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 ملخص البحث 

  أن هذا(  الوس    يف سلمنيامل يف توحيد العالقات اإلجتماعية بني  املساجد    أثر)   تناول الباحث موضوع  
ليات بكل أطراف البالد، لذا حاول الباحث معرفة  ق اجملتمع هو اجملتمع أقلية املسلمة، وكان دول جماورة هلا من األ 

 العدد من املسلمني يف السنوات األخرية، من أي أثر ودور يف انقاذ اجملتمع لوحدة األمة يف البالد.  يد كيف تزا

املساجد  البيان أثر و ة دخول اإلسالم إىل مجهورية  معرفة كيفي من أهداف هذا البحث دراسة عن   
العالقات حقائق    هذا اجملتمع ودراسة لتحقيق من  توحيد املسلمني يف   يف    فيهاالعبادات  عن واسطة  

سلمني مل ني ا ية ب تماع ج نهج    اإل مل و ا بحث وه ل بيعة ا ط ذي تتطلب  ل نهج ا مل ث ا باح ل بع ا ت د ا ، وق
ي الوصفي الذي يتعلق ابلنواحي التاريية لتحقيق عن اتريخ  االستقرائي واملنهج األستداليل والتاري 

دخول املسلمني يف هذا اجملتمع مع اإلعتماد على األسلوب التحليلي يف مناقشة األراء ووجهات النظر 
على األهداف احملددة يف البحث ، وكذلك لقد استعان الباحث ابلدراسة امليدانية وكشف املعلومات 

اقشة للعينات املختارة يف البحث وهذا الكشف لقد استخدم الباحث عرب التليفون  عرب املقابالت واملن
وهبذه الربامج لقد حتقق الباحث املعلومات املغرية   Zoomو    Meetوعرب برامج األنرتنت مثل  

 إلعداد البحث .

 وتوصل الباحث هذا البحث على النتائج التالية:  

أن جمتمع الوس هو اجملتمع البوذي ابألصل منذ القرن الثامن املسيحي ودخول   -1
لباكستانني    اإلسالم يف هذا اجملتمع يف القرن العشرين وذلك عن طريق التجارا 

 واملسلمني الالجئني من الكمبوذاي يف اثناء احلروب األهلية فيها.



 

 

 

أثر املساجد والعبادات فيها على توحيد املسلمني يف جمتمع الوس، وحتقق ذلك أن   -2
اساليب وأدار االئمة والدعاة من خالل املساجد استطاع توحيد األمة ، وحتقق ذلك 

 أهنم ابتعادا من اخلالفات واملذهلب الدينية.
بينهم،    أن العالقات اإلجتماعية بني املسلمني عرب التكافل اإلجتماعي والتعاوين  -3

 وذلك عرب العبادات والزكوات الفرضية واملالية والصداقات للفقرات واملساكني .
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Abstract 

The researcher dealt with the topic of (the impact of mosques in unifying social 

relations among the Muslims of Laos) that this society is the Muslim minority community, and 

neighboring countries were from the minions in all parts of the country, so the researcher tried 

to find out how the number of Muslims increased in recent years, from any impact and role 

in Save society for the unity of the nation in the country. 

One of the objectives of this research is a study on knowing how Islam entered the 

republic and explaining the impact of mosques on the means of worship in them in uniting 

Muslims in this society and a study to investigate the facts of social relations between Muslims. 

It relates to the historical aspects of an investigation on the history of Muslims entering this 

society, with reliance on the analytical method in discussing opinions and viewpoints on the 

objectives specified in the research. Also, the researcher used the field study and revealed 

information through interviews and discussion of the samples selected in the research and 

this disclosure. The researcher used the phone and via Internet programs such as Meet and 

Zoom, and with these programs, the researcher has achieved tempting information to prepare 

the research. 

The researcher reached this research on the following results: 

1- The Laos society is a Buddhist society in origin since the Christian eighth century and 

the entry of Islam into this society in the twentieth century, through Pakistani merchants and 

Muslims refugees from Cambodia during the civil wars in it. 



 

 

 

2 - The impact of mosques and their worship on the unification of Muslims in the Lao 

society, and this was realized by the methods and management of imams and preachers 

through mosques was able to unite the nation, and it was realized that they are away from 

religious differences and deception 

3- The social relations between Muslims through social and cooperative 

interdependence between them, and that is through acts of worship, perfect zakat and alms 

for the poor and needy. 
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 شكر وتقدير 

  املرسلني أشرف على والسالم والصالة ويرضى ربنا حيب كما فيه  مباركا طيبا كثريا محدا هلل احلمد
 . وبعد أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد  سيدان

أنعمت، ووفقت إبمتام مجع وترتيب مواد    اي إهلي لك وحدك الشكر واحلمد واجملد والثناء احلسن على ما 
فتقبله بقول حسن، وارزقين ومن علمين وأعاين ولو بكلمة، حسن اخلامتة، واحلسر مع هذه الرسالة املتواضعة، اللهم  

لوات هللا وسالمه عليه صرب العاملني، مث عمالً بقول املصطفى    النبيني والصديقني والشهداء يف مفعد صدق اي 
 يشكر الناس((. شكر هللا من ال حيث قال: ))ال

مشريف الفاضل األستاذ املساعد الدكتور وي يوسف سيدئ قائمني إىل  للوتقديري    شكري فإين أقدم   
على اإلشراف وإسداء النصح وتقدمي املعلومات يف مجيع اخلطوات اليت سرهتا يف مسرية هذا البحث   مهلتفضله وتكر 

 حىت ظهرت على هذه الصورة، فله الشكر والتقدير.

شارك الدكتور حممد ذاكي جئ هأ حيث ديري لعميد قسم الدراسات العليا األستاذ املقمث أقدم شكري وت 
امعة وخوانه يف كان املشجع والباعث األول ملسرية دراسيت، كما أن أشكر والتقدير موصول لشخص رئيس ال 

 إدارة الامعة ملا يبلونه من جهود يف رفع املستوى العلمي للجامعة.

ة وتوفري املصادر واملراجع بداية كما أين أقدم شكري إىل كل من سهل يل عملية البحث والدراسة والرتمج 
من القائمني على مكتبة جامعة فطاين ومكتبة جامعة األمري سوجنال نكرين ، وكذلك إىل زوجيت األستاذة ليلى  

كادر الصابرة على أن تقف معي بكل كبرية وصغرية على جناحي يف هذه الرسالة ، مث أقدم الشكر إىل األفاضل 
 أبواب مكتباهتم الشخصية دون أي قيد وشرط ، وغريهم ممن أسدوا النصح واإلرشاد من األساتذة الذين  فتحوا يل

تقدمونه من توجيهات سديدة وتنبيهات قيمة يف رفع املستوى   ، والشكر موصول مسبقاً للجنة املناقشة العلمية مبا
احلة والنوااي الصادقة ، وأن  العلمي هلذا الرسالة ، فلهم الشكر والتقدير ، وهللا أسأل أن تقبل منا أعمالنا الص

 يتجاوز عن سيئاتنا ، وصلى هللا تعاىل على حممد آله وصحبه وسلم .          
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 الفصل األول

 املقدمة 

إمامنا والصالة والسالم على    ويهدي من يشاء إىل صراط املستقيم،  السالم،   هلل الذي يدعو إىل دار   احلمد
له وصحبه وسلم تسليماً كثريا، كان يدعو إىل هللا بقوله   صلى هللا عليه وعلى آ   هللا،  وتنا نبينا حممد بن عبد  وقد

 قال تعاىل:   وسلوكاً، وقد أمره هللا ابلدعوة ً وفعله قوال

                 

                       

         1  

 :البحث خلفيات

  ذاهل غريها، و   كان هذا املسلم يف الوس أو   اإلسالم برعايته للفرد واجملتمع املسلم سواء يتميز  
مماأنه ل   لقد أكد للباحث يؤدي إىل إجياد اجملتمع الفاعل    تحقيق التوازن يف املصال والعالقات 

لذي ا  والكون واحلياة ذلك التصور  حمكم وشامل لإلنسان،  املتماسك املتكافل وإقامة ذلك على تصور
 أابن عن تكرم هللا عزوجل لإلنسان يف قوله تعاىل:

                    

                

  2  
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  الصلوات  على  ابحلفاظ  للفرد  طمأنينة  ففيها  املسلمني،  حياة  يف  عظيمةً   آاثراً   للمساجد   إن  ومن هنا فنقول:  
  عالقاهتم وتوثيق املسلمني،   بني  والرتابط  احملبَّة  لعالقات   تقوية وفيها  وثواب،   أجر  من  ذلك  يف   وما فيها،   املفروضة
 يلو   وال   والليلة،   اليوم   يف   صلوات   مخس  املسجد   يف   املسلم  أبخيه  يلتقي  فاملسلم  خالهلا،   من  بعض  على  وتعرُّفهم

 .وتواصل  تعارف من اللقاء هذا

 قال تعاىل:   يعبدوه وال يشركوا به شيئا،إن اإلسالم دين احلق من هللا سبحانه وتعاىل وأمر عباده أن و  

               

    3 

وخاصة يف جمال العبادات اليت جيب على مجيع املسلمني أداءها وفقا مبا أمر هللا ورسوله ألن مراقبة هللا 
الوس   مسلمني  مثل  قليال  عددهم  ولوكان  حىت  هائلة  و  نبيلة  حياة  يعيشون  املسلمني  ستجعل  كرمهم ورسوله 

 يبد    أهنم   ابإلسالم، وحقا لتوحيد األمم اإلسالمية، كان جيب املسلمون يف الوس هلم دوراً يف توحيد األمة   هللا
مثل مشاهدة هالل القمر يف رمضان وهنايته وحتديد موعد احلج أو اليوم العرفة ،    بتوحيد شعائر الدين أوالً    أون 
ذا اجملال هو هناهم عن اإلفرتاق يف الرؤية ، ويعلم أن اإلفرتاق يف الرؤية يدل على دورهم يف منع اإلفرتاق يف ه  ومما

يؤدي إىل الفرق واإلفرتاق ويكون بعيداً عن التوحيد، وعلى هذا يؤكد الباحث أن دولة الوس هي دولة أقلية مسلمة 
الل شعائر العبادات وأمورهم حول مشاكل اإلفرتاق يف الدين مازال قليال، ومن أجل توحيدهم جيب توحيدهم من خ

وصالة العيدين وغري ذلك ، كانوا عددهم قليل ولكنهم يعيشون   رمضان    وصالة الرتاويح يف الشهر كصالة المعة
التعامل مع التحدايت ومواجهة املشاكل اليت يهددها أولئك الذين ال   مثل    تعاون بينهم يف مما أدى إىل  ابملودة و 

 يرغبون يف اإلسالم. 

الواجبة اليت يغفل عنها كثري و داء الفرائض  أراد الباحث حبث عناصر ملنع اإلفرتاق هو توحيد على  أولذا  
والصالة والصيام واحلج والزكاة من املسلمني فريضة مغيبة هلا أمهية كربى يف حياهتم ال تقل أمهيتها عن الشهادتني  

فاالحتاد واالجتماع واالتفاق والتكامل، وعدم التفرق  عنيت وحدة األمة فهي مقصد أساسي من مقاصد الدين 
 جتماعية. إ والتنازع هو فريضة شرعية وضرورة  
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ويرى الباحث أن هذه الوصيلة لتوحيد شعب املسلمني يف الوس اهنا جيري بني وحدة االعتقاد واإلميان  
بني مجيع املسلمني، فما دام الفكر واحداً واملرجع واحداً فينبغي أن جيتمع عليه أهله ويتوحدوا ويتحابوا، ولكن  

ن أجل  وسطها وم أ األوسط وأهنا خري األمور    هناك البد أن يراعى عناصر الشدة والتطرف يف األمور، جيعلها يف 
  عَلنا أمًة واحدة كما أرادان هللا،جي معنا هللا بيننا و جي أن   نستطيع توحيد أمتنا يف دولة الوس أمجع، ونتمىن ذلك  هذا 

 قال تعاىل:

                

   4 

وكيف  العالقات ما بينهم  وحياول إجراء املعلومات حول  الوس     ومن هنا ميكن للباحث تناول حول 
الطيبة بينهم،     حول العالقات مهمة األمة عند الوحدة والعالقات أيضالقد تناول الباحث  يكون وسائل التوحيد  

دورهم يف خلق عالقات اجملتمع  ما نريد حول املعلومات عند املسلم يف الوس و خلفيتهم و     وكذلك جند حباجة
حتتل عامليا واحدة من املراتب املتأخرة    أهنا جنوب شرق آسيا  يف أقلية املسلمة اليت تقع    دولة  املسلم يف الوس من

المهورية ختطى مبكانة جديدة جدا فيما يص احلرية     هذه   فيما يتعلق ابحلرايت اإلقتصادية و السياسية و كذلك
البوذية و    سلمني الذين يعيشون هناك ، جند أن يف الوس حكومة تفرق ابلدايانت املقرة و هيالدينية اخلاصة ابمل

وميثل املسلمون أقلية متناهية يف الصفر يف مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية ذات  5املسيحية واإلسالم و البهائية  
 .% من سكان البالد0,1البوذية، أن يتجاوز عددهم    أغلبية

ألهنم من أقلية    لرغمو جيتمعون يف العاصمة فينتيان، واب  مسلمون الوس غالبا يف املناطق احلضرية،يعيشون  
لة   تسمح للمسلمني حرية كام الدينية حيث  التعايش  و خاصة  املرمى  ابلتعايش  تعتمد  حكومتهم  و كذلك 

ومن هنا استطاعوا املسلمني ابلقيام و يكسب دورهم ابلطقوس الدينية على حرية اتمة مثل   للنشاطات  الدينية، 
ري املسلمون بربط العالقات ما بينهم وأهنم جيعل بناء املساجد و أداء  الصلوات، و من خالل العبادات جي 

املساجد و العبادات لوصول على  العالقات الطيبة ما بينهم  ، ومن هنا أراد  الباحث يف فحص ما هو دورهم  
 اإلجتماعية بينهم.  للعالقات
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تساعد   من أجل توحيد املسلمني يف الوس جيب عليهم االعتماد على شعائر العبادات كما ذكران ألهنا 
 ا قال تعاىل: يف توحيد صف مسلمي الوس كم

               

    6 

 قال تعاىل: 
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أثر العبادات يف توحيد العالقات مبا طرح الباحث من املعلومات اعالها اراد الباحث أن يكتب حبثه حول  
االجتماعية بني املسلمني يف مجهورية الوس، كيف يسري عالقاهتم بينهم حىت يتم تكاملهم وتكاتفهم بعضهم  

   البعض.

 البحث موضوع  اختيار سبب
أثر العبادات يف توحيد العالقات االجتماعية بني مسلمي  الدراسة حول من أهم أسباب اختيار  

 مايلي: الوس

  قال تعاىل:   ن العبادة هي احلكمة اليت خلق هللا تعاىل من أجلها اإلنسان، كما إ

            8   
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عاىل فالعبادة شاملة لكل ما دل دليل شرعي على أنه يتعبد به هلل، ويدخل يف هذا كل طاعة هلل ت .1
تقرب إليه، ومن أمثلة هذه الطاعات وأثرها على الفرد املسلم واجملتمع مثل: يف جمال التوحيد واداء  
الصلوات والصوم وغريها من العبادات، ومن هذه العناصر أمهية للدراسة عنها، وكذلك لربط العالقات 

 اإلجتماعية يف اجملتمع املعني، وخاصة اجملتمع املسلمي يف الوس.
دوافع الدراسة فيها، البد يهتم الباحث حول تعريف عن جمتمع الدراسة وهي كشف ظهور   من أهم  .2

 .وطريقة وصول اإلسالم إىل الوس وكيفية دخول اإلسالم إليها
 يكشف ذلك حول احوال املسلمني اجتماعيا وتعايشهم مع غري املسلمني.  .3
  .ممارسة العبادات املفروضة يف املسجداجياد وجه التوحيد بني املسلمني يف الوس عن طريقة   .4
 ليكون أساسا للمعلومات الصحيحة حول وجه التوحيد يف وسط مسلمني الوس يف جمال العبادات. .5
 

  البحث مشكلة

  مما يساعد الباحث يف اجياد معلومات البحث وهو من خالل االجابة على األسئلة التالية:

لطيف يف معاملة بينهم ويسهل لقبول العقائد والدايانت املستوردة نسان  : هناك طبيعة اإلالسؤال األول
مينع من احلاكم يف انتشارها، وماهي كيفية وصول الدين اإلسالمي يف وسط اجملتمع املسلم يف   من اخلارج، ومنها ال

  الوس؟

البعيد ومنها ما : هناك من العوامل واخلصائص املتداخلة واملعقدة منها ما يرجع إىل املاضي السؤال الثان
ينتمي إىل احلاضر ومنها جعل مجهورية الوس تتميز عما سواها من املدن األخرى يف جنوب شرق آسيا، وخاصة 

 يف انحية املمارسة الدينة وطقوسها، فماهي هذه العوامل؟

الثالث هيالسؤال  الوس  مجهورية  مبحلي :  ونعين  احمللية  ابلظواهر  ومتسكها  حتضرها  يف  عريقة  ة مجهورية 
التمسك هي االحتفاظ ابلتقاليد والعادات احمللية وملاذا تقبل الثقافات اخلارجية مثل الثقافات اإلسالمية وخاصة اتوا  

  واتيالند؟  من العرب ومن املسلمني من الكمبوداي

الكمبوداي واتيالند وهلم   : هناك وجه وصول اإلسالم عن تعدد الوصوالت من العرب ومنالسؤال الرابع
وكيف دور   فرف يف كيفية ومصادر العبادات، وكيف يتم توحيد وجه التمسك ابلدين للمسلمني يف الوس،الت  وجة

 ؟   املساجد والنشاطات فيها تكون وسيلة من وسائل توحيد املسلمني يف الوس أبمجلها 
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 السابقة الدراسات

املوضوع وهي ما   املتعلقة هبذابعد دراسة موضوع البحث وجد الباحث أن هنالك الدراسات والبحوث  
 يلي:

  اخلصائص العمرانية واحلضرية اإلسالمية ملدينة فطان جبنوب اتيالند-

هذه الدراسة حبث لنيل درجة الدكتوراه يف الغرافيا من جامعة النيلني ابلسودان، عبارة عن الدراسة كتبها 
يف ستة فصول مع التفصيل لكل منها م، حيث مت تصنيفها  2006الباحث الدكتور وي يوسف سيدئ يف عام  

وأسباب ظهوره فصاًل فصالً، وبوجود الفصول املختلفة يف حيز جغرايف واحد كان له دوره يف أتثري بعضها على 
بعض حيث تناولته الرسالة ابلسرد والتحليل ويف هناية تبلور يف توصيات رمبا أدت إىل تقارب وتناعم األمناط واختزاهلا 

 تنمية اجتماعية اسرع لكل أهل املنطقة.   يف عدد أقل يعىن

وأما الدراسة تناولت فيها الفصل األول اإلطار النظري للبحث ويشملها خطة البحث وإجراءاهتا  
املنهجية، والفصل الثاين تناول فيه عن نظرية البحث والدراسات السابقة، والفصل الثالث عن كيفية مجع 

راسة حول اخلصائص الطبيعية والبشرية والعمرانية ملدينة فطاين يف جنوب املعلومات، والفصل الرابع عن حتليل الد 
اتيالند، وأما الفصل اخلامس عن حتليل الدراسة حول اخلصائص العمرانية ملدينة فطاين والفصل السادس عن  

  اخلامتة والنتائج والتوصيات.

الباحث  اطالع  خالل  من  ولكن  ابملوضوع  العالقة  معلوماهتا  الدراسة  الباحث   هذه  جيد  املعلومات  يف 
استفادا كثريا حول كيفية كتابة ومجع معلومات الدراسة، وخاصة عن املعلومات تتعلق يف طبيعة تصيف املسلمني 
وهبذه  السيام،  حكومة  سيطرة  حتت  سقوطها  وإىل  بدايتها  منذ  فطاين  يف  اإلسالمية  املدينة  تركيب  يف  واعماهلم 

لومات على طبيعة نشاطات املسلمني يف أعماهلم الدينية يف الوس يف الزمن املعلومات الختل للباحث يصنف املع
    احلاضر.

 

 األقليات املسلمة يف العامل ملسعود اخلوند -

حتدث الكاتب عن األقليات املسلمة يف العامل أمجع، وتناول يف هذا الكتاب عن املعلومات حول تعداد 
مليوان يعيشون يف فضاءات غري إسالمية يف املدن   350تعدادهم حنو  السكان عن جزء كبري من املسلمني يبلغ  
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واألحياء اإلفريقية ومناطق عديدة من آسيا خصوصا يف جزر الباسيفيك وسواها، وهم يعيشون يف وسط الداينة 
 لشعبية.ا  األخرى غري املسلمة مثل هندوسية، بوذية، مسيحية، والفكر شيوعي يف االحتاد السوفيايت، ومجهورية الصني 

الصني  مثل  والتعذيب  الصعوبة  حالة  يف  احلالية  يعيشون  الذين  املسلمني  حتدايت  وجه  عن  فيها  وتناول 
 وفيلبني وكمبوداي.  الوس واتيالند  وبورما وغري ذلك، وبعضهم يف البلدان األخرى يعيشون ابألمان مثل

كتابة البحث وكذلك يف املعلومات استفاد الباحث بعد اطالعه يف هذه الدراسة كشف كثري من اسرار  
حتته، وجند هناك ما ذكر الكاتب وهو السيد مسعود اخلوندة يف   املختصصة ملمارسة احلاكم مع الشعب املسلمني 

هذه الدراسة حول التعايش احلاكم والشعب املسلم يف باله مثل يف فليبني واتيالند ومن خالل هذه الدراسة وجد 
يف كتابة البحث، نعلم ان هذه غري متعلقة بكثري مع حبثه ولكنه يسفيد من هذا   الباحث كيف تسري املعلومات 

 الكتاب بقدر كبري. 

  م كتبه السيد سوويد تريأساسوات1975-1779كتاب فرأواتسات الوس  -

هذا الكتاب لقد كتبه الكاتب ابللغة التايالندية ، واستعان الباحث ببعض األصدقاء التايالندين برتمجة 
اب بعض النقاط ليستفيد الباحث يف كتابة حبثه ، هذا الكتاب يف األصل هو البحث العلمي متضامن الكت  هذا

بوذية ، يتكون الكتاب 2543بني جامعة جواللونكورن مهاويتياالي ومركز البحوث مبجلس )ص ك و( ميزانية عام  
اول فيها الوس يف عهد حتت األقسام والقسم األول : تن  3صفحة ، تناول فيه بتجزية الكتاب إىل    467على  

عامي   مابني  وهو  اتيالند  حكومة  االحتالل   1893- 1779سيطرة  حكومة  عهد  يف  الوس   : الثاين  والقسم   ،
عامي   مابني  عامي  1954-1893الفرنسي  مابني  االستقالل  عهد  يف  الوس   : الثالث  والقسم   ، - 1954م 

يري اجملتمع إىل األمثل يف تطوير البالل للخروج م ، وهناك اضافات من هذا الكتاب تناول فيها عن وجه تغ1975
اإلستعمار الفرنسي والصغوطات ، ووجد الشعب الالوس منوذج أخرى يف تطوير البالد وهو النموذج حريانه اتيالند 

 . ألهنا أقرب ماميكن ان يستعان كل اجملاالت يف تطوير البالد

لومات عن نظرية البحث يف الفصل األول والفصل واستفاد الباحث يف استعان املعلومات ما تتعلق ابملع  
 الثاين وابطالقا لقد استفاد الباجث استفادا كثريا عن املعلومات البحثية هلذا الكتاب. 

بوذية، يف مطبع   2555، كتبه السيد ويت ابنديتاكون عام  اجلمهورية الدميقراطية الشعبية الالوس-
 كوم آسيان. سام نك فيم سافافورن بوك، من ضمن برامج فرجا 
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منظر خريطة آسيان وخريطة الوس احلالية، تناول يف الفصل  كتابه إىل األقسام التالية: لقد جزء الكاتب
التايل: عن خلفية التاريخ والرواايت حول الوس يف املاضي ومث تناول ايضاً الفصل حول السياسة واحلكام الذين 

بالد وجغرافية املوارد الطبيعية وأهم املدن يف اجملال التجاري حيكمون الوس يف املاضي وتناول ايضاً حول اقتصاد ال
والسياحي والفصل األخري حول: طبيعة شعب الالوس وممارستهم مع األخرين وضمنها : اللبس والثقافة والعادات 

 . وعالقاهتا مع جرياهنم يف اآلسيان 

وس السياحية والتجارية ومن عن الوس ومن ضمنها جغرافية ال  لقد استفاد الباحث حول التعريف العام
ضمنها هو لسري لب املوضوع يف البحث الثقافات والعادات ومن ضمنها ايضاً عن األداين النختلفة اليت هلا سائدة 

 ما بعده.   يف الوس، لقد تساعد الباحث يف اضافة املعلومات امليدانية يف اإلجراءات الالزمة يف 

-  A History of laos       السيد اللغة   Martin Sjuat Forkكتبه  اىل  ترمجته  مت 
 بوذية، مبطبع جامعة جواللونكورن يونيورسيت .   2556التايالندية يف عام 

لقد ضمت املعلومات يف الصفحات الكثرية واملفيدة ملن يدرس عن السياسة لدولة الوس ، ويتكون عدد 
ابواب كاأليت : الياب األول : تكلم صفحة ، ومن ضمنها لقد قسم الكاتب إىل ستة    482صفحات هذا الكتاب  

- 1893( والباب الثاين : الوس يف اإلستعمار الفرنسي ) Lanchangحول الوس يف عهد حاكم الن جانغ )
م( ،والباب الثالث : الوس يف عهد اإلستقالل والتوحيد ، والباب الرابع : عناصر التكك السياسي والوسطي 1945

م( والباب السادس : عهد 1975-1964خلامس : احلروب والثورة )م ( والباب ا1957- 1945لشعب الوس ) 
  التوحيد والوحدة على اسم المهورية الشعبية لشعب الوس .

لقد اطلع الباحث حول هذا الكتاب، جند املعلومات املتوفرة عن الوس ولكن نقص فيها ما يتعلق مبوضوع 
وهو   املالبحث  ب  ساجد أثر  العالقات االجتماعية  توحيد  الباحث يف كتابة أني مسلمي الوس، وهلذا  يف  راد 

 البحث حول هذه املعلومات، ويتمىن الباحث األجراءات امليدانية للحصول على الباقي من املعلومات. 

أثر العبادات يف حياة املسلم، أتليف: عبد احملسن بن محد العباد البدر الناشر: دار املغين طبع األول،   - 
 . م2002هـ/1423

الشيخ يف كتابه حول أثر العبادات يف حياة املسلم: أنه يفتتح كتابه بتعريف عن العبادُة اسٌم   لقد تناول 
جامٌع لكل ِّ ما حُيبُّه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو أحسن ما قيل يف تعريف العبادة، 

وأرسل الرسَل وأنزَل الكتَب لألمر بعبادته والنهي عن   وذلك أنَّ هللا عز وجل خلق اخلَلقَ   ، وللعبادة أمهيٌة ُعظمى



  9 

 

 

واستفاد الباحث عن هذا الكتاب الصغرية، عبادة غريه، ويف هذه الرسالة تعريف العبادة، وأنواعها، وشروط قبوهلا،
جيد  الباحث  اطالع  من  ولكن  فيها،  املتعلقة  املعلومات  عن  الباحث  جيد  ومل  العبادات،  تعريف  يف  ماجرى  عن 

حث حول نظرية وتعريف العبادات وأثرها يف تربية اجملتمع وبذلك اختار الباحث هذا الكتاب من ضمن الكتب البا
 . املختارة للدراسات السابقة يف كتابة البحث

طبع يف مطبع الدار العلمية   األمة للدكتور إبراهيم نويري العبادة واألخالق يف اإلسالم ومقصد وحدة-
 . م2006للكتب اإلسالمية، األردن، يف عام 

تكلم الدكتور عن العبادة واألخالق يف اإلسالم نسق فريد، ومها جانبان متالزمان متالمحان، كأهنما وجهان 
ومنهجه واسع لعملة واحدة، ال ينفكان إال يف عامل املفردات واملصطلحات، وال ريب أن مفهوم العبادة يف اإلسالم  

شامل لكل  حركات ومنجزات اإلنسان املسلم املستصحب يف نيته وضمريه طاعة هللا والقيام أبوامره ومقاصد شرعه 
 ومنهجه. 

َكُمها العظيمة اليت حييط العقل البشري ببعض دالالهتا  ومن ضمنه تناول الفصل حول تعريف العبادات حِّ
اآلخر، وحسُب هذا العقل أن يدرك أبن هللا تعاىل إذا تعب د اإلنساَن  ومثراهتا وفوائدها ويعجز عن اإلحاطة ببعضها 

مبناسك معينة أو خمصوصة، فإن فيها اخلري كله، فهو سبحانه ال يتعب ده إال مبا ُيصلح نفسه ويُزك يها، ومبا يعود عليه 
 ابخلري والربكة والتزكية يف حياته الروحية واملادية واالجتماعية وغريها. 

لباحث حول املعلومات املعرفية لفهم املوضوع املتعلق يف حبثه، ولكن نقصت فيها املعلومات عن واستفاد ا
 . العالقات بني املسلمني الوس بعضهم البعض عن طريق ممارسة العبادات وأثرها يف توطيد هذه العالقات

م، 2010الناشر من عام  ،  العبادات يف ضوء الكتاب والسنة وأثرها يف تربية املسلم، حممد سامل حميسن -
  .PDFومل حيصل الباحث نسخة الكتاب املطبوعة األصلية بل حصل على نسخة النشر عرب اإلنرتنت مصور ب

 لقد هنج املؤلف مبنهج أتليف الكتاب: 

1 -   . ٍ  ذكر األحكام الفقهية دون االلتزام مبذهٍب معنيَّ

 االعتماد يف األحكام اليت ذكَرها على الكتابِّ والسنةِّ.  - 2

 بعد ذكر األحكام أتبَع كل حكٍم بدليله من الكتاب والسنة.    - 3

، أو اإلجياز، بعبارٍة سهلٍة يفهُمها اخلاص والعام.  - 4   ُمراعاة عدم اإلطنابِّ
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الثالث:  والقسم  املفروضة  الصالة  ابب  الثاين:  والقسم  الطهارة  ابب  األول:  القسم  عن  الكاتب  قسم 
يف الزكاة واخلامس يف الصيام، والسادس يف احلج والعمرة والباب السابع: أثر الصلوات املسنونة، والقسم الرابع:  

 . العبادات يف تربية الشباب

عما جرى عن  أثر العبادات يف تربية الشباب، وهذا ما يقصد الباحث ويف الفصل السابع: على موضوع
املعلوم  جيد  الباحث  ألن  ذلك  يف  الباحث  ويفيد  العبادات  أثر  حول  توطيد املعلومات  يف  العبادات  أثر  عن  ات 

 العالقات مابني املسلمني يف الوس. 

 حد االو   عبد اجملتمع اإلسالمي للمصطفى-

يتحدث هذا الكتاب عن اجملتمع املسلم مبينا يف الباب األول: مالمح وخصائص اجملتمع الذي دعى إليه 
أدلة شرعية وعملية ختدم أهداف  هبا املعلومات عناإلسالم وأما يف الباب الثاين: تكلم حول التطبيقات اليت جتري  

الذي حاول تقدمي حول صورة التطبيقات اليت جندها يف اجملتمع اليوم، وهبذه  اجملتمع املسلم، وأما يف الباب الثالث:
 املعلومات استطاع الباحث توصيل وتبويب إىل التكامل املعريف لتصويب وتصميم على أبواب الدراسة. 

لباحث إىل حد ما من كتابة رسالته، ولكن هنالك البد الباحث يستخدم األجراءات  لقد استفاد ا
  األخرى للحصول على املعلومات املعنية.

املعلومات  هذه   لقد حبثت يف اإلنرتنيت  البحث يف اإلنرتنيت حول املساجد وأثرها يف توحيد األمة-
 املوجودة. 

 

 البحث أهداف

  هلذا البحث كما يلى:لقد حدد الباحث من األهداف  

 . الوس مجهورية  إىل اإلسالم  دخول   كيفية   معرفة    -1
 . الوس يف املسلمني  توحيد   على   املساجد  أثر  البيان  - 2
 .   العبادات   خالل   من   الوس   يف   املسلمني   بني   اإلجتماعية  العالقات  حقائق  من التحقيق   - 3
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  البحث أمهية

العالقات اإلمجاعية مابني املسلمني يف مجهورية الوس، أثرها تتبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا تبحث حول  
ما بني شعبها من املسلمني أبنفسهم، وهبذا لقد وضع الباحث يف مقدمة ألمهية لدراستها، ألن هنالك األسرار يف 

يستطيع   احلقيقة كيف يتم توطيد هذه العالقات، ألن هنالك جند كثريا من البلدان يف العامل أن اجملتمع املسلم مل 
تكوين العالقات مابينهم، سببهم األفكار املذاهبية سواء دينيا و فكراي،ولكن جند هنا عند املسلمني يف الوس، اهنم 

 وهم على حاهلم.   يستطيع توطيد عالقاهتم دون تدخل أي عناصر أخرى دينياً أو مذهبياً،

 ومن أمهية الدراسة هلذا املوضوع:

بنفسهم وكيفية أداء الشعائر الدينية خاصة يف جمال توحيد هم يف الصف حول واقع مسلمي الوس   •
 الواحد.

أمهية ابلنسبة للمسلمني يف الوس حول ما يعرضهم من واقع احلياة يف حاله التعايش الديين والقومي  •
  األقليات املسلمة، يف البالد، وهذه عبارة عن أكرب أمهية كربى أن اجملتمع املسلم يف الوس يف حالة

 ولكن مل يتعرض هبم الصراعات ويعيشون يف األمان واإلستقرار.
أن حالة املسلمني يف الوس حيتاجون إىل التعرف على األمور الدينية أبكثر ممكن مما يلعب دورا يف  •

 تدريسهم وبيان واقعهم للمجتمعات املسلمة األخرى. 
صيات ومميزات اليت تربطها مع من أمهية لدراسة عليها واقع املسلمني وشعائرهم يف الوس هلم خصو  •

 عادات وتقاليدهم وطنيتهم. 
 

 املعلومات  سري   يف  ونظرية البحث حدود
مجهورية الوس شعبية، يف احلالة احلايل يف عهد املعاصرة، وأما احلدود الزماين:   إن حدود البحث املكانية:

اىل  2002  يمما استقر البالد وأمان اجملتمع يف األمور كلها من عام  أثر وأما احلدود املوضوعي:        2020م 
وكذلك حاول الباحث كشف املوضوع حول عناصر   يف توحيد العالقات اإلجتماعية بني مسلمي الوس. ساجد امل

 .  ملنع االفرتاق شعب الوس وخاصة يف وسط اجملتمع املسلم

مناسبها ابالهداف الىت حددت يف االجزاء املختلفة حىت    الباحث  حدد  لقد   البحث   النظرايت  اهليكل  أما 
 . يلي  كما   مجع املعلومات
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 للبحث   والفكري  النظري  احلدود   هيكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

اليت   ابلعبادات هي العبادات ابتداء  سري ومجع املعلومات البحثية  النظرية يف  لقد اهتم الباحث من هذه
الصلوات     مثل   العبادات  أماتلك النشاطات و     حيث يوسطهاتوحيد األمة     تقام يف املساجد ونشاطاهتا تؤدي يف

وهبذا جيعل    مثل الزكاة تعطي ألصنافها  تربعاتالعيدين و مجع الصدقات و ال  املفروضة وغريها من الصلوات مثل
  ختلفة امل ذاهب الفكرية  امل   عضمويتها لديهم و أبمثلها ورغم أن املساجد و    حيد األمةتو دورا عظيما يف  للمساجد  

 مبا ميكن اإلتفاق.   ولكنهم لقد استخدم يف كثري من الوسائل مثل إستخدم اسلوب اإلحرتام لبعضهم بعضا واإلنفاق

قد رسم الباحث وهبذا ل   بعضها البعض يف اختلف وبذالك املوافق يتمن الباحث يقوم توحيدهم،  وتناول
 .اهليكل النظرى يف حتديد. عناصر الوحيد يف وسط اجملتمع الالوسي املسلم

 عبادات 

 الماعة   صالة الرتاويح   صالة العيدين  صالة
 

 المعة  صالة
 

 األمة   توحيد
 

 كمبوداي  مسجد ابكستان  مسجد

 مساجد

 للصائمني  إفطار ةزكا
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 البحث  مناهج 

يضاً الذي أبعد جرى الباحث جبمع املعلومات املكتبية يف لب املراجع والبحوث العلمية، وجرى الباحث  
ال ميكن أن يلو عليها هذه الدراسة هي الدراسة امليدانية وهبذا اعتمد الباحث على كتابة حبثه يف هذه املرة اعتمادا 

  واملنهج االستداليل معا: ابملنهج االستقرائي

: هو البدء ابلزئيات وانتهاء ابلكليات، هلذا يقوم الباحث بتعميم الدراسة اخلاصة الستقرائياملنهج ا-
اليت قام هبا على الدراسة العامة املتعلقة ابملوضوع، أن الباحث اراد أن يربط ما يص ابملسلمني يف الوس كيف يقوم 

العالقات، ويرى الباحث الشئ الوحيد الذي بربط العالقات بينهم، أي ماذا الذي هو سبب النتاج يلق على هذه  
جعلهم العالقات الوطيدة هو دراسة أثر العبادات اإلسالمية مثل صالة العيدين وصوم الرمضان وما شاهبها ذلك 

 جعلهم ربط العالقات الوطيدة املوحدة، 

نتقال الباحث فيه ألنه هذا املنهج يتميز اب ولذلك اختار الباحث منهج كتابة حبثه هو املنهج االستقرائي،
من الزء حنو الكل، أو من اخلاص إىل العامل، حيث ينتقل الباحث يف حبثه من الزء إىل الكل أو من اخلاص إىل 

 العام، فيقوم الباحث يف بداية األمر بتعميم النتائج على الزء وبعد أن يتأكد من صحتها يقوم بتعميمها على الكل. 

