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 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب

 

  حلاسعيد فرج أمحد ص. د  3102اخلامس  العدد  –جممع  –جامعة املدينة العاملية جملة  

 ملخص البحث
 

ستوى املعلى املستوى الفردي وعلى فإن ديننا اإلسالمي قد حثنا على حتقيق اخللق الرفيع 
اجملتمعي، ومن ضمن الوسائل لتحقيق هذا اخللق على املستوى اجملتمعي النصيحة، اليت خيتلف فيها 

حيث قام ديننا باحلث على واجب النصح  ؛التقاليد الغربية املختلفة كل االختالف عنالنظام اإلسالمي 
ملسلمني وعامتهم، وجعل هذا من أعمدة الدين بل جعله وتقدميه بآدابه، وجعله هلل ولرسوله وألئمة ا

يف  سيأيت معناالعمود األساسي والركن األعظم يف إقامة الدين، كما  -صلى اهلل عليه وسلم-املصطفى 
احلديث الشريف، وهذا لسمو ديننا، أما يف اجملتمعات والتقاليد الغربية القائمة على نظريات مقطوعة عن 

لتجارب البشرية الغري معصومة، فقد سادت أخالقيات االنفرادية واالنعزال عن السماء وتنتمي إىل ا
اجملتمع واهتمام كل شخص بنفسه، فقتلوا النصيحة وتقدميها حبجة عدم التدخل يف شؤون اآلخرين، 

  .وحاربوها باسم احلرية الشخصية
رجوع إىل النصوص الورقات حاول الباحث البحث عن املقاصد الشرعية من النصيحة بال هويف هذ

الشرعية فيها، مث عمد إىل النظر يف أسس الفكر الغريب ومرجعهم يف هذا، وقارن بني املنهجني من أجل 
التوصل إىل مكمن اخللل يف الثقافات الغربية، وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج التحليلي االستقرائي 

النصيحة، واستنباط املقاصد الشرعية، مث االستنباطي، من خالل استقراء النصوص الشرعية الواردة يف 
التحليل واالستنباط واملقارنة بني املنهجني لبيان عوار املنهج الغريب ومدى صالحيته لنهضة اجملتمعات 

  .الغربية يف شىت اجلوانب
أن الفكر الغريب القائم على األسس املادية مل  :وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج لعل من أمهها

يف اعتباره، وأن حقيقة املقارنة بني املقاصد الشرعية للنصحية والنصيحة يف الفكر  ايحة مكان  جيعل للنص
الغريب هي مقارنة بني شيء وال شيء، وأن الفكر الغريب قد قدَّس احلرية الفردية حىت طغت على 

 .ة تُعدُّ من التدخل يف شؤون الغرييحالنصيحة واعتربوا أن النص

296



 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب

 

  حلاسعيد فرج أمحد ص. د  3102اخلامس  العدد  –جممع  –جامعة املدينة العاملية جملة  

 :المقدمة
ٍح ب انْيا } :لقائلاحلمد هلل ا قاٍة أاْو ماْعُروٍف أاْو إيْصالا ثيرٍي ميْن َناْوااُهْم إيالَّ ماْن أامارا بيصادا ي ْرا يفي كا الا خا

، [001اآلية  :سورة النساء] {النَّاسي واماْن ي اْفعاْل ذاليكا ابْتيغااءا ماْرضااةي اللَّهي فاساْوفا نُ ْؤتييهي أاْجر ا عاظييم ا
 ...وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد  ((الدين النصيحة)) :لى نبيه الكرمي القائلوالصالة والسالم ع

لذلك كان هذا و  ،فإن العامل هبذا الدين احلنيف يعلم علم اليقني عظم خلق النصيحة يف ديننا
 .وكذلك مقارنتها مع الفكر الغريب ،ا فيها املقاصد الشرعية هلاث يتناول هذه الشعرية العظيمة مبين  البح

 
 :أهداف الدراسة

 .بيان املقاصد الشرعية للنصحية  -0
 .مقارنة مفهوم النصيحة يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب -3
 .مقارنة بني مقاصد الشريعة يف النصيحة والفكر الغريب -2
 .إبراز أمهية خلق النصيحة ونشره يف اجملتمع -1
 

 :مشكلة الدراسة
ليت بدأت تستشري يف اجملتمع املسلم الذي خالقيات الغريبة ااألتكمن مشكلة هذا البحث يف 

حنو  -بل باهلرولة-ولكن األجيال املتأخرة بدأت بالسعي  ،حلمل هذه الرسالة -وجل عز-اختاره اهلل 
فجعلت هذه املشكلة احلافز لعقد  ؛االجتاه الغريب ملا رأوه يف احلياة الغربية من متدن ومعاصرة وتقدم

 هاضي واجملتمع الغريب يف خلق من األخال  وهو النصيحة وبيان تأيري مقارنة بني اجملتمع املسلم االفت 
- :وميكن صياغة هذه املشكلة بعدة أسئلة هي ،مث املقارنة بينه وبني احلياة الغربية ،ومقاصده يف اجملتمع

 ما هو مفهوم النصيحة؟ -0
 ما هي املقاصد الشرعية يف النصيحة؟ -3
 ما هي النظرة يف الفكر الغريب للنصيحة؟ -2
 ل هناك تأصيل للنصيحة يف قيم الفكر الغريب؟ه -1

 اوسأتكلم يف هذا البحث بإجياز عن النصيحة بتعريف خمتصر واهتمام الشارع هبا وجعلها أساس  
من األسس األخالقية يف اجملتمع املسلم، وعن املقاصد الشرعية للنصيحة من خالل النصوص الشرعية، 

من خالل نظر أشهر الفالسفة الغربيني، ومدى حتقق  وعن أسس القيم يف الفكر و املفهوم الغريب
اجملتمعات الغربية هبذه النظريات، وسأقارن بني املنهجني واملقصدين وتقومي سلوكيات اجملتمعني بناء على 

 .هذا اخللق وبيان مكمن اخللل يف ممارسة هذا اخللق من عدمه
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 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب

 

  حلاسعيد فرج أمحد ص. د  3102اخلامس  العدد  –جممع  –جامعة املدينة العاملية جملة  

 :تعريف النصيحة
ُه وله كمنعه ُنْصح  : النصيحة ياة  ونا  اناصاحا يٌح من ُنصٍَّح وُنصَّاٍح  ،صاحاة  وناصاحي ٌح وناصي وهو ناصي

ُته  :يقال. اخلُلوص: خاطاُه وأصل النُّْصح يف اللغة: خالاصا والث َّْوبا : وناصاحا . النَّصيحاةُ : واالسمُ  ناصاحا
ُر هبا عن وهي اخلاليصة اليت ال يُعاواُد بعدها الذنب، وهي كلمة يُ عاب    ،ومنه التوبة النصوح. وناصحُت له

وليس مُيكُن أن يُ عاربَّ هذا املعىن بكلمة واحدة جتاْماع معناه غريها، وهي كذلك  ،إرادة اخلري للماْنصوح له
يازُة : الدعاء إىل ما فيه الصالح والنهي عما فيه الفساد، وقال اخلاطّايبّ  يحاُة كلمٌة جامعٌة معنااهاا حي النَّصي

يحة كلمٌة جاامعاةٌ ومن معانيها با  ،احلاّظ للمانصوح له ُشورةي، وقالوا النَّصي
ا
ُمشتقَّة من  ،ْذُل االجتهادي يف امل

 .0والثاين االْلتئاُم والر فااءُ  ،أاحدمها اخلُلوص والنّ قااء :ماّدة نصح املوضوعة ملعنيانيي 
 

 :األمر بالنصيحة أمر بمقدور
 موصوفة بالتعجيز غري ،طبيقممكنة التاليت حث عليها جاء اإلسالم وجعل كل القواعد األخالقية 

