
 (1تنمية النزعة اإلنسانية )

 د. عبدالكرمي بكار
 مقاالت للكاتب

 مقاالت ذات صلة
 هجري  24/2/1428 -ميالدي  14/03/2007 اتريخ اإلضافة:

       563زايرة: 

 
 غينٌّ الدنيا داراً لالبتالء، فوفَّر فيها كل شروط االبتالء؛ واحلقيقة أننا نظلُّ يف هذه احلياة يف حالة من االختبار الدائم، وهو اختبار   –تعاىل  –خلق هللا 

 شكال واملستوايت.ابلوجوه واأل
ومع الناس واألشياء من حوله؛ يشك ِّل الشيء اجلوهريَّ يف كل االبتالءات اليت  –عزوجل  –ولعلَّ عيش اإلنسان يف إطار عالقات صحيحة مع رب ِّه 

دائماً مراقبُة تلك العالقات وترشيُدها  نتعرَّض هلا، حيث إننا مفطورون على التأثُّر الشديد ابلعالقات اليت تربطنا بغريان، ومن َثمَّ كان من الضروري ِّ 
 وتوجيهها.

 
، فإن مما ال شك فيه أن اإلنسان يف املاضي كان عاجزاً عن فعل األسوأ، كما كان عاجزاً عن فعل األفضل، وذلك بسبب ضآلة  ومن وجه آخرم

عاجزاً عن قتل املاليني بضغطة زِّر، كما كان عاجزاً عن األدوات اليت ميتلكها على صعيد البناء وعلى صعيد اهلدم؛ إن اإلنسان قبل مئيت سنة كان 
فيسمعه رفع درجات حرارة األرض أو تلويث املاء واهلواء، ويف الوقت نفسه فإنه كان ال يتخيَّل أنه سيكون يف وسعه أن يتحدَّث يف غرفة مغلقة، 

 رض، فيمسعد، أو يمشقى به أانس يف جنوهبا...مئاُت املاليني يف مشارق األرض ومغارهبا، أو يتخذ أحدهم قراراً يف مشال األ
 

 ما الذي يعنيه كلُّ هذا؟
مل نعم ِّق املشاعر أن القوةم اليت منلكها اليوم ميكن أن تصبحم مصدراً لتدمري البشريَّة مادايً ومعنوايً؛ ما مل نعم ِّق شعوران ابملسؤولية حنوها، وما  إنه يعين:

 اإلميانية واإلنسانية يف نفوسنا.
 
اينته إنسان اليوم قد يتحوَّل إىل )وحش مسلَّح( إذا مل يقم مببادرات كبرية وكثرية للمحافظة على النزعة اإلنسانية لديه، بغض ِّ النظر عن دإن 

 و)األيدلوجية( اليت يرى من خالهلا احلياة واألحياء، ولعل ِّي أملس يف هذا اإلطار املعاين اآلتية:
 
ْرضِّ : –سبحانه  –يف السماوات واألرض منًَّة منه وكرماً، كما جنده يف قوله إن هللا تعاىل سخَّر لنا ما  – 1 َم }ومسمخَّرم لمُكْم مما يفِّ السَّمماوماتِّ وممما يفِّ األم

ٍت لِّقمْوٍم ي مت مفمكَُّرونم{ على ما  –تعاىل  –، هذا التسخري لالنتفاع، له مثن جيب دفعه عن طِّيب خاطر، وهو شكر هللا [1]َجمِّيًعا مِّْنُه إِّنَّ يفِّ ذملِّكم آلايم
يانةم ما هو موجود أفاض من الن ِّعمم َث احملافظة عليها والعناية هبا، على حنٍو يساعد على استمرارها ودوامها من أجل األجيال القادمة، وهذا يقتضي ص

: ))ممن غمرمسم غمرساً مل أيُكل -صلى هللا عليه وسلم  –وتنميتمه وتكثريمه؛ ألن الناس يكثرون، وهم حباجة إىل املزيد من املوارد، وجند يف هذا املعىن قوله 
: ))إن قاممتِّ الساعُة على أمحمدُِّكم ويف يمدِّهِّ -، وقوله صلى هللا عليه وسلم [2]إال كان لُه صمدمقمة(( -عز وجل-مِّنُه آدممِّيٌّ وال خملق  من خملق هللا 

 .[3]فمسيلمة ، فإنِّ استمطاعم أالَّ تقومم حىت يمغرسمها فمليمغرِّسها((
 
، تدلُّ شواهُد كثرية على أن التحضُّر الذي أطنبنا يف ذكره مل يكن أكثرم من قشرة رقيقة، يكُمن خلفها وحش  كاسر، ينتظر الفرصة كي ينق – 2 ضَّ