البح هذا  يف  الباحث  اختيار  االستداليل، وسبب  املنهج  يعاكس  االستقرائي ألنه  املنهج  عملية  على  ث 
يكون  األمر  بينما  املالحظات،  من  جمموعة حمددة  واسعة من  تعليمات  إبنتاج  يقوم  االستقرائي  املنهج  حيث أن 

ل معاكسا ابلنسبة للمنهج االستداليل أو االستنباطي، ومن خالل عملية املنهج االستقرائي يقوم الباحث بتحوي
  العديد من املالحظات إىل قواعد عامة.

 : البدء ابلكليات وانتهاء ابلزئيات أو ابلعكس املنهج االستقرائياملنهج االستداليل-

  من بينها:خطوات عملية اجراء املناهج املختارة:  -

ومن مث يلخصها لكي  وهي عبارة عن بياانت يقوم الباحث جبمعها حتليلها وتصنيفها، املالحظات:  -
 : يساهم يف إدراك املنهج االستقرائي، وللمالحظات نوعني

وفيها يقوم الباحث بتحديد نص أو معلومة يتوقع الباحث أبهنا ستساعده يف  املالحظة املقصودة:  -أ
 الوصول إىل وصف مناسب ملنهج البحث. 
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تفكري مسبق، هي املالحظة اليت أتيت يف ابل املالحظة بشكل مفاجئ ودون   املالحظة البسيطة:  -ب
 ويطلق على هذه املالحظة اسم االكتشاف. 

وهي األفكار اليت يقوم الباحث بطرحها وافرتضها معتقدا أهنا ستقوم بوضع تفسري مناسب  الفرضيات:  -
للمنهج االستقرائي، ويف العادة يقوم الباحث بوضع أكثر من فرضية لكي يقارن بينها ويتار من بينها الفرضية اليت 

 ه. تناسب حبث

وهي عبارة عن االختبارات اليت يقوم الباحث إبجرائها حىت يعرف مدى نسبة جناح املنهج  التجارب:  -
 . الذي يطبقه ضمن اإلطار املخصص له

  

  أدوات البحث:

أئمة املساجد و الدعاة للحصول على    اإلستبيان : يقوم الباحث بتوزيع اإلستبيان للمقابالت على •
الدراسة و قام إبختيار ما يكفي من العينة لتحقيق غرض البحث واملعلومات اليت املعلومات حول  

 حيتاج إليها يف هذا اجملال. 
وهي   • العشوائية  العينة  الباحث  اختار  لقد  الدراسة:  وكان   20عينة  الدعاة،  املساجد  أئمة  من 

ب   هنالك يرتاوح  وهي  الوس  يف  املسلمني  الشعب  من  االمجاىل  ع  2000العدد  أن شخصا،  لماً 
      الوس من دول اقلية املسلمة وليس مسجل رمسيا عن العدد الكلي للمسلمني.

الدعوة وغريهم   . املقابالت الشخصية: مع أئمة املساجد والدعاة من املعلمني الذين يعملون يف الشئون  •
 .من الشخصيات اليت مهمة عالقة ابلدراسة

 .املقابلة املالحظة: اإلستفسار يف •
 

 إجرءات يف مجع املعلومات كيفية -

ملا وضع الباحث خطة الدراسة يف أول املرة وكان قبل إنتشار الوابء وملا مضى فرتة من الزمن يف مجع   
املعلومات لقد انتشر وابء كوروان مما جعل الباحث حتويل وتغيري بعض كيفية مجع املعلومات، وهذا كان يف 

قابالت عرب اإلنرتنت وعرب التليفون ويرى الباحث مجع م، مما جيعل الباحث قيام امل  2020بداية عام  
  :املعلومات كالتايل
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أوال: مجع املعلومات من املكتبات حيث حصل املعلومات يف املراجع والكتب املعلقة هبا وهذا وقف أمام 
ات إىل الباحث يف جهود ابهلطة لسبب املعلومات يفهمها ابللغة الالوسية، وقام الباحث برتمجة هذه املعلوم

 .اللغة العربية، مث يرتبها وتصمها إىل اللغة السليمة

ابلعينات املختارة من األئمة و    اثنيا: الدراسة امليدانية حيث حيصل الباحث من طريقة اإلتصاالت 
املعلمني الذين يعملون يف حول الدعوة قبل أن جيري املعلومات حول الدراسة امليدانية، لقد قام الباحث  

سئلة للمقابلة مث يقدمها لألساتذة املخصصة يف حتقيق حول األسئلة احملددة على أن يكون بطابق ابملداد األ 
ابألهداف املعينة يف البحث بعض حتقيق و تفحيص املعلومات يف األسئلة يقوم الباحث اإلعداد األسئلة  

و اإل  يكون املقابالت من طريقة التليفون  و األئمة   ستخدام إنرتنت ك الديدة يف اإلستخدام للدراسة 
Google meet  وغريها . 

 

 اخلاصة   املصطلحات التعريف  -

 التعريف املصطلحات اخلاصة 

الوس هي أقل دولة إسالمية بني دول جنوب شرق آسيا وال يزال بعض   : أقلية مسلمة يف الوس -  
، هناك العديد س اإلسالم حىت كما تدرك أن اإلسالم هندوسي لذلك، ابلنسبة ملسلمي الو   ، الالوسيني جمهولني

يد  ومن ال ،من التحدايت يف سبل عيشهم ومتسكهم ابلدين والدعوة إىل دعوة الناس إىل اإلسالم والعمل كمؤمنني
 . أن يكونوا قدوة لغري املسلمني

اختذوا    س ألن مسلمي الو   س هلا دور وأتثري هائلني على مسلمي الو   : أثر املساجد يف الوس - 
 .املسجد كمركز لميع االحتفاالت الدينية ومكااًن للعبادة ومكااًن للتدريس واملناسبات الدينية

مع عدد صغري كما جيب عليهم توحيد    س أحد حتدايت مسلمي الو   : توحيد املسلمني يف الوس - 
ابع من القرآن  تال   القوة والوحدة وجتنب االنقسامات يف الثقة واأليديولوجية من أجل احلفاظ على اإلسالم 

 .والسنة النبوية

الذين يعيشون مع دايانت خمتلفة ،    سالعالقات اإلجتماعية يف الوس يف خضم حياة مسلمي الو  -
فيما يتعلق ابلثقة ، ال سيما الدين ،    ، من الضروري أن يفعلوا ذلك بناء الروابط والوائم واالحرتام والكرامة



  16 

 

 

أتيت خلفياهتم من أماكن خمتلفة ، فمن الضروري أن يشكلوا رابطًا   عندما  عدد قليل،أنفسهم    سالو   ن ومسلمو 
 .بينهم

 س االحتفاالت الدينية املختلفة هي السبب الذي جيعل مسلمي الو   :ثر العبادات على مسلم الوسأ - 
لوال الشعائر الدينية كالصالة والصوم والصدقة وذبح القرابن ... ملا   اإلمياهنم   قادرين على الوقوف واحلفاظ على

 . كانوا قادرين على التمييز بني املسلمني واألداين املختلفة من بينهم قلة عدد املسلمني

هو قيادة جمتمع حاد وبناء   س التكافل اإلجتماعي يف الوس مساعدة بعضهم البعض وبني مسلمي الو   - 
 . والفقري، وميأل األخوة ويساعد على الدفاع عن الدين واإلستقامة  بني الغين  ،الروابط
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 الفصل الثان 

 اتريخ دخول اإلسالم يف الوس 

 

 الوس  مجهورية تعريف: األول املبحث        
 البالد  من   وهي   الواحد،  للحزب   اشرتاكي ة دولة    وهي   ،  مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية  أو رمسيا  الوس         

 وتصل   العامل،  دول  على  104  املرتبة  يف   نسمة  مليون   7  من  أكثر  إىل  السك اين    تعدادها  ويصل  الساحلي ة،  غري
 آسيا  اتفاقي ة  أعضاء  أحد  وهي   العامل،  دول   على   86  املرتبة  يف   مربع  مرت  كيلو  236,800  إىل   اإلمجالي ة   مساحتها

 طلباً   المهوري ة  هذه  أرسلت  آبسيان،  املعروفة  آسيا   شرق  جنوب   أمم   ورابطة  ،APTA التجارة  اهلادئ  واحمليط
 عام   من   فرباير  2  يف   عليها  وحصلت   ،1997  عام  يف WTO العاملية  التجارة   منظمة   عضوية   على  للحصول
 حىت   ويستمر  مايو  شهر  يف  يبدأ   الذي   األمطار  موسم  األول   مومسني،   من   يتكو ن   مبناخ  املدينة  هذه   تتمي ز  ، 2013

  9.ساخناً   أحياانً   يكون  والذي  أبريل  وحىت ديسمرب  شهر  من الفاف  وموسم نوفمرب،  شهر

 الصني   ومجهورية   بورما،   الغربي ة  الشمالي ة  الهة  من   وحتدها   اآلسيوي ة،  القارة  شرق  جنوب  دول   من   واحدةً   هي        
° 23و °  14  عرض  خطي  بني  معظمها   وتقع   اتيالند،  الغربي ة  الهة  ومن  كمبوداي،  النوبي ة  الهة  ومن  الشعبي ة،

 ابجتاه   درجة   108و  درجة  100  طول  خطي  وبني  النوب،  ابجتاه  14  درجة  على  صغرية   ومنطقة   الشمال،  ابجتاه 
 ارتفاع   إىل   فيها   نقطة   أعلى  وتصل   الوعرة،   والبال   الكثيفة،  كالغاابت   الطبيعي ة  املناظر   من   معظمها   وتتكو ن  ،شرق

 اتيالند،   مع  الغربي ة   احلدود   من   كبرياً   جزءاً   ُيشك ل   الذي  امليكونغ  هنر  على   وحتتوي  ، Phou وهي  مرت   2812
 مع  الغربي ة  الشمالي ة  احلدود  على  لوانغ   وبراابنغ   فيتنام،  مع   الشرقية  احلدود  من  معظمها  يقع  اليت  أانمييت   وجبال

 10. التايالندية  املرتفعات

لرياهنا،           الطاقة  وبيع  األهنار  من  الكهرابء  توليد  على  للتنمية  طموحة  اسرتاتيجيات  تستند 
قبل وفيتنام ،والصني اتيالند  وهي من  موضح  هو  األرض، كما  مرتبطة  األمة  الوس  لتصبح  مبادرهتا  وكذلك   ،

اليت تربط الوس لتلك الدول نفسها. هذا، جنبا إىل جنب مع التخطيط ألربعة خطوط السكك احلديدية الديدة  

 

 9. Edited2018-8-6Town History, lagrangein.org, Retrieved  

Where Is Lagrange County, Indiana?, www.worldatlas.com 10   

 
  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
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أسرع االقتصادات املتنامية من  يط اهلاديواحمل منو قطاع التعدين، وقد أشار الوس إىل واحدة من منطقة شرق آسيا
 .٪ خالل العقد املاضي7توسط السنوي يف امل الناتج احمللي اإلمجايل قبل البنك الدويل، مع منو

 ،جعلها موقعها بني دول قوية ومفرتق طرق مركزا للتجارة  جنوب شرق آسيا يقع يف الوس بلد غري ساحلي
أثر ما  وهذا  واهلجرة  احلالية  والصراعات  العرقية  للمجموعات  الغرايف  والتوزيع  العرقية  الرتكيبة  هنر   يفصل،  علي 

معظم احلدود الغربية ويشكل شراين مهم لوسائل النقل ويستخدم للسفر ونقل البضائع علي طول النهر يف  ميكونغ 
ويتشابه اجملمتع  هنر ميكونغ  ة وسيلة نقل هامة من خالل العديد من روافد الوس معظم السنة وتعترب القوارب الصغري 

قابلة فلهم نفس اللغة ونفس العرق مما التايالندي الذي يقع مشال شرق اتيالند ابجملتمع االوسي الواقع ابلهة امل
يعكس االتصال الوثيق الذي كان قائما عرب هذا النهر لعدة قرون وكذلك يف الفرتات اليت كانت هذه املنطقة حتت 

ملسافة   متتد  فيتنام  معا  الشرقية  احلدود  التايالندية  سلسلة  2130السيطرة  علي  تقع  معضمها  جبال  كيلومرتا 
وتعترب حاجزا قواي بني الثقافة الصينية اليت اثرت يف فيتنام وتعترب الكثافة السكانية يف هذه النطقة منخفضة  أانمييت

الوس معظمها جبلية تتميز ابلتضاريس احلادة واالودية الضيقة  طبوغرافيا  ، الوس    وتتواجد اقليات قبلية قليلة تشرتك
تميز النوب ابملساحات الكبرية اليت تكون أبمكانيات زراعية حمدودة ومتتد البال عرب معظم مشال البالد بينما ي

من مساحة الوس الصاحلة للزراعة بينما تزيد هذه النسبة نظرا لقطع   ٪4مناسبة لزراعة االرز وتربية املاشية تصنف 
 .11األشجار التجاري املستمر

 

 سكان والقوميات يف الوس -

  ،   khmuو، واخلمالوس عرقية  :أو ثالتة قبائل الكربى  جمموعات  ثالث ايل  الوس  السكان يف تقسم          
 سكان متوسط أبصغر  وحيتفظ العرقيات خمتلف  بلد   هو  الوس فيه، الساكنني للعلو  وفقا  Mhong   اهلمونغ و 
  يضعها  مما  نسمة  مليون 7  السكان   عدد   ويقدر   سنه،   19.3  املتوسط  يبلغ   حيث آسيا  شرق   جنوب  منطقة  يف 
  ،اسيا  شرق   جنوب  يف   للسكان   تعدادا   الدول   أبقل  أوال   وجيعلها السكاين   التعداد   حسب  عامليا  104  املرتبة يف 

 ما  الوس  عرقية  تشكل  مدينة  أكرب فيينتيان  العاصمة  وتعترب  وروافدة  ميكونغ   هنر حول   يعيشون   السكان   أغلب
قارب  ي  % 55  ي ة  وه موع جمل ية  ا عرق ل سيطرة   ا مل يا  سياسيا  ا قاف ينما  وث شكل  ب م  ي خل ن   % khmu  11و  ا  م

 
11  https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%D8%BA_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%D8%BA_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki
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  االقليات  من  اخري   عرقية  100  حوايل   تشكل  بينما %2 تناميون والفي ،   mhong %8  واهلمونغ   السكان 
 12.الوس يف  املنتشرة

  

 األداين والتقاليد الشعبية يف الوس -

سم مملكة مليون الفيلة ، ابلريف األخضر ، واملعابد البوذية املتألقة ، ملعروفة تقليداي إبابالوس    تشتهر           
والناس   الضعيفة  القرية  الطبيعة   ،اللطيفنيوحياة  على  احلفاظ  على  األوسع  العامل  عن  العزلة  سنوات من  ساعدت 

الوس رمسياً أبربع دايانت: البوذية واملسيحية الدين يف  السلمية لزيرة الوس والسماح بلمحة إىل وقت أكثر هدوًءا
٪ من شعب الو   64.7ب من  ما يقر   ، من بني هؤالء األربعة ، البوذية هي األكرب    ،واإلسالم والعقيدة البهائية

حيمي دستور الوس حق احلرية الدينية ، على الرغم من أن احلكومة حتتفظ يف املمارسة العملية بسيطرة  ،  البوذية
الوزارة من أي  تطلب  ،لدى وزارة الداخلية  مجيع املنظمات الدينية مطالبة ابلتسجيل  ،صارمة على األنشطة الدينية

، مبا يف ذلك خدمات عيد امليالد كل أداين لى موافقة لميع األحداث واألنشطة  منظمة اتبعة للدين احلصول ع 
 .13وعيد الفصح املسيحي ، وتدير أيًضا طباعة ونشر األدب الديين

 .تعرتف حكومة الوس رمسياً أبربع دايانت: البوذية واملسيحية واإلسالم والعقيدة البهائية

ما تبقى    ، ادا البوذية، مما جيعلها أكثر الدايانت شيوعا يف البالد ف   ٪ من سكان الوس ميارسون ثريا   64.7حوايل  
اإلسالم، اإلميان البهائي، الكونفوشيوسية، الطاوية، والدين الشعيب    ، ٪(  1.7من السكان تتعاطف مع املسيحية ) 

ررة إىل يتم مراقبة املسيحيني يف الوس بدقة، وتشري التقارير املتك  ٪ حددوا عدم وجود دين، 31.4و    ، ٪( 2.1) 
رغم أن اإلسالم معرتف به كدين رمسي، إال أن الوس هبا    ، االضطهاد الشديد، ال سيما يف اجملتمعات الريفية

 .نسمة  2000واحدة من أصغر السكان املسلمني يف جنوب شرق آسيا، حيث يبلغ عددهم أقل من 

 

 

 
12https://ar.wikipedia.org/wiki 
13laos-https://ar.religiousopinions.com/religion 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%D8%BA_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86


  20 

 

 

 البوذية يف الوس: -

مت تقدمي البوذية يف األصل يف الوس عن طريق سفر الرهبان البورميني خالل القرن الثامن، وال سيما بعد 
مارس الرهبان البوذية الثريافادا ، وحبلول القرن الرابع   ،ىل الدول اجملاورة مثل كمبوداي واتيالند وميامنار )بورما(تقدميه إ 

 .عشر ، كان الداينة األكثر شيوًعا يف الوس

البالد يف  األغلبية  يشكلون  الذين  العرقي  شعب الو  قبل  من  الغالب  يف  الوس  البوذية يف  يتم   ،   متارس 
لناس ، ال سيما يف اجملتمعات الريفية ، على املشاركة بنشاط يف احلياة الدينية ، من املتوقع أن يقضي تشجيع مجيع ا

 .، أو الراهبات البوذية كل رجل بوذي عدة أشهر يف العيش كراهب ، وكثريا ما تصبح النساء األرامل

 ،رنة ابجملموعات الدينية األخرىتتمتع الماعات البوذية يف الوس مبزيد من احلرية الدينية من احلكومة مقا 
، عندما أصدرت احلكومة مرسوًما   2016ومع ذلك ، زادت القيود املفروضة على مجيع الطوائف الدينية يف عام  

على سبيل املثال ، يتعني على مجيع اجملموعات   ، ( يهدف إىل وضع مبادئ ومتطلبات دين الوس315)املرسوم  
 ، الداخلية ، يف حني كان شرط التسجيل يف السابق أقل تطبيًقا على البوذينيالبوذية أن تسجل نفسها لدى وزارة 

ابإلضافة إىل ذلك ، جيب على الرهبان البوذيني اآلن محل بطاقات هوية يف مجيع األوقات ، على الرغم من أن هذا 
عبارة  ادة التدريب،أكثر تساهالً من السياسة جتاه رجال الدين الدينيني اآلخرين املطلوب منهم احلصول على شه

 ، الثالث  القرن  يف  املقرتح  األويل  إنشائها  منذ  الوس   ، فيينتيان  وسط  ابلذهب يف  مغطاة  بوذية كبرية  ستواب  عن 
يعترب بشكل عام أهم   ،خضعت ستواب لعدة عمليات إعادة بناء حىت الثالثينيات بسبب الغزوات األجنبية للمنطقة 

قد زاد اللوائح املتعلقة ابلماعات الدينية يف  315على الرغم من أن املرسوم   ، ااملعامل الوطنية يف الوس ورمزًا وطنيً 
الوس ، إال أنه يتضمن بنًدا يسمح للحكومة مبواصلة تعزيز االرتباط القوي مع البوذية ، واليت تعتربها حجر الزاوية 

 س . للهوية الثقافية الو 

 

 : املسيحية يف الوس

الوس يف ثالثة فروع رمسية: الروم الكاثوليك ، السبتيني يف اليوم السابع ، والكنيسة يتم تنظيم املسيحية يف  
نظرًا ألن مجيع املنظمات الدينية مطالبة ابلتسجيل يف هذه اجملموعات ، فإن مركز التعليم  LEC الالو اإلجنيلية ، أو

 .الكاثوليك والسبتينياألساسي هو العنصر األساسي يف املنظمات املسيحية غري املعرتف هبا غري  



  21 

 

 

تعود أصول املسيحية يف الوس إىل جتارة التوابل، اليت جلبت التجار والرهبان اليسوعيني إىل حدود الوس 
عن طريق فيتنام يف الثالثينيات من القرن املاضي، رغم أن املسيحية استغرقت قرنني من الزمان للدخول الرمسي إىل 

األجنب البعثات  عام البالد، أنشأت مجعية  يف الوس يف  مسيحية  وهي منظمة كاثوليكية أول كنيسة  ابريس  ية يف 
مل تكن الربوتستانتية موجودة  ،، تلتها الكنائس املشيخية يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين1878

 .يف البالد حىت منتصف القرن العشرين

ون من الوس بعد الركوع أمام البااب فرانسيس  ماري لينغ ماجنخانيخ ميشي النائب الرسويل لباكسي لويس 
يف   مخسة كرادلة جدد  إلنشاء  أتليفه  ويصبح كاردينال أثناء  ابلوالء  القديس   2017يونيو    28للتعهد  يف كنيسة 

٪ من   1.7املسيحية هي داينة أقلية يف الوس ، متارسها فقط    ألربتو بيزويل / صور غييت،  ،بطرس يف الفاتيكان 
رغم أهنا حممية مبوجب   ، يتم مراقبة مجيع املنظمات املسيحية عن كثب  ،م من األقليات العرقيةالسكان ، ومعظمه

اجملتمعات  يف  خاصة   ، املمارسني  املسيحيني  ونفي  واحتجاز  اعتقال  عن  متكررة  تقارير  هناك  أن  إال   ، الدستور 
 .الريفية

 

 : اإلسالم يف الوس

٪ من السكان، 0.01على الرغم من أن اإلسالم يف الوس معرتف به كدين رمسي ، فإنه ميارسه أقل من  
مل يصل   ،  شخص ، وتضم أقل السكان املسلمني يف جنوب شرق آسيا   2000أقل من  يبلغ عدد سكان الوس  

اإلسالم إىل الوس بقدرة كبرية حىت القرن العشرين ، عندما هاجر مسلمو اهلند إىل املستعمرة الفرنسية، يف وقت 
ومع ذلك  ،0070الحق من هذا القرن ، هاجر املسلمون من ابكستان ، ليصل إمجايل عدد املسلمني إىل حوايل 

معظم املسلمني الذين يعيشون حاليا   ،، أجربت احلرب األهلية يف الوس اهلجرة الماعية للمسلمني إىل خارج البالد
أثناء اخلمري احلمر ، فر الكمبوديون املسلمون من   ،يف الوس هم من أصل عرقي من اخلمري ، وهم من كمبوداي 

 . البلدان اجملاورة مثل الوسبالدهم حبثًا عن مالذ من االضطهاد الديين يف 

 

 : اإلميان البهائي والعقائد املعتمدة واألداين األصلية-

٪ من سكان الوس ميارسون العقيدة البهائية أو الدين الشعيب أو الروحانية أو الكونفوشيوسية 3أقل من  
متارس الكونفوشيوسية والطاوية على وجه احلصر تقريبا من   ،أو الطاوية، لكن لديهم وجوًدا ملحوظًا داخل البالد
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قبل الصينيني عرقيا، وغالبا يف تركيبة مع البوذية، نظرًا ألن الوس كانت ذات يوم جزًءا من إمرباطورية اخلمري القدمية، 
 .ميكن العثور على بقااي املعابد اهلندوسية يف مجيع أحناء البالد

 

 : اإلميان البهائي يف الوس-

اإلميان البهائي، الذي نشأ من بالد فارس، هو اإلميان مبظهر اإلله التوحيد يف مؤسسي أداين العامل الكربى، 
مت االعرتاف   ، يركز النشاط الديين على وحدة ومساواة وأمهية مجيع الناس واألداين  ،مبا يف ذلك يسوع وبوذا وحممد

ابإلميان البهائي ألول مرة يف الوس خالل اخلمسينيات من القرن املاضي، ومنذ ذلك احلني، شارك البهائيون يف 
 .مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية واملساواة بني النسني يف مجيع أحناء البالد

 

 : الدين الشعيب يف الوس

، متارس الداينة الشعبية الالوية يف كل من  Satsana Phi و  املعروف أيضا ابسم الداينة الشعبية اتي
إهنا جمموعة من املعتقدات الروحانية املتعددة الشرائع القائمة على التبجيل والعبادة واالمتنان ألنواع   ، اتيالند والوس

ضية والسمات الغرافية  خمتلفة من اآلهلة ، واليت متيل إىل أن تكون رمزية لألسالف والظواهر الطبيعية والعناصر األر 
الزعماء الدينيون لساتساان فاي هم من الشامان املدربني تدريباً خاصاً ، ويسمى   ،واملنشآت اليت من صنع اإلنسان 

 .14متارس عناصر من البوذية عناصر الو الشعبية ، حيث ميكن أن يتعايش الداينتان بسهولة  ،  مويف 

 

 الوس   يف والسياسة   كومةاحلنظام    - 

 املسيطر  الوحيد  احلزب  هو الالوسي  الثوري  الشعب   حزب  ويعترب  ، مجهوري اشرتاكي شيوعي بلد   الوس          
 أستقالل   اتريخ  يرجع   احلاكم،  للحزب  العام  األمني  وأيضا  المهورية  الوس،  مجهورية  يف  واحلكومة  السياسية  علي

 
واشنطن العاصمة: وزارة اخلارجية األمريكية ،   تقرير عن احلرية الدينية الدولية: الوس 2018 مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل 14

2019 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%8A


  23 

 

 

 الدولة   حتويل  مت  حىت الفرنسي   االستعمار من  مستقلة  كدولة  الوس   أعلنت  عندما  م 1947مايو 11 ايل  الوس 
 15. م 1975عام يف   الشيوعي   االشرتاكي  للنظام

احلزب السياسي القانوين الوحيد هو   ، تقع السياسة يف الوس يف إطار مجهورية اشرتاكية ذات حزب واحد         
الشعيب الثوري  الو  يتمتع   ، حزب  والذي   ، الثوري  للحزب  التسعة  السياسي  املكتب  وضعها  دولة  سياسة  وهي 

عضوا وتعتمد قرارات الدولة املهمة على اصوات جملس   49وتتكون اللجنة املركزية من    ،ابلسلطة اإلدارية الكاملة
لة داخل االحتاد من قبل الوس كدولة مستق  1947مايو    11صدر يف    ،الوزراء، أول دستور الو مكتوب ابلفرنسية

طبيعة التعليم   ،، إبلغاء األجزاء اليت تشري إىل االحتاد الفرنسي  1957مايو    11مت تعديل الدستور يف    ،الفرنسي
 16. 1975ديسمرب    3مت إلغاء الدستور يف   ،والصحة والتقنيات األخرى هي نفسها كما كانت يف زمن االستعمار

 

 الوس  يف  اإلسالم دخول كيفية :الثان  املبحث   
ا منيتبع اإل        ر البعض عدد املسلمني يف ال   ، الن اس سالم يف الوس عدد قليل جدًّ  لفني شخصاوس أبحيث يُقد 

األوائل يف الوس قد وصلوا  املسلمني من حيث الالية اإلسالمي ة، يقال إن   آسيا فقط، مم ا جيعل الوس أقل  دولة يف
، وكان م ابي الن اطقني يف أوائل القرن العشرين، عندما كانت البالد حتت احلكم االستعماري  الفرنسي  عظمهم من الال 

، الواقعة على طول  بلغة الت اميل، وراوثرز من جنوب اهلند، والعديد منهم من بونديشريي اخلاضعة للحكم الفرنسي 
 لش رقي  خلليج البنغال. الس احل النويب  ا

كان معظم املسلمني من الر جال الُعز اب الذين عملوا بصفة أساسي ة كحر اس وعم ال يف فينتيان عاصمة 
الوس، وانضم  إليهم فيما بعد مسلمو ابختون الن اطقون ابلل غة الباشتوني ة، من املقاطعة احلدودي ة الش مالي ة الغربي ة 

تمركز يف بورما اجملاورة، فيما يعرف اآلن بباكستان،  
ُ
وكثري منهم كانوا يعملون يف وقت سابق يف اليش الربيطاين  امل

 .خالل احلرب العاملي ة األوىل

 الص ني   من   هم  املسلمني   من   جمموعة   وأكرب   متنو عة،   وعرقي ة   ثقافي ة   أصول   من   الوس   يف   املسلمون  ينحدر 
 بنغالديشو   ابكستان  و  اهلند  من   وعادة   آسيا،   جنوب  مسلمي   من   أصلها  الث اني ة  واجملموعة   هاو،  تشني   جمموعة   وهم

 األهلي ة احلرب  خالل  كمبوداي  من  فر وا  الجئني   من  وهي ، Cham مشس مجاعة  من  فتتأل ف الث الثة  اجملموعة  أم ا  ،

 
15 Asia Pacific Parliamentary Forum Government of Lao 

https://th.wikipedia.org/wiki  16             

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://almalomat.com/69539/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3/
https://almalomat.com/66497/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%81/
https://almalomat.com/36267/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3/
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 املسلمني   مع  الز واج  بسبب  اإلسالم   اعتنقوا  الذين   الوس  يف   األصلي ة   العرقي ة  الماعات  من   هي   الرابعة   اجملموعة
 17. بالوس  احمليطة   البلدان   من   متنو عة  جمموعات  من   اآلخرين  املسلمني   من   واحدة،   أقل    وهي   جمموعة   وآخر   ، والدعوة  

 

 طريقة وصول اإلسالم إىل الوس-

العم يوسف خان ابكستاين وإمام صايف أصله من كوفًقا أقوال الكبار السن من أصول مهاجرين إىل الوس         
اهلند و العم أمحد دوكان أصله من كمبوداي أهنم قالوا: جاءوا املسلمون إىل الوس ابلعديد من العوامل املختلفة  

ام وابكستان واهلند وبنغالديش واتيالند وماليزاي واجملموعات العرقية واألعراق املختلفة مثل شام )كمبوداي( وفيتن
وجاءت ابكستان واهلند وبنغالديش    املسلمون الكمبوديون يدخلون أثناء فرارهم من احلرب،   وإندونيسيا وغريها، 

اإلستثمار يف التعدين   أما ابلنسبة للمسلمني وماليزاي وإندونيسيا فجاءو ابلطريقة كتاجر وجندي يف احلرب الغربية،
العلماء ،كل هذه من قدر هللا لنشر     و أسلموا الوسيني من الدعوة ،مع الوسني  املسلمني  الز واجلدبلوماسية ، و  وا

 قال تعاىل:،كما   اإلسالم إىل كل أحناء العامل

                   

                 

                 

      18 

 

 املسلمني يف الوس وأماكن متركز   مواقع     - 

تعيش الغالبية من مسلمي الوس يف املدن الكربى واملناطق احلدودية ومناطق الذب السياحي يف الوس،            
وتقع أهم ومسجد رمسيا معرتفا عند   مشاي، ومعظمهم يف العاصمة فينتيان،   مثل فينتيان ولوانغ براابنغ وأودو 

األزهر     )مسجد ابكستان  (حكومة الوس يف وسط فينتيان املسجد جامع   ابسم املسجد  م ومسجد  عروف 
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هذين املسجدين، مها إقامة صالة المعة وحلقات صغرية لتعليم القرآن الكرمي، وأحلق به تقوم بتعليم   الكمبودي ،
 مركزًا  اإلسالمي يف الوس للتعاليم اإلسالمية ونشرها .    وأصبحت  األطفال تعليم الدين احلنيف،

 

 الفرق واملذاهب اإلسالمي يف الوس - 

سلم مل وس   يف   ون ا لية  ال ق سلمة  أ كن م ناك   ول ر  ه بم و ق  ف ه م  ذا صوهل ن  أ نسي  م تلفة  ات ج ذ   خم ا وه
 أهل  عندهم الفرق   وأما احلنفي و  الشافعي  مذهب من  وأكثرهم واملذاهب الفرق   يف   ونيتلف جعلهمالذي   السبب

 . التبليغ  اعةمج  الصويف، والماعة،  السنة

 

 :الوس يف الشافعي  مذهب

  .الوس إىل  مهاجرين كمبوداي املسلمني  أصول  من
  :احلنفي  مذهب

 . وغريهم  والصني وبنغالديش وابكستان  اهلند   املسلمني  أصول  من   هؤالء 

 :الوس يف الفرق

 . الوس  يف   مجاعة   أكرب  من :والماعة  السنة  أهل

 . وابكستان  كمبوداي املسلمني  أصول   بعض   من  :الصويف

 و  يوما   أربعني     هللا  سبيل يف  خروج  الدين  رجال  من جاء  وهم  الوس   يف   جديدة   مجاعة   من : التبليغ   مجاعة
 . الوس  للمسلمني  الفكرة هذه  أتثري  مث  اتيالند   و   ابكستان   من جاءوا  أشهر  أربعة 

 

  املسلمني يف الوساألعمال والوظائف عند  -

لقد عمل مسلمو الوس يف العديد من املهن املختلفة، معظمهم من التجار، وافتتحوا متاجر املالبس يف         
يقوم  واملسالاألسواق احمللية يف الوس، وافتتح بعضهم مطاعم وبعضهم يتغذى املاعز واألغنام واملاشية والاموس، 
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و  اخلياطة  ومصانع  املقاوالت  واملنتجعات  ، العطورأبعمال  والفنادق  السياحة  سبب و ،  وامتالك  جعلت   من  اليت 
 . اإلسالمويدخلوا يف    أسلموا مع املسلمني وأخريا    ابلعملالالوسيني يقبلون اإلسالم  

 

 الوس  يف  وأمهيتها  للمساجد التارخيية اخللفيات: الثالث املبحث       
مسجد ، الامع ،   2هناك منظمتان حتت املنظمات اإلسالمية يف الوس ، يف البداية كانت 

 مسجد مملوك من قبل التجار والناس ، معظمهم من ابكستان واهلند ، مسيت منظمة
Vientiane Muslim Association ويف املسجد  .، اليت يديرها الباكستانيون املسلمون

املسماة مجعية الو  األزهر ، حيث غالبية الناس من املسلمني ، أنشأ الكمبوديون منظمتهم 
كان رئيس جملس اإلدارة والتنفيذي مع املسلمني الكمبوديني. يف وقت الحق ، حدث   .اإلسالمية

تغيري ومت دمج املنظمتني مًعا من خالل تسمية املنظمة اليت هي منظمة مسلمي الوس حىت اليوم ،  
 Sombounkhan .والرئيس احلايل للمنظمة هو السيد عزيز هللا غان أو 

 

 يف الوسإدارة املساجد واجلمعيات االسالمية   -              

مع قلة يف املساجد يف مجهورية الوس إال أهنا تلعب دورًا مهما يف التنمية اجملتمع حيث يشرف عليها أشخاص 
أبناًء من املسلمني يعلمه الناس فيها ويقدمون هلم تعاليم االسالم ففي كل مسجد من املساجد تعلم الصغار من  

 .املسلمني يف حلقات مجاعية يشرف عددها معلم أو إمام املسجد ويديره أهل املسجد املشرفني عليه

مسلمو الوس يلتزمون ابلطريقة الوسطى لتجنب االنقسامات بينهم ، ألهنم أقلية ، رغم اختالف األفكار و يرون    
قليل من المعيات االسالمية يف الوس حيث المعيات اإلسالمية يف الوس اليزال العدد   الماعة هي األوىل 

توجد مجعيات قليلة تعمل توافق مع السلطة يف الوس وسيقوم شاب املسلمني الوس يف الفرتات القادمة إبنشاء  
 .مجعيات خريية لتحقيق التكافل االجتماعي داخل اجملتمع املسلم
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 خلفية املسجد جامع )مسجد ابكستان( -

مجعه  ،الباكستانيني   التجار   من تربعات  مجع  خالل من 1970/ 20/8سنة   يف   املسجدهذا   بناء  مت 
 . املسجد   هذا لبناء  أرضهمث أوقف   ،  19شاى   اندرالشيخ  

هذا   عاصمة فيتني CHTHABURI    مدينة   XIANG YEUN     هذا املسجد يف قرية  تقع      
وقاعة لتعليم   للعامل مسجد،  ختزين، وغرفةاملسجد عبارة عن مبىن من طابقني يتكون الطابق األول من غرفة  

  أما  الوضوء،  للنساء ورجال ومكان القرآن وتنظيم األنشطة وجبوار املبىن، حيتوي الطابق األرضي على دورات مياه 
   .إلمام يوم المعة وصالة عيدين وغرفة  الطابق الثاين يتكون من صالة تقام فيها الصلوات اخلمس وصالة

 

 املسجد األزهر )مسجد كمبوداي( خلفية  -

  بكر،  أبو  بن  موسى  احلاج   بقيادة   كمبودي   اتجر  وبناه   1986/ 01/ 05  بتاريخهذا املسجد    بناء   مت           
 وإعادة  الحًقا جتديده  ومت   ،  اخلشب  من  مبنًيا  مسجًدا  شيدت  مث   ،  األرض  لشراء  هاألصدقاء  من  تربعات  مجع   الذي
 مئذنتان  فيه  مجيل  مبىن  الكبري،   املسجد   ويتألَّف  اليوم،   حىت  إمسنيت  مبىن  وهو  ،   املصري   السفري  من  مبنحة  بنائه

 تستخدم   أخرى   صالة  إىل   ابإلضافة  للصالة   تستخدم   صالة  املسجد   ويف   الذهبية ،   القبب  من  العديد   وتتو ِّجه
  املسجد يف قريةهذا تقع  و   دوام،   فرتيت   على  كمبودايً   مسلًما  طفالً   مخسني حوايل  فيها  يتعل م  مدرسة  أي   كمكتبة، 

 PHONSAWATTAIمدينةSIKHOTTABONG  عاصمة فيتني. 

