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الذي  الدين  الإ�سالم؛  لعتناقه  والفخر  بالعز  امل�سلم  ي�سعر 

ارت�ساه اهلل تعاىل ل�سفوة خلقه، ولتباعه خلري ر�سله حممد �سلى 

ما  امل�سلم فخرا  يزيد  اأجمعني. ومما  اآله و�سحبه  وعلى  اهلل عليه 

بربه  الإن�سان  لعالقة  منظمة  �سريعة  من  الدين  هذا  عليه  ا�ستمل 

وعالقاته ببني جن�سه؛ وهي ثابتة يف اأ�سولها مرنة يف تطبيقاتها، 

امل�ستهدفة  والفئات  واملكانية  الزمانية  كلها؛  امل�ستجدات  ت�ستوعب 

باأحكامها. فاملنظومة التي �سبطت ال�سلوك الإن�ساين يف عهد النبي 

ال�سلوك  �سبطت  التي  ذاتها  املنظومة  هي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

الإن�ساين يف الع�سور التالية؛ الأموي والعبا�سي والفاطمي وغريها. 

وهي التي ت�سلح ل�سبط ال�سلوك الإن�ساين يف احلا�سر وامل�ستقبل.

اأهمها  من  ع��دة  خ�سائ�ص  الراقية  الإن�سانية  للمجتمعات 

امل�سوؤولية املجتمعية، ويق�سد بها اإلزام كل من الأفراد واجلماعات 

احلياة  جم��الت  يف  املفا�سد  ودرء  امل�سالح  بتحقيق  الجتماعية 

وجتارية  و�سناعية  واقت�سادية  وفكرية  دينية  من  كلها؛  املجتمعية 

وزراعية وعلمية وع�سكرية، اإىل غري ذلك. ولقد كان الإ�سالم اأول 

من اأر�سى قواعد امل�سوؤولية املجتمعية التي متثلت ن�سو�سا �سرعية 

باملجتمع  تتعلق  التي  النماذج  بع�ص  وتاليًا  اإن�سانية.  و�سلوكات 

الرتبوي والعمل الرتبوي دون غريها من جمالت.

امل�سوؤولية املجتمعية يف املجتمع الرتبوي

دعا الإ�سالم اإىل ن�سر املعرفة الإن�سانية، وخا�سًة الدينية منها 

اهلل  قال  متخ�س�سة؛  اجتماعية  جماعات  املهمة  هذه  تتوىل  واأن 

يف  ليتفقهوا  طائفة  منهم  فرقة  كل  من  نفر  فلوال  تعاىل:{ 

يحذرون}  لعلهم  اإليهم  رجعوا  اإذا  قومهم  ولينذروا  الدين 

امل�سلم  املجتمع  يف  الأدوار  تنظيم  اإىل  الآية  اأ�سارت  )التوبة:122(. 

بحيث يتوجه فريق نحو العلم تعلما وتعليما، و يتوجه غريهم نحو 

جوانب اأخرى من اأعمال جتارية وزراعية و�سناعية واإدارة وجهاد 

فر�ص  ولي�ص  كفاية  فر�ص  التخ�س�سية  العلوم  فطلب  ذلك.  وغري 

عني، وال�سعي اإىل ك�سب العي�ص عبادة اإذا ما اأريد بها التقوية على 

الطاعة، وعدم امل�ساألة.

ولقد دعا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني جميعا اإىل نقل 

قائم  خا�ص  باهتمام  الدينية  العلوم  وخ�ص  غريهم،  اإىل  العلوم 

على النقل الدقيق، مع الإقرار بوجود فروق فردية بني النا�ص. قال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ن�سر اهلل امراأ �سمع منا حديثا 

ورب  منه،  اأفقه  هو  اإىل من  فقه  فرب حامل  يبلغه؛  فحفظه حتى 

 .)3662 رق��م  �سحيح  حديث  داود:  اأب��ي  بفقيه.)�سنن  لي�ص  فقه  حامل 

اأفاد احلديث اأن ن�سر العلم م�سوؤولية جمتعية؛ فكل فرد اأو جماعة 

ي�سهم بحظه تبعا لقدراته وا�ستعداداته. وكان النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم يقوم مبهمة التعليم املبا�سر ويوكلها حينا اإىل غريه من اأفراد 

