مسكي
العد الثالث
 1ربيع األو 1439
قراءة ال الص حافز لقراءة األصل

مركز استراتيجيا التربي

بحن

صناعغ القٖڣاػ بال بيغ بالق ٚڗ
ڣٕڣٙها في صالح املجتمع
ٕ .فلڤع بنـ ناصٚالٚاشٖ
ما الثانيغ فقٖ ٗكٚػ القٖڣع السيئغ " نا ڣجٖنا
با نا علګ مغ ڣ نا علګ ثاٙهږ مقتٖڣڗ" ،ڣي٘كٚها القٚڗ
للتح٘يٚمن اتباعها ڣبياڗ سڤ عاقبتها،

ڗ اإلنساڗ اجتماعي بطبعڢ ،ي ث ٚڣيت ث ،ٚڣقٖ جبل
اإلنساڗ علګ االقتٖا  ،فاعتن القٚڗ عنايغ خاصغ بمس لغ
القٖڣع؛ ملا لها من ث ٚفي بنا املجتمع املسلږ ،ڣقٖ كاڗ
القص ٨الق ٚني من هږ مصإٙاستمٖإ القٖڣع.

صل كلمغ القٖڣع
القٖڣع في اللغغ من القٖڣ ،ڣهڤ صل البنا ،
ڣالقٖڣع في االصطالح هڤ محاڣلغ محاكاع الغي في األفعاڋ.

ڣٙڣٕ لفظغ القٖڣع في الق ٚڗ الكٚيږ
ڣٕٙػ كلمغ القٖڣع مٚتيڗ في القٚڗ ،األڣلګ تناڣلـ
القٖڣع الحسنغ "فبهٖاهږ اقتٖه" جا ػ بعٖ ٗك ٚعٖٕ من
األنبيا ؛ للح ٬علګ االقتٖا بهږ في تڤحيٖ هللا ،ڣ تياڗ ما
ي مٚبڢ ،ڣاالنتها عما ينه عنڢ.

هميغ القٖڣع
ملا كاڗ االقتٖا سلڤكا فطٚيا عن اإلنساڗ ،جا
القٚڗ بما يتناسظ ڣه٘ه الفطٚع ،فمٖح ما يٚإ االقتٖا بڢ
ڣٗم ما ينبغي الح٘ منڢ ،ڣالقٖڣع تساعٖ علګ انتشا ٙفعل
الخي  ،فعنٖما يٚڥ اإلنساڗ غي ه استطاٵ فعل ش  ،فإنڢ
يه قٖٙاتڢ لفعل نفس الش ڣ شيا مشابهغ.

اٙتبا٭ صناعغ القٖڣاػ بالعمل بالقٚڗ
ڗ خي قٖڣع للم ٚمن يكڤڗ صاحبها تٚبى بالق ٚڗ،
ڣعنٖما سئل عن خلڄ النب  ،جابـ م امل منيڗ عائشغ" :كاڗ
خلڄ ٙسڤڋ هللا الق ٚڗ" ،ڣقٖ تڤلګ الٚسڤڋ تٚبيغ الصحابغ
بالقٚڗ ،ڣفي الق ٚڗ ياػ تشي لګ اٙتبا٭ اإلصالح بال بيغ
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األڣلګ حاڋ بن سٚائيل عنٖما خ٘ڣا علګ نفسهږ ميثاقا
للعمل بالكتاب ف خلفڤا ه٘ا امليثاځ ،ڣالحاڋ الثاني حاڋ من
يمسكڤڗ بالكتاب ڣفي يمسكڤڗ ٛيإع في املعن  ،تٖڋ علګ ٛيإع
التمسڊ بالكتاب ڣالعمل بما جا بڢ .ڣقٖ حن القٚڗ ڗ
يكڤڗ اإلنساڗ ٙبانيا في تعليږ ياػ هللا ،فال يتبع هڤاه ،ڣقٖ
حن الق ٚڗ علګ ٕٙاسغ ياتڢ ،ڣالعمل بها ،ڣعٖم االكتفا
ب تيل اْلياػ ،حين ڗ مبٖ الفسإ ي تي من تٚڅ العمل
بالقٚڗ .ڣفي بن سٚائيل يقڤڋ تعالګ" :ڣجعلنا منهږ ئمغ
يهٖڣڗ ب مٚنا ملا صب ڣا ڣكانڤا ب يتنا يڤقنڤڗ" ،ڣاإلمامغ ت ػ
لهږ من تمسكهږ بكتاب هللا ،فاإلمام مهتٖ ڣيهٖڬ هللا علګ يٖه
ناسا خٚين ڣه٘ا كلڢ من فضل التمسڊ بالكتاب ڣالعمل
بڢ ،ڣقٖ ٗكٚالقٚڗ ه٘ه األمثلغ لنقتٖڬ بها.

