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 ((4102المتميزة في االولمبياد الدولية للقرآن والحديث  في عام البحث الفائز ضمن البحوث )) 

 لمقدمةا                          : 

(( ون  ح  الصال   بادي  ها ع  ث  ر  ي   ض  ر  أن األ ر  الذك   د  ع  ب   ن  م   ور  ي الزب  نا ف  ب  ت  ك   د  ق  ل  و))
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 101 -سورة االنبياء  - 
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الذي علمه .. االنسان ,رضمن روحه و جعله خليفته في األ هذا المخلوق الذي نفخ فيه احسن الخالقين.. نسان اإل

اكرم مخلوقات هللا الذي ميزه بنعمة العقل و ,سماء كلها و امر المالئكة ان يسجدو له تعظيما و تكريماهللا األ

الصفات و ليعلمه مكارم االخالق و فضائل , الف االنبياء لهدايته للصراط المستقيم آو ارسل , رادة دراك و اإلاإل

 .يجرده من الرجس و الدنس

 عليه و هللا ىصل) النبي المصطفى " شرف المخلوقات و خير البرية ألوصوال ,و استمرت سيرة الرسالة االلهية 

ليبعث في الناس ليتمم مكارم االخالق و يخرج االنسان من الظلمات , ديبه رب العالمينالذي احسن تأ( اله وسلم

حيث بين له ابعاد كل .. سبحانه و تعالى لالنسان خطوات الطريق القويم ليسلكه باستقامة ليحدد هللا.. الى النور 

 .فاما يسلك نهج الهدى و اما ان يفقدها فيضيع في الضالل. في اختياره  خطوة من خطواته وجعله حرا  

 2  ((فوراما ك  را و إما شاك  إالسبيل  انا هديناه  )) 

 ..و هنا تطرح عدة اسئلة 

؟ و كيف يتعامل مع نفسه و المجتمع المحيط به؟ كيف ه و تعالى لالنسان المسلم ان يعيشيريد هللا سبحانكيف 

 يتعامل مع الوطن؟ و حتى كيف يتعايش مع االخر الديني او العرقي؟

م  سنقو.ؤالت التي تقودنا في النهاية لمعرفة  اسلوب الحياة الكريمة التي خطها لنا االسالماو الكثير من التس

 .ن الكريمآهذه التسؤالت من منظار القربعض من بحول هللا في هذا البحث عن االجابة على 

سلوب الحياة االسالمية الصحيحة ارشدنا ال, كتاب هللا و معجزته الدائمة عبر العصور و االزمان ..ن الكريمآالقر

و رسم لنا مالمح الحياة . سه و المجتمعو كيف يتعامل هذا االنسان مع نف, و حدد معالم االنسان المسلم المتوازن

ليكون لنا بالنتيجة .. التي فيها سعادة االنسان و التي تقوده للتكامل .. الكريمة في ظل التعاليم االسالمية المباركة 

 .مجتمعا اسالميا متكامال 

    .ن هو اسلوب للحياة آفالقر.. ن الكريم آمجتمع يعيش اسلوب القر

((ستقيماصراطا م   ويهديهم اليه   وفضل   منه   م في رحمة  ه  صموا به فسيدخل  باهلل واعت   منوافأما الذين آ)) 
3 

 

 

  انطالق من الذات نحو المجتمع.. االنسان المسلم 

 4 ((جنات لهم   و عملو الصالحات امنوآ ن الذين  إ)) 

 محاور  يجب ان نتحرك في عدة,نتعرف على مالمح الحياة التي رسمها لنا القرآن الكريم الشك اننا اذا اردنا ان 

لنا في الحياة كيفية التعامل مع الدائرة االقرب ب مرورامن انفسنا  يأخذنا القرآن الكريم في رحلة جميلة انطالقا  و

و كل هذه الصور حينما تتالحم فيما بينها تكون . ثم لينتهي بنا بعملية بناء المجتمع المسلم, االسرة واالصدقاء ,

 .ة للحياة الجميلة وفق الرؤية القرآنيةصور,صورة اكبر 
                                                           

2
 3 -سورة الهدى  - 
3
 171 -سورة النساء  -  
4
 11 -سورة البروج  - 



 
 

 

اسلوب القرآن  

 الحياة

3 

ا االنسان هفي هذا المقطع من البحث نحاول ان نستقرئ المنهج االسالمي لنقدم الصورة التي يجب ان يكون علي

 .لمسلما

عملية تسير في ابعاد مختلفة تشمل كل حياة االنسان و ميادين عمله و ,ان اتزان الشخصية االسالمية و تكاملها 

ليجعل شخصيته قائمة على االسس السليمة ,و عليه ان يعطي لكل بعد من هذه االبعاد حقه الطبيعي  ,تحركاته 

 .وفق ما رسمه االسالم

 :يمكن القول بان شخصية االنسان المسلم لها جانبين رئيسيين

 الجانب الشخصي في حياة االنسان المسلم -0

 االنسان المسلم في دائرة المجتمع -4

  

يخصص المحور االول لالمور الشخصية في حياة االنسان المسلم و كيف عليه ان يبني عالقته االيمانية باهلل 

 .ني آوفق المنهج القر يحيىسبحانه و تعالى  و كيف 

 .و اما المحور الثاني فسنتحدث فيه عن المجتمع المسلم و كيف يمكننا ان نبني مجتمعا مسالما متعايش

 

 

 

 

 

 

 

 خصي في حياة االنسان المسلمالش الجانب 

 ((خير   ند للا  ع   ن  م   ا واتقوا لمثوبة  منولو أنهم آو  ) )
5
 

 – : االيمان 

تكمن في بناء عالقته الروحية باهلل ,ساسية في بناء الشخصية االسالمية بناء سليما يمكن القول ان الخطوة األ

فااليمان به سبحانه و تعالى هو المرتكز االكبر في الشخصية االسالمية و هو المقياس  –سبحانه وتعالى 

 .الذي يحدد مدى استعداد االنسان المسلم لتحقيق النجاح مع نفسه و مع مجتمعه

  6((المرء بايمانه) :)قال االمام علي عليه السالم 

                                                           
5
 103 –سورة البقرة  - 
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 :الصادق المسلم المؤمن فيقول و يصف االمام 

شكورا عند , صبورا عند البالء ,وقورا عند الهزاهز: ن ان يكون فيه ثمان خصال ينبغي للمؤم))

بدنه منه في تعب  والناس منه في راحة , واليتحامل لالصدقاء ,ال يظلم االعداء ,قانعا بما رزقه هللا,الرخاء

 7 ((الده و البر و, والرفق اخوه , العقل امير جنوده و,والحلم وزيره ,  ان العلم خليل المؤمن , 

 

حسين معن في كتابه االعداد الروحي  اننا ال نقصد هنا بالجانب االيماني العالمة  الشهيد شيخنا  و كما اورد

وان كان لكثرة التعبد و التنفل صلة وثيقة , الروحي في شخصية المسلم كثرة الصالة و الصيام و التعبد فقط 

