ
وتعاىلَ ﴿:فبِماَ َرحمْ ٍَة ِّم َن اللهّ ِ لِ َ

يحُ ِ ُّب المْ ُت ََو ِّك ِلنيَ ﴾(((.

(بام رمحة من اهلل لنت هلم أي فربمحة وما مزيدة

للتأكيد والتنبيه والداللة عىل أن لينه هلم ما كان إال
برمحة من اهلل وهو ربطه عىل جأشه وتوفيقه للرفق
هبم حتى اغتم هلم بعد أن خالفوه ولو كنت فظ ًا سيئ
اخللق جافي ًا غليظ القلب قاسيه النفضوا من حولك

لتفرقوا عنك ومل يسكنوا إليك،فاعف عنهم فيام
خيتص بك واستغفر هلم فيام هلل،وشاورهم يف األمر أي

يف أمر احلرب إذ الكالم فيه أو فيام يصح أن يشاور
فيه استظهارا برأهيم وتطييبا لنفوسهم ومتهيدا لسنة
املشاورة لألمة)(((.

املطلب الثاين:
م�ستويات االعتدال االجتماعي
يقوم االعتدال االجتامعي عىل مستويات حمددة

حتى يتم حتقيق أهدافه وهي عىل قسمني مها:

أو ً
ال :االعتدال االجتامعي عىل مستوى األفراد:

يقوم إصالح الفرد عىل إصالح عقله الذي

هو األساس إلصالح مجيع خصاله ،وبعدها يأيت

((( سورة آل عمران :اآلية.159

((( البيضاوي.أنوار التنزيل.)108/2(.

اس َت َق ُاموا َت َتن ََّز ُل َع َل ْي ِه ُم المْ َالئِ َك ُة َألاَّ تخَ َ ا ُفوا َوال تحَ ْ زَ ُنوا
ُث َّم ْ
ُوعدُ َ
ون﴾((( .وعن سفيان
َو َأ ْبشرِ ُ وا بِالجْ َ ن َِّة ا َّلتِي ُك ْنت ُْم ت َ

اإلسالم قو ً
ال ال أسأل عنه أحد ًا غريك ،قال“ :قل

آمنت باهلل فاستقم” ويف رواية ُأمحد “ثم استقم”((( .

ومن املعلوم أنه من صلحت عقائده وأفكاره،

صلحت أعامله وأقواله ،وإال جاء مفلس ًا كام جاء يف
حديث أيب هريرة ،أن رسول اهلل ﷺ قالَ :
"أ َتدْ ُر َ
ون

س ِفينَا َم ْن لاَ ِد ْر َه َم َل ُه َولاَ َمتَاعَ ،
س” َقا ُلوا المْ ُ ْف ِل ُ
َما المْ ُ ْف ِل ُ
َف َق َ
س ِم ْن ُأ َّمتِي َي ْأتيِ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة بِ َصلاَ ٍة
ال“ :إِ َّن المْ ُ ْف ِل َ
َو ِص َيا ٍم َو َز َك ٍ
اة َو َي ْأتيِ َقدْ َشت ََم َه َذا َو َق َذ َف َه َذا َو َأ َك َل
َم َ
ال َه َذا َو َس َف َك َد َم َه َذا َوضرَ َ َب َه َذا َف ُي ْع َطى َه َذا ِم ْن
َح َسنَاتِ ِه َو َه َذا ِم ْن َح َسنَاتِ ِه َفإِ ْن َفنِ َي ْت َح َسنَات ُُه َق ْب َل َأ ْن
ُيقْضىَ

اه ْم َف ُط ِر َح ْت َع َل ْي ِه ُث َّم
َما َع َل ْي ِه ُأ ِخ َذ ِم ْن َخ َطا َي ُ