الجانظ الڤصفي للتاٙئ اإلسالمي في صناعغ
القٖڣاػ بال بيغ بالقٚڗ ڣ ثٚها علګ اإلصالح
ڣال :خصيغ الٚسڤڋ
كاڗ ٙسڤڋ هللا حسن النا ٝخلقا ،فكاڗ متصفا
بكل خلڄ جميل ،ڣمتب ئا من كل خلڄ ٕني  ،ڣقٖ ڣصفڢ هللا في
كتابڢ بقڤلڢ" :ڣ نڊ لعلګ خلڄ عظيږ" ،ڣكاڗ حبيبنا قٖڣع
ألصحابڢ فكاڗ يبيڗ لهږ ما نٜڋ في الق ٚڗ ،ڣمن ب ٛٚمڤاقڀ
القٖڣع في حياع النب يڤم الحٖيبيغ ،عنٖما م ٚالنا ٝثالف
مٚاػ ڗ ي٘بحڤا هٖيهږ ڣيحلقڤا شعٚهږ ،فلږ يستجظ حٖ،
ف شاٙػ عليڢ ٛڣجڢ م سلمغ ڗ ينح ٚڣيحلڄ ٕڣڗ ڗ يكلږ
حٖا ،ڣعنٖما ٙه النا ٝفعلڤا مثلما فعل.
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مجاالػ اإلصالح في املجتمع
ڗ مجاالػ اإلصالح كثي ع ڣمتنڤعغ ،ڣكل مجاڋ ال
تقڤم الحياع ال بڢ نجٖه في الق ٚڗ ،ڣمن ه٘ه املجاالػ:

ڣال :مجاڋ اإلصالح في الٖعڤع لګ هللا بالقٚڗ
الٖعڤع لګ هللا مهمغ الٚسل ڣاألنبيا  ،ڣنحن نشهٖ
نهږ بلغڤا الٚسالغ ڣ ٕڣا األمانغ ،حين كاڗ الٚسل يطبقڤڗ
عمليا ما يٖعڤڗ ليڢ" :ڣجعلناهږ ئمغ يهٖڣڗ ب مٚنا ڣ ڣحينا
ليهږ فعل الخي اػ ڣ قام الصالع ڣ يتا الٜكاع ڣكانڤا لنا
عابٖين" ،ڣح٘ ٙالقٚڗ من القٖڣاػ السلبيغ ،مثل بن
سٚائيل ال٘ين لږ يحملڤا الٖعڤع كما مٚڣا فشبههږ بالحماٙ
"كمثل الحماٙيحمل سفاٙا".

ميإين القٖڣع في مجاڋ الٖعڤع لګ هللا بال بيغ بالقٚڗ
 -1ال بيغ ال٘اتيغ للٖاعيغ بالعنايغ بجانظ العبإع ،فه
خي ٛإ للٖاعيغ في ٕعڤتڢ ،يقڤڋ تعالګ" :يا يها املٜمل قږ
الليل ال قليال".
 -2ال بيغ ال٘اتيغ للٖاعيغ بالعنايغ بجانظ األخالځ،
فينبغي علګ الٖاعيغ ڗ يتصڀ بمكاٙم األخالځ ليكسظ
ڣٕ النا ٝڣتسهل عليڢ ٕعڤتهږ ،يقڤڋ ع ٜڣجل" :فبما
ٙحمغ من هللا لنـ لهږ ڣلڤ كنـ فظا غليٴ القلظ
النفضڤا من حڤلڊ".
 -3ال بيغ ال٘اتيغ للٖاعيغ بالعلږ بما يٖعڤ ليڢ ،فال
يجڤ ٛألحٖ ڗ يتصٖ ٙلګ الٖعڤع من غي علږ بما يٖعڤ
لڢ ،ألڗ ه٘ا قٚب لګ الٜلل ڣاالبتٖاٵ ":قل ه٘ه سبيلي
ٕعڤا لګ هللا علګ بصي ع".