ازر يذهب ضحيَّتها نساء وأطفال وشيوخ، وما نراه من التجارة ابألعضاء واألطفال، وما نراه من صور وخير ِّب ويدم ِّر، وما رأيناه يف أحن اء العامل من َمم
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ين أن التقدُّم مبتكمرة للغش ِّ واخلداع واالحتيال.... إن ما نراه من كل ِّ ذلك ليؤك ِّد املعىن الذي أشران إليه؛ وهذا شيء  خطري للغاية، حيث إنه يع
على صعيد املخرتمعات ار اللذين نرامها يف كل ِّ مكان من العامل مل يكوان على صعيد البنية اخلُُلقيَّة والشعوريَّة لبين البشر، وإمنا هو تقدُّم وانتعاش واالزده

 وأدوات الرفاهية والزينة وأسباب القوَّة؛ وهذا يشك ِّل مأساًة على املدى البعيد!
 

انية لدى األجيال اجلديدة؛ من خالل التعاطف مع احليوان ومع األشياء من حولنا؛ بغيةم بناء خطوط دفاع متقد ِّمة، إننا نريد أن نعم ِّقم النزعة اإلنس
ول دون ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان، وقد ثبت أن فرضم القوانني من غري تثقيف وتربية وإحداث تغيريات مهمَّة على صعيد الرُّوح والن فس... ال َتم

تستهدف تنميةم  –ذكمر؛ ومن هنا فإين أعتقد أن النصوصم الواردةم يف مديح من ُيساعد احليوان وذكرم الوعيد الشديد على إيذائه يكون ذا فائدة تُ 
ة ومشاعر األلفة والرعاية، كما تستهدف كبحم املشاعر الشر ِّيرة. وأتمَّلوا معي قوله  لباً : ))إن رُجاًل رأى كم  -صلى هللا عليه وسلم  –املشاعر اخلري ِّ

يث أن الذي ، ويف بعض رواايت احلد[4]أيكُل الثَّرى منم العمطمش، فأخذ الرُجل ُخفَّه، فجعل يمغرُف له به حىتَّ أمرواه، فشمكمرم هللاُ له فأدخملمُه اجلنَّة(( 
عنها بسبب إحيائها لن مْفس، وبسبب ما عَّبَّمت عنه من  –تعاىل  –فعل ذلك بغيٌّ من بغااي بين إسرائيل، ومع ماهي عليه من اإلَث واالحنراف جتاوز هللا 

 .[5]: ))يف كل ِّ ذات كمبٍِّد حمرَّى أمجر((-صلى هللا عليه وسلم  –نزوع إىل اخلري. وأتمَّلوا معي قوله 
 

أعدَّ أجراً لإلحسان إىل كل ِّ إنسان أو حيوان أو طائر أو حشرة؛ ويف هذا توجيه  للمسلم أن يتعاطف مع خملوقات هللا تعبرياً عن  –تعاىل  –أي أن هللا 
على ما سخَّره منها للناس. ولدينا نصوص أخرى عديدة َتذ ِّر من االعتداء على احليوان أبي ِّ وسيلة من  –سبحانه  – يف قلبه وشكراً له الرمحة اليت

هتذيب مشاعران  وبعدهوسائل االعتداء؛ وذلك بغيةم احملافظة على احلياة الفطريَّة، وبغية تنمية الشعور ابملسؤولية جتاه ما أنعم هللا به علينا، وقبل ذلك 
))دخملمتِّ امرأة  النارم يف هِّرٍَّة ربمطمتها، فال هيم أطعمممتها، وال : –صلى هللا عليه وسلم  –ونفوسنا وحماصرة نزغات الشر ِّ لدينا؛ ومن تلك النصوص قوله 

مرَّ  –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا  –رضي هللا عنهما  –. وعن ابن عباس [6]هيم أرسلتها أتُكُل من خمشاشِّ األرض، حىت ماتمت همْزاًل((
م يف وجهه، فقال: ))لعنم هللا الذي ومَسممُه((  .[7]عليه محار قد ُوسِّ

 
 حنن جزء  من هذا العامل، لكننا اجلزء املكرَّم، ومن ُشكر التكرمي التصرُّف فيه ومفق مرادات اخلالق الكرمي املنعم.

