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  للدكتور حممد توفيق رمضان

احلمد هللا رب العاملني  والصالة والسـالم علـى سـيدنا حممـد وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني ومـن تـبعهم 
  .بإحسان إىل يوم الدين

. هـــو اهلـــدف واملوضـــوعو تمـــام، هـــو حمـــط االهف ؛اإلنســـانورهـــا هـــو حمع الـــدعوة اإلســـالمية و و موضـــ
ورســالة اهللا . وإقامــة شــرع اهللا فيهــا ،عهــد اهللا إليــه بعمــارة األرض ،فاإلنســان يف اإلســالم مســتخلف
 مبـؤهالت مل يهـب مثلهـا لغـريه، وـذه املـؤهالت غـدا الكـائنَ  ه اهللاتعاىل موجهة إليه ألنـه الـذي ميـز 

  .نهلشرف اخلالفة وخلطاب التكليف من اهللا سبحا املؤهلَ 
زلت ـوكانـت اآليـات األوىل الـيت تنـمهـبط الـوحي، ]  �سيدنا حممد [ قلب اإلنسان  ولذلك كان 
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والتعلم وسيلة تسخري  .أدوات التعلموإىل  ،إىل ما متيز به من أهلية التعلم تشري آليات األوىل هذها
  .لإلنسان ما يف السموات وما يف األرض اهللا

 ،�متمـثًال بـأيب بكـر الصــديق  اإلنسـان الرجــل ؛�دعـوة النـيب  هــدفَ  ولـذلك فقـد كـان اإلنسـانُ 
ممـــثالً بســـيدنا  اإلنســـان الفـــىتو  ،�املـــؤمنني زوجـــة النـــيب  ممـــثًال بســـيدتنا خدجيـــة أم اإلنســـان املـــرأةو 

مـــثالً بعبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف  الغـــين اإلنســـانو  ،� ممـــثالً بســـيدنا بـــالل اإلنســـان العبـــدو  ،�علـــي
 اإلنســان الفقــريو  ،�ممــثًال مبصــعب بــن عمــري اإلنســان الشــاب املرفــهو  ،وعثمــان بــن عفــان وغريمهــا

ــــن ياســــر وصــــهيب الرومــــي و  ــــري ممــــن اســــتجابممــــثًال بعمــــار ب ــــن مســــعود والكث ــــد اهللا ب للــــدعوة  واعب
  ...اإلسالمية

مسـؤولية إقامـة العـدل واخلـري ونصـرة احلـق  الـذي محلـه اهللا ،فالدعوة اإلسالمية توجهت إىل اإلنسان
  .ونشر اهلدى

الـذين ضـوا بشـأا ونشـرها والـدفاع عنهــا  وهـؤالء الـذين توجهـت إلـيهم الـدعوة واسـتجابوا هلــا هـم
...  
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وجبهـود  ،�علـى كواهـل أيب بكـر وعمـر وعثمـان ضـت الدولـة اإلسـالمية بعـد وفـاة النـيب ...أجل
وتضحيام تنامت قوة اتمع اإلسالمي يف مواجهـة قـوى الطغيـان  وصربهم عمار وصهيب وبالل

وبــدأب عبــد اهللا بــن مســعود ونشــاط مصــعب بــن عمــري انتشــر ضــياء القــرآن وهــداه  ...واالســتكبار
  ...الء مواقعهم يف بناء الدولة اإلسالمية واتمع اإلسالميكل هؤ أخذ  ...

  :أصحابه  �كيف أعد النبي 

مل تكــن جمــرد مجــع وتنظــيم، لقــد كــان يرســي ــم قواعــد اتمــع اإلســالمي ــؤالء  �وعنايــة النــيب 
عقـل اإلنسـان وفكـره،  يف تصـحيح العقيـدة، تتمثل يفاملنشود، وذلك من خالل عوامل متكاملة، 

لـى احملبــة واخلشـية واحليــاء، الـيت ــدف إىل صـلة صـحيحة مــع اهللا تعـاىل تقــوم ع ربيـة الوجدانيــةالتو
هــذا القلــب وعــاء حملبــة قدســية بــني اإلنســان  يغــدوالقلــب ودوام مراقبــة اهللا فيــه، يقظــة ال وتــؤدي إىل

