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 يف تأصيل الشعور بالواجبالدينية دور املنارة  
 

 د.هاجر الطيب عمران
 جامعة الزاوية-كمية اآلداب الزاوية

 
 :المقدمة

أنذصتيا ووضائفيا واجباتيا و تبمػرت  ،مؤسدة ديشية وعمسية واجتساعيةالسشارة تعج 
 عامة وليبيا رت داخل األمة اإلسالمية برفة عامة، وداخل السجتسع السغخبيحوتج

ا جعميا تداىع في مختمف اىتساماتو السادية والسعشػية، بل والتعبيخ سّ برفة خاصة مّ 
السشارة مغ أىع تمظ السيام وأنبميا ما قامت بو  شظ أن   ومػضػعية والعشيا برجق 

مغ تجعيع وتخسيخ لمثقافة ، وليبيا بذكل خاص ،عامبذكل  العخبي السغخب في
اإلسالمية الرحيحة األصمية ونذخىا، سػاء تعمق األمخ بالعقيجة أو بالفقو وأصػلو أو 

في تمظ السيام ضمت تدتسج أصػليا ومشابعيا مغ الكتاب  ياأن  بالتخبية الرػفية، ذلظ 
 .والدشة، وعسل الدمف الرالح

مؤسدة ديشية تسارس فييا العبادات مغ صالة  أوالا  السشارة أن  فال خالف في 
لمعمػم، فيشالظ تالزم ة مجرسيا فزالا عمى أن  ومغ اعتكاف  ،وتالوة القخآن واألذكار

ووضيفتيا الجيشية والعمسية، إذ تشصمق مغ تخبية روحية السشارة عسيق وتخابط وثيق بيغ 
تعمع شخع ب شبعاا باهلل تعالى  عقػي إيسانيتالسخيجيغ و وتدتيجف  ،ومعخفية في آن واحج

 .هللا
بيا سيتسيغ ملأعصت بل  العمسية،لع تفرل بيغ رسالتيا الجيشية وميستيا لسشارة فا

الفرل بيغ اإليسان والعمع  أو التجدئةإلسالم الرحيح الحي ال يقبل عغ اصػرة واحجة 
إلى  تيجفواجتساعية. مجرسة تخبػية وأخالقية وعمسية  ىيفالسشارة  . وعميووالعسل

الشفدي  وبشاء اإلندان والخقى بسدتػاه بالػاجب  تأصيل الذعػرلى إو  ،تيحيب الشفذ
 والخوحي.
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 والعمسي ،واألخالقي التخبػي  التعخيف بسشيج السشارةىحا البحث إلى  ييجف
، كسا ييجف إلى اإلجابة عغ والكيع السبادئ وتأصيل غخس في ودورىاواالجتساعي 

ساىست السشارة العمسية في تأصيل الذعػر بالػاجبات السختمفة الدؤال التالي: كيف 
 ؟مغ تخبػية، وأخالقية، وعمسية. واجتساعية

 بتقديع البحث الػصفي فقست التحميميىحا البحث السشيج  فيانتيجت ولحلظ 
 اآلتي:إلى 
 :تربوي العممية ذات واجب المنارة  -أولا 

الخوح وتدعى نحػ تخوض وفييا  ،مجرسة لتيحيب الشفذ ىيالسشارة العمسية 
هللا إلى ي بالفزائل وىحا ىػ الصخيق ي عغ الخذائل، والتحمِّ والتخمِّ  الكسال باالبتعاد

 ياواجباتيا الكثيخة مش ألداءدت أساليبيا ومشاىجيا وقػاعجىا تعج   ، لحاب إليووالتقخ  
 وتدمكو لمػصػل تتبعو تخبػي مشيج  مسشارةفم التخبػية واألخالقية والعمسية واالجتساعية.

، وىػ سبيميا لتكػيغ السخيجيغ يقػل )*(وتعميع أورادىا وتأصيميا، إلى نذخ مبادئيا
إلى  تخمي جػىخىا، فيالترػف حخكة تخبػية  ن  إالذيباني:  عسخ التػميالجكتػر 

ترفية القمب وسسػ الخوح وتيحيب الخمق، وصيانة الجػارح مغ كل انحخاف 
وااللتدام  فيػ تخميو مغ األدران واالنحخافات الخوحية والتجريب عمى العبادة ،ومعرية
 .(1)بالفزائل

 السبادئتخبية الشفذ عمى  أيّ ، التخبية ثع التعميع ة التخبػيةأىجاف السشار أىع مغ و 
ذلظ إال  يأتي التخبػية وىػ واجب مغ واجبات السشارة وال لتتحقق الغاية القػيسة،

عمى الشفذ التدكية وعخض عمييا بعج ذلظ التخقية فقال  بالتدكية الشفدية وقج أوجب هللا
ى  تعالى: َلَح َمْن تَ زَكَّ ،  وقػلو ]15-14:اآلية األعمى،سػرة [،َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى *َقْد َأف ْ
ْت لِْلُمتَِّقيَ  َوَسارُِعوا ِإََل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنَّةٍ :تعالى َمَواُت َواْْلَْرُض ُأِعدَّ سػرة آل [ َعْرُضَها السَّ