ُط ِر َح فيِ النَّا ِر”((( .أن هذه األصول كانت متحققة يف

﴿وإِلىَ َمدْ َي َن
دعوة سيدنا شعيب لقومه ،قال تعاىلَ :
ال َيا َق ْو ِم ْاع ُبدُ و ْا هَّ َ
اه ْم ُش َع ْي ًبا َق َ
الل َما َل ُكم ِّم ْن إِ َل ٍه
َأ َخ ُ
َغيرْ ُ ُه َو َ
ال َت ُنق ُصو ْا المْ ِ ْك َي َ
ال َوالمْ ِيزَ َ
ان إِنيِّ َ َأ َر ُاكم بِ َخيرْ ٍ َوإِنيِّ َ
اب َي ْو ٍم محُّ ِ ٍ
#و َيا َق ْو ِم َأ ْو ُفو ْا المْ ِ ْك َي َ
َأ َخ ُ
ال
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
يط َ

((( سورة فصلت :االية .30

((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن،باب
جامع أوصاف اإلسالم ،ص ،24حديث ( ،)38ومسند أمحد،
مرجع سابق ،ج ،24ص ،141حديث ( ،)15416قال املحقق:

إسناده صحيح .

((( مسلم ،صحيح مسلم،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب
حتريم الظلم ،ص ،659حديث(. )2581
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َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َو َ
ان بِا ْل ِق ْس ِط َو َ
َوالمْ ِيزَ َ
ال
ال َت ْب َخ ُسو ْا الن َ
َت ْع َثوا فيِ َ
األ ْر ِ
ين﴾((( .
ض ُم ْف ِس ِد َ
ْ
ومن هنا جيدر بكل صالح يف عقيدته ،أن تصدر

عنه األعامل الصاحلة ،القلبية والبدنية ،فإصالح
األعامل القلبية وهي االنفعاالت النفسية وما يرتتب

عليها من آثار محيدة أو ذميمة ،فيكون بإصالح الضامئر
واألخالق ،والنهي عن الكرب واحلسد وغريها.

فقد روى ابن مسعود  ،aعن النبي ﷺ قال:

ان فيِ َق ْلبِ ِه ِم ْث َق ُ
"ال َيدْ ُخ ُل الجْ َ َّن َة َم ْن َك َ
ال َذ َّر ٍة ِم ْن ِكبرْ ٍ،
َق َ
الر ُج َل يحُ ِ ُّب َأ ْن َي ُك َ
ون َث ْو ُب ُه َح َسنًاَ ،و َن ْع ُل ُه
ال َر ُج ٌل :إِ َّن َّ
ال :إِ َّن هَّ َ
َح َس َن ًةَ ،ق َ
الل جمَ ِ ٌ
يل يحُ ِ ُّب الجْ َ ماَ َل ،ا ْل ِكبرْ ُ َب َط ُر الحْ َ قِّ ،
َو َغ ْم ُط الن ِ
َّاس "((( .
وإصالح األعامل البدنية وهي التي تقرتفها

اجلوارح ،فيكون إصالحها بالوقوف عند حدود

الرشيعة فيها ،فعن عبداهلل بن مسعود  :aأن النبي

ٌ
كفر" (((.
ﷺ
فسوق
املسلم
قال":سباب
ُ
ِ
ُ
وقتاله ٌ

املدينة الفاضلة ،وحتقيق أمنية احلكامء” (((.

وال خيفى ما للعبادة من أثر يف إصالح الفرد ،كيف

ال وهو واضح يف قوله تعاىل﴿ :ات ُْل َما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ِم َن
ا ْل ِكت ِ
الصال َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء
الصال َة إِ َّن َّ
َاب َو َأ ِق ِم َّ
اللِ َأ ْكبرَ ُ َو هَّ ُ
َوالمْ ُ َ
نك ِر َو َل ِذ ْك ُر هَّ
الل َي ْع َل ُم َما َت ْصن َُع َ
ون﴾((( .

