دور الرتبية اإلميانية الصحيحة يف بناء اجملتمع
يف ضوء رسائل النور

األستاذ املشارك الدكتور
حممد سعيد اجملاهد .
()1

صحيحا ،فجاءت الدراسة
ً
يهدف هذا البحث إىل بيان دور الرتبية اإلميانية يف بناء اجملتمع بناءً

لإلجابة عن السؤالني اآلتيني :هل للرتبية اإلميانية دور يف متاسك اجملتمع وبنائه ،وما هي األسس

واخلصائص اليت تربز هذا الدور؟ ولقد اعتمد البحث على املنهج االستقرائي للوصول إىل هذ األسس،
ابرزا
دورا ً
مث التحليلي لبيان دورها يف البناء ،ولقد توصل البحث إىل نتائج كثرية لعل من أمهها :أن للرتبية ً
يف بناء اجملتمعات ،وأن من أهم أسسها أهنا تربية تكاملية ،متوازنة ،ال تقف عند القول بل تتعدا إىل
السلوك احليايت للفرد واجملتمع ،كما أهنا جتمع بني املسؤوليتني الفردية واجلماعية ،وتركز على تقوية جانب
املراقبة هلل تعاىل ،وترعى الفطرة األصلية لإلنسان وتنميها ،وتوجه اإلنسان حنو اخلري ،وهي مستمرة ال
تقف عند حد ،مع كوهنا جتمع بني احملافظة على املبادئ السماوية واالنفتاح واالستفادة من كل جديد
مفيد.

( )1أستاذ مشارك ،قسم العلوم اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة ُعمان.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ،سبحانك ال أحصي ثناءً عليك

أنت كما أثنيت على نفسك.
وبعد:

فهذ ورقة عمل أحببت أن أشارك فيها يف مؤمتركم الكرمي املنعقد يف اجلامعة اإلسالمية العاملية
حتت شعار :الوسطية واجملتمع الفاضل يف فكر سعيد النورسي.
ولقد جعلت هلذ الورقة عنو ًاان هو
دور الرتبية اإلميانية الصحيحة يف بناء اجملتمع يف ضوء رسائل النور.
بدايةً؛ ال بد يل أن أذكر أن سرية اإلمام بديع الزمان -والذي يشرف هذا املؤمتر برفع امسه شع ًارا
لهُ -جتسد الواقع العملي لألسس اليت قام عليها هذا البحث؛ ذلك ألن حياته العلمية والدعوية واجلهادية
أظهرت الرتبية اإلميانية اليت ترىب عليها إمامنا ،فكان اللسان العملي الناطق لتلك األسس النظرية ،فرمحه
هللا رمحة واسعة.
ايداي يف بناء اجملتمع وتقويته؛ ألهنا هتدف إىل احلفاظ على
دورا ر ً
إن للرتبية اإلميانية الصحيحة ً
اَّلل الهيت فطر النهاس علْيهها ال
الفطرة النقية ،اليت ذكرها ربنا بقوله{:فأق ْم و ْجهك للدين حني ًفا فطْرت ه
عرب عنها النيب 
ين الْقي ُم ولك هن أ ْكثهر النهاس ال يه ْعل ُمون} [الروم ،]03 :واليت ه
تهْبديل خل ْلق ه
اَّلل ذلك الد ُ
بقوله يف احلديث الذي يرويه الشيخان عن أِب هريهرة -رضي هللا عْنه -قال :قال النهيب ُ (( :ك يل مولُ ٍ
ود
ي
ُْ
ُ
ْ
يُول ُد على الْفطْرة ،فأبهوا ُ يهُهودانه أ ْو يهُنصرانه أ ْو ُميجسانه،كمثل الْبهيمة تهُْنهت ُج الْبهيمة ه ْل تهرى فيها

ج ْدعاء )) .
()1

إن هلذ الرتبية اإلميانية خصائص متيزها وتربز أمهيتها يف ذلك البناء ،لعل من أمهها ما أييت:

( )1روا البخههاري،كتههاب :اجلنههائز ،ابب :مهها قيههل يف أوالد املشه ه ه ه ه ه ههركني (  -) 3031ومسه ه ه ه ههلم،كتههاب :القههدر ،ابب :معىن كههل مولود
 )8562(33واجلدع :قطع األنف واألذن أو غري .