 .االيماني باهلل تعالى و انشداده النفسي و العاطفي بهبالجانب الروحي االيماني  و انما نقصد بالجانب 

و العكس ستؤثر العبادة , و هذه الصلة و الحب و االنشداد ينتج عنها العبادة فتكون صياما و قياما و عبادة  

فااليمان الحقيقي هو نتاج . و الصالة و الصيام لتزيد في االيمان  و الحب و االخالص و الخوف و الرجاء

 .معا االثنين

, اال و من احب في هللا, اعظم شعب االيمان من في هللاود المؤ))  :( ص)فقد روي عن الرسول االعظم 

 8((فهو من اصفياء هللا, و منع في هللا , واعطى في هللا, وابغض في هللا 

 .من غير ان يخضع النفعاالت النفسية او اندفاعاته, فالمسلم يحب في هللا و يبغض في هللا 

فهو , او يحسه بعاطفة اسالمية تقوم على اساس العالقة باهلل ,لم الملتزم يتعامل مع كل شيئ يشاهده لمسوا

 .يحب و يكره و يبتعد و يتقرب من االخرين على اساس عالقتهم باهلل

ن  األمر  ل ع ن تم ولكن للا  حبب  إليك  ))  ثير  م  م  في ك  سول  للا  لو  ي عطيك  م  ر  اعل مو أن فيك  ف ر  و  م  الك  م  اإليمان  و زينه  في قلوب كم و كره اليك 

صيان  أ ولئك هم  الراشدون   ((والف سوق  و الع 
9 

       

 .فاالساس الذي يشاد عليه بناء االيمان هو االرتباط باهلل و نفي ما سواه, قاعدة .. االيمان      

يتمنى لهم الخير و يعمل و يتحرك من ,الناس فهو الحب الذ يحرك قلوب المسلمين لسائر , حركة ..االيمان 

 .اجل اسعادهم

ال يتزعزع و اليرتد و يدفع صاحبه للعمل من اجل , قااليمان الذي ينطلق من قناعة ثابتة , قضية ..االيمان 

 .القضية

بل موقف عملي يترجم الى سلوك و , فااليمان ليس قوة كامنة في اعماق المسلم فقط , موقف .. االيمان 

 .اقف و قراراتمو

 .فااليمان الراسخ قوة تهزم الخوف فاليتراجع المؤمن و اليستسلم و الينسحب من الساحة, قوة .. االيمان 

                                                                                                                                                                                                   
6
 11: غرر الحكم  - 
7
 اصول الكافي - 
8
 182ص ,3ج, النراقي –جامع السعادات  - 
9
 7 -سورة الحجرات  - 
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و , فالمسلم هو النموذج االنساني الذي يجسد الخير في حركته و عمله و نشاطه و فكره , سلوك .. االيمان 

 .بل من خالل صدقه و امانته ايضا,الناس اليلمسون ايمانه من خالل صالته و صيامه فقط 

 

 -:العمل مكمل االيمان  

 هل االيمان ينحصر في دائرة عالقة المسلم باهلل تعالى فقط؟

 و هل يتحقق االيمان في جو نفسي منعزل عن الحياة؟

بل يتحول الى دافع  الناس و اتخاذ , ال ينحصر االيمان في جو نفسي معزول عن الحياة .. الجواب هو كال 

 .مواقفال

 10((لب و نطق باللسان و عمل باالركانااليمان عقد بالق))( ص)و عن رسول هللا 

 ((االيمان و العمل توأمان) )و عن االمام علي 

فكلما توازنت كفتى االيمان و , يمكن االستنتاج  و كأن االيمان و العمل كمثل كفي ميزان  في االنسان المسلم

 .حياته يصبح المسلم متوازنا في ,العمل 

و العمل الصالح كذلك يفقد قيمته لو تجرد من , فاالنسان اليكون مؤمنا مالم يقترن ايمانه بالعمل الصالح 

 .االيمان و الحب في هللا

ل  صالحا)) م  م  بالتي ت قربكم  عندنا زلفى إال من  آمن  و ع  ك  الد  م  وال أو  ((وما أموالك 
11
 

فيكون مؤمنا به ,سلم ان يحقق التوازن في مجال العالقة مع هللا االسالم يريد من االنسان الم.. و هكذا 

 .بصدق و حب و اخالص و كذلك عامال في سبيله بقوة و صالبة

 ةفيكون عنصرا مفيدا ايجابيا في المجتمع االسالمي و بدوره يساهم في رسم مالمح الحيا

 . التي ارادها لنا هللا سبحانه و تعالى 

 

 يمان و العملنموذج اال.. حجربن عدي  

((لباب  برة ألولى األع   م  ه  ص  ص  في ق   كان   لقد  )) 
12
 

 .فيمكننا ان نشير لحجر بن عدي الكندي, اذا اردنا ان نشير الحدى الشخصيات االسالمية المتكاملة

                                                           
10
 44ص, 2ج,امالي الطوسي  - 
11
 37-سورة سباء  - 
12
 111 -يوسف  - 
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شديد ..كان ال يفارقه وضوء قط..عجيب هذا الرجل , هذا الرجل الذي عاش اسلوب القران في الحياة بامتياز

قضى عمره في الجهاد في سبيل هللا و كان اول مسلم وصل اطراف دمشق في ايام الفتوحات , االرتباط باهلل 

 .االسالمية

في زمن سكتت , (ع)امامه امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال كلمة الحب في حق, لومة الئم  اليخشى في هللا

 .خر المطافآ فكان له ان استشهد فيالحناجر خوفا من السلطان الجائر

 !!كان شديد العناية بامه العجوز ,المكتمل ايمانه و العامل في سبيل هللا نسان الرائع فهذا اال, هنا يتجلى االيمان و

 .بشكل خارج التصور برا  و كان يوليها اهتماما و رعاية و

يتحسسه ,ان ينتهي من الفراش و كان بعد ! نعم هذا القائد الكبير الفاتح.. و كان هو الذي يتولى فراشها كل ليلة 

 .بيده خشية ان يكون في الفراش ما يسلبه راحتها 

 و هل يكتفي بهذا القدر من االهتمام؟؟

 فربمت خشونة يديه, ن كل شيئ مزعج فكان ينزع قميصه و ينام في فراش امه ليتأكد من خلو الفراش م.. كال 

 .راشو بعد ذلك كان يدع امه ان تنام في الف!! تكون خدعته 

ويرأف بزوجته و اطفاله و , فيبر والديه , للعمل الصالح ,يقوده ايمانه و حبه باهلل , هكذا يحيى المؤمن .. نعم 

 .و الفقير و اليتيم نو يرعى المسكي, جاره 

 هذا هو اسلوب الحياة في القران الكريم, فيكون عنصر ايجابية و تقدم في المجتمع 

 .سالم عليك يا حجر بن عدي الكندي.. د الشهيد فسالم عليك ايها المؤمن المجاه

  الثقافة في حياة المسلم:- 

لحياة وبعيدة عن الثقافة ليست هي مجموعة المعارف التي يكتسبها االنسان و يحتفظ بها بطريقة معزولة عن ا 