ثانيا :جيل الصحابغ
جيل الصحابغ خي قٖڣع بعٖ النب فقٖ قاڋ عنهږ:
"خي مت القٚڗ ال٘ين يلڤني ،ثږ ال٘ين يلڤنهږ ثږ ال٘ين
يلڤنهږ" ،ڣقٖ ڣصفهږ سبحانڢ بقڤلڢ" :محمٖ ٙسڤڋ هللا
ڣال٘ين معهږ شٖا علګ الكفاٙ ٙحما بينهږ" ،ڣ كثاٗ ٙكٚهږ
في الق ٚڗ ڣفي سنغ الٚسڤڋ عظږ ٕليل علګ ڣجڤب اتخاٗهږ
قٖڣع بعٖ النب  ،ڣقٖ مٖحهږ القٚڗ بسبظ مصاحبتهږ للنب ،
ڣقٖ مٚنا القٚڗ باتباعهږ،

ثانيا :مجاڋ اإلصالح في التعلږ ڣالتعليږ بال بيغ بالقٚڗ
للعلږ هميغ كبي ع في بنا املجتمعاػ ،ڣقٖ حثنا اإلسالم علګ
طلظ العلږ ،يقڤڋ سبحانڢ" :قل هل يستڤڬ ال٘ين يعلمڤڗ
ڣال٘ين ال يعلمڤڗ" ڣنحن نحتاه لګ قٖڣاػ في ه٘ا املجاڋ من
القٚڗ ڣمنها:

النب مڤس عليڢ السالم ال٘ڬ لږ تمنعڢ نبڤتڢ للسعي في
طلظ العلږ من الخض ،ٚعنٖما علمڢ هللا ڗ الخضٚ
علږ منڢ ،فجا ه ڣطلظ ب ٕب ڗ يعلمڢ ،ڣصب علګ
مشقغ العلږ ڣالتعلږ.
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نبينا محمٖ –صل هللا عليڢ ڣسلږ -فقٖ كاڗ يبإ ٙلتلقڀ
الق ٚڗ عنٖما يعلمڢ امللڊ جب يل الق ٚڗ ،فقاڋ تعالګ" :ال
تحٚڅ بڢ لسانڊ لتعجل بڢ ڗ علينا جمعڢ ڣق ٚنڢ فإٗا
ق ٚناه فاتبع ق ٚنڢ ثږ ڗ علينا بيانڢ" ،فعجلغ الٚسڤڋ
لتلقڀ الق ٚڗ ٕليل علګ حبڢ للعلږ ڣحٚصڢ عليڢ.
ڣمن هميغ صناعغ القٖڣاػ في مجاڋ التعليږ ،ڗ املعلږ
ي تي في املٚتبغ الثانيغ بعٖ الڤالٖين ،ڣقٖ يكڤڗ ت ثي ه علګ
األڣالٕ كب منهږ ،فك من يتخ٘ڣڗ معلمهږ قٖڣع لهږ.

ڣهنا خالصغ نصائح من الخب ا ال بڤييڗ للمعلږ القٖڣع
 .1علګ املعلږ ڗ يقٖم النصيحغ ڣاملڤعظغ الحسنغ للطالب
خالڋ الٖ ،ٝٙفيتخ٘ڣه سڤع لهږ.
 .2علګ املعلږ ڗ تكڤڗ قٖڣع للفتياػ ب خالقها ڣال امها ڣ ڗ
تقٚڗ النصيحغ بالفعل.
 .3معلميڗ ڣمعلماػ نق٘ڣا طلبغ ڣطلباػ من االنحٚاف
ألنهږ احتڤڣهږ علميا ڣ خالقيا.

ثالثا :مجاڋ اإلصالح في مجاڋ األخالځ بال بيغ بالقٚڗ
صبحـ الحاجغ ماسغ ملثل ه٘ا املجاڋ ،خصڤصا
بعٖ تفش الٗٚائل الخلقيغ في املجتمعاػ ،ڣتعٖٕ ڣسائل
التڤاصل االجتماعي الت لها ث ٚسلب في تٚبيغ الن ، ٤ل٘لڊ
يجظ علينا ڗ نغ ٝٚخالځ القٚڗ في ڣالٕنا ڣسڤٙتي
الحجٚاػ ڣالنڤ ٙمليئتاڗ باْلٕاب الت تصلح األسٚع ڣاملجتمع.

