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ملف العدد

اليومّية،  حياتن�ا  يف  الشائعة  املفاهيم  من  القيم  مفهوم  يعّد 

نتحّدث  ما  فكثريًا  اإلنسايّن،  للسلوك  معيارًا   بوصفها  وذلك 

حاجة  على  التأكيد  إىل  يدفع  ما  انهيارها.  من  ونشكو  القيم،  عن 

بعيدًا  بالقيم،  اإلحساس  إىل  الشباب  وخباّصة  املعاصر،  اإلنسان 

عن السطحّية اليت قد نأخذ بها األمور، واليت تؤّدي إىل عدم إدراك 

القيم  وبني  بينها  واخللط  واألشخاص،  لألشياء  احلقيقّية  القيم 

مثل:  سلبّي�ة،  ظواهر  نشوء  إىل  يؤّدي  ما  الوسيلّية...  أو  النسبّي�ة 

والتشاؤم.  واليأس  واالحنالل  التخّلف 

فقط،  األخاليّق  باجلانب  خاّصة  ليست  القيم  أّن  ذكره،  واجلدير 

فثّمة مجاالت كثرية، منها: قيم احلّق، واخلري واجلمال، كما أّن ثّمة 

اليت  أو  اإلنسان،  حياة  حتكم  اليت  القيم  تلك  مع  تت�داخل  دينّي�ة  قيمًا 

حتكمها.  أن  ينبغي 

اهتمام اإلسالم بالقيم: 

وتهّذب  باإلنسان  ترتقي  اليت  القيم  بكّل  اإلساليّم  الدين  يهتّم 

إحساسه  وتنيّم  مشاعره،  ق 
ّ

وترق بعواطفه،  وتسمو  أخالقه، 

سّلم  قّمة  ويف  عليا،  مرتب�ة  يف  اإلسالمّية  القيم  يضع  ما  باجلمال، 

األخالق  كانت  وإذا  القيم.   من  غريها  على  حاكمة  ويجعلها  القيم، 

يف اإلسالم تعتمد على الويح اإللهّي فليس معىن ذلك أّنها تتصادم 

أو تتن�اقض مع مقّررات العقل اإلنسايّن، كما أّن الضمري اليّح اليقظ 

إاّل ما يتفق مع ما يأمر به قانون األخالق يف اإلسالم. ال يصدر عنه 

يف  بالقيم،  مشبعة  أسس  على  اإلسالمّية  احلضارة  قامت  وقد 

أصولها وفروعها، بل إّن هذه األّمة الوسط اخلرّية، لم تكن كذلك إاّل 

الشهادة  واجب  هو  الذي  الناس،  على  هلل  القوامة  بواجب  بقيامها 

َتُكوُنوْا  ًة َوَسًطا لِّ مَّ
ُ
والشهود احلضارّي، قال تعاىل: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أ

اِمنَي  وَّ
َ

ِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا ق َها الَّ يُّ
َ
اِس{]]]، وقال تعاىل: }َيا أ ُشَهَداء َعَلى النَّ

اِس  ْخِرَجْت ِللنَّ
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ ُشَهَداء ِباْلِقْسِط{]2]، وقال تعاىل: }ُكنُتْم َخرْيَ أ هلِلّ

.[[[} ِباهلّلِ َوُتْؤِمُنوَن  اْلُمنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َتأ

إّن املنظور احلضارّي القائم على أصول كلّية، جيد منظومة القيم 

]-  سورة البقرة، اآلية: ]4].

2-  سورة المائدة، اآلية: 8.

]-  سورة آل عمران، اآلية: 0]].

دور القيم
في بن�اء مجتمع شبابّي حضارّي

حسين طالب
باحث يف الفكر اإلساليمـ  لبن�ان
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ملف العدد بقعة

حبث  ومنهاج  معرفّية،  رؤية  بتقديم  جديرة 

وضوابط  وتن�اول،  تعامل  وأدوات  ونظر، 

هذا  بن�اء  يف  أساس  كركن  وسلوك،  سعي 

املنظور.