 ،سػرة الحاريات[ َفِفرُّوا ِإََل اَّللَِّ ِإّّنِ َلُكْم ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبيٌ :وقػلة تعالى ،]133اآلية: عسخان،
يجػز إذ البج مغ االقتجاء بذيخ  فالبجاية تدكية لمشفذ وتصييخىا ودونيا ال ،]55 :اآلية

مغ صالة وصػم وذكخ  متشػعةعبخ رياضات عسمية  بيج السخيج يأخحيدتصيع أن 
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 إلى الخياضات تمظيرعج سمع و  ىى في األصل فخوض وعبادات،و وقيام ليل ،
وغيخه  ورضا ،صبخو ورع و  ،ى بالسقامات مغ تػبة وزىجيدس   رياضات نطخية وىػ ما

 ورياء وعجب،القمبية  مغ حدج،  اإلمخاضز السخيج مغ كل ذلظ بالجربة والسخان يتخم  
يقػل الذيخ زروق  ،(2)ز الشفذ مغ صفاتيا الشاقرةوتتدكى نفدو وتتخم   ،كبخو 

العمع والعسل الزم لسشع التذعب  في "ضبط الشفذ بأصل يخجع إليو رحسة هللا:
لمدشة، وتسكشو مغ السعخفة ليخجع إليو  إتباعوتحقق قج  بذيخ االقتجاء فمدم ،التذتتو 

الحكسة ضالة السؤمغ،  إذ مغ خارج، مع التقاط الفػائج الخاجعة ألصمو فيسا يخد أو يخاد
 .(3)"شخمة تخعى مغ كل شيبلوىػ كا

 ؟بػاجبيا التخبػي يتأصل الذعػر بيا  والحيلمسشارة  التخبػي فكيف يتحقق الجور 
فعل  إلىوإرشاده  كيفية الحكخ ، وتعميسو هلسخيجيتحقق ىحا إال بتمقيغ الذيخ  ال

مع شيػخيع ومغ تأديب  فسغ آدابيع كسا أراد هللا باألسػة  والقجوة ، الخيخ وتأدبيع
بو مغ  ػاقام افعل الصاعات والتػبة عس   إلى وإرشادىع وأورادىع، ليع بأذكارىعالذيػخ 

العيج  :كسا يقػل الذيخ القصعاني العيج يأخح اإلسالمية ثعأفعال مخالفة لمذخيعة 
 االلتدامعمى االمتثال ألمخ هللا تعالى فعالا وتخكاا فإذا عاىج السخيج الذيخ عمى  يكػن 

نتاج  وصفة الػفاء مغ .(4)بو وااللتدامممدماا بالػفاء  الصاعة يربحبشػع خاصسغ 
سػرة  َوَأْوُفوا ِِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًل قػلو: فيالتخبية الشكية وقج ورد الشز عمييا 

 .]34اإلسخاء،اآلية
 عيجسب و اتأصل فيي واضحاا، كػاجبى يتجم   التخبػي دور السشارة  يتزح أن  

أكبخ مغ  شيءى دورىا إلى يتعج   بيع لكل خمق شيب وىحا وارتقىلييا، السشطسيغ  إ
جحبت عجد  فيي، كل مشحخف وغيخ سػى أخالقياا  الذعػر بالػاجب تجاه ذلظ أال وىػ

 وأصبحػا عشاصخوأصمحت نفػسيع وىحبتيا  ،الدػي كبيخ مغ السشحخفيغ عغ الدمػك 
تشكية السجتسع مغ  فيلمسشارة ساىع  التخبػي الجور  أن   أي السجتسع، في الةخيخ فع  

(5)عشاصخ الدػء
. 
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يا عاممة الرػفية يتزح أن  سشارة العمسية مل التخبػي مغ الجور الػاضح  إذن مغ
وما حسمو معو  االستعساري فتخة االحتالل  فيت واجبيا حتى وغيخ متػاكمة بسعشى أد  

 عاممة كيف؟  فييمغ تحمل وعادات مخالفة لمجيغ الحشيف 
خجمة األيتام  فيفكان جػاالا  ،)**(ابتكخه الذيخ أحسج الخفاعي االتجاهىحا 

ى مغ عباده وقخب  وىحا كمو خجمة السحتاجيغ   فيو كان واألرامل والزعفاء حيث أن  
 .هللا

 توبيحا رسس مغ خالل دورىا التخبػي، ىلمسشارة تجم   األخالقيالذعػر بالػاجب  
وليذ   والخمقي اإليسانييػصل السدمع إلى أعمى درجات الكسال  الحي العسميالصخيق 