وجماعات. فقد توىل تعليم امل�سلمني يف العهد املكي، وا�ستمر على 

ذلك يف العهد املدين ونظرا لتو�سع دائرة اأعماله كان اإذا �سغل يعهد 

مهمة التدري�ص اإىل غريه. عن عبادة بن ال�سامت قال: كان ر�سول 

اهلل  ُي�ْسَغُل فاإذا قدم رجل مهاجر على ر�سول اهلل  دفعه اإىل 

النبي  وملا اطماأن  اأحمد: 5: 325(.  القراآن. )م�سند  يعلمه  رجل منا؛ 

مهمة  اإليها  عهد  علمية  كفايات  وجود  اإىل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

التعليم . فقد اأر�سل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كال من عبد اهلل 

بن اأم مكتوم وم�سعب بن عمري اإىل املدينة يعلمان النا�ص الإ�سالم 

املال  دفع  فدية من عجز عن  بدل  وجعل  الأوىل،  العقبة  بيعة  بعد 

بن  بن جبل وعلي  واأر�سل معاذ  ال�سحابة،  اأبناء  تعليم ع�سرة من 

اأبي طالب اإىل اليمن يعلمان النا�ص الإ�سالم والأحكام . وهكذا نرى 

التعليم مهمة جمتمعية. 

امل�سوؤولية املجتعية يف العمل الرتبوي

كانت امل�سوؤولية املجتمعية ب�سن القوانني وحتديد الأطر العامة 

وتوخي الأجواء املنا�سبة للعمل الناجح.

وقد دعا الإ�سالم اإىل حرية التدين قال اهلل تعاىل: { ال اإكراه 

ودعا  )البقرة: 256(.  الغي}.  الر�شد من  تبني  الدين قد  يف 

اإىل اإتاحة الفر�سة اأمام الراغبني كلهم يف معرفة الدين الإ�سالمي 

واإكرامهم  ا�ستقبالهم  فيجري  ق��رب،  عن  الإ���س��الم  على  ليقفوا 

اأحد من  واإن   }: تعاىل  قال اهلل  ب�سيء.  اإلزامهم  وتعليمهم وعدم 

اأبلغه  ثم  الله  كالم  ي�شمع  حتى  فاأجره  ا�شتجارك  امل�رشكني 

اأ�سا�ص  على  يقوم  اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  )التوبة:6(  ماأمنه}. 

واأفكاره؛ فال يتعر�ص  مراعاة خ�سو�سية معتقدات الطرف الآخر 

لها بال�سب ول ينتق�ص من الرموز الدينية. قال اهلل تعاىل :{ وال 

ت�شبوا الذين يدعون من دون الله في�شبوا الله عدوا بغري علم}. 

)الأنعام:108( واأن يكون احلوار على اأ�س�ص ثابتة، قوامها احل�سنى 

والحرتام املتبادل. قال اهلل تعاىل:{قل يا اأهل الكتاب تعالوا 

الله وال ن�رشك به  اإالَّ  اأال نعبد  اإىل كلمة �شواء بيننا وبينكم 

�شيئا وال يتخذ بع�شنا بع�شا اأربابا من دون الله}. )اآل عمران:64( 

اأفادت الآية البدء بتحديد قا�سم م�سرتك للحوار ليكون منطلقا ملا 

الم�س�ؤولية المجتمعية في الكتاب وال�سنة
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الذي  الدين  الإ�سالم؛  لعتناقه  والفخر  بالعز  امل�سلم  ي�سعر 

ارت�ساه اهلل تعاىل ل�سفوة خلقه، ولتباعه خلري ر�سله حممد �سلى 

ما  امل�سلم فخرا  يزيد  اأجمعني. ومما  اآله و�سحبه  وعلى  اهلل عليه 

بربه  الإن�سان  لعالقة  منظمة  �سريعة  من  الدين  هذا  عليه  ا�ستمل 

وعالقاته ببني جن�سه؛ وهي ثابتة يف اأ�سولها مرنة يف تطبيقاتها، 

امل�ستهدفة  والفئات  واملكانية  الزمانية  كلها؛  امل�ستجدات  ت�ستوعب 

باأحكامها. فاملنظومة التي �سبطت ال�سلوك الإن�ساين يف عهد النبي 

ال�سلوك  �سبطت  التي  ذاتها  املنظومة  هي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

الإن�ساين يف الع�سور التالية؛ الأموي والعبا�سي والفاطمي وغريها. 

وهي التي ت�سلح ل�سبط ال�سلوك الإن�ساين يف احلا�سر وامل�ستقبل.