 

 أمهية املساجد لنسبة مسلمي الوس -

حنن يف الوس كمسلمني حنتاج إىل املساجد أمهية كبرية يف حياتنا اإلسالمية وممايؤكد أمهية املساجد لنايف  
 على   وتعاىل   سبحانه هللا   بيوت   املساجد   تعترب، القرآن الكرمي من خالهلاالوس أهنا تقوم لنا التعليم الدينية و حتفظ  

  وسل م  عليه  هللا   صل ى  الن يب  ندب   كما  خاصًّا،   اهتماماً   املساجد   لتويل   اإلسالمي ة  الش ريعة  جاءت   لذلك  األرض، 
 يفعله   عمل  أو ل  كان   وقد   الن ة،  يف  بيتاً   له تعاىل  هللا  بىن  األرض  يف  بيتاً  هلل  بىن  من بقوله  هلل  بيوت  بناء إىل  املسلمني

 
 سنة  112، تويف و عمره ن جنداي فرنسا اإىل الوس ك  من أحد كبار السابقني األولني  مهاجرين 19
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 يف   املساجد   أمهي ة  على  يدل    وهذا   الن اس،   فيه  يصل ي  حىت    املسجد   يبين  أن   املشر فة  الن بوي ة  اهلجرة   بعد   الكرمي   الن يب
 يفسق   وال فيها يرفث  فال  عبادة  مكان   ابعتبارها  املساجد   ابحرتام  املسلم  يؤمَّر  به،  تقوم  الذي  الدور  وأمهي ة  اإلسالم

  يعقلون ال  ممن  وصغارهم جمانينهم  مساجدهم  جتنيب املسلمني  على وينبغي  ابللهو،  فيها ينشغل  وال  صوته يرفع   وال 
رجة  يبلغوا   مل   أو   زخرفة   يف   املبالغة  عن  اإلسالم   هنى  كما  وهيبته،   احرتامه  للمسجد   يبقى  حىت    هبا  يعقلون   اليت  الد 

ا  وصالة   عبادة   أماكن  كوهنا  على  تقتصر  ال   اإلسالم   يف   املساجد   أمهي ة  وإن    وتزينها،   املساجد  د   وإمن    وظائف   تتعد 
 : منها ونذكر اإلسالم يف  املسجد 

 :للذكر  مكان 

  أجل   من  املساجد   يف   جيتمعوا   أن   والعلماء   الص احلني  دأب   كان   فقد   الش رعي،   والت عليم  للذ كر  كأماكن  املساجد  
  كوهنا   من  انبع   الش ريعة  دروس   إعطاء   أجل  من  املساجد   اختيار   وإن    الش رعي،   العلم  وتدارس   القرآن  وتالوة   الذ كر
 .العاملني رب    من  الس كينة  فيها  تتنز ل  وحيث أبجنحتها  املالئكة  حتف ها اليت تعاىل هللا  بيوت

 

 

 : املسلمني  بني   للتكافل  مكان  

م  املسلمني  فقراء  كان   وقد   أبهل   يسم ون   وكانوا هللا  رسول  مسجد   يف  يبيتون   والس الم  الص الة  عليه  الن يب  أاي 
احم  املسلمني  بني  للت كافل  مكان   وأنه  اإلسالم   يف   للمسجد   اإلجتماعي ة  الوظيفة  عن  يعرب    وهذا   الص فة،    من والرت 

 .واملساكني  الفقراء على توزيعها  وتنظيم  والص دقات الزكاة مجع  خالل

 

 : للتعبد   مكان

د    دور  على  أكد   كما  القرآن،   وتالوة   الص لوات   وإقامة  ابلذ كر  املساجد   عمارة   معىن  على  اإلسالم   أك 
 قال تعاىل: هلا، الت خريب من  نوع هو دورها  أداء من  املساجد  منع  اإلسالم واعترب املسلمني، حياة يف  املساجد 
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 : الرمحات  يُنزل  مكان

قال   تبارك  هللا لقول   الصاحلة  لألعمال   ومنسكاً   للدعوات،  واستجابة  الرمحات،  به  تنزل  موضع  املسجد
 تعاىل: 

                

              

      21  
 قال تعاىل:   العظيم  ابلثواب  وبشرهم ابلطاعات   املسجد  يعمرون   الذين  على   تعاىل   هللا  أثىن   لذلك 

                   

                

              

             

               22  
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  وهي  تعاىل،   هللا   إىل   رحلته  يف   املسلم  ملسرية   الروحي  الزاد   فهي  املسلمني،   حياة   يف   كبريةٌ   أمهيةٌ   للمساجد 
  كانت   وقد   مستقبله،   إىل   ويتطل ع   وحاضره   ماضيه  إىل   فيها  ويتعر ف   واألخالق،   اآلداب   فيها  يتعل م  اليت  املدرسة

  الهاد على للتدريب  وساحةً   للعلوم،  جامعةً   كانت فقد   شؤوهنم،  ملختلف املسلمني  منطلق عز هتا  زمان  يف  املساجد 
  هللا   بيوت   هي  واملساجد   اإلسالم،   راية  لنشر  املعمورة   أحناء   كل    إىل   اإلسالم   جيوش   خرجت  ومنها  هللا،  سبيل  يف 

 تعاىل   هلل   عبادةٍ   ُدور   وهي  وأمهيتها،   فضلها  على  يدل    مم ا  مرًة،   وعشرين  مثاين   الكرمي   القرآن   يف   ذكرت   وقد   تعاىل، 
ا  ولذا   يديه،  بني  وتضر عٌ  سبحانه  له وذكرٌ    يقومون والدعاة   العلماء   إن    مث   وجل ،  عز   هللا   إىل   األرض  بقاع   أحب   فإهن 

  والُمعات  األعياد   يف  واخلطابة  هبا،   يتصل  ما  بكل    اإلمامة:  منها  املهمة،   األمور   من  ابلعديد   املساجد   خالل   من
 23. واملواعظ الكلمات   وتوجيه  والندوات   احملاضرات   وإلقاء  الدروس  وإقامة  دينهم،   أمور   يف  الناس  وإفتاء  وحنوها، 

  سبحانه  هللا   له  شهد   من  أن    شك    وال   املساجد،   لعم ار   ابإلميان   الكرمي   القرآن   يف   تعاىل   هللا   شهد   املساجد   عمارة 
 :مها أمرين أبحد   املساجد  عمارة  وتكون  وأفلح، فاز فقد   ابإلميان 

  العبادات،   ألداء  إليها  الرتدد  من  واإلكثار  والنوافل،  واإلرشاد،  والوعظ،  والذكر،  ابلصالة،  تعه دها  -1 
 .ذلك  وحنو  نظافتها  على  واحلرص

 القيام   على  وحث هم  املوسرين  عن   البحث   خالل  من   ذلك   وميكن  وإعمارها،   بنائها  سبيل  يف  املال  إنفاق  - 2 
 أماكن   املساجد   تعد    اإلسالم  يف  املساجد   أفضل   مرافقها،  وحتسني  وترميمها  صيانتها  يف  املشاركة  خالل  من   أو  بذلك،
 ابألفضلية   املساجد   رأس  على  وأييت   تعاىل،   هللا  بطاعة  اختصاصه   يف   يشبهها  مكانٍ   كل  وكذلك  اإلسالم،   يف   مقدسةٍ 

 بيت يف  األقصى  واملسجد املنورة،  املدينة  يف  النبوي  واملسجد  املكرمة،  مكة  يف  احلرام  املسجد: وهي مساجد،  ثالثة
 24.وجل    عز    هلل التعب د   أجل  من   إليها  الرحال   بشد    وحدها  ختتص    الثالثة  املساجد  فهذه   املقدس، 

 لدى مسلمي الوس   بناءها  املساجد وفضل   قيمة  -

  معظمها   يف الوس ال يزال هناك عدد قليل من املساجد واملساجد الرمسية وأما موقف املساجد يف الوس 
هذا ال يعين أن املسلمني يف الوس ال يريدون بناء   مل جيد قبوال من احلكومة أو الشهادة الرمسية سوى مسجدين

قبات وشروط من بينهم وبني احلكومة، مع ذلك املسلمون يف الوس، قاموا ببناء  املساجد، ولكن ألن هناك ع 

 

.  2019-2-25 بتاريخ عليه اط لع ،www.alukah.net املساجد، عمارة فضل ،(2012-8-26) الدبل سعد بن حممد. د 23  
 .بتصر ف

 بتصر ف . 25-2-2019 بتاريخ عليه اط لع ،www.islamweb.net، 26-2-2003  ،"وأفضلها اإلسالم يف املقدسة األماكن 24
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الفرائض مخس مرات يف كل    مساجد غري رمسية يف مدن الوس إليواء املسلمني يف احتفاالت دينية مهمة وصالة 
 يف كل أسبوع. يوم اليت يتم أدائها املسلمون وصالة المعة

د،   فيها  وتعاىل   سبحانه  هللا   يعبد   اليت  البيوت   هي  املساجد   إن                جل    إليه  البقاع   أحب    فهي  لذلك  ويوح 
 :والسالم الصالة  عليه قال فقد   كانت، أينما ُحرمةً  هلا  أن    كما جالله،

    ))25آمنٌ   فهو  املسجدَ  دخل وَمن)( 

  بعينه،  احلرام   البيت  هذا   حديثه  يف   قصد   وسلم  عليه  هللا   صلى  الرسول   أن    إىل   تشري  الدالئل  أن    وصحيحٌ  
  أو  املساجد   من  يسخر  أن   ملسلم  جيوز   وال   األرض،   بقاع   مجيع   يف   املساجد   ابقي  عن  احلُرمة  ينفي  ال   ذلك  أن    إال  

  هللا   ضمن  فقد   عظيمة  املساجد   قيمة  وألن    وتعاىل،   تبارك   هللا   لغضب  نفسه  عر ض   فقد   ذلك  فعل  ومن  يلعنها، 
 توضأ   إن   إن ه  بل  مات،   إن   النة  ودخول   احلياة،   قيد   على  ظل    إن   رزقه  إليها  بيته  من  خرج   ملن  وتعاىل   سبحانه
ر   وقد   عمرة،   ألداء   ذهب  من  كأجر  األجر  من  له  كان   مكتوبة  صالةً   يصلي  كي  املسجد   إىل   وانطلق  النيب   حذ 

  إىل   الذهاب  فضل  يف  ورد  كما  ذلك،  ابجتناب  أصحابه  وأمر  املساجد،  يف  املصلني  إيذاء  من وسلم  عليه هللا صلى
 :وسلم  عليه هللا  صلى الرسول قول  منها  كثرية أحاديث  املسجد 

  ))26راحَ   أو   غدا  كل ما نـُُزاًل   النةِّ   يف   لهُ   هللاُ   أعدَّ   راَح، أو  املسجدِّ   إىل  غدا  من )(  

 اإلنسان أحوال  تغري    فهي ،  دولة الوس يف  ومهم اً   عظيماً  دوراً  املساجد تؤديومن هنا يؤكد للباحث أبن  
ا  كما  الرخاء،   إىل   الضيق  ومن  السعادة،   إىل   الشقاء   من   الذنوب  من  وجتليها  رقيقة،   فتجعلها  القلوب   تعال   أهن 

ن يفهم الناس ملن  جتمع الدعاة املسلمني يف الوس أب   وهلذا لقد  ، األحيان  من  كثري يف  اإلنسان هبا  يقع  اليت  واآلاثم 
 اليت   األماكن  وهي  عليها،   أبجنحتها  املالئكة  وترف    الرمحات   فيها  تتنزل   اليت  األماكن  وهي  ن املسجد يتبعهم أب 

 األخو ة   معامل  تظهر  ففيها املسلم،   تريب   اليت  األماكن  أفضل  هي  املساجد   أن    كما  اخلريات،   يف  املنافسة فيها  حتصل
  منهم  واحد،  إمامٍ   خلف وُيصل ون  واحد   صفٍ   يف  ويقفون  واحد،  مكان يف  مجيعاً  املسلمون  جيتمع   حيث ،واملساواة 

 ال   العاملني،   رب    أمام  سواءً   يقفون   كل هم  والعامي،   والعامل،   واخلادم،   وامللك،   والضعيف،   والقوي،   والفقري،   الغين ، 
لقد لعب دواً هاما من كل مساجد يف الوس حىت   القلب،   حمل ها  التقوى   وهذه   بتقواه،   إال   أحداً   أحدهم  يفضل

 
 صحيح   ،377: الرقم أو الصفحة عباس، بن هللا عبد عن السرية، فقه يف األلباين، رواه 25

 .صحيح  ،669: الرقم أو الصفحة هريرة، أيب عن مسلم، صحيح يف مسلم، رواه 26



  32 

 

 

  أو  نسبه،   وفق  اآلخر  على  أحدهم  يعتدي   أن   دون   ومتضامنني  متكاتفني  األجواء   هذه   ظل    يف   الناس يكون أئمة  
 27كما قرر السيد عماد حممدى يف مقاله الذي كتبه حول قيمة املسجد   ،وظيفته أو منصبه،

 يف   ُتقام   اليت  اهليئات   مجيع   على  تتفو ق   عظيمة،   إسالمي ةً   هيئاتٍ   كوهنا  يف   أيضاً   املساجد   أمهية  وتكمن
عي  العامل   دون  جمتمع   أي    إصالح   ميكن ال   أنه  فاحلقيقة  مجعاء،   البشرية  إلصالح   مؤسسة  أفضل  أهنا  مؤسسوها  ويد 
 مؤسسةٍ   أكرب  يف   تكمن  الرتبية  وهذه   صبغة،   أفضل  فهي  وتعاىل،   سبحانه  هللا   بصبغة  اإلنسان   تصبغ   إميانية  تربية

  أس س  فقد   ذلك  وألجل  جي د،   بشكلٍ   دورها  تفعيل  دون   يصلح  أن   للمجتمع   ميكن فال  املساجد،   وهي  وأعظمها
 منذ املسلم  اجملتمع  تربية  يف   املساجد   دور   بدأ   حيث  ، املدينة  إىل   وصوله  فور   املسجد   وسلم  عليه  هللا   صلى  الرسول 

د   كل ها،   اإلسالمية  األمة  مشل  جتمع   املساجد   أصبحت  الزمن  مرور   ومع   الوقت،   ذلك   على  املسلمني  قلوب   وتوح 
  أن    كما  الصافية،   وحضارته  اإلسالم   عظمة  نفوسهم  يف   وتُثب ت  والسكينة،   الطمأنينة،   ومتنحهم  واالحرتام،   احملبة

  وقد  اإلسالم،   راية  محلوا   الذين  واألعالم   العلماء   من  العديد   ختر ج   فمنها  أمجع،   للعامل   ونور   إشعاع   مصدر   املساجد 
 .الواسعة  اإلسالمية  النهضة  يف  عظيم  دور  هلا كان   حىت للمتلقني،  العلم  ليعل موا  فيها جيلسون  للعلماء  مكاانً  كانت

28 

  هو  اإلسالمي  اجملتمع   ويف تفكري االمة الذين يقدمون ابلدعوة يف اجملتمع املسلم يف الوس وهم يرون أن 
 العبد  يتطه ر ففيها  املساجد،   يف  الرتبية خالل   من  إال    ذلك له  يتحص ل  وال  والنقاء،  والطهر  والصفاء   النظافة  جمتمع 

  بني  للتشاور   مكانٍ   أفضل  هي  واملساجد   بينهم،   للخري  ساعياً   للناس،   حمباً   فيصبح  الذات،   وحب    األاننية  من
ول السيد عسكر قويطابق ما ي   ، 29الشيطان  ونزغات   النفس  هوى   عن  بعيدٌ   مكانٌ   ألن ه  ، شؤوهنم  كل    يف   املسلمني

 وسل م  عليه هللا صل ى  الرسول  حرص  اليت  األسس  أول  كان   املسجد   بناء  فإن    يف مقاله عن دور املسجد يف اجملتمع 
  عليه  هللا  صل ى  هللا  رسول  ليستفتوا  إليه  الناس  أييت  للفتوى،  مكاانً   فكان   املنورة،  املدينة  إىل  هاجر عندما  وضعها  على

  كما  هللا،  سبيل  يف   املسلمني  غزوات   تنطلق  كانت  ومنه  والسفراء،   الوفود   للقاء   مكاانً   وكان دينهم،   أمور   يف   وسل م
  عقود   ُتوث ق  كانت  املسجد   ويف   حق ه،   أخذ   على  ويطمئن  نفسه،   على  فيه  إنسانٍ   كل    أيمن  للقضاء،   داراً   كان 

 
.  24-12-2018 بتاريخ عليه اط لع ،www.alukah.net ،"املسجد  قيمة" ،(6-12-2017) مربوك حممد محدي عماد ب أ 27

 .بتصر ف 

- 2018 بتاريخ عليه اط لع ،www.alukah.net  ،"اإلسالم  يف ودورها املساجد أمهية" ،(16-2-2015) الندوي فرُّخ شاكر. د 28
 .بتصر ف. 21-24

 ،وذلك كان قبل انتشار الوابء 29/10/2019مقابله أئمة املساجد يف الوس يف اتريخ : 29
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  أن ميكن  وما  املسلم  اجملتمع  يف  أمهيةٍ   من  للمسجد   ما  ذلك  من  فيظهر  واملساكني،  للفقراء  موئالً   أيضاً   وكان   الزواج،
  30.األمم  بني  مكانتها  واسرتداد عثرهتا من  ابألمة للنهوض  به  يقوم

 للعبادة،   مكان   وهو   تعاىل،  هللا   إىل  األرض   بقاع   أحبِّ   من إن ه  إذ   عظيمٌة،  مكانةٌ  اإلسالم  يف للمسجد 
 بعد   الس الم   عليه  النيب   به  قام   عملٍ   أولُ  أبن ه  اإلسالم  يف املسجد   بناء   أمهي ة  وتتجل ى  العلم،   حلقات   تُعقد  وفيه

 وسعى  املساجد   يف  هللا ذكر   منع  ملن   اآلخرة   يف   والعذاب  الدنيا  يف   اخلزي   وجل   عز    هللا   أعد   وقد   املدينة،  إىل  هجرته
 31. خراهبا  يف
 

 : املساجد   بناء  فضل

 أو الكرمي   القرآن  من  سواء  هبا،   واالهتمام   ورعايتها  املساجد  بناء  فضل  حول  حتدثت نصوص   عدة هناك           
 قال تعاىل:   وعمارهتا املساجد   بناء  فضل  مبيناً  سبحانه  قال   فقد   النبوية،  السنة  من

              

              

               32    

  تقتصر ال  املساجد  وعمارة  تعاىل،  ابهلل  اإلميان عالمات  من وعمارهتا  املساجد   بناء  جعل يف   صرحية  فاآلية         
  بناء  وسل م عليه  هللا  صلى  النيب  وجعل  كما  أيضاً،   املعنويَّة  العمارة   لتشمل  ذلك  تتعدى   بل  هلا،  املادي ة  العمارة   على

 :وسلم  عليه هللا  صلى قال فقد  الارية، الصدقات دروب من  املساجد 

 

.  25-2-2019 بتاريخ عليه اط لع ،www.alukah.net ،"اجملتمع يف املسجد دور"  ،(27-10-2014) عسكر السيد 30 
 .بتصر ف 

2019- بتاريخ عليه اط لع ، www.alukah.net ، "ورعايتها املساجد بناء فضل" ،(2015-3-7) الشقاوي هللا عبد بن أمني. د 31 
 .بتصر ف. 8-4
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،  للعبدِّ  جَيري سبعٌ )(   هنرًا،  أجَرى أو  علًما، علَّمَ  َمن: موتِّه  بعدَ  َقربِّه يف  وهوَ   أجُرُهنَّ
ًدا،  بىَن  أو  خناًل،  أوغَرسَ   بِّئرًا،  حَفر  أو  يستغفِّرُ   ولًدا  تَركَ  أو  ُمصحًفا،  ورَّثَ  أو  مسجِّ
  )(موتِّه بعد  لهُ 

 من أقلية مسلمة يف دولة غري مسلمة.هبذا فضل العظيم حتث املسلمي الوس يف بناء املساجد ولو هم 

 

 

 

   الوس  مسلمي اجملتمع  على املساجد  أثر :  الرابع  املبحث

 أثر املساجد يف تربية اجملتمع املسلمي الوس -

مل يقف دور املسجد عند أداء العبادات، بل كان للمسجد دور اجتماعي، وسياسي، وقضائي، كما  
أنه يعلم األمة روح الماعة واالحتاد، وأن يكونوا صفاً واحداً، كما أنه ملتقى لطرح مشاكل األمة، 

              وإجياد حل هلا، وغري ذلك من األدوار الفعالة للمسجد 

 [ 36النور ]          

 

ع   فأتصور أن الرفع هنا ليس للدعائم والدران إمنا هو للساحات الطَّهور اليت ختصصت للركَّ
السجود، فبعد أن كانت أرضاً عادية يغشاها أي إنسان أضحت أرضاً ال يدخلها إال متوضئ، وبعد 

معراج الروحي الذي  أن كانت ألي غرض عادي أضحت مهزة وصل بني الناس ورب الناس، ومهاداً لل 
ً لألرض نفسها.  ينُقل البشر من مآرهبم القريبة إىل مناجاة هللا وتسبيحه ومتجيده ليس هذا ارتقاًء معنواي 

 

 أمهية املساجد وعالقتها ابجملتمع املسلمي الوس -
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كبرية يف اإلسالم، وله منزلت العظيمة يف اجملتمع املسلم وقد نو ه القرآن   ةميثل املسجد أمهي
يفِّ بـُُيوٍت أَذَِّن هللاُ َأْن  الكرمي ابملسجد ومكانته، واملثوبة الكربى للمشتغلني بعمارته، فقال عز  وجل: 

ْلُغُدو ِّ واآلَصالِّ رِّ  يهِّْم جتَِّاَرٌة َوال بـَْيٌع َعْن ذِّْكرِّ اَّللَِّّ وأقام  تـُْرَفَع َويُْذَكَر فِّيَها امْسُُه ُيَسب ُِّح َلُه فِّيَها ابِّ َجاٌل ال تـُْلهِّ
 الصَّالةِّ " 

ر".    َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ َد اَّللَِّّ َمْن آَمَن ابِّ َا يـَْعُمُر َمَساجِّ  وقال عز من قائل: "إِّمنَّ

وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم ـ قال: "أحب البالد إىل هللا  
 مساجدها، وأبغض البالد إىل هللا أسواقها".  

املسجد بوتقة ال بد منها، لتنصهر فيها النفوس، وتتجرد من عالئق الدنيا، وفارق الرتب واملناصب،  
ات واألهواء، مث تتالقى يف ساحة العبودية الصادقة هلل عز وحواجز الكرب واألاننية، وسكرة الشهو 

وجل بصدق وإخالص إن ركعة واحدة يؤديها املسلمون يف بيت من بيوت هللا، جنبا إىل جنب،  
تغرس يف نفوسهم من حقائق املساواة اإلنسانية وموجبات الود واألخوة، ما ال تفعله عشرات من 

ث عن فلسفة اإلنسان املثايل هلذا وغريه بدأ رسول هللا صلى هللا  الكتب اليت تدعو إىل املساواة وتتحد
عليه وسلم إقامة اجملتمع اإلسالمي يف املدينة املنورة بعمارة املسجد، معلنا بذلك أنه الركن األول 

والدعامة األوىل لقيام هذا اجملتمع، حىت إذا متت عمارة املسجد وأقبل املسلمون إليه، شد رسول هللا  
ه وسلم قلوب املسلمني يف ظله، بنياط األخوة يف هللا، فكان هلم من املسجد خري ضمانة  صلى علي

لذلك، وأعظم مالذ من مشاغل الدنيا وفنت الشهوات واألهواء واملسجد ميتلك حمبة املسلمني الذين 
عا لسنة  حيرصون على الوجود فيه مخس مرات يف اليوم والليلة امتثاال ألمر هللا  سبحانه وتعاىل  واتبا

نبيه  صلى هللا عليه وسلم، وهلذا فإن العالقات االجتماعية تزداد حمبة وأخوة بني مراتدي املساجد،  
وجند أن بعض الناس تبدأ عالقتهم من املسجد مث تستمر تواصال وحمبة مع استمرارية األايم، فتصبح  

لمني بسبب حرصهم على طاعة  احملبة عظيمة وقوية على طاعة هللا ـسبحانه وتعاىل، وتتوطد أخوة املس 
   رهبم فتكون العالقة هلل ويف هللا

 املساجد ودورها لدى مسلمي الوس -
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إن للمساجد دوًرا عظيًما يف اإلسالم، إهنا بيوُت هللا تعاىل، وهي أشرف البقاع على وجه ف 
يغُفلون عن حيث ُيذَكر فيها اسم هللا جل وعال ليَل هناَر وصباح مساء، وحيضرها رجال ال    البسيطة

ل ِّهم وَترحاهلم }  يفِّ بـُُيوٍت أَذَِّن طاعته سبحانه وتعاىل يف غدواهتم وَرْوحاهتم، يف ُشغلهم وفراغهم، يف حِّ
يهِّْم جتَِّ  ْلُغُدو ِّ َواآْلَصالِّ . رَِّجاٌل اَل تـُْلهِّ ُ َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر فِّيَها امْسُُه ُيَسب ُِّح َلُه فِّيَها ابِّ  َعْن ذِّْكرِّ اَرٌة َواَل بـَْيعٌ اَّللَّ

فإن [،  37، 36اَّللَِّّ َوإَِّقامِّ الصَّاَلةِّ َوإِّيَتاءِّ الزََّكاةِّ َيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب فِّيهِّ اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر{ ]النور: 
يق إىل رخاء، واملساجد تعال القلوب   املساجد تغري  أحوال اإلنسان من شقاء إىل سعادة، ومن ضِّ

جملو ًة من صدأ الذنوب واآلاثم اليت يرتكبها اإلنسان، وهذه البقاع من األرض حيث جتلعها رقيقًة و 
 أي: املساجد تنزل عليها الرمحات، وترفُّ عليها املالئكة أبجنحتها، وهي أماكن املنافسة يف اخلريات. 

فإهنا ُتلقي على احلضور درس األخو ة   الوس   وإن املساجد خرُي األماكن لرتبية املسلمني
واة، حيضر فيها املسلمون، وجيتمعون يف مكان واحد، ويقومون يف صف واحد، ويصلُّون خلف  واملسا

إمام واحد فال فرق بني العبد والسيد، وامللِّك واخلادم، والغين والفقري، والشيخ العامل والرجل العادي،  
فإن      القلب  كلهم سواء أمام هللا جل وعال، ال يفضل أحٌد منهم على اآلخر إال ابلتقوى، ومكاهنا

املساجَد تعلم الناس أن يعيشوا سوايًّ متكاتفني ومتضامنني، وال يعتدي أحد على اآلخر حبَسبه ونسبه، 
 أو مبنصبه أو شغله أو وظيفته.

فاملسجد هيئة إسالمية عظيمة تُفوق مجيع اهليئات واللجنات اليت تنشأ وتقام يف البلدان،  
ة إلصالح اجملتمعات البشرية، فال ميكن إصالح اجملتمع إال ويزعم مؤس سوها أهنا خرُي مؤسسة أو هيئ

بتفعيل دور أكرب مؤسسة وأعظمها على وجه األرض، وهي املساجد ألهنا تريب اجملتمع تربيًة إميانيًة  
متكاملًة، وتقوم بصبغ اإلنسان أبحسن صبغة، وهي صبغة هللا، ومن أحسن من هللا صبغة ولذا جند 

صلى هللا عليه وسلم قد عمد إىل أتسيس وإرساء قواعد املساجد إابن وصوله   أن معلم البشرية حممًدا 
إىل املدينة املنورة حاضرة دولة اإلسالم الوليدة، ومن هنا بدأ دور املساجد يف تربية اجملتمعات  
اإلسالمية، ومع مرور الزمن أصبح من املسلَّم به أن املساجد ال يقتصر دورها على أن حيضرها 

داء الصلوات فحسب، بل إهنا تقوم جبمع مشل األمة اإلسالمية، وجتمع قلوب املسلمني املسلمون أل 
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على احملبة واالحرتام، والتآخي والتعاطف والرتاحم، ومتنح هلم الطمأنينة والسكينة، وتدعوهم إىل إحياء  
  ُروح اإلسالم فيما بينهم. 

افة اإلسالمية، ولكن ال يقتصر ويتضح من هذا دور املساجد يف نشر العلوم واملعارف، والثق
األمر على ذلك، فلم تكن املساجد مراكز علم فحسب، بل إهنا كانت أفضل املراكز لرتبية النفوس، 
وكانت تعل ِّم زوَّارها احلِّلم واألانة، والرفق مع اآلخرين، والُبعد عن القسوة والشدة كما ورد عن أيب 

سجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه أي: ليدفعوه ابلعنف فقال أن أعرابيًّا ابل يف امل هريرة رضي هللا عنه:  
رين ومل ُتبعثوا  النيب صلى هللا عليه وسلم: »دُعوه وأهريقوا على بوله َسْجالً من املاء فإمنا ُبعِّثتم ميس ِّ

رين« ]  [. 1معس ِّ

واملسجد مبعث النور يف دنيا الظلمات احلالكة، ومصدر احلياة يف بيداء احلياة املوحشة   
فإنه يؤهل املسلمني للحياة النافعة الكرمية، وحيثهم على التقوى والتطهري، ويطالبهم أال  

ْن َأوَّلِّ يدخلوه إال بطهارة أبداهنم وقلوهبم، إنه:  َس َعَلى التـَّْقَوى مِّ ٌد ُأس ِّ يـَْوٍم َأَحقُّ   }َلَمْسجِّ
ُ حيِّبُّ اْلُمطَّه ِّرِّيَن{ ]التوبة: والوصول    [. 108َأْن تـَُقوَم فِّيهِّ فِّيهِّ رَِّجاٌل حيِّبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َواَّللَّ

إىل املساجد واحلضور إليها أمر عظيم يوجب لإلنسان املغفرة فإن َمن يراتد املساجد ألداء  
َد اَّللَِّّ  ألنه قال سبحانه وتعاىل: } ميانالصلوات ال بد لنا أن نشهد له ابإل َا يـَْعُمُر َمَساجِّ إِّمنَّ

رِّ{ ]التوبة: َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ وورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم فضل املعتاد [، 18َمْن آَمَن ابِّ
كما أن َمن يشق على نفسه للوصول إىل املسجد واحلضور إليه ألداء     إىل املسجد.  

الصلوات اخلمس يف الليايل احلالكة اليت يصعب فيها اخلروج من البيت بسبب الظالم، فإن  
يوم القيامة نورًا ميشي به كما  هللا تعاىل ال يضيع أجره، بل إنه أيجره يف الدنيا، ويعطيه

رِّ املشَّائني يف الظَُّلم إىل املساجد  أخربان بذلك رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم:  »بش ِّ
  [. 2ابلنور التام يوم القيامة« ]
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 الفصل الثالث 

 العالقات بني املسلمني يف الوس  هتا يف توحيدراأمهية اجملتمع املسلم وضرو 

يف هذا الفصل أمهية اجملتمع املسلم وضرورة توحيدة و ذلك من خالل هذه املباحث    ستبني الباحث
جيب أن يبدأ توحيد املسلمني يف الوس إدراجهم كمجموعة يف اجملتمع أواًل ألن املسلمني القادمة يف هذا الفصل  

جمتمعهم هو املسجد يف الوس عددهم قليل جدا وهم يعيشون يف مناطق متفرقة، لذلك من الضروري أن يكون  
مزكراً لتقابل وإلتقاء بينهم، أما املناسبات واألعياد ويف أبسط شيئ هو أوقات الصالة الفرضية ومن خالل هذه  

 .يف قيام النشاطات الدينية املختلفة األوقات يتم التشاور

كل املسلم  وواجب على    ال جيوز ملسلم أن يعيش وحده فردية دون اجملتمع اإلسالمي، ولذا يرى الباحث  
 ضرورة ومهمة جدا الصغرية، ومن هنا يرى الباحث  مثل دولة الوس دولة أقلية مسلمةيف التعايش ابلماعة خاصة 

ويثبت    بعضهم بعضا يف احلاالت احلرج كاملوت وشعائر الدينية املهمة، وتناصر  على اجملتمع اإلسالمي تساعد  
سالمية اآلخرى املنتشرة يف يقاع العامل، ونتمىن تكون دولة  مثل ما ميكن أن يكون للدولة اإل أبناءهم يف اإلسالم  

وهذا ما تريد أن نكتبه عن واقع مسلمي من   ، وبورما وغريهمايالوس مثل بقية الدول اآلخرى مثل اتيالند وكمبود
 .خالل هذه الدراسة 
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 الوس  يف  املسلم اجملتمع وجود ضرورة: األول املبحث

ضرورة وجود املسلمني وجمتمعهم يف دولة الوس، أهنم تبىن على أساس لقد يتسأل يف ذهن الباحث هل  
اجملتمع البوذي وهي الدولة البوذية ابألصل، ولكن هنالك لقد يرى الباحث ابلضرورة عن قيام اجملتمع اإلسالمي  

وهم  ووجود املسلمني فيها، ابلرغم أهنم الدد يف اإلسالم ولكنهم معظمهم من أصحاب األعمال من التجار،  
يدعوا إىل التوحيد وإىل دين هللا وأكثرهم أتوا من ابكستان للتجارة واألعمال التنموية، واستقروا يف الوس حيث 

 اقتناعهم ابملواطينن بعضهم يتم التساهر بينم واإلستيطان.

ومن هنا جيعل  الباحث أنه من األصل املواطنني احملليني    حياول الباحث أن يقدم صورة عن مسلمي الوس
يرى على أبرايء منهم اقتناع لدخول إىل اإلسالم دون اإلجبار ، وهذا ما يدل على ضرورة وجود اجملتمع املسلمني  

ميكن القول إن اإلسالم يف بنائه جملتمعه يهدف إىل إقامة احلياة املتوازنة، اليت تتجلى فيها خصائص فيها، ألهنا كان 
نظمة االجتماعية ختتلف ابختالف فلسفتها وأسسها الفكرية، كما  الفطرة، وتتسق مع دور اإلنسان يف احلياة، واأل

يقيم جمتمعه على أساس نظرته إىل اإلنسان، وإدراكه   واإلسالم  ،  ختتلف ابختالف أهدافها وغاايهتا القريبة والبعيدة
لرسالته وخصائصه، إنه يرى يف اإلنسان كائًنا متميزًا، جيمع إىل طاقاته املادية اليت تقتضيه االلتفاف إليها وإجابة  

من والحظ الباحث يف ذلك أن فطرة اإلنسان يف الوس معظمهم مل يتأثروا بفكرة مستوردة من اخلارج وهم  ندائها،  
اجملتمع البسيط أهنم من البوذيني السليمني من أفكار اخلليط واملذاهب الدينية ، ولذا سهل عليهم قبول املزيد  
والفعال يف نشر اإلسالم وتكوين اجملتمع اإلسالمي ، وخاصة كذلك ينادي ابلوحدة األداين والتعايش الديين  

 والتسامح ومن هنا مع فطرة الشعب واملواطنني الالوسيني.