عمى  بل .حدب و ة ذكخقخاءة  أوراد وكثخ  االشاس عمى أنيمغ  كسا يطغ البعس
 .عابجة عاممة مجاىجة ىي العكذ مغ ذلظ

 :المنارة العممية ذات واجب أخالقي -ثانياا 
 التيالغايات  غوسيمة لغاية مو واجب مغ واجباتيا  ياألخالق نتاج التخبية وى

)الخياضات العسمية مغ صالة وصػم  -مغ خالل العباداتيتحقق  وأ إليوتدعى 
وما  وورع، ورضا، وصبخ، السقامات مغ تػبة، أي) والسجاىجات الخوحية وذكخ...(،

بسقتزى كتاب هللا وسشة  -( وحب... مغ أحػال مغ خػف وشػق،بعجىا ى يتجم  
ي عغ عيػب الشفذ مغ والتخمِّ  تصييخ الشفذ وتدكيتيا، ، ومغ ىحه الغاياتنبيو

بالفزائل التي دعا إلييا ي والتحمِّ  حدج وحقج وصج كل مغخيات االنحخاف الدمػكي،
الدؤال ىشا يتبادر عمى الحىغ  .(6)الجيغ مغ خذية هلل وحدغ معاممة وصفاء الدخيخة

ومتى تكػن عاممة بكتاب . متى تكػن السشارة العمسية قج أدت واجبيا األخالقي :التالي
 ؟هللا وسشة نبيو

بالسجاىجات  الشفذعيػب  بسعالجة  ذلظ يكػن  ن  إلإلجابة عغ ىحا الدؤال نقػل 
خيع وتأدبػا بذي ارتبصػاقج السخيجون  ويكػن  جسل ما تكػن السعالجة،كأوالخياضات 

بأذكارىع   يع مع شيػخيع أخحىعفسغ آداب والقجوة كسا أراد هللا،معو تأدبيع باألسػة 
وجاءت  ،األدبوعقػليع مغ ىحا  إسفارىعامتألت قج  وعمى ىحا الشحػ يكػن ، وأورادىع
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وما حسمو األتباع  ،فو الذيػخ لسخيجييعىػ نتاج ذلظ عمى ما خم   الحي بواألد ،األوراد
مغ تحث السخيج عمى تقػيع  ىي فالسشارة بذيػخيا فيحا فغ ووحجه أدب، ،عغ السخيجيغ

بالخيخ   األخالق انعكذ ذلظ عميو كسخيج وعمى مجتسعو استقامت أخالقو ومتى ما
 .والشفع

مات ما ضيخ أول األشياء تخك السحخ   ن  ىحا الرجد:" إ الذػكاني فييقػل اإلمام 
ا الطاىخة فقج أم   ،الباششةمغ السعاصي  سا تأتيأغمب السرائب إن   بصغ، إن  مشيا وما 

والخياء مغ  .ي أساس اليجايةيشيارة الباشغ ف تبجػ ف. يسشع مشيا الحياء والسخوءة
وكحلظ  ،الباششةلسعاصي وىػ مغ أضخ ا ،لإلثعمػجب  أشجىا  فيػ مبصل لمعسل،

 " :وقػلو  ،(8)لع يتحاسجوا" "اليدال الشاس بخيخ ما :قال ،(7)"الطغ الديئ والحدج
(9)وكػنػا عباد هللا إخػانا..." تباغزػا وال تحاسجوا وال تجابخوا ال

وفى العفػ والتػاضع  
تػاضع أحج  وما ، بعفػ إال عداا  عبجاا  زاد هللا وما ،نقرت صجقة مغ مال "ما :قػلو

السخيج تقصع عغ  ياأي   أشياءسبعة " كحلظ: الذاذليويقػل اإلمام  ،(15)هلل إال رفعو"
ولحة  السحسجةوحب  والكبخ والخياء، والعجب، الحقج والحدج، :االتقاء بالتػبة وىى 

بالعمع ،وسػء  االفتخارثالثة أمػر فيػ زنجيق  وبقمبوومغ كان يجعػ هللا  الخئاسة،
(11)"الخمق وسػء الطغ باهلل

. 
ىػ نتاج التخبية  الحي واألخالقي التخبػي سشارة العمسية ليا واجبيا ال يتزح أن  

 فيكسا يجب كعاممة ، ت واجبياالشحػ تكػن أد   ىحاعمى مشارة، و كل  فيالدميسة 
قجوة شيبة ألفخاد  الشبيمة، فكانػاالحث عمى التسدظ بكيع اإلسالم  فيالسجتسع 
لحلظ  ،السرمح االجتساعي مغ أداء رسالتو غ بياوالقجوة ىي التي يتسك   مجتسعيع.