إهنا تربية تكاملية :ال تركز على أحد جوانب اإلنسان ،وإمنا تعتين ابلتنشئة املتكاملة لإلنسان
ووجداان ،وهتتم ابلعالقات بني اإلنسان وغري  ،وبينه وبني ربه؛ امسع إىل ُمنهزل هذا
وعقال وسلوًكا
جسما ً
ً
ً
الوحي وهو يقول سبحانه{ :أفهتُه ْؤمنُون ببه ْعض الْكتاب وت ْك ُف ُرون ببه ْع ٍ
ض فما جزاءُ م ْن يه ْفع ُل ذلك مْن ُك ْم
احلياة ال يدنْهيا ويه ْوم الْقيامة يهُريدون إىل أشد الْعذاب} [البقرة ،]26 :فهذ الرتبية املتكاملة
ي يف ْ
إهال خ ْز ٌ
حترر العقل من األوهام ،وحترر النفس من العبودية لغري هللا ،وحترر اجلسم من الوقوع يف أسر اللذات

والشهوات ،وتقيم عالقات بني الناس قوامها األخوة واملساواة والعدل واحلب.
ويف هذا يقول املفكر سعيد النورسي" :ولكن إذا ما صان نفسه برتبية القرآن ،ووقاها حبقائق
وسلطاان على سائر
سعيدا،
كامال،
ائدا ح ًقا،
وإنساان ً
ً
ومسلما صادقًا ً
ً
شااب ر ً
رسائل النور فسيكون ً
ً
املخلوقات ".
()1

إهنا تربية متوازنة :حترص على حتقيق التوازن الدقيق املعجز بني مطالب الدنيا ومطالب اآلخرة،
وترفض التطرف إ ْن يف اجلانب املادي -الشهوات -أو يف اجلانب الروحي –الرهبانية-؛ قال تعاىل:

اَّللُ الدهار ْاآلخرة وال تهْنس نصيبك من ال يدنْهيا} [القصص ،]77 :وقال سبحانه عن
{وابْهتغ فيما آَتك ه
األمم السابقة اليت قرر بعض كربائها ترك الزواج والرتهب{ :ورْهبانيهةً ابْهتدعُوها ما كتهْبهناها علْيه ْم}

[احلديد ،]87 :وعن أن ٍ
صحاب النهيب  سألُوا أ ْزواج النهيب  ع ْن
س بن مالك رضي هللا عنه أ هن نهفًرا م ْن أ ْ
ض ُه ْم :ال أان ُم
ض ُه ْم :ال آ ُك ُل الله ْحم ،وقال به ْع ُ
ض ُه ْم :ال أتهزهو ُج النساء ،وقال به ْع ُ
عمله يف السر ؟ فهقال به ْع ُ
ٍ
عل ى ف ر ٍ
وم وأُفْط ُر،
اش ،فحمد هللا وأثْىن علْيه فهقال :ما اب ُل أقْهوام قالُوا كذا وكذا؛ لكين أُصلي وأان ُم ،وأصهُ ُ
سنهيت فهلْيس مين )) .
وأتهزهو ُج النساء ،فم ْن رغب ع ْن ُ
()2

وانظروا معي إىل مفكران النورسي وهو حياور الشباب فيقول هلم " :اعلموا أن ما تتمتعون به من ربيع

ذاهب ال حمالة ،فإن مل تُلزموا أنفسكم ابلبقاء ضمن احلدود الشرعية ،فسيضيع ذلك
العمر ونضارة احلياة ٌ

وآالما تفوق
منثورا ،وَير عليكم يف الدنيا ويف القرب ويف اآلخرة بالاي ومصائب ً
الشباب ويذهب هباءً ً

كثريا ملذات الدنيا اليت أذاقكم إايها ..ولكن لو صرفتم ربيع عمركم يف عفة النفس ويف ص ْون الشرف
ً
ويف طاعة ربكم برتبيته على اإلسالم ،أداءً لشكر هللا تعاىل على ما أنْهعم عليكم من نعمة الفتوة

( )1الشعاعات ،بديع الزمان سعيد النورسي ،ترمجة :إحسان قاسم الصاحلي -شركة سوزلر للنشر -ط .3ص .688
( )2رواه البخاري ،كتاب:النكاح ،ابب:الرتغيب يف النكاح ( -) 6775ومسلم،كتاب :النكاح ،ابب :استحباب النكاح ملن)3633(.....