ومن هنا أتكد الباحث من أهم وضرورة وجود املسلمني وتكوين اجملتمع اإلسالمي يف الوس حىت يستطيع   
اإلسالمية روحية  الطاقات  الداعي كالباحث واآلخرين من الدعاة إىل اإلسالم يف أكثر فعاالً يف ذلك ملزيد من زايدة ال

 جملتمع اإلسالمي فيه. م لتكوين اإىل غاايت سامية ذات صدى بعيد يف كياهن  متدفعه

اسباب ضرورة قيام اجملتمع اإلسالمي يف الوس ، وهذا بعدما الحظ الباحث يف امشل حتركات اجملتمع اليوم 
يف الوس وهم حيتاجون إىل اإلستقرار النفسي واملعنوي للحيات اليومية ، ومن هنا يرى ضرورة الدخول واإلستقبال 

جملتمع ال يُقصد ابجملتمع املثايل أن ه اجملتمع اخلايل من اإلسالم وبناء افعال من الدعاة كالباحث وغريه يرجع إىل  دور  
كل  أنواع األخطاء، والذي يتصف بصفات املثالية، فحىت عصر النبوة والذي كان يتمي ز بوجود رسول هللا صل ى هللا 

ع فيه كل  عليه وسل م وهو على قيد احلياة يف جمتمعه كان هناك وجود للسرقة وشرب اخلمر، وما إىل ذلك مم ا قد يق
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ضعيف اإلميان، مث  كان بعد ذلك تطبيٌق للعقوابت حىت ال يصل اجملتمع ملرحلة االحنطاط الديين واألخالقي، وابلتايل 
فإن  املقصود ابجملتمع املثايل هو اجملتمع الذي يسري وفق مبادئ وقيم القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة اليت جتمع 

وحتث    والدنيا،  الدين  والعطف،بني  والرمحة  واملساواة  والتعاون  هللا  تقوى  على  يتبعها  من  على ب  كل  الباحث  ؤكد 
 فقد قال هللا تعاىل:   ضرورة قيام جمتمع مسلم يف الوس على األسس اإلسالميةالصحيحة 

                

           

    33 

يل يب حاجات الفطرة السليمة، من غري إفراٍط وال يف نفس الوقت ال بد  من اجملتمع أن ويرى الباحث أيضاً  
، وهذا حيث يقول عبد الرمحن حممد عيسوي يف كتابه :    تفريٍط، وكل  ذلك بعيداً عن التعص ب الذي ذم ه اإلسالم

الحظ الباحث  ، و 34كائز اجملتمع املسلم للمجتمع املثايل عالماٍت وأماراٍت ال ختفى على ذوي البصرية والفهممن  
بعض اطالعه عن ضرورة قيام اجملتمع اإلسالمي يف بلد أقلية املسلمة مثل اجملتمع الالوسني الذي يبحث الباحث 

العالمات يف نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وهي بعيدٌة كل  البعد عن هوى اإلنسان   فيه ، هنالك 
  من   كتابه  يف   العلى  سعود   بن  صال   حدد   كما  ومتعددٌة،   ثريةٌ ك   املرتكزات   وهذه   احلق،   عن  يصد ه الذي قد  

 : منها  لبعضٍ  بيانٌ   أييت فيما ، اإلسالمي  اجملتمع  لتكوين العناصر

  اإلسالمية؛   لألمة  حياةٍ   كمنهج وتطبيقها  اإلسالمي،وخاصة الدين  تعليمات الدينيةالإقبال من قيام  -

 جتاهها  املسلمني  وواجب  وغريها،  واحلدود   والنواهي  األوامر  من  الوحيني  نصوص   يف   جاء   ما  تشمل

 .عنها والدفاع هبا والعمل تطبيقها

 أو  الظروف  أو  األحوال  بتغري   تتبدل  وال  تتغري ال  ومكانٍ  زمانٍ  لكل   عامةٌ  تعليمات الدينيةال  وهذه   -

 ومل  بتطبيقها املسلم قام  إن  خالقه ومع  غريه  مع  وعالقته اإلنسان  حياة  بتنظيم الكفيلة وهي األزمان، 

املسؤولية العامة واخلاصة وعدم التفريط هبا؛  تعظيم. عليه تُتلى وقصصٍ  ونواهٍ  وأوامرٍ  نظرايتٍ  جمر د يُبقِّها
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وقدرته على حتم ل نتائج أفعاله وقراراته،  ،  واملقصود ابملسؤولية اخلاصة هي مسؤولية كل  فرٍد يف اجملتمع 
 .  35األسرةومن األمثلة على املسؤولية اخلاصة  

مما حتقق للباحث بعض األطالع يف كثري من املعلومات واملراجع حتقق أن اللبنة األساسية لبناء اجملتمعات 
ق تعاليم اإلسالم ومبادئه وأخالقه، أم ا املسؤولية العامة فهي  وهي املسؤولة عن تنشئة أفرادها تنشئًة صاحلًة وف 

أمثلتها األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فهو واجٌب على كل  مسلٍم مع  مسؤولية الدولة والقائمني عليها، ومن  
 .احلرص على االلتزان بشروطه وآدابه

 

 فقد قال هللا تعاىل:   

              

                

       36  

فالبد من وجود اجملتمع ومن خالل هذه الدروس يقع كل هذا على دولة الوس حيث املسلمون قلة هنالك  
 غرايف وغريها يف زايدة على عدد املسلمني فيها.  املسلم وترابطها بني أفراده وعالقاته اإلجتماعية كالزواج واملرياثو

 غاايت بناء اإلجتماعية املسلمة يف الوس -

توحيد املسلمني يرى الباحث ضرورة توحيد املسلمني يف الوس من خالل هذا العرض الذي تربز فيه أمهية  
اجملتمع اإلسالمي هي أمهية اجملتمع وضروًرا للمسلمني، خاصة يف الدول اليت توجد هبا عدد قليل من    يف الوس 

املسلمني مثل دولة الوس ألن التعايش ابلماعة واجب على كل مسلم، فهو يساعد بعضهم البعض يف أوقات 
 عليه هللا  صلى النيب قال اعد كل منهما اآلخر، كما  الشدة، وهو دفاع ضد هتديد مجاعة ساخطني ميكن أن يس

  :موسل

 
سالمية، اململكة  م، جامعة امام حممد بن سعود اإل 1982صال بن سعود العلى، جملة هذه سبيلي، املعهد العايل للدعوة اإلسالمية، العدد الرابع،    35
  10- 9السعودية، ص:  

 125اآلية: النحل، سورة:  36
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ا ابلماعةِّ  عليكَ ((  ))37القاصيةَ  الغنمِّ  منَ  الذئبُ  أيكلُ  فإمنَّ

  واحدا  جسما  منهم  وجيعل  املسلمني  بني  يضعها  اليت  الرابطة  قوة   على  جمتمعه  بناء   يف   يعتمد   اإلسالم   إن 
 :الشريف احلديث يصوره  ما  ذلك  واحدة غاية إىل قوة يف  يتجه

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل السد إذا   ))  
 38اشتكى منه عضو تداعي له سائر السد ابلسهر واحلمى((

 تكاتفها   يف   اإلنسانية  تبلغه  أن  ميكن   حد  أمل  هو   بل   والتساند،   الرتابط  من  جمتمع  يبلغه   ما   أقصى   وهو
 احلد هذا بلوغ سبيل ويف  األخوة  أساس   وعلى  العقيدة طريق  عن  إال قدميا  املسلمون  إليه يصل  مامل   وهو وتضامنها، 

 يبتغون   ماداموا  إليها،   االرتقاء  إىل   وحيفزهم  ببلوغها  يغريهم  اجتماعية  غاايت  أبنائه  أمام   اإلسالم   يضع  الرتابط  من
 . أفراده  صلة   وتوثق اجملتمع   بناء   تشد   قوية  أواصر كذلك  وهي  مثوبته،  ويطلبون هللا  رضوان 

ومن هنا دور الدعاة يف الوس من املسلمني األوليني فيها يلعبوا دورا سليما يف تواصل اجتماعي ابلرغم أن 
موقف اجملتمع يف حالة عدم العلم ابإلسالم والشريعة ولكنهم يقبلون وخاصة يف قيام الرابط األخوية، وهذا ما ميكن 

  عليه  وسالمه   هللا   لواتصهللا    رسولاملصطفى   يقول القول كما  

تؤمنوا حىت حتابوا،   تدخلوا النة حىت تؤمنوا، وال  ))والذي نفسي بيده ال
  39أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم ((

  هدفا  ذات  وليست  الشعائر،   أو   ابلعبادات  صلة  ذات  ليست إهنا  الليلة،   الوصية لتلك  الديين املغزى  فما 
  على اآلخرة  يف  املستقبل وحسن اإلميان لسالمة  وترتيب  املسلمني،  بني  العالقة  لتأكيد   قوية  دفعة ولكنها عتقادي، 

 الذي   السالم   بشعار   قلوهبم بني  وتوحد   املؤمنني بني احملبة  أبواب  تفتح  وهي هلم  حبه  هو  إبخوان املسلم  ارتباط  قوة 
 .جمتمعهم يف  يشيعونه

ومن خالل جلسة املقابلة بني الباحث وعينة البحث، حتقق يف كثري من الوسائل اليت تسخدم الدعاة   
األوليني من التجار الباكستانني وهم يبدأ ابلعالقات الطيبة إبفشاء السالم ويعلن أهنم من املسلمني املساملني، وجيد  

 
 547: رقم احلديث داود أبو أخرجه 37
 2586: برقم ،(1999/ 4 ،كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم  أخرجه مسلم، 38
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سة غري اآلمنة يف الفرتة من الفرتة، أهنم يعيشون كذلك من الكمبوديني الذين لئوا قدميا من بالدهم سبب السيا
 يف جمتمع الوس ابجملبة والرمحة، مما جيعل التأثري اإلجايب يف العالقات حىت يقبل املصاهرة مع افراد اسرهتم.

 يغري   أو  أبفراده  ينقل  يربطب أن   قانون   أو  بتشريع   ميلك  ال جمتمع   أي  أن   واحلق  األمساع  به ميألون وموقفهم  
  وال   التتصارع   حىت  املصال   بني  واملالءمة  الرغائب  بني  التوفيق  حماولة  من  أكثر  ميلك  وال   ،   بعض  بحب   بعضهم
 أن  ميكن  وال   فيه  يدله  ماال   فهذا   احملبة  وبث  القلوب   أتليف  مرتبة  إىل   أفراده   لعالقة  بنائه  يف   يصل  أن   أما  ختتلف
  والواجبات   احلقوق  يف  املساواة  حتابوا  حىت  تؤمنوا  وال  الرسول  قول  يف  جمتمعه يف  واضحة  يعلنها  اإلسالم  لكن  يدعيه

 40.للمجتمع    اإلسالم  يضعها اليت  الكرمية الغاايت عند  الناس  يلتقي و القلوب إىل  احملبة تسرع  وعندها

 التكافل يف اجملتمع اإلسالمي يف الوس -

وحيدة  اجملتمع   يف  بعضا  بعضهم  املساعدة  يقدم  الوس   يف   املسلمني أصبح وسيلة  يرون أن   جتعل   وهم 
إىل   يرجع   طريقة   هي وهذه والسالم  ابملودة يعيشون  اجملتمع  يف  الفقر  سبب   وإخراج   بينهم  واحلب املساواةبينهم 

 عليه   هللا  صلى   النيب  لو قكما جاء يف    الوس  يف  املسلمني  وكذلك   بفعلها   العامل   أحناء  كل  يف  املسلم   تعلم  اإلسالم
 :وسلم

 الأيلف   من   يف   والخري  ويؤلف،   أيلف   املؤمن ((
 41))للنَّاس  أنفعهم النَّاس  وخري   ،   يؤلف   وال 

والتكافل والتآزر يف املشاعر  َيُسود بينهم التعاون  على أتباعها املسلمني أن  تفرض شريعة اإلسالم 
ومن هنا بعض املالحظة الباحث من خالل املقابلة أتكد أن اجملتمع اإلسالمي يف الوس مل جيد من  واألحاسيس،  

فضالً عن التكافل  تكافل والتضامن بينهم و يالف يف تعليم اإلسالم حول هذه املعاملة الطيبة بينهم ولذا حيدث ال 
هبذا  دائما واقفني مع ما تلقون من يقول اإلمام يف خطبة المعة ، أن امور  يف احلاجات واملادِّ ايت، ومن مَثَّ كانوا 

كالبنيان املرصوص يشدُّ بعضه بعًضا، كما روى أبو موسى األشعري عن حيث على الناس التكاتف بينهم    الدين  
 :قال  النيب أنه

 
 43ص ، عبدالواحد مصطفى ،اإلسالمي جملتمعا  40

   حسن إسناده ،426: رقم هريرة، أيب عن الصحيحة، السلسلة يف األلباين، رواه 41  
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َيانِّ َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا ))  42.))الْـُمْؤمُِّن لِّْلـُمْؤمِّنِّ َكاْلبـُنـْ

من متصلة القرآن الكرمي يف موضوع  يرى الباحث أن تؤكد ضرورة إنشاء اإلنسان املسلم يف الوس
 . التكافل داخل اجملتمع كما يرى الباحث 

سائر األعضاء ابحلمى والسهر، كما قال أو كالسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له  
 : رسول هللا

َمَثُل الْـُمْؤمِّنِّنَي يفِّ تـََوادِّ هِّْم َوتـَرَامحِّهِّْم َوتـََعاطُفِّهِّْم َمَثُل الْـَجَسدِّ؛ إَِّذا   ))
لسََّهرِّ َوالْـُحمَّى ْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِّر الْـَجَسدِّ ابِّ  43))اْشَتَكى مِّ

البد يوضع ، يف تكافهم  على النفع املادِّ ي   دولة الوس قد يقفجتماعي يف  التكافل اال يرى الباحث أن  
، بل يتجاوزه إىل مجيع حاجات اجملتمع، أفراًدا ومجاعات؛ مادِّ يًَّة كانت تلك  توحيد الشعب  ركن أساس يف   على

اسية لألفراد  احلاجة أو معنوية أو فكرية، على أوسع مًدى هلذه املفاهيم؛ فهي بذلك تتضمن مجيع احلقوق األس
 .والماعات داخل األُمَّة

د التكافل مبفهومه الشامل بني املسلمني؛  هذا ما يطابق مع  و  كما صرح السيد  تعاليم اإلسالم كلها تؤكِّ 
ملا تسري على النهج التكافل كما حذر اإلسالم عنه، فيكون    د اجملتمع اإلسالميجي   حممد الدسوقي يف مقاالته: 

ال يـَْعرِّف فردية أو أاننية أو سلبية، وإمنا يعرف إخاًء صادًقا، وعطاء كرميًا، وتعاواًن على الربِِّّ  والتقوى  جمتمع  
 .44 دائًما

سلمة فقط، بل يشمل كل والتكافل االجتماعي يف اإلسالم ليس معنيًّا به املسلمني املنتمني إىل األُمَّة امل
 قال تعاىل:   كمابين اإلنسان على اختالف مللهم واعتقاداهتم داخل ذلك اجملتمع  

 
  وتعاطفهم  املؤمنني تراحم ابب والصلة، الرب كتاب: ومسلم ، (5680) بعًضا بعضهم املؤمنني تعاون  ابب األدب، كتاب: البخاري 42

 (2585) وتعاضدهم

  وتعاطفهم املؤمنني تراحم ابب واآلداب، والصلة الرب كتاب: ومسلم ،(5665) والبهائم الناس رمحة ابب األدب، كتاب: البخاري43
 ( .65) وتعاضدهم

 للشئون  األعلى اجمللس يصدرها ،(46) العدد إسالمية، قضااي سلسلة اإلسالمي، اجملتمع فيتنمية ودوره الوقف: الدسوقي حممد44
 .5ص األول القسم اإلسالمية،
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  قال تعاىل:   حيث  ،ذلك أن أساس التكافل هو كرامة اإلنسان
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 قال تعاىل: اإلسالميومن تلك اآلايت الامعة يف سياق التكافل والرتابط بني أفراد اجملتمع  
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   49اخلَْلقِّ ابلتعاون على الربِِّّ  والتقوى، أي لُِّيعِّن بعضكم بعًضا. هو أَْمٌر لميع    48قال القرطيب: 

ندب هللا سبحانه إىل التعاون ابلربِِّّ  وقـََرنَه ابلتقوى له ألن يف التقوى رضا هللا تعاىل، ويف   50وقال املاوردي: 
 .51ته. ت نعمالربِّ  رضا الناس، وَمْن مَجََع بني رضا هللا تعاىل ورضا الناس فقد متَّت سعادته وعمَّ 

ًدا يـُْعَطى للمحتاجني   لقد ذََكَر القرآُن الكرمي صراحة أنَّ يف أموال األغنياء حقًّا حمدَّ

                52 

ُود املوسرين، وكرم احملسنني، ومدى ما  ولقد توىلَّ الشارع بنفسه حتديد هذا احلقِّ  وبيانه، ومل يرتك ذلك لِّ
 .53رمحة، وما حتمله قلوهبم من رغبٍة يف الربِِّّ  واإلحسان، وُحبِّ  فعل اخلريتنطوي عليه نفوسهم من  

ؤالء الـُمحتاجون هنالك حيث اإلسالم ايضاً يف عناصر التكافل اإلجتماعي وهو أمر الزكاة يف اإلسالم هلو 
دهتم اآلايت القرآنية يف قوله تعاىل  : قد حدَّ

 
  واألصول الفقه يف إماًما القضاة،كان  أقضى حبيب، بن حممد بن علي احلسن أبو هو( م1058-974  /هـ450-364: )املاوردي48

:  ،والزركلي18/65 النبالء أعالم سري: الذهيب: انظر. السلطانية واألحكام والدين، الدنيا أدب: مؤلفاته من. كثرية  بالد وليقضاء والتفسري،
 .4/327 األعالم

 .47 ،6/46 القرآن  ألحكام الامع: القرطيب: انظر 49

 واألصولو الفقه يف إماًما كان   القضاة، أقضى حبيب،  بن  حممد بن علي احلسن أبو هو( م1058-974 /هـ450-364: )املاوردي 50
  األعالم: والزركلي ،18/65 النبالء أعالم سري: الذهيب: انظر. السلطانية واألحكام والدين، الدنيا أدب: مؤلفاته  من. كثرية  بالد وليقضاء التفسري،

4/327. 

  197 ،196ص والدين الدنيا أدب: املاوردي: انظر 51 .
 25 - 24: اآلية ،املعارجسورة:   52

 .8الشريعةاإلسالميةص يف االجتماعي التكافل: حسان  حامد حسني53



  47 

 

 

               

            

              54 

ومن هنا أتيت أمهية الزكاة من حيث مشوهلا ملعظم أفراد اجملتمع، وابعتبارها املنبع األساسي األوَّل لتغطية   
فهي الفريضة الثالثة من فرائض اإلسالم، وال يُقَبل اإلسالم بدوهنا، والزكاة ُتَطهِّ ُر نفس   ،جانب التكافل والتعاون 

 قال تعاىل:   فهي منفعة له قبل أن تكون منفعًة ملن تُنَفق عليه،  ،صاحبها وتزكِّ يه

 

    55 

ي   ن َشكٍ  أن الزكاة كما تـَْنزِّع من نفس املزكِّ  احلرَص والُبْخَل والشُّحَّ؛ تـَْنزُِّع كذلك من نفس الفقري  وما مِّ
ُد َجوًّا من األلفة واحملبَّة والتعاون  واحملتاج واملستحقِّ  للزكاة احلقَد والضغينَة والبـُْغَض لألغنياء وأصحاب الثراء، وُتوجِّ

ي  والرتاحم بني أفراد اجملتمع الذي ُتؤدَّى فيه هذه الفريضة العظيمة،  ُز لَِّويلِِّّ  األمر أن أيخذ من أموال  والشرع جيِّ
األغنياء ما يكفي حاجات الفقراء، كلٌّ حبسب قدرته املالية، وال جيوز يف جمتمع مسلم أن يبيت بعضهم شبعان 

 :ممتلئ البطن، وجاره إىل جنبه جائع، فعلى اجملتمع ككل أن ُيَشارِّك بعضه بعًضا يف الكفاف، كما قال الرسول

 56.))ْن اَبَت َشبـَْعاَن َوَجارُُه َجائٌِّع إِّىَل َجْنبِّهِّ َوُهَو يـَْعَلُم بِّهِّ َما آَمَن يبِّ مَ  ))

وقد قال اإلمام ابن حزم يف ذلك: وفرض على األغنياء من أهل كلِّ  بلٍد أن يقوموا بفقرائهم، وجُيربهم  
ا أيكلون من القوت الذي السلطان على ذلك، إن مل تـَُقمِّ الزكوات هبم، وال يف سائر أموال املسلمني، فُيقام هلم مب 

 ال بُدَّ منه، ومن اللباس للشتاء والصيف مبثل ذلك، ومبسكن يكنُّهم من املطر، والصيف والشمس، وعيون املارَّة، 

 
 60: ، اآليةالتوبة سورة:54

 103 اآلية: ،التوبة سورة:55

(  750) الكبري املعجم: مالك بن أنس عن والطرباين الذهيب،  ووافقه. يرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال( 7307) احلاكم56
 ( .149) الصحيحة السلسلة: انظر األلباين، وصححه ،(112) املفرد األدب: والبخاري ،(3238) اإلميان  شعب: والبيهقي له، واللفظ
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ت ذلك إىل حتقيق حدِّ   ونظرة اإلسالم للتكافل املادِّ يِّ  ال تتوقَّف بتوفري حدِّ  الكفاف للمحتاجني، ولكنها تـََعدَّ
ظهر يف قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب: كرِّ روا عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مائة  الكفاية، وهذا ما  

 .57من اإلبل

احملتاجني والشعور ابملسئوليَّة جتاه أفراد اجملتمع الذي نعيش فيه من أنواع  وقد عدَّ الرسول مساعدة 
: َعَلى ُكلِّ  نـَْفٍس يفِّ ُكلِّ   هِّ.   الصدقات على النفس، فروى أبو َذرٍ  ْنُه َعَلى نـَْفسِّ يـَْوٍم َطَلَعْت فِّيهِّ الشَّْمُس َصَدَقٌة مِّ

ق وليس لنا أمواٌل؟ قال:  قلت: اي رسول هللا، من أين أتصدَّ

ْن أَبـَْوابِّ الصََّدَقةِّ... هَتْدِّي اأَلْعَمى، َوُتْسمُِّع اأَلَصمَّ َواألَْبَكَم َحىتَّ يـَْفَقَه، ((  أَلنَّ مِّ
ـُمْسَتدِّلَّ  ْيَك إِّىَل    َوُتدِّلُّ اْل دَّةِّ َساقـَ َعَلى َحاَجٍة َلُه َقْد َعلِّْمَت َمَكاهَنَا، َوَتْسَعى بِّشِّ

ْن َأبـَْوابِّ   ، ُكلُّ َذلَِّك مِّ دَّةِّ ذَِّراَعْيَك َمَع الضَّعِّيفِّ ْرَفُع بِّشِّ ، َوتـَ اللَّْهَفانِّ اْلـُمْسَتغِّيثِّ
كَ   58.((الصََّدَقةِّ مِّْنَك َعَلى نـَْفسِّ

أساسية من دعائم اجملتمع اإلسالمي، وهو يشمل صوًرا كثرية من التعاون وعلى هذا فالتكافل دَِّعاَمة  
والتآزر واملشاركة يف سدِّ  الثغرات، تتمثَّل بتقدمي العون واحلماية والنصرة واملواساة، وذلك إىل أن ُتقضى حاجة 

 .59قاماملضطر، ويزول َهمُّ احلزين، ويندمل جرُح املصاب، ويربأ السُد كامالً من اآلالم واألس

  يقوم اجملتمع اإلسالمي على أساس أن أفراد هو حدة تتضامن يف مواجهة احلياة وتتعاون يف محل أعبائها
  ،  اجملتمع   أفراد بني  العالقة  أساسه  على  تقوم  الذي  األخوة  مبدأ  فإن   واخلطوب  األزمات  أمام  بعضا بعضهم  ويساند 

  التكافل يف ونتبني  ، واهلوان  الضياع من  األفراد  حتمي  متعاونة خطوات احلياة يف يطو واحدا  کياان  يصبحوا  أن  يعين
 واإلسالم   مادي،   وتكافل  روحي  تكافل  هناك   نظام   كل  عن  هبما  يتميز  واضحني  جانبني  اإلسالم   يف   االجتماعي

  ما    وأول  ويدوم،   املادي   التكافل  عليه يقوم  الذي   األول  األساس   فهو جمتمعه،  يف   املعنوي   التكافل  دعائم بث  يهتم
 يصور   واحدا،   موقفا  احلياة   يف   ويقف  واحد   بشعور   يشعر  واحدا   جسما  جمتمعه  أفراد   جيعل  اإلسالم   أن   نلمحه

 قال تعاىل: نهسبحا  هللا قول   ذلك

 

 ( .725) املسألة ،6/452 احمللى: حزم ابن 57

:  والنسائي ،(7618) اإلميان  شعب يف والبيهقي ،(3377) حبان  وابن. صحيح  إسناده: األرانءوط شعيب وقال( 21522) أمحد رواه58
 (.4038) الامع صحيح: انظر األلباين، وصححه ،(9027) الكربى السنن

59  11/2013online.com/-https://basaer 
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 عن   بعضهم يتخلى  وال   ينعزلون،   وال   يتصدعون  ال   احلياة   تبعة  يف   شركاء  فهم  هنا  ومن  إخوة   املؤمنون  وإمنا
 :عليه وسالمه  هللا  صلوات  رسولنا يقول بعض

 61()بعضا بعضه يشد   كالبنيان   للمسلم  املسلم ()

  ،ال  متقابلة ووجوههم متعاونة أيديهم  جتعل املسلمني بني  الرابطة متانة فإن  احلقيقة،   عن  معرب تصوير  وهو
  بني العالقة تشبيه  مغزی   هو  وذلك يرضيه  مبا  إال  يرضى  ال   بل يؤذيه  مبا  تقرعينه  ،وال   أخيه  خبذالن   أحدهم  يرضى

 :  الرسول قول يف ببعض بعضها السد  أعضاء بعالقة املسلمني

 إذا  الواحد   السد   كمثل  وترامحهم  توادهم  يف   املؤمنني  مثل((
 .62))واحلمى  ابلسهر السد   سائر له  تداعي  عضو  منه  اشتكى

  املشاعر  تتوافق  وأن   ويتضامن،   اإلحساس   يتحد   أن :  التكافل  أمر  يف   اجملتمعات   إليه  تصبو  ما  غاية  وهذا  
  وتثبت  العقيدة  حتققها  غاية وهي كله،  للمجتمع   واألمن السعادة  هي واحدة  غاية  إىل الميع  يسعى  وأن  وتتساند،
 .63وطواعية  يسر يف تثمرها  العقيدة  ولكن  مبظهر، تفتعل وال بثمن،  تشرتى ال كبت،  وال إكراه بال دعائمها،

 يف الوس يطابع اجملتمع اإلسالم-

 
 71آية:  التوبة:سورة: 60

 2446: برقم 129/  3 املظلوم، نصر ابب والغصب،  املظامل كتاب  البخاري، أخرجه61

 2586: برقم ،1999/ 4 وتعاطفهم، املؤمنني تراحم ابب واآلداب، والصلة الرب كتاب  مسلم،  أخرجه62

 108ص الواحد، عبد للمصطفى ،اإلسالمي اجملتمع63
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يف التكافل، جمتمع طبيعية للناس حتتاج إليها  عبارة عن    فهويف الوس  اجملتمع اإلسالمي  اذا تكلمنا حول  
التكافل دولة الوس حتتاج  وأما    ،سواء كان دولة مسلمة أو دولة أقلية مسلمةوهذا التكافل حيدث يف كثري من دول  

للمسلمني يف يومية  الياة  احلطبيعية  كتأثري يف  لتأثري  نساين يف اجناء العامل، وهذا ااجملتمع اإلكما حتتاج يف كثري من  
 .  ذلك  كالصالة والصوم و غري لعباداتدينية والالشعائر ا إقامةدولة الوس مثل يف  

 ونظامه   بقوانينه،   األخرى   اجملتمعات  عن يتميز  الذي   تمع اجمل  ذاك  هو  اإلسالمي  اجملتمع ويرى الباحث أن  
 واحدة،   بعقيدة   أفراده   يشرتك   الذي   اجملتمع   وهو  الشريفة،   النبوية  والسنة  الكرمي   القرآن   من  أحكامه  يستمد   الذي 

 64.واألعراف اللغات واختالف  واألقوام،  واألعراق األجناس  تعدد  برغم واحدة  قبلة  إىل  ويتوجهوا

دَ و    قوة ذا   ويكون   الضعف،   من  ويتخلص  كمجتمع،   يتحرر   أن   وهو  واحد،   هلدف   اإلسالمي  اجملتمع   جِّ
  مجيع   بني  جيمع   جمتمع   وهو  واحد،   إنساين   جنس  ذا   وال   معينة،   رقعة  ذا   جمتمعاً   ليس  اإلسالمي  واجملتمع   وشوكة، 
د   البشرية،  أجناس  األصنام   عبادة  على  القائمة  والعبادات  والكهانة،  واخلرافات  والعبودية  الرق  من  البشرية  ليحرر وُوجِّ

 65.واملنكر والفاحشة  الظلم على سيادة ابمتالكه  يتميز  عزوجل، ابهلل  والشرك  واألواثن،

 وحكم، مبادئ    من  القرآن   يف  ما  قوامه  إنساين،  حضاری  عهد   إىل  وختبط  وحرية  مبني  ضالل  من  الناس  نقل
 القوي،   الرتابط  اهلم  يكفل  أخالقية، وسلوكا  وسياسية،  واقتصاداي،  اجتماعية، نظاما  تكون املبادئ   من جمموعة  وهي

وهذا ما يسعى إليه الباحث من خالل هذه الدراسة  ،عادة  املادية  اجملتمعات  تسود  اليت  والفرقة  التمزق  من وينقذهم
 ليصور وضع مسلمي الوس

 

 

 قال تعاىل:
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وكذلك   ،  هللا   بصبغة   صبغته   أو   الفرد   صباغة   يسبقه   اجتماعي   حتول   إىل   دعوة  هي   إذن   اإلسالمية   والدعوة 
 صباغة   على   القائم  االجتماعي  والتحول   ،   العامة   املبادىء  وتوصلها  ،   احلكمة   تقودها   إنسانية   حضارة   إىل   دعوة   هي

 يف   أوال  االهتمام  وإمنا  ،   والصباغة  التوجيه  عليهم  واقعه  أو  قيادته  ومتلی  ،  األفراد  يسبق  ال   اجملتمع  أن :    معناه  الفرد
 حياة   أو  رزق  على  خوف   غري  ويف  ،  اتمتني   ومشيئة  حرية  يف  قبله  فمن   اإلسالم  عليهم  يعرض   ابألفراد،  التحول   هذا

 الصالة   عبادات  من  يؤدبه  ما  ولذا  ،   ما  إكراه  يشوهبا  ال   حرية   عن  انشئة  ممارسة  عندئذ   وممارسته  ومببادئه  به  التزم  ،
 إىل  بشیء  ما   إنسان  يتقرب  وال   ،   هللا   إىل   تقرب   فيه  هلا  أداءه   أن  إال   ،   تؤدي   واجبات  كانت   وإن  ،   والزكاة   ،   والصوم 
 الفرد   تصبغ   أبن   كفيلة  الثالث  العبادات  وهذه   ،  الطرفني  من   فيه  مرغواب  أمرا  به  يتقرب  ما  كان   إذا  إال  ما  موجود
 ،ومنه   أمثاله   مع  للرتابط  أهلية   وذا  صاحلة   جتعله   أي   ،   اجملتمع  بناء  يف   مشذبة  أو   مهذبة   لبنة  إىل   حتوله   أي   ،   هللا   بصبغة

 وهم    ذواهتم  من   منتخبون  ،وأفراده  أفراده  عن   متأخر  اإلسالمي   اجملتمع  فقام   ،   اإلسالمي  اجملتمع  يتكون  أمثاله   ومن 
 67.   له أنفسهم  اختبار   يف أحرار

جمتمع   أي  لديهم اليستطيع  جند  حيث  الوس  مسلمي  وكذلك  الصفات  هذه  عن  اإلستغناء  اإلسالمي 
 خصوصة طابع اجملتمع اإلسالمي الذي يعيش مع أكثرية غري مسلمة. 