ال تكليف إال  :القاعد اليت تقولبناء على هبا ألخذ لمما ميكن للمسلم العادي  ،ارستهامم واالستحالة يف
يني ميْن حاراجٍ } :وهي مستمدة من قول اهلل تعاىل ،مبقدور ولكن ذلك ال يعين  {واماا جاعالا عالاْيُكْم يفي الد 

شقة أو أن تكون حبيث ال تتطلب أي جهد يف أن تكون القواعد األخالقية بعيدة عن أي نوع من امل
، فإن تربية النفس وهتذيب السلوك ومقاومة الرغبات والشهوات كل خبالف الواقعفإن ذلك  ،العمل هبا

-قصودين هبا والرسول وليس العنت والضيق امل ،كن احتماهلاولكن مي ،ذلك يتطلب جماهدة ومشقة
عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم، فالقواعد إمنا جاء للناس ليضع  -صلى اهلل عليه وسلم

وهي ليست قواعد مثالية يتطلع إليها اإلنسان دون أن يتمكن  ،اإلسالمية واقعية ومناسبة لطاقة البشر
وهي مع تلك الصفة الواقعية فيها كفيلة إذا طبقت أن ختلق اإلنسان املفلح  ،من تطبيقها وبلوغها

 .يتهوسلوكه وشخص هاملستقيم يف خلق
 

 :أنواع القيم في اإلسالم
وقد جرت عادة املفكرين املسلمني  ،النصيحة من أهم القيم اإلسالمية اليت عليها صالح اجملتمع

 :املهتمني بدراسة القيم أن يردوها إىل يالية أنواع
 وهي القيم الكلية الكربى اليت تسمو باإلنسان إىل معايل األمور وترفع مستواه على: القيم العليا
وتعد هذه القيم من أرقى  ،احلق والعبودية والعدل واإلحسان واحلكمة :ومن تلك القيم ،سائر املخلوقات

                                                 

، 202 ،203ص 0القاموس احمليط ج ،013ص 1النهاية يف غريب احلديث ج ،071ص 7تاج العروس من جواهر القاموس ج - 0
 .566ص 0، خمتار الصحاح ج213ص 0، التعريفات ج501ص 3لسان العرب ج
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 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب

 

  حلاسعيد فرج أمحد ص. د  3102اخلامس  العدد  –جممع  –جامعة املدينة العاملية جملة  

وتكتسب هذه القيم مكانتها العالية من خالهلا  ،القيم اإلسالمية وأمساها وأعالها على اإلطال 
 .مضامينها

لبناء احلضاري لألمة اإلسالمية متمثلة با اا وييق  وهي القيم املتعلقة واملرتبطة ارتباط  : القيم احلضارية
، وهي ذات طابع اجتماعي عمراين كاالستخالف واملسؤولية واحلرية ايف التقدم العقلي واملادي مع  

 .واملساواة والعمل والقوة واألمن والسالم واجلمال وغريها
 اصبح سجية وطبع  وهي القيم املتعلقة بتكوين السلوك اخللقي الفاضل عند املسلم لي: القيم اخللقية

يتخلق به ويتعامل به مع اآلخرين لتكوين جمتمع إسالمي فاضل تسوده احملبة والوئام كالرب واألمانة 
.3والوفاء والصرب والشكر واحلياء والنصح والرمحة والتعاون واألخوة والصد 

                                                 

 .31القيم بني اإلسالم والغرب ص  - 3

299



 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب

 

  حلاسعيد فرج أمحد ص. د  3102اخلامس  العدد  –جممع  –جامعة املدينة العاملية جملة  

 :المقاصد الشرعية في األمر بالنصيحة

: حىت أورد اإلمام الشاطيب يف موافقاته ،يف املعامالت مما شاع يف الثقافة اإلسالمية إعمال املقاصد
العادات االلتفات إىل  األصل يف العبادات بالنسبة إىل املكلَّف التعبد دون االلتفات إىل املعاين، وأصل

  سواء  -ولكل حكم يف الشريعة  ،حلكمةومما ال شك فيه أن الشارع احلكيم وضع الشريعة كاملة . 2املعاين
 ،لهي حكمة علمها من علم وجهلها من جا  -قاد أو العبادات أو املعامالت أو األخال كان يف االعت

ومما يتعلق ببحثنا قضية األخال  والقيم اليت هي ركيزة لصالح اجملتمع فقد جعل اإلمام العز بن عبد 
احلياء ": قال ،ا ملقاصد الشريعة اإلسالميةا خصب  ميدان   "شجرة املعارف"السالم من األخال  يف كتابه 

وازع من كل قبيح، فمن الحظ جانب العباد استحى منهم، ومن الحظ جانب اهلل استحى منه، ومن 
الحظ اجلانبني أعطى كل واحد منهما حقه من احلياء، ومن اطَّرح احلياء صنع ما شاء من القبائح 

 .1"والسيئات
ويقول يف ، 1"رحامالشح والبخل وسيلتان إىل منع احلقو ، وسفك الدماء، وقطع األ: "يقولو 

والصد ، الذي ال يضر وال ينفع مباح؛ فإن أضر كان فيه إمث ذلك ": "ترتيب املصاحل واملفاسد"باب 
اإلضرار على اختالف مراتبه، فمن دلَّ ظاملا على مال معصوم، أو ُبضٍع، أو نفس، أو غري ذلك من 

وعليه فكل خلق ، 5"على ذلك اإلضراراحلقو ، فال إمث عليه، من جهة كونه صادقا، وعليه إمث الداللة 
ة اليت حنن حيا والعمل على إجيادها ومنها النصمن األخال  لديه مقاصد سعى الشارع لتحقيقه

 .بصددها

                                                 

 .102ص 3ه، حتقيق أبو عبيدة آل سلمان ج0107الشاطيب، إبراهيم بن موسى، املوافقات، دار ابن عفان، الطبعة األوىل،  - 2
 .107-3/102املرجع السابق  ج - 1
 .036صاملعارف، شجرة  - 1
 .217صشجرة املعارف،  - 5

300



 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب

 

  حلاسعيد فرج أمحد ص. د  3102اخلامس  العدد  –جممع  –جامعة املدينة العاملية جملة  

 :ة في النصيحة واهتمام الشارع بهاالمقاصد الشرعي
من وجهة نظر الباحث هناك أكثر من مقصد شرعي من تشريع النصيحة وجعلها الركن األهم  

 .ولعل من أبرز املقاصد الشرعية يف إقامة النصيحة ،7"الدين النصيحة"اء يف احلديث الصحيح كما ج
 

 :وقاية المجتمع من الضعف واالنحالل
جاء تشريع النصيحة حلماية اجملتمع من الفساد واحلد من نشر الفوضى فال حرية ألصحاب 

ألي فرد أن ينفث مسوم الفساد اخللقي  وليس معىن حرية الفرد يف اإلسالم أن يباح ،الفساد واملفسدين
وهبذا املنع حنول بني بؤر  ،عتبار إتياهنا إحدى حرياته الفرديةاباسم احلرية وعدم إقرار أي فرد على 

نتشار الفساد والعدوى به تتم بسرعة إذا سكت عنه اجملتمع على أن وا ،الفساد وبني نشر عدواها
لذي خيلو من كل صور الفساد والرذيلة ال وجود له إال يف أصحاب واجملتمع ا ،اإلسالم دين احلياة والواقع
فإذا وقعت بعض حوادث الفساد واجلرائم  ،وهلذا فقد عاجل اإلسالم الواقع ،املذاهب الفلسفية اخليالية

يريها الضار على اجملتمع وذلك عن طريق ست تأاخللقية فإن اإلسالم قد وضع من القواعد اخللقية ما مينع 
 .6ماجلرائ