 للحديث بقية
                         

 .13سورة اجلاثية:  [1]
 داء.رواه أمحد وغريه من حديث أيب الدر  [2]
 رواه أمحد وغريه من حديث أنس بن مالك. [3]
 رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة. [4]
 رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة. [5]
 رواه مسلم من حديث أيب هريرة. [6]
 ث جابر بن عبدهللا.رواه مسلم من حدي [7]
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 (2تنمية النزعة اإلنسانية )

 د. عبدالكرمي بكار
 مقاالت للكاتب

 مقاالت ذات صلة
 هجري  7/3/1428 -ميالدي  26/03/2007 اتريخ اإلضافة:

       608زايرة: 

 
إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب،  –تعاىل  –أن السماواتِّ واألرضم مسخرات  له، وأرسل هللا   –سبحانه  –اإلنسان هو حموُر الكون، فقد ذكر 

نماُهْم مِّنم الطَّي ِّبماتِّ ومفمضَّ وأسجد له م  .[1]ْلنماُهْم عملمى كمثِّرٍي ممَِّّْن خملمْقنما ت مْفضِّياًل{الئكته... }وملمقمْد كمرَّْمنما بمينِّ آدممم وممحممْلنماُهْم يفِّ اْلَّبم ِّ وماْلبمْحرِّ ومرمزمق ْ
 

ُطف اإلنسان مع وهلذا فإن ما َتدَّثنا عنه يف احللقة املاضية من التعاُطف مع احليوان ومع النبات واألشياء... ليس يف احلقيقة سوى وسيلة لتنمية تعا
مع املسلم عدد من األخالق والسلوكات الفاضلة، وهي يف احلقيقة  أخيه اإلنسان، وتنمية إحساسه به وتعاونه معه، وهذا يتحقَّق حني يتوافر يف اجملت

 كثرية ، أشري إىل عدد منها عَّب املفردات اآلتية:
 
هناك شيء ميكن أن نسم ِّيه فضيلة )االهتمام( ابآلخرين، والذي يعين اإلحساس األكيد والصادق بوجودهم وحقوقهم وأشكال معاانهتم وألوان  – 1

 من املثوبة والَّب ِّ واجلزاء على اإلحسان. –تعاىل  –حساس يتولَّد لدى املسلم من وراء رجائه ملا عند هللا احتياجاهتم، وهذا اإل
كان يودُّ أن يؤكد هذا املعىن،   –عليه الصالة والسالم  –وإن املرء قد ال جيد نفسه من غري ذلك االهتمام يف أي ِّ سياق خريي أو موقف نبيل، ولعله 

سَّهمر سلمني حني قال: ))ممثمُل املؤمنني يف تواد ِّهم وترامُحهم وتعاطُفهم ممثمُل اجلسد؛ إذا اشتمكى منه ُعضو  تمداعى له سائُر اجلسد ابلويرسخه يف نفوس امل
. إن اجلسد حني ُيصاب جزء منه بضرر ابلغ فإن ذلك العضوم ال ينفرد ابلدفاع عن نفسه أو إصالح العطب الذي حلَّ به، ولكن  [2]واحلُمَّى((

 ع املسلم.ينهض اجلسد كلُّه لذلك، والدليل هو ارتفاع حرارة كل ِّ عضو منه بسبب الرتاُبط والتضامن الشاملمني، وهكذا ينبغي أن يكون حاُل اجملتم
 

فضيلةم االهتمام ابآلخرين مرَّة أخرى حني يقول: ))إذا صلَّى أحدُُكم إماماً للناس، فلُيخف ِّف، فإن فيهم الضعيفم  –صلى هللا عليه وسلم  –د ويؤك ِّ 
قال:  –صلى هللا عليه وسلم  –. ويف حديث أيب قتادة أن رسول هللا [3]فلُيطو ِّل ما شاء(( –أي ُمنفرداً  –والسقيمم والكبريم، وإذا صلَّى لنفسه 

، فأجتوَُّز يف صاليت كراهيةم أن أُشقَّ على أم ِّه((  .[4]))إين ألقوُم إىل الصالة، وأريُد أن أطو ِّلم فيها، فأَسُع بكاءم الصب ِّ
ل رفع إهنا إشارة عظيمة إىل مراعاة َجاعة املسلمني للواحد منهم، حيث يتكيَّف كلُّ من يف املسجد مع الوضع الطارئ على أحد املصل ِّني من أج

 احلرج عنه!.
 

هي من يقوم إبلقاء الدرس األخالقي، وهي اليت تتحمَّل املسؤولية األساسية عن تكوين مشاعر أبنائها وأتسيس اجتاهاهتم العقلية جتاه  إن األسرة
أرادوا غرسم إذا ما اآلخرين. وال شك يف أن سلوك الوالدين واإلخوة الكبار يشك ِّل البيئة الثقافية اليت يتنفَّس فيها الصغار؛ ومن َثمَّ فإن على الكبار 

وا أواًل عن ذلك من خالل سلوكهم اليومي، وهذا أهم َتدٍ  تواجهه الرتبية، ويواجه  ه املربون.فضيلة االهتمام ابآلخرين يف نفوس الصغار، أن يعَّب ِّ
 