 ىحا فييقػل أحج السترػفة إذ  .كانػا قجوة لمسجتسع في زىجىع وكخميع وتػاِدىع
 .(12)ذخ مغ أخحىا"فال"تخك الجنيا لمجنيا  :الرجد

كل  الشبػي، حققما سار عمى اليجى  فاضل متى حقق مجتسعيتوعمى ىحا الشحػ 
في تيحيب الشفذ البذخية  -السشارة-غ األثخلوكان ليا با التخبػية واألخالقية، واجباتو
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غ في تعبجه لمغ السخيجيغ مغ با صحيح أن   ،والدسػ الخمقي  ألفخاد ىحا السجتسع.
 .(13)ولكغ االعتجال خيخ مشياج شخعي قػيع

ا مسية في السغخب العخبي عامة وليبيا نذيخ لمسشارة العشا عشجممغ الػاضح أن         
مت ذاك الذعػر الصيب فقج أْص يا كانت مجرسة تخبػية أخالقية ن  أخاصة، عمى 

فداىست في إرشاد الشاس  إلى  ،طمت والزالت عاممة بكتاب هللا وسشتوف بػاجباتيا،
 الخيخ والشفع ما استصاعت إلى ذلظ سبيالا.

 :العممية ذات واجب عمميالمنارة  -ثالثا
مت شعػرىا بحاك الػاجب لمجاخل ْص أو  السشارة العمسية نبع مغ العمػم بيا ازدىخت

 إلييا مغ السخيجيغ فكيف ذلظ؟ 
فيػ مشياج ليا فالترػف لو قػاعج  ،عمى العمع وارتكدتما مغ مشارة عمسية إال 

 بل كميا تتفق معيا فيقػل الذيخ الدروق : وأصػل ال تخالف الذخيعة اإلسالمية،
إذ ال  إذ ال تعمع أحكام الطاىخ إال مشو، فال ترػف إال بفقو، "فمدم العسل باإلسالم،

 .(14)وال عسل إال برجق التػجو..." حكيقة  لمعمع إال بالعسل،
ىػ و  الصخيق إلى التقخب إلى هللا ال يكػن إال بالعمع، مغ الػاضح وما ىػ معخوف أن  

كان ازدىار ف .إليو ال يتع إال بوهللا تعالى حق السعخفة وتقخبشا  وسيمة السخيج لسعخفة
كافة العمػم الجيشية مغ  فيجيػد شيػخيا الحيغ بخعػا  السشارة بفزلالحياة العمسية في 

سا كان لو بالغ م   الرػفيىشاك نطع الذعخ  كسا كان ،وفقو وعقيجة، وحجيث، قخاءات،
 وأعجتو واجباا  أيزاا  ولمسشارة دور في تعميع األشفال ،وتشػعو األدب ازدىار في األثخ

 .(15)وىحا ما اتدست بو السشارة العمسية في ليبيا ـمغ واجباتيا
رسع  ،عمع القخاءات عمع التفديخ، أو الذخعية عمى: الشقميةوقج اشتسمت العمػم 

 الفخائس(، عمع الكالم،عمع أصػل الفقو )ويتفخع عشو عمع  عمػم القخآن، السرحف،
(16)عمع التاريخ ،عمع تعبيخ الخؤيا ،العخبيعمع المدان 

. 
فاإلمام  فالتاريخ زاخخ بديخ ىؤالء ،ىحه العمػم عمى سبيل السثال ال الحرخ

ثع ىػ مغ أكبخ عمساء  كان مغ كبار السترػفة ومغ أكبخ الفقياء والفالسفة الغدالي
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مغ كبار العمساء وىػ مغ أبخز عمساء  -هللارحسة -زروق حسج أ والذيخ  ،الترػف
ابغ الكيع  واإلمام ،كان لو دور ثقافي أيزاا  ، والذيخ عبج الحسيج يخبػعأيزاا  الترػف
 التقخبمجال  في كتب ما أفزلمغ  (مجارج الدالكيغ) وكتابو:و أئسة الفق مغ كبار

وعمع األصػل والعقيجة  ،نعمػم القخآ فيونبع  .(17)عوكل ىؤالء كانػا مشاراا لمعم إلى هللا
: فاألول بغ مػسى، بالسغخب الذيخ أبػ العباس بغ العخيف وأبػ الحجاج بغ يػسف

عمع  فيتبحخوا  كسا ،عمع التػحيج في تبحخ : فقجالثانيا تبحخ في عمع القخاءات، أم  
 .(18)آنحاكالحي كان مشتذخاا  السالكيوكانػا عمى السحىب  ،والحجيث والفق

 والشقمية،العقمية  ة أكجت عمى شمب العمع بجسيع فخوعوالسشارة العمسي يتزح أن   
وقخباا إلى هللا  ليددادوا يقيشاا مغ قجرة هللا تعالى، كجورالذعػر بو  وأكجت عمى تأصيل

 .جمت قجرتو
 :اجتماعيالمنارة العممية ذات واجب  -رابعاا 

الشذاط  الحيػي ىػمجرسة ديشية مجاليا  فييالسشارة وفق ألدوارىا الستعجدة 
فالسشارة كالحياة تساماا فاتحة ذراعييا ومغ ىحا السشصمق  .إلييالكل داخل  االجتساعي