ْنساانا لافيي ُخْسٍر ( 0)وااْلعاْصري }: قال تعاىل ،وهذا هو حبل النجاة من اخلسارة يف الدارين إينَّ اإْلي
ُلوا الصَّاحليااتي وات اوااصاْوا بياحلْاق  وات اوااصاْوا بيالصَّرْبي ( 3) والتواصي باحلق مفهوم   3{(2)إيالَّ الَّذيينا آماُنوا واعامي

وألن املسلمني أمة واحدة فإن اهلل تعاىل أوجب على   ،زام به ودعوة الناس لاللتزام بهلتاالكبري يدخل حتته 
وذلك لتستقيم األمة كلها على كلمة  ؛كل فرد فيهم أن يقوم بتقومي عوج اآلخر ما وجد إىل ذلك سبيال  

ُنونا وا } :قال تعاىل ،وعمال   ويلتزم اجلميع باحلق قوال   ،سواء وشريعة واحدة نااُت ب اْعُضُهْم أاْولييااُء وااْلُمْؤمي اْلُمْؤمي
ةا وايُ ْؤتُونا الزَّكااةا وايُطييُعونا ا للَّها واراُسولاُه أُولائيكا ب اْعٍض ياْأُمُرونا بياْلماْعُروفي واي ان ْهاْونا عاني اْلُمْنكاري وايُقييُمونا الصَّالا

ي اْرمحاُُهُم اللَُّه إينَّ اللَّها عازييٌز حاكييمٌ  ا فيها جانب النصح والداللة على ملؤمنون بعضهم بعض  فوالية ا 01{سا
، وألهنا مانعة ألهنا من لوازم التآخي يف اهلل ؛راخلري والتحذير من الشر واألمر باملعروف والنهي عن املنك

 .وخطوة استباقية الحنالل اجملتمع أو ضعفه
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 :"خيرية األمة"الوصول إلى قوة المجتمع ووحدته 
ا ينشده من قوة إال إذا قوي فيه صوت احلق وعال وظهر الداعون إىل اخلري ي جمتمع مال يتحقق أل

ألن ذلك يؤدي إىل خلق ظاهرة اجتماعية هامة هي الرأي العام  ؛وتوارى صوت حزب الفساد وزمر الشر
الذي يدافع عن املبادئ اخللقية ويعمل على صيانتها ويتصدى ملن ينتهك حرماهتا والرأي العام القوي 

هو الذي يشد أفراد اجملتمع ببعضهم إىل بعض ويقوي أواصرهم ونشر صور الفضيلة وتشجيع السليم 
أصحاب األخال  السامية وتزكيتهم هو السبيل إىل تقوية اجملتمع وحفز عزائم أفراده للتعلق باملثل والقيم 

 .00الرفيعة
مة أخرجت للناس أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم بأهنا خري أ -سبحانه وتعاىل-ولقد وصف احلق 

را أُمٍَّة أُْخريجاْت ليلنَّاسي تاْأُمُرونا بياْلماْعُروفي وات ان ْهاْونا عاني اْلُمْنكاري واتُ ْؤميُنونا بياللَّهي } :فقال تعاىل ي ْ والاْو  ُكْنُتْم خا
قُ  ُنونا واأاْكث اُرُهُم اْلفااسي ُهُم اْلُمْؤمي ن ْ ُْم مي ي ْر ا هلا أن هذه  -سبحانه–فبني اهلل  03{ونا آمانا أاْهُل اْلكيتاابي لاكاانا خا

ألن كل أمورهم خري  ؛إليهم اأنفعهم هلم وأعظمهم إحسان   فهي ،للناس اليت أخرجت األمة خري األمم
 ،وأقاموا ذلك باجلهاد يف سبيل اهلل بأنفسهم وأمواهلم ،نفع للناس ب أمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر

 اهو اجملتمع الذي يتخذ من النصيحة ممارسة عملية وسلوك  وهذا كمال النفع للخلق واجملتمع القوي 
باملعروف  والذي نفسي بيده لتأمرنَّ )) :-صلى اهلل عليه وسلم-فقد قال رسول اهلل  ؛اأساسي   اجمتمعي  

 .02((عونه فال يستجاب لكمدمن عنده مث لت اولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقاب  
يف األمر  -مرضوان اهلل عليه-قدوة حسنة للصحابة  -صلى اهلل عليه وسلم- ولقد كان رسول اهلل

ُهْم } :باملعروف والنهي عن املنكر يقول تعاىل َّ اأْلُم يَّ الَّذيي جيايُدوناُه ماْكُتوب ا عيْندا الَّذيينا ي اتَّبيُعونا الرَُّسولا النَّيبي
َْنييلي ياْأُمُرُهْم بيا ُُم الطَّي بااتي واُُيار ُم عالاْيهيُم اخلْاباائيثا يفي الت َّْورااةي وااإْلي ْلماْعُروفي واي ان ْهااُهْم عاني اْلُمْنكاري واُيُيلُّ هلا

ْم فاالَّذيينا آماُنوا بيهي واعازَُّروُه واناصاُروُه واات َّ  لا الَّيتي كااناْت عالاْيهي ُهْم إيْصراُهْم وااأْلاْغالا ذيي أُْنزيلا ب اُعوا النُّورا الَّ واياضاُع عان ْ
 .01{ماعاُه أُولائيكا ُهُم اْلُمْفليُحونا 

مل اهلل الدين املتضمن لألمر بكل معروف والنهي عن كل كأ -صلى اهلل عليه وسلم-فبالرسول 
كما أن   ،وإحالل كل طيب وحترمي كل خبيث وحترمي اخلبائث يندرج يف معىن النهي عن املنكر ،منكر
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ألن اهلل تعاىل قد أخرب  ؛وهلذا كان إمجاع هذه األمة حجة ،ملعروفإحالل الطيبات يندرج يف األمر با
فلو اتفقوا على إباحة حمرم أو إسقاط واجب أو حترمي  ،أهنم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر

 .01حالل أو إخبار عن اهلل تعاىل أو خلقه بباطل كانوا متصفني باألمر باملنكر والنهي عن املعروف
فأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر  ؛واقتدوا به -صلى اهلل عليه وسلم-بة بالرسول وقد تأسى الصحا

تلك البيعة اليت حدث  -صلى اهلل عليه وسلم-ووفوا مبا بايعوا عليه رسول اهلل  ،وتناصحوا فيما بينهم
طاعة على السمع وال -صلى اهلل عليه وسلم-بايعنا رسول اهلل  :فقال 05عنها الوليد عبادة بن الصامت

 ابواح   اعلينا وعلى أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفر  ة يف العسر واليسر واملنشط واملكره وعلى أير 
 .07عندكم من اهلل فيه برهان، وعلى أن نقول باحلق أينما كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم

 
 :إصالح النفس البشرية

خيفى أير النصيحة على النفس قبل أن وال  ،إن إصالح النفس من مقاصد التشريع بشكل عام
 :ولذلك خاطب اهلل تعاىل من ينصح الناس وينسى نفسه خبطاب شديد قال تعاىل ،تكون على الغري

ُلونا اْلكيتاابا أافاالا ت اْعقيُلونا } والناصح للغري جيد يف  06{أاتاْأُمُرونا النَّاسا بياْلربي  وات اْنساْونا أانْ ُفساُكْم واأانْ ُتْم ت ات ْ
والناصح للغري العامل مبا يعمل الداعي  ،ملا أمر به غريه اعن إتيان ما هنى عنه الناس ودافع   اع  فسه امتنان

ييق بني دعوة الناس وإصالح وهناك ارتباط و يف نفسه  اال بد أن يكون صاحل  للخري القدوة احلسنة 
 .النفس

 
 :إصالح المجتمع

امة حكمه يف األرض وتطبيق شرعه والعمل مبا عباده الصاحلني بإق -سبحانه وتعاىل-كلف اهلل 
يف اجملتمع ويسعى  اصاحل ،جاء به اإلسالم وال يكفي ذلك بالتزام املرء ولكن ال بد أن يكون لبنة حسنة