العقيدة اإلسالمّية والقيم:

الدافعة(  )العقيدة  اإلسالم  عقيدة  إّن   

وترى  وإحيائه،  الكون  إعمار  باجتاه  تدفع 

عليه.  سّيدًا  ال  الكون  يف  سّيدًا  اإلنسان 

عن  اإلنسان  ترفع  اإلسالم  شرعة  وكذلك 

االحنطاط دون املرتب�ة اإلنسانّي�ة، وتيّسر له 

إىل  الضيق  من  العقل  وخترج  السالم،  سبل 

السعة، فتضع عن الناس اآلصار واألغالل. 

تنظمان  والعقيدة  الشريعة  فإّن  وبالتايل، 

يف  وفرعها  ثابت  أصلها  كبى،  قيم  شجرة 

لسماء. ا

»التوحيد  مثلث  يف  القيم  هذه  تت�أسس 

القيم  لسائر  اجلامع  والعمران«  والزتكية 

واحلياة  والكون  تعاىل،  باهلل  املتعّلقة 

السنن  بمنظومة  واملرتبطة  واإلنسان، 

احلضارّية،  احلركة  يف  واملتحّكمة  احلاكمة 

يف  بها  والوثوق  عليها  التعّرف  يسهم  واليت 

وتقويمها. احلركة  هذه  توجيه 

وحدانّي�ة  إىل  الداعية  »التوحيد«  قيمة 

وصراط  واحدة،  أّمة  وإىل  تعاىل،  هللا 

 – البشرّية  توّحد  اليت  هي  واحد،  مستقيم 

رايتها  حتت   – واحدة  نفس  من  جاءت  اليت 

هذه  جامعة(.  )أّمة  يف  واختي�ارًا،  إرادة 

حضارّي،  مجتمع  لبن�اء  تؤّسس  اليت  القيمة 

تتوجه حنو اإلنسان )املستخَلف يف األرض( 

ومجتمعه  وأهله  لنفسه  »الزتكية«  بدور 

ْرِض 
َ
َن األ ُكم مِّ

َ
نَشأ

َ
وأّمته، قال تعاىل: }ُهَو أ

َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها{]]]، وحتكم ذلك منظومة 

بما  احلركة  توّجه  اليت  العليا  املقاصد  من 

حيفظ دين اإلنسان ونفسه وكرامته ونسله 

وماله. وعقله 

املنظور  يف   – القيم  منظومة  تّتسع 

احلياة  يف  متعّددة  مجاالت  إىل   – احلضارّي 

واالقتصادّية،  السياسّية،  البشرّية: 

إلخ. والعلمّية...  والنفسّية،  واالجتماعّية، 

 – اإلساليّم  الفكر  أعلى  اإلطار  هذا  ويف 

منذ بواكريه ويف أصوله احلضارّية األساسّية 

– مجموعة من القيم اليت تعّد بمثابة الهيكل 

احلاكم للفكر واحلركة يف املجال السيايّس.

]-  سورة هود، اآلية: ]6.

استن�د  كبى  قاعدة  »العدل«  فقيمة 

ويف  واستنب�اطه،  تنظريه  يف  الفكر  هذا  إليها 

رصده حلركة الواقع وتشخيصه، ويف تقويم 

فاملدين�ة  وجتديده.  وإصالحه  الواقع  هذا 

الفاضلة، يف الفلسفة السياسّية اإلسالمّية 

خلدون  وابن  والغزايّل،  الفارايّب  لدن  من 

قامت  به  الذي  العدل  إىل  ترتكز  وغريهم، 

ْت  }َوَتمَّ تعاىل:  قال  واألرض،  السماوات 

ِلَكِلَماِتِه  ِل  ُمَبدِّ الَّ  َوَعْداًل  ا 
ً

ِصْدق َك  َربِّ َكِلَمُت 

اْلَعِليُم{]2]. ِميُع  السَّ َوُهَو 

القيم العليا يف اإلسالم:

القيم  أّن  على  اإلساليّم  الفكر  يؤّكد 

العليا، وعلى رأسها التوحيد، ال تنتظم بغري 

قيمة )العدل(، لكّن التوحيد الذي تنهض 

الدولة واألّمة يف املنظور احلضارّي ال  عليه 

فالشرك  وعدالًة،  عداًل  يثمر  حّت  يكتمل 

التوحيد  حقيقة  يفّت  والظلم  عظيم،  ظلم 

وأنواره.

املقام األعلى  الذي جيعل  التوحيد  إّن هذا 
2-  سورة األنعام، اآلية: 5]].
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ملف العدد

»املساواة«  إىل  يفيض  تعاىل  هللا  يف  متوّحدًا 

فضل  فال  خلقهم،  أصل  حيث  من  البشر  بني 

وال  للون  وال  لعرق  وال  لنسب  وال  جلنس 

إاّل  غريه  على  أنىث(  أو  )ذكر  لنوع  وال  لطبقة 

)التوحيد(  العليا  القيمة  من  حيّقق  ما  بمقدار 

سّماها  اليت  ومقتضياتها  ولوازمها 

هذه  »التقوى«.  تسمية:  أبلغ  القرآن 

مّيت  اليت  هي  اإلنسانّي�ة  املساواة 

حركتها  يف  أكان  سواء  اجلامعة  األّمة 

املجال  عب  حركتها  يف  أم  الداخلية، 

والدويّل. احلضارّي 

انتظم  الذي  الفريد  العقد  وهذا   

واملساواة،  والعدل  التوحيد  بواسطته 

لإلنسان  األصلّية  الكرامة  على  وشّدد 

يف  اإلنسان  حرمة  وعلى  ذّمته،  وبراءة 

ذاته: نفسه أو دمه، ويف خصائصه من 

والتكريم،  والكرامة  واحلّرّية  العقل 

ويف  آَدَم{]]]،  َبيِن  ْمَنا  َكرَّ }َوَلَقْد  تعاىل:  قال 

ومتاع. ومعرفة  مال  من  خيّصه  وما  ممتلكاته 

مؤّسسة  احلضارّي  املنظور  يف  فالقيم 

ونامية  وحافظة  ومصِلحة  ومقومة  وحاكمة 

الدافعة  العقيدة  مع  تتضافر  ومنّمية، 

)املجال  اجلامعة  واألّمة  الرافعة،  والشرعة 

واحلضارة  احلاكمة،  والسنن  احلضارّي(، 

منظور  بن�اء  يف  الراعية،  واملقاصد  الفاعلة، 

]-  سورة اإلسراء، اآلية: 70.

والنظم  ودولها،  األّمة  يف  للنظر  متكامل 

تقّدم  وكذلك  وأسسها،  وحركتها  السياسّية 

لدراسة  مرجعّيًا  وإطارًا  منهجّيًا  مدخاًل 

الدولّية  الساحة  يف  وتفاعالتها  األّمم  أحوال 

. ّية ر حلضا ا و

القيم احلضارّية يف اإلسالم: 

القيم  من  النماذج  بعض  إىل  هنا  نشري 

شبايّب  مجتمع  لبن�اء  اإلسالم؛  عليها  أّكد  اليت 

التقّدم  إىل  يسعى  األركان،  ثابت  حضارّي، 

يلي: ما  القيم  هذه  ومن  والريّق. 