ع الطفل، ونبدي له فرحنا وتقديران كلما رأينا منه موقفاً متعاطفاً مع اآلخرين؛   كأن ُيطعم حيواانً أليفاً، أو يتَّبع ومن وجه آخرم فإن علينا أن نشج ِّ
من خالل بشيء من نقوده لعمل خريي، أو يتأمل ألمل جار أو قريب أو مسكني... وهذا يستهدف تدعيم املشاعر النبيلة لديه جتاه اآلخرين، حيث إننا 

 التشجيع على عمل الَّب ِّ نؤكد للطفل أنه الئق اجتماعياً، وأنه على الطريق الصحيح.
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جتارب ومعطيات كثرية على أن املشاعر النبيلة جتاه اآلخرين ُتصاب ابلذبول واالضمحالل بسبب إمهال األهل وتقصريهم يف منح االهتمام  وقد دلَّت
 والتقدير.

خار، والقليل من اإلنفاق، أحد اآلابء املهتمني بتنمية نوازع اخلري لدى ابنه اخرتع نظام )احلصَّالة الثالثية( وهذا النظام يقوم على مبدأ: القليل من االد ِّ 
 والقليل من اإلحسان. يقول الرجل: أعطيت ابين ثالث حصَّاالت من درجات خمتلفة: احلصالة الكبرية لإلنفاق على حاجاته الشخصية، والوسطى

ال إذا امتألت حصالُة اإلحسان، واليت  لالدخار، والصُّغرى للتَّبُّع واإلحسان. وكان أساس النظام أال يقوم الصغري بشراء أي شيء قي ِّم ومرتفع الثمن إ
% من حجم احلصالتني األخريني. وقد كانت النتيجة مذهلة، فقد صار التفكري يف عمل اخلري ويف كيفية صرف املبلغ 15كان حجمها يساوي 

 املوفَّر جزءاً من هواجس الطفل واهتماماته.
 

نسانية لدى األطفال؛ وذلك من خالل الرتكيز على أمهية التطوع والعطاء اجملاين، إن على املدارس مسؤوليات كبريًة يف موضوع تنمية املشاعر اإل
 وأمهية العناية ابلعناصر الضعيفة يف اجملتمع املسلم.

ئسة وال يكفي هذا بل البد من تصميم برامج شهرية ونصف شهرية للخدمة العامة ونظافة البيئة، وتقدمي بعض اخلدمات للتجمُّعات السكانية البا
دهم وغري ذلك كثري، وعلينا أن نتخلَّص من االعتقاد أبن إشغال الطالب ابملزيد من حفظ املعلومات، هو أفضل شيء نقد ِّمه إليهم، إذ إن إعدا

 ليحيموا احلياة اإلسالمية الصحيحة، وإعدادهم لإلسهام يف بناء أوطاهنم يشك ِّالن حجر الزاوية يف مقاصد الرتبية والتعليم.
 
يف هذه األمور أواًل، ومن أجل التكيُّف مع  –تعاىل  –حاجة إىل تنمية مشاعر الصَّفح والعفو واإلعذار؛ وذلك من االستجابة ألمر هللا حنن يف  – 2

و على حنمفرزات القصور البشري، حيث إن علينا دائماً أن نتوقَّع تصرفات غريم انضجة، ومواقف غري سديدة، وإن التوقُّف عندها واحملاسبة عليها 
ْعُفوا ومْليمْصفمُحوا أمالم َتِّبُّونم أمْن ي مْغفِّرم هللُا لمُكْم  –تعاىل  –مستمر من العوامل اليت تزيد يف االضطراب االجتماعي، وقد قال هللا  مادحاً العفو وأهله: }ومْلي م

يم { هللُا غمُفور  رمحِّ ْرُض ُأعِّدَّْت لِّْلُمتَّقِّنيم *[5]وم َم الَّذِّينم يُ ْنفُِّقونم يفِّ السَّرَّاءِّ ومالضَّرَّاءِّ  . وقال: }ومسمارُِّعوا إِّىلم ممْغفِّرمٍة مِّْن رمب ُِّكْم ومجمنٍَّة عمْرُضهما السَّمماوماُت وماألم
نِّنيم{وماْلكماظِّمِّنيم اْلغمْيظم وم  هللُا ُيِّبُّ اْلُمْحسِّ يقدم النموذج األَسى يف العفو عن  –صلى هللا عليه وسلم  –. وقد كان نبينا [6]اْلعمافِّنيم عمنِّ النَّاسِّ وم
شيئاً  –صلى هللا عليه وسلم  –: ))ما ضربم رسوُل هللا -رضي هللا عنها  –لطرف عن اهلفوات، ويف هذا تقول أم املؤمنني عائشة اإلساءات وغض ا

ارم هللا قطُّ بيده، وال امرأًة وال خادماً، إال أن جياهدم يف سبيل هللا، وما نِّيلم منه شيء  قطُّ فينتقمم من صاحبه إال أن يُنتهمكم شيء  م  –تعاىل  –ن حمم
  .[7]فمينتقمم هلل((

 
رون خلف رغباهتم أكثر من أن َتصى، ولو أننا عرف نا هذا حقَّ املعرفة، فإننا إن األسباب اليت جتعل الناس ُيسيئون التقدير، أو يقعون يف الزلل، أو جيم

 سنجد أن العفو والصفح هو املوقف الصحيح يف معظم األحيان.
 