 .و توجه حياة االنسان, الثقافة هي المعرفة التي تؤثر في اتجاه السلوك  وانما, الممارسة

, اي االنسان الذي شذبت و هذبت المعارف التي اكتسبها  كل سلوكه , النسان المثقف هو االنسان المهذب و ا

 .وخلصته من الشوائب و االنحرافات

و المستقيم االتجاه ليس االنسان الذي , و على هذا االعتبار يصبح االنسان المسلم هو االنسان السوي السلوك

و بهذا يكون للثقافة اثر كبير .علومات دون ان تغير سلوكه او تغير في حياتهيكتنز مجموعة من المعارف و الم

 .في شخصية االنسان المسلم و سلوكه و اتجاهه في الحياة

اضافة الى البعد المعرفي العلمي فان طبيعة الحياة االجتماعية تفرض على االنسان المسلم ان يحتك بمفرداتها و 

وان ,  ياء دون ان يرصد كل موقف يمر به و ان يدرس كل ظاهرة يواجهها المطلوب منه ان ال يمر على االش

 .من اجل ان يجعل الموقف و الحدث و الظاهرة مصدرا من مصادر ثقافته,يتفكر في كل اجزائها 

فيحيط بظروف المجتمع  عوامل التاثير فيها و نقاط قوتها و ضعفها و بذلك سيمتلك رصيدا كبيرا من الثقافة 

 .او ما يصطلح عليه بالحس االجتماعيالعملية 
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, او تماروا به السفهاء , لتباهوا به العلماء : اياكم ان تطلبوه لخصال اربع : )) ل االمام علي عليه السالم يقو

 13((ستصرفو به وجوه الناس اليكم للترؤ او, او تراؤوا به في المجالس 

وفي مجال التثقيف اكدت التعاليم االسالمية على  ,لقد حرص االسالم على تنقية النفس من كل شوائب الذات 

فتجعله , فبدون االيمان تتسرب الى النفس االهواء و النزعات الشريرة ,ضرورة االنطالق من القاعدة االيمانية

 .يحيد عن الهدف الصحيح من وراء التحصيل الثقافي

 .ن اجل خدمة المجتمع االسالميايمانا منه باهمية الثقافة م, انما يتحصل االنسان المسلم الثقافة 

  

 بعيدا عن التعصب, دعوة الى االنفتاح .. االسالم  

العصبية التي يأثم عليها صاحبها ان يرى  ))سئل االمام علي بن الحسين زين العابدين عن العصبية فقال  

وليس من العصبية ان يحب الرجل قومه و لكن من العصبية ان , الرجل شرار قومه اخير من خيار قوم اخرين 

 14((.يعين قومه على الظلم

و قال بعض علماء النفس و المجتمع ان التعصب يعبر عن نوع من االنحياز و الدفاع عن مسألة تحت تأثير 

 .العواطف بدون االستفادة من الفكر و العقل

فال يجعل نفسه امام اتجاه واحد والينغلق ,يدعو القران الكريم االنسان الى التفكير فيما يتبني من آراء و مواقف

 .على موروثاته من آبائه و اسالفه

بأن منهجية , ضلها و احسنها ان هللا تعالى يبشر عباده المنفتحين فكريا و الذين يدرسون مختلف اآلراء ليتبنوا ف

 .االنفتاح هي التي ستقودهم الى الهداية و تمنكنهم و استثمار عقولهم

نه * ف بشر عباد ))  س  ((ألذين  يستمعون  ألقول ف يتب عون  أح 
15
 

فانه سيعزل نفسه عن تطورات الفكر ,اذا انعزل االنسان على رأيه و اعرض عن االنفتاح على اآلراء االخرى 

لقد ذم القرآن الكريم منهجية االنغالق الفكري من خالل ادانته . فة و يحرم نفسه من ادراك الحقائق والمعر

 .لرفض المخالفين لالستماع لالنبياء و االصغاء لهم

ومن  بيننا وبينك   ا وقر  نا اليه وفي آذانن  ما تدعون  وقالوا قلوبنا في أكنة م  * اليسمعون   فهم   هم  كثر  أ عرض  فأ)) 

((حجاب  
16
 

فان يتمسك االنسان . وهنا يجب ان نفصل بين التمسك بمكارم االخالق و الحفاظ على الهوية  وبين التعصب

و اذا اعتبر , وان يلتزم بتعاليمه واحكامه فذلك امر مرغوب و مطلوب, بدينه الذي اختاره عن قناعة و ادراك

 :تعصبا فهو من النوع االيجابي كما يقول االمام علي 

 17((ومحاسن األمور, فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد األفعال)) 

                                                           
13
 111 -االرشاد  - 
14
 308ص,2ج,الكافي , الكليني  - 
15
 18و  17 –سورة الزمر  - 
16
 1و 4 –سورة فصلت  -  
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بل هو نوع من االصالة و ,ان تمسك الفرد بقيمه و اعرافه  و تقاليده الغير مسيئة لآلخرين ليس تعصبا سلبيا 

 .الحفاظ على الهوية وممارسة حق التعبير عن الذات

فهل يصح ان ننغلق تجاه بعضنا؟ و ان , االتصاالت و االعالم اننا نعيش عصر العلم و االنفتاح و تطور وسائل 

تنعدم وسائل االتصال و التعارف فيما بيننا؟ باتاكيد التواصل و حرية الفكر تخدم حركة العلم و المعرفة 

كما ان التعارف و االنفتاح المتبادل بين المذاهب و االتجاهات . االسالمية و يساعد على تقدمهاو تطويرها

 .مية هو الطريق الى تحقيق وحدة االمة و رص صفوفها امام االخطار و التحديات الكبيرةاالسال

 

 

 

 

 

 

  االسرة السعيدة... االسرة المسلمة 

بناء االسرة في االسالم بدء من الحث على الزواج و التشجيع عليه و تسهيل طرق االقتران بين الزوج و الزوجة 

 .العالقة الزوجية الصحيحةو رفع العقبات التي تحول دون انشاء 

 ((ما بني بناء في االسالم احب الى هللا من التزويج)) قال رسول هللا 

كما هي ..فهي شركة الروح و المشاعر و العواطف و المصير ,رابطة مقدسة ,فاالسالم يعتبر رابطة الزوجية 

 .شركة الحياة الغريزية و المادية و االجتماعية

 :ات التالية في عملية بناء و صيانة االسرة وفق المنهاج االسالمي يمكننا ان نشير الى الخطو

 .الحث على بناء االسرة -1

 .رفع الموانع و العقبات و تسهيل بناء االسرة -2

 .تحديد المواصفات الجيدة للزوج و الزوجة -3

 .ركنا اساسيا في عقد الزواج,اعتبار رضى الطرفين  -4

 .لجانب الجمالي و االهتمام بالعالقة الزوجيةدعوة كل من الزوجين الى العناية بالمظهر و ا -1

 .حدد االسالم لكل من الزوجين مسؤولية تجاه االبناء و االسرة -4

 :وصف االسالم االسس الكلية وفق الخطوات التالية, و لمعالجة المشاكل في الحياة االسرية 