كام ينبغي أن نبني أثر العمل يف إصالح األخالق

اإلسالمية عند األفراد ،فقد أثنى اهلل تعاىل عىل خلق
يم﴾[سورة
﴿وإِن ََّك َل َعلىَ ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
النبي ﷺبقولهَ :

القلم،[ 4:فمعاملة الناس والتواضع هلم أو ً
ال ،ثم
قيام الليل والعبادة ثاني ًا؛ ألن املجتمع ينتفع من
اخللق احلسن ،بينام العبادة لصاحبها فقط ،لذا جاءت

النصوص التي حتث عىل ذلك ،قال تعاىلُ ﴿:خ ِذ
ض َع ِن الجْ َ ِ
ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْر ِ
ف َو َأ ْع ِر ْ
اه ِلنيَ ﴾ [سورة
﴿وال َت ْس َت ِوي الحْ َ َسن َُة
األعراف ،]199:وقوله تعاىلَ :
الس ِّيئ َُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين َ
َك
َوال َّ
َ
يم ﴾ [سورة فصلت،]34:
َو َب ْين َُه َعدَ َاو ٌة َكأن َُّه َوليِ ٌّ حمَ ِ ٌ

وأما أعامل العبادات فإنام رشعت لرتبية هذا

وبني عليه الصالة والسالم أمهية األخالق يف حديث

النية واألخالص ،ومتى تربى سهل عىل صاحبه القيام

وال متفحش ًا وإنه كان يقول " :إن خياركم أحاسنكم

الروح األمرى يف الروح اخللقي ،ولذلك رشط فيها

بسائر التكاليف األدبية واملدنية ،التي يصل هبا إىل

((( سورة هود :اآليات (.)85-84

عبداهلل بن عمرو قال :مل يكن رسول اهلل ﷺ فاحش ًا

أخالق ًا ((( “.

ثاني ًا:االعتدال االجتامعي عىل مستوى املجتمع:

((( انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري

((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب

املنار،دار املعرفة ،بريوت،ط.)258/3(،2

((( صحيح البخاري،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب خوف

((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب حسن اخللق

حتريم الكرب وبيانه ،ص ،33حديث(. )91

املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر ،ص،16حديث(. )48
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((( سورة العنكبوت :االية .45

والسخاء وما يكره من البخل ،ص،713حديث (. )6035

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
يشمل االعتدال االجتامعي عىل مستوى املجتمع

االعتدال بمستوياته واجاهات املختلفة والتي منها

السيايس واالقتصادي والسلوكي.

ذلك ألهنا من مقاصد القرآن؛ ألن اإلسالم دين

هداية وسيادة وسياسة وحكم ،فام جاء به القرآن
من إصالح البرش يف مجيع شؤوهنم ،يتوقف عىل

السيادة وإقامة احلق ،واحلكم بالعدل ،ومحاية الدين

والدولة(((.

َص ُمو ْا بِ َح ْبلِ هَّ
اعت ِ
اللِ﴾ ،وكذلك ما ورد
﴿و ْ
السابقة َ

من أحاديث متتن هذه الروابط االجتامعية ،منها
حديث أنس tعن النبي ﷺ قال " :لاَ ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ُك ْم
َح َّتى يحُ ِ َّب لأِ َ ِخ ِ
يه َما يحُ ِ ُّب لِ َن ْف ِس ِه "((( .وحديث
النعامن بن بشري قال :قال رسول اهللﷺ " :ترى

املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل
عضوا تداعى له سائر جسده
اجلسد ،إذا اشتكى
ً

بالسهر واحلمى” (((.

إن صالح املجتمع يكون بطاعة اهلل ورسوله ،وعدم

إن املتأمل يف سورة احلجرات املكونة من ()18

والضعف الذي ال تقوم لألمة به قائمة ،قال تعاىل:
﴿ َو َأ ِط ُيعو ْا هَّ َ
الل َو َر ُسو َل ُه َو َ
ال َتن َ
َاز ُعو ْا َف َت ْف َش ُلو ْا