ية  وأخالق ،يةوعمس ،ػيةمغ تخبجبات افأصمت الذعػر بتمظ الػ  ،لكل السخيجيغ
والحخص الذجيج عمى ىجاية  واإلخالص، التي تسخس عشيا الرجق، واجتساعية

بأيجييع إلى رحاب التقػى والعسل الرالح الحي يخضى عشو هللا  واألخح الشاس
مغ ىشا يربح العػد بالسخيج إلى الفصخة الدميسة السفعسة بالتػحيج بذكل . ورسػلو

 جامع  ومتخرز.
حين يتأصل ذاك الشعور  يحدث الذي ما : وهوسؤالنا التالييمكن أن نطرح و 

 ؟بالواجبات
قسة  في االجتساعيةالسشارة ستطيخ الخوح  مخيجيبيغ  التآخي متى ماعع  

وكل واحج مشيع سيتحسل السدؤولية في أداء واجبو السكمف بو مغ أعمى  جساليتيا،
 لشفدوىخم في السشارة إلى كل السخيجيغ باختالف رتبيع ووضائفيع  ومغ خجمة السخيج 

 التيمغ الكيع  محظيس وىحا ما ل،و وىحا يعػد بالشفع لمسجتسع ككومغ ثع جساعت
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إعانة  اإلندانية كػاجب جباتابالػ  تؤكج تأصيل الذعػر والتي ،السجتسع فيغخسػىا 
ىل الذخ وأ وعمى فعل الخيخ وتخك  ،والتعاون عمى البخ والتقػى  السحتاجيغ والزعفاء

وقج ضخب  وفداد لمسجتسع، لأُلَسخمغ شتات  يشتج عشيسا وما الدحخةمغ  الذعػذة
في ىحا الجانب  الدمػك والدسػ الخمقي في أصحاب السشارات القجوة الصيبة

 .(19)خرػصاا 
حل بال فيوىع مغ ضخبػا السثل  فكيف يقػل البعس بأنيع قػم متػاكمػن؟

 . !والعصاء والعسل
وليذ لغخض مغ أغخاض الجنيا  هللا،فيع مغ غخسػا في مجتسعيع السحبة في 

(25)الخيخ سػاء الذيػخ أو مخيجييع فحثػا عمى البحل واإلنفاق في سبيل 
. 

 تأصيل الذعػرفي يخ لشا دور السشارة طت السيام االجتساعية التي ومغ بيغ
 : ما يمي بػاجباتيا

يخفع مغ مشدلة  الحيحاربػا الكبخ داخل السجتسع وحثػا األفخاد عمى التػاضع  - أ
تحكيقاا لقػلو  وذلظ ،كبخيائو فيخ عمى الشاس مشازعة هلل تعالى التكب   ن  أل ،اإلندان
ا ِف اْْلَْرِض َوَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلمُ تعالى : اُر اْْلَِخَرُة ََنَْعُلَها لِلَِّذيَن َل يُرِيُدوَن ُعُلوِّ  تَِّقيَ تِْلَك الدَّ

شفع عسل مع ي "ال ىحا الرجد: فيويقػل الذيخ أبػ مجيغ  ،]83اآلية: سػرة القرز،
 .(21)يديل ما بو مغ الكبخ" بأىل الصخيق فال بج لو أنْ ومغ أراد أن يمحق  ،كبخ
مخضاتو مى سمػك لمتقخب إلى هللا والعسل ع لجييع االجتساعيةالتكافل والخعاية  -ب

إلى الفقخاء كسا جاء  فقج قامػا بالحث عمى الرجقة واإلحدان العام ليحا الجور ودعساا 
َدَقاُت قػلو تعالى : في َا الصَّ َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِف ِإَّنَّ لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِي َواْلَعاِمِلَي َعَلي ْ

َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََب وقػلو تعالى : ،]65اآلية: سػرة التػبة،[،الّرِقَابِ 
ِبيلِ  وكل زاوية تتحرل عمى  ، ]177ة:البقخة اآلي سػرة َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكَي َواْبَن السَّ

ية بغ شعيب بجورىا تتبخع بيا عمى مخيجييا كداو  وىيرجقات التي يتبخع بيا الشاس ال
مشارات السغخب الغخبي الحي يػخ ش، وكحلظ (22)مشيج كل زاوية بسجيشة الداوية وىحا 

كان الكثيخ مشيع يترجقػن كالذيخ  أـبػ إسحاق الحي كان يتفقج أبشاء األيتام ليعصف 
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باع أرضاا لو وترجق بيا  الحي كالرػفي أبػ عسخان عمييع ويترجق وغيخه كثخ،
(23)عمى السداكيغ

. 
مغ خالل تأصيل تمظ الػاجبات ،  السشارة متياأصالتي  الكيع االجتساعيةومغ  -ت

 يعشى إيثار اإلندان لغيخه فيسا إيثار الغيخ عمى الشفذ في أداء الحقػق والخجمات،
(24)وىحا أعمى درجات السعاممة مع الشاس إليو مغ أمػر الجنيا. يحتاج