اليت  القيم  أهّم  من  التفكري  التفكري:  ]ـ 

حّث عليها القرآن الكريم يف عديد من اآليات 

ُكْم  }َلَعلَّ تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  الكريمة، 

ُروَن{]]]  َتَتَفكَّ اَل 
َ
ف

َ
}أ وقوله:  ُروَن{]2]  َتَتَفكَّ

وأكرث التعبريات اليت وردت يف هذا الصدد قوله 

ُروَن{]4]. َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ تعاىل: }ِإنَّ يِف َذِلَك آَلَياٍت 

التفكري،  على  الناس  حيّفز  الكريم  فالقرآن 

يأيت  وعادة  متنّوعة،  سياقات  يف  به  ويأمرهم 

آيات هللا  ذلك عقب ذكر عديد من 

احلديث  أو  اإلنسانّي�ة،  أو  الكونّي�ة 

من  الكريم  القرآن  يتضّمنه  عّما 

إىل  اإلشارة  بعد  أو  بالغة،  حكم 

بعض األمثال، أو القصص، أو حّت 

من  الزوجني  بني  ما  إىل  التنبي�ه  بعد 

املوّدة والرحمة، أو غري ذلك من أمور 

تتطّلب من اإلنسان أن يشحذ ذهنه 

تنطوي  ما  وإدراك  لفهمها  وعقله 

إلهّية. وأسرار  سنن  من  عليه 

نعلم  التاريخ  استقراء  خالل  ومن 

ف تفكريهم 
ّ

أّن املسلمني عندما توق

مثل:  اخلطأ  املقوالت  بينهم  وانتشرت 

يف  »وليس  شيئ�ًا«.  لآلخر  األّول  يرتك  »لم 

اإلمكان أبدع مّما كان«، وراجت يف أوساطهم 

حضارتهم  فت 
ّ

توق واألوهام،  اخلرافات 

ف إبداعهم، واكتفوا بثقافة املحفوظات، 
ّ

وتوق

ف 
ّ

توق إىل  أّدى  ما  السابقون،  قاله  ما  وترديد 

لغريهم  امليدان  وإخالء  احلضارّي،  عطائهم 

2-  سورة البقرة، اآلية: 9]2.

]-  سورة األنعام، اآلية: 50.

4-  سورة الرعد، اآلية: ].
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من األّمم لتحمل راية التقّدم؛ بفعل ممارسة 

العقول.  واستخدام  التفكري 

اليت تشري  الكريم، يف اآليات  القرآن  يقول 

واألرض  السموات  يف  ما  كّل  تسخري  إىل 

َوَما  َماَواِت  السَّ يِف  ا  مَّ َلُكم  َر  لإلنسان: }َوَسخَّ

َقْوٍم  ْنُه ِإنَّ يِف َذِلَك آَلَياٍت لَّ ْرِض َجِميًعا مِّ
َ
يِف اأْل

للسماوات  التسخري  فهذا  ُروَن{]]]،  َيَتَفكَّ

واألرض وما بينهما يعّد حقاًل واسعًا ومجااًل 

وفكره،  عقله  يستخدم  من  لكّل  له  حدود  ال 

آَلَياٍت  َذِلَك  يِف  }ِإنَّ  اآلية  ختام  يف  جاء  كما 

واضحة  دعوة  ذلك  ويف  ُروَن{.  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ

على  للرتكي  الشباب،  وخاّصة  لإلنسان، 

من  أساسها؛  على  والعمل  التفكري  قيمة 

التقّدم  حيّقق  حضارّي،  مجتمع  بن�اء  أجل 

. ية للبشر

2ـ العلم: إّن اهتمام القرآن الكريم بالعلم ال 
حيتاج إىل تأكيد، ومن هنا وجدنا القرآن الكريم 

يويص النيّب2 بأن يدعو رّبه لالسزتادة من 

بِّ ِزْديِن ِعْلًما{]2]، ويف ذلك حتفي  العلم }َوُقل رَّ

لنا للسري على منواله واالقتداء به. والعلم – 

كان  فإذا  اجلهل.  نقيض   – معروف  هو  كما 

اإلسالم يعتب العلم فريضة، فإّن اجلهل يعّد 

رذيلة ونقيصة.