ٙابعا :مجاڋ اإلصالح في مجاڋ األسٚع ڣاملجتمع بال بيغ
بالقٚڗ
األسٚع هي اللبنغ األڣلګ لبنا املجتمع ،ڣبصالح
األسٚع يكڤڗ صالح املجتمع ،ل٘لڊ ح ٥ٚاإلسالم علګ بنا
األسٚع الصالحغ الفاعلغ ،لتكڤڗ حضنا صالحا لألبنا ،

وللقدوة بين اآلباء واألبناء مجاالت منها:
 العبإع ،فاألبنا علګ ٕين با هږ ڣٕٙجغ تٖينهږ ،فقٖ ڣٕٙعن ٙسڤڋ هللا " :كل مڤلڤٕ ال يڤلٖ علګ الفطٚع ،ف بڤاه
يهڤٕانڢ ڣ ينصٚانڢ ڣ يمجسانڢ" ،فمن ٕٙا ڗ تكڤڗ ٗٙيتڢ
صالحغ فعليڢ بإصالح نفسڢ.
ب -األخالځ ،الڤالٖاڗ هږ خي قٖڣع لألبنا في خالقهږ ،فال
يصح ڗ يك٘ب الڤالٖاڗ ثږ ي مٚاڗ بنا هما بالصٖځ.
ػ -اإليجابيغ في الحياع ،فالڤالٖاڗ يطمحاڗ ٕڣما ڗ يكڤڗ
بنا هږ متمي ين في مجاالػ العلږ ڣالعمل.

خامسا :مجاڋ اإلصالح في مجاڋ املاڋ ڣاالقتصإ بال بيغ
بالقٚڗ
املاڋ عصظ الحياع ،ڣبڢ يستعيڗ املسلږ علګ عماٙع
األ ،٩ٙڣقٖ بيڗ القٚڗ ڗ النفس مجبڤلغ علګ حظ املاڋ
"ڣتحبڤڗ املاڋ حبا جما" لكن نظٚع اإلسالم تختلڀ عن نظٚع
اليهڤٕ املإيغ ،ڣعن نظٚع النصاٙڥ الٚهبانيغ ،فنظٚع اإلسالم
للماڋ ڣسطيغ.

أسس املنهج اإلسالمي في املال:
ڣال :ملكيغ املاڋ هلل تعالګ "ڣ اتڤهږ من ماڋ هللا ال٘ڬ تاكږ".
ثانيا :اإلنساڗ مستخلڀ في املاڋ فقط" ،ڣ نفقڤا مما جعلكږ
مستخلفيڗ فيڢ".
ثالثا :مالڊ املاڋ حٚفي تنميتڢ ،بشٚ٭ ال يضٚاْلخٚين.
ٙابعا :املاڋ ڣسيلغ ال غايغ ،ڣال٘ين يملكڤڗ املاڋ ڣينفقڤنڢ
باعتٖاڋ؛ يسهمڤڗ في صالح املجتمع

سإسا :مجاڋ اإلصالح في مجاڋ القيإع ڣاإلٕاٙع بال بيغ
بالقٚڗ
القيإع ڣاإلٕاٙع علږ ڣفن ،ڣاڬ م سسغ تحتاه لګ
ٕاٙع جيٖع لتنجح ،ڣاإلٕاٙع تتضمن التخطيط ڣالتنظيږ
ڣالٚقابغ ڣاإلٕاٙع ،ڣالقٚڗ يحفل بنماٗه كثي ع للقٖڣاػ
الحسنغ لالقتٖا بها ،ڣالقٖڣاػ السيئغ للح٘ ٙمنها ،ڣمن
مثلغ التخطيط الحسن في سڤٙع يڤسڀ ما يلي:
 تخطيط يڤسڀ عليڢ السالم للخٚڣه من ال جن.
 تخطيط يڤسڀ عليڢ السالم ملجي خيڢ ليڢ.
 التخطيط االقتصإڬ االس اتيجي من خالڋ تعبي
ال ٚيا.
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