 .التفاهم و الحوار -1

 .الصبر على االخر -2
                                                                                                                                                                                                   

17
 192خطبة , نهج البالغة  –الشريف الرضي -  
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 .العفو والتسامح -3

 .الرجوع الى القضاء -4

 .الطالق -1

 

 :كما ورد عن رسول هللا , و الطالق هو اخر الحلول و ابغضها عند هللا تعالى 

 18((ما من شيئا حله هللا عز وجل ابغض اليه من الطالق)) 

ولكي ال يكون عملية  –فاذا كان البد من وقوعه , و جاء تشريع الطالق في ايات عديدة من القران الكريم 

اوجب القران الكريم ان يقع الطالق بالمعروف و االحسان و االحترام  الزوجة المطلقة و االبتعاد عن  –عدوانية 

 .االضرار بها ماديا و ادبيا و نفسيا

يشيع اجواء الخير و التفاؤل و الثقة باهلل , نشطال ,على ان يكون المسلم بشوشا ,لقد اكدت التعاليم االسالمية 

 .كله محبة  مع افراد االسرة ,مال اخالقيا و ان يتعامل تعا, تعالى 

 

 19((اس ايمانا و اكرمهم خلقا مع اهلهاحسن الن((:( ص)يقول النبي 

تعيش , اسرة متماسكة , لتكون االسرة المسلمة , و بهذا يرسم لنا االسالم طريق الحياة االسرية المتفائلة  السيدة

 .السعادة و الطمأنينة

 

  الصداقة و الصديق 

 .م المحطاة في حياة االنسان المسلم هي الصداقة و الصديقاحد اهربما 

ما موقف القرآن و اهل البيت عليهم  ما هو موقف االسالم من الصداقة ؟ من علينا ان نصادق و نبتعد عن من؟

 السالم من الصداقة؟

الن . نسان و قلبه و حياتهفي االسالم هناك اهتمام كبير بتركيز العالقات االنسانية على اساس ثابت يخدم عقل اال

باعتبار ان طبيعة ,عالقة االنسان باالنسان تترك تاثيرها على الكثير من جوانب حياته الداخلية والخارجية 

 .مما يجعل االنسان ينجذب الى اآلخر حبا عقليا و شعوريا,العالقة تخلق جوا من االلفة و المحبة 

 .وسنشير اليها,عن مسألة الصداقة و لهذا فقد تحدث االسالم في الكتاب والسنة 

 :الصداقة في القرآن  

((لبعض  عدواً إال المتقين   خالء يومئذ بعضهماأل)) 
20
 

                                                           
18
 باب الطالق,المجلد الخامس , ميزان الحكمة  - 
19
 17ص , 2ج–المجالس  –السيد محسن االمين  -  
20
 47-سورة الزخرف  - 
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والبد ان يكون وفي لصديقه ألن الوفاء . ألن الدين نصيحة , اذا كان االنسان تقيا فالبد ان يكون ناصحا لصديقه 

 .يمثل عنصرا من عناصر االيمان

تتحرك ,ولهذا حدثنا هللا ان صداقة التقوى , مؤمنا تقيا فالبد ان يعين صديقه ويساعده لينصرهواذا كان االنسان 

 .هي انما عالقة باهلل ورسوله واولياءه,في الحياة ألن عالقة مبنية على التقوى 

 من نصادق ؟؟

((مع  الذين  يدعون  ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه  و اصبر نفسك)) 
21
 

صادق الذين يخلصون هلل و يعبدونه و ,فيقول هللا سبحانه و تعالى الحب خلقه , مع رسول هللا و الحديث هنا 

الن هؤالء هم الذين يزيدون ايمانك و هم الذين يحفظون لك ودك ويفون لك الوعد و , يبتهلون اليه و يخلصون له

 .العهد

 و في الجانب االخر يتكلم القران عن الناس الذين ال يحب صداقتهم 

يطان فال  الذين   يت  و إذا رأ))  ي ره وإما ي نسينك  الش  ضوا في حديث  غ  نهم حتى ي خو  ضون  في آيات نا فأعر ض  ع  يخو 

((تقعد  ب عد الذكرى مع  القوم الظالمين  
22
 

فاهلل سبحانه وتعالى اليرضى لنا ان نجلس في المجالس التي يخوضون فيها الناس الحديث السلبي عن هللا و 

ال من خالل المجالسة والمن خالل , فاننا نستوحي من ذلك ان ال نعيش و نختلط مع هؤالء الناس , ماالسال

 .الصداقة

 

 ..الصديق عند سيد البلغاء  

 (:ع)في الحديث عن االمام علي 

 د عليك الحياةقبل يع(( واذا حدثك غمك)) اي ال يستمع الى حديثك بل يظهر الملل  ((احذر من اذا حدثته ملك)) 

 .ويجعلك تشعر بالضيق و الملل من خالل كالمه,

و )) واذا ضررته فاليصفح عنك بل يرد الضرر بالضرر  ((و ان سررته او ضررته سلك فيه معك سبيلك)) 

تحدث ,فاذا غاب عنك او غبت عنه ,فما دام معك يتحدث عنك بالخير (( ان فارقته ساءك مغيبه بذكر سوؤاتك

النه ,فهو حسود لك حتى لو وافقته (( سدك و اعتدى و خالفته مقتك  ومارىو ان وافقته ح ))عنك بالسوء

 .واذا اختلفت معه فانه يبغضك,اليطيق ان يرى مزاياك 

 

ونختار الصديق الذي ينور القلب بااليمان و حب هللا , فاالسالم يريد منا ان نكون دقيقين جدا في اختيار الصديق 

 .و فيكون لنا ناصحا صادقا

                                                           
21
 28 -سورة الكهف -  
22
 48 -سورة االنعام  -  
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تترك اثرا ايجابيا على عقولنا و قلوبنا و تساعدنا ان ,عالقة حب وحميمية مبنية على حب هللا , صداقة فتكون ال

 .نسلك طريق السعادة في حياتنا

 23((اما حق الصاحب فان نصحبه بالتفضل و االنصاف)) و كما ورد في رسالة الحقوق لالمام زين العابدين 

وان , بالخدمة و التوقر و تكون معه صادقا على طول المشوار  فحق صاحبك عليك ان تتفضل عليه بالعطاء و

 .تنصفه من نفسك بان تعطيه ما عليك له من حق

 

 

 

 االسالم و التربية البدنية 

مثال ,كان ضمن نطاق النفس , كل ما تطرقنا اليه سابقا من محاور في الجانب الشخصي في حياة المسلم  

 .المسلم مع االسرة او الصديق االيمان و العمل الصالح و كيف يتعامل

 فما موقف االسالم من التربية البدنية؟و هل يوليه اهتماما مثل اهتمامه بالجوانب االخرى؟

 .بل يريد له ان يكون قويا في االثنين معا,ضعيفا في عمله ,االسالم اليريد للمسلم ان يكون قويا في عبادته 

 .واتزان سلوكه و صالح اعماله و لذلك فضل المؤمن القوي في رجاحة عقله 

 ((المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف)) 