الذين آمنوا ﴾ مخس مرات أوامر كثيـرة جد ًا يف

التنازع والتفرق ،إلن ذلك يؤدي إىل الفشل الذريع،

اصبرِ ُ و ْا إِ َّن هَّ َ
ين﴾
الصابِ ِر َ
الل َم َع َّ
َو َت ْذ َه َب ِرحي ُُك ْم َو ْ
﴿و ْاعت ِ
َص ُمو ْا
[سورة األنفال ،]46:وقوله تعاىلَ :
اللِ جمَ ِ ًيعا َو َ
ال َت َف َّر ُقو ْا َوا ْذ ُك ُرو ْا نِ ْع َم َة هَّ
بِ َح ْبلِ هَّ
اللِ َع َل ْي ُك ْم
إِ ْذ ُكنت ُْم َأ ْعدَ اء َف َأ َّل َ
ف َبينْ َ ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه
إِ ْخ َوا ًنا َو ُكنت ُْم َعلىَ َ َش َفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن النَّا ِر َف َأن َق َذ ُكم ِّم ْن َها
َك َذلِ َك ُي َبينِّ ُ هَّ ُ
الل َل ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم تهَ ْ تَدُ َ
ون﴾ [سورة آل

عمران. ]103:

ومن املعلوم أن الرسول ﷺ قد وضع قواعد

إلصالح املجتمع ،منها بناء املسجد ،وللمساجد
دورها العظيم يف االعتدال االجتامعي ،ثم املؤاخاة

بني املهاجرين واألنصار ،وهو ما جاء يف اآلية

((( انظر :حممد رشيد رضا ،تفسرياملنار،مرجع سابق ،ج،6
ص.177-176

آية ،يرى يف ورود النداء القرآين للمؤمنني ﴿يا أهيا

االعتدال االجتامعي ،وورد النداء للناس بقوله تعاىل:
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقن ُ
َاك ْم
﴿ َيا َأيهُّ َ ا الن ُ
ار ُفوا إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ هَّ
اللِ َأ ْت َق ُاك ْم إِ َّن
ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِت ََع َ

هَّ َ
يم َخبِ ٌري ﴾ [سورة احلجرات.]13 :
الل َع ِل ٌ

إن القرآن الكريم قد أقام الروابط بني املسلمني

بتحقيق ثقة الناس بعضهم ببعض ،من خالل حتريم

دم املسلم وماله وعرضه ،وغري ذلك من التوجيهات
التي وردت يف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم
َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ َّ
ال تُشرْ ِ ُكو ْا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسا ًنا

((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليامن ،باب من
اإليامن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،ص ،12حديث(،)13
ومسلم ،صحيح مسلم،كتاب اإليامن ،باب الدليل عىل أن من

خصال اإليامن أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري،
ص،25حديث (. )45

((( املرجع السابق ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم،
ص ،711حديث(. )6011
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َو َ
ال َت ْق ُت ُلو ْا َأ ْوال َد ُكم ِّم ْن إِ ْم ٍ
اه ْم
الق َّن ْح ُن َن ْرزُ ُق ُك ْم َوإِ َّي ُ
ال َتق َْر ُبو ْا ا ْل َف َو ِ
ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َن َو َ
َو َ
اح َ
ال َت ْق ُت ُلو ْا

س ا َّلتِي َح َّر َم هَّ ُ
الل إِ َّ
ال بِالحْ َ قِّ َذلِ ُك ْم َو َّص ُاك ْم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم
ال َّن ْف َ
#و َ
ال َتق َْر ُبو ْا َم َ
يم إِ َّ
َت ْع ِق ُل َ
ال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن
ال ا ْل َيتِ ِ
ون َ
ان بِا ْل ِق ْس ِط َ
َح َّتى َي ْب ُلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َأ ْو ُفو ْا ا ْل َك ْي َل َوالمْ ِيزَ َ
ال
ُن َك ِّل ُف َن ْف ًسا إِ َّ
اع ِد ُلو ْا َو َل ْو َك َ
ان
ال ُو ْس َع َها َوإِ َذا ُق ْلت ُْم َف ْ

َذا ُق ْر َبى َوبِ َع ْه ِد هَّ
اللِ َأ ْو ُفو ْا َذلِ ُك ْم َو َّص ُاكم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم
ونَ #و َأ َّن َه َذا صرِ َ ِ
اطي ُم ْست َِقيماً َفا َّتبِ ُعو ُه َو َ
َت َذ َّك ُر َ
ال َت َّتبِ ُعو ْا

الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِ ِيل ِه َذلِ ُك ْم َو َّص ُاكم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم
ُّ
َت َّت ُق َ
ون ﴾ [سورة األنعام ،]153-151فقد انقسمت
األحكام يف اآليات السابقة إىل ثالثة أقسام :األوىل:
أحكام هبا إصالح احلالة االجتامعية العامة بني الناس
واملفتتحة بقولهَ ﴿ :أ َّ
ال تُشرْ ِ ُكو ْا بِ ِه َش ْيئًا﴾ ،والثاين:

أحكام هبا حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض
واملفتتحة بقولهَ ﴿ :و َ
ال َتق َْر ُبو ْا َم َ
يم ﴾ ،والثالث:
ال ا ْل َيتِ ِ

أحكام جامعة للهدى وهو أتباع طريق اإلسالم،

والتحرز من اخلروج عنه إىل سبيل الضالل واملفتتحة
﴿و َأ َّن َه َذا صرِ َ ِ
اطي ُم ْست َِقيماً َفا َّتبِ ُعو ُه﴾ .
بقولهَ :
س ا ْلبرَِّ َأن ت َُو ُّلو ْا
كام يرى املتأمل يف قوله تعاىلَّ ﴿ :ل ْي َ

اللِ
ب َو َل ِك َّن ا ْلبرَِّ َم ْن آ َم َن بِ هَّ
وه ُك ْم ِق َب َل المْ َشرْ ِ ِق َوالمْ َغْ ِر ِ
ُو ُج َ

َوا ْل َي ْو ِم ِ
َاب َوال َّنبِ ِّينيَ َوآ َتى المْ َ َ
اآلخ ِر َوالمْ َالئِ َك ِة َوا ْل ِكت ِ
ال
َعلىَ ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َوالمْ َ َس ِ
السبِيلِ
اكنيَ َوا ْب َن َّ
الر َق ِ
الز َكا َة
الصال َة َوآ َتى َّ
اب َو َأ َق َام َّ
السائِ ِلنيَ َوفيِ ِّ
َو َّ
َوالمْ ُو ُف َ
ين فيِ ا ْل َب ْأ َساء
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا َع َ
الصابِ ِر َ
اهدُ و ْا َو َّ
َوالضرََّّ اء َو ِحنيَ ا ْل َب ْأ ِ
ين َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك
س ُأ ْو َلئِ َك ا َّل ِذ َ

ُه ُم المْ ُ َّت ُق َ
ون﴾ [سورة البقرة .]177:أن هذه اآلية قد

160

مجعت الفضائل كلها ،والتي ينشئ عنها صالح أفراد

املجتمع مجيع ًا يف العقيدة وصاحلات األعامل.

وجاءت األحاديث الرشيفة التي بينت كيف

يتحقق االعتدال االجتامعي ،منها حديث أيب هريرة

اللِ
ان ُي ْؤ ِم ُن بِ هَّ
 aقال :قال رسول اهلل ﷺَ « :م ْن َك َ
َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخيرْ ً ا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْتَ ،و َم ْن َك َ
ان ُي ْؤ ِم ُن
اللِ
ان ُي ْؤ ِم ُن بِ هَّ
بِ هَّ
ار ُهَ ،و َم ْن َك َ
اللِ َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر فَلاَ ُي ْؤ ِذ َج َ

َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر َف ْل ُي ْك ِر ْم َض ْي َفه»((( ،وحديثه  aأيض ًا
الزانيِ ِحنيَ َي ْزنيِ َو ُه َو
قال :قال النبيﷺ " ال َي ْزنيِ َّ

ُم ْؤ ِم ٌن َوال َيشرْ َ ُب الخْ َ ْم َر ِحنيَ َيشرْ َ ُب َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َوال
َيسرْ ِ ُق ِحنيَ َيسرْ ِ ُق َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن وال َي ْن َت ِه ُب نهُ ْ َب ًة َي ْر َف ُع
ار ُه ْم ِحنيَ َي ْن َت ِه ُب َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن "(((.
َّاس إِ َل ْي ِه ِف َيها َأ ْب َص َ
الن ُ
هذا وقد عد حممد رشيد رضا االعتدال