ة هي من أعمدة الدين وال املعروف والنهي عن املنكر والنصيحإىل صالح من حوله ولذلك شرع األمر ب
فالعصر الذهيب األول خري أمة أخرجت  ؛لية من اجلرمية ومن النفا يعين وجود هذه األمة أن تكون خا

وكذلك مل خيل جمتمعها  ،فقد كان هناك عدد كبري منهم ،من املنافقني للناس كان على طهارته غري خالٍ 
ا ليديه ومن غدر فجوزي جبنس عمله قطع   ،ومن سر  فقطع ،فقد كان هناك من زىن فرجم ،من اجلرمية
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وكل هؤالء من الذين استظلوا مبظلة اإلسالم وأشهروا وأعلنوا إسالمهم، ولكن كان  ،لعينيه ورجليه ومسال  
 .ا واليد العليا هلل ولرسوله وللقائمني بأمرها ال مستعلن  الشر هذا مستخفي  

على وجوب إصالح اجملتمع ومن اآليات  -صلى اهلل عليه وسلم-فقد دل كتاب اهلل وسنة رسوله 
ْنُكْم أُمٌَّة ياْدُعونا إيىلا اخلْارْيي واياْأُمُرونا } :األمة قوله تعاىل لسعي يف إصالحاالدالة على وجوب  واْلتاُكْن مي

فالدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن  03{بياْلماْعُروفي واي ان ْهاْونا عاني اْلُمْنكاري واأُولائيكا ُهُم اْلُمْفليُحونا 
صلى -وملا قامت هذه األمة يف عهد الرسول  ،مجتمع الصاحل عنهااملنكر من النصيحة اليت ال غىن لل

را أُمٍَّة ُأْخريجاْت ليلنَّاسي  }: وصفها اهلل بقوله -اهلل عليه وسلم ي ْ  .اآلية {...ُكْنُتْم خا
واعادا اللَُّه الَّذيينا آماُنوا } :-سبحانه وتعاىل-ووعد اهلل هذه األمة بالنصر والتمكني يف األرض فقال 

ُلوا الصَّ  ْنُكْم واعامي ُْم ديين اُهُم مي ْم والاُيماك نانَّ هلا ْن ق اْبليهي ا اْستاْخلافا الَّذيينا مي احليااتي لاياْستاْخليفان َُّهْم يفي اأْلاْرضي كاما
ْيئ ا وامانْ  ْوفيهيْم أاْمن ا ي اْعُبُدونايني الا ُيْشريُكونا يبي شا لان َُّهْم ميْن ب اْعدي خا ُْم والاُيباد  ب اْعدا ذاليكا  كافارا   الَّذيي اْرتاضاى هلا

ُقون  .31{فاُأولائيكا ُهُم اْلفااسي
 

 :المحافظة على المقاصد العامة في التشريع المتمثلة في الكليات الكبرى
واملقصود أن القيام بالنصيحة هو كما دلت عليه النصوص قيام بأمور الدين وعليه فالقيام هبا 

 :بأمر النصيحة ال يتناىف مع قول اهلل تعاىلحفظ للكليات اخلمس الكربى يف الشريعة اإلسالمية والقيام 
يني  } ُساْيطيرٍ } :تعاىل وقوله{ ...الا إيْكرااها يفي الد    .{...لاْستا عالاْيهيْم مبي

وهذا أمر معلوم  ،مدنية وهي نص واضح أنه ال جيوز إجبار أحد يف الدخول يف الديناألوىل ية واآل
ل على الدعوة إىل اهلل باليت هي ولكن هناك آيات تد ،من الدين بالضرورة واآليات كثرية يف هذا املعىن

واماْن } :أحسن ونشر اإلسالم يف أرجاء املعمورة والتحفيز جبعل األجر الكبري هلذا العمل قال تعاىل
 :-صلى اهلل عليه وسلم-وقال  30{أاْحساُن ق اْوال  مميَّْن داعاا إيىلا اللَّهي واعاميلا صااحلي ا واقاالا إينَّيني مينا اْلُمْسليمينيا 

 .33((من محر النعماهلل بك رجال واحدا خري لك  ن يهدينَّ أل))
ومما يدل على أن النصيحة فيها حفاظ للكليات اخلمس أن الشارع احلكيم جعل األمر باملعروف 

من رأى منكم )) :-صلى اهلل عليه وسلم-كما قال   ،والنهي عن املنكر فريضة على كل مسلم ومسلمة
نااُت ب اْعُضُهْم أاْولييااُء ب اْعٍض ياْأُمُرونا بياْلماْعُروفي } :وقال تعاىل .32((... فليغريهمنكرا  ُنونا وااْلُمْؤمي وااْلُمْؤمي
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ي ارْ  اةا وايُطييُعونا اللَّها واراُسولاُه أُولائيكا سا ةا وايُ ْؤتُونا الزَّكا محاُُهُم اللَُّه إينَّ اللَّها واي ان ْهاْونا عاني اْلُمْنكاري وايُقييُمونا الصَّالا
 .31{يٌز حاكييمٌ عازي 

ا متضامنة متعاونة متحابة آخذة على يد السفيه مانعة أي احنراف وهذا معناه أن تكون األمة مجيع  
هذا الذي جعل تبليغ  ،حد يف هذه األمةون احلفاظ على الدين مسئولية كل واوهكذا يك ،عن الدين

 .الدين ونشر رسالته هي مهمة األمة كلها
اظ على الكليات الكربى األخرى اليت راعاها الشارع من حيث ومثل احلفاظ على الدين احلف

ألن العدوان على النفس  ؛فاحلفاظ على النفس ،اوالنصح باحلفاظ عليها ياني   ،النصح بالقيام هبا أوال
ا على قتل تعقيب   -سبحانه وتعاىل-بل ال أكرب منه بعد الشرك كما قال  ،اإلنسانية بالقتل جرمية كربى

ناا عالاى بايني إيْسراائييلا أانَُّه ماْن ق اتالا ن اْفس ا بيغارْيي ن اْفٍس أاْو فاسااٍد يفي } :ألخيه أحد ولدي آدم تاب ْ ْن أاْجلي ذاليكا كا مي
اءاتْ ُهمْ  ا فاكاأامنَّاا أاْحياا النَّاسا مجاييع ا والاقاْد جا ناا بياْلب اي  نااتي مُثَّ إينَّ  ُرُسلُ  اأْلاْرضي فاكاأامنَّاا ق اتالا النَّاسا مجاييع ا واماْن أاْحيااها

ُهْم ب اْعدا ذاليكا يفي اأْلاْرضي لاُمْسريُفونا  ن ْ  .31{كاثيري ا مي
ا فييهاا واغاضيبا اللَُّه عالاْيهي } :-سبحانه–وقال أيضا  اليد  نَُّم خا ا فاجازااُؤُه جاها ن ا ُمت اعام د  واماْن ي اْقُتْل ُمْؤمي

اب ا عا  لزوال الدنيا أهون عند اهلل )) :-صلى اهلل عليه وسلم-وقال رسول اهلل  35{ظييم اوالاعاناُه واأاعادَّ لاُه عاذا
 .37((من قتل رجل مسلم

 :ا احلفاظ على النسلومنها أيض   
ألن لإلنسان ميزة خاصة عن سائر احليوانات يف  ؛وال نعين بكلمة النسل هنا جمرد الوالدة واإلنسان

فاألبوة والبنوة واألخوة واألمومة والعمومة  ،ريعة باألرحاموهو صالت القرىب اليت تسمى يف الش ،النسل
واخلئولة هذه الصالت اليت تقوم بني أبناء األسرة الصغرية والعائلة الكبرية مث القبيلة مث الشعب هي اليت 

وكذلك وجود فرد صاحل تنمو فيه املشاعر اإلنسانية   ،يتوقف عليها وجود أمة صاحلة يتابط أفرادها
 .الفداء والعطف والشعور باملسئولية حنو اآلخرينكالرمحة و 