املــنعم  عتــه ومتنــع مــن معصــيته، حمبــة تنبــع مــن يقــني أن اهللا ســبحانه هــووخالقــه، حمبــة تــدفع إىل طا
وجعلــه  ،وأنــه ســبحانه هــو الــذي أعطــى الوجــود مجالــه وتكاملــه ،بكــل مــا يتمتــع املــرء بــه مــن نعــم

عــن الدولــة  �النــيب حيــدثهم  مل. راً لرمحتــه تعــاىل بعبــادهســاحة للــنعم الــيت يتمتــع ــا اإلنســان ومظهــ
مـل يف ظـروف ألوال عن املستقبل السياسي أو االجتماعي إال مبقدار مـا يضـيء أفـق ا... املنشودة 

   .ومعرفة اهللا تعاىل وتوحيده....كان يزرع يف أفئدم حمبة اهللا   بل...القهر والشدة
مرحلة ما قبل اهلجرة ومرحلـة مـا بعـد اهلجـرة؛ أو  ،يف دعوته إىل مرحلتني �وإذا قسمنا حياة النيب 

حلتني مالحمـــه كـــل مـــن املـــر   يف فـــإن بنـــاء اإلنســـان وإعـــداده لـــه...مرحلـــة التأســـيس ومرحلـــة البنـــاء 
وعلى الرغم من وجـود عناصـر مشـرتكة بـني كـل مـن املـرحلتني إال أن املرحلـة كانـت ـدف . ومميزاته

كانـت يف ...املنبثقـة عـن تلـك العقيـدةإىل ما ذكرته من تصحيح العقيدة وإحياء املشاعر الوجدانية 
 هـاائق ترتتـب عليهـا آثار بـل كانـت إدراكـاً حلقـ ،عقليـة مل يتلق املسلمون العقيـدة جمـرد أحكـام. مكة

مــن إمنــا وصــل إليهــا ...فمعرفــة اخلــالق احلكــيم الــذي أعطــى كــل شــيء خلقــه مث هــدى ...وجدانيــةال

0 �
*!/     � .ل النظر والتأمل يف هذا الكون خال

��ـ�1 2 

*!/  � ، � %ـ5 
�4ـ$�
 �ـ�3 2�

 ��$678 �9# ":�;�# 2� <�%�1� السـماء واألرض ونعمـه ومن خـالل تـدبر آيـات اهللا يف � =-�0 �

أكثـــر فهمــاً حلقيقـــة الكـــون  كــل ذلـــك جيعـــل  اإلنســان )��B 8,ـــ��
 �,1ـــ� 
A @ ?6ـــ��� ( الــيت 



 حممد توفيق رمضان البوطي. د    بناء اإلنسان هدف الدعوة والرتبية اإلسالمية

www.naseemalsham.com 3

ومـن مث فإنـه مـن شـأن التأمـل املسـتمر ...وحقيقة اإلنسان، وأكثر شعوراً بعظيم نعم اهللا تعـاىل عليـه
  ...واحلرص على رضاه...حمبة اهللا  ينمي يف القلب مبقدار ما يقوي يقني املرء بربه يف هذه املعاين

حـــاورت ...يف هــذه املرحلـــة رســخت الـــدعوة يف عقــول وقلـــوب النــاس مســـألة اإلميــان بـــاليوم اآلخــر
فأشـارت إىل أن . بعـد اإلميـان بـاهللا تعـاىل. عقوهلم يف جممل اإلشكاالت اليت ترد بشأن اليوم اآلخـر

أفنجعــل املســلمني كــارمني  �طــاحل  اإلنســان عاقــل ولــذلك فلــن يســتوي مصــري الصــاحل و مصــري ال
أفحســـبتم أمنـــا  �وال عبـــث يف خلـــق الكـــون الـــذي أتقـــن صـــنعه  �مـــا لكـــم ؟ كيـــف حتكمـــون ! ؟