االجتامعي من مقاصد القرآن الكريم ،وهو يقوم عىل

أصول أدبية أربعة هي:

 وحدة األمة :قال تعاىل خماطب ًا أمة اإلسالم:﴿إِ َّن َه ِذ ِه ُأ َّمت ُُك ْم ُأ َّم ًة َو ِ
اع ُبدُ ِ
ون﴾
احدَ ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْم َف ْ
[سورة األنبياء.]92:

 الوحدة اإلنسانية باملساواة بني أجناس البرشوشعوهبم وقبائلهم وشاهده قول اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا
((( املرجع السابق ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان ،ص،758
حديث (. )6475

((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب
النهبى بغري إذن صاحبه ،ص،283حديث( ،)2475ومسلم،
صحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب نقصان اإليامن باملعايص،
ونفيه عن املتلبس باملعصية ،ص،27حديث(. )57

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقن ُ
َاك ْم ُش ُعو ًبا
الن ُ
اللِ َأ ْت َق ُاك ْم إِ َّن هَّ َ
ار ُفوا إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ هَّ
الل
َو َق َبائِ َل لِت ََع َ
يم َخبِ ٌري ﴾[سورة احلجرات ،]13:وقد بلغ النبـي
َع ِل ٌ

وباستغفاره تنزل الربكات ،وبالتوبة إليه تبدل

 -وحدة الدين بإتباع رسول واحد جاء بأصول

باملعجزات الباهرات وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام

ﷺ ذلك لألمة يف حجة الوداع.

الدين الفطري الذي جاء به غريه من الرسل ،وأكمل

اخلامتة
احلمد هلل الذي بحمده تتم الصاحلات،

السيئات إىل حسنات ،والصالة والسالم عىل املؤيد
كثري ًا.

ترشيعه بام يوافق مجيع البرش ودليله قول اهلل تعاىل:
ول هَّ
َّاس إِنيِّ َر ُس ُ
اللِ إِ َل ْي ُك ْم جمَ ِ ًيعا ا َّل ِذي
﴿ ُق ْل َيا َأيهُّ َ ا الن ُ
ات َو َ
َل ُه ُم ْل ُك السَّماَ َو ِ
ض ال إِ َل َه إِ َّ
األ ْر ِ
ال ُه َو يحُ ْ يِي

املشكالت االجتامعية والسعي اىل االعتدال

بِ هَّ
اللِ َو َك ِلماَ تِ ِه َوا َّتبِ ُعو ُه َل َع َّل ُك ْم تهَ ْ تَدُ َ
ون ﴾ [سورة

وأهم التوصيات التي توصلت اليها مايأيت:

اللِ َو َر ُسولِ ِه ال َّنبِي ُ
يت َف ِ
آمنُو ْا بِ هَّ
األ ِّم ِّي ا َّل ِذي ُي ْؤ ِم ُن
َو ُي ِم ُ
ِّ

األعراف. ]158:

أما بعد:

البحث له أمهية كبيـرة ويسهم يف معاجلة

االجتامعي بني افراد املسلمني .

-1اضافة مفردة االعتدال والوسيطة ضمن

 -وحدة األخوة الروحية واملساواة بني املؤمنني

مادة الفكر االسالمي وذلك ملالحظة املشكالت

االجتامعي ،منها الصالة ومناسك احلج ،فملوك

مدارك الطالب اجلامعي يف فهم ارضار الفكر الغريب

والفقراء يف صفوف الصالة والطواف بالكعبة

 -2االعتدال االجتامعي أصل رشعي من أصول

هبذا الدين يف أخوته الروحية ،وعباداته ،ويف االجتامع

االجتامعية وتقديم التوصيات ملعاجلتها وتوسعة

املسلمني وأمرائهم وكبار علامئهم ،خيتلطون بالعوام

عىل املجتمع املسلم.