 :ا احلفاظ على العرضومنها أيض  
ة على النفس املادية وحرمت عفكما حافظت الشري ،واملقصود هنا النفس املعنوية للشخص

 ،ا باحلفاظ على نفس اإلنسان املعنوية وهي مسعته وكرامته وعرضهالعدوان على الدم فإهنا جاءت أيض  
وحرمت الغيبة والنميمة والغمز واللمز والطعن يف األنساب وتفاضل الناس  ،ااملسلم فسوق   فجعلت سباب

                                                 

 .73سورة التوبة اآلية  - 31
 .23اآلية سورة املائدة  - 31
 .32سورة النساء اآلية  - 35
 .13ص 3األلباين، صحيح وضعيف سنن النسائي ج - 37
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يف اللون أو املوطن أو اجلنس وجعلت العقوبات على التعدي على هذه األمور عقوبات تعزيرية متوكة 
  .حلكم احلاكم واجتهاده وذلك ليقرر فيها العقوبة املناسبة

  :قلا احلفاظ على العومنها أيض  
كل ما من شأنه أن يشوش الفهم   نهنى الشارع ع دفق ،الذي ميلك به التمييز ويفهم به األشياء

وإن كان  ،وفرض يف بعض هذه األمور عقوبات رادعة ،السليم ويصرف العقل عن مساره الصحيح
حد ن ومعلوم أ ،ا منها قد يؤدي إىل الردة والكفرألن بعض   ؛بعضها يدخل يف باب احلفاظ على الدين

 .ا على الدينالردة قد شرع حفاظ  
 :ا احلفاظ على املالومنها أيض  
واالا } :قوام احلياة وال قيام إلنسان وال بقاء له إال باملال الذي وصفه اهلل بذلك فقالالذي هو 

ُْم ق اْوال  ماْعُروف اتُ ْؤتُوا السُّفاهااءا أاْمواالاُكُم الَّيتي جاعالا اللَُّه لاُكْم قيياام ا وااْرزُُقوُهْم فييهاا وا   36{اْكُسوُهْم واُقوُلوا هلا
 .فاملال هو قوام احلياة

                                                 

 .1سورة النساء اآلية  - 36
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النصيحة في المفهوم الغربي من وجهة نظر فالسفتهم ومدى تطبيقها في المجتمعات الغربية 
 :المعاصرة

 .علم األخال  والقيم عند الغرب
ه وضع املعيار احلقيقي لعلم وذلك أن ،يعترب سقراط الواضع احلقيقي يف نظر الغرب لعلم األخال 

فقد حرص أن  ،وهو املعرفة وتلك قاعدته األخالقية املعرفة هي الفضيلة واجلهل هو الرذيلة ،األخال 
 ما كي ويبت حىت املمات ملا حُ  ،مع ما يدعو إليه من أفكار اتكون حياته العملية وسلوكه األخالقي متطابق  

د دعا إىل يبات القيم من خالل نظرية املثل اليت هي يف نظره عليه قضاة أيينا باملوت، وأما  أفالطون فق
 .يابتة وخالدة ومعياره مقارب يف جوهره ملعيار سقراط وال خيتلف إال بالتحليل والتسمية وهو العدالة

وأما أرسطو فقد انتقد أستاذه أفالطون يف فلسفة الثنائية عامل احلس وعامل العقل ومعيار أرسطو 
ا لظروف التقدير العاقل للفرد ا إمنا جعل تقديره تبع  ا واضح  سط ومل يتك له حتديد  االعتدال أو التو 

، فيقوم املعيار عندهم على الفضيلة وترك 21بعد أن ندربه على صحة النظر ملعرفة هذا الوسط ،33نفسه
 .الرزيلة مبعيارهم العقلي وهذا هو اإلطار العلمي

 
 :النصيحة باعتبارها قيمة من القيم

القيم هي صفات، ف ،يف القيم بإمكاننا القول أن النصيحة تندرج فيها فهي قيمة من القيممن تعر 
رف عفتكون هبا حياة إنسانية وتعاير هبا النظم واألفعال لت ،أو ُمثل أو قواعد تقام عليها احلياة البشرية
يها احلياة اإلنسانية جمموعة من القواعد اليت تقوم عل، وهي 20قيمتها اإلنسانية من خالل ما تتمثله منها

 ميكننا النظر إىل ومن مث ،، وبناء عليه فالنصيحة هي قيمة من القيم23وختتلف هبا عن احلياة احليوانية
 .يف التعامل مع القيم املنهج الغريب

 

                                                 

 .50 – 51األخال  ومعيارها ص  ،محدي عبد العال. انظر د - 33
 .326 – 321قيم بني اإلسالم والغرب ص ال - 21
 .153عبد الرمحن بن زيد الزنيدي، السلفية وقضايا العصر ص . د - 20
 .ه 0107الطبعة األوىل  01ا ص ا علمي  ختصصا ومادة وقسم   :عبد اهلل بن إبراهيم الطريقي وآخرون، الثقافة اإلسالمية. د - 23
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 :المشرع الرئيسي للقيم واألخالق عند الغربالعقل هو 
حيث أقام الفيلسوف   ؛يعترب الغرب باختالف املدارس اليت ينتمون إليها العقل هو املشرع للقيم

القيم على مفهوم جديد وهو مفهوم الواجب غري املشروط  -من أبرز املنسوبني للنظرية املثالية–كانط 
ة األفعال قائمة م أو منافع ومضار وجعل قيمالقي بنتائج األفعال من لذات وآالوأنكر ربط الفكر األخ

نه جيب على اإلنسان أن يرتفع حبياته إىل املستوى وأ ،ت يف الغايات اليت تقوم خارجهاوليس ،يف باطنها
األخالقي الذي يدفعه إىل وضع الواجب يف قلبه وهلذا فاألخال  عنده مطلقة وواجباهتا مسلمات، 

 22لذي يصلح لكل فرد ولكل زمانفاإلنسان عنده كائن قيمي يستطيع أن يكتشف القانون األخالقي ا
ألهنا طابقت الشروط العقلية للمعرفة  ؛وخالصة رأيه أن العلوم الواقعية إمنا استحقت وصف العلمية

بل ينبغي أن نلتمس  ،لقوانني العقل افالعقل هو املشرع لألشياء فال ينبغي أن نلتمس يف األشياء تفسري  
القيم واألخال  يف الفكر الغريب ليست مرتبطة بالسماء وال ف، 21لقوانني األشياء ايف العقل نفسه تفسري  
.وهو املرجعية يف قيمهم وأخالقهم ،وله كامل التشريع ،وإمنا العقل هو املشرع هلا ،يستمدوهنا من الوحي

                                                 

 .33لقيمة األخالقية دراسة نقدية يف الفكر اإلسالمي والفكر املعاصر ص ا ،سامية عبد الرمحن عبد السالم. انظر د - 22
 .أسس القيم يف الفكر الغريب  :وكذا انظر ،011نظرية القيم يف الفكر املعاصر ص  ،صاحل قنصوة. انظر د - 21
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 :أسس القيم في الفكر الغربي المعاصر
، املنفعة أو اللذة ،عقلتقوم القيم يف الفكر الغريب املعاصر على أسس اختذها الغربيون وهي ال

 .نايا هذا البحثي، سنتكلم عنها يف املادة
 

 :(العقل)األساس األول للقيم في الفكر الغربي 
تقوم عليه إال اجتهادات بشرية قاصرة كما مل  ارباني   اومل جتد القيم يف اجملتمع الغريب املعاصر أساس  

تقوم على أسس بعيدة  إلسالم مما جعلهاكما هو يف ا  -وجل عز-حبفظ اهلل  احمفوظ   اقوي   اجتد مصدر  
عن حاجات البشر وما تتطلبه من قيم تنظم عالقات أفراد اجملتمع وتأخذ بيدهم لتكوين جمتمع إنساين 