. 
وليذ  مغ الػاضح أن السشارة ضمت والزالت عاممة بكتاب هللا وسشة نبيو الكخيع،

السترػفة مغ خخج عغ جادة  ىشاك مغ أن   في ىحا األمخو  البعس.كسا ادعى 
 ولكغ مغ السشارات  ،في أفعاليع ونرػص أورادىعالرػاب وخخجػا عغ الكتاب والدشة 

فأصمت ذاك  ،تقػم بو سة بػاجباتيا انصالقاا مغ إحداسيا بكل مائقاكانت والزالت مغ 
 لجسال.وا الحق، والخيخ، مغ  كيعالالخامي لكل  الذعػر
ونديانيع  ن مغ مذايخ السشاراتو و الخيخ معف خفاء ماإفمسا يحاول البعس  

 .والتغافل عشيع
ليا واجبات اجتساعية تقػم  السشارة العمسية انصالقاا مغ أنومغ الكيع التي غخستيا  -ث

ألمخ هللا تعالى  بالتعاون عمى البخ والتقػى  بيا،مغ إعانة السحتاجيغ والزعفاء تشفيحاا 
في كل  سترػفة أمثمة شيبة في ىحا السجالضخب ال وعمى فعل الخيخ وتخك الذخ وقج

مجيشة  فيالدروقية كالسشارة  مغ مرخ شخقاا وحتى السغخب غخباا، الذسال اإلفخيقي
السرخية بسرخ بذيخيا  ، والتيجانيةبميبيامجيشة الداوية  فيوبغ شعيب  ،مرخاتو
وفى الجخائخ وغيخىا كثيخ ىحا عمى سبيل السثال ال  التيجانيأحسج دمحم  الحالي

 .(25)الحرخ
الطمع ميمظ لعامة  ألن   نرخ السطمػم الػجبات االجتساعية لمسشارة كحلظومغ  -ج

الشاس فتحتع عمييع التعاون فكانت ساعية دوماا لتمبية مرالح الشاس، ومقابمة اإلساءة 
(26)باإلحدان إنرافاا لمشفذ وإنرافاا لمشاس

. 
اليجامة التي في الحث عمى مقاشعة اآلفات  كبيخ مسشارة العمسية دورلكسا كان  -ح

 لمقبػر لمدحخ ونبرعسال مغ أ  ،في أيامشا ىحه وىػ واقع معاش ،سادت السجتسع
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اِحُرونَ :لقػلو تعالى  َقاَل ُمػَسى  وقػلو تعالى: ]77اآلية، سػرة يػنذ: َوَل يُ ْفِلُح السَّ
َ َسُيْبِصُمُو ِإن  َّللا َ اَل ُيْرِمُح َعَسَل اْلُسْفِدِجيغَ  ْحُخ ِإن  َّللا   سػرة يػنذ: َما ِجْئُتْع ِبِو الدِّ

في   السجتسعفكانت قجوة إلفخاد  ىػ يعج مغ إحجى واجباتيا االجتساعية،]81، اآلية
(27)والتسدظ بكيع الجيغ الدامية وىجميا بغس الفػاحر

. 
 في السشيجيالتجرج  فيكسا تجرجت انصالقاا مغ تأصيميا لتمظ الػاجبات  -خ

وغس البرخ  اإلصالح وحخصت عمى عجم االختالط  بالشداء واالختالء بيّغ،
َوَل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر قػلو تعالى : فين هللا نيى عغ الفحذاء والسشكخ أل عشيغ

ْفَس الَِِّت َحرََّم اَّللَُّ ِإلَّ ِِبْْلَقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكمْ  َها َوَما َبَطَن َوَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ سػرة [، تَ ْعِقُلونَ ِمن ْ
 . ]151:األنعام ،اآلية 

 فيالحالل  ولت السشارة العمسية تأصيميا تحخي حا التيومغ الػاجبات االجتساعية  -د
 .(28)غغ والحخام بيّ عغ الذبيات فالحالل بيّ  واالبتعاد كل معاشيع

تو مغ أحج مدؤولياتيا السشارات التي أدت واجبيا وأصمت شعػرىا بو، وأعجّ ومغ    -ذ
مغ أعطع الصخق في شسال إفخيكيا  التي أعجىا الجكتػر الذيبيالصخيقة الدشػسية 

و حراد أ أوبو  مغ زراعة  واألخحلكيسة العسل  لجسعيا بيغ الجانب العسمي والشطخي 
(29)لمديتػن فزالا عغ أدوارىا الجيادية التي ال يشكخىا التاريخ   جشي

. 
عمى أعسال البخ  ة ذات واجب اجتساعي، حاثةيتزح مسا سبق أن السشارة العمسي

يأمخنا  التي االجتساعيةوالخعاية  االجتساعيعمى مبجأ التكافل  مؤكجة بحلظ والخيخ،
و كل مغ وىػ سمػك اتبع اإلسالم وكل ىحا يجعل الشاس يعيذػن في محبة ووئام. ابي