 

 الوس  يف  للسلمني االجتماعية والضوابط الدين :الثان املبحث 
ضوابط اجملتمع املسلم ال جمتمع   وهشك أن الدين ال   يعكس واقع مسلمي الوس من خالل هذا البحث 

لضوابط اجملتمع  أيختذ الدين  توحد الناس أمة واحدة وكذلك املسلمني يف الوس عليهم أن  لو ال الدين ألن الدين
الدولة وواجب عليهم  لتساعدهم على حفظ اخللوق والسوك احلسنة يف حياهتم من بني أهنم أقلية مسلمة يف هذه

 . وهو ما حناول أن نطبقه من خالل هذا البحث،  قلتمنع من اإلفرتا لضوابط اجملتمعأن أيختذ الدين  
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 اآلهلة  أو الغيبية القوى أو  املقدس  العامل  مصدره  يكون   تنظيما  البعض، بعضهم  حيال  رادفاأل  سلوك  وتنظيم
  القدسي  مصدرها  من  وسطوهتا  سلطاهنا  تستمد   املنظمة القواعد   وهذه  التوحيدية،   الدايانت   يف   أوهللا   األرواح   أو 

  وهناك  ويطبعها  هلا يضع   الذي  املؤمن  على  نفسها  تفرض  الدينية فاملعتقدات  وملزمة، قاهرة  تعترب  اليت  جزاءاهتا  ومن
  اجملتمعات  يف   وخباصة  واخللقية،   القانونية  ابلعقوابت   الدينية  العقوابت   ختتلط وقد   عليها،   يتمرد   ملن  مقررة   عقوابت 
 اجملتمعات   هذه يف  الضابطة القانونية  القواعد   فكل  واملتخلفة،  املتأخرة اجملتمعات يف  الصفة تلك هلا والتزال  التاريية

  قاضي  أو  القبيلة  رئيس  اىل االلهإرادة    عن  صادرة تعترب األحكام وكانت  غييب مصدر أو  اهلي وحي  صورة  يف  نشأت
  العينيةلإلرادة    تنفيذ   أهنا  على  اليها  ينظر  ظل  التنظيمية  الضابطة  للقواعد   الدينية  الصبغة  فان   ولذلك  الماعة، 

 .69األفراد سلوك  ملتابی منبتا  الدين اعترب وهلذا  االهلية،

  لقاء  على  وحيرص   بطبعه،   اجتماعي  اإلنسان   ألن   اإلسالمي،   اجملتمع   روابط  تقوية  على  اإلسالم   حرص 
  على  تعاىل  هللا   فرض : والنازة  والعيدين  والمعة  الماعة  صالة   تشريع : التالية  األمور   خالل   من ذلك ويتم  الناس، 

 املسلمون  يرى   حىت  مجاعة  املسلم  صالة   على  حثَّ   الوقت  ذات   ويف   الواحد،   اليوم   يف   صلوات   مخس  املسلمني
 أسبوعي،  لقاء يف اجملتمع   أبناء  ينتظم حىت  الرجال على المعة صالة  أوجبت كما واحد،  مكانٍ  يف البعض بعضهم
  تشريع   مجيعهم،   للمسلمني  عاماً   لقاءً   تكون   حىت  العيدين  صالة   أوجب  بينما  واألطفال،   للنساء   حضورها  ورغب

 االجتماعية   الروابط  تقوية  على  اإلسالم   حرص :  االجتماعية  الروابط  بتقوية  اخلاصة  االجتماعية  للواجبات   اإلسالم 
  إىل   واإلحسان   إليهم،   واإلحسان   األرحام   وصلة  وطاعتهما،   الوالدين  بر  مثل  االجتماعية  الواجبات   خالل   من

  الكبار وتوقري  السالم،  إفشاء  خالل  من ذلك  يتم: االجتماعي  التآلف أسباب   إىل  الدعوة   إيذائهم،   وجتنب  الريان
 كانت   حيث  كبريًا،   اهتماماً   ابألخالق   اإلسالم   اهتم:  الفاضلة  األخالق   إىل   الدعوة   الصغار،   على  والعطف
 اإلنسان  يتحلى  أن   االجتماعية  الروابط  تقوي   اليت  الفاضلة  ابألخالق   واملقصود   األنبياء،   دعوة   ُمراد   األخالق 

  عز هللا  لوجه  األخالق  مبكارم  وتتصف عليه،  تكون   أن   جيب مبا النفس  تتأثر  وأن   الكذب، عن  ويبتعد   ابإلخالص،
: وهي  أقسام،   مخسة  إىل   األخالق   ُتصنف  عام   وبشكلٍ   عزوجل،   هللا   رضى  نيل  هبدف   الرذائل  عن  وتبتعد   وجل، 
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يف دولة الوس يقع بعض اجملتمع كمسلميها يف   ةابلدول  واخلاصة  هللا، حبق واملتصلة واالجتماعي،  واألسرية،  الفردية،
   .70ةمناسبة اإلحتفاالت الديني

 للسلمني يف الوس العبادات ضوابط اإلجتماعية   -

  ترابط  فالعبادات  العبادات  شعائر  إال  والدين  الماعة  وال ابلماعة  الناس  تعيش  إال   اجملتمع  يقال  ال
 : تعاىل  كقوله العبادات  ألجل  اإلنسان   خلق أهداف ألن   دينهم  يف هم وتثبت  املسلم  اإلجتماعية 

   71 

 .اإلجتماعية  لضوابط  العبادات أيختذ  الوس املسلمي   وكذلك ورسوله  هللا بطاعة املؤمن  حتث والعبادات

 حياهتم   خالهلا  من  ميارسون  اليت   والضوابط  والرمسيات   الطقوس   من   جمموعة   الماعات  من   مجاعة  لكل
 مثل   إىل   تنظيمها  يف   حتتاج  مجاعة   فكل   والتقاليد  العادات  من   جمسما   شكال   اال  ليست  الطقوس   وهذه   ،   االجتماعية 

 كما  ،  جديدة  وتقاليد  عادات  تكوين  على  تساعد   الشكاايت   وهذه  ،   شئوهنا  من  شأن  كل   يف   الشكليات  هذه 
 هامة   اجتماعية   وظيفة   لتمأل  تقوم  اجتماعي   نظام   كأی  وهي  احيائها  أو  القدمية  والتقاليد   العادات  استمرار  تضمن

 ، االجتماعية العالقات أساس  وتوضح ، اجملتمع  يف  السائدة والقيم يتفق مبا األفراد سلوك ضبط على تعمل فهي ،
 ،   الماعة  عن  املنبثقة  املعايري   جمموعة  على  حيتوي  الذي  الدستور  ذلك  أفرادهم  بني  التعامل   دستور  اجملتمع  وتقدم

 صبغة   هلا   املعايري   وهذه   اجملتمع  يف   االجتماعي   والتماسك  االستقرار  يتحقق   لكي   اجملتمع  أفراد  ضوئها   على   يسري   واليت
 معينة   ضغوطا  متارس   وقد   ،  العام  السلوك  على  الرقابة  من   نوع  احداث  هبا  ويقصد   عنها  اخلروج   ميكن  ال  ،  آمرة  الزامية

 ملزمني   أنفسهم  جيدون  واألفراد   كالقانون،   أخرى   سلطة  أي   شأن  ذلك   يف   شأهنا   ،   هلا   يضعوا   اکي   األفراد  على
 املعايري   هذه  مسنرعن  عرب  وقد   آلية  خضوعا  هلا  فيخضعون  تكوينهم  ومن  طبيعتهم  من  جزءا  أصبحت  ألهنا  هبا   ابألخذ 

 ،  وتنتقل  ،   التجربة  مع   وتنمو  ،  منهم  وعي   دون   األفراد  يستخدمها  اليت  الطبيعية  القوى  تشبه  ضوابط  أهنا:    فقال
 للتغري   قابلة  فهي  ذلك  ورغم  ،  األداء  طريقة  يف  احنراف  أو  شذوذ  أي   حيدث   أن   دون   جيل  إىل  جيل  من  وتنتقل

 .72وكذلك حتقق مسلمي الوس هذه احلالة اإلسالمية  عاجملتم  طبيعة  مع   يتفق   مبا  والتطور
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  :وتعاىل تبارك  ربنا   يقول

                

             73 
 ونشط   وفاعل  حي  كعضو  املسلم  فيه يتنسك  للمسلم  عبادة   حمراب   كله  اجملتمع   أن   اآلية  هذه   من   فهم

  وأجرها   وأثرها قيمتها  حيث  من  النفلية  العبادات   األصول   علماء   قسم جمتمعه،   لواقع   مصلح  ذاته  يف   وصال   ومؤثر
  ،  فقط  صاحبها  على  أثرها  يف   احلصرية  أي   املعاصر  ابملعىن  والقاصرة    القاصرة   العبادات   و   املتعدية    العبادات   إىل 

 وذلك   ،  العينية  الفروض  يف  وليس  النوافل  أنواع  مجيع   يف وذلك  ،  للغري ونفعها أثرها  يصل  اليت  وهي  املتعدية  والعبادة
  هللا   قول   املثال  سبيل  على  النصوص   من  الكثري  وحكم  ومقاصد   أبعاد   يف   البحث  خالل   من  عليه  التعرف   ميكن  ما

 :تعاىل

                 

                       

        74  

 :تعاىل وقوله
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 يف  تساهم واليت  اجملتمع  يف  اإلصالحية الوانب أمهية  إىل واضحة  إشارة يفمن خالل هذه اآلايت القرآنية  
من خالل هذه اآلايت    جمتمعياً   واملهمشني  واحملتاجني  الضعفاء   و   اجملتمع   من  الدنيا  الطبقات   عن  العبء   ختفيف

  فمنا  السفر  يف   وسلم عليه هللا  صلى النيب مع  كنا: قال  عنه  هللا   رضي  أنس فعن كما هو واقع جمتمع الوس القرآنية  
:    قال  بيده   الشمس يتقي  من  ومنا الكساء   صاحب  ظالً  أكثران   حار   يوم   يف   منزالً   فنزلنا: قال   املفطر  ومنا الصائم
 : وسلم  عليه هللا  صلى هللا رسول فقال الركاب  وسقوا  األبنية  فضربوا  املفطرون  وقام الصوام فسقط

   ))76ابألجر اليوم  املفطرون  ذهب ((

 :قال وسلم عليه  هللا صلى  هللا رسول  أن  عمر  بن  هللا  عبد   وحديث

 سرور  وجل  عز  هللا   إىل   األعمال   وأحب  ،   للناس   أنفعهم  هللا   إىل   الناس   أحب  ((
  وألن  جوعاً   عنه  تطرد   أو   ديناً   عنه  تقضي  أو   كربة  عنه  تكشف  مسلم  على  تدخله
  مسجد  يعين  املسجد   هذا   يف   أعتكف  أن   من  إيل   أحب  حاجة  يف   أخ   مع   أمشي
  القيامة   يوم   قلبه  هللا   مأل  أمضاه   ميضيه  أن   شاء   ولو  غيظه  كظم  ومن  شهراً  املدينة
  تزول   يوم   قدميه  هللا  ثبت  له  يقضيها  حىت  حاجة  يف   أخيه  مع   مشى  ومن  رضي

  ))77 األقدام

 :ذر  أليب  وسلم عليه  هللا صلى يقول العلم  نشر ويف

  )) 78ركعة مائة  تصلي  أن  من  خري  هللا كتاب من آية  فتتعلم تغدو  ألن   ذر أاب اي))
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  واستيعاب  فهم آلن وذلك واجملتمع،   واألسرة   الفرد  على  به  العمل  وآاثر  القرآن  وتدبر  فهم ألمهية إشارة  يف 
 أسرته   يف   مث   ومن  الفرد   وسلوك   فهم  يف   ستؤثر  اليت  والتطبيقات   الدالالت   من  ابلكثري  منها  واخلروج   واحد   آية

 واليت   ركعة  مائة  على  مقدماً   واألجر  األثر  عظيمة  املتعدية  العبادات   من  الكرمي  القرآن  وفهم  تدبر  فيصبح  وجمتمعه، 
 .79عملية وتطبيقات بوصااي واخلروج واحدة، آية  وفهم  تدبر عن  نسبياً  طويل  لوقت  أداؤها  حيتاج

 ،كذلك احلال اجملتمع املسلم يف الوس فهو يعاين من هذه التحدايت املذكورة أعال بشكل أو بطريقة
 . وهذا ما حتاول دراستها أن تساهم يف خالله وتوضيحه

 

 مسلم الوس يف وظيفة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  -

األمر اباملعروف و النهى عن املنكر و إحيابه بيتنا من خالل الدروس  حنتاج حث مسلمي الوس إىل فقه  
 عن  والنهى  ابملعروف  األمر توجد  هناك  إال  والسعادة  ابألمن اجملتمع  تعيش  ال الدينية يف تعليم اإلسالم و تعلم بيننا

 :وسلم عليه  هللا صلى النيب  قال الدين أساس مها  ألن   املنكر

 يستطع   مل   فإن   بيده،   فليغريه   منكراً   منكم  رأى   من  ((
 ()80اإلميان  أضعف وذلك فبقلبه  يستطع  مل فإن   فبلسانه

  هللا إىل  أحب  األعمال أفضل  وهو  به  يقوم  أن   املنكر  عن  والنهي  ابملعروف أمر  عامة  الناس على  وجيب
                 

         81 

 .األعمال  هبذا  يقوم  أن  وحب   حرص  الوس  مسلمي كان  العظيم،  الفضل   ولذلك

 
79 155895https://www.islamweb.net/ar/article/      

      عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب حديث من ، 49 رقم مسلم رواه  80 
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  املنكر، عن  والنهي  ابملعروف  األمر  وهو  إليه،  الناس   ودعوة   عليه،   واحلرص   له،   التنبه  جيب مهم أمر  هناك           
  غريه  من  أكثر  األمر يعنيه  من  على  منعينني  فيكوانن   مسلم،   كل  على  واجب  املنكر  عن والنهي  ابملعروف   فاألمر

  وهو التناصح،   ومكان   والتقوى،   الرب  على  التعاون   مكان   ألنه  غريه،   من  أكد   املسجد   ويف   مثال،   واملؤذن   كاإلمام 
  إخوانه   مع   ابلتعاون   مأمور   املسلم  ألن   حيد   ال   املنكر  عن  والنهي  ابملعروف   واألمر  ، 82  املسلمني  اجتماع   مكان 

 قال تعاىل: عليه، والصرب  ابحلق  والتواصي  والتقوى، الرب على املسلمني

          

           83      

 وقال تعاىل:

                     

                              84 
  املعنية  الهات   مع   والتكاتف  والتناصح  التعاون   وجد   فإذا   إبخوانه،   كثري  بنفسه،   واحد   املسلم  أن   كما  

  والنهي  ابملعروف األمر وظيفة حتيا  املنطلق هذا ومن الشرور  من كثري يزول  فإنه  املنكر، عن  والنهي  ابملعروف ابألمر
  وحيصل   الوظيفة،   هبذه   قيامها  بعد   األمة  هلذه  اخلريية  وحتصل  الشر،   ويقل  اخلري  ويكثر  الناس،   نفوس   يف   املنكر  عن

 :قال تعاىل  تبارك قوله من  املراد

           

           85 

 
 30 ص الوامع، وخطباء املساجد أئمة إىل رسالة 82

 2آية:  ،املائدة سورة: 83

 3 - 1آية:  ،العصر سورة: 84

 110آية: ،آل عمران  سورة: 85
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 عن  والنهي  ابملعروف  األمر   هيئة مراکز  مع  أبنفسهم  يتعاونوا  أن   املساجد  ومؤذن  أئمة  على  فالواجب
 إال  حيصل  ال  والثواب األجر  ألن السبيل،  هذا يف  جهدهم قصارى  يبذلوا  وأن   ذلك،  على الناس  حيثوا  وأن  املنكر،

 قال تعاىل:   كما   ،86 ومصابرة  وصرب  ومشقة،   جهد بعد 
            

              

            

    87 

 املشكالت،  من الكثري  وزال  املنكرات،  من كثري  على   القضاء  سهل  اهليئة،  مراكز مع   األفراد  تعاون  فإذا
 88. النفوس  يف   وقع  املراكز   هلذه  وأصبح

  وإمجاع  والسنة  الكتاب  بنصوص  اإلسالمي،  الدين  يف  الواجبة  األمور  من املنكر  عن  والنهي ابملعروف  األمر
 ما   وكل    األفعال،   من  يستحسن  ما :املعروف  أن   اللغة  كتب  يف   جاء   الدين،   هي  اليت  النصيحة  من  وهي  األمة، 

 .89إليه وتطمئن اخلري من النفس  تعرفه

 أو   ابلعقل  يـُْعَرف  فعل   لكلِّ    اسم  هو :  املعروف  عن  وقيل .90وكر هه   وحر مه  الشرع   قب حه   ما  كل :واملنكر
 استقباحه   يف   تتوقف  أو   بقبحه   الصحيحة  العقول  حتكم فعل  كل  أي 91هبما،   ينكر  ما : واملنكر  حسنه،  الشرع

 .92الشريعة  بقبحه  فتحكم  واستحسانه،
 

 32-31 ص ،الوامع  وخطباء املساجد أئمة إىل رسالة 86
 32-31 ص ،الوامع  وخطباء املساجد أئمة إىل رسالة 87

 32-31ص ، الوامع  وخطباء املساجد أئمة إىل رسالة88

 483/   1 الطربي القرآن، تفسري يف البيان  جممع89

  168ص: احلر اين شعبة ابن العقول، حتف 90

   239/  9: منظور ابن العرب، لسان  91

 233/  5: منظور ابن ،العرب لسان 92
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 وجاء،حيتاج جمتمعنا يف الوس إىل إحياء األمر اباملعروف و النهى عن املنكر من خالل الكتاب والسنة  
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبورد ال يتص   ، هي املعصية  واملنكر ،الطاعة    يه  املعروف أن    البيان  جممع   يف

من مفاهيم وقيم، فهو شامل للتصورات   اإلسالم  من املوارد، وال جمال من اجملاالت، بل هو شامل لميع ما جاء به
أساسها على  تقوم  اليت  اإلسالمية  واملبادئ  العالقات    العقيدة  حتكم  اليت  سالمية  االِّ والقيم  للموازين  وشامل   ،

إىلاإلنسانية،   دعوة  هو  اُخرى  وبعبارة  والتقاليد،  ولألوضاع  والقوانني،  للشرائع  ومنهجاً    اإلسلم  وشامل  عقيدة 
اثبتة متفاعلة  عادة  إىل  احلركة  هذه  وحتويل  واقعية،  سلوكية  حركة  ابلعقيدة إىل  الباطين  الشعور  بتحويل   ، وسلوكاً 

سالمية، ومنكمشة ومنفصلة   سالميةومتصلة مع األوامر واإلرشادات االِّ  .عن مقتضيات النواهي االِّ

يستتبع مجيع مقو مات الشخصية اإلنسانية يف  املسلمني عند   فالقصد ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
، لتكون منسجمة مع املنهج اإلهلي يف احلياة، وتكون هذه املقومات متطابقة مع بعضها،    والعاطفة والسلوك  الفكر

فال ازدواجية بني الفكر والعاطفة وال بينهما وبني السلوك، وهي وحدة واحدة يكون فيها الوالء واملمارسة العملية 
عند العلماء واملفكرين املسلمني  ليس    فاإلسالم  هلل وحده وملنهج التوحيد الذي دعا إليه يف مجيع مفاهيمه وقيمه،

، وإمنا هو منهج حياة واقعي، يدعو إىل استنهاض اهلمم القلوب  العقولو  جمرد تفكري وتدب ر وخشوع يتحرك يف داخل
النهوض  يدعو إىل  وهو  عملية،  بصورة  االهلية  والقيم  جمسدة للمفاهيم  الواقع  لتنطلق يف   ، اإلرادة  وتقوية  والعزائم 

 93. اإلهلية يف عامل الضمري وعامل الواقع على حد سواء، واالستقامة على ضوئها  ابلتكاليف

 التعاون بني املسلمني يف الوس -

التَّعاون اجملتمع املسلم يف الوس حيتاج إىل إحياء بني أفردة وأسرة ومن خالل هذه الدراسة نسعى لذلك    
هم إىل صغريهم، وهو صفٌة من صفات املؤمن، هو فطرة مجيع خملوقات هللا تعاىل اليت فطرهم عليها من كبري 

والتعاون أصل من أصول الدين اإلسالمي، ينبغي للمؤمن العمل به من أجل دنياه وآخرته، وهو أمر إهلي، وكل 
أمر إهلي يقتضي على املسلم العمل به ألنه واجب عليه، وانتشار اإلسالم إىل مجيع احناء العامل كان بفضل العمل 

 .الماعي

 : تعاىل  يكون تَّعاون املسلمني على الربِّ  والت قوى، أي على ما حل له وأابحه هللا، لقوله 

 
93https://ar.wikipedia.org/wiki 
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     94 
 األان،   عن  التخلي  إىل   املؤمن  به  ويصل  والقوَّة،   األخوة   مثرات   من  ومثرة   رفعة،   أبنه  للت عاونِّ   اإلسالم   وينظر

هللا عزَّ وجل ، ويرى اإلسالم أن األعمال ال تُنجز وال    رضا لنيل  املؤمن  ووسيلة  اآلخرين،  إىل  نفعه  يصل فضل  وهو
جتمع اإلسالمي  وفشله

ُ
  ،تُثمِّر إال  ابلعمل الماعي الت عاوين، أم ا التنافس والتنازع بني األفراد فهو يؤدي إىل اهنيار امل

 قال تعاىل:
                 

       95 

افع األكرب للتَّعاونِّ بني املسلمنيوإن االعتصاَم حببلِّ   وذلك ألن اإلنسان بطبعِّهِّ يتنازع  هللا تعاىل هو الد 
 ويتخاصم يف األمور الدنيوية وخاص ة األمور املتعلقة ابملكاسب املادي ة،

            96 

والت عاون يف نصرة اإلسالم توجد العديد من صور الت عاون يف اإلسالم، مثل الت عاون يف أداء العبادات،  
ونشره، والت عاون يف دفاع الشر  عن الن اس، والت عاون يف طلب العلم، والت عاون بني املسؤولني الذين جتمعهم مشاريع  
ول اإلسالمي ة ،حيث إهنا األحوج   مشرتكة إلجناز عملهم مبا يُرضي هللا ويدم اأُلمة اإلسالمي ة، والت عاون بني الد 

حقيق مبدأ التَّعاون بينها يف مجيع اجملاالت سواء االقتصادي ة، أو العسكري ة، أو السياسي ة، أو الثقافي ة، واأَلوىل لت
وذلك حىت  يستفيد مجيع املسلمني من اخلريات ال يت وهبها هللا لألُمة اإلسالمية من املعادن، والبرتول، وخصوبة 

 .97تازةالرتبة، واملياه العذبة، واملواقع الغرافي ة املم

 
 2آية:  ،ملائدةا سورة: 94

 46آية:  ،نفالاأل سورة: 95

   103 آية:  ،آل عمران  سورة:96
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  الت عاون،   خلق  األخالق،  تلك  ومن واكتساهبا،  احلسنة ابألخالق  الت حلي  على  الكرمي  ورسوله تعاىل  هللا حث         
  هللا إىل اإلنسان   به  يتقر ب  ال ذي الص حيح الت عاون   وإن   تعاىل،  هللا  إىل العبد   هبا  يتقر ب ال يت األخالق أفضل من  وهو

 وفعله،   اخلري  على  بتعاونه  يتقر ب فاإلنسان  والعدوان،  اإلمث   على  املبين   ال  والت قوى،  الرب    على  املبين   الت عاون   هو تعاىل،
 :تعاىل  هللا قول ذلك  ودليل هللا، حر مه فيما  الت عاون   عن يبتعد   أن  وعليه تعاىل، هللا إىل

                   98 

ت   من  ضرورةٌ  الن اس   بني  الت عاون  فإن     حيب   بطبيعته  اإلنسان  وإن   عنه،   االستغناء  ميكن  ال   احلياة،   ضروراي 
  حب    إىل   مي الٌ   عليها،   هللا   خلقه  ال يت  وبفطرته  بطبعه  اإلنسان  إن    بل  منفرداً،   لوحده   يبقى  أن  حيب    وال   االجتماع، 
 الت عاون  من  بد    فال  ويصلح،   يقوى   كي  الكون،   يف   اآلخر  إىل   حمتاجٌ   إنسانٍ   كل    فإن    جمتمعه،   أبناء   مع   االختالط 

 99.بينهم فيما  األفراد مجيع   بني

  جمتمعاً   اإلنسان   كان   فكل ما  الفرقة، عن  واالبتعاد  الماعة،  التزام على وسل م عليه هللا صل ى  الر سول  وحث  
م إخوٌة،  له كان   إذا اإلنسان  إن   حيث  له،  أفضل ذلك كان  تعاىل،  هللا  تت قي  اليت اإلخوة  من  جمموعةٍ  مع    يعينوه  فإهن 

  الن صائح  له  ويقد مون   املنكرات،   وترك   اخلريات،   فعل  على  ويعينوه   نسي،   إذا   ويذ كرونه  تعاىل،   هللا   طاعة  على
 حتت   متعاونني  جمتمعني إخوته  مع  اإلنسان  كان فكل ما  يقو مه،   من  إىل  احتاج  أو   الط ريق،   يف  اته  إذا   واإلرشادات، 

م  حيث  واالبتعاد،   الفرقة  من  له  أفضل  كذل   كان   اإلسالمية،   اإلخوة   شعار    يقو ي  ما  ويربطهم  جيمعهم  مل   إن   إهن 
 100.وملحقاته  ابلباطل ينشغلون  فسوف الص الح، على  يعينهم  وما تعاىل، ابهلل  عالقتهم

 تلك  بعض   بيان   أييت  وفيما عام ًة،  ولألم ة  خاص ًة،  للفرد  مصال  حيق ق  اجملتمع،   أفراد  بني  الت عاون  إن  
 :الفوائد 
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  سليمٍ  جمتمعٍ  بناء  إىل  يؤد ي  البعض،  بعضهم وإعانة  األفراد،  بني الت عاون    إن    : األفراد   بني  العالقات  تقوية
 والماعات،   األفراد   بني  اإلجتماعي ة  العالقات   روابط  تعزيز  إىل   يؤد ي   الت عاون    إن    مث    وقو ٍة،   وحدةٍ   ذو   متماسكٍ 

 الفقري،   الغين    ليساعد   اإلسالم؛   يف  الز كاة  فُشرعت  بينهم،  فيما  والس كينة والط مأنينة  احملبة،  أواصر  نشر  على  ويعمل
قة  أبواب وفُتحت  واآلمان، األمن  وينتشر املساعدة،  له ويقدم    اإلنسان  ليشعر  وجماالهتا؛  أفرعها  اختالف  على  الصد 

  وحث    قلوهبم،   على  الفرحة  يدخل  وكي  واحملتاجني،   واملساكني،   للفقراء   لديه،   الت عاون   بروح   املساعدة   قد م   أبن ه
  واجملتمعات،  األفراد  بني  الروابط  تعزيز  من ذلك  يف ملا  املريض، وزايرة  الار، إكرام على  وسل م  عليه  هللا  صل ى  الر سول

  وسل م،  عليه هللا   صل ى الر سول   حث    كما اتمٍ   وإبتقانٍ  وجٍه،   أكمل  على  بعمله  قام  لو فردٍ   كل    إن  :  الن جاح   حتقيق
 معهم،   والت عاون   جمتمعه،   أفراد   مساعدة   يف   به،   اختص  الذي   واالختصاص   به،   يعمل  الذي   اجملال   ابستغالل   وقام 
 املعلم :  املثال  سبيل فعلى مجيعهم،  اجملتمع  أفراد إليها  يسعى اليت  األهداف  وحتقيق الن جاح،  نيل  إىل يؤد ي ذلك فإن  
  تقدمي   يف   تعاون  الطبيب  أن    ولو  وعلمه،   طالبه  جتاه   وأمانةٍ   إخالصٍ   بكل    رسالته  وأد ى  الت عليم،   مهنة  يف   تعاون  إذا 

 وحتذير  اجملتمع،   يف   الص حيحة  املفاهيم وغْرس  الت قوى،  أبواب   بيان يف   تعاون  العامل   أن    ولو  ملرضاه،   الصحي    العالج 
  ووحدة  متاسكه  إىل سيؤد ي  اجملتمع، أفراد  مجيع   من  الت عاون  ذلك  كل    فإن    والش يطان، اهلوى  سبيل اتباع  من  األفراد

  هو  تعاىل  هللا   إن  :  لعباده   تعاىل   هللا   حمب ة  اختصاصه،   حسب  فردٍ   كل    إىل   حباجةٍ   اجملتمع   ألن    الن جاح،   ونيل  روابطه، 
  أثرٍ  أعظم  فإن    ومساعدته،  أخاه إلعانة اإلنسان   سخر   الذي  فهو  إبرادته، جيري ما  وكل   الكون، يف  املتصر ف القادر
 تعاىل   وهللا   ومعي ته،  هللا  رضوان على واحلصول  له،   تعاىل  هللا  حمب ة  هو تعاونه،  خالل   من جينيه  أن  للعبد  ميكن  وجناحٍ 

 101.  ويساعده  أخاه يعني العبد  دام ما كربه، ويفر ج العبد،  أمور  سيي سر

  استطاعته،  حسب  ذلك  وكل    له،   اخلري  وييسر    حيتاج،   من  لكل    املساعدة   اإلنسان   يقد م   أن   هو  الت عاون 
 توضيح   على  أخاه   املسلم  ويعني  حمتاٍج،   ولكل    لبعضهم،   واملنفعة  اخلري  تقدمي   يف   البعض  بعضهم  األفراد   يعني  وأن 

  واملنكرات،  واحملر مات   املآمث   عن  يبتعده   وأن   يشقى،   وال   يضل    ال   كي  حياته،   يف   حيتاجها  ال يت  الش رعي ة  األحكام 
 هللا   صل ى  الر سول   هنج  وفق  السري  على  املسلم  أخاه   املسلم  وحيث  به،   تعاىل   هللا   أمر  ما  على  بينهم  الت عاون  فيكون

 .  102عنه وسل م عليه  هللا صل ى  النيب هنَى ما كل عن واالبتعاد  وسل م، عليه

 
 بتصرف.2018-9-20 بتاريخ عليه اط لع ،www.alukah.net ،"والتعاون  العمل ثورة" ،(2011-5-22) عمارة أنس أبو 101

- 20 بتاريخ عليه اط لع ،www.alukah.net ، "اإلسالم يف التعاون  فضل عن خطبة" ،(2016-1-16) عيد أبو أمحد الشيخ 102
 بتصرف.9-2018



  63 

 

 

عوة  جمال   يف  الت عاون   فرعون   إىل  تعاىل  هللا   دعوة  لتبليغ  الس الم   عليه  موسى ذهب  فعندما تعاىل،  هللا  إىل  الد 
عوة   يف  مسريته خالل  عوانً   له ليكون  هارون؛   أخاه   معه  يرسل  أن  تعاىل  هللا  من  طلب وقومه،  . وجل   عز   هللا  إىل  الد 
  وتقدمي  وإقامتها،  ابلص الة الت ذكري على  البعض  بعضهم األفراد  مساعدة طريق عن  وذلك والت قوى، الرب   على  الت عاون 

  هللا  هبا  أمران  ال يت  العبادات  أتدية  على بعضهم  األفراد  مساعدة  من  ذلك  حنو  وعلى  إليها،  احلاجةٍ   له  ملن  اإلرشادات
  عليهم  هللا   رضوان   الص حابة  كان   فقد   الفرد،   هوي ة  هو  العلم  إن    العلم،   طالب    تعاون   الص حيح،   الوجه  على  تعاىل 

  ال ذي   ابلعلم بعضهم  إلخبار  بينهم فيما  العلم  طالب    جيتمع   فعندما  العلم،  طلب  يف  البعض  بعضهم  ملساعدة  يهب ون 
ما نريد أن حنققه يف الوس   وهذا م   للعل  طلبه  يف   مالي ة  بضائقةٍ  مير    ال ذي  أخيهم  إلعانة  أيضاً   جيتمعون   وقد  انلوه، 

 .103من خالل هذه الدراسة

 

 الوس يف  والدعوية التنموية  األعمال: لثالثا املبحث

  سواء  الوس، يف  الدعوة على  الرتكيز  بدأ والتعليم  الدعوة يف  خاصة والتعايف، التطور  طور  يف  الوس مسلمو
 س،   الو   ملسلمي  املعيشية  ابألحوال   املهتمني  األجانب،   املسلمني  اإلخوة   من  أو   أنفسهم  الوس   يف   مسلمني  كانوا 

 الدعوة  دخلوا العربية،  الدول  وكذلك وكمبوداي،  اتيالند  مثل  مباشرة غري دول  من  وراقصات  منظمات هناك  وكانت
 املسلم   للشباب دراسية  منحا  اجملاورة  الدول  قدمت  املسلمني  إخواهنم  من  املساعدة  الوس  مسلمو يتلقى الوس،  يف

   .للدراسة الوس

  على  اتيالند،   يف   خاصة  اخلارج   يف   تعليمية  مؤسسات   إىل  الوس   املسلمني  الشباب   من  عدد   سافر  وقد 
  ابنكوك  راخمامهينج  جامعة  ين فطا  والية  طاين ف   جامعة  ساتون، والية    التكنولوجية،   وف ع  ابن  كلية  يف   املثال  سبيل

 الامعة   يف   ماليزاي   إىل   أيًضا  سافر  أهبا  خالد   امللك  جامعةاملنورة و ملدينة  اب   اإلسالمية  جامعة  مثل  السعودية  ويف 
 .وغريها  ن يابن  جامعة مثل  اندونيسيا  جامعات  وكذلك، العاملية اإلسالمية

  ودر سون الدين علوم  من درسوا ما تطبيقوا مث  الوس  إىل ورجعوا  دراستهم، من  الطالب  بعض  أكمل واآلن 
 .الوس يف  والسر  ابلهر دعوة وبدأوا إلخواهنم
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العباد يف معاشهم فال شك أن الدعوة إىل هللا تعاىل أصل عظيم من أصول اإلسالم، وال شك أن صالح  
وَمعادهم متوقف على طاعة هللا عز وجل، وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ومتام الطاعة متوقف على الدعوة  
إىل هللا عز وجل، وقد أوىل القرآن والسنة النبوية هذا األمر أمهية ابلغة، ومن أهم ما ذُكر فيهما من فضل الدعوة  

 :قال هللا تعاىل أحسن كلمة تُقال يف األرض إىل هللا أن الدعوة إىل هللا تعاىل

                 

         104 

 :قال هللا تعاىل والدعوة إىل هللا تعاىل سبب بقاء اخلريية يف هذه األمة   

                

                                              105  

 :قال هللا تعاىلو 

                  

                                                  106 

  

  :َعْن َأيبِّ ُهَريـْرََة رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم، قَال

 
    33: ، آيةفصلت :سورة  104
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ْثُل أُُجورِّ َمْن تَبَِّعُه، اَل يـَنـُْقُص َذلَِّك  )) َن اأْلَْجرِّ مِّ مِّْن َمْن َدَعا إِّىَل ُهًدى، َكاَن لَُه مِّ
ْثُل آاَثمِّ َمْن تَبَِّعُه، اَل  مثِّ مِّ ًئا، َوَمْن َدَعا إِّىَل َضاَللٍَة، َكاَن َعَلْيهِّ مَِّن اإْلِّ أُُجورِّهِّْم َشيـْ

ًئا  )).107يـَنـُْقُص َذلَِّك مِّْن آاَثمِّهِّْم َشيـْ

 

 

 قال تعاىل: 

              

                

         108 

 

 واجلمعيات اإلسالمية  املنظمات  -

 ابلنسبة للمنظمات واملؤسسات اإلسالمية يف الوس، مت أتسيسها يف أوائل القرن احلادي والعشرين
  Association of Laos،سأسسها مسلم الوي من أصل كمبودي بتسمية املنظمة رابطة مسلمي الو 

Islamic ا املسجدهذ و   وم على مسجد األزهرتق هذه املنظمة    و هو حاج حيي كان أول رئيس للمنظمة 
 .   من كمبودي أصليون  املسلمون معظمهم  

  Vientiane Capital Muslim Association  واملنظمات الثاين هي مجعية تسمى مجعية 
قوم على مسجد جامع غالبية الناس يف هذا املسجد هم من املسلمني تأسسها مسلمو الو من أصل ابكستاين  

  واحدة   ابلمعيةدمج المعيتني  و   والحقا تغيري      اإلفراق  بعد عن و   توحيد بينهم  الباكستانيني واهلنود ، من أجل  
 

  عبيد عزت: املرتجم/  احملقق السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان : املشرف/  املؤلف  6267 داود  أيب سنن  107

 10 - 1 ح :املوقع السنن :فرعي تصنيف حديث :رئيس تصنيف هـ1389 :الطبع سنة األوىل :الطبعة بريوت - العلمية الكتب دار :الناشر الدعاس
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،يتم فيه انتخاب رئيس  Association Vientiane Laos  ابالسم الرابطة اإلسالمية يف الوس تسميتها  
هندي، -لرابطة واملديرين واألعضاء ، مبا يف ذلك مسلمو الو من أصل كمبودي ومسلمو الو من أصل ابكستاينا

من خالل نظام إداري وانتخايب دميقراطي ، ويتم إجراء انتخاابت كل أربع سنوات مرة واحدة النتخاب رئيس 
 مؤخرًا ، وأطلق عليها اسم مؤسسةأما ابلنسبة للمؤسسة اخلريية ، فقد أعيد أتسيسها  ،  جديد

unity promiting Association    الفقراء من اخلريية بشكل عام ومساعدة  وهي مؤسسة ملساعدة 
 املسلمني والفقراء املتدينون املختلفون.

                  
 

 

   املدارس اإلسالمية-

والتعليم، يف املدارس، فكم من شاب قد اهتدى من من وسائل الدعوة العظيمة الدعوة يف حماضن الرتبية  
  .مدرس كان داعية مثاليا، أو من زميل كان أمنوذجا للمسلم

٪ ألن عدد الطالب واملوظفني واملدرسني  100  اإلسالمية  ابلنسبة ملدرسة اإلسالمية  ال تعترب مدرسة
واملدارس الشهرية اليت ميلكها املسلمون هي   ، واملعلمني ما زالوا أجانب ألن األطفال املسلمني ما زالوا قليلني

.لكن أهداف وخطط بناء مدرسة إسالمية والغرض من  Eastern Star international schoolمدارس
السنة   القرآن الكرمي ،  لعقيدة اإلسالمية  اب س املعرفة اإلسالمية ألبناء مسلمي  الوسذلك هو التبشري ابإلسالم وغر 

صال األخالق ،   التعبد والرابنية،   النبوية الشريفة وكذلك إعطاء مهنة لإلخوة  ،   علوم الدنياوي   التعليم،   إمتام 
 والديين.  علوم الشرعيواألخوات املسلمني الالويني الذين خترجوا من جامعة اإلسالمية لتعليم أطفاهلم  

 

    املصانع و الشركات اإلسالمية-
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ابلنسبة للمصانع والشركات اإلسالمية يف الوس، يعد ذلك مفيًدا جًدا من حيث األعمال واحلياة املهنية  
كانوا من عدد مسلم جدد دخلوا اإلسالم بسبب    ابلعمل يف مصانع،   ملسلمي الو وهي أيضا دعوة اإلسالمية

املصانع اليت صاحبها مسلم، وكثري من املصانع اليت ميتلكها املسلمي الوس مثل مصنع اخلياطة، ومصنع  يعمل يف  
 األمسدة، ومصنع العطور ومزارع الدجاج ومزارع األمساك واحليواانت واملسال...