والوقوف بعرفات وسائر مواطن احلج ،وال يرىض

اإلسالم ،دعا إليه القرآن الكريم والسنة املرشفة ،وهو

غري املسلمني بمثل هذه املساواة ،قال تعاىل﴿ :إِنَّماَ
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َبينْ َ َأ َخ َو ْي ُك ْم َوات َُّقوا هَّ َ
المْ ُ ْؤ ِمن َ
الل
َل َع َّل ُك ْم ت ُْرحمَ ُ َ
ون ﴾ [سورة احلجرات ،]10:وقوله﴿:
الز َكا َة َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم
الصال َة َوآ َت ُو ْا َّ
َفإِن َتا ُبو ْا َو َأ َق ُامو ْا َّ
ين َو ُن َف ِّص ُل اآل َي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
فيِ الدِّ ِ
ون ﴾ [سورة

التوبة]11(((:

عملية جتديد تتصل باحلياة ،بحيث حتـمي املجتمع من

شيوع املفاسد واملنكرات واالنحراف ،وبالتايل يتحقق
إصالح البرش من مجيع النواحي ،وبصالح اإلنسان

يصلح العامل .

 -3ال ينفك االعتدال االجتامعي عن باقي

أنواع االعتدال ،كاالعتدال السيايس ،واالقتصادي،
والتعليمي ،والفكري ،والسلوكي ،لكنه األهم بني

((( انظر :تفسري املنار ،مرجع سابق ،ج،11ص.257-255
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الفكر اإلسالمي وأثره يف تنمية مبادئ االعتدال االجتامعي
هذه األنواع ،وهو بمثابة حجر الزاوية ،وهذا ما جاء

أنوار التنزيل وأرسار التأويل.دار الكتب العلمية.

 -4احلاجة لإلصالح االجتامعي تزداد كلام

احلسني:

يف تركيز املصلحني عىل هذا النوع من االعتدال .

كثـر االنحراف يف املجتمع؛ إلن كثرة املعايص سبب
للهالك والدمار ،ووجود املصلحني سبب لألمان كام

نصت عىل ذلك النصوص الرشعية .

 -5إن صالح الفرد يكون بإصالح عقيدته

التي هي سبب يف إصالح عمله ثم عبادته ،ثم

خلقه وسلوكه ،وبصالحه يصلح املجتمع ،ويتحقق
االعتدال املجتمعي الذي يقوم عىل االعتدال السيايس

واالقتصادي والسلوكي .

4.4البيهقي،

أبو

بكر

أمحد

بن

458-384هـ،شعب اإليامن ،وثق أصوله وخرج
أحاديثه وعلق عليه:الدكتور :عبد املعطي قلعجي،
دار الكتب العلمية،بريوت-لبنان.

5.5ابن تيمية ،شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد
احلليم ابن تيمية احلراين الدمشقي728 :هـ ،جمموع
الفتاوى،دار املعرفة ،بريوت ،د.ت.

6.6أجلواهري.إسامعيل بن محاد.الصحاح تاج

اللغة وصحاح العربية.دار الكتب العربية.مرص.

 -6إن العادات والتقاليد املنافية للعقيدة ال

(1376هـ1956-م).

 -7إن أهم الفئات التي حتتاج إىل إصالح

األشعث السجستاين األزدي275-202 :هـ ،سنن

حتقق االعتدال وجيب التصدي هلا .

اجتامعي ،هي فئة اليتامى ،واألرسة ،واملتخاصمني .

امل�صادر واملراجع
القرآن الكريم

1.1البخاري.أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل-194(.
256هـ).اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول

اهلل ﷺ وسننه وأيامه.دار إحياء الرتاث العريب.
ط.1بريوت-لبنان1422.هـ2001-م.

2.2الرب.د.عبد الرمحن.عوامل اهلدم والبناء يف املجتمع

اإلسالمي(.د.ت)

3.3البيضاوي.القايض نارص الدين أبو سعيد

عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي.ت791هـ.
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بريوت2003.م1424-هـ.