معىن ،وسيكون لكم وسيلة للفوز بشباب دائم خالد يف اجلنة
والشباب ،فسيبقى ويدوم ذلك ُ
العهد ً

اخلالدة ".
()1

إهنا تربية سل لللوكية وةملية :فال تكتفي ابلقول وإمنا تركز على الفعل والس ه ههلوك والعمل ،ويتضه ه ه هذا
يف أسه ههس اإلسه ههالم اخلمسه ههة اليت تقتضه ههي القول واملمارسه ههة؛ فعن ابن عمر -رضه ههي هللا عنهما -قال :قال
رسههول هللا  (( :بُين ْاإل ْس هال ُم على سْ ٍ
ص هالة،
س :ش ههادة أ ْن ال إله إهال هللا وأ هن ُحم هم ًدا رسه ُ
هول هللا ،وإقام ال ه
احلج ،وص ْوم َر َم َض َ
ان )) .
وإيتاء الهزكاة ،و ْ
()2

كما يتض ذلك من أسلوب خماطبة هللا سبحانه للمؤمنني حيث قرن اإلميان ابلعمل الصاحل؛
هات الْف ْرد ْوس نهُُزًال ([ })337الكهف.]337 :
قال تعاىل{:إ هن الهذين آمنُوا وعملُوا ال ه
صاحلات كان ْ
ت هلُْم جن ُ
اقعا عمليًا على أصحاب النيب  ،ومل َيعل
لقد ج هسد لنا القرآن الكرمي تلك الرتبية السلوكية و ً

رعا ،فلما طُلبت الدرعُ منه رمى
لإلميان قدسية ما مل يقرتن ابلعمل الصاحل ،فهذا طُ ْعمة بن أبريق يسرق د ً

احدا من اليهود بسرقتها ،وملا اشتدت اخلصومة بني قومه وبني قوم اليهودي جاء قوم طُ ْعمة إىل النيب
و ً

 ،وطلبوا منه أن يعينهم على مقصودهم ،وأن يلحق اخليانة ابليهودي ،فهم الرسول بذلك فنزلت

اآلايت من السماء تتلى -يف صالة املسلمني ،وعند تقرهبم إىل رب العاملني إىل يوم الدين -تربئ
اَّللُ وال ت ُك ْن ل ْلخائنني
اليهودي؛ يقول تعاىل{ :إ هان أنْهزلْنا إلْيك الْكتاب اب ْحلق لت ْح ُكم ب ْني النهاس ِبا أراك ه
يما ( )335وال ُجتاد ْل عن الهذين َيْتانُون أنْه ُفس ُه ْم
اَّلل إ هن ه
استه ْغفر ه
يما ( )336و ْ
ورا رح ً
اَّلل كان غ ُف ً
خص ً
اَّلل وُهو مع ُه ْم إ ْذ
يما ( )337ي ْست ْخ ُفون من النهاس وال ي ْست ْخ ُفون من ه
إ هن ه
اَّلل ال ُحي ي
ب م ْن كان خ هو ًاان أث ً
احلياة
اَّللُ ِبا يه ْعملُون ُحميطًا ( )332هاأنْهتُ ْم ه ُؤالء جادلْتُ ْم عْنه ُه ْم يف ْ
يهُبهيتُون ما ال يه ْرضى من الْق ْول وكان ه
اَّلل عْنه ُه ْم يه ْوم الْقيامة أ ْم م ْن ي ُكو ُن علْيه ْم وك ًيال ( )331وم ْن يه ْعم ْل ُسوءًا أ ْو يظْل ْم
ال يدنْهيا فم ْن َُياد ُل ه
ب إ ْْثًا فإهمنا يكْسبُهُ على نه ْفسه وكان ه
اَّلل َيد ه
نه ْفسهُ مثُه ي ْسته ْغفر ه
يما ( )333وم ْن يكْس ْ
اَّللُ
ورا رح ً
اَّلل غ ُف ً
اان وإ ْْثًا ُمبينًا ()338
احتمل ُهبْت ً
ب خطيئةً أ ْو إ ْْثًا مثُه يه ْرم به بريئًا فهقد ْ
يما ( )333وم ْن ي ْكس ْ
يما حك ً
عل ً
ضيرونك م ْن
ض ُل ه
ول ْوال ف ْ
ت طائفةٌ مْنه ُه ْم أ ْن يُضليوك وما يُضليون إهال أنْه ُفس ُه ْم وما ي ُ
اَّلل علْيك ور ْمحتُهُ هل هم ْ
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يما (})330
اَّللُ علْيك الْكتاب و ْ
ض ُل ه
ش ْي ٍء وأنْهزل ه
احلكْمة وعلهمك ما ملْ ت ُك ْن ته ْعل ُم وكان ف ْ
اَّلل علْيك عظ ً