عمى أنيع مدئػلػن عغ راحة الجساعة -تباعإلمغ الذيخ والسخيجيغ وا-بالسشارة 
 .مكانتيع لعطع ما قجمػه مغ خيخ ونفع فارتفعت وسعادتيا
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 :الخاتمة
 اآلتي:مغ خالل تشاولشا ليحا البحث تػصمشا إلى 

وقيع  مبادئ ياأن  عمى  بيا فزالا إليسانيا وأكجتيا  واجباتياأْصمت العمسية السشارة   -1
بيحه الكيع  أفخاده فتسدكػامجتسعشا مشح انتذار اإلسالم بيغ  في أصمية وججتإسالمية 

في مجتسعيع ألنيا قيع إسالمية مغ ىجى الكتاب والدشة وقج  مشاراتيع لشذخىاداخل 
ليع وزنيع داخل السجتسع  جييع، فأصبحيومخ رفعت ىحه الكيع مغ أصحاب السشارات 

 وثقميع ألنيع كانػا وال زالػا عشاصخ فاعمة في كل أوجو الحياة.
كػاجب تأصل فييا وبجسيع مخيجييا  ،حاا ور السشارة التخبػي يتجمى واضد أن   -2

وارتقى بيع لكل خمق شيب وىحا يتعجى دورىا إلى شيء أكبخ مغ ذلظ أال وىػ 
يخ مغ ، فيي جحبت عجد كبالذعػر بالػاجب تجاه كل مشحخف وغيخ سػى أخالقياا 

يا وأصبحػا عشاصخ خيخ وأصمحت نفػسيع وىحبت ،السشحخفيغ عغ الدمػك الدػي 
في تشكية السجتسع مغ عشاصخ ديع يالجور التخبػي لمسشارة  أي أن   ،في السجتسع فعالة
أدت واجبيا يا عاممة وغيخ متػاكمة بسعشى فالسشارة العمسية الرػفية يتزح أن   .الدػء

وما حسمو معو مغ تحمل وعادات مخالفة لمجيغ الحشيف فيي  حتى في فتخة االستعسار
 في تكان ايحيث أن   ،األيتام واألرامل والزعفاءخجمة في  الحياة مشاحيفي كل عاممة 

الذعػر بالػاجب وعمى ذلظ ف وقخبى مغ هللا. وىحا كمو عبادة ،خجمة السحتاجيغ
العسمي الحي الصخيق بو رسست  التخبػي الحياألخالقي لمسشارة تجمى مغ خالل دورىا 

 مجاىجة.و عابجة عاممة فأصبحت روحو  واُلخمقيالكسال اإليساني  أوصل السؤمغ إلى
ارتباط  ، وىحا أدى إلىضاتالخياالشفذ بالسجاىجات و عيػب عالجت السشارة  -3

ت إسفارىع وعقػليع  مغ ىحا األدب امتأل، فليعقجوة  ػخيع واتخاذىعبذي السخيجون 
 ما خمفو الذيػخ لسخيجييع وما حسمو األتباع عغ السخيجيغ فيحا فغ أدب، الحي ىػ نتاج

عمى استقامت األخالق تشعكذ  ألن   ت السخيج عمى تقػيع أخالقو،حثفالسشارة بذيػخيا 
 بالخيخ والشفع.  السجتسع
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الػسيمة  لسعخفة ىػ و  بالعمع،الصخيق لمتقخب إلى هللا يكػن  أن   أكجت السشارة عمى   -4
 رة بفزلالسشاوتقخبشا إليو ال يتع إال بو. فكان ازدىار الحياة العمسية في  هللا تعالى

، قخاءات وحجيث، وعقيجة، وفقوجيػد شيػخيا الحيغ بخعػا في كافة العمػم الجيشية مغ 
وتشػعو ا كان لو بالغ األثخ في ازدىار األدب كسا كان ىشاك نطع الذعخ الرػفي مس  

 .مغ واجباتيا أعجتو واجباا الحي  تعميع األشفالالكيام بو 

وىػ يعج  محاربة العجيج مغ الطػاىخ اليجامةكبيخ في سشارة العمسية دور  مكان ل  -5
بغس الحث عمى في  اقجوة إلفخاد مجتسعي فيي مغ إحجى واجباتيا االجتساعية،

 رسػل هللا وما "اجتشػا الدبع السػبقات قالػا يا :وغيخه لقػلوكالدحخ والخبا  الفػاحر
 الخبا وأكلكل أو  بالحق، الإ وقتل الشفذ التي حخم هللا الذخك باهلل والدحخ، قال: ىغ،

فكانت   (35)لسؤمشات الغافالت" السحرشات  ا فحالدحف وقيػم  والتػليمال اليتيع 
 والزالت. بكيع الجيغ الدامية ةتسدكم
 هوامش:ال