7.7أبو داود ،اإلمام احلافظ املتقن أبو داود سليامن ابن
أيب داود ،دار احلديث ،القاهرة1408 ،هـ1988-م.

8.8الزبيدي.حممد مرتىض احلسني (ت816هـ).تاج
العروس املسمى من جواهر القاموس .حتقيق :عبد

الكريم العزباوي.دار الفكر .بريوت( .د.ت)

9.9أبوالسعود(ت982هـ) .إرشاد العقل السليم إىل
مزايا الكتاب الكريم(.د_ت).

1010الشبل.عيل بن عبد العزيز بن عيل.اجلذور

التارخييةحلقيقة الغلو والتطرف واإلرهاب والعنف.

(د.ت).

1111الشوكاين.حممد بن عيل بن حممد (ت1250هـ).
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم

التفسري.دار الفكر-بريوت.حتقيق:عيل حممد عمر.

أ.د .أمحد خزعل جاسم  ..د .امحد عباس حممد
ط1396(1هـ1975-م).

ط1408(1هـ_1988م).

1212الشنقيطي ،حممد أمني بن حممد بن املختار

2121مسلم.أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي

بالقرآن ،دارالفكر -بريوت1415 ،هـ1995-م.

حممد فؤاد عبد الباقي.دار احياء الرتاث العريب.

احلبنكي ت1393هـ ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن

النيسابوري (ت261هـ) .صحيح مسلم.حتقيق:

1313األصفهاين.احلافظ ابو نعيم امحد بن عبد اهلل

بريوت(.د.ت).

الكتب العلمية.بريوت.ط1409(.1هـ1988-م).

سيكولوجية اإلنسان املقهور .معهد اإلنامء العريب.

(ت430هـ).حلية األولياء وطبقات األصفياء .دار

2222مصطفى حجازي .التخلف االجتامعي،

1414الطربي،أبو جعفر حممد بن جرير-224:

بريوت.ط.5

القرآن،خرج أحاديثه:إبراهيم حممد العيل،دار

التوقيف عىل مهامت التعاريف ،حتقيق:د.حممد

310هـ،جامع

البيان

عن

تأويل

آي

القلم،ط،1دمشق1418،هـ1997-م.

2323املناوي حممد عبد الرءوف1031-952:هـ،
رضوان الداية ،دار الفكر املعارص ،بريوت،

1515د.عبد احلليم عويس .دراسة لسقوط ثالثني

1410هـ1990-م.

1616د.عبد الرمحن بن معال اللوحيق.مشكلة الغلو يف

مجال الدين األفريقي املرصي (ت711هـ).لسان

1717إبن فارس.أبواحلسني أمحد بن فارس بن زكريا

2525النسفي ،حافظ الدين أبو الربكات عبد اهلل بن

السالم هارون.دار الفكر1399 ،هـ1979 -م.

بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ،دار الكتاب العريب،

دولة إسالمية(.د.ت).

الدين.مؤسسة الرسالة.بريوت.ط1420(.2هـ).

(ت395هـ).معجم مقاييس اللغة.حتقيق :عبد
بريوت.

2424ابن منظور .حممد بن مكرم العالمة ابو الفضل
العرب.دار الفكر(.د .ت).بريوت.

أمحد بن حممود:ت701هـ ،تفسري النسفي املسمى

بريوت-لبنان.

1818الفريوز آبادي جمد الدين حممد يعقوب ،القاموس

2626النسائي ،اإلمام أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب،

1919القرطبي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري،

البنداري ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت-لبنان.

املحيط ،دار الفكر-بريوت1403،هـ1983-م.

حتقيق :سامل مصطفى البدري،دار الكتب العلمية-

السنن الكربى ،حتقيق:دكتور عبد الغفار سليامن

بريوت ،ط1420 ،1هـ2000 /م.

2020ابن كثري.إسامعيل بن كثري الدمشقي أبو الفداء

(ت774هـ)تفسري القرآن العظيم.دار اجليل.بريوت.
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