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 ٢

  
  :الحمد هللا وكفى، والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى، وبعد        

   ورحمة اهللا وبركاته ،،،،،، السالم عليكم                                                     
 يسرني أن أشارك في هذا اليوم الدراسي المبارك، بداية أشكر األخـوة القـائمين   :األخوة األحبـاب         

يكون له األثر الطيب والمردود اإليجابي علـى أبنـاء      الجهد، الطيب، سائالً المولى عز وجل أن        على هذا   
  .شعبنا المجاهد والمكلوم 

المـشاكل   مواجهةستكون حول غرس العقيدة الصحيحة والمفاهيم السامية، ودورها في                  ومشاركتي
   .العائلية وحلها

هي الضابط األمين الذي يحكم التصرفات ويوجه السلوك ويتوقـف علـى            : العقيدة   :األخوة األحباب       
  .(١)"مدى انضباطها وأحكامها كل ما يصدر عن النفس 

 قـال  كما األعمال معه وتصح الدين عليه يقوم الذي ساساأل أنهاسالمية في   اإل العقيدة أهمية تكمن      و
{ : تعالى
 {)١١٠ :  الكهف(.  

     فالعقيدة اإلسالمية هي األساس الذي يقوم عليه الشريعة، فال يتأتى وجود الشريعة بدون العقيدة، ألنـه             
ال قيمة ألي عمل بدون العقيدة، كما ال يتأتى وجود العقيدة بدون الشريعة، فهما أمران متالزمان ال يجـوز        

آمن بالعقيدة ال بد أن يؤمن بالشريعة، ومن عمـل بالـشريعة فـال بـد أن يربطهـا                   الفصل بينهما، فمن    
وعليه فمن أخذ بالعقيدة ولم يعمل بالشريعة، أو عمل بالشريعة دون ربطها بالعقيـدة ال يكـون                 ... بالعقيدة
  .)٢(مسلماً

فإنـه  ، عمل على هذه العقيدة   وما لم يقم ال   ، "بناء الشريعة   "      فالعقيدة هي األساس الذي يقوم عليه البناء        
  . سيكون هباءاً منثوراً، ال ينفع صاحبه

{: الى ـال تعـوق). ٢٣ : الفرقان(}{: الى  ـال تع ـ  ق


{)٣٩ : النور.(  
  
  : إليعبد لدى ال اإليماني الروحي اإلسالمية من وراء تنمية هذا الجانبالعقيدةتهدف     و

والقائمة على أساس ربانية الخالق وعبوديـة المخلـوق قـال    ، قة بينه وبين خالقهتعريفه بطبيعة العال    -١
 وقد حرص النبي ، ) ٢٥:االنبياء (: تعالى

                                                
  .٩ ص –  عبداهللا عزام -العقيدة اإلسالمية وأثرها في بناء الجيل ) (١

   .٤٢ ص –دي  صالح ذياب هن–دراسات في الثقافة اإلسالمية :  انظر )(٢
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 ٣

يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد؟ وما حـق           " ، هم تجاه خالقهم  المربي على توعية أصحابه بواجب    
فإن حق اهللا على العباد أ، يعبدوا اهللا ال يـشركوا بـه             ، اهللا ورسوله أعلم  : العباد على اهللا؟ قال قلت    

يا رسول اهللا أفال أبـشر  : قلت،  به شيئاًأن ال يعذب من ال يشرك   ، شيئاً وحق العباد على اهللا عزوجل     
  .)١(" ال تبشرهم فيتكلوا:  قالالناس؟

تجعـل الـروح    ، اثيم في الجـسم   ة الجر ـك أنها بمثاب  ـذل، تطهير النفس من الرذائل والنيات السيئة       -٢
 .  )٢( مريضة

 : قوله تعالى، وعبر عن هذا المعنى        
)وأشار القرآن الكريم إلي أن سالمة القلب وطهارته من أهم األشياء التي ينتفع         ، ) ١٠:البقرة

  .) ٨٩ -٨٨ :الشعراء ( بها اإلنسان المؤمن في آخرته 
وجـاء فـي    ، )٣(أعماله ويرتبط به نفسياً وروحياً    وجل في    الذي يراقب اهللا عز   ، الورعإعداد اإلنسان     -٣

   )٤(. "فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه"الحديث الشريف 
العمل على تحقيق السمو واالرتقاء الروحي لدي الفرد المسلم بحيث يكون أنموذجاً للدين الذي يـدين                  -٤

الذي يمأل قلبه وعقله ويصرف سلوكه فـي الحيـاة   ، و إليه ونمطاً حياً متحركاً للفكر اإلسالميبه ويدع 
عن هذا المضمون الروحـي مـن خـالل وصـفه     ، ويعبر القرآن الكريم، )٥(. مع نفسه ومع اآلخرين  

 للممارسات السلوكية الدالة عليه 



) ٦٨ – ٦٣: الشعراء .( 

وهـي  ، جتماعي من منطلق أصالته في الطبيعة اإلنسانية       اإلسالمية بالجانب اال   العقيدةاهتمت  وقد    
فهي جميعاً نسيج متشابك وبنـاء اإلنـسان يـرتبط بهـذا      ، تعمل على ربطه بالعقيدة واألخالق والفكر     

     )٦(النسيج
  
  