اأهمها  من  ع��دة  خ�سائ�ص  الراقية  الإن�سانية  للمجتمعات 

امل�سوؤولية املجتمعية، ويق�سد بها اإلزام كل من الأفراد واجلماعات 

احلياة  جم��الت  يف  املفا�سد  ودرء  امل�سالح  بتحقيق  الجتماعية 

وجتارية  و�سناعية  واقت�سادية  وفكرية  دينية  من  كلها؛  املجتمعية 

وزراعية وعلمية وع�سكرية، اإىل غري ذلك. ولقد كان الإ�سالم اأول 

من اأر�سى قواعد امل�سوؤولية املجتمعية التي متثلت ن�سو�سا �سرعية 

باملجتمع  تتعلق  التي  النماذج  بع�ص  وتاليًا  اإن�سانية.  و�سلوكات 

الرتبوي والعمل الرتبوي دون غريها من جمالت.

امل�سوؤولية املجتمعية يف املجتمع الرتبوي

دعا الإ�سالم اإىل ن�سر املعرفة الإن�سانية، وخا�سًة الدينية منها 

اهلل  قال  متخ�س�سة؛  اجتماعية  جماعات  املهمة  هذه  تتوىل  واأن 

يف  ليتفقهوا  طائفة  منهم  فرقة  كل  من  نفر  فلوال  تعاىل:{ 

يحذرون}  لعلهم  اإليهم  رجعوا  اإذا  قومهم  ولينذروا  الدين 

امل�سلم  املجتمع  يف  الأدوار  تنظيم  اإىل  الآية  اأ�سارت  )التوبة:122(. 

بحيث يتوجه فريق نحو العلم تعلما وتعليما، و يتوجه غريهم نحو 

جوانب اأخرى من اأعمال جتارية وزراعية و�سناعية واإدارة وجهاد 

فر�ص  ولي�ص  كفاية  فر�ص  التخ�س�سية  العلوم  فطلب  ذلك.  وغري 

عني، وال�سعي اإىل ك�سب العي�ص عبادة اإذا ما اأريد بها التقوية على 

الطاعة، وعدم امل�ساألة.

ولقد دعا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني جميعا اإىل نقل 

قائم  خا�ص  باهتمام  الدينية  العلوم  وخ�ص  غريهم،  اإىل  العلوم 

على النقل الدقيق، مع الإقرار بوجود فروق فردية بني النا�ص. قال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ن�سر اهلل امراأ �سمع منا حديثا 

ورب  منه،  اأفقه  هو  اإىل من  فقه  فرب حامل  يبلغه؛  فحفظه حتى 

 .)3662 رق��م  �سحيح  حديث  داود:  اأب��ي  بفقيه.)�سنن  لي�ص  فقه  حامل 

اأفاد احلديث اأن ن�سر العلم م�سوؤولية جمتعية؛ فكل فرد اأو جماعة 

ي�سهم بحظه تبعا لقدراته وا�ستعداداته. وكان النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم يقوم مبهمة التعليم املبا�سر ويوكلها حينا اإىل غريه من اأفراد 

وجماعات. فقد توىل تعليم امل�سلمني يف العهد املكي، وا�ستمر على 

ذلك يف العهد املدين ونظرا لتو�سع دائرة اأعماله كان اإذا �سغل يعهد 

مهمة التدري�ص اإىل غريه. عن عبادة بن ال�سامت قال: كان ر�سول 

اهلل  ُي�ْسَغُل فاإذا قدم رجل مهاجر على ر�سول اهلل  دفعه اإىل 

النبي  وملا اطماأن  اأحمد: 5: 325(.  القراآن. )م�سند  يعلمه  رجل منا؛ 

مهمة  اإليها  عهد  علمية  كفايات  وجود  اإىل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

التعليم . فقد اأر�سل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كال من عبد اهلل 

بن اأم مكتوم وم�سعب بن عمري اإىل املدينة يعلمان النا�ص الإ�سالم 

املال  دفع  فدية من عجز عن  بدل  وجعل  الأوىل،  العقبة  بيعة  بعد 

بن  بن جبل وعلي  واأر�سل معاذ  ال�سحابة،  اأبناء  تعليم ع�سرة من 

اأبي طالب اإىل اليمن يعلمان النا�ص الإ�سالم والأحكام . وهكذا نرى 

التعليم مهمة جمتمعية. 

امل�سوؤولية املجتعية يف العمل الرتبوي

كانت امل�سوؤولية املجتمعية ب�سن القوانني وحتديد الأطر العامة 

وتوخي الأجواء املنا�سبة للعمل الناجح.