, الجسم هو مستودع الطاقة البشرية و مصدر القدرة الحركية التي تساهم في مجال الخير و البناء و االعمار 

 .البدنية لممارستهاال ويحتاج الى القوة , سواء كان تعبديا ام اصالحيا و عمرانيا ,فكل عمل يؤديه االنسان 

وهبه ,وهو نعمة من نعم هللا , فاهلل سبحانه وتعالى وهب الجسم لالنسان ليحقق به اهدافه و غاياته في الحياة

 .وفق منهج هللا الذي يحدد تعامله مع الحياة,لالنسان ليستخدمه في تنفيذ مقررات حياته 

لقنا اإلنسان  في أحسن  ت قويم  ))  ((ل قد  خ 
24
 

اهتم كذلك ..م ببناء الجسم و مده بحاجته المادية الضرورية من الطعام والشراب و االشياء االخرىاهتم االسال

 فعمل على حمايته من ,اقةبالحفاظ على الجسم و حمايته من كل مايؤدي الى الضعف و االنحطاط و تبديد الط

 .االمراض و االوساخ و حث على الوقاية و العالج 

استعمال كل مايجلب له الضرر و الفتك بقواه و طاقته كالخمر و الزنا و اكل النسان من و اكد االسالم على منع ا

 .االطعمة الضارة بشراهة

((طيباً  رض حالالً لوا مما في األك   الناس  يها يا أ))
25
 

                                                           
23
 حق الصديق –رسالة الحقوق  –الصحيفة السجادية  - 
24
 4-سورة التين  -  
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في الطعام و الشراب , االسالم يدعو الى االعتدال و يمنع االنسان من االسراف و الشراهة في كل شيئ 

وهي , وينطلق االسالم في دعوته الى االعتدال هذه من مبادئ اساسية في الحياة.وممارسة الجنس و الشهوات

طبيعية محددة من الطعام و الشراب و للجسد حاجة ف, االنسان اليحتاج اال الى مايكفيه و يقوم حياته و يحفظها

انما هي وسيلة لدفع االنسان الى السعي المشروع نحو هذه ,فاالسالم يعتبرها ليست غاية في الحياة , الجنس 

 ليكون االنسان المسلم معتدال في كل مفاصل حياته , الحاجات

ربوا وذ  دم خ  ني آيا ب  ))  ل وا واش  ن د  ك ل مسجد  وك  م  ع  ر فينا زين ت ك  ((والت سرفوا إنه  اليحب الم س 
26
 

 في حياة المسلم..الرياضة  

فالرياضة تحرك الدم في العروق كمياه النهر التي .احدى صور الرعاية البدنية و االهتمام بالجسم هي الرياضة

 .قوة دائمةمما يعطيك حيوية و نشاط و, الصخور التقف عند 

الرياضة تتجلى في تنشيط الدورة الدموية و تقوية القلب و تنمية ويقول المختصون بالشأن الرياضي ان فوائد 

فيصبح اكثر استقرار من الناحية العاطفية و ,كما ان الرياضي تتحسن نفسيته مع مرور الوقت , عضالت الجسم 

 .اقل توترا من الناحية النفسية

الموازاة االهتمام بالجانب الروحي وبناء الجسم و المحافظة على قوته ب, يقودنا االسالم لالهتمام بالرياضة 

اذا بذل جهدا في تقوية ,فالجسد القوي المتماسك يرشح صاحبه ان يكون ذاعقل قوي و ذاارادة قوية ,والنفسي

فيكون االنسان المسلم متكامال متوازنا من الناحيو الروحية و .اواصر ايمانه و تنمية قدراته الروحية و العقلية

 .العقلية

ن  ق وةو أعدوا ل  ))  تم م  ((هم  مااست طع 
27
 

نموذج التوازن بين االيمان و  –علي بن ابي طالب  ماالما 

 قوة البدن

 .كانوا بطاال اشداء و القوياء من كل النواحي, الذين دافعو عن حمى االسالم في معاركه ضد الكفر و الشرك 

 كما كانو فرسانا شجعانا يهابهم االعداء في ميادين القتال , من ناحية االيمان و وعيهم و حبهم هلل واالسالم 

((للا والذين  معه  أ داء على الك فار رحماء بي ن هممحمد رسول )) 
28
 

نه نذر قوة ال –ال فتى اال علي  –الذي قال فيه , ( ع)و على رأسهم حبيب رسول هللا و ابن عمه االمام علي 

 .جسمه و فتوته في خدمة الدين 

قلع باب حصنهم الضخمة بقوة ,وفي معركة خيبر الشهيرة ضد اليهود الذين كانو متحصنين في قلعتهم بالمدينة

  –انها ليست قوة بدنية و انما هي قوة ربانية  –قال عنها 

                                                                                                                                                                                                   
25
 148 -سورة البقرة  -  
26
 31 -سورة االعراف  -  
27
 40 -سورة االنفال   -  
28
 29 -سورة الفتح  - 
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فقوة االيمان و االخالص هي التي تنعكس على قوة ,و ايمانه و ثقته المطلقة باهلل , و معناه  انها كانت قوة ايمانية 

 .البدن و تجعله يصنع االعاجب

حين يتكامل في حب هللا و يخرج من دائرة نفسه ليصبح امة من ,المسلم المثالي , هذا هو امام المتقين ..نعم 

 .التضحيات و المواقف

 .يوم ولدت ويوم مت و يوم تبعث حيا.. ابالحسنفسالم عليك يا 

 

 نب االجتماعي في حياة المسلم الجا 

فقد حدد في مناهجه و تعاليمه االلهية الصيغ المطلوبة لهذه العالقة , اهتم االسالم كثيرا بعالقة المسلم بمجتمعه 

وصناعة المجتمع االسالمي المتماسك في عالقاته و , التي تهدف الى تعزيز الرابطة االجتماعية بين المسلمين

 .اسسه وعناصره

لنتعرف على مالمح االنسان الذي يريده االسالم في ,البداية نقف مع االنسان المسلم في عالقته مع مجتمعه في 

 .هذا الشأن

فاالنسان اليملك ,لذلك اكد على الترابط بينه و بين مجتمعه ,لقد حرص االسالم على موقع االنسان في المجتمع 

 .تفاعل معه و يسير في حركته عامال مؤثراوانه جزء منهو وعنصر فيه و عليه ي,ان ينعزل عنه 

 ((من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربطة االسالم من عنقه)) : قال رسول هللا 

بل ان االسالم يشدد على ,فاالسالم يحفز دائما الحس االجتماعي عند المسلم و يضعه امام واجباته تجاه المسلمين

كما ورد اعاله في حديث . عة المسلمين متخليا عن االسالم كلهليعتبر من يتخلى عن جما, هذه الرابطة بقوة 

 .رسول هللا

 .اليفسح المجال امام محاوالت التفتيت واالضعاف,مجتمعا اسالميا متماسكا ,وهذا سينتح بالنهاية 

نتم حريص  عليكم بالمؤمنين رؤوف  رحيم  ))  ((لقد جاء كم رسول  من انف سكم  عزيز  عليه ماع 
29
 