 وهللا ويل التوفيق.
 وللحديث صلة.

                         
 .70سورة اإلسراء:  [1]
 متفق عليه من حديث النعمان بن بشري. [2]
 متفق عليه من حديث أيب هريرة. [3]
 متفق عليه. [4]
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 .22سورة النور:  [5]
 .134، 133سورة آل عمران:  [6]
 رواه مسلم. [7]
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 د. عبدالكرمي بكار
 مقاالت للكاتب

 مقاالت ذات صلة
 هجري  21/3/1428 -ميالدي  09/04/2007 اتريخ اإلضافة:

       389زايرة: 

 
ة من الشواهد على أن العالقات اإلنسانيَّة تعدُّ مصدراً من أهم مصادر السعادة واهلناء، ولدينا أيضاً الكثري من الدالئل على أن احليا لدينا الكثري

لة عطاءاهتم وسلوكاهتم العامَّة، حيث إن من الثابت أننا ال نستطيع بناء َمتمع  لة مبادرات أبناء اجملتمع وحمص ِّ ى من َمموع أقو االجتماعية هي حمص ِّ
 أفراده، أو بناء َمتمع فاضل من أشخاص سيئني متاماً مثلما ال نستطيع بناء جدار ُصلب من لمبِّنات هشة. 

 
 اء. ومن هنا فإن تنمية النزعة اإلنسانية واملشاعر اإلنسانية تعين أننا ننم ِّي اجلانب املشرتك من حياتنا، أو جانب التبادل واألخذ والعط

 إىل أن املرء ال يكون مواطناً صاحلاً إال إذا كان مسلماً صاحلاً؛ ألن صالح األوطان وأمنها وازدهارها يتطلَّب مسلماً صاحلاً، وأودُّ هنا أن أشريم 
عاملم ال يكون وصالُحه يتجلَّى يف إعداده لنفسه كي يكون لمبِّنمًة صاحلة وقوية يف الصَّرح االجتماعي، وهذا يعين استقامته يف أموره الشخصيَّة حىت 

لطارئ، إفساد، أو عِّبئاً على أهله أو على الدولة، كما يتطلَّب قدرته على اإلسهام يف محل الكمل ِّ والضعيف واملنكوب وصاحب الظَّرف الصعب وا
 وهذا كله يتطلَّب تنميةم مشاعر اإلحسان والعطاء والتَّبُّع....

 
أذهان معظم الناس هو العطاء املادي: عطاء األموال واألشياء، وهذا ُيتاج إىل مراجعة ومن الالفت أننا حني نطلق كلمة )عطاء( فإن الذي يتبادر إىل 

ان وجدان أن السعادةم يف العطاء، وحني نك ون صغاراً نظنُّ وتدقيق، وقد أعجبين قول أحدهم: ))حني نكون صغاراً نظنُّ أن السعادةم يف األخذ، فإذا كمَّبِّ
ان اكتشفنا أن العطاء احلقيقيَّ يكمن يف التعاطف واالهتمام والتسامح والتشجيع ومنح األفكار والرُّؤى أن العطاء هو عطاُء املال، فإذا كمَّبِّ 

 واألهداف((. ولعلي أشري يف سياق العطاء واإلحسان إىل أن يف إمكاننا أن نتحدث هنا عن ثالث مراتب:
 
، إذ إن معظم ما  كفُّ األذى عن الناس، وجتنُّب إحراجهم أو إاثرهتم... وهذا أدىن  – 1 شيء ميكن أن يقدمه املسلم ألخيه املسلم، وهو ليس هبني ِّ

شيء، إهنم يعانيه املسلمون يف َمتمعاهتم من إساءات شعورية ومن ظُلم وهضم للحقوق، ليس مصدره أانساً يسكنون يف الِّمر ِّيخ، وال نعرف عنهم أيَّ 
  تربيته أو فهمه للدين أو يف سيطرته على غرائزه.مسلمون، وبعُضهم ظاهره االلتزام، لكنَّ لديه نواقصم يف

 
االجتماعي، ويف  وإن لدينا العديدم من النصوص الشريفة اليت تؤك ِّد معىن كف ِّ األذى بوصفه مطلباً شرعياً، وبوصفه مسامهة إجيابيَّة يف تشييد الصَّرح

إِّمْثًا ُمبِّيًنا{ : }ومالَّذِّينم يُ ْؤُذونم اْلُمْؤمِّنِّنيم وما-تعاىل  –هذا يقول هللا   .[1]ْلُمْؤمِّنماتِّ بِّغمرْيِّ مما اْكتمسمُبوا ف مقمدِّ اْحتمممُلوا هُبْتمااًن وم
ى هللُا عنه((: ))املسلُم ممن سملِّمم امل -وقال صلى هللا عليه وسلم  ، أي املسلُم اجلدير ابسم [2]سلمونم مِّن لسانِّه ويمدِّه، واملهاجُر ممن همجمرم ما هنم

 يمسلم املسلمون من إيذائه ابللسان أو ابليد.هو الذي  مسلم، واملسلُم املتحق ِّق مبعاين اإلسالم، 
ر، وليأتِّ إىل الناسِّ ال)) –عليه الصالة والسالم  –وقال  ذي ممن أحبَّ أن يُ زمحزمحم عن النَّار، ويدخلم اجلنَّةم، فملتأتِّهِّ ممني َُّته وهو يُؤمُن ابهللِّ واليوم اآلخِّ

. وهذا يف احلقيقة ميزان  واضح ودقيق لتحديد السلوك الذي ينبغي على املسلم أن يسلكمه، ولو أننا استخدمناه يف ُجل ِّ [3]ُُيبُّ أن ُيؤتى إليه((
 شؤوننا الختفى الكثري من الشرور يف حياتنا، ولسمعدان وأسعدان.
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املة قائمة على ن حنب من غريان أال يذكرمان إال خبري، كما نريد منه أن يدافعم عنا يف غيابنا، وحنب أال يعتديم على شيء من حقوقنا، وأن يعاملمنا معحن

 لنا ما حنب أن يقد ِّموه لنا.الصدق واألمانة والنصح... وإن علينا يف املقابل إذا ما أردان النجاةم، وأردان أن ُنزحزمح عن النار أن نقد ِّم للناس من حو 
: أن اكُتب يل عن العلم، فقال ابن عمر: ))إن العلمم أكثُر من أن أكتبم به إليك، ولكْن إذا استطعتم أن  -رضي هللا عنه  –سأل رجل ابن عمر 

يصم البطن من أ  –تعاىل  –تملقى هللام   مواهلم، ُمالزماً جلماعتهم فافعل((.كافَّ اللسان عن أعراضِّ املسلمني، خفيفم الظَّهر من دمائهم، َخم
 

ك اجلرأةم على أكل إن مما يستدعي األسفم واجلمزمعم أن َمتمعاتنا تزحف حنو ُمستنقع الرأَسالية بسرعة فائقة، وهلذا فإنك ترى اليومم من املسلمني من ميل
، ليس يف سبيل سد ِّ حاجاته أو احلصول على بعض ما هو ضروريٌّ حقوق ألٍف من العمال، ومن َثمَّ إدخال الض ِّيق وإحلاق األذى واالرتباك أبلف أسرة

 له، ولكن من أجل زايدة رمفاهيته وفتح ُفروع جديدة ملؤسَّسته، وهذا من الظلم الصريح الذي ُُتشى عواقُبه يف الدنيا واآلخرة. 
 

مشكلة ُكَّبى، تواجه ُأسرمهم، وتواجه الدولة واجملتمع، وهؤالء وإن لدينا عشرات األلوف من الشباب املدمنني على املخد ِّرات، والذين َتوَّلوا إىل 
واملرو ِّجني  املدمنون ما وقعوا فيما وقعوا فيه إال بسبب رُفمقاء السوء املتحالفني مع الشيطان واملالكني لكل ِّ أدوات اإلغواء، وبسبب املهر ِّبني

هراينم املسلمني، وُُيسبون عليهم، وهلذا فقد صدق فعاًل من قال: ))ال يستطيع أحد  للمخد ِّرات، وهؤالء َجيعاً ينتسبون إىل اإلسالم ويعيشون بني ظ
 أن يفعلم ابملسلمني أسوأم مما يفعلونه أبنفسهم((!.

 
لك ألهنم وذ وهنا أود أن أشريم إىل نقطة مهمة، هي أن الناسم كلما درجوا يف ُسلَّم احلضارة صارت حساسيتهم حنو الغِّلظة واجلفاء واالعتداء أشدَّ،

ويظلُّ اإلنسان على يتوقَّعون من غريهم درجًة عالية من اللطف والرقَّة واالهتمام، وتتفاقم املشكلُة حني منتلك من احلضارة األاثثم والر ِّايش واآلالت، 
اجلهد يف الرتبية االجتماعية، وحني  ُبدائيته بعيداً عن التهذيب والشفافية والتأنُّق يف السلوك! وهذا ُيدث لدى الناس حني ال يمبذلون ما يكفي من

ات الثقافية واألخالقية املواكبة للنمو ِّ العمراين.  َتدُث طفرة يف العمران، على حني يظلُّ اجملتمع عاجزاً عن استيعاب التغريُّ
 وهللا املستعان

 وللحديث صلة
                         

 .58سورة األحزاب:    [1]
  متفق عليه من حديث عبدهللا بن عممرو.   [2]
  رواه مسلم من حديث عبدهللا بن عممرو.   [3]
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 (4تنمية النزعة اإلنسانية )

 د. عبدالكرمي بكار
 مقاالت للكاتب

 مقاالت ذات صلة
 هجري  5/4/1428 -ميالدي  23/04/2007 اتريخ اإلضافة:

       389زايرة: 

 
األذى ذكرت يف املقال السابق أن لدينا ثالثة مستوايت من اإلحسان والعطاء؛ هي: كف األذى، والعطاء املادي، والعطاء املعنوي، وَتدثت عن كف 

 بوصفه نوعاً من العطاء، وسأَتدث اليوم عن بعض مالمح العطاء املادي، واملعنوي يف املفردات اآلتية:
 

اليت ال ميكن قضاؤها من غري املال، بل إن من املمكن القول: إننا  -ة الناس بسبب وجود كثري من احلاجات وبصورة متزايدة تزداد أمهية املال يف حيا
لعطاء اجملاين لدى نسري يف اجتاه انعدام األشياء اجملَّانية، وهذا يعين أننا على املستوى الرتبوي والدعوي مطالبون بتنمية مشاعر اإلحسان، وأخالقيات ا

 الناشئة، ولدى الكبار على وجه العموم. 
 

نا حنن نعرف أن سد حاجات الناس، وَتقيق درجة عالية من التضامن االجتماعي ينبغي أن ُيدث عن طريق النظم والتشريعات االجتماعية، لكن علي
العمل اخلريي، وأعمال الَّب واإلحسان، وكل صور  أن نقول أيضاً: إن كل النظم اليت يضعها البشر مصابة ابلقصور الذايت، ونقص الكفاءة؛ وهلذا فإن

 املساعدة املادية، تكون نوعاً من االستدراك على قصور تلك النظم، ومن غريها ستظل لدينا ثغرات، ال نعرف كيف نسدها.
 

يُ ْنفُِّقونم أمْموماهلمُْم يفِّ سمبِّيلِّ اَّللَِّّ كمممثملِّ حمبٍَّة : }ممثمُل الَّذِّينم -سبحانه  -ومن هنا ندرك الثواب العظيم الذي وعد هللا به عباده املتصد ِّقني، حيث قال 
ع  عملِّيم { بُ لمٍة مِّئمُة حمبٍَّة وماَّللَُّ ُيضماعُِّف لِّممْن يمشماُء وماَّللَُّ وماسِّ ْبعم سمنمابِّلم يفِّ ُكل ِّ ُسن ْ ُكْم -عز من قائل  -. وقال [1]أمنْ ب متمْت سم منْ ُفسِّ : }وممما تُ ْنفُِّقوا مِّْن خمرْيٍ فمألِّ

. إن اجلزاء على اإلنفاق يف سبيل هللا يتخذ صورا متعددة، [2]{وممما تُ ْنفُِّقونم إِّالَّ اْبتِّغماءم ومْجهِّ اَّللَِّّ وممما تُ ْنفُِّقوا مِّْن خمرْيٍ يُ ومفَّ إِّلمْيُكْم ومأمنْ ُتْم الم ُتْظلمُمونم 
يف صورة حسنات كثرية تصل إىل سبع مئة  فهناك جزاء يف الدنيا يف صورةِّ وفرٍة يف الرزق، ويف صورة دفٍع للبالء، وشفاء من األسقام. وجزاء يف اآلخرة

يرغ ِّب كلَّ مسلم يف أن متتد يده ابلعطاء واخلري مهما كانت أوضاعه املادية  -صلى هللا عليه وسلم  -ضعف إىل أضعاف كثرية. وجند أن النب 
يقدم من نفسه  -عليه الصالة والسالم  -. وكان [3]: ))اتقوا النار ولو بشق مترة((-صلى هللا عليه وسلم  -عصيبة، وهذا ما نلمسه يف قوله 

 .[4]شيئاً قط، فقال: ال" -صلى هللا عليه وسلم  -"ما سئل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -النَّموذمج األَسى يف الكرم واجلود، فقد قال جابر 
 ويف رصيد أمة اإلسالم من الصور واألخبار والنماذج املشرفة يف ميدان الصدقة، واإليثار، واملواساة ما يقل نظريه لدى أمة أخرى.