وقد دعا الإ�سالم اإىل حرية التدين قال اهلل تعاىل: { ال اإكراه 

ودعا  )البقرة: 256(.  الغي}.  الر�شد من  تبني  الدين قد  يف 

اإىل اإتاحة الفر�سة اأمام الراغبني كلهم يف معرفة الدين الإ�سالمي 

واإكرامهم  ا�ستقبالهم  فيجري  ق��رب،  عن  الإ���س��الم  على  ليقفوا 

اأحد من  واإن   }: تعاىل  قال اهلل  ب�سيء.  اإلزامهم  وتعليمهم وعدم 

اأبلغه  ثم  الله  كالم  ي�شمع  حتى  فاأجره  ا�شتجارك  امل�رشكني 

اأ�سا�ص  على  يقوم  اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  )التوبة:6(  ماأمنه}. 

واأفكاره؛ فال يتعر�ص  مراعاة خ�سو�سية معتقدات الطرف الآخر 

لها بال�سب ول ينتق�ص من الرموز الدينية. قال اهلل تعاىل :{ وال 

ت�شبوا الذين يدعون من دون الله في�شبوا الله عدوا بغري علم}. 

)الأنعام:108( واأن يكون احلوار على اأ�س�ص ثابتة، قوامها احل�سنى 

والحرتام املتبادل. قال اهلل تعاىل:{قل يا اأهل الكتاب تعالوا 

الله وال ن�رشك به  اإالَّ  اأال نعبد  اإىل كلمة �شواء بيننا وبينكم 

�شيئا وال يتخذ بع�شنا بع�شا اأربابا من دون الله}. )اآل عمران:64( 

اأفادت الآية البدء بتحديد قا�سم م�سرتك للحوار ليكون منطلقا ملا 

الم�س�ؤولية المجتمعية في الكتاب وال�سنة

اإعداد: الأ�ستاذ الدكتور نا�سر اأحمد اخلوالدة
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بالتي  اإال  الكتاب  اأهل  جتادلوا  {وال  تعاىل:  اهلل  وقال  بعده. 

على  احل��وار  يقوم  اأن  الآي��ة  اأف��ادت  )العنكبوت:46(  اأح�شن}.  هي 

عن  بعيدا  باحل�سنى  احلق  بلوغ  يف  والرغبة  الح��رتام  من  اأ�سا�ص 

الت�سنج اأو اإ�سدار الأحكام امل�سبقة. 

والتعلم والتعليم ل يكون اإلَّ يف جو من الهدوء واإظهار املودة بني 

اأطراف العملية التعليمية التعلمية من معلمني ومتعلمني ومتحاورين. 

ولتعّم املحبة بني اأبناء املجتمع كان الرتغيب باإف�ساء ال�سالم. قال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »والذي نف�سي بيده ل تدخلوا اجلنة 

حتى توؤمنوا ول توؤمنوا حتى حتابوا اأفال اأدلكم على اأمٍر اإذا فعلتموه 

اأف�سوا ال�سالم بينكم« )�سنن اأبي داود:5195(. وكان الأمر  حتاببتم؟ 

باإظهار املودة والبت�سامة يف وجوه الآخرين والهتمام بنفعهم ودفع 

يف  »تب�سمك  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  عنهم.  ال�سر 

وجه اأخيك لك �سدقة، واأمرك باملعروف ونهيك عن املنكر �سدقة، 

للرجل  وب�سرك  �سدقة،  لك  ال�سالل  اأر���ص  يف  الرجل  واإر�سادك 

والعظم  وال�سوكة  احلجر  واإماطتك  �سدقة،  لك  الب�سر  ال��رديء 

م�سوؤولية  كلها  فهذه  )ال��رتم��ذي:2083(،  �سدقة«.  لك  الطريق  عن 

العملية  �سري  ول�سمان  التعليمية،  امل��واق��ف  ول�سبط  جمتمعية. 