عن  احلديث  يعين  العلم  عن  واحلديث 

]-  سورة احلاشية، اآلية: ]].

2-  سورة طه، اآلية: 4]].

التفكري العليّم، ويعين ضرورة االلزتام باملناهج 

يزال  ال  األمر  أّن  املؤسف  من  ولكن  العلمّية. 

تفسري  إىل  اللجوء  الكثيرين  أوساط  يف  يشيع 

وتصّور  احلقيقّية،  أسبابها  بغري  األحداث 

أسباب وهمّية ال صلة لها بالعلم وال باحلقيقة.

أسبابها  بغري  األحداث  تفسري  ثّم  ومن 

احلقيقّية، واللجوء إىل األساليب غري العلمّية 

القرارات  واختاذ  العالج،  يف  العقلّية  وغري 

انتكاسة  يعّد  ذلك  شابه  ما  أو  الشخصّية، 

للّدين  مخالف  أمر  أّنه  عن  فضاًل  فكرّية، 

جملًة وتفصياًل، ما لم يستن�د إىل دليل محقق.

القيم  من  قيمة  الوقت  ُيعّد  الوقت:  ]ـ 
احلضارّية األساسّية اليت نّب�ه إليها اإلسالم، 

التصّرف  وحسن  بها،  االلزتام  على  وحّض 

)مثل  بالوقت  تعاىل  هللا  أقسم  وقد  فيها، 

آيات  من  عديد  يف  إلخ(  والضىح..  الفجر 

هذه  أهمّية  مدى  لنا  ليبنّي  الكريم  القرآن 

مرحة  يف  وخاّصة  اإلنسان؛  حياة  يف  القيمة 

حياته،  يف  األهّم  املرحلة  ألّنها  الشباب؛ 

والهّمة  والعطاء،  والطاقة،  النشاط،  حيث 

من  االستفادة  ضرورة  يعين  ما  العالية... 

تقّدم  أجل  من  األعمال،  إلجناز  املرحلة  هذه 

ورقّيه. املجتمع 

خيبنا  الوقت  أهّمّية  على  وتأكيدًا 

ضمن  يدخل  الوقت  أّن  النيّب2 

ُيسأل  سوف  اليت  الكبرية  املسؤولّيات 

فيما  عمره  »عن  القيامة  يوم  اإلنسان  عنها 

. [[ [ » ه فنا أ

أن  ينبغي  الصّدد  هذا  يف  مهّم  أمر  وثّمة 

الواضح  التفريق  ضرورة  وهو  جّيدًا،  ندركه 

اخللط  وعدم  اللهو،  ووقت  اجلّد  وقت  بني 

بينهما، فلكّل وقته، واإلسالم يف الوقت الذي 

الوقت  استغالل  وإىل  العلم  إىل  فيه  يدعو 

فيما يفيد، فإّنه يدعو إىل الرتويح املقبول عن 

النفس استعدادًا الستئن�اف العمل من جديد.

على  كثريًا  يعّول  اإلسالم  فإّن  وأخريًا   

االستغالل  وأهّمّية  بالزمن،  الوعي  ضرورة 

األمثل للوقت يف كّل مجاالت احلياة، إذ بدون 

حضارة. تقوم  ال  ذلك 

4ـ العمل: من القيم اليت ترتبط ارتب�اطًا 
هو  فالوقت  العمل؛  قيمة  بالوقت  عضوّيًا 

الوعاء الذي يمارس فيه اإلنسان أعماله، وال 

ج  أصفهان،   ،8 املؤمنني  أمري  مكتب�ة  ط]،  الوايف،  الكاشايّن:  الفيض   -[

26، ص: 40].
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بعضهما،  عن  القيمتني  هاتني  فصل  يمكن 

أن  يمكن  ال  والعمل  فراغ،  عمل  بال  فالوقت 

قلنا  وإذا  إلجنازه،  وقت  ثّمة  كان  إذا  إاّل  يتّم 

تكوين  يف  أساسًا  عنصرًا  يشّكل  الوقت  إّن 

الوقت  هو  بذلك  املقصود  فإّن  احلضارة؛ 

املرتبط بالعمل اجلاّد املثمر، والعمل ال يكون 

جادًا أو مثمرًا إاّل إذا كان قائمًا على علم وفهم 

بني  وثيقًا  ارتب�اطًا  هناك  أّن  وكما  وإدراك. 