يف  واملصانع والشركات اإلسالمية تعترب مهمة للغاية يف رفع مستوى ودور املسلمني واإلسالم يف الوس
 خلق فرص عمل لشعب الو وهذه هي طريقة دعوة إىل هللا مع احلكمة. 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 العبادات على توحيد املسلمني يف الوس  أثر

دراسة ل تؤثر العبادات على الناس كما هو حال واقع مسلمي الوس حيث يؤثر عليهم العبادات الماعية
ألخذ املعلومات   املعلومات بعد ما يطلع يف كثري من املراجع وكذلك جراهالباحث حول    هذا الفصل لقد عدد 
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يف ابراز عن أثر العبادات على  ة ل معلومات املقنعحصامليدانية، الذي مت اجراءته مع وحدة البنات املختارة، و 
 كاالتية:    وحيد مسلمني يف الوس،ت

 . أثر صالة يف توحيد وحدة املسلمني فيه الوس- 1

 . الزكاة يف توحيد املسلمني يف الوسأثر  - 2

 الوس.   يف   مسلمني  توحيد   يف   رمضان  شهر  يف  الصياد  أثر- 3

تربز أمهية الصيام على الناس كلهم كذلك احلال النسبة ملسلمي الوس حيث جيتمع الغين والفقري على  
  .هذه الشعائر اإلسالمية ويتضح ذلك على الميع مبا فيهم مسلمي الوس

الوس لديهم حب متبادل بينهم هو أهنم جيتمعون يف    يف مسلمنيللاألسباب اليت جتعل    ى حد إ  التمهيد: 
عن أخبار إخواهنم وأخواهتم    تسائلون و   ،   بينهم  يتقابلون   وات مخسٍ كل يوم ، وهبذه الصليف  بيت هللا مخس مرات 

قليالً من مسلمي الوس يقفون حبزم يف صالهتم ألهنا أمر وهذه الصالة نفسها كما أنه يؤكد أن عدًدا   بعد الصالة،
يف   من هللا وأحد مبادئ اإلسالم ، حيث إنه من الضروري ملسلمي الوس أن يؤكدوا وأن يكونوا قدوة ألبنائهم

وتعليم أطفاهلم على الوقوف حبزم الدين وحفظه وهي    ةمع أانس خمتلفني لزراع   ون شيعم ي أهن   ، وسط جمموعة أقلية
وأخذوا  ، ولكن كان هناك ومن بينهم األغنياء والفقراء ،   فيهالوس  وبرغم أئمة  لطاعة هللا، لنشر الدعوة    كوسيلة

والصيام يف رمضان واداء    كالصالة  فيه بلد اقلية املسلمنيأمر طاعة هلل   لتوحيدهم يف وحدة األمة من خالل اداء او
يدخلون هللا يف الصالة ، وكلهم يقفون على نفس الصف ، وال فرق بني  للمساواة عندما هلم  سجالً    وا ، كان الزكاة  

  استوا  ((الصالة اليت حتدث إليها  يف سنة النبوية عن   كما جاء  نيالفقري واألغنياء ، وكل األرابب واملرؤوسني متساو 
وال  لصالة فقط ، بل مساواة بني املؤمنني ، وال فرق بني الفقري والغين  ل الكلمتان اللتان ذكرمها ليس ))   واعتضلوا 
 رؤوس.املرئيس و الفرق بني 

  تنتشر اإلسالم يف الوس من خالل توحيد املسلم إذا رأوه الناس متحدا مع املسلم كما يقع يف الوس  
 حيث يوحد الناس على اإلسالم
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 الوس  يف  نياملسلم  وحدة دحيتو  يف  الصالة أثر  :األول املبحث
تنتشر اإلسالم يف الوس من خالل توحيد املسلم إذا رأوه الناس متحدا مع املسلم كما يقع يف الوس  

تلعب املساجد دورا مهما يف إيراز وحدة املسلمني كما هو مسلمي الوس يف    حيث يوحد الناس على اإلسالم 
الدعاة املسلمني الذين يعملون يف حول الدعوة و   لقد جلس الباحث مع كثري من  جتمعاهتم اإلسالمية يف املساجد 

يف أوقات الصالة والنشاطات    من جلسته أن اجملتمع املسلمني يف املساجد   همنشر اإلسالم يف الوس، و أكثر 
و من ،  يف بناء اجملتمع السليم    دروس يعطي معاين كبري يف احلياة اليومية و من خالل أدائهم الصالة هلم   األخرى 

قيام الصلوات الفرائض يف املساجد، و من الهة األخرى استطاع الدعاة نشر   عنشجع الدعاة    العناصر لقد ه  ذ ه
 أساسي    وركنٌ   اإلسالم،  دين  عمادُ   هي  الصالة   أنو العبادات كالصالة   اداء   منلتفهيهم واتقاهنم  العلوم اإلسالمية  

  أمام   ذليالً   وجتعله  املسلم  فيها  يشع   اليت والصالة ابهلل،  اإلميان  بعد  األوىل الفريضة  يفهم أيضا أنه الصالة هيو   فيه،
 ويت جه   كلها،   أموره   يف   عليه  ُمعتمداً   ابهلل   قوايً   فيكون   الشر،   عن  وتبعده   اخلري  لفعل  تدفعه  خللقه،   متواضعاً   هللا 

  :عنها قال اليت تعاىل، هللا  بيوت حنو مجيعاً   املسلمون 

 قال تعاىل: 

                

                

              

       109 
  ةمهم  كزا مر و  البيوت ع الدعاة دائمة للمساجد أنه يفهم املسلمني أبنه املساجد من  ومن هنا لقد استطا 

يف    كما يقول الشيخ علي عبد اللطيف  اأُلم ة،   مهوم   وتبادل  والتعليم،  والتدريس،   التوجيه،   ففيها ، املسلم  حياة   يف 
  وللصالة 110ابنيًة،  عاملةً   ُمصلحةً   صاحلةً   للُمجتمع   خترج  وبعدها  واألرواح،  للقلوب  وَسكينة  راحة  مكان   وهيكتابة :  

 :تعاىل  هللا قول يف  كما  ملكانتها، تعظيماً   اإلميان؛  لفظ الصالة على  يُطلق: أييت  ما  منها ومي زات،  خصائص

 
 37 - 36: آية ،النور :سورة109
  املنورة، املدينة ،(عشر السادسة الطبعة) املسلمني تضامن يف وأثرها اإلسالم يف العبادات  ،(هـ1404) منصور اللطيف عبد علي 110

 .بتصر ف. 123-122 صفحة  املنورة، ابملدينة اإلسالمية الامعة
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    111 

 اإلسالمية،  والشعائر  األعمال مربط بني النشاط اإلسالمية مثل قيام  لك خصص هلا مكانذواملساجد ك
 : تعاىل  قوله   يف   كما 

              

          112 

 

 قوله  مثل  الكرمي،   القرآن  مواضع  من العديد   يف   كثرية   أخرى   عباداتٍ   مع مقرونةً  الصالة  ذُكرت كما  
 : وتعاىل  سبحانه

         113  

  تعاىل  قوله   يف   كما  بذلك،  وأََمر   عليها، الصرب  أمهية   تعاىل   هللا  ذكر 

             

              114 

يف جمتمع الوس ابلرغم أهنا من أقلية   لقد أكد للباحث بعض النحص امليداين للحصول على معلومات 
 املساجد حيث يقول:   املسلمني ولكنهم يف كثري من أفراد

 
 143: آية البقرة، سورة 111
 73: آية األنبياء، سورة 112

 2: آية الكوثر، سورة 113

 .132: آية طه، سورة 114
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 فهي  لك الشيخ سعيد بن على القحطاينذ   أكد  كما  ظرف، أي   حتت املسلم  عن الصالة  تسقط   ال
 115.واألوقات  األحوال  بكل  عليه  واجبة

 حلديث   كل ه، العمل  َصُلحَ   َصُلحت  فإن   القيامة،  يوم   العبد  عنه ُيسأل  ما   أول  هللا   َجَعلهاأنه الصالة  ا  ذ وهل
 :وسلم عليه  هللا   صلى  النيب

به العبُد بصالتِّه، فإن َصَلحت فقد أفلح  حياسبُ  ما أولَ  إن  )(  
رَ   ))116وأجنح، وإن فسدْت فقد خاب وخسِّ

 يف  الصالة  إلقامة  النظر  عند   اجملتمع   حياة   يف  أتثريا  الصالة إن  يقول اإلمام املسجد ابكستان يف الوس:  
صل ي،  للمجتمع وربوبيته  هللا حباكمية االنطباع هو مالحظته مُيكن  ما  أو ل فإن   اجملتمع 

ُ
 واحلكم اإلدارة تعاىل  فبيده امل

 اجملتمع  جتعل اإلسالم  فدعوة  اإلسالمي،  اجملتمع   يف والوحدة  املساواة  إبراز:  يلي  فيما  فُيوجز  اجملتمع   يف أثرها ،أم ا117
 ابلصالة   االلتزام  أن    إىل  إضافةً   واإلقليم،  كالعرق  الفرعية  األصول  مجيع  ورفض  الفكرية،  األصول  على  متوحداً 

 وإشهارها،   وتعظيمها   اإلسالم   شعائر   إظهار   أفراده،  بني  واملساواة   اإلسالمي  اجملتمع   وحدة   يعكس  هلا  واالستجابة
 والرمحة،   الربكة   تنزل  فبالصالة  تركها،   من  على  أقامها   من   هبا  فيتمي ز  وأمشلها،   العبادات  أعظم  من  الصالة  إن    حيث

 والرمحة   والرب  والتعاون  اجملتمع،   يف  الماعة  روح  زرع  والكبري،  الصغري  والقوي،  الضعيف  والعام،   اخلاص  فيجتمع 
  118. الماعة  صالة   تعاىل   هللا شرع   ذلك  فبسبب  والتواصل،

بتوحيد العالقات بني   لقد أكد للباحث أنه أداء الصالة يف مساجد هلا مربوطة   كورة ذ ه املعلومات املذ وهب
 لك فيما معناها: ذكر  ذ النبوية، وي، وهناك أيدت كثري من األحاديث  األمة وهلا أثر عظيم يف احلياة اليومية

سلمني   يف  عظيمة  آاثراً   للصالة  إن  
ُ
سلمني  على   تعاىل  هللا   من    فقد:  ورب ه   العبد  بني  صلةٌ   حياة امل

ُ
 رزقهم  أبن   امل

ا   وقدرته،  بسلطانه  العظيم  الواحد   اإلله  وبني  بضعفه  اإلنسان   بني   العظيمة  الصِّ لة  تِّلك رتبطة  العبادة  فهي  الصالة،  إهن 
ُ
 امل

 وعقائدايً   قلبي اً   العبادات  مجيع  فيها  وجتتمع  فيها،  جُماهِّداً   حىت   أو   مسافراً،  أو   مريضاً،   كان  سواء   أحواله  بكل   ابملسلم
 : قال  أنه   وسلم  عليه  هللا   صلى  حممد  نبي نا  حديث  يف ورد فقد :  واخلطااي  للذنوب  ُمكف رة الصالة.  ولفظي اً   وبدني اً 

 
 بتصر ف. 20-18 صفحة سفري، مطبعة  الرايض، اإلسالم، يف الصالة منزلة  القحطاين، وهف بن علي بن سعيد. د 115
 ،13 صفحة نصلي، ملاذا املقدم، إمساعيل أمحدصحيح، ،2020: الرقم أو الصفحة هريرة، أيب  عن الامع، صحيح يف األلباين، رواه 116

 .بتصر ف. 3 جزء

   2021 / 9/ 10:  عرب التليفون يف يومصايف أمحد، مع إمام املسجد الباكستاين الشيخ:  املقابلة 117

 142-143ص اجمللد التميمي، كريدي الصمد عبد اإلسالمي، ايسني التـربوي الفكر تشــكيل يف الصالة أثر 118
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لُ  َأَحدُِّكمْ  بَبابِّ  هَنْرًا أنَّ   لو أََرأَيـُْتمْ )(    مِّن  يـَبـَْقى  هلْ   َمرَّاٍت، مَخْسَ  يَومٍ  ُكلَّ   منه يـَْغَتسِّ
ن  يـَبـَْقى   ال :  قالوا  شيٌء؟   َدَرنِّهِّ  ،   الصََّلَواتِّ   َمَثلُ   َفذلكَ :  قالَ   شيٌء،   َدَرنِّهِّ   مِّ  اخلَْمسِّ

 119. )(اخَلطَاايَ   هبِّنَّ   اَّللَُّ   مَيُْحو

 

الدرس   هلا  املساجد  أنه  الباحث  جراها  فيما  الدراسية  املقابالت  مهمة   ،العظيمبعد  أماكن  املساجد 
دولة  ،  للمسلمني تعيش يف  الوس سواء كنت  يرتبط مسلمو  حيث  الوس،  مثل  أقلية مسلمة  دولة  أو  اإلسالمية 

واستخدام املسجد كمكان للمناسبات اهلامة مثل األعراس والمعيات  ،ابملسجد ويتخذون املسجد مكااًن للعباد
اخلريية على وجه اخلصوص هي الصالة اليت جيتمع فيها مسلمو الوس بينهم يف يوم مخس مرات ومرة واحدة يف 

 . العيد الفطر وعيد األضحى  األسبوع، على األقل يوم صالة المعة، ومرتني يف السنة على األقل يف يومي العيد، ومها

  جبهته  الشخص  يضعُ   عندما   ورفعةٍ   بِّعز ةٍ   املسلم  ُتشعر  أهنا  الصالة  آاثر   فمن:  هللا  إىل  العبد   ملجأ   الصالة
 يف   ويكر ر  تعاىل،   هلل  التسليم  كامل  ويُعلن  قيوده،  من  فيتحر ر   خالقه،   إىل   ويفتقر  ليتذل ل   األرض،   على  وانصيته
 : قلبه  استقامة

 .))120األعلى  ريب  سبحان ((  

  قال تعاىل:   اخلُُلق،   ابستقامة  الصالةَ   الكرمي   القرآن   من  موضعٍ   غري  يف تعاىل  هللا   قـََرن   فقد :ابألخالق  الصالة  ارتباط

               

        121 

النشاطات  عن  الناس  يقوم  ما  حول  املعلومات  من  يف كثري  الباحث  اطالع  خالل  عن   من  واملساجد 
حول املساجد يف الوس أهنم.. املساجد يف   ا حتقت للدعاة واألئمة يف مقابلتهم عن اروارهمهذ الصلوات مخس، و 

 كبري يف تربوية شعب الوس املسلم قيام النشاطات الرتبوية دراسة عن علوم الدين وفيها حتقق أنه الصالة هلا أثر  

 
 .صحيح ،528: الرقم أو الصفحة هريرة، أيب عن  البخاري، صحيح يف البخاري، رواه 119

  .صحيح ،146: الرقم أو  الصفحة الصالة، صفة يف األلباين، رواه 120

 الطبعة) املستشرقني وموقف اإلسالمية األمة متيز يف دراسات ،(م 2013) السعدي إسحاق ب ،أ 45: آية العنكبوت، سورة 121
 .بتصر ف.  2 جزء ،257-259 صفحة اإلسالمية، والشؤون  األوقاف وزارة قطر، ،(األوىل
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سلمَ   حَتُثُّ   حيث   الفكري؛  الانب  منها  أُخرى،  عديدةٍ   وجوانب  األخالقي  الوازع  وتـُق وِّ م  تَبين  فالصالة  
ُ
 امل

 هللا،   أمام   ُحل ةٍ   أبفضل  يكون   وأن  والتَّطِّيب   الَتزي نِّ   على  فيها  املسلم   وحيرص  تعال،   هللا  خلق   يف   والتدبُّر  التفكُّر   على
 122.الوانب  من   ذلك   وغري 

 : وسل  عليه   هللا  صلى  الرسول   أمر  ويف:  واستقرارها النفس   لسكينة  وسيلة الصالة

 123()ُأَصلِّ ي   َرأَيـُْتُموينِّ   كما  وَصلُّوا)(  

 ويكون  تَعجُّل،  دون  حياته  من   حلظةٍ   كل   يعيش  كيف   املسلم   فيتعلم  االستعجال،  وعدم  األانة   حنو   توجيهٌ 
 124. وحده  سبحانه  بيده  والن فع   الضر  وأن    هللا،  بيد  كل ه  األمر   أن   ُمدركاً 

 أنه من خالل الصلوات يف املساجد فائدة كبري منها: ا  يرو 

 : تربوية  آاثر  لصالةا

كل عام يف شهر واحد رمضان عدا شهر الصوم للمسلمني حول العامل هلذا الشهر ال يزال شهر  - 1
الفرصة تعليم القرآن والوصااي اإلسالمية قصد علموا أطفاهلم على الانب الواعي وتدرب   سانتهز مسلمو الو 

 عليهم الصرب حتلى ابلصرب وتوقف عن األكل والشرب والعبث. 

لك لقد حتحقق للباحث والدعاة وعن قيام الصلوات يف املساجد ذو   اخلالق،  طاعة   على  النفس  ةتربي-2
 صاحبها  قلب   يف  تغرسه  مبا   الربوبية،  وواجبات  العبودية،  آداب  العبد   وتعلم  أنهلشعب الوس وبواسطة التعلم جند  

 عن   بنفسه  لسموها  األخالق،  مبكارم  وجتمله   حتليه  كما  ومغفرته،  ورمحته  وشدته،  وبطشه  وعظمته،  هللا  قدرة  من
 ـ   والدانءة   اخليمة   صفات

 عن   ينأى  ،  عدال  متواضعا  حليما  وفية  قانعا  أمينا  صادقا  وجدته  ،  فيه  الصالة  أثر  عن  فتشت  فإذا  -3
 يشعر   ،   القبلة  إىل   الدنيا  أحناء   يف   املصلون  يتجه   وعندما   ،  والظلم   والكرب  والغضب   والغدر   ،  والطمع  واخليانة  الكذب

 وديننا  ، واحد إهلنا  ، هللا  عبيد  فكلنا  ، طبقية  أو جنس أو  للون   مكان  فال  ، الفرقة ونبذ والوحدة  ،  ابلتآلف املسلم

 
 .بتصر ف. 29 صفحة املسلم، سلوك تربية يف الصالة  أثر ،(2007) خري حممد إبتهاج 122
 صحيح  ،6008: الرقم أو الصفحة احلويرث، بن مالك عن البخاري، صحيح يف البخاري، رواه123
 صفحة ، 34 اجمللد ،1 العدد ،(اإلنسانية  العلوم) البصرة أحباث ،"اإلسالمي الرتبوي الفكر تشكيل يف الصالة أثر" التميمي، اسني 124

 .بتصر ف. 135-139
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 ،  هللا   بيت   استقبال   يف   االستقامة   املسلم   يتوخی   ،   وحقري   وعظيم   ،   وفقري   غين   بني   فرق  ال   ،   واحدة   وقبلتنا  ،   واحد 
   .125موضعه يف  شيء كل بوضع  واحلكمة   ،  حياته أمور  مجيع  يف العدل  على   بذلك  تريب  يف ،  مييل   وال  حييد  فال

 صالة   علي   تزيد   أبهنا  صرح  ،  الدينية  القرب   وأفضل   ،   اإلسالمية  الشعائر  أعظم  ومن  ،   املؤكدة   السنن  من  
 يف الماعة  صالة عن  املتخلفني  على حيرق  أن  هم قد  أبنه وأخرب الصحيحني يف  كما  ، درجة  وعشرين بسبع  الفرد

 ،   حرب   أو  ،  سلم   يف  يرتكها   مل   ،   تعاىل  هللا   قبضه  أن   إىل   فيه  هللا   شرعها  الذي   الوقت  من  والزمها  ،   دورهم  املسجد 
 عنها   يتخلف   وما   رأيتنا  لقد:    مسعود   بن   هللا  عبد  وقال  ،   النداء   يسمع  دام   ما   األعمی  للرجل   تركها  يف   يرخص   ومل 
 الرجال   على  عني  فرض  الماعة  صالة  إن :    األدلة  هذه  من   أخذ   الفقهاء  بعض  قال  لذلك   ،النفاق  معلوم  منافق  إال

 سنة   هي:    الفقهاء  مجهور  وقال  ،  الصحيح   هو  يكون   ويكاد  معقول  رأي  وهو  كفاية  فرض  إهنا :    بعضهم  وقال  ،
 126.   كثرية   وهي  ،   منفردا  اإلنسان  صالة  جوزت  اليت   األخرى   األدلة  وبني  ،   املذكورة  األدلة   بني   مجعا   مؤكدة

أن شك    ما سيفوته أهم له من صالته، وال واألغرب من ذلك أن الكثري منا يتعجل من صالته وكأن وراءه         
فقال صلى هللا عليه   ،اإلنسان من طبعه العجلة إال أن النيب صلى هللا عليه وسلم كره العجلة والتعجل يف مثل ذلك

  :وسلم

  127 )) التأين من هللا والعجلة من الشيطان   ((

  :قـََتاَدَة، َعْن أَبِّيهِّ قَالَ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ   الصالة واهلدوء والروية ففي الصحيحني  بل أمر ابلسكينة عند

ُ عليه وسلََّم، َفَسمَِّع َجَلَبًة، َفقاَل: ما   (( َنما حَنُْن ُنَصل ِّي مع َرسولِّ هللاِّ َصلَّى اَّللَّ بيـْ
ُتُم الصَّاَلَة   فـََعَلْيُكُم َشْأنُُكْم؟ قالوا: اْستَـْعَجْلَنا إىل الصَّاَلةِّ، قاَل: فال تـَْفَعُلوا، إَذا أَتـَيـْ

 )). 128السَّكِّيَنُة، َفما أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا، َوما َسبَـَقُكْم فأمتُِّّوا

إن حلظات الصالة تتطلب منه االستعداد للقاء الرمحن الرحيم احلي القيوم، فعليه عندما أييت هلا أن يقبل  
وهناك بعض  ا، متعطرا أبفضل عطر،على هللا طاهر القلب فارغ الصدر مرتداي أفضل الثياب ومتطهرا ظاهرا وابطن

 :احملظورات اليت يقع فيها بعض املسلمني، ومنها

 
 2  ص ، الطيار حممد بن هللا عبد الصالة   125

 57ص ،أيوب حسن للشيخ العبادات فقه 126

 أخرجه البيهقي وابو يعلى وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  127
     635 البخاري أخرجه 128
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ترك الصَّالة: فالصَّالة كما قلنا هي معراج املؤمن، يعرج هبا إىل رب ِّه كلَّ يوم مخس مرات، فهل يليق به أن          
وَذَهب آخرون فقالوا:    عن ملَّة اإلسالم،فقد ذَهب مجاعة من أئمَّة اإلسالم إىل أن اترك الصالة كافر، خارجٌ  يرتكها

 :مواعيدها ومن احملظورات أتخري الصَّالة عن إنه عاٍص فاسق، ُيَشى عليه فقدان اإلميان،

إذا أحبَّ املسلُِّم ربَّه عزَّ وجلَّ كان عبًدا له، ال يتأخَّر عن ُمناداة سي ِّده، بل إنه أييت قبل أن يُنادي عليه 
قال     إجابته  ويضعها حتت أمره ومشيئته، فهل يليق ابملسلم أن يناديه ربُّه، فيتخلف، أو يتأخر يف ليعرض نفسه،  

 تعاىل: 

              129         
 : وقال تعاىل 

               130 

 

فالصَّالة يف اإلسالم تربيٌة   ، ومن احملظورات للرجال دون النساء  التخلُّف عن صالة الماعة يف املسجد 
،فاإلسالم مل َيْكتف من املسلم   اجتماعيَّة رشيدة، ومدرسة إنسانيَّة عالية، على نسق فريٍد يف اتريخ األداين والعبادات

جتمع الذي حَيْيا فيه، ولكنَّه َدعاه دعوة قويَّة إىل أدائها يف مجاعة،  
ُ
وخباصَّة أن يؤد ِّي الصالة وحده يف ُعْزلة عن امل

فإن مل  يف املسجد، وهمَّ الرسوُل  صلَّى هللا عليه وسلَّم أن حيرق على قوٍم بيوهَتم، ألهنم يتخلَّفون عن الماعات،
 .131تكن هذه الماعُة واجبًة فهي أفضل من صالة الفرد بسبٍع وعشرين درجة يف نظر اإلسالم 

نراها يف الصفوف املرتاصة يف املسجد  األمري إىل جانب وأما املساواة فأي مساواة أوضح من تلك اليت            
اخلفري ، والغين جبوار املسكني ، والسيد مالصق للخادم ، والعامل الفيلسوف ، وعن ميينه عامل ، وعن مشاله فالح 
فليس للمسجد الئحة ختصص الصف األول للوزراء ، والصف الثاين للنواب ، والثالث للمديرين أو موظفي الدرجة 

وإمنا الميع سواسية كأسنان املشط الواحد،  فمن بكر يف الذهاب إىل املسجد احتل مكانته   األوىل أو كبار املالك 
يف مقدمة الصفوف أاي كانت منزلته وعمله يف الناس ، ويقول الدكتور حممد إقبال : إن اختيار قبلة واحدة للمسلمني 
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على العموم حتقق اإلحساس ابملساواة االجتماعية وتقوي أواصره   أريد به أن يكفل وحدة الشعور للجماعة ، وهيئتها
 132. على جنس آخر ، بقدر ما تتجه إىل القضاء على الشعور ابلطبقات أو تفوق جنس من املتعبدين

يطلب الشرع ويدعو وهذا   سابقا بشكل مبا حسب ما  الروحية اليت ذكران   يقيم مسلمي الوس هذه الشعائر
الصفات املذكورة عن الصالة فرتبط هبم فهم مسلمون تعكس عليهم آاثر الصالة والعبادة مثل غريهم   ما جيعل هذا

جيتمع مسلمي الوس على الصالوات   ومن بينهم مسلمي الوس الذين حتدث عن هم الدراسة ،  من مسلمي العامل
 .و يتوحدون حوهلا يف مجيع األوقات

 سلمني يف الوس امل  وصالة التطوع على الصلوات اخلمس    أثر-

جتعل مسلمو الوس التقى يف املسجد واستقبلتهم أخبار إخواهنم وأخواهتم والصالة إهنا وات اخلمس  صال
أيًضا تذكري للمسلمني الالوسيني أبوامر هللا إذا كان إبمكاهنم الشفاء طبعا سيكونون قادرين على أداء أمر هللا يف 

 لكفار. أمور أخرى، وهبذه الصالة متيز بينهم وبني ا

 : تعاىل  كقوله واآلاثم  السوء كل متنع  هي  الصالة   أن ريب وال  شك  ال       

                 133 

شيئا عن اعراضهم يف   يستفيد انه يف الصالة ال  وال  ، وهم يرونه  ،مصالهت  يهتم  وال  صالةال  ترك  من  إال
 قال تعاىل:   بسببها  ستعذباذ ه، و الدنيا

                

              134 
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الو     ملسلمي  فبالنسبة  الروحية  األمراض  وخاصة   ، األمراض  من  العديد  تعال  أن  للصالة  الذين   سميكن 
 ، حياهتم  يف  عقبات  تدخل  عندما   ، املسلمني  من  صغريًا  عدًدا  وسطهم كوهنم  يف  الوثنيني  مع  احتاد  يف  يعيشون 

 لتعال   الصالة  وأتيت،  يدخلون يف الصالة، دعوا إىل الرب لإلستعانة ومىت اخطاءو يدخلون ابلصالة ليستغفر ذنوب
 بني   املسلم   يقف   فعندما   ،   منكر  كل   عن   صاحبها   ويبتعد  ،   الرذائل  من   تصفو  حىت   الشر  نوازع  من   البشرية  النفس

 يغضب   ما  عن  فيبتعد   ،   مكانته  بعلو  ويشعر  ،  نفسه  فتسمو  ،  خبالقه  يرتبط  ،  وساجد   راكع   ،  خاشعا  ربه  يدي
 بنعمة   إليه  أحسن  الذي  هو  سبحانه  فاهلل   ،  عليه  نفسه  حدثته  فكلما  ،  هللا  مراقبة  نفسه  يف   استقر  حيث  ،  خالقه

 الصالة   يف   ويقرأ   املعاصي   بفعل   نفسه   تطاوعه   فال  ،   ابلصلوات  منه  والقرب  بلقائه  وشرفه  ،   ابإلسالم   وأكرمه   ،   الوجود 
 عن   وتلتفت   ،  نفسه   فرتتد   العقاب  شديد   هللا  وأن  ،  العذاب  آايت   فرتد  ،   املعاين  ويتدبر  ،  اآلايت   ويتأمل   القرآن، 

  والنات   والنعيم  الرمحة  آايت  وترد   منکر  و  فحشاء  كل  عن  ذلك  زجره  ،  هللا  من   اخلوف  نفسه  من  متكن  فإذا  ،  غيها
 والفوز   رضاه   لنيل  ويسعى  ،  عذابه  فيتقي  ،   هلل  خشيته  فتزداد  ،  ابلنات   والفوز   ،  الدرجات  نيل  إىل   نفسه  فتهفو  ،

من   واملنكر  الفحشاء  عن  تنهى  الصالة   إن   الصالة   وأقم  تعاىل  هللا   قال  ،  نواهيه  واجتناب  ألوامره ابلتواضع   ،  بنعيمه
    135. بني العقبات يف حياة مسلمي الو ، يصرون على الصالة كأسلوب حياة ويعتقدون أهنا ميكن أن تردع الشرور

 اْلَفْحَشاءِّ   َعنِّ   تـَنـَْهى  ((:  قال  هللا  فإن   واملنكر،  الفحشاء   عن  الناهي  كالواعظ  مبجموعها   الصالة   فكانت
 االنتهاء   يف  الناس  إن  مث   واملنكر،  الفحشاء   عن  املصلي   صرف  يقتضي  مما   ذلك  وحنو  وحتول،  تصدُّ   يقل   ومل  ،))َواْلُمنَكرِّ 

 النهار   من   أوقات   على  موزعة  الصلوات  جعل  حكمة   من  هو  واملنكر  الفحشاء   عن  النهي  من   املعىن   وهذا  متفاوتون، 
 من   النفس   وتتباعد  النفوس،   يف   التقوى   خواطر  تزداد  ذلك  تكرر  ومبقدار  املواعظ،   وتتعاقب  التذكري   ليتجدد  والليل

 عن  االنتهاء  تيسري  هبا  يكون  الصالة  يف  هللا  جعلها  إهلية  خاصية  ذلك  ووراء  هلا،  ملكة  التقوى  تصري   حىت  العصيان
 املصلي  تصرف   أهنا   واملنكر،  الفحشاء   عن   الصالة   هني  من   املراد  يكون  أن   يصح   فليس  عليه،  وبناء  واملنكر،  الفحشاء 

 عن   به   املشتغل   يصرف  األعمال  أكثر   فإن  املعىن   هذا  جدوى   لقلة  الصالة   أبداء  متلبًسا  دام  ما   واملنكر  الفحشاء   عن
 واملنكر  الفحشاء  من   حُتذر  الصالة  وأن  الدين،   يف   مزيتها  وبيان  ابلصالة   التنويه  اآلية  من  املراد  بل   بغريه،  االشتغال

 من   الواجب  على  كان   إذا  املصلي  إن :  اآلية  هذه  تفسري  بصدد  وهو  عطية  ابن  وقال  خصائصها،  من  هو  حتذيراً 
 عن   وانتهى  وأفعاله،  أقواله  يف   ذلك  فاطرد  تعاىل،  هللا  ارتقاب   وخامرها  نفسه،  بذلك  صلحت  واإلخبات  اخلشوع

 فرتات  عنده   وتقل   النور،   فرتات   عنده   تتوسع  الكامل   مبعناها   صالته   أدى  إذا  اإلنسان   أن  على   واملنكر،  الفحشاء 
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 املفتوحة   املنافذ   الداخلي  عامله  يف  تضيق  القبض،  حاالت  عنده  تنمحي  وتكاد  البسط،  حاالت  عنده  وتنمو  الظالم،
 . مصاريعها على  واملالئكية  الروحانية  األبواب  وتنفتح   وللشيطان،   للنفس

 وهتز   املشاعر،  وتغذي  القلب،   حترك  اليت  ابلصالة  ومرتبط  وعي،  عن  الصالة  أبداء  مرتبط  هذا  كل  ولكن
 ال  الذين  أما   الكامل،   مبعناها  الصالة   هي ))اْلَفْحَشاءِّ   َعنِّ   تـَنـَْهى  ((:  تعاىل  قوله  يف   الواردة  الصالة   إن:  أي  اإلحساس، 

: هنا  القول   نستطيع  الملة،  وعلى   واملنكرات،  األخطاء   يف   وقوعهم   من   مناص   فال   األفق،  هذا   صالهتم   يف   يبلغون
 الصالة   هذه   مثل   تكون  الوقت   ومبرور    املنكرات،  عن  بعيدين  نكون  الصالة،   يف   نبلغه  الذي   املستوى   بدرجة   إننا

 اإلنسان   يسأل  أن  املهم  ومن    توجهاتنا،  وضبط   خطاان،  وتسديد   سلوكنا،   توجيه  يف  مهماً   عامالً   العميقة   أببعادها
 جيعل   السؤال هذا فمثل ابلية كخرق  بوجهي  صاليت  رُميت  لو  وماذا العبادة،  هذه  علي ردت  لو  ماذا:  دائًما نفسه
 تعاىل،   ألمره  تنفيًذا  تؤدى  اليت  الصالة  إن   واملطلوب،  واملأمول  املشروع   الوجه   على  هبا   وأييت  صالته،  يراقب  العبد 

 اإلنسان  إبعاد  الزمن   مع   تستطيع   هللا،  رضا  إىل  واهلادفة  إبخالص،   تؤدى  اليت  الصالة  إن :  آخر  وبتعبري  ملرضاته،  وابتغاءً 
 للضاللة،   املؤدية  األسباب  من   منه،  يقرب  أو  إليه،  يؤدي  وما  الشرك  وأوهلا  املنكرات،  يف   الوقوع  وجتنبه  الفحشاء،   عن
 إن :  فقال  وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب  إىل   رجل   جاء :  قال  عنه،   هللا  رضي   هريرة   أيب   عن  وغريه   أمحد   اإلمام   روى   وقد 

 : فقال  سرق،  أصبح   فإذا  ابلليل،   يصلي  فالانً 

       ))136تقول  ما  سينهاه  ((

 .137واملقصود   املطلوب   الوجه   على  أقيمت  إذا  شر،  كل   ومغالق   خري،   كل  مفتاح  هي  احملصلة   يف   فالصالة 

 الصالة قوة روحية 

، سهي تعبري عن خاضع هلل ختضع هلل وحده هلذا السبب، من بني أقلية مسلمي الو   للمسلمني الصالة   
 متد   اإلسالم  يريدها   اليت احلقيقية الصالة  حياهتم اليومية حلث الناس على اإلسالم أزالوا آداب الصالة وطبقوها يف  

 قال تعاىل:  ولذا الدنيا  ومصائب  احلياة   متاعب مواجهة على  تعينه  ونفسية روحية  بقوة  املؤمن

 
 مسنده  يف البزار رواه 136
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     138   

 

 قال تعاىل: 

                  

               

139 

 :لى هللا عليه وسلم ص  النيب  وكان

  ))140الصالة  إىل   فزع   أمر  حزبه   إذا  ((

 
 الغيث  ويستنزل  رمحته،  ابب  ويستفتح  وحزنه،  بثه  من إليه ويشكو  نفسه،   بذات  ربه إىل  املؤمن   يفضى   الصالة  يف

 قال تعاىل:   عنده   من

                   

     141 

 من أكرب  هللا  أبن  فيحس  ابلتكبري   صالته  يبدأ   إن ه  والطمأنينة،  والرضا  ابلسكينة  املؤمن   يشعر  الصالة   يف    
   قال تعاىل:  هللا  بنعمة  للشعور  تغذية  فيها  فيجد  الكتاب  فاحتة   ويقرأ  الدنيا،  هذه   يف   يروعه   ومن  يروعه   ما  كل

 
 153 آية: ،البقرة سورة: 138
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         142 

 قال تعاىل:  وعدله  هللا   بعظمة  للشعور   وتغذية  
        143 

 قال تعاىل:  سبحانه  عونه  وإىل   ابهلل  الصلة  إىل   ابحلاجة 

          144   

  قال تعاىل: هللا  هداية إىل  ابحلاجة   للشعور وتغذية
          

                    145 

  

أخذوا  القوة الدينية ملسلمي الو قوية ألهنم حيافظ على صلوات مخس مرات يف اليوم وقد  ميكن أن تكون    
  فياضة،  نفسية  وقوة   هائلة  حبيوية  املؤمن  الصالة   متد   أن   عجب  فال   أيًضا تستخدم روح الصالة يف احلياة اليومية

  وكيف  تعاىل،   هلل   ذكر  وضوء   من  يسبقها  وما  للصالة   النفسي  األثر  مبلغ   لى هللا عليه وسلمالرسول ص  بني    وقد 
  هو إذا   أحدكم  رأس  قافية  على  الشيطان   يعقد :  قال   صباح   كل  الديدة   حياته  ويبدأ   يومه  املصلي  املؤمن يستقبل

  توضأ فإذا   عقدة،   احنلت هللا   فذكر  قام  هو فإذا  فارقد،   طويل  ليل عليك:  عقدة   كل  على يضرب   عقد،  ثالث   انم 
  خبيث  أصبح  وإال   نشيطاً،   النفس  طيب  فأصبح  الثالث،   عقده   احنلت  الصالة   إىل   قام   فإذا   اثنية،   عقدة   احنلت
 كاريل  الكسيس  الدكتور   مثل شهرياً   طبيباً  واحلياة   الكون   علماء   من  نرى  احلديث  عصران   ويف   146كسالن،   النفس