[النساء.]330 - 336 :

ويف هذا املعىن يقول املفكر سعيد النورسي" :إن أهم وظيفة تقع عىل عاتق طالب النور خدا ِم
ُ
التحرك وفقها أمام تيار الدمار
القرآن الكريم ،يف هذا الوقت هي اختا ُذ التقوى أساسا يف األعامل كلها ،ثم
اإلنسان ضمن أنامط احلياة االجتامعية احلارضة ٍ
ُ
مئات من
الرهيب املهاجم واآلثام املحيطة هبم ،إذ يواجه
َ
اإلنسان كأنه يقوم بمئات من األعامل
اخلطايا يف كل دقيقة ،فالتقوى هي التي جتعل -دون ريب-
الصاحلة ،وذلك باجتنابه تلك املحرمات.
ثم يرضب رمحه اهلل تعاىل مثال لذلك بقوله " :ولنرضب مثال واددا فقط :إن أعظم ركيزة يف
احلياة االجتامعية هي توقري الصغري للكبري ورمحة الكبري للصغري ،إال أننا نرى أن هذا األساس قد تصدع
كثريا ،دتى إننا نسمع أخبارا مؤملة جدا ،ودوادث مفجعة جدا جتاه اآلباء واألمهات ،تقع من جراء
خراب هذا األساس الراسخ.
ولكن بفضل اهلل فإن الرسائل القرآنية أينام دلت قاومت الدمار ،ودالت دون هتدم هذا
األساس االجتامعي املتني ،بل داولت تعمريه ".
()1

ويقول يف اخلطبة الشامية" :ولو اننا أظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم أخالق اإلسالم وكامل
دقائق اإليامن ،لدخل أتباع األديان األخرى يف اإلسالم مجاعات وأفواجا .بل لربام رضخت دول العامل
وقاراته لإلسالم ".
()2

إهنا تربية جتمع بني الفردية واجلماةية :فإذا كان كل مس ههلم مس هؤوًال عن معتقداته وأفكار وأعماله
مس ه هؤوليةً فرديةً أمام هللا ،فإن كل راع مس ه هؤوٌل مس ه هؤوليةً فردية عن رعيته؛ فعن عبد هللا بن عمر رضه ههي هللا
ول ع ْن
ول ع ْن رعيهته ْاإلم ُام ر ٍاع وم ْس ه ه هئُ ٌ
ولُ (( :كلي ُك ْم ر ٍاع وُكلي ُك ْم م ْس ه ه هئُ ٌ
ت ر ُس ه ه هول هللا  يه ُق ُ
عنهما قال :مس ْع ُ
ول ع ْن رعيهته ،والْم ْرأةُ راعيةٌ يف بهْيت زْوجها وم ْسئُولةٌ ع ْن رعيهتها ،
رعيهته ،والهر ُج ُل ر ٍاع يف أ ْهله وُهو م ْسئُ ٌ
( )1ملحق قسطموين ،بديع الزمان سعيد النورسي ،ترمجة :إحسان قاسم الصاحلي -شركة سوزلر للنشر -ط .3ص .353
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ول ع ْن رعيهته ،وُكلي ُك ْم ر ٍاع
ول ع ْن رعيهته ،والهرجهُه ه ه ه ه ه ه ُل ر ٍاع يف مال أبيه وم ْس هئُ ٌ
اخلاد ُم ر ٍاع يف مال سهيد وم ْس هئُ ٌ
وْ
ول ع ْن رعيهته)) .
وم ْسئُ ٌ
()1