عنـدما شـككوا  ، وقـدرة اهللا عليـهوحاورهم يف إمكان ذلـك �ترجعون  خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال
ال مــن حييـي العظــام ســي خلقـه قـوضـرب لنــا مـثالً ون �يف ذلـك يف آيـات كثــرية كمـا يف قولــه تعـاىل 

هــو بكــل خلــق علــيم الــذي جعــل لكــم مــن الشــجر شــأها أول مــرة و نيهــا الــذي أيوهــي رمــيم قــل حي
األخضــر نـــاراً فـــإذا أنـــتم منـــه توقـــدون أولـــيس الـــذي خلـــق الســـموات واألرض بقـــادر علـــى أن خيلـــق 

    � ..ليم بلى وهو اخلالق الع مثلهم
نه سبحانه يعلم السـر وأخفـى، ه اإلميانية من شأنه أن جيعل من إميانه بأوربط سلوك اإلنسان مبعارف
إىل حالة من الوعي السـلوكي األخالقـي ...ى ويسمع كل شيءوأنه ير ...وأنه ال ختفى عليه خافية 

مرحلــة بنــاء اتمــع ...مرحلــة مــا بعــد اهلجــرة ...أعــده للمرحلــة الثانيــة وهــذا  مــا ..والرقابــة الذاتيــة
  .و مرحلة البناء التشريعياإلسالمي أ
: ]أي اخلطيــه باملــاء [ نب اللــ ول فيــه الفتــاة ألمهــا يــوم أمرــا أن متــذقد اجليــل الــذي تقــوهكــذا وجــ

فأجابتهـا الفتـاة الـيت ....وأيـن عمـر اآلن: فقالـت هلـا أمهـا...أما مسعت عمر ينهى عن مذق اللـنب 
  .رانا فرب عمر يراناإن كان عمر ال ي: عرفت اهللا وأحبته وامتأل قلبها خبشيته

 ،اإلميـان باجلنـة والنـار...بـاليوم اآلخـرباهللا تعاىل و املرحلة املكية رسخت يف العقول والقلوب اإلميان 
؛ مرحلة البناء التشـريعي ليكـون اتمـع جـاداً يف التزامـه وأعدت للمرحلة املدنية...اإلميان باملسؤولية

  .ووقوفه عند حدود اهللا
ملرحلة املكية جيالً ميتاز بالوعي، ميتاز باملعرفة العميقة حلقائق الكون واحلياة، يف ا �لقد أعد النيب 

هــذا اجليــل كــان قاعــدة اتمــع اإلســالمي ...ميتــاز بإميــان راســخ بــاهللا تعــاىل وصــفاته وبــاليوم اآلخــر
  .الذي تنزل الشرع اإلهلي لبنائه وقامت احلكام الشرعية لضبط سلوكه وتنظيم عالقاته
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تابع مهمة البناء ولكن بآليـة جديـدة تؤكـد علـى احلقـائق االعتقاديـة وترتـب  �جر النيب وعندما ها
عليها النظام التشريعي ومواجهة أنظمة الظلم والبغي يف األرض بروح الشجاعة والتضحية وأخـالق 

  ...الرمحة واحلرص على هداية اخللق
عـده مـن خـالل أولئـك الـذين صـنعتهم كانت اآللية اجلديدة هنا تعتمد بناء اتمع بعـد أن بـىن قوا

أمـا يف هـذه املرحلـة فقـد غـدا ... املرحلة املكية لإلنسان  عقيـدة وتربيـةكان البناء يف. املرحلة املكية
  . البناء للمجتمع والنظام التشريعي الذين يقوم عليه اتمع

تابــة دســتور الدولــة مث ك...مث املآخــاة بــني الصــحابة ...لــذلك كــان يف أول مــا بــدأ بــه بنــاء املســجد 
  .اإلسالمية أو ما يسمى بالوثيقة

. فاملسجد يوطد عالقة احملبة والتعاون بني أبناء اتمع اإلسالمي اجلديد يف ظل طاعـة اهللا وعبادتـه
واملؤاخـاة جتســد طبيعــة العالقــة الــيت جيــب أن تسـود أبنــاء اتمــع اإلســالمي ، والوثيقــة كانــت إيــذاناً 

  .مية اليت ترعى اتمع اإلسالمي وتنظم عالقاتهبوالدة الدولة اإلسال
ومــن أجـــل تكامــل البنـــاء عـــين بتعلــيم الصـــحابة وغـــدا املســجد مـــوئالً للعبـــادة ومركــزاً للـــتعلم إذ فيـــه  

ووجـد فريـق مـن الصـحابة تفرغـوا للعلـم مـع فقـر اتمـع . كانت تعقد حلقات العلم اليت ال تتوقـف
 بإعــــداد الصــــحابة عســــكرياً وحضــــهم علــــى حســــن وعــــين. اإلســــالمي آنــــذاك ، وهــــم أهــــل الصــــفة

وشــجع علــى التنميـــة . االســتعداد ملــا قــد تتطلبـــه الظــروف مــن مواجهـــات مــع أعــداء احلــق واهلدايـــة
: ســعيد اخلــدري ، قــال  وأبــ فيمــا رواه: االقتصــادية والتعــاون يف ســبيل تنميــة أفضــل فهــو الــذي قــال

، فجعـل يصـرفها ذ جاء رجل على ناقـة لـه، إراهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سف بينما حنن مع رسول
مـن كـان عنـده فضـل ظهـر، فليعـد بـه علـى : " ال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمميينا ومشـاال ، فقـ
، حــىت ظننــا أنــه ال حــق زاد، فليعــد بــه علــى مــن ال زاد لــه، ومــن كــان عنــده فضــل مــن ال ظهــر لــه

  ]أخرجه أبو داود [ " ألحد منا يف الفضل 
فمن أولئك الـذي كـانوا يف مكـة ...فق الذي تتجه إليه أبصار املسلمني واسعاً وبعيداً لقد جعل األ

يرعـــــون اإلبـــــل أو يتـــــاجرون بأصـــــناف الســـــلع أو كـــــانوا يف املدينـــــة ال يتجـــــاوز اهتمـــــامهم حقـــــوهلم 
أولئك العباقرة الذين بنوا الدولـة اإلسـالمية األوىل الـيت قامـت لتبـين حضـارة  �ومزارعهم أعد النيب 

وأخالقهــم كانــت ...طموحــام جتــاوزت الزمــان واملكــان . لـى أنقــاض الطغيــان الفارســي والرومــاينع
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ــــراث احلضــــارات األخــــرى فأخــــذوا نافعهــــا وناقشــــوا . مدرســــة حضــــارية راقيــــة ــــوا املــــدن وترمجــــوا ت بن
  ...طروحاا

بــــل كــــان نظــــام حيــــاة حضــــارية ...مل يكــــن اإلســــالم جمــــرد طقــــوس دينيــــة تــــؤدى يف زاويــــة املســــجد
تقوم على اإلميان واألخالق والوعي والرتبيـة الوجدانيـة السـامية والنظـام التشـريعي الشـامل . متكاملة

  . لكل جوانب احلياة
مل يكن اإلسالم جمرد نظرية فكرية تعيش يف أذهان أصحاا ، بل كان حركـة واقعيـة تعتمـد حقـائق 

  .الكون وتستمد نظامها وقوا من هدي خالق الكون سبحانه
أردنا ان نعرض صورة تلخص هذا املعىن فإن أمجل صورة إمنا تتمثل يف هـذه الـبالد الـيت دخلهـا وإذ 

ـم وصـل اإلسـالم إىل هـذه الـبالد فغـدت . اإلسالم من خالل نشاط التجـار املسـلمني وأخالقهـم
ثبـام بأخالق أهلهـا و . للصورة اإلسالمية املتميزةالقاعدة البشرية لألمة اإلسالمية، والنموذج الفذ 

متســكهم بــدينهم علــى الــرغم مــن حمــاوالت قــوى البغــي لتحــويلهم عــن الــدين الــذي أحبــوه دون أن 
  .يصل إليهم به جندي واحد

ليصـلح آخـر هـذه األمـة مبـا صـلح بـه أوهلـا  �وفق اهللا األمة لعودة راشدة لدينها والتزام هدي نبيهـا
  .يع جميب واحلمد هللا رب العاملنيإنه مس