  مولدة   طاقة  أعظم  هي  الصالة   لعل:  فيقول   الصالة   من  املؤمن يكتسبها  اليت  القوة   هذه   مدى   له  حبث  يف   لنا  يبني
 

 2 آية: ،الفاحتةسورة  142

 4 آية: ،الفاحتةسورة  143

     5 آية: ،الفاحتة سورة 144
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 رفع  فلما  عالجهم،   يف   العقاقري  فشلت  املرضى  من  كثرياً   طبيباً   بوصفي  رأيت  وقد   هذا،   يومنا  إىل   عرفت  للنشاط 
  لإلشعاع،  مصدر   الراديوم   كمعدن   الصالة   إن    عللهم،   من  فأبرأهتم  الصالة   تدخلت  وتسليماً،   عجزاً   يديه  الطب
 نشاطها،   يفىن  ال  اليت  القوة  ياطبون   حني  احملدود،  نشاطهم  استزادة  إىل  الناس  يسعى  وابلصالة  للنشاط،  ذايت  ومولد 

  نستعني  منها  قبساً   متنحنا  أن   ضارعني  ونسأهلا  الكون،  على  هتيمن  اليت  العظمى  ابلقوة  نصلي،  حني  أنفسنا  نربط  إننا
  إال   مرة   هللا   إىل   ضرع   أحداً   جتد   ولن  ونشاطنا،   قوتنا  تزيد   أبن  كفيلة  وحدها  الضراعة  إن  بل  احلياة،   معاانة   على  به

  هذه   ويف:  خلقية  قوة  الصالة ،  اإلسالم  بصالة فكيف  عموماً   الصالة يف  هذا النتائج  أبحسن  الضراعة عليه  عادت
  عند  الزع   ومقاومة  واملنكر،  الفحشاء  وجمانبة  الشر،  وترك اخلري، فعل  على يقويه املؤمن  لضمري  مدد   أي  مدد  القوة 

 يف  والدقة املواقيت،   على واحلرص   حدوده،   ورعاية  تعاىل،  هللا  مراقبة  القلب  يف  تغرس  فهي  اخلري،   عند   واملنع  الشر، 
 :الكرمي   القرآن  يقول هذا ويف اإلنساين  الضعف وجوانب  واهلوى،  الكسل  نوازع  على  والتغلب  املواعيد،

                          

                  

    147  
 قال تعاىل:

                   

     148 

 

 وحركات روح، بال  جثة   صالهتم   أن   فالبد    سلوكهم  احنرف   أو   أخالقهم، ضعفت  قد   مصلني  من  نرى  وما 
 قال تعاىل:   149للمؤمنني  الفالح  وإمنا   قلب،   خشوع وال عقل،  حضور  بال  جسم
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             150 

 قال تعاىل:  هللا بوعيد  أحقهم  فما  صدورهم، للخري  تفتح  أو  قلوهبم،   ترق  أن  دون   ابلصالة   املتظاهرون   أما 

              

          

  151  

 اي  اشفين: قوله يف  وخاصة  اليوم  قرأانها  اليت  من   أتثرياً  أشد صالة  جند  ال   قد  ألرميا  العديدة الصلوات ومن 
 من   ابلرغم  أمته  من  يتجزأ  ال  كجزء   نفسه  يعد   كان   أرميا   إن   تسبيحيت  أنت  ألنك  فأخلص   خلصين  فأشفى،  رب

 يعلمنا   وهو  شعبه،   خبطااي  بل   خبطاايه  فقط  ليس  ويعرتف  هللا  من   يقرتب   كان   وهكذا  العديدة  خطاايه  عن  ابتعاده
 وكذلك   الشفاء  على  للحصول  هللا  إىل   الذهاب  عليه  أنه  بل  روحياً   نفسه   شفاء  حياول  أن   لإلنسان  العبث  من  أبنه
 وإذ   وإهله،   ربه   من   اخلالص  على   حيصل  أن  عليه  بل   بنفسه  نفسه   يلص   أن   يستطيع   اإلنسان  أبن  الظن   العبث   من

 من   وأنه   هللا  مصدرها   إليها   حنتاج   اليت  الروحية  القوة   أن  أيضا   ولنا   لشعبه  يظهر  فإنه  احلقيقتني  هباتني  أرميا   يعرتف
 .152. احلقيقي  وخلريان  مبجده   لنحيا   إايها   يهبنا  أن  تعاىل   منه نطلب  أبن   واجبنا

 نفسية   ضرورة  الصالة

اليومية اليت يؤديها املسلم مخس مرات يف اليوم فرضها هللا على عباده لتكون هلم  الصالة هي تلك العبادة  
درعا واقية من اإلمث والبغي والفحشاء واملنكر وسيئات األقوال واألفعال، وتكون مبثابة املصل الواقي من سوء اخلُلق  

 تعاىل:  مع اخللق ورب اخللق وهي وسيلة عظيمة لتزكية النفس، قال

 
 2 آية: ،املؤمنون  سورة 150

 7 - 4 آية: ،املاعون  سورة 151
152-761https://www.kalimatalhayat.com/family/ 
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153 

تها حتمل فيقول ابن كثري: يعين أن الصالة تشتمل على شيئني: على ترك الفواحش واملنكرات، أي مواظ
على ذلك، وقد جاء يف احلديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا: من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل 

إذا أقام الصالة وأداها، أبركاهنا وشروطها وواجباهتا على كماهلا ومتامها خبشوع فاملسلم  .تزده من هللا إال بعدا 
وإخالص واستحضر مثوله بني يدي ربه، قطع دابر العجب والغرور وقطع دابر املنكر، وكانت له خري زاجر ومانع  

القوة واخلري  عن كل ما يشني، وخري وازع ومعني على فعل اخلري، فالصالة تصل هذا العبد الضعيف مبصدر  
فالصالة قوة خلقية، ويف هذه القوة مدد، أي مدد لضمري املؤمن، يقويه على .والعدل، من له احلكم وإليه املصري

فعل اخلري وترك الشر وجمانبة الفحشاء واملنكر، ومقاومة الزع عند الشر واملنع عند اخلري، فهي تغرس يف القلب 
واحلرص على الوقت والدقة يف املواعيد، والتغلب على نوازع الكسل واهلوى،  ، 154مراقبة هللا تعاىل، ورعاية حدوده 

 وجوانب الضعف اإلنساين، قال تعاىل:

                       

                    

    155 

 

للصالة له ال فرق بني عريب وعجمي، أمة نظامية جتتمع مبحبة على ذكر هللا، وال تتفرق إال علية صفوفنا 
 : نظام رابين مالئكي يقول عنه املصطفى صلى هللا عليه وسلم

 
 45آية: ،العنكبوت :سورة 153
154naseef-https://www.alanba.com.kw/kottab/fatima   

 23 - 19 آية: ،املعارج سورة155
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  156   ))  ،َوُجعَِّلْت ُصُفوفـَُنا َكُصُفوفِّ اْلَمالَئَِّكةِّ   ((

 َمَناكِّبَـَنا  مَيَْسحُ  وسلم  عليه  هللا   صلى  اَّللَّ   َرُسولُ   َكانَ :  قَالَ   عنه،  هللا   رضي  َمْسُعودٍ  َأيبِّ  وروى الصحابة عن  
 : َويـَُقولُ  الصَّالةِّ   يفِّ 

 ))157قـُُلوبُُكْم، َ فـََتْخَتلِّف  َوالخَتَْتلُِّفوا  اْستَـُووا))

لتصفيف ينعكس ابلضرورة على ضرورة انتماء كل منا إلخوته وألمته، ويؤكد على فكرة السد  ا   هذا 
وعلى وجه  للمسلمنيوعاطفة األخوة، وينشر سلوكيات التواضع   الواحد ويزكي عقيدة الوالء ويزيد مشاعر احملبة

اخلصوص صالة المعة إذ هي مبثابة المعية العمومية وجمالس اإلدارات للمسلمني، وكما أن يف الدنيا من يتغيب  
عن احلضور مثل هذه االجتماعات عدد معني من املرات يسقط انتماءاهتم، فكذلك صالة المعة يسقط انتماء  

 :ه وسلمالشخص إذا غاب عنها، حيث يقول صلى هللا علي

 ))158من ترك ثالث مجعاٍت من غري عذٍر كتب من املنافقني  (( 

ل فيها حىت يتأثر ثإذا فهذه احلركات جيب أن يدركها العبد قبل أن يؤديها ويراتح هبا ال أن يراتح منها، ومت
ليست   فهي  وحسناهتا؛  اآلخرة  نعيم  إىل  ولذاهتا  الدنيا  شهوات  من  به  فتحلق  حقيقيا  أتثرا  جسدية هبا  حركات 

على  ينعكس  شأنه أن  نفسي غائر، من  وأثر  وجداين عميق  ارتباط  هلا  حقيقي،  استثناء رابين  هي  بل  اعتيادية؛ 
سلوكيات املسلم وهلذا حذر الرسول صلى هللا عليه وسلم من أن فوات هذا األثر خسارة تعدل خسارة ترك الصالة 

عن الفحشاء وامل  نفسها حني قال  هلذا فاخلشوع والتأين يف الصالة من  و نكر فال صالة له:من مل تنهه صالته 
واجبتها وهلذا أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم الرجل املسرع املسيئ يف صالته أن يعيدها، وقال له: قم فصلى فإنك 

هذه   مل تصلي، إذ أن العقل حيتاج لفرتة زمنية معينة حىت يدرك وضعية السد، مث فرتة زمنية أخرى حىت حيدث أثر
فالعجب ممن ارتضى بنفسه أن يرتك مشاغله أو عمله، مث ينصرف إىل هللا اتركا خلفه كل ما يشغله عنه  الوضعية،

قائال هللا أكرب، رافعا ذراعيه راميا الدنيا خلف ظهره، مث هو ينشغل يف صالته عن صالته ويسمح للشيطان أن 

 
، ،  1دار اليل للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط حققه ورتبه وضبط نصه: حممود حممد خليل، أمحد ابن محبل، السند الامع،  156

 . 86، ص: 5، ج 3277رقم:  م،  1993 - هـ  1413

 . 433رواه مسلم 157
 6144 الامع رقم: صحيح 158
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ا هللا أكرب من األوالد هللا أكرب من املال هللا أكرب من كل ما هللا أكرب من الدني يشغله مبا هو أصغر عن ما هو أكرب
 159.هو أكرب

يستفيد مسلمي الوس من شعائر الدين احلنيف عدة أشياء ومن ضمن ما يستفينه ما يكون يف الصالة 
 من قوة نفسية وأخالقية. 

 

 سلمني يف الوس امل  أثر صالة اجلمعة على -

سيكون كذلك صالة التطوع ليجتمع مسلمي الوس حوهلا مثل صالة من خالل هذه القضية يتصح أنه  
المعة من كل سعداء ومتحمسني يوم    س سيكون مسلمو الو   الرتاويح وهذا ما نوضحه واقع حال مسلمي الوس 

والتقوا إخواهنم مبا يف ذلك التحية   ، أسبوع حيث سيجتمعون يف صالة المعة ويستمعون إىل حماداثت دارما
ألخبار نظرًا ألهنم عاشوا بعيًدا عن بعضهم البعض وتشتتوا، انتهزوا فرصة يوم المعة كيوم للقاء  والسؤال عن ا 

لقد قام مسلمو الوس برتبية وتدريب أوالدهم على الرتكيز على السنة النبوية كالصالة التطوع ألهنا تدرهبم ،  بينهم
 ريضة.على التحلي ابلصرب وهذه صالة السنة ستحل حمل نواقص الصالة الف

 أن  عسى   ما  جب وا  لتكون  الرسول  شرعها   وقد  التها  أو   السنة  مادة   عليها  ويطلق   واجبة،  غري   صالة   هي
 ايب   فعن   العبادات،   سائر  من   لغريها   يكن   مل  فضيلة  من  الصالة   يف   وملا   نقص،   من   لفأ  التمر   صالة   يف   وقع  قد  يكون
 :قال  وسلم  عليه  هللا  صلى   النيب  أن  هريرة

 كان   وإن  اتمة،   كتبت  اتمة   وجدت   فإن   صالته   القيامة  به  حياسب   ما   أول   إن   ()  
 فريضة من يف  ما له يكمل تطوع  من له  جتدون  هل انظروا : قال شيء منها التقص

  160( )  ذلك  حسب  على   جتري األعمال  سائر   مث  تطوعه   من

 

 161 .مؤكد   غري  وتطوع  مؤكد،   تطوع:  إىل التطوع  صالة   وتنقسم  

 

159https://www.aljazeera.net/blogs 
 (.864) داود أبو روى 160

 .230 ص ،طبارة الفتاح عبد عفيف ،اإلسالم يف الصالة روح 161
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ابلعباد، ولينالوا األجر والثواب لدخول النات، يقول ابن دقيق العيد يف بيان  ُشرعت صالة التطوع رمحة  
احلكمة من النوافل اليت تصل ى قبل الفريضة أو بعدها: يف تقدمي الفرائض وأتخريها عنها معىن لطيف مناسب، أما  

يت هي روح العبادة، فإذا  يف التقدمي فألن النفوس الشتغاهلا أبسباب الدنيا، بعيدة عن حالة اخلشوع واحلضور ال 
قد مت النوافل على الفرائض أنست النفس ابلعبادة، وتكي فت حبالة تقر ب من اخلشوع، أما أتخريها عنها فقد ورد  

 .162أن النوافل جابره لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض انسب أن يقع بعده ما جيرب اخللل الذي يقع به

سلم مزوداً بشحنات إميانية من القوة املستمدة من قوة هذا الدين  تلك األعمال التطوعية النوافل جتعل امل 
العظيم، والثقة ابلنفس املستمدة من الثقة ابهلل عز وجل، واألمل ابملستقبل املستمد من األمل بنصر هللا وثواب  

متقرابً إليه بنوافله،    كما أهنا جتعل املسلم يف كل يومه وأحواله على قربة وصلة من هللا عز وجل ملتزماً بطاعته،  النة،
وللصالة وقت معلوم،   ويف هذه احلالة يكون املسلم قد انتهج هنج الرسول صلى هللا عليه وسلم، وسار على خطاه،

تعلم منهج اإلسالم يف احملافظة على  فإذا واظب املسلم عليها بوقتها، وحافظ على أداء النوافل قبلها وبعدها  
 .الوقت واإلفادة منه

املسلم على صلة دائمة ابهلل: وهذه الصلة املؤثرة تكوهنا الصالة نتيجة اللقاء املتواصل بني  أهنا جتعل  
املصلي وربه يف اليوم والليلة، مما جيعل هذا اللقاء جمدداً ابستمرار، وأن هذا الرتدد والتجدد بني العبد وربه له أثر  

ذه احلالة ال يشى إال هللا عز وجل، وال يرجو إال  التمسك بعبودية هللا وحده، والتوجه إليه دون سواه، فهو يف ه 
حمساً بوجوده، وإن هذه الصلة تعكس    رمحته، وال يتوكل إال عليه، فتجدد هذه اللقاءات جيعله قريباً من خالقه، 

    .163على الفرد اإلقبال على العمل التطوعي واستمرارية العمل به، مما جيعله متمسكاً به حمباً له مقبالً عليه

 :تبعث النوافل يف نفس اإلنسان املسلم الطمأنينة والسكون 

اإلنسان حني يشعر بضيق من أمر ما فإنه يتوجه إىل هللا عز وجل لرتاتح نفسه، ويطمئن قلبه، لقوله 
 تعاىل: 

 
  ،1ط العلمية، الكتب دار لبنان  بريوت، بلعيش، حممد بن امحد بن حممد: حتقيق الدسوقي، عرفة أيب بن حملمد الدسوقي، حاشية 162

 .1/499 هـ،1417
 .30 ص اليف، حممد إلحسان  اإلسالمية، الرتبية منظور من التطوعي العمل 163
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164 

ويصلي والناس نيام، ويصلي  تغرس يف النفس مراقبة هللا جل وعال يف السر والعلن: فحني يقوم الليل  
الضحى يف بيته، وكذا بقية النوافل، فإن الذي يدعوه إىل ذلك ليس الرايء، وإمنا اخلوف من هللا عز وجـل، والطمع  

 يف نيل حمبته ورضاه، يقول تعاىل:

                    

             165 

الكثرية والكبرية اليت يسعد هبا اإلنسان يف الدنيا واآلخرة  وما هذه اآلاثر اليت ذكرت إال جزء من اآلاثر  
 .وهذه األعمال التطوعية اليت يكون نفعها غري متعٍد على من أداها

كذلك فإن املتطوع أبعمال الرب واإلحسان يقوم بعمله ليس شهرة وال رايء يف ذلك، وإمنا طمعاً ابلفوز 
 .يف اآلخرة

املسلم عن مهوم الدنيا وأحزاهنا: لذلك حني يقرتب إىل هللا تعاىل ابلنوافل فإنه  تعمل النوافل على إبعاد  
يشعر ابالسرتخاء وراحة البال، وتزول عنه مشاعر التوتر والقلق واالضطراب، كما يتخلص من ضغوط احلياة  

حه: فاإلنسان  تؤدي إىل فالح املؤمن وجنا166وأعبائها، فهي تؤدي إىل التمتع هبدوء األعصاب وطمأنينة النفس
يسعى جاهداً يف حياته إىل الفوز يف عمله، واحلصول على أفضل الوسائل اليت يتوصل هبا إىل السعادة يف الدنيا  
واآلخرة، فمن هذه الوسائل اليت أتخذ ابإلنسان إىل الفوز والنجاح اإلكثار من صالة النافلة؛ فاحلرص على أدائها  

 .167واآلخرة درب من دروب الفالح والنجاح يف الدنيا

 
 28 اآلية: الرعد سورة 164

 29 اآلية: فاطر سورة 165

 .270ص هـ،1412 النهضة، دار العيسوي، الرمحن عبد العلمي، اإلسالمي للتصور وفقاً  األسري النفس علم166

 م،1995 ،11 جملد ،2 عدد االمارات، جامعة  اإلنسانية، العلوم جملة خالد، نيب حسني املسلم، سلوك يف للصالة الرتبوي األثر 167
 .10ص
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 قال تعاىل: 

                  168 

تريب املسلم على شكر هللا عز وجل: مما جيعله يرتىب على خلق معرفة الميل واالعرتاف به، ومقابلة 
اإلحسان ابلشكر، مما يرغب الناس يف فعل املعروف واإلكثار من اإلحسان، وهذا األثر يعود ابخلري على األفراد  

 .169واجملتمعات اإلسالمية

 تريب املسلم على االرتباط ابلماعة املسلمة، لقوله تعاىل: 

            170  

فالفرد الذي يصلي مجاعة مع إخوانه املسلمني يف املسجد، كما يف الرتاويح والعيدين وغريمها، فإنه حيس 
 .يتفرقوا أو أن يدخل يف صفوفهم األعداءإبحساسهم، ويشعر مبشاعرهم؛ مما جيعلهم متحدين من الصعب أن  

وإن لصالة الماعة دوراً مهماً ورئيساً يف عالج مشكالت الناس، والتعرف على أسباهبا مما يؤدي إىل  
 .حترير الناس منها، والبعد عن مظاهر االحنراف يف السلوك

يف صف واحد، مقتدايً  وتريب املسلم على االنقياد والطاعة: إذ إن املسلم حني يصلي خلف إمام واحد،
 .إبمامه، فإنه يرتىب على الطاعة واالنقياد لويل األمر، وحب  العمل الماعي

كما أهنا تريب يف املسلم القدرة على مواجهة مسؤوليات احلياة: فاإلنسان يواجه يف حياته خمتلف األمور،  
اإلنسان تؤثر يف تصرفاته وسلوكه، إن خرياً فخري، من يسر وعسر، وخوف وقلق، وهذه األحوال اليت يتعرض إليها 

وإن شراً فشر، فالصالة تقوي من عزميته ملواجهة هذه املسؤوليات، فتجعل صاحبها قوايً حيسن التصرف يف كل 

 
  29 اآلية: فاطر سورة168
 .35ص هـ، 1415 الفرقان، دار انبلسي، مصطفى حممد القرآن، يف الرتبية ومنهج لقمان  وصية يف نظرات 169

 103اآلية: عمران  آل سورة 170
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جمال. واملسلم املتطوع حيس ابملسؤولية جتاه إخوانه احملتاجني مما جيعله ينظر إليه بعني الرمحة، واإلقبال على  
 .171م، وتقدمي يد العون هلممساعدهت

 

 

 :العيدين  صالة

 فيها  يتجملون  السنة  يف   أعيادة  أمة   لكل  أن   العيدين  صالة  تشريع   يف   األصل  العيدان  يوحيها   اليت   الذكرى         
 وكان  املدينة  إىل  وسلم  عليه هللا  صلى   النيب  قدم   وقد  األمم،  من أمة  منها ختلو ال عادة  وتلك  بزينتهم،  فيها  ويرجون

 :الرسول   فقال   وميرحون  الاهلية يف  فيهما  يلعبون   يومان  ألهلها 

    ))172األضحى   ويوم   الفطر   يوم   منهما  خريا  هبما   هللا   أبدلكم  قد  ()  

 ذلك، يضاهي شيء او دين بشعائر تنويه وجوده وسبب إال الناس يف  عيد   من  ما ألنه  الرسول بدها وإمنا
 ها   فأبدل   ضالل،   على  كانوا  الذين   األسالف   بشعائر  تنويه  هنالك   يكون  أن  عاداهتم  مع  تركهم  إن  النيب   فخشي
 والطاعة   العبادة  من  وصنوفا  الربيء  واملرح  التجمل  التنويه  هذا  مع   وقرن   اإلسالم،   بشعائر  تنويه  فيهما   يومني،  الرسول

 األساسية   الغاية   من  كهذا اجتماع   يلو ولئال   ،   وعربدة   لغو  و  هلو   اجتماع   أعيادهم  يف   املسلمني   اجتماع  يكون  لئال
  173.بينهم  األلفة   وتوثيق  ،   هللا  كلمة إعالء وهي  هلم   ارادها  اليت

 

  و اخلطبة  توجد   المعة  صالة   يف   ألن    ،   املسلم احلياة   على  جدا   وأتثرية   مهمة  هي  المعة  الصالة  بنسبة
  األخوة   لقاء   يوم   هي  المعة  وكذلك  ،   طاعته  و   هللا   ابلتقوى   الناس   ترهيب  و   لرتغيب  مسجد   إمام   من  النصيحة

 بعد اإلميان  الباطاري  شهن و   إمياهنم  يقوي   كي  اخلطة  يف   النذيرة   و   النصيحة  من يستفيد   و   أسبوعي  خالل   املسلم
 الصالة،  إىل   أييت   و   عملهم  يرتك   مسلم  كل المعة  لصالة   الوقت  حان   فإذا   ،   الرزق   الكسب  يف   شغول   و   يبتغوا 

 قال تعاىل:

 
 .33 ص سابق، مرجع اليف، حممد إحسان  اإلسالمية، الرتبية منظور من التطوعي العمل 171

 ،1556) والنسائي ،1134 داود أبو أخرجه 172
 194-193 ص ،طبارة الفتاح عبد عفيف، اإلسالم يف الصالة روح   173
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                174 

    

 رغص   ال  الوس  كالدولة  مسلمة  أقلية  مكان  يف   يعيشوا  كانوا  ولو  هبا   يقوم   أن  بعباده   هللا  من   أمر   هي   وهذه 
  .أبدا المعة  ابلصالة 

 النة   أدخل   وفيه   ،   آدم   خلق   فيه  ،   الشمس   فيه  طلعت   يوم   خري   المعة   يوم   أن  الصحيح  احلديث  يف   ورد            
 ال   ساعة  وفيه  األضحى،  ويوم  الفطر  يوم  من  تعالی  هللا   عند   أعظم  وهو  ،  الساعة  تقوم   وفيه  ،  منها  أخرج  وفيه  ،

 وقت   من  أهنا  أو  العصر  بعد   الساعة  هذه   أن   وورد  ،  حراما   يسأل  مل   ما  إايه  هللا  آاته  إال  شيئا  فيها  ربه  العبد   يسأل
 األدلة   من  كثري  من  يبدو  لكن  كبريا  خالفا  وقتها  يف  اخلالف  كان   وان  ،  الصالة  من  االنتهاء  إىل  املنرب  اإلمام   صعود

 فانه   ذكر   مبا  اختص  كما  المعة   ويوم    يطلبه،  ما وأعطاه  أجابه  خبري  فيها  هللا  دعا  من  ساعة   وهي  ،   العصر  بعد   أهنا
ذلك   من   ،   نيله   على  وعمل  ،  عليه   لوحرص   للمسلم   كبري  خري  من   اليوم   هذا  يف   ما  على  تدل   ،   أخرى   أبمور   اختص

 :   الصحيح   احلديث   يف ،جاء

 وفيه   ،  النفخة  وفيه  ،  قبض  وفيه  ،   آدم  خلق  فيه  ،  المعة  يوم   أايمكم  أفضل  من()  
 ايرسول  قالوا  على  معروضة صالتكم  فإن  ،  فيه الصالة  من   على  فأكثروا ،  الصعقة 

 حرم   وجل  عز   هللا   إن :    فقال    بليت   أرمت  وقد  صالتنا  عليك  تعرض  وكيف  ،  هللا
  175)(األنبياء  أجسام أتكل  أن األرض  على

 

 سورة  قراءة  ويستحب  لذلك،  المعة   ويوم   المعة  ليلة  عليه  الصالة   كثرة  ومسلمة  مسلم  كل  من  فمطلوب
 : حلديثا  المعة،  يوم  أو المعة  ليلة  الكهف

 
 9 آية : ،المعةسورة  174

 
  1047:رقم  ،داود أيب 175
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 176( )  المعتني  بني  ما   النور   من   له   هللا   أضاء المعة  يوم  يف الكهف  سورة   قرأ   من ()  

 فيه  ،جيتمع177  الامع  املسجد  يف  المعة  صالة  ألداء  المعة  يوم  يف   االجتماع  للمسلمني  هللا  شرع   لقد  
  واملودة،   واإلخاء   احملبة  أسباب  بينهم  فيما   وتتكون  ،   بعض  على  بعضهم  ويسلم  ،   ويتألفون   فيتعارفون   احلي   سكان 
 خطبة   يطب  أن  االجتماع  هبذا  لإلمام  وشرع  ،  الكبائر  اجتنبت  إذا  بينهما  ملا  كفارة   المعة  إىل  المعة  هللا  وجعل 

 املناسبات   يراعوا  أن  هللا  وفقهم   للخطباء   ينبغي  لذا    املاضي،  األسبوع   أثناء  يف   احلادثة   املشاكل   وتعال   ،   احلال   تناسب
 وحرم  ،  للخطبة  واالستماع  اإلنصات   املؤمنني  على  هللا   أوجب   وقد    ملموسة،  وفائدة  وقع   هلا  ليكون   خطبهم  يف

 ،   وهني   أمر   من   يسمع   مبا   السامع  فيتأثر  ،   اخلطبة   إىل  والفكر   والعقل   والبصر  السمع  ليتجه   يطب   واإلمام   الكالم
 واحلث   ،   هللا  إىل   الدعوة   يف  الفرصة  ينتهز  أن  للخطيب   ينبغي  هلذا   وحرام،   وحالل   ،   وترهيب  وترغيب   ،  ووعيد  ووعد 

 ،   اإلميان   وشعب   اإلسالم  مبحاسن  يشيد  وأن   ،  واملكروهات  احملرمات  وترك  ،  واملستحبات  الواجبات   فعل  على
 واألخالق   والعقائد  حيرم   وما  منها   حيل   ما  واملعامالت   العبادات  أبحكام   يذكر   وأن  ،  املسلم  أخيه  على   املسلم  وحقوق 

 كبائر  وخصوصا   ،   أكثرهم  استحلها   حىت   الناس  بني  املتفشية   املعاصي  من   ابلتحذير  يعين   وأن  اإلسالمية   واآلداب
 إميان  نفي  أو  ،  ابلنار  رعيد   فيها  ورد  أو  فاعلها  لعن  أو  ،  اآلخرة  يف  وعيد   أو  ،  الدنيا  يف  حد   فيها  ورد  اليت  الذنوب

 يف  الصالة  حيضرون  ال  قد  أقواما   جتمع  والمعة  الوالدين،  وعقوق   الرحم   وقطيعة   والراب  اخلمر   وشرب  والسرقة  كالزىن
أنَّ رسوُل اَّللَِّّ صلَّى اَّللَّ عَليهِّ وسلََّم كاَن إذا    كما   ،   واملأمومني  لإلمام   مثينة  فرصة   فهي  ،   المعة   يوم   إال   املساجد

 : قولُ خطَب امحرَّْت َعيناُه ، وعاَل َصوتُُه ، واشتدَّ غضُبُه حىتَّ كأنَُّه ُمنذُر َجيٍش يقوُل : صبََّحْتُكم مسَّْتُكم مثَّ ي

))  ، والسَّاعُة َكهاَتنيِّ أان  صبََّحْتُكم   بُعِّثُت  تليها  والَّيت  الوسَطى  إصبَعيهِّ  بنَي  وقَرَن 
السَّاعُة أو مسَّْتُكم مثَّ يطُب أمَّا بعُد اهلَدُي َهدُي حممٍَّد عَليهِّ السَّالُم ، وشرُّ األمورِّ 

  178( )  حُمداثهُتا ، وَُكلُّ بدعٍة ضاللةٌ 

   :تعاىل  قوله   القرآن  يف   جاء   فقد  مجاعة،  تصلى   ركعتان   وهي   والسنة،  ابلقرآن   اثبت  فرض   المعة   صالة         

 
 736: رقم، اخلدري  سعيد أبو : الراوي  176

 78  ص ،أيوب حسن شيخ ،العبادات فقه 177

 75-74 ص، الوامع وخطباء املساجد أئمة إىل رسالة 443/1 رقم، عبدهللا بن جابر : الراوي 178
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 البيع  وهو  هللا  أابحه  ما  حترمي   وكذلك   إبطاء  دون  المعة  لصالة   السعي  وجوب  يفيد  اآلية  هذه   يف  فاألمر
 الرسول   ويقول   المعة  خطبة  وهي  قبلها  وما  الصالة  اآلية  يف   هللا  بذكر  واملراد  والدنيوية  املالية   املعامالت   وسائر  والشراء

 : المعة  صالة   ترك  من   حمذرة 

م مثَّ لُيكتُُبَّ من الغافلني )(      لينتهنيَّ أقواٌم عن ودعِّهم الُُمعاتِّ أو لُيخَتمنَّ على قلوهبِّ
  180( )  الغافلني  من ليكون   مث قلوهبم  على  هللا

 : أيضا الرسول  ويقول

ُ َعَلى قـَْلبِّهِّ ((    ))181َمْن تـََرَك اْلُُمَعَة َثاَلَث َمرَّاٍت، مِّْن َغرْيِّ ُعْذٍر َواَل عِّلٍَّة، طََبَع اَّللَّ

جيمعوو مسلمي الوس على الصلوات اخلمس والمعة يف مساجد اليت تقام فيها الصلوات مثل مسجد 
ه املساجد ذيف الوس هب  اهب ذ مل ختلف أصحاب ا  ،(مسجد كمبودي)  ومسجد األزهر  (ابكستان   مسجد )   جامع 

 لكنهم ال يتلفون على الصالة.

 

 أحوال الناس يف الوس مع ترك الصالة -

 بسبب   ذلك،  من  ابهلل   وونعوذ  متعمدا غري أو  متعمدا الصالة  ترك  من  هناك  جند  وزمان  مكان   كل           
 هم جتعل مسلمة  أقلية  من   وهم   األحوال  هذه  على وقع الوس  املسلمي   وكذلك  اجملتمع   وأحوال  اإلميان  يف ضعف

 .الصالة  وترك الدين،  من  تبعد 

 
 9: آية ،المعة :سورة 179

  65/15: رقم عباس بن  وعبدهللا عمر بن عبدهللا : الراوي 180

  ،طبارة الفتاح  عبد عفيف اإلسالم يف الصالة روح 365 :ص القرشي احلارث أبو (111/ 1مالك ت عبد الباقي )رواه مالك  181
   180 ص
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إنَّ من أوجب الواجبات اليت أوجبها هللا على عباده وأجل  الفرائض اليت افرتضها الصالة ، فالصالة عماد           
الشهادتني ، وهي الصلة بني العبد وربه ، وهي أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة ،  الدين وآكد أركانه بعد  

فإذا صلحت صلح سائر عمله ، وإذا فسدت فسد سائر عمله ، وهي الفارقة بني املسلم والكافر ، فإقامتها إميان  
، ومن حافظ عليها كانت له  ، وإضاعتها كفر ، فال دين ملن ال صالة له ، وال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة  

نورًا يف قلبه ووجهه وقربه وحشره ، وكانت له جناة يوم القيامة ، وُحشر مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني  
والصديقني والشهداء والصاحلني وحُسن أولئك رفيقا ، ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان وال جناة يوم 

 ون وهامان وقارون وأيب  ابن خلف ،جاء يف احلديث :القيامة ، وُحشر مع فرع

  182))ال حظَّ يف اإلسالم ملن ترك الصالة(( 

وقد كان عمر بن اخلطاب يكتب إىل اآلفاق: إنَّ أهم أموركم عندي الصالة فمن حفظها حفظ دينه،  
فٍ  ابلصالة مستهني هبا ومن ضيَّعها فهو ملا سواها أضَيع، وال حظَّ يف اإلسالم ملن ترك الصالة، قال:  فكل مستخِّ

فٌّ ابإلسالم مستهني به، وإمنا حظ هم يف اإلسالم على قدر حظهم من الصالة، ورغبتهم يف اإلسالم   فهو مستخِّ
فاعرف نفسك اي عبد هللا واحذر أن تلقى هللا وال قدر لإلسالم عندك ، فإنَّ قدر    ، على قدر رغبتهم يف الصالة 
 الة يف قلبك ، وقد جاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :  اإلسالم يف قلبك كقدر الص

 . 183))الصالة عمود الدين((

ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ومل ينتفع ابلطنب وال ابألواتد، وإذا قام   
 عمود الفسطاط انتفع ابلطنب واألواتد، وكذلك الصالة من اإلسالم، وجاء يف احلديث: 

))إنَّ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله   
 184عمله(( الصالة، فإن تقبلت منه صالة تقبل منه سائر  

فصالتنا آخر ديننا وهي ما نسأل عنه غداً من أعمالنا يوم القيامة ، فليس بعد ذهاب الصالة إسالم وال  
إذا صارت الصالة آخر ما يذهب من اإلسالم " انتهى كالم اإلمام أمحد رمحه هللا ،ال يتلف املسلمون أنَّ   دين

لكبائر ، وأنَّ إمثه عند هللا أعظم من إمث قتل النفس وأخذ  ترك الصالة املفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكرب ا 
األموال ومن إمث الزان والسرقة وشرب اخلمر ، وأنه متعرض لعقوبة هللا وسخطه وخزيه يف الدنيا واآلخرة ، مث إهنم  

 
 قوله من عنه هللا  رضي  اخلطاب بن عمر عن – الليثي حيي  رواية 79 :رقم املوطأ يف مالك رواه 182
 2616 :الرتمذي رواه 183
    )337( الرتمذي سنن صحيح) يف هللا رمحه األلباين وصححه عنه، هللا  رضي هريرة أيب حديث من( 413) الرتمذي معناه أخرج 184
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بسوطة يف اختلفوا يف قتله ويف كيفية قتله ويف كفره ، وأقواهلم يف هذا وذكر أدلتهم وما احتج به أهل كل قول م 
 كتب أهل العلم املعروفة ، وليس هذا جمال بسطها .