 .21متحضر
 ،ا للمعرفةا وحيد  كان ظهور هذا االجتاه رد فعل مباشر لفقدان الثقة يف الكنيسة باعتبارها مصدر  

 ،وكان ظهورها يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر امليالدي ،ويروقد مسيت هذه املرحلة بعصر التن
ويرجع ذلك إىل معاداة الكنيسة  ،ويغلب على الفكر العقلي يف تلك الفتة مضادة الدين ومناوأته له

وأن مسائل  ،ا وزندقة  كفر    -اوإن كان صحيح  -واعتبار كل كشف علمي  ،للعلم واضطهادها للعلماء
أضف إىل ذلك ظهور فكر الكنيسة  ،عند اهلل ال جيوز أن يكون للعقل حكم فيها اإلميان منحة من

 .25ومعتقداهتا هزيلة ومشوهة
ويرجع ذلك إىل تسرب اخلرافات الوينية واملعلومات البشرية إىل كثري من تعاليم الديانة النصرانية إذ 

هذا  ،بالوحي والدين اا كفر  جعلتها الكنيسة عقائد إهلية تدخل يف صلب الدين وصميمه وعدت الكفر هب
مها املمزوجة وإصرارها األعمى على التشبث يباإلضافة إىل ضيق صدر الكنيسة بكل من خيالف تعال

 .27هبا
واحملور الذي تقوم عليه الفلسفة العقلية هو أن العقل وحده هو مصدر املعرفة اليقينية وأن له احلق 

وأن  ،اسية كانت أم قانونية أم أخالقية أم دينيةاهات احلياة سيجتيف اإلشراف الكامل على كل ا
اإلنسانية هدف احلياة للجميع وليس اهلل أو اجملتمع أو الدولة أو غريها ويطلق على هذا العصر عصر 

فالعقل عند أنصار هذا املذهب إله  ،وهو العقل ،وليس خبالق للعامل ،اإلميان الفلسفي بإله ليس له وحي
 .26بدون وحي

                                                 

 .007القيم بني اإلسالم والغرب ص - 21
 .71 – 71ت املعاصرة ص اإلسالم يف مواجهة األيدلوجيا ،عبد العظيم املطعين. د - 25
 .031، وكذا القيم بني اإلسالم والغرب ص017ص  ،العلمانية ،سفر عبد الرمحن احلوايل. انظر د - 27
 . 031وكذا القيم بني اإلسالم والغرب ص  312 ،313الفكر اإلسالمي وصلته باالستعمار الغريب ص  ،حممد البهي. انظر د - 26
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ن كل قضية حتمل إ :فيقول ،جعها إىل التجربة العمليةلف هذا وجيعل كل القيم مر ومنهم من خيا
ا حلالة موجودة يف الفعل ال معىن تعرب ال حمالة عن صورة مطابقة للواقع والقيم واملثل العليا مامل تكن وصف  

يم مطلقة هنم ينكرون وجود حقائق وقإأي  ،تكون ذات معىن وقيمة ميكن التثبت منه باخلربة واحلسية
فهي بذلك سلوكيات واقعية حمكومة باألعراف  ،تستمد من العقل أو من أي مصدر آخر سوى التجربة

وأن هذه السلوكيات أو القيم صادقة مبقدار ما تنتج من مثار وما تؤدي من نفع  ،االجتماعية واملادية
فإذا  ،حكام موضوعيةوالقيم يف نظرهم تعرب عن انفعاالت تصيب صاحبها مبشاعر ذاتية ال ختضع أل

قصدت بذلك أن تصور قيمة عليا ال أن تصف حالة  ؛"رد األمانة إىل أهلها واجب أخالقي" :قلت
فأنت بذلك تعرب عن شعورك وميلك وموافقتك حنو رد األمانة ونفورك من عدم ردها  ،موجودة يف الواقع

أو  :"كارناب"يغة مضللة كما يقول إىل أصحاهبا، فالوضعيون يرون أن القيم األخالقية جمرد أوامر يف ص
هي حماولة يقوم هبا فرد جيعل من رغباته الشخصية أماين أو رغبات يدين هبا غريه من أفراد اجملتمع كما 

 .23ا عن اجتاهه األخري يف رفض موضوعية القيم األخالقيةتعبري  " برترندرسل"يقول 
ألن  ؛ تفكرينا حول التجاربجيب علينا أن نسري يف جتاربنا ومنضي يف" :يقول وليم جيمس

، فالتجربة هي اليت جتعلهم يقدمون 11أفكارنا وآراءنا ال تتطور وتندرج حنو الكمال إال هبذا السبيل
 .وُيجمون ويشرعون وُيرمون

 
 :(اللذة أو السعادة)للقيم في الفكر الغربي المنفعة األساس الثاني 

ي الغرض الوحيد الذي هتدف إليه رغبات على أساس أن اللذة ه أنه يستند :ومفاد هذا األساس
املؤسس للمذهب  (بنتهام)رب تويع ،ة ومعيار األحكام اخللقيةوأهنا مستوى األفعال اإلنساني ،ساناإلن

وهو القائل  ،أن السعادة ألكرب عدد من الناس تتحقق بإرضاء اهتماماهتم الفردية :النفعي الذي يرى
فهو  ،ا غري أخالقيا فلسفي  اه النفعي املبين على اللذة يعترب مذهب  واالجت ،10اا رياضي  حبساب اللذات حساب  

إذ قد تأسس يف العهد  ؛وهو مذهب قدمي جديد ،أن اللذة هي الشيء اخلري الوحيد يف الوجود :يرى
 .اليوناين القدمي وظهر بثوبه اجلديد يف مذهب املنفعة الذي نادى به فالسفة أوروبا يف الوقت احلاضر

وأن الغريزة هي احملرك  ،إىل أن اللذة هي صوت الطبيعة (أرستبس)لفيلسوف اليوناين فقد ذهب ا
وجعل معيار اللذة واألمل هي معيار القياس  ،األول ألفعال اإلنسان مثله يف ذلك كمثل احليوان والطفل

 .وقصر اللذة على اللذات البدنية ،اخلريية األفعال وشريته

                                                 

 .156، 157السلفية ص  ،عبد الرمحن الزنيدي. وانظر د ،115، 111فلسفة ص أسس ال ،توفيق الطويل. انظر د - 23
 .ترمجة حممد حب اهلل 05ص  ،النقل والدين ،إرادة االعتقاد، السفر الثاين ،وليم جيمس - 11
 .531ترمجة أمحد الشيباين ص  ،تاريخ الفكر األورويب احلديث ،انظر رونالد ستومربج - 10
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لتقاء مفكريه على القول بأن اللذة أو املنفعة هي اخلري ا إن معامل املذهب النفعي تتلخص يف
 .13ومن مث فإن املنفعة عندهم هي مقياس اخلريية ،املرغوب فيه واألمل هو الشر الذي جيب تفاديه

ه أن :ومذهبه يف املنفعة (أوميابنثام)َنليز الذين يتبعون هذا املذهب ومن املعاصرين من الفالسفة اإل
مع امتيازهم عن احليوان  ااء اللذة وجيتنبون األمل كاحليوانات متام  ئعهم يسعون ور يرى أن الناس بطبا

 .ملبدأ النفعية الستخدامهم العقل باتباعهم
اء اللذات دون التفكري يف الغاية اليت ور  اساعي   ،للمنفعة ال احلديث عبد  وهلذا السبب أصبح الرج

ا إىل اإلحساس بالقيم متام   العصر احلديث أصبح مفتقر  ولذا ميكن القول بأن إنسان ا ،يلتمسها من ورائها
 .12تلك القيم اليت تكمن وراء األشياء وتضفي عليها كل ما هلا من معىن أو داللة