لقاءاتهم  الدار�سني ويف  اجتماع  اأماكن  وي�سر يف  ب�سهولة  الرتبوية 

الأخرى ل يجوز ا�ستفزاز جماعة جلماعة اأخرى بكالم ي�سيء اإىل 

يبتعد  واأن  النية،  �سوء  اأو  ال�ستخفاف  كاإظهار  عقيدتها  اأو  فكرها 

املرء عن هذه املجال�ص. قال اهلل تعاىل يف هذا ال�ساأن:{وقد نزل 

بها  يكفر  الله  اآيات  �شمعتم  اإذا  اأن  الكتاب  يف  عليكم 

حديث  يف  يخو�شوا  حتى  معهم  تقعدوا  فال  بها  وي�شتهزاأ 

غريه}. )الن�ساء:140(. فاجللو�ص مع هذا ال�سنف من النا�ص اإما 

اأو اأن يوؤدي اإىل النزاع وهذا يتناق�ص  بَّ جل وعال،  اأن ي�سخط الرَّ

مع الغاية الكربى التي جاوؤوا من اأجلها. اإّن مهمة اجلماعة احلر�ص 

على متا�سك املجتمع وا�ستبعاد كل ما يوؤدي اإىل الختالف والفرقة؛ 

ملا يف ذلك من �سياع للجهد وتوجيه غري منا�سب للطاقات وتعطيل 

تنازعوا  تعاىل:{وال  اهلل  قال  والغايات.  الأهداف  بلوغ  للنا�ص عن 

ا�ستبعاد  ويجري  )الأن��ف��ال:46(.  ريحكم}.  وتذهب  فتف�شلوا 

اجلهات  اإىل  باللجوء  والخ��ت��الف  الفرقة  توقع  التي  املجموعة 

ال�سليم اخلايل من  املجتمع  بناء  اأبجديات  اإن هذه من  املخت�سة. 

املف�سدين واملخربني وفقا لأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كما جاء 

تاأ�سي�ص دولة الإ�سالم الأوىل يوم الهجرة: »واإن املوؤمنني  يف كتاب 

 ظلم اأو اإثم اأو عدوان اأو 
1
املتقني على من بغى منهم اأو ابتغى د�سيعة

ف�ساد بني املوؤمنني، واإن اأيديهم عليه جميعا ولو كان ولد اأحدهم«. 

)�سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لبن ه�سام: 2: 120(، اأفاد هذا الن�ص 

ال�سرعي �سرورة منع املف�سدين من العبث باأمن اجلماعة ومب�سرية 

اأو  الوظيفية  املف�سدين؛  مكانة  عن  النظر  بغ�ص  النافع،  العمل 

الع�سائرية اأو الن�سبية؛ فالأمن املجتمعي مطلب عام، ومنع الف�ساد 

اإىل  امل�سلمة  انتباه اجلماعة  ال�سارع  لفت  وقد  م�سوؤولية جمتمعية. 

�سرورة الإ�سراع يف معاجلة الت�سوهات ال�سلوكية يف اأي جمال من 

يف  املتمثلة  الجتماعية  العالقات  مقدمتها  ويف  احلياة،  جمالت 

اخلالفات النفعية بني النا�ص، و�سعي اأهل اخلري اإىل اإ�سالح ذات 

البني. قال اهلل تعاىل:{ ال خري يف كثري من جنواهم اإالَّ من اأمر 

ب�شدقة اأو معروف اأو اإ�شالح بني النا�س}. )الن�ساء:114(، وقال 

درجة  باأف�سل من  اأخربكم  »األ  و�سلم:  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل 

ال�سيام وال�سالة وال�سدقة؟ قالوا بلى يا ر�سول اهلل قال: اإ�سالح 

اإن  داود:4921(.  اأبي  )�سنن  احلالقة«.  البني  ذات  وف�ساد  البني  ذات 

مهمة اإ�سالح ذات البني م�سوؤولية جمتمعية وهي من اأ�سمى املهام 

فهي اأعظم منزلة من التطوع بال�سيام وال�سالة والأموال.

الإن�ساين  ال�سلوك  من  النمط  هذا  على  تربى  اإذا  الدار�ص  اإن 

الإ�سالمي داخل املوؤ�س�سات الرتبوية وارت�ساه واألفه وانتقل به اإىل 

اأ�سرته وجمتمعه وموقع عمله، �سلح يف ذاته واأ�سلح جمتمعه. وهذا 

ما ن�سعى اإليه يف املوؤ�س�سة الرتبوية التي ن�سعد بلقاء �سفوة الأ�ساتذة 

واكت�سابها،  واخل��ربات  املعرفة  لتبادل  جنباتها،  بني  واملتعلمني 

لأمتنا.  م�سرق  بناء غد  وامل�ساركة يف  الإ�سهام  على  معقود  والأمل 

واهلل ن�ساأل اأن يوفقنا جميعا ملا يحبه وير�ساه.

1 - أصل الدسيعة ما يخرج من حلق البعير إذا رغا، وتستعار للعطية كما هنا
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