ومن قال من أهل العلم بكفر اترك الصالة قد احتج لذلك أبدلة قوية من كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله  
صلى هللا عليه وسلم، وأقل  أحوال هذه األدلة أهنا تبعث يف قلب املسلم احلريص حب الصالة وتعظيمها ومعرفة  

 حترك يف نفسه حب احملافظة عليها والعناية هبا وأدائها يف وقتها كما أوجب هللا.قدرها، و 

 

 

 يقول هللا تعاىل: 

                 

                

               

              

    185 

 وهو واد يف جهنم ويقول تعاىل:فأخرب تعاىل أن اترك الصالة من اجملرمني السالكني يف سقر،  

                

         186  

وقد جاء عن ابن مسعود أن غيًّا هنر يف جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، فيا عظم مصيبة من لقيه واي 
 شدة حسرة من دخله ويقول تعاىل: 

 
 47 - 38 اآلية: ،املدثر سورة: 185
 59: ، آيةمرمي  سورة: 186
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              187 

  

 فعلَّق أخوَّهتم للمؤمنني بفعل الصالة، فدل ذلك على أهنم إن مل يفعلوها فليسوا إبخوان هلم 

 ويقول سبحانه وتعاىل: 

                   

             188 

 ويقول تعاىل: 

                

          189 

 

 الوس املسلمني توحيد على الزكاة   أثر:  الثان املبحث
 

 .يدعو اإلسالم إىل التعاون والشك أن الزكاة هلا دور كبري يف التعاون بني الناس وخاصة يف الوس

 

 

 
 11: ، آيةالتوبة سورة:187
 15: آية، السجدة سورة: 188
 49 - 48: آية ،املرسالت سورة:189
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 أثر الزكاة يف تنمية العالقات اإلجتماعية للمسلمني يف الوس -

معظمهم من  ، ألن  متاما  أداًء جيًدا   س يؤدي مسلمو الو اخلمس اليت    لإلسالم من أركان  أحد  ي  ه  لزكاة ا 
وفيه دفع هذه الزكاة نفسها صنعوها   ر ورجال األعمال، ومن بينهم األغنياء والفقراء. فيما يتعلق إبخراج الزكاةجاالت

 بألمن والسالم. إنه يلق احلب املتبادل بني الفقراء واألغنياء وجيعل اجملتمع املسلم الالوسي

 املودة   بينهم  ويسود   ويتحابوا   ادوا   ويتو  يتألفوا   وأن   أحقاد   من  مبينه  ما  يزيلوا   أن   الناس   اإلسالم   دعا  لقد          
  قواعد   ابرساء  به  الرسول  بدأ  وقد    فقريها،  وغنيها جاهلها وعاملا  ضعيفها  قويها  يرعی  متماسكة  أمه  ليكونوا  واإلخاء

  ودعم  ،   واألنصار   املهاجرين  بني  مث   ،   سنني استمرت   وعداوة   حزبية  بعد   واخلزرج   األوس   بني  فآخي  الواحدة   هذه 
  والسخاء  واإليثار   والصفاء   واحلب  والوفاء  ابلصدق   قلوهبم  فامتألت   القرآن  بداية وصقلها  االميان بروح  الوحدة  هذه 

 أشد  مها اتن  خطري آفتان   ذلك أخطر  ومن تقويضها  على ويعمل صفوها مايكدر هلا  يعرض  قد   الوحدة هذه ولكن
  ،  وإفساد  التخاصم  آفة  الثانية  و   التحاسد  آفة  األوىل   ،  أبنائه بني  االجتماعية العالقات   فيفسد   اجملتمع   يصيب  ما

 وإخراج   احملتاجني  احلاجة  سد   الزكاة   هللا   فرض   لقد : اإلصالح   يف   الزكاة   ودور   والتباغض  التحاسد   املني ،آفة  ذات 
  ،  اليهم  اإلساءة   وعدم   مبحبتهم  قلوم   وملء   ،   امللتزمني  األغنياء   على  حقدهم  ومنع   البائسني  قلوب   من  العداوة 
  املسغبة  وشر  الفاقة  وأمل   الوع   خطر  من  أيضا  األغنياء   حلماية  بل  حلسب  الفقراء   على  العام   و   للرب  الزكاة   فليست

  املأمون على بغتة  خرج مسغبة  يف  كان   أعرايب  املضطر نفسية عن  أابن   وقد   والتذر،  التبقى  أثرهتا  ماهاجت  إذا  اليت
  أمري   اي   على  أمهل  فقال  الرجل،   ذلك  بقتل  فأمر  صرهبا  األرض   على  فألقته  دابته  فنفرت   يتنزه   راكها  كان   حينما

 ويتجاوز   ،  به برکو  عامل   وهو  األمور   من  الصعب  بركب  املضطر  إن :    قال   وأوجز  قل  قال   ،   أكلمك  حىت  املؤمنني
  أقدر   تفعل  مامل   رد   على  وألنت  ،   مطالبتك  األحسنت  مطالبيت  األايم   أحسنت  ولو  ،   لتجاوزه   كاره   وهو  األدب 

 وأدوا   األغنياء  أحسن فإذا  بعض،  إزاء  بعضهما  وموقن  والفقري اخلي متثل  القصة  فهذه ،  فعلت  قد   ما رد  علی منی
  وأايدي ،   خملصة  اب  وقلو  ،   مادحة السنة  هؤالء   من  رأوا   ،  الفقراء  زكاة   من أمواهلم  يف  عليهم  تعاىل   هللا  عنه  افرت  ما

 الغين   خبل  إذا   وأما  فيه  مشاطره   ألنه  اخلري  له  يتمىن  الغين  شريك  من  رأوا   الفقري  ويصبح   السوء،   عنهم  تذب   قوية
  به  حلت  ما  وإذا  ،   السوء   له نتمىن و   فؤاده  الغيظ  ومال  قلبه  إىل   احلقد  دب  ،   حقه  الفقري  حقه  الفقري  وحرم   ،  مباله
 يقول  ،  القه  و  املبعدين  من عنه  الفقري  كان   املعونة  إىل  واحتاج  مكروه  به نزل  ما وإذا ،  الشامتني  من  فيه  كان   انزلة
 قال تعاىل:: القائلني  أصدق  وهو
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                  190 

 يشغل    أليم،  وعذاب  جحيم  اخلصام   مع   احلياة:    اإلصالح   يف   الزكاة   ودور   البني   ذات  وفساد  التخاصم  آفة
 من  بينهم  ما  يزيلوا  أن   املسلمني   هللا  دعا  لذلك    ينفع،  وال  يضر  فيما   الوقت  وتضييع   اهلم  إىل  ويدعو  القلب  اخلصام
 بينهما  يصلحوا   حىت   تقتتلني  أسرتني   وال   ،   متخاصمني   فردين  بينهم  بدعوا  فال  ،   واملودة   احملبة  روح   خله   وحيلوا  خصام

 اجملتمع  أفراد  بني   األخوة   دعائم  توطيد  من  ذلك   يف   ملا   ،   املال   من   قدر   أي   حتمل   إىل   ذلك   أدى  ولو   مشلهما   وجيمعوا 
 والضياع  التشريد  من   األسرة  حيفظ   الزوجني   بني   وهو  ،   واالحنالل   االهنيار   من   اجملتمع  يقى   الناس   بني   فاإلصالح 

 : شأنه  جل فقال  الناس  بني  ابإلصالح  هللا  أمر   هلذا   واإلمهال

                191 

 : تعاىل  قوله   يف وذلك  العظيم  والثواب  الزيل  ابألجر  ذلك   يف يسعى   من كل  سبحانه  ووعد 

                    

               

             192 

 ذات  إصالح   بسبب   حتمله ما  الغارمني   سهم   من   فيعطی  نصيبا،  الزكاة  يف   له  جعل   فقد  الدنيا   يف  أما   اآلخرة   يف  هذا
 عن  تتحمله  مبا  الناس  بني   اإلصالح  يف  عظيم  دور  للزكاة  يكون   وهبذا  اخلري،  فعل  على   وألمثاله  له  تشجيعا  البني

 193. الغارمني   هؤالء 

 

 

 
 7 آية: ،اإلسراءسورة  190

 9 آية: ،احلجرات سورة 191
 114 آية: ،النساءسورة  192
   151-149الشرقاوي، ص  أمحد بن علي  اإلجتماعي، التأمني يف وأثرها الزكاة 193
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 :التطوع  الزكاة

التطوع يف الزكاة هو ما يُعرف بصدقة التطوع؛ وصدقة التطوع هي: الصدقة اليت يتطوع هبا املسلم إىل  
إلزام فيها مطلقاً، ومن غري حتديد يف مقدار ما يُعطى، الفقراء واحملتاجني، وإىل أي جهة من جهات الرب من غري  

 .194وإمنا يرجع ذلك إىل نفسية املتربع وتقديره

لذا حضت شريعة اإلسالم على البذل واإلنفاق يف شىت وجوه الرب أبسلوب يستهوي النفوس املؤمنة،  
عله جواداً كرمياً، ومما جاء يف فضل ويستعطف القلوب اللينة، ويثري يف املسلم معاين اخلري والرب واإلحسان مما جي 

 :صدقة التطوع قوله تعاىل

                  

                  

           195 

 :لصدقة التطوع آاثر تعود على مؤديها وعلى اجملتمع اإلسالمي 

تريب املسلم على حتقق صدقة التطوع لصاحبها الراحة النفسية، وحترره من سيطرة رأس املال، كما  
اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل، وتعود على فاعلها ابخلري والنماء والربكة، فبالصدقة أييت اخلري وحتل الربكة يف مال 

 .املتصدق، وتشعر املسلم أبنه عضو فعا ل يف جمتمعه، مساهم يف بنائه

ية، واإلفراط يف النزعة املادية، كما أن صدقة التطوع تعلم املسلم إطاعة األوامر اإلهلية، ومكافحة األانن
وتطهر نفس املتصدق من البخل والشح والطمع واألثرة، وتُنمي فيه مشاعر املشاركة الوجدانية والعطف على 
الفقراء، وتعوده على الشعور ابملسؤولية االجتماعية حنو أبناء وطنه والعمل على إسعادهم ومحايتهم من خطر 

 .196قدم هلم يد املعونةالوع، وحتسيسهم أبن هناك من يُ 

 
 .220ص  هـ،1392 الرسالة، مؤسسة اخلياط، العزيز عبد اإلسالم، يف املتكافل اجملتمع 194

 261 :اآلية، البقرة  سورة: 195
 .36ص سابق، مرجع اإلسالمية، الرتبية منظور من التطوعي العمل 196



  99 

 

 

تساهم صدقة التطوع يف حتقيق الرابط االجتماعي بني املسلمني، وتساعد على إجياد التوازن االقتصادي، 
كما أهنا ال تدع ألعداء اإلسالم واملسلمني واحلاقدين جماالً للذم، والدس على اإلسالم حبجة أنه ال يوجد تكامل 

تقوية روح التكافل والتعاون بني أفراد اجملتمع املسلم، وتعودهم على تقدمي   اجتماعي بني املسلمني، كما تعمل على
 .الرب واإلحسان واإليثار والتضحية، وعلى مساعدة احملتاجني من الفقراء وغريهم

هذا ابإلضافة إىل كوهنا تعو د النفس البشرية على املشاركة الوجدانية، وعلى حب التضحية ابملال يف 
ن االجتماعي مبا يتبع ذلك من استقامة للعالقات االجتماعية داخل اجملتمع اإلسالمي، سبيل حتقيق التضام

 .وتعمل على إشاعة التقارب والتآلف بني قلوب املسلمني

وابلتايل فإن صدقة التطوع جتعل اإلنسان املتطوع يف قمة السعادة ألنه أدخل السرور على أخيه اإلنسان 
ه عن األاننية وحب الذات فليس من السهل أن يرتك اإلنسان ماله الذي مجعه احملتاج لتلك الصدقة، وكذلك تبعد 

 .197طوعاً إن مل يكن ذلك بدافع اإلحسان للناس، والطمع يف نيل رضى هللا عز وجل

 

 للمال   تطهري  الزكاة

 حق   تعلق   فإن   ،  للمال طهارة   هي   وتنمية،  الغي  املال  تطهري  هي   هلا  وتزكية للنفس  طهارة  هي   كما والزكاة           
 يف  املغصوب   احلجر:    السلف   بعض   يقول   املعىن   هذا  مثل   ويف   ،  منه   إبخراجه   إال  يطهر  ال   ملوثة   جيعله   ابملال   الغري 
 والسالم   الصالة   عليه  يقول  وهلذا كله  بتلويثه  رهن  املال  يف الفقري  استحقه  الذي  الدرهم  وكذلك   ،  خبراهبا رهن  الدار

 أموالكم  حصنوا  :والسالم  الصالة   عليه  عنه  روي  ما   ذلك  من  وأكثر  شره   عنك  اذهبت  فقد   مالك  زكاة  أديت   إذا  (:
 198. احلمر  والثورات  اهلدامة  املباديء   عرف الذي  عصران  يف   وخاصة   ،   التحصني  هذا إىل  األغنياء  أحوج وما ابلزكاة

 

 شكر نعمة هللا أبداء الزكاة 

 ابللسان   تقال  كلمة  جمرد الشكر  وبس  عليها،  الشكر  منه   تتطلب   اإلنسان  على   هبا  هللا  أنعم   نعمة   كل   إن
 : تعاىل  قال  الحتمى كثرية نعم  من اإلنسان   على   به  هللا   أنعم ملا  عملية تزجة   يكون  أن   جيب  إمنا   فقط

 
 .39 ص سابق، مرجع اإلسالمية، الرتبية منظور من التطوعي العمل 197
 867 ص ،القرضاوي يوسف  ،الزكاة فقه 198
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                    199 

 مع  معطها  نفس  يف  توقظ  فهي  ،  الشكر  املعين  إيقاف  فيها  ونزينها  النفس  تطهري   من  فيها  ما  على  والزكاة
 نعمة   عبده   على    الغزايل   اإلمام   قال   كما    وجل   عز   هللا  فإن  ،   إليه   وإحسانه  عليه   بفضة   واالعرتاين   ،   تعاىل   هلل   الشكر

 إىل   ينظر  من   أخس   وما   ،   املال   النعمة   شكر   واملالية   ،   البدن  النعمة  شكر  البدنية   والعبادات:    ماله   وف   نفسه  يف
 السؤال  عن  إغنائه  على  تعاىل   هللا  شكر  يؤدي  أبن   نفسه  التسمح  مث   ،  إليه  وأحوج  الرزق  عليه  ضيق  وقد  الفقري 

 أو مادية   نعمة كانت سواء اإلنسان  من  بزكاة  تقابل أن  جيب  نعمة  فكل  من  العشر أو  العشر  ربع إىل   غريه واحواج
 .زكاة  شيء  لكل :    الرسول  يقول   وهلذا  وهكذا  واألوالد  والصحة   والبصر   املال   كنعمة   النعم   كل   ذلك   ويشمل   معنوية 

 200 

 وأنعم  العوامل،  كلَّ   وخلق  واملالئكة،  الانَّ   وخلق  والنَّبات،  واحليوان   اإلنسان،  خلق   وتعاىل   تبارك   هللا  إن  
 : التنزيل  حُمَكم   يف   قال   حيثُ   حُتصى،  وال  تُعد    ال بنِّعمٍ   خملوقاته  على

                    201 

 : أُخرى  آية   يف   وقال

                

            202 

 وال  ويتذكرها   عليه، تعاىل  هللا   نِّعم  يف   يتفك ر  أن   للعبدِّ   وتعاىل   ُسبحانه  هللا من   دعوةٌ   اآليتني  تلكما   ففي
 من   حُمذرًا وتعاىل   ُسبحانه  قال   واستشعارًا،  وحاالً   وفعالً   قوالً   النِّ َعم،   هذه على  تعاىل  هللا   شكر  حق    ويؤدي   ينساها،

 قال تعاىل:   وإنكارها  وكفراهنا  النِّ َعم  نسيان 

 
 18 آية: ،النحل سورة: 199
  102-101 ص الشرقاوي، أمحد بن علي  اإلجتماعي، التأمني يف وأثرها الزكاة200

 18 آية: ،النحل سورة: 201
 34 آية: ،إبراهيم  سورة: 202
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              203 

ار   يف   تكونُ   اليت هي احلقيقي ة والنِّ َعم  وُمؤثَر،   مطلوب   وكلُّ   وسعادة،   ولذَّة   خريٍ   كلُّ  هي والنِّ َعم  اآلخرة،  الدَّ
نيا  احلياة يف يُطلق  وما ا النـََّعم  على  الدُّ ل سبب فكلُّ   اجملاز،  سبيل  على هي  فإمن   عليها   ويعني  اآلخرة  سعادة  إىل يُوصِّ
  ألمضى   العبد،   على  وتعاىل   ُسبحانه  هللا   نَِّعم  يف   يتفك ر  نفسه  مع   اإلنسان   جلس  ولو.204. احلقيقي ة  النِّعمة  هي

 :وتعاىل ُسبحانه  هللا قال  إحصاء،  بدون  الطويلة الساعات

             205 

 

 وأمهتها يف حياة اجملتمع للمسلمني يف الوس الزكاة    -

يلة الزكاة على مسلمي الوس يف شهر رمضان املبارك ويتحقق اإلميان ابلتعاون و هذا ما يدعو  ضتؤثر ف 
فإنَّ احملبة هي رأس مال اجملتمع املسلم، وأمجل ُصَوره تلك   دان يف حالة الوس ج إليه الزكاة فهي تعاون بينهم كما و 

ن الوائم والتالقي بني أفراده املؤمنني، وهي أغلى من لقمة اخلبز وجرعة املاء، إهنا طبيعة العالقةِّ املنشودةِّ  اليت تـُْنبُِّئ ع
، ويرصد احلوافز من عطاءِّ الثّـََوابِّ للمتحاب ِّني 206يف ظالل هذا الد ِّين الذي أيمران هبا، وحُيذ ِّران من التباغض والتنافر

ن  يا واآلخرة، ويف احلديث القدسي: قال هللا تبارك وتعاىل:يف جالل هللا رب العاملني يف الدُّ

  207))وجَبْت حمبَّيت للمتحاب ِّني يفَّ، وللمتجالسني يفَّ، وللمتزاورين يفَّ، وللمتباذلني يفَّ(( 

 ،   قال تعاىل:  إن طبيعة احلب املقسوم بني قلوب املؤمنني ما هو إال رزٌق موهوٌب من هللا الوهَّابِّ

 
 152 آية: ،البقرة سورة:  203
 بريوت العلمية، الكتب دار ،99ص ،4ج  الغزايل، حامد أبو الدين، علوم إحياء 204
 20 آية: ،لقمان سورة:  205

  https://www.alukah.net/shariavوهداان شعبان  حسني لشيخ 206

 .جبٍل رضي هللا تعاىل عنهإبسناٍد صحيح عن معاذ بن  3  /328 الرتغيب والرتهيب املنذري يف 207
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    208 

 قال تعاىل:

                   

                

       209    

 قال تعاىل:واإلميان هو رابط القلوب ابحملبة،  
              

              

                 

       210 

  يف   علموا   إذا  الناس   فإن   ،   والتعاون   اإلخاء   وحلمته احملبة  سداه   متني برابط   وجمتمعه  الغي  بني تربط  والزكاة          
  على ، حمالة ال  إليه  نفوسهم  ومالت  ، ابلطبع  أحبوه  ،  ودفع   ،  هلم  اخلري جلب يف  وسعيه  ، تفعهم  يف  رغبته اإلنسان 

 الرجل  أن  علموا  إذا الفقراءف   ،  إليها أساء من وبغض إليها أحسن من  حب  على القلوب  جبلت   األثر يف جاء ما
  أمدوه   أكثر  املال  ذلك من  إليهم يصرف  الذي  كان   أكثر ماله كان  كلما  نهأو   ، ماله  من طائفة  إليهم  بصرف الغين
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  اخلري  يف   اإلنسان   ذلك  لبقاء   سببا  الدعوات   تلك  فصارت   ،   حرارة   ولالرواح   آاثر،   وللقلوب   ،   واهلمة  ابلدعاء 
 :تعاىل بقوله اإلشارة وإليه ،  الرازي  قال  كما ، واخلصب

                   

                    

   211  

  .212ابلزكاة أموالكم حصنوا:  والسالم  الصالة  عليه  وبقوله

 

 نظرة   الزكاة   مصارف   إىل   ننظر  أن   ويكفي  فيه،   ريب  ال   ظاهر  الزكاة   أهداف   من  االجتماعي  الانب  إن 
 قال تعاىل:  التوبة آية  قرأان إذا  عينني الذي الصبح  وضوح احلقيقة هذه لنا لتتضح سريعة،

              

          

             

  213 

 وذلك   ،  ودولة   دينة  بوصفه   ابإلسالم   ينصل  ألنه  ،  سياسية  دينية  صبغة   له  ما  األهداف   هذه  من  أن   لنا  تبني
 ،   ودولة  مجاعة   الدين  هلذا  تكون  أن  يقتضيان  املصرفني  هذين   إن هللا  سبيل  ويف    قلوهبم  املؤلفة    سهمة  إليه يشري  ما 

 عن   والدفاع  ،   كلمته  وإعالء  ،   دعوته  نشر  على   منها  تنفق  مث   عليها  العاملني    بواسطة  أرابهبا   من  الزكوات  جنمع 
 معىن   يف  القول  فصلنا  وقد   هللا  سبيل   إىل  دعوة   فإهنا  ،  إليه  الشعوب  ودعوة   عليه  القلوب   بتأليف   وذلك  حوزته،
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 الزكاة   عالقة   الفصل   هذا  يف   سنبني   ،كما   هناك   ذلك  إىل   فلريجع   الزكاة   مصارف    يف   وداللتهما   املصرفني  هذين
 214.املسلمة   ولألمة املسلم  للمجتمع   واألخالقية  الروحية  ابملقومات 

العبادات: الزكاة، وهي أحُد  جاء التشريع اإلسالمي ابلعبادات ألجل صالح الفرد واجملتمع، ومن هذه  
أركان اإلسالم، وحُق هللا يف أموال املسلمني الذين وجبت عليهم، وهي من العبادات املالية، فما أمهيتها يف  

الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم إبمجاع علماء املسلمني، وقد تكرر األمر إبيتاء الزكاة يف آايت القرآن    اإلسالم؟ 
 تعاىل:  الكرمي، ومنها قول هللا

                215 

 : وكذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

))  َ ْسالمُ   ُبينِّ ًدا  َوَأنَّ   اَّللَُّ   إِّال  إِّلَهَ   ال   َأنْ  َشَهاَدةِّ   مَخْسٍ   َعَلى اإلِّ  َوإِّقَامِّ   اَّللَِّّ   َرُسولُ   حُمَمَّ
 )) 216َرَمَضانَ  َوَصْومِّ  َواحلَْج ِّ   الزََّكاةِّ   َوإِّيَتاءِّ   الصَّالةِّ 

واإلميان بفريضة الزكاة ممَّا ُعلَِّم من الدين ابلضرورة، لتواتر أدلتها يف القرآن والسُّنة، فال جيوز إنكارها أو 
ب كالَم هللا وحديَث رسول هللا صلى هللا عليه  عدم أدائها، وال عذر يف الهل هبا، فَمْن جحدها أو أنكرها فقد كذَّ

ك الذين ينادون أبنَّ الزكاة مل يعد هلا موضع، ألنَّ النظم الوضعية حلت حملها ومل تعد وسلم، وألجل ذلك فإن أولئ 
صاحلة هلذا العصر، حاهلم يناقض اإلسالم، فليس هناك نظام صال حيل حمل الزكاة، ألهنا حكم شرعي اثبت إبمجاع 

شأهنا، فإنَّ هللا تبارك وتعاىل قرهنا ابلصالة علماء األمة اإلسالمية بدليل القرآن والسنة، وألمهيتها يف اإلسالم، وعظيم  
يف اثنتني ومثانني آية يف القرآن الكرمي، وكذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه 

 عندما أرسله إىل اليمن: 

ن أْغنِّيائِّهِّْم فَ ((    ))217رُتَدُّ يف فـَُقرائِّهِّْم،فأْعلِّْمُهْم أنَّ اَّللََّ اْفرَتََض عليهم َصَدَقًة تـُْؤَخُذ مِّ

وتتمثل أمهية الزكاة يف أهنا من حماسن اإلسالم الذي جاء ابلتكافل، والرتاحم، والتعاطف، والتعاون بني 
املسلمني، وابألمن، والرخاء هلم، فقد جعل هللا الزكاة طُهرًة لصاحبها، وتنمية حسية ومعنوية له، وإعانًة من أصحاهبا 
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املستحقني هلا، فاإلسالم دين التكافل االجتماعي، حيث يكفل للمحتاج ما يعينه على حياته من مال إلخواهنم  
 .218الزكاة، ويكفل للغين حرية التملك ملاله إلتيانه الزكاة 

 يف الوس  االجتماعي الفقر وتكافل  عالج   الزكاة-

الفقراء وكيفية القضاء على الفقر ال يزال الكثري من السكان املسلمني يف الوس من بني  لكن يف الواقع 
من مسلمي الوس لقد تبنوا وصية هللا أن يرج األثرايء منهم الزكاة، والتربع ملساعدة الفقراء منهم وهلذا يتناقص  

 عدد الفقراء ويقل حب بعضهم لبعض. 

 نعمة ابل   بكفرانه  سواء   ذاته  اإلنسان   مردها  مشكلة  وهي  ،   اإلسالم   حياربه  الذي   الفقر  مشكلة  هي  تلك
  سوء  انحية  من  بكلمه  أو  ،  عباده  على  هبا  هللا  تفضل  اليت  املوارد  استغالل وعدم  ،  الطبيعة  استثمار إمهال  حيث  من

  قزره  ومبا  ،   أحكام   من لإلنتاج   وضعه مبا سواء  ذلك  من  اإلسالم   موقف  إىل  أشران   وقد  ،   والثروات   الدخول  توزيع 
  غاية  حيقق  تفاوأت  ،   الكفاية  حد   بعد   ويتفاوتون  ،  والكفاية  الكفاف   حدي   يف   يتساوون فاألفراد  تعاليم  من  للتوزيع 
  ،  مطلقا ليس أنه  إال ،  مطلوبة  كان   وإن   التفاوت هذا  أن  ذلك  ومعىن  لآلخر منهم  كل  احلاجة  بينهم فيما  التعاون 

 مطلوب  اجملتمع   أفراد   بني االقتصادي   التوازن فإن هذا  ويف   ،   الرتف  أو   ابلسفه يسمح ال   الذي   ابلقدر  منضبطة بل
 : تعاىل هللا يقول  وهلذا ،  معا والدولة الفرد واجب من ذلك  مسؤولية وتكون  ،  التوازن  هذا  اختل إذا  كذلك

                 

                                      219 

 ونفقات   يرجع   بل  ،   الزكاة   إىل   فقط  ينصرف   ال   اإلسالم   يف   الفقر  عالج   أن   إىل   نشري  أن   ابلذكر  وجدير
  التوازن   ألغراض   معظمها  يف   توجه  الزكاة   أموال   فإن   ذلك  ومع   وغريها  املستحبة  والصدقات   األقارب   من  املوسرين

 ويف  ،  وإنفاقها  جباهبا يف  الدولة  مسؤولية من  الزكاة  كانت وهلذا ،  احملتاجة  الفئات  حاجة  رفع   هبدف ،  االجتماعي
  مصارفها   يف   الزكاة   وإنفاق   مسکني،   أو   فقري  لكل  الكفاية  حد   فخشان   اإلسالمي  الفكر  رجال   معظم  يتفق  ذلك

 جانب   من  الشعر  عالج   ،إن   هبا  القيام   عن  تعجز  فردية  جهود   إىل   تستند   ال   اليت  الدولة  مهام   من  هو  ،   الشرعية
 أن  الفقري يستطيع   ال   حيث  ،   الفقر سببها  يكون  ما  كثريا   الهل  فمشكلة  ،   واملرض  الهل  عالج   يف  بسهم  الزكاة 
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 حصيلة   من  للفقري  تتوفر  أن   جيب  اليت  األساسية  احلاجات   من  اهلدف   هذا   كان   هلذا   ،   أوالده   يعلم  أن   وال   يتعلم
  مجهور  لدى  وتوافر  ،   املعيشة مستوى   ارتفع  إذا   أنه  اسام   علی  القهر  مبشكلة  كذلك املرض   مشكلة وترتبط  الزكاة 

  ، لذلك ونتيجة  نطاق  أضيق يف   مداه   بنتصر  املرض  فان  العالج  على  والقدرة   ،  الصحي  واملسكن  ،   التغذية  األفراد 
  الزان  عن  الشباب من كثري  عزوف  مملكلة فإن   هذا عن  وفضال ،  واملرض  الهل  على يقضي الفقر  على القضاء فإن 

  هذه  إل   األتيت  تسم  أو   الصداق   انحية  من  سواء   املالية  أعبائه  حتمل  عن  عجزهم  بسبب  ،   احلاضر  عصران   يف 
  فالزواج ،   دينه  حيفظ  أن  يريد   ملن العانة  تقدمي خالل   من هبا  منع  فقها ة الزكا حصيلة  يف   كذلك  حلها  جتد  املشكلة

احلد ،إن   هذا   متام   من  تعترب  اليت  والفنان   العلم  تلقى  أن   كما  ،   املاء   االشارة   سلفت  الذي   الكفاية  حد   متام   من
فهو ليس شيئا عارضة ، أو نتيجة ثورة للفقراء مثال ، كما هو يف الفرائض الوضعية الدافع إىل الزكاة هو أمر هللا  ، 

ومل يكتف القرآن الكرمي ابألمر ابلزكاة وإطعام املساکني، بل أوجب احلض على هذا اإلطعام ، كما يف قوله تعاىل 
 قال تعاىل: يف شأن صاحب املال ، والسلطان املستحق لعذاب هللا

                   220 

 

إن الزكاة ليست جمرد إجراء مسكن ووقىت ابلنسبة للفقري ، وإمنا هي معونة دورية منتظمة ، فإذا هل العام 
، وكلما جاء احلصاد وافاهم نصيبهم من زكاة الزروع   ة الديد  ، حل اخلري هلؤالء الفقراء واملساكني  أوحل احلول 

يكلف الفقري أن أييت للغين ليسلم منه نصيبه من الزكاة ، وإمنا يتعني أن يصل هذا والثمار ومن أدب اإلسالم أنه ال  
املال  بيت  إىل  برسل  ذلك  بعد  يبقى  وما   ، مجعت  حيث  توزع  الزكاة  أن  األصل  إن   ، منزله  يف  الفقري  إىل  احلق 

وهلذا فإن الطابع احمللي أو الرئيسی، لينفق منه على املراكز القريبة من مكان حتصيلها ، واليت حتتاج إىل معونة ،  
اإلقليمي الزكاة هو األصل ، وهو ما جيب أن يكون وإذا كان التكافل االجتماعي يعين أن الفرد يف اجملتمع حقوق 
جيب معها على القوامني على هذا اجملتمع أن يعطوا كل ذي حق حقه ، وأن يدفعوا الضرر عن الضعفاء ، وأن 

كلت البنات اجملتمع واهنار بنيانه إذا كان هذا هو مفهوم التكافل االجتماعي ، يسددوا خالل العاجزين ، وإال أي
ولعل أبلة بعبري عن ذلك قول رسول   يف املاور   221فإن الزكاة تعترب من هذه الناحية أول مؤسسة التداخل االجتماعي 

 : هللا صلى هللا عليه وسلم
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 ))222َأصابعه بني  َشب ك  مُثَّ  بـَْعضا،  بـَْعُضه   َيُشدُّ   كالبـُْنيان  لِّْلمْؤمن  املؤمن ((

 :وقال

 عضو   منه  اشتكى  إذا  السد   مثل  وتعاطفهم  وترامحهم  توادهم  يف  املؤمنني   مثل((
 ))223واحلمى  ابلسهر   السد  سائر  له   تداعى

 

 الزكاة يف الوس ممتنع  -

 يف املسلمني  وكذلك   إميان،   يف   وضعف   دينال  يفهمون  ال   ألهنم   الزكاة   دفع  يف املسلمني  فشل  أسباب   من  
 احلال.   هذه يفتقع   الوس 

 زكاهتا،   ترك  اليت  أبمواله  القيامة  يوم  يعذب  الزكاة  اترك  أن   على  املتواترة  املطهرة  والسنة  الكرمي   القرآن   دل  وقد 
  سورة  يف  سبحانه هللا  قال   لوجوهبا،   جاحًدا  ليس  من حق  يف  الوعيد  وهذا  النار،  إىل   إما النة إىل   إما  سبيله يُرى   مث

 :التوبة

               

              

           

               

            

             224    
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  إمجاًعا   بذلك  كفر  عليه  وجوهبا  شروط   توافر  مع   لوجوهبا  جحًدا   تركها  كان  فإن  تفصيل،   الزكاة   اترك   حكم       
 من   عظيمة  كبرية  ارتكب  قد   فاسًقا بذلك  يعترب  فإنه  تكاساًل   أو  خباًل   تركها  إن  أما  لوجوهبا، جاحًدا  دام ما  زكى  ولو

 وتعاىل:  سبحانه هللا  لقول  ذلك، على  مات إن  هللا  مشيئة  حتت  وهو الذنوب كبائر

                         

             225          

  مل   من حق يف  الكرمي القرآن عليه دل  ما  على هللا عليه وسلمصلى  النيب عن  الصحيحة األحاديث ودلت
  يعذب وأنه  والغنم  والبقر اإلبل  األنعام  هبيمة  من عنده   ما  يزك  مل   من تعذيب على  دلت  كما  والفضة،   الذهب  يزك 

 والفضة،   الذهب  زكاة   ترك   من  حكم  التجارة   وعروض   الورقية  العملة  زكاة   ترك   من  وحكم القيامة،   يوم   نفسها  هبا
  النار إىل  معهم  وحيشرون   الكفرة  حكم  حكمهم  فإن   الزكاة لوجوب  الاحدون  أما مقامها، وقامت حملها  حلَّت ألهنا

 :البقرة سورة يف وأمثاهلم حقهم  يف هللا  لقول الكفرة، كسائر اآلابد أبد  مستمر وعذاهبم

                      

                   

       226   

 :املائدة سورة يف وقال

                   

        227 
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 .228والسنة  الكتاب من كثرية ذلك يف واألدلة 

من اركان االسالم وزكاة املال خروجها حيفظ املال من السرقة ومن احلريق ومن الضياع وقال   ي الزكاة ه
نَقَل اإلمجاَع على ُكْفرِّ َمن جحد الزَّكاة: ابُن َعبدِّ .اهل العلم َمن منع الزَّكاة جاحًدا وهو يعَلُم وجوهَبا؛ فقد كَفر

ا ،   معلوًما من الد ِّين ابلضَّرورةِّ أنَّه أنَكَر  .الرَب ِّ ، والنوويُّ ، والزرقاينُّ  وقال اهل العلم   َمن مَنَع الزَّكاَة جاهاًل بُوجوهبِّ
ذاهِّبِّ 

َ
، فإنَّه ال َيْكُفر، ولكن يعرَُّف حُبْكمِّها، ابت ِّفاقِّ امل َمن َمنَع الزَّكاة جاهاًل وجوهَبا كحديث العهدِّ ابإلسالمِّ

  ة ، والشَّافعيَّة ، واحلَنابَِّلةالفِّقهيَّةِّ األربَعةِّ: احلََنفيَّة ، واملالكِّيَّ 
 عموُم َقولِّ هللاِّ تعاىل: 

                   

                   

   229  

َي هللاُ عنه قال: قال رسوُل هللاِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم:  عن أيب ُهَريرة َرضِّ

بِّ ذَهٍب وال فِّضٍَّة ال يؤد ِّي منها حقَّها إالَّ إذا كان يوُم القيامةِّ،    ْن صاحِّ ))ما مِّ
ن انٍر، فُأمحَِّي عليها يف انرِّ جهنََّم، فُيكوى هبا جنُبه وجبيُنه  ُصف َِّحْت له صفائُِّح مِّ

يُقَضى    وظهرُه، كلَّما بـَُرَدت أُعيَدْت له، يف يوٍم كان مقدارُه مخسنَي ألَف َسنٍة، حىتَّ 
  ))230بني العبادِّ؛ فرُيَى سبيَله؛ إمَّا إىل النَّةِّ، وإمَّا إىل النَّارِّ 

 :وقال تعاىل

 
، ويف كتاب )جمموعة فتاوى مساحة الشيخ( إعداد وتقدمي د. عبدهللا الطيار والشيخ 139اإلخوان( لسماحته ص شر يف كتاب )حتفة ن228

( يف  12225هـ، ويف جريدة )الندوة( العدد )1419رجب عام  19 -13، ويف نشرة رابطة العامل اإلسالمي بتاريخ 107ص  5أمحد الباز ج
 14/226ز هـ. )جمموع فتاوى ومقاالت ابن اب25/9/1419

 15: ، اآليةاإلسراء سورة:229
 987 : رواه مسلم، رقم 230
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                   231  

دهم أبنواع   وَمْنُع الزكاة من كبائر الذنوب اليت نـََفى هللا عن أهلها اإلميان، وتوعَّدهم أبلوان الوعيد، وهتدَّ
العذاب الشديد يف احلياة وبعد املمات؛ من اهلالك يف الدنيا والشقاء واخلسران يف اآلخرة، فمنُع الزكاة ُشؤٌم على 

 :ه على ذلك وال يُنكِّر عليه سوَء صنيعه، ومن ذلكَمن خبِّل هبا وعلى اجملتمع الذي يُقرُّ 

بات اهلالك وأسباب التـََّلف ُروِّي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ما  حَمُْق املال وَذهابه أبنواع موجِّ
ي هللا عنه ويف رواية: ما َخاَلطَ  تِّ الزكاة مااًل  َتلَِّف ماٌل يف بـَرٍ  وال حبر