ا الذيػخ لسخيجييع وىى أوراد تقخأ إما قجمييالشرػص الشطخية التي  مجسػعة الػرد: )*(
 .نطام كل مشارة أو زاوية مداء. بحدبوأما  ،صباحاا 

جسعية الجعػة  شخابمذ، تأكيج األصالة، في دور التخاث الذيباني: التػميعسخ -1
 .137ص ،1ط ،2555 اإلسالمية،

شخابمذ، جسعية الجعػة  سبتسبخ،17-16 ،العالسي اإلسالمي ممتقى الترػفل اأعس
 .552ص ،1995 اإلسالمية،

 .66القاعجة  ، رقع1992الجيل، بيخوت، دار قػاعج الترػف، أحسج زروق:

 .172،ص2،ط1992مرخ، الحجة السؤتاه، :القصعانيأحسج 

التػفيق، أحسج  الدبتى تحقيقإلى رجال الترػف وأخبار أبى العباس  : التذػفالتادلي
 .222،ص1983 ،الخباط

أحسج العباس  ألبػفخوع عجة وتشتدب  بالعخاق ولياىػ صاحب الصخيقة الخفاعية  )**(
 .1961في تأكيج األصالة، التػمي الذيباني، دور التخاث عسخ

 .172مخجع سابق ،ص الحجة السػتأة، أحسج القصعانى:-6
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، 1977دار الكتب الحجيثة ، إبخاليع ىالل، تحقيق، ،الػليعمى حجيث  الػلي خقص -7
 .465ص

 ،رقع الحجيث،3،/373صبغ ثعمبة، حسدة والتخىيب عغالتخغيب  فيالسشحريأخخجو  -8
 .2552 القاىخة، ،4578

 الحجيث، والتػاضع رقعاستحباب العفػ  واألدب بابالبخ والرمة  مدمع كتابرواه  -9
2588. 

 تحخيع التحاسج والتباغس،،رقع الحجيث، واألدب بابرواه مدمع، كتاب البخ والرمة  -15
2588. 

 .85ص ،1975 دار السعارف، مرخ، أبػ الحدغ الذاذلي، عبج الحميع محسػد: -11

 ه،1227 الحكع العارف  أبى مجيغ لمذيخ  أحسج بغ عبج القادر،شخح  أبػ مجيغ: -12
 .152ص

 .118،156،175سابق،ص الترػف مرجرالتادلى :التذػف  إلى رجال  -13

مكتبة  شخابمذ، الرادق الغخيانى، الرادق تحقيقعجة السخيج  أحسج الدروق: -14
 .38،ص1،"1996 شخابمذ العالسية،

والسػحجيغ حديغ سيج عبجا هلل: السترػفة في السغخب األقرى في عيج السخابصيغ  -15
 .116،ص1994،معيج البحػث والجراسات اإلفخيكية،القاىخة مرخ

 .451بيخوت دار الجيل،ص خمجون: السقجمة،ابغ  -16

األنجلدية أصػليا السذخقية وتأثيخاتيا  السغخب فيدمحم عادل: التخبية اإلسالمية  -17
 .71، ص1987خية لمكتاب،السر الييئة

الجعػة  شخابمذ جسعيةوالصخق الرػفية في ليبيا،  محسػد: الترػفجسعة  -18
 .126ص ،2554اإلسالمية ،

 .664ص ،1955 ،الحديشيمكتبة العصار ،مرخ  ،2بذكػال: الرمةجابغ  -19

اآلبار:  وأيزا ابغ.21سابق،ص، الترػف مرجرالتذػف إلى رجال  التادلى: -25
 .1885،84،85أصحاب القاضي عمى الرػفي، فيالسعجس

 .457-233-159سابق،ص، الترػف مرجرالتادلى : التذػف إلى رجال  -21

 .254نفذ السرجر،ص -22
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 ،1ط ،2555 العخبية، مصابع الػحجة الداوية، دمحم الصػيخ :الداوية تاريخ وحزارة، -23
 .99ص

 .254سابق،ص الترػف مرجرالتذػف إلى رجال  التادلى:  -24

حديغ الديج عبجا هلل: : السترػفة في السغخب األقرى في عيج السخابصيغ  -25
 .95ص، سابق والسػحجيغ مخجع

 ومحادثة األكياس بسغ أقبخ مغ العمساء والرمحاء بفأس، سمػة األنفاس :الكتاني -26
 .53-52ص ،1899 ،3ج ،فأس

 .199سابق،ص الترػف مرجرالتذػف إلى رجال  التادلى: -27

 .239السرجر، صنفذ  -28

 بيخوت دار، اإلسالميمكثفة مغ تاريخ الترػف  الذيبى: صفحاتكامل مرصفى  -29
 .175ص،1ط،1997السشاىل،

رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الستحاربيغ مغ أىل الكفخ والخده باب رمى  -35
 .6857السحرشات وقػل هللا عد وجل رقع الحجيث

 