حيث يسعى , السالم بعد ذلك خطوة اخرى باالنسان خطوة اخرى في طريق بناء المجتمع المسلم ثم يتقدم ا

وذلك عن طريق بيان الترابط الوثيق بين . و ينزع من قلبه االحقادلتجريده من مشار الغضاء و الكراهية 

ولكن يجب ان , س واليكفي ان يحتك مع النا,فال يكفي ان يكون االنسان موجودا في وسط جماعة .المسلمين

فينظر الى ..يسير االنسان المسلم في عالقته باالخرين على طريق االلتقاء و التعاون و المحبة كما اراده هللا 

 .االخرين من ابناء مجتمعه على انهم شركاء في الحياة و اخوانه و اصحابه الذين بهم يتقوم و عليهم يستند

فتجعل كبيرهم بمنزلة ,أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك يا زهري وماعليك )) : السجاد  قال االمام

فأي هؤالء تحب ان تظلم؟ و أي هؤالء تحب ,و تربك منهم بمنزلة اخيك,و تجعل صغيرهم بمنزلة ولدك.والدك

 30((أن تدعو عليه؟ وأي هؤالء تحب ان تهتك ستره؟
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في الحديث المشهور عن الرسول  هذه هي الصورة التي يرسمها االسالم لعالقة المسلم مع مجتمعه و

 :  (ص)االكرم

 ((فليس منهم,من اصبح ال يهتم بأمور المسلمين ))   

 

 

 كيف نتعامل معهم ؟..شرائح المجتمع  

وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار   واعبدوا للا  والت شر كوا به  شيئاً )) :قال تعالى

ن ب  والصاحب بالجنب وابن السبيل  وماملكت أيمانكم إن للا ال يحب من كان  مختاالً فخورا ((الج 
31 

ليتعامل مع كل المكونات و يعطي كل مكون منهم ,في هذه االيات الكريمة يقف االنسان امام مكونات المجتمع 

نسان المسلم يتحمل واجبات متعددة تشمل والديه و اقاربه و جيرانهو اصدقاءه و تمتد بعد ذلم الى مدى فاال.حقه

كلهم لهم حق عند االنسان المسلم و هو مسؤول عن عالقته . ابعد لتشمل المساكين و المحرومين و ابناء السبيل 

 .بكل شرائح المجتمع

بمختلف فئاته و مكوناته , خرى بالرقي في التعامل مع مجتمعه ة او بهذا ينتقل االسالم باالنسان المسلم لدرج

حيث يبدا من دائرته العائلية و يتقدم خطوة بعد خطوة في العطاء و التسامح و المحبة و ينتهي . االنسانية 

 .بمحيطه االجتماعي االكبر

موا ب حبل  للا  جميعاً والتفرقوا واذكروا نعمة للا  عليكم اذ ))  كنتم  اعداء فألف  بين  قلوبكم فأصبحتم  وأعت ص 

 ((بن عمته  اخوانا 

 

 :اعتزال المجتمع  

ظاهرة اعتزال المجتمع و العيش مجانبا االختالط بهم  من الظواهر االجتماعية التي برزت على طول التاريخ 

 .فيتركون الناس مجتمعاتهم و يعيشون في صوامعهم ومعابدهم و اماكن خلوتهم,

 العزلة سلوك محبذ؟؟ و هل العتزال المجتمع قيمة ايمانية وتربوية؟فهل ان 

يروى ان في زمن االمام الصادق اصبح اعتزال المجتمع تيارا  فكان موقف االمام انه حارب ظاهرة اعتزال  

 :يقول احد صحابة االمام في رواية , المجتمع و نهى عنها 

هذا أحد الثالثة ( ع)فقال ابوعبدهللا ,بي فأما رزقي فسيأتينيوألعبدن ر,وألصومن,وألصلين,ألقعدن في بيتي )) 

 32((الذين اليستجاب لهم
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 37و  34 –سورة النساء  -  
32
 140ص – 4ج  –وسائل الشيعة  –الحر العالملي  - 
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اليأمر بمعروف و الينهى عن منكر و اليقول كلمة حق و ,تاركا الناس ,ان يكون المؤمن مهتما باعتزال الحياة 

و منهاج القرآن حين فانه ليس السلوك الذي تريده شريعة سيد المرسلين و ليس ه,اليساعد هذا واليذكر ذك

 .يعرض لنا صورا عن جهاد االنبياء و الصالحين و سلوكهم في المجتمع

اني اردت ان آتي هذا الجبل فأخلو فيه ,يا رسول هللا )) فجاء فقال ,عن رسول هللا انه افتقد رجال فسأل عنه 

 ((خير يكره في في بعض مواطن االسالم  صبر احدكم ساعة على ما: فقال الرسول ,فأتعبد 

فالعابد همه انقاذ نفسه في حين هم العالم ,و لهذا عللت الكثير من االحاديث و الروايات فضل العالم على العابد

 .انقاذ الناس

 

 قوة المجتمع.. صالة الجماعة  

و ما اكثر الفوائد .قياما وقعودا و ركوعا وسجودا ,يؤدون صالة الجماعة ما  اروع جموع المسلمين و هم 

على اقامة صالة الجماعة من تعارف المسلمين على بعضهم و تفقدهم لبعضهم البعض و تقوية العالقات  المترتبة

حينما يصلي الفقير الى جنب الغني و يصلي االنسان البسيط ,على بعضها االجتماعية و تجاوز انكفاء كل طبقة

 .بجنب االنسان المعروف و المرموق

بينما تكون افضل ,حينما تؤدى جماعة ,ثواب واجر للصلوات الواجبة و قد اكد العلماء و المراجع ان افضل 

 .ثواب صالة النوافل حينما تؤدى بالبيوت

كان له بكل خطوة سبعون الف حسنة  من مشى الى مسجد يطلب فيه الجماعة)) ورد في احاديث اهل البيت 

 33((ويرفع له من الدرجات مثل ذلك

 :الشيخ عبدالجبار البصري فيقول ونذكر هنا قصة  لطيفة يذكرها الشهيد 

فأذن الجيش و تقدم قائد الجيش يصلي بهم ,فحان وقت الصالة ,ان جيشا من جيوش المسلمين توجه الى المعارك 

 .و حينها كان جاسوسان من المشركين  يراقبان حركات الجيش االسالمي ,

. انحنو و اذا قعد قعدو و اذا قام قامو بقيامه  فاذا انحنى.. فدهشا حينما شاهدا ان الجميع يفعل كما يفعل قائدهم 

حيث يستحب اتخاذ مساويك منها ,ان الى جنبهم شجرة أراك : وبعد انتهاء الصالة التفت قائدهم ليقول لهم 

فقام الجيش و اخذو يقطعون اعضاء الشجرة بسكاكينهم و سيوفهم و جعلو ينظفون بها . لتنظيف الفم 

حتى , رجعا الى ديارهم خائفين و لخبرا قومهم انهما شاهدا امرا عجيبا من الطاعة فذهل الجاسوسان و..اسنانهم