رغم أنه نشأ منذ حدايته يف رحاب املذهب البثامي يف املنفعة  (جون ستيورات مل)ومن هؤالء 
ك اإلنسان ومعيار لألحكام فقصد باملنفعة حتصيل اللذة مشاركا أستاذه بنثام يف إقرار املنفعة كغاية لسلو 

 .واخللو من األمل
الذي يرى أن اخلري  (وليم جيمس)وهو  ،ويتضح املذهب بصورة أوضح عند أحد كبار فالسفته

 .يقوم يف إشباع مطالب اإلنسان وحتقيق رغباته
الصد  هو مدى ما  فإن نظريات العلم يف نظر النفعيني جمرد فروض واحتماالت ومعيار ؛ولذا

ومن هنا جاز يف منطق هذه النفعية أن يوضع حلل املشكلة  ،ُيققه الفرد من وجود النفع العملي املثمر
الواحدة جمموعة من الفروض قد تصد  كلها أو يصد  كثري منها يف وقت واحد مىت أفضت هذه 

 .الفروض إىل حتقيق منفعة
 

 :(ادةالم)األساس الثالث للقيم في الفكر الغربي 
ا على املادة وهي مذهب فلسفي يعترب العقل أو الفكر سابق   ،من أسس القيم عند الغرب املادة

وأن وجود األشياء مرهون بإدراكها فما يدرك بالعقل فهو موجود  ،سواء يف الوجود أو املعرفة أو القيم
 .11وماال يدرك به فمعدوم

لكنيسة وإخفاقها يف تقدمي تفسري صحيح ولعل الذي جعل الناس ينصرفون إىل املادية هو فشل ا
واحنطاط املعرفة اليت كانت تتبناها طوال فتة سيادهتا مما دفع بالكثري من العلماء  ،للعلم واملعرفة

والطبيعيني إىل مهامجة الكنيسة ورفض تلك املعرفة احملصورة فيها مما أودى حبياة كثري منهم لكن املوجة 
                                                 

 .367توفيق الطويل ص . الفلسفة اخللقية د - 13
 .056زكريا إبراهيم ص. املشكلة األخالقية د - 12
راجح . وانظر د ،مصر ،م اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية0373طبع سنة  035املعجم الفلسفي ص  ،جممع اللغة العربية :انظر - 11

 .ة األوىلالطبع 311، 312نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة ص  ،عبد احلميد الكردي
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املوقف فهومجت الكنيسة مهامجة عنيفة من قبل كل من أنصار املذهب  العلمية سيطرت يف النهاية على
وكذلك فشل الفلسفة العقلية املثالية وإفالسها يف إبعاد التوجيه  ،11العقلي احلسي على حد سواء

الكنسي كلية عن اإلنسان وتنظيم اجلماعة اإلنسانية على هذا األساس إذا مالت هذه الفلسفة على 
يد الدين والوحي من جديد فأنكرت الفلسفة املادية الوضعية على الفلسفة املثالية إىل تأي (هيجل)عهد 

 .15موافقتها للكنيسة وتأييدها لدينها احملرف
 

 :ديةالنصيحة والحرية الفر 
وال يوجد يف حناياها الكالم على القيمة اليت هي  ،كانت هذه هي أسس القيم يف الفكر الغريب

تقديس احلرية الفردية على حيث  ،ب آخر عليها وهو احلرية الفرديةوذلك لطغيان جان ،موضوع البحث
مل جيد الباحث فيما وقع بني يديه من حبوث تتكلم عن الفكر الغريب وبسبب هذا  ،حساب النصيحة

فوجدت أن  ،النصيحة من قريب وال من بعيد مما دفع الباحث للبحث عن أسباب هذا التجاهل ذكر
وأال يتدخل الشخص يف  (personal freedom) احلرية الشخصيةإىل  العامل الغريب أصبح متجة

يف إصالح  االعتماد عليهاوعدم  ،ولعل هذا هو السبب الرئيس يف عدم ذكر النصيحة ،حياة اآلخرين
ففي فكرهم أن إحساسهم  ،وهم يرون التقديس حلرية الفرد ولو على حساب غريها من القيم ،اجملتمع

مع ما يرونه منذ نشأهتم  ي القيم واملبادئ من اجملتمع واليت تتناقضباحلرية يبدأ يف الضياع عند تلق
تلك القيم و . املبادئ نفقد إحساسنا باحلرية عندما يبدأ اجملتمع من حولنا بتعليمنا القيم و: فيقولون

ار نستبدل عندها قيم األحر . اعندما كنا أحرار  . صغارا املبادئ اليت تتناقض مع قيمنا و مبادئنا عندما كنا
 .مبادئ األحرار مببادئ املستعبدين بقيم املستعبدين، و

وقد أكد هذا  ،خال  الفردية خاصةوباألاهتمام األخال  يف املسيحية بالفرد من قبل تركز وقد 
قد أكد أن املسيحية ال شأن هلا بإصالح اجملتمعات وال مبسائل  -عليه السالم-االجتاه أن املسيح 

ا يف ا ضعيف  ولذلك َند جانب األخال  االجتماعية خافت   ،هلل هلل دع ما لقيصر لقيصر وما :احلكم
ونتيجة هلذا املنحى الفردي وترك إصالح اجلماعة أير يف هتدم القيم يف اجملتمع  ،التعاليم املسيحية

 .17املسيحي
ولكن مما يدعو إىل املالحظة أن الفيلسوف سقراط الذي كان له الكلمة الكربى املسموعة يف 

ولذلك هنى قومه عن عبادة  ،صالح اجملتمعا للنصيحة والسعي من أجل إي كان ممارس  حاجملتمع املسي

                                                 

 . 60الفكر املادي احلديث وموقف اإلسالم منه ص  ،انظر حممود عثمان - 11
 .013، وكذا القيم بني اإلسالم والغرب ص355الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريب ص  ،حممد البهي. انظر د  - 15
 .323، 320االخال  يف اإلسالم يعقوب املليجي ص - 17
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الغاغة وأجلأوا ملكهم إىل فثوروا عليه  ،ازمانه من هذا أيض   األويان والشرك وهنى الرؤساء الذين كانوا يف
سد الشباب فكان قتله فحبسه امللك مث سقاه السم بعد اهتامه بالكفر بآهلة املدينة وأنه ينكر اآلهلة ويف
وأنه  ،ا يف هدايتهميقول أمام احملكمة أنه كان يعظ املواطنني وُيثهم على الصالح بتعاليمه ونصائحه راغب  

 .16يتقبل املوت وال يعتربه شرا بل يرى فيه اخلري كل اخلري سواء افتضناه سباتا أبديا أم بعثا حلياة جديدة
ة سواء بالنصيحة أو يف غريها ولكنه املنظم للحريات الشخصي اوالدين يف احلقيقة ليس مقيد  

للحياة بشكل عام فإننا َند السيارات مقيدة بالسري على اجلانب األمين من الطريق، والتوقف عند كل 
من السيارات وأصحاهبا،  اإشارة محراء، والدوران يف مناطق معينة وفق تعليمات املرور، وليس هذا انتقام  

 االصدام بني السيارات بعضها البعض، وبني الركبان واملشاة، ولو تصورنا طريق  تنظيم اقتضاه منع  وإمنا هو
 .، ألمكن أن يسري السائق فيه بسيارته أىن شاء وكيف شاءامن الناس دائم   اخالي  

« ملرور»فتدخل الدين هنا يف حرية الفرد، ووضع اإلشارات احلمراء أمامه يف بعض املواقف إمنا هو تنظيم 
بينه وبني غريه من الناس، محاية له « الصدام»إمنا هو عمل على منع . ه يف طريق احلياةاإلنسان، وسري 

 .13من اخلطر أن يصيبه هو، أو يصيب غريه من جراء انطالقه بال قيود وال حدود
وكان لعاقبة احلرية الشخصية باملفهوم الغريب والذي يعين التحرر من كل شيء حىت من القيم الدينية 