ي وزن للنعرات العرقية أو العنصرية أو الطبقية أو اللونية؛ فهذا
واإلسالم ينبذ األاننية وال يقيم أ ه

بالال ،وينسبه إىل العار ،فيُ ْخرب النيب احلبيب  بذلك فتأيت الرتبية اإلميانية
أبو ذر رضي هللا عنه يشتم ً
ٍ
يت أاب ذ ٍر ابلهربذة ،وعلْيه ُحلهةٌ ،وعلى غُالمه ُحلهةٌ ،فسألْتُهُ ع ْن
الرابنية؛ فعن امل ْع ُرور بْن ُسويْد قال (( :لق ُ
هيب  :اي أاب ذ ٍر أع هْريتهُ ِبُمه؟ إنهك ْام ُرٌؤ فيك
ت ر ُج ًال فهع هْريتُهُ ِبُمه ،فهقال يل الن ي
ذلك ،فهقال :إين سابهْب ُ
اَّللُ ْحتت أيْدي ُك ْم ،فم ْن كان أ ُخوُ ْحتت يد  ،فه ْليُطْع ْمهُ ِها أيْ ُك ُل،
جاهليهةٌ ،إ ْخوانُ ُك ْم خولُ ُك ْم ،جعل ُه ُم ه
وه ْم))  ،وحيث اإلنسان على التعاون؛
وه ْم فأعينُ ُ
وه ْم ما يه ْغلبُه ُه ْم ،فإ ْن كله ْفتُ ُم ُ
س ،وال تُكل ُف ُ
ولْيُه ْلب ْسهُ ِها يه ْلب ُ
قال تعاىل { :وتهعاونُوا على الْرب والتهه ْقوى } [املائدة ،]8 :ويروي الطرباين يف الكبري ع ْن عْبد هللا قال:
اخل ْلق إىل هللا أنْهفعُ ُه ْم لعياله)) .
ب ْ
ول هللا ْ (( :
اخل ْل ُق ُكلي ُه ْم عي ُ
قال ر ُس ُ
ال هللا ،فأح ي
()2

()3

إن معىن اجلماعية يف اإلسالم تستند إىل أساسني مها:
هاس اتهه ُقوا ربه ُك ُم الهذي خلق ُك ْم م ْن نه ْف ٍ
س واحدةٍ وخلق مْنهها
وحدة األصل؛ قال تعاىل{:اي أيهها الن ُ
زْوجها} اآلية [النساء ،]3 :فكل البشر آلدم ،وآدم من تراب.
اَّلل
ابإلضافة إىل وحدة العقيدة ،وهذا هو ما اندى به كل الرسل؛ قال سبحانه{ :إ هن الدين عْند ه

اإل ْسالم} [آل عمران ،]32 :وقال عز امسه{:وم ْن يهْبهتغ غ ْري اإل ْسالم ديناً فهل ْن يهُ ْقبل مْنه} [آل عمران:

اجع ْلنا ُم ْسلم ْني لك وم ْن ذُريهتنا أُهمةً ُم ْسلمةً لك} [البقرة.]382 :
 ،]26وقال جل ثناؤ {:ربههنا و ْ

هذا وتؤكد الرتبية اإلميانية على أمهية القدوة والوسط االجتماعي يف تنشئة الفرد ،وهتتم بتكوين
العادات احلسنة منذ النشأة األوىل للطفل ِبخالطته للنماذج الطيبة ،وإبعاد عن قرانء السوء؛ ويبني هلم
اَّللُ عْنه ،عن النهيب
احلبيب اجملتىب ذلك ِبثل حسي رائع يُلبس املعىن صورًة حسية؛ فعن أِب ُموسى رضي ه

صال وال هس ْوء ،كحامل امل ْسك وانفخ الكري ،فحام ُل امل ْسك :إ هما أ ْن ُْحيذيك،
 قال (( :مث ُل اجلليس ال ه