مما ساهم في تحطيم معنويات !! ان الجيش استجاب ألمر قائده حينما امرهم ان يأكلو شجرة كانت بقربهم 

 .المشكرين و هزيمتهم امام المسلمين

 .انشداد و انجذابا و حباصالة الجماعة تقوي اواصر المجتمع و تجعلها اكثر ..نعم 
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 المواطنة : 

فالوطن هو مكان اقامة , االنسان فيتخذها مقرا فهي وطن له (( يستوطنها )) اية بقعة من االرض يسكنها 

 .االنسان  ومقره و اليه انتماؤه ولد ب هام لم يولد

 ((الديار))كلمة (( الوطن))و القرآن الكريم استخدم بدال من كلمة 

((قالوا ومال نا أال نقات ل  في سبيل  للا و قد أ خرجنا من ديارنا )) 
34
 

 :و من الحديث الشريف يمكننا االشارة للحديث المتداول و المشهور 

 35((حب الوطن من االيمان )) 

والمواطنة هي صفة المواطن الذي يتمتع و يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماءه الى الوطن و حبه  

 .لوطنل

ألن الدين الحقيقي ينعكس اثره على عالقات االنسان مع مجتمعه ,و هناك عالقة وثيقة بين االسالم وحب الوطن 

 .لذلك يكون حب الوطن جزءا من االيمان و مظهرا من مظاهره ,و وطنه 

 حب و تعاون و اصالح.. المواطنة الصالحة  

فابناء الوطن , اتناغم معه في رحاب الوطن الذي يحتضننا جميعا هو اخي في هللا الذي يتناغم معي و ..المواطن 

 .يطلعان من شجرة واحدة(( االنسانية)) و (( الدين )) وكالهما ..و اما اخوة في االنسانية ,اما اخوة في الدين 

 .احتراما و طاعة والذي يتجسد الفة و, العالقة الوجدانية التي تؤلف بين قلبين او اكثر  ..الحب 

 .على اساس انه اتفاق مشترك للنهوض بالوطن و امانة يحملها كل مواطن.. التعاون 

ا  في حال والعنصر المناسب العادة عالقتي الحب و التعاون الى سابق عهديهم.. النه الموفق .. االصالح 

 :كما ورد في الحديث الشريف, تعرضا الى خلل او تصدع

 36((ب لنفسهال يؤمن احدكم حتى يحب الخيه ما يح) )

و الخطبة رنانة في ..و الوطنية ليست الفتة ترفع على الواجهات و خلف المكاتب و ليست هتافا باعلى صوت 

 .الوطنية ليست السكوت على ما يجري من اخطاء و تقصيرات, تظاهرة

 :الوطنية اذا اردنا ان نرسم لها صورة ال نجد لها افضل من 

                                                           
34
 344 -سورة البقرة  - 
35
 448ص-2ج: سفينة البحار –الشيخ عباس القمي  -  
36
 جوزيف جاير –حديث شريف عن كتاب حكمة االديان الحية  - 
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 الوطن                     المجتمع                                    

 اسرتنا الكبيرة بيتنا الكبير                                   

حين ترتقي نظرتك و شعورك باالنتماء الى الوطن على انه بيتك الكبير و الى مجتمعك على انه اسرتك   

و لذلك تكون . من تجمع بشري حينها الوطن سيكون غير قطعة االرض و المجتمع سيكون اكبر, الكبيرة

و اقوال صالحة تعبر عن افكارنا و مايدور في , افكارنا الصالحة باتجاه الوطن و النهوض باالعباء ..المواطنة

 .عقولنا و قلوبنا و ستتحرك على ارض الواقع بالعمل 

 :حدود الوطن  

 :تقع حدود الوطن في ضمير االنسان المسلم بين ثالث دوائر 

 فاالمة االسالمية امة واحدة : االنتماء العقيدي  – 1

((كم فاعبدونإن هذه امتكم امة واحدة وأنا رب  )) 
37
 

 .وبالدهم وطن للمسلمين جميعا و كل ارض تحت سلطة المسلمين فهي دار االسالم و المسلمين

حيث يعيش كل مسلم في دولة يحمل جنسيتها و يرتبط بقضايا حياته و مستقبله بهذا  : االنتماء السياسي -2

 .الكيان او البلد

و تنشد ,مدينة او قرية او منطقة,و تعني البلد و المنطقة التي ولد االنسان و نشاء فيها : االنتماء العرفي  -3

 .اليه مشاعر االنسان و شوقة و حنينه

فتصنع االنسان المسلم و المواطن ,متداخلة و تتكامل كل دائرة مع الدوائر االخرى , و هذه الدوائر الثالث 

 .الصالح الذي يعيش االسالم في مواطنته

 المهاجر من الوطن.. رسول هللا  

فاتاه . فأدركته رقة و بكى , التفت صوب مكة ,روي انه لما خرج النبي االكرم من مكة مهاجرا الى المدينة  

 :عليه قوله تعالى جبرائيل و تال 

((عليك  الق رآن  ل رادك  الى معاد   رض  ان الذي ف  )) 
38
 

بداء وحيدا فاصبح امة و اصبح هو الوطن لكل الرجل الذي .. في سبيل هللا  رسول هللا الذي هاجر من وطنه

 .بروحه الكبيرة و قلبه الذي اتسع لكل العالم, المسلمين 
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 92 -سورة االنبياء  - 
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  التنوع والتعايش في المجتمع االسالمي 

كم  عتد  للا  اتقاك م))  ((يا ايها الناس إنا خلق ناك م من  ذكر  وأنثى وجعلناك م شعوبا وقبائل  ل تعارفوا إن أكرم 
39
 

فعلى الرغم من ان البشر , آيات عديدة في القرآن الكريم تتحدث عن التنوع و التعدد في المجتمعات االنسانية 

ولكن يتمايزون داخل المحيط البشري بدرجة او , هم رجل واحد و امرأة واحدة ويتساوون في انسانيتهم  مصدر

 .فعلى سبيل المثال هناك تنوع عرقي و قومي داخل المجتمع الواحد و كذلك تنوع لساني و لغوي. باخرى 

((في ذلك  آليات  للعالمين  خلق  السماوات  واألرض  واخت الف  ألسنتكم  و ألوانكم  إن  و من آياته)) 
40
 

 .فقد تحدث القرآن الكريم عن تعدد الديانات , و كذلك ربما هناك تنوع ديني و مذهبي في المجتمع 

ان الذين آمنو والذين  هادوا والصابئين  والنصارى والمجوس  الذين  أشركوا إن للا يفصل بينهم يوم  القيامة  )) 

((إن للا على كل شي ء  شهيد  
41
 

يجب ان يكون موضوعيا هادئا على اساس االحترام  الحوار بين االديان  ان كما ان القرآن الكريم يشير الى

 .المتبادل

((وال تجادلوا أهل  الكتاب  إال ب التي هي  احسن  )) 
42
 

اما لسعي فئة ما للهيمنة على فئة اخرى و ,كثيرا ما كان التنوع بين ابناء المجتمع الواحد سببا للصراع  والتنازع 