يقّل  ال  ارتب�اطًا  هناك  فإّن  والعمل،  الوقت 

العمل  أّن  بمعىن  والعمل؛  العلم  بني  أهّمّية 

وتطبيقًا  عليّم  لتخطيط  تنفيذًا  يعّد  املنتج 

علم  من  اإلنسان  عليه  حصل  لما  عملّيًا 

ومعرفة، وبذلك يكون العلم والعمل وجهني 

واحدة. لعملة 

مدى  على  التأكيد  القول  نافلة  من  ولعّله 

لون  فالعمل  العمل،  بقيمة  اإلسالم  اهتمام 

من ألوان العبادة هلل سبحانه وتعاىل باملعىن 

أّي  ليس  املقصود  والعمل  للعبادة،  العاّم 

يفيد  الذي  الصالح  العمل  هو  وإّنما  عمل، 

دنيوّيًا. أم  دينّي�ًا  أكان  سواء  واملجتمع،  الفرد 

عليهما  أّكد  مهّمني  أمرين  هنا  ونضيف 

وال  فيه  لبس  ال  واضحًا  تأكيدًا  النيّب2 

. ض غمو

ويف  فيه،  واإلخالص  العمل  إتقان  أولهما: 

ذلك يقول النيّب2: »إذا عمل أحدكم عماًل 

.[[ فليتقنه«]

حلظة  آخر  حّت  العمل  استمرارّية  ثانيهما: 

الدني�ا  توشك  عندما  وحّت  اإلنسان،  حياة  يف 

»إذا  النيّب2:  يقول  ذلك  ويف  الفناء،  على 

فإن  فسيلة،  أحدكم  يد  ويف  الساعة  قامت 

فليفعل«]2]. يغرسها  أن  استطاع 

وهذا يعين أّن اإلسالم يف تأكيده على قيمة 

رفض  على  نفسه  الوقت  يف  يؤّكد  العمل 

حركة  فاحلياة  وصوره،  أشكاله  بكّل  التواكل 

ونشاط، واألخذ باألسباب سّنة من سنن هللا 

وعندما  كّله،  لذلك  مضاّد  والتواكل  الكون،  يف 

ساد هذا التواكل املرذول مجتمعاتن�ا اإلسالمّية 

والتقّدم. احلضارة  ركب  عن  ختّلفت 

تقوى  ليس  الّدين  املعاملة:  حسن  5ـ 
التقوى  وإّنما  صاحبها،  على  تقتصر  سلبّي�ة 

احلقيقّية تعّد ترجمة عملّية للّدين يف التعامل 

مع اآلخرين، سواء أكان ذلك بالقول أو بالفعل 

وسائل  من  أخرى  وسيلة  بأّي  أو  باإلشارة  أو 

لتعامل. ا

]- الشيخ الكلييّن، الكايف، )م.س(، ج ]، ص: ]26.

2- العاّلمة الريشهرّي، ميان احلكمة، ج 2، ص: 0]4].