إن مليون رجل يف : قالت فيه الربانية أصدرت اجلمعية الربيطانية ملعاجلة الشذوذ اجلنسي تقرير  والتعاليم ا
،   مليون أمريكي يتناولون اخلمور 73وكان قرابة  ،11"مصابون بالشذوذ اجلنسي  -ورمبا أكثر-بريطانيا 

احلريات  على إطال  اخرجت النساء السويديات يف مظاهرة عامة، تشمل أحناء السويد، احتجاج  
، وكانت من أكرب 13امرأة( مائة ألف) 011،111اجلنسية يف السويد، اشتكت يف املظاهرات حوايل 

من املناطق السكنية املأهولة العامرة يلزم أكثر من نصف السكان منازهلم  انتائج احلرية يف الغرب أن كثري  
ورهم بسياراهتم، والثلث ينخلع من تعرضهم ألي اعتداء أيناء جتواهلم أو مر  ابعد غروب الشمس خوف  

حىت أهنم يفضلون الن زوح  اواضطراب   اغري مألوف يف احلي، واخلمس ملئ خوف   اعندما يشاهد وجه   ارعب  
واهلروب، ولكن ال يدرون أين جيدون األمن، وترتفع كل سنة وبشكل غري عادي، نسبة احلاملني لرخص 

م وسياراهتم، وكالب احلراسة الضخمة الشرسة أصبح نقل وحيازة األسلحة النارية والبناد  يف منازهل
كوجود القطط واجلراء املدللة، وفو  هذا كله يزداد الشعور بأن احلكومة،   اطبيعي   اوجودها يف املنازل أمر  

                                                 

 .27 ،25لفالسفة وعلماء اإلسالم صاالخال  بني ا - 16
 القرضاوي، موقع القرضاوي . انظر احلرية الشخصية وآياؤها د - 13

 http://www.qaradawi.net/library/11/3715.html. 
 .7/1/0351األهرام القاهرية يف  - 11
 .2/1/0351األهرام القاهرية يف  - 10
 .31/1/0351أخبار اليوم القاهرية يف  - 13
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واحلالة يف !! على مجيع مستوياهتا الوالئية والفيدرالية، ال تقدر أو ال تريد أو لن حتمي املواطن العادي
 .12اتبدو مستحيلة، ولكن احلقيقة مرعبة متام   أنصع صورها

ومن املفاهيم اخلاطئة أن تفهم احلرية على أهنا عدم اإلضرار باآلخرين، وهذا يعارض مبدأ احلالل 
قاصد الشرعية وليس مبعيار باحة هو الشارع ال غريه بالضوابط واملواحلرام الشرعي فالذي له حق املنع واإل

لك جاءت الشريعة باملبدأ العام ال ضرر وال ضرار يعين ال يضر املرء نفسه خرين، ولذعدم اإلضرار باآل
 .11أو غريه وال يقابل الضرر بضرر مقابل

                                                 

، انظر احلرية 0357آذار سنة  31األمريكية يف " تامي"من جملة ( 01/3/0357من السنة األوىل يف  05العدد )اللبنانية  الشهاب  -12
 القرضاوي، موقع القرضاوي . ها دالشخصية وآيار 

 html.11/3715/rarylib/net.qaradawi.www://http  مساءا 3الساعة  3103 /00/ 31بتاريخ. 
 31/00/3103بتاريخ  khotab/com.almunajjid.www://http/0131الشيخ املنجد، موقع الشيخ املنجد،  - 11

 .مساءا 3الساعة 
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مقارنة بين المنهج اإلسالمي والمنهج الغربي في االعتماد على النصيحة في إصالح  
 :المجتمعات

ني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب يف البداية البد أن نعرف أننا عندما نعقد املقارنة بني النصيحة ب
بناء على ماسبق فإننا نستعد ألن نقارن بني شيء وال شيء فكما مر يف البحث أن النصيحة يف الفكر 

الدين : اإلسالمي عليها عماد الدين لذلك جعلها النيب صلى اهلل عليه وسلم هي الركن األعظم فيه فقال
كليات اخلمس ومن أجل إصالح اجملتمع والنفس واحلياة النصيحة واملقصد من تشريعها احلفاظ على ال

واإلنسان بينما يف الفكر الغريب ال يذكروهنا وال تعترب عندهم من القيم املعتربة بل بالغوا يف احلرية 
الشخصية أو احلرية الفردية وقدسوها على حساب النصيحة فليس هلا ذكر عندهم بل يعتربوهنا من 

ملقدسات الفردية واحلرية فلذلك املقارنة بني الفكرين يعترب يف  اوانتهاك   التدخل يف األمور الشخصية
- :املقارنة أوجهء وال شيء أو بني كل شيء وال شيء ومن البداية بني شي

 تبارك وتعاىل-باهلل  ان النظرة اإلسالمية للقيم تنطلق من منطلق الشرع املطهر املرتبط أساس  أ- 
 .اليت تنظر إليها نظرة مادية حبتةا النصيحة ومنه ،خبالف النظرة الغربية للقيم

  عاصر وصلتها باإلنسان يف فهم طبيعة القيم يف الفكر الغريب امل شديداضطراب وختبط هناك
 ،وواضح هلذه املصدرية ،فليس لديهم تصور سليم ،دها إىل العقل البشري والبعض إىل التجربةفبعضهم ير 

 .فهم هذه القيم اليت يرجعون إليها فما جيمع آرائهم هو عدم التيقن واحلرية يف
 ن غاية النصيحة يف الفكر اإلسالمي هو سعادة اإلنسان يف الدنيا والفوز والنجاة يف اآلخرة أ

أما يف الفكر الغريب فنظرته مادية  ،فهما مرتبطان ارتباطا وييقا حبيث ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر
النظر إىل احلياة الدنيا فقط وغالبا ما تكون هذه اللذات حبتة هتدف إىل حتقيق الرغبات ونيل امللذات ب

 .ومهة غري حقيقيةتم
  النصيحة يف الفكر اإلسالمي حتافظ على الشخصية اإلسالمية ومكانتها يف هذا العامل ومعرفة

 رسالتها يف هذه احلياة باحملافظة عليها وعلى الغري وحماولة إصالحها وإصالح الغري مندفعة إىل هذا بالقيم
األخروية اليت تدفع اإلنسان للعمل رغبة بالسعادة املتمثلة يف اجلنة وهروبا من الشقاء املتمثل بالنار، بينما 

لقاصرة على يف الفكر الغريب الذي مسخ اإلنسان وأبعده عن السماء باملادية أو املنفعة الشخصية ا
هلذا  العقل أو املادة أو املنفعة واللذة ترك  دين أو شرع باإلضافة إىل اختاذهم القوة أو االنفس دون التقييد ب

 .اخللق لعدم ارتباطه مبا يرجونه ويؤملونه بناء على تصورهم للسعادة
  النصيحة يف الفكر الغريب ضلت وطغت عليها ما يسمونه احلرية الشخصية وأطلق العنان للنفس

رب من حجمها بينما يف الفكر البشرية للذاهتا دون التقيد بأي قيود يف مراعاة اجملتمع وقد أخذت أك
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اإلسالمي نرى التوازن بني اجلانبني االهتمام بالنصيحة من أجل إصالح النفس والغري وعدم انتهاك احلرية 
 .11الشخصية اليت هي من احلقو  يف اإلسالم

 .ا يف حياهتاواحلق أن القيم تفقد قيمتها احلقيقة لدى أي فكر أو فلسفة ال تقيم لوجود اهلل اعتبار  
 

                                                 

 .371م والغرب ص القيم بني اإلسال - 11
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 أهم المراجع
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 .العلمية، بريوت، حتقيق طاهر امحد الزاوي وحممود حممد الطناحي
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