( )1روا البخاري،كتاب :اجلمعة،ابب :اجلمعة يف القرى واملدن (  -) 260ومسلم،كتاب :القدر ،ابب :فضيلة اإلمام العادل () 3281
( )2روا البخاري،كتاب :اإلميان ،ابب :املعاصه ه ههي من أمر اجلاهلية ،وال يكفر ص ه ههاحبها ابرتكاهبا إال ابلش ه ههرك (  -) 03ومس ه ههلم ،ابب:
إطعام اململوك ِا أيكل ،وإلباسه ِا يلبس ،وال يكلفه ما يغلبه ( . ) 3553
( )3روا الطرباين يف الكبري () 25\33 ( )33300

وإ هما أ ْن تهْبهتاع مْنهُ ،وإ هما أ ْن جتد مْنهُ رحيًا طيبةً ،وانف ُخ الكري :إ هما أ ْن ُْحيرق ثيابك ،وإ هما أ ْن جتد رحيًا
خبيثةً)) .
()1

كما هتتم الرتبية ابلوسط األسري ألمهية دور يف احلفاظ على نقاء اإلنسانية.
الرتكيز ةلى تقوية جانب املراقبة هلل :ألنه مهما بلغت قوة القوانني ،فلن تردع الفرد واجملتمع،
فرق بني االلتزام الداخلي واإللزام اخلارجي،
والفرق بني مراقبة هللا تعاىل وبني اخلضوع للقانون هو ٌ

واإلنسان الذي يراقب ربه فإنه يراقبه يف السر والعلن ذلك أنه سبحانه{ :يه ْعل ُم خائنة األ ْع ُني وما ُُتْفي

ص ُدور} [غافر ،]31 :ولذا اهتمت الرتبية اإلميانية إبَياد املراقبة الدائمة هلل حبيث تعصمه من الشطط
ال ي

واالحنراف ،وجتعله شرطي نفسه.

إهنا تربية لفطرة اإلنسان :فتسمو بغرائز  ،فاإلنسان مسلم بفطرته؛ قال تعاىل{ :وإ ْذ أخذ ربيك
ت برب ُك ْم قالُوا بهلى شه ْدان} [األعراف:
م ْن بين آدم م ْن ظُ ُهوره ْم ذُريههته ُه ْم وأ ْشهد ُه ْم على أن ُفسه ْم أل ْس ُ

]378؛ وقال النيب  (( :ما من مولود إال يولد على الفطرة وإمنا أبوا يهودانه أو ينصرانه أو
ميجسانه)) ،فالرتبية اإلميانية:

تربية لفطرة اإلنسان؛ ألن اإلسالم دين الفطرة حيث تتفق كافة تعليماته مع فطرة اإلنسان
وطبيعة تكونه اجلسمي والروحي والوجداين ...إخل ،فأساس التكليف يف اإلسالم االستطاعة؛ قال
اَّللُ نه ْفساً إاله ُو ْسعها}.
ف ه
تعاىل{:ال يُكل ُ
وتربية للفرد على االعتدال؛ قال تعاىلُ { :كلُوا وا ْشربُوا وال تُ ْسرفُوا} ،وقال{:إ هن الْ ُمبذرين كانُوا
اَّلل الهيت أ ْخرج لعباد
إ ْخوان الشهياطني} ،دون أن يهُ ْحرم اإلنسان الطيبات؛ قال تعاىل{ :قُ ْل م ْن حهرم زينة ه
احلياة ال يدنْهيا خالصةً يه ْوم الْقيامة كذلك نهُفص ُل ْاآلايت لق ْوٍم
والطهيبات من الرْزق قُ ْل هي للهذين آمنُوا يف ْ
يه ْعل ُمون } [األعراف ،]08 :ولكنه ينظم ويهذب إشباع اإلنسان لدوافعه بشكل يتفق مع مبادئ
اإلسالم أو الشريعة اإلسالمية؛ قال تعاىل { :قُ ْل إهمنا حهرم رِب الْفواحش ما ظهر مْنهها وما بطن و ْاإل ْمث
احلق } [األعراف.]00 :
والْبه ْغي بغ ْري ْ
الرتبية اإلميانية توجه اإلنسان حنو اخلري :يقول تعاىل خماطبًا نبيه الكرمي عليه الصالة والسالم:
ٍ
ت للنهاس تْ ُم ُرون ابلْم ْع ُروف
ُخرج ْ
{وما أ ْرس ْلناك إاله ر ْمح ًة ل ْلعالمني} ،ويقول تعاىلُ { :كْنهتُ ْم خ ْري أُهمة أ ْ
( )1روا البخاري ،ابب :املسك (  -) 6606ومسلم ،ابب :استحباب جمالسة الصاحلني ،وجمانبة قرانء السوء ( . )365

دنيواي -جسمياا وروحياا
وتهْنهه ْون عن الْ ُمنكر} ،فالرتبية اإلميانية موجهة ابستمرار إىل ما فيه خري الفرد ا

واجتماعياا ،ويف اآلخرة حيث يفوز برضوان هللا واجلنة ،واإلسالم يرِب اإلنسان على اخللق الفاضل وحسن

معاملة الناس وحب اآلخرين؛ فعن أن ٍ
ب ألخيه ما
س عن النهيب  قال (( :ال يهُ ْؤم ُن أح ُد ُك ْم ،ح هَّت ُحي ه

ب لنه ْفسه)) .
ُحي ي
()1

هذا وتستهدف الرتبية اإلميانية احلفاظ على مقصود الشرع من حفظ للدين والعقل والعرض
والنفس واملال ،هذ املقاصد اليت يدور حوهلا العلماء يف هذا العصر يف معرفة األحكام الشرعية للوقائع
املستجدة.
الرتبية اإلميانية تربية مستمرة :فهي تستمر مع اإلنسان من املهد إىل اللحد ،حيث َيب على
اَّلل م ْن عباد الْعُلماء}،
املسلم التزود ابستمرار من العلوم بكافة أنواعها؛ يقول سبحانه{:إهمنا َيْشى ه

وينبهنا بل يطالبنا القرآن الكرمي إبمعان النظر والتأمل والتفكر يف خملوقات هللا؛ ألن أي تفكري صحي -

يف النفس أو يف التاريخ أو يف الكون -سوف يدعم اإلميان الكامل اليقيين بوحدانية هللا سبحانه.
الرتبية اإلميانية حمافظة وجمددة :فهي حمافظة ِبا تقوم عليه من مبادىء مساوية خالدة ،وتقاليد
اثبتة ،وقيم أصلية متتد جبذورها إىل ما يزيد على أربعة عشر قرًان من الزمان ،وتعمل الرتبية اإلميانية على
ترسيخ هذ املبادئ يف نفوس النشء ،وصياغة الشخصية اإلسالمية املتكاملة اليت تؤمن برهبا وابلرسل

والكتب واملالئكة واليوم اآلخر والقدر خري وشر .
غري أن الرتبية اإلميانية ليست جامدة وال متحجرة فهي تصل لكل زمان ومكان ،واملسلمون
تتجدد أحواهلم املعيشية بتغري األزمنة -مع االحتفاظ ابملبادئ والقيم اإلسالمية -وهلذا َيب على الرتبية
اإلميانية أن تنقل للنشء كل علوم العصر املادية اليت ال تتعارض مع القيم اإلسالمية من أجل رفع شأن
املسلمني والنهضة املستمرة ابجملتمع اإلسالمي والوفاء ابملطالب املتجددة للمسلمني.
ويف اخلتام نصل إىل أمهية هذ الرتبية اإلميانية يف بناء جمتمعاتنا ،ولعلنا ال ندرك أبعاد هذ الرتبية
اقعا يف سلوكيات بعض املسلمني ،وإن كان بعضهم قد تنكب عن اجلادة وابتعد
اإلميانية؛ ألننا نعيشها و ً

هب جمتمعنا قد جترد عن تلك األسس اإلميانية ،فكيف يكون حاله اي ترى!،
عن تلك الرتبية ،ولكن ْ

( )1روا البخاري ،كتاب :اإلميان ،ابب :من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ( -)30ومسلم ،ابب :أخذ احلالل وترك الشبهات
( )3611

اقعا ،بل نرجو من هللا تعاىل أن يعزز ثقة املسلمني إبمياهنم لتزداد جمتمعاهتم
سؤال ال نرغب ِبن يكون و ً
قوة ومتاس ًكا ،ولكن التفكري فيه يوض أمهية هذ الرتبية ،وتلكم األسس القائمة عليها.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