تعدد في فيجعل من التنوع و ال,فيأتي االسالم العظيم برؤية اخرى . واهمة اما لبروز نظريات و تصورات 

 .المجتمع اداة قوة

ففي ذلك اجلى االيات على قدرة ,التأمل و التفكير في دالالت التنوع  يوجه القرآن  الكريم  انظار البشر الى

فتبارك هللا احس ,جماال و روعة ,حيث يضفي هذا التنوع على الكون و الحياة , الخالق و عظمته و ابداعه 

 .الخالقين

لق  السماوات  واألرض  واختالف  ألسنتكم  وألوان كم  إن في ذل ك  آليات  ))  ((للعالمين   و من آياته خ 
43
 

يمد بها كل االصناف على حد ,مبذولة لجميع البشر ,يؤكد القرآن الكريم ان عطاء هللا و نعمته في هذه الحياة 

 .فعطائه سبحانه و تعالى ليس محظورا على احد,سواء 

طاء ربك  وماكان  ربك  محظورا))  ن  ع  ((كال نمد  ه ؤالء  وهؤالء م 
44
 

من خاللهما يمكن ان نقترب اكثر الى حالة ,االيات القرآنية هناك شرطان اساسيان يمكننا القول ان من خالل 

 .التعايش التي ارادها االسالم للمجتمع 

                                                           
39
 13 -سورة الحجرات  - 
40
 22-سورة الروم  - 
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43
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فاذا ما شعر طرف من االطراف بانتهاك حقوقه او : ضمان الحقوق و المصالح لالطراف المختلفة -1

لك يشدد القرآن على لزوم  رعاية لذ.فلن تتوفر حينئذ اجواء التعايش,التعدي عليه من قبل طرف آخر

 .حقوق االخرين و عدم االعتداء على اي مكون من المجتمع

((ا إن للا  اليحب  المعتدين  وال تعتدو)) 
45
 

و اذا اختلفنا قوميا او عرقيا او دينيا او ,هنا االسالم يدعونا ان نحترم بعضنا االخر : االحترام المتبادل  -2

 .باحترام بعضنا االخر,سانية فعلينا ان نحترم االن. مذهبيا

م  للا  عن الذين  ل م يقاتلوكم  في الدين  ولم يخرجوكم  من دياركم أن تبروه م وت قسطوا إليه م إن للا  ))  وال ينهاك 

((يحب المقسطين 
46
 

فان هدايته و رسالته موجهان الى الجميع ,فكما خلق هللا جميع الناس و اسبغ نعمه وفضله عليهم جميعا 

 :بل كما خاطب هللا نبيه ,فاالسالم ليس دينا قوميا  او طبقيا او قبليا .ضااي

س ول  للا  إليكم جميعا))  ((يا أيها الناس  إني ر 
47
 

  

 نماذج من التعايش في المجتمع االسالمي  

التاريخ عمل صحيفة معروفة في ,حينما هاجر النبي محمد من مكة للمدينة و اقام المجتمع االسالمي  هناك 

تتحدث عن عالقة المسلمين ,و هي كانت تمثل القانون االساسي للدولة االسالمية الفتية (( بصحيفة مدينة)) 

فكان .فيما بينهم و كانت ايضا تتحدث عن عالقتهم باليهود المقيمين في المدينة وكان يعطيهم حقوقهم كاملة 

فالزم ,دينة كيانا محميا من اي تصدع و خالف رسول هللا يريد ان يجعل من هذا العيش المشترك  في الم

 .الجميع بتلك الوثيقة النموذج للتعايش المشترك

كانت من الصفوة التي سبقت الى االيمان وجاهدت ,كما ان هناك شخصيات من اعراق و قوميات مختلفة 

 .وناضلت

مية من الهجوم الذي اعده ومنهم سلمان الفارسي والذي كان له دور كبير في التخطيط لحماية الدولة االسال

 ((. سلمان منا اهل البيت)) حتى قال فيه رسول هللا . المشركون و حلفائهم

ولكنه اخذ (  كنت في االمس عبدا.. انما انا حبشي ) الذي يقول عن نفسه ,وكذلك بالل بن رباح الحبشي 

المميز الذي منحه رسول هللا  موقعا خالدا في التاريخ االسالمي بصبره على التعذيب و التنكيل و بالدور

 .حيث اصبح المؤذن الرسمي للصالة

الذي تنازل عن كل ماله و ثروته و التحق برسول هللا و الذي استقبله احسن استقبال , وصهيب الرومي 

 .و اصبح لصهيب مكانة مرموقة في المجتمع االسالمي, (( ربح البيع ابا يحيى)) قائال له ,

                                                           
45
 190 -سورة البقرة  - 
46
 8-الممتحنة  -  
47
 118 -سورة االعراف  -  
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, مه االنسانية هي التي اجتذبت هذه العناصر و صهرتها في بوتقة ايمانية واحدة ان قيم االسالم و تعالي

من دون النظر الى ,و ان ياخذ االنسان موقعه و يمارس دوره بكفائته وايمانه ,وشجعت بروز الكفائات 

 .عرقه ولغته  او لونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخالصة: 

 :يجيب بوضوح لهم معناها 48(( يتلونه حق تالوته)) حينما سئل االمام الصادق عن معنى قول ه تعالى 

 49 ((.. يرتلونه آياته و يتفهمون معانيه  يعملون بأحكامه)) 

عرضنا في هذا البحث جوانب من شخصية وسلوك االنسان المسلم في اطار نفسه و مجتمعه المحيط به 

ريم و عرفنا  أن االنسان المسلم يعيش التوازن في ايمانه باهلل سبحانه و تعالى  و وفق منظار القرآن الك,

ات مهمة في ثم مررنا بمحط, فال يكتمل االيمان دون العمل و العمل يبقى ناقصا من دون ايمان ,عمله 

                                                           
48
 121-سورة البقرة  - 
49
 84ص 8الري شهري ج –ميزان الحكمة  - 
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نا اطار حياة المسلم وشرحنا دور الثقافة و االنفتاح و عدم االنغالق و التعلم في حياة المسلم و رسم

 .عالقته باسرته و اصدقائه طول حياته وعرضنا اهتمام االسالم بالجانب التربية البدنية والرياضة

 

 

و هو المجتمع االسالمي و تكلمنا عن الدور واالهمية الكبيرة التي اعطاها االسالم  ثم عرجنا على جانب آخر

للجمتمع و كيف يعيش المجتمع االسالمي على اساس التعايش و التفاهم و بينا ان المواطنة و الحقوق والواجبات 

مع على اسس القرآن و و بينا كيف يتعامل المسلم مع كل شرائح المجت هي االساس في بناء المجتمع االسالمي

 .يعيش السعادة على ضوء االسالموالذي  الذي الكل فيه سواسيه المجتمع,االسالم

 

 

 

 

ان كان فيه و, عالى و اهل بيت النبوة ان كان في ما كتبت شيئا من الصحة و الصواب فمن فضل هللا سبحانه ت

آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين و  و.اخطاء أو سهو فمن الشيطان و قصوري انا و سبحان الذي ال يخطاء

 .و صحبه اجمعين الصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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