                                                
 .٥٩ص، ٥٨ص، ١ج، ت.ب، مسلم) (١

 .٣٤٥ص، ١٩٨٦، يا لجن ) (٢

 .٨٨ص، ت.ب، معن ) (٣

 .٢٠ص، ١ج، ت.ب، البخاري ) (٤

 .٢٤ص، ١٩٧٦، محمود) (٥

 .٩٧ص، ١٩٨١، سلطان) (٦
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 ٤

  : من خالل ما يليالفردعلى تنمية هذا الجانب االجتماعي لدى ،  اإلسالميةالعقيدةوتعمل 
  :تعريفه بواجباته نحو اآلخرين في المجتمع -١

هي واجبـات عليـه     ، وحقوق اآلخرين عليه  ، له فيه حقوق وعليه واجبات    ، فالفرد يعيش في مجتمع         
  : تلك الواجبات فيما يليويمكن تلخيص أهم، إدراكها ومن ثم القيام بها على أكمل وجه

  :واجباته نحو والدية -أ
 بأن يحسن إليهما وأن يتأدب معهما   


)٢٤ - ٢٣:االسراء (.  

  :واجباته نحو ضيوفه وأرحامه وجيرانه -ب
من كـان يـؤمن بـاهللا      "اء في التوجيه النبوي الشريف      ومن ذلك إكرام الضيف وصلة األرحام وج             

واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن باهللا واليـوم          
   )١( "اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت

 من يا رسول اهللا     قيل، واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن        "   من إيذاء الجيران   وقد حذر الرسول    
   )٢(. "الذي ال يأمن جاره بوائقه: قال
  :واجباته نحو إخوانه المسلمين -ج

صان بـين األخـوة المـسلمين       هذه الواجبات واعتبرتها حقوقاً يجب أن تُ      ، وقد أبانت السنة النبوية          
دة المـريض   رد السالم وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيـا       ، خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم     "

  . )٣("واتباع الجنائز
، أنصر أخاك ظالماً أو مظلومـاً     "عمالً بالتوجيه النبوي الشريف     ، ومن حقوق األخ على أخيه المسلم           

   .)٤("تحجزه عن ظلمه فذلك نصره: قال أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال
  :حثه على االلتزام باآلداب االجتماعية العامة -٢

 ،التناجي بالخير ال الشر،  هذه اآلدابومن       
 )ومنها ترك الظن والتجسس على اآلخرين ، ) ٩:المجادلة

 وغيبتهم
 )ومن اآلداب االجتماعية التى ) ١٢:الحجرات

                                                
 .٦٠ ص-٥٩ص، ٨ج، ت.ب، البخاري ) (١

 .١٨ص، ٨ج، ت.ب، البخاري ) (٢

 .٣ص، ٨ج، ت .ب، مسلم) (٣

 .٨٨ص، ٣ح، ت. ب،البخاري ) (٤
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 ٥

 على الفرد المسلم االلتزام بها االستئذان قبل دخول البيوت 
)كما أن هناك آداباً خاصـة   ، )٢٧:النور
فـإن  ، إياكم والجلوس على الطرقات"على المسلم مراعاتها كما جاء في التوجيه النبوي الشريف    ، بالطريق

ر وكف األذى ورد السالم واألمر بالمعروف والنهي        غض البص ، فأعطوا الطريق حقها  ، أبيتم إال المجالس  
   )١(. "عن المنكر

  :إكسابه جملة من القيم االجتماعية األصيلة -٣
،  اإلسالمية على غرس وتنمية جملة من القيم االجتماعية األصيلة لدى المـتعلم            العقيدةحيث تعمل     

المجتمع الذي يعيش فيه ومن القيم التى       تعينه على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين وتساعده على التكيف مع           
  : اإلسالمية وحثت على ممارستها وااللتزام بها في هذا المجالالعقيدةأكدت عليها 

  .)٢:المائدة(  التعاون اإليجابي مع اآلخرين  -
من نفَّس عن مؤمن كربـة مـن        "كما جاء في الحديث الشريف      ، محتاج وتفريج كربته وستره   إغاثة ال  -

نفس اهللا عنه كربة من كرب اآلخرة ومن ستر على مسلم ستره اهللا في الدنيا واآلخـرة                ، كرب الدنيا 
  )٢(. "واهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه

لذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظـم أجـراً مـن    المؤمن ا"مخالطة الناس والصبر على أذاهم    -
  )٣(. "على أذاهممن الذي ال يخالط الناس وال يصبر المؤ

  صحبة المؤمنين الصالحين كما جاء في التوجيه القرآني الكريم -

  )٦٧:الزخرف(

 وال يأكـل    ال تصاحب إال مؤمناً    ": ة النبوية على هذه القيمة االجتماعية من خالل قوله          وأكدت السن 
     )٤(. "طعامك إال تقي

 : الفـتح (}{ : ه تعالىـذكر بقولراً نُ ـوأخي  
   ."المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " : لنبي صلى اهللا عليه وسلم ، وقول ا)٢٩

  
}{ 

                                                
 .٥٢١ص، ١ج، ١٩٨٨، األلباني ) (١

 .٢٣٤ص، ٤ج، ت.ت، ابو داود) (٢

 .١٣٣٨ص، ٢ج، ت.ب، ابن ماجه) (٣

 .٦٠١ص، ٤ج، ت.ب، الترمذي ) (٤
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