حسن  على  أّكد  الكريم  القرآن  فإّن  ثّم  ومن 

املعاملة يف منهج الدعوة إىل هللا عّز وجّل، وينبَّ 

أّن قوام الدعوة ومنهجها هو احلكمة واملوعظة 

}اْدُع  تعاىل:  قال  باحلسىن،  واجلدال  احلسنة 

َسَنِة  احْلَ َواْلَمْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ َسِبي�ِل  ِإىِل 

ْحَسُن{]]].
َ
أ ِهَي  يِت  ِبالَّ َوَجاِدْلُهم 

يف  البشاشة  على  )ص(  الرسول  حّثن�ا  كما 

وجه اآلخرين؛ لما لذلك من تأثري كبري يف األلفة 

يف  »تبّسمك  يقول2:  ولذلك  الناس؛  بني 

وجه أخيك صدقة«]4]، ويقول2: »ال حتّقرن 

بوجه  أخاك  تلقى  أن  ولو  شيئ�ًا،  املعروف  من 

حسن«]5]. وِبْشر  طلق، 

للتعامل  فرصة  اإلسالم  يرتك  وال  هذا 

وذلك  ويغتنمها،  إاّل  اآلخرين  مع  احلضارّي 

بهدف الوصول إىل غرس الثقة املتب�ادلة واأللفة 

واملودة بني الناس؛ من أجل الوصول إىل مجتمع 

اإلنسانّي�ة،  األخوة  معاين  فيه  تتحّقق  إنسايّن 

والسالم. العدل  ويسوده 

ومن أجل ذلك حيّض اإلسالم باستمرار على 
حسن اخللق يف التعامل مع اآلخرين، عن أيب 
جعفر 8 أّنه قال: »إّن أكمل املؤمنني إيمانًا 
هللا8:  عبد  أبو  وقال  خلقًا«]6].  أحسنهم 
»ما يقدم املؤمن على هللا عّز وجّل بعمل بعد 

]-  سورة النحل، اآلية: 25].

4- العاّلمة الريشهرّي، ميان احلكمة، مصدر سابق، ج 2، ص: 597].

البيت  آل  مؤسسة  ط2،  الوسائل،  مستدرك  حسني:  النورّي،  الشيخ   -5

إلحياء الرتاث، بريوت،  408]هـ، ج 2]، ص: 44].

6- الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص: 99.
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الفرائض أحّب إىل هللا تعاىل من أن يسع الناس خبلقه«]]].

التعامل بني املسلمني،  املعاملة على  وال تقتصر حسن 
من  املسلمني  غري  مع  التعامل  على  ذلك  ينسحب  وإّنما 
كّل األجناس والشعوب ما دام هؤالء ال يريدون باملسلمني 
يف  الوضوح  كّل  واضحة  ذلك  يف  القرآنّي�ة  والقاعدة  شّرًا، 
يِف  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  ِذيَن  الَّ َعِن   ُ هللاَّ َيْنَهاُكُم  تعاىل:}اَل  قوله 
وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم  ن َتَبُّ

َ
ن ِدَياِرُكْم أ ِرُجوُكم مِّ يِن َوَلْم خُيْ الدِّ

اْلُمْقِسِطنَي{]2]. بُّ  حُيِ  َ هللاَّ ِإنَّ 

واحدة  نفس  من  هللا  خلقهم  قد  جميعًا  فالناس 
عن  النظر  بصرف  اإلنسانّي�ة،  األخّوة  رابطة  جتمعهم 
واحلضارة  وألوانهم،  وأشكالهم  ومعتقداتهم  أعرافهم 
يف  اإلنسانّي�ة  معىن  فيها  يتحّقق  اليت  هي  احلقيقّية 

جميعًا. البشر  بني  التعامل 

]- )م.ن(، ص: 00].

2-  سورة املمتحنة، اآلية: 8.

أخريًا، إّن الدعوة موّجهة 
للشباب من أجل التمّسك 

بالقيم اليت أّكد عليها اإلسالم 
من أجل بن�اء مجتمع شبايّب 

حضارّي، يسهم يف تقّدم 
البشرية وتطّورها،  والسري بها 

إىل الكمال. 

ملف العدد بقعة

أستاذ جامعي ومفّكر إساليم ـ اجلزائر