 
ل من طريقة قد ال نستطيع أن نقدم أشياء كبرية، أو ذات قيمة عالية، لكننا نستطيع أن نقدم ما نود تقدميه بطريقة َجيلة وعظيمة، بل نستطيع أن جنع

يف املسجد، فتنحى تقدمي املعروف شيئاً مدهشاً ومثرياً، يشبه لوحة فنية جذابة، ُتيلوا معي رجاًل يريد أن يتصدق على بعض إخوانه الذين يصلون معه 
ل وزهيد، به يف زاوية من زوااي املسجد بعد أن انصرف الناس، وأخذ يسأله عن حاله وحال عياله، َث دس يف يده شيئا من املال قائاًل: هذا شيء قلي

 دعائك، وإذا كنت ترى وهو أقل من حقك علي، وما أنت فيه إمنا هي أزمة عارضة، وسيأيت هللا ابلفرج، وستتحسن األحوال، وال تنسين من صاحل
 أنين أستطيع مساعدتك يف احلصول على عمل، فأان مستعد لتقدمي اخلدمة. 

 
صلى هللا  -إن ما صاحب املال القليل الذي وضع يف يد الفقري هو أكَّب من املال وأهم، وهذا يف مقدور كل ِّ واحد منا أن يفعله. وقد أشار النب 
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يف ظله يوم ال ظل إال ظله رجاًل تصدق بصدقة  -تعاىل  -الصدقة حني ذكر أن من السبعة الذين يظلهم هللا إىل أمهية طريقة تقدمي  -عليه وسلم 
 .[5]فأخفاها؛ حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه"

 
وعاجزون  لنوع الثالث من العطاء هو العطاء املعنوي، وهو العطاء احلقيقي، وهذا موضع اتفاق، فأكثر شخص يف العامل يشعر الناس أبهنم مدينون له،ا

 عن مكافأته هو األم. 
خي وغري املشروط، والشغف ابخلدمة وعطاء األمهات يف معظم األحوال ليس عطاء مادايً، وإمنا هو الشفقة والرمحة واالهتمام، والعطاء اجملاين الس

للعامل عَّب التاريخ، وهو ما قدمه، ويقدمه املصلحون والدعاة والعلماء،  -عليهم السالم  -على امتداد احلياة. والعطاء املعنوي هو ما قدمه األنبياء 
وامت ليس هو اهلدااي احلقيقية، إنه اعتذار عن اهلدااي واآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر. يقول أحد احلكماء: "إن ما هنديه من مال وجواهر وخ

 احلقيقية، إن اهلدية احلقيقية هي قطعة من الروح، وبمْضعمة من النفس".
 

وهلذا فإن  إن املسلمني ميلكون اليوم الكثري من األدوات والكثري من األسباب، لكنهم حائرون يف تنسيقها وإدارهتا واستثمارها على النحو املطلوب؛
من مينحها اجملتمعات اإلسالمية اليوم يف أمس احلاجة إىل من مينحها الرؤى، واألهداف، والغاايت الكَّبى واملرحلية، كما أهنا يف أمس احلاجة إىل 

 األفكار واملفاهيم اليت تستخدمها يف فهم العامل، واستيعاب املعطيات اجلديدة، والتعامل معها على حنو مثمر ومنتج.
 

الشباب يشعرون ابليأس واإلحباط؛ بسبب سوء األحوال وتدهور الظروف املعيشية، وهم يف حاجة إىل من مينحهم األمل. ويبث فيهم  إن كثرياً من
قليل، وهم احلماس للعمل، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتقدم. أضف إىل هذا أن هناك أعداداً كبرية من املسلمني الذين ال يعرفون عن دينهم إال ال

ون إىل تفهيم وتعليم، وهناك أعداد أخرى ضلوا الطريق؛ بسبب خضوعهم لغرائزهم، وهم ُيتاجون إىل من يرشدهم إىل طريق اهلداية، ويعينهم ُيتاج
 على أنفسهم.

 
سلوكي، وعلى صعيد أييت يف قمة العطاء املعنوي أن جيعل املرء من نفسه منمُوذمجاً يقتدي به الفتيان والشباب على صعيد السمو اخللقي، والنقاء ال

دروبه، ومن  األداء اجليد والنجاح الباهر والتفوق العظيم. إن علينا أن نتعلم من جديد فنون العطاء املعنوي، وعلينا أن جناهد أنفسنا من أجل سلوك
 احلول والطول. -تعاىل  -هللا 

                       
 [.261سورة البقرة: ] [1]
 [.272سورة البقرة: ] [2]
 متفق عليه. [3]
 متفق عليه. [4]
 رواه مسلم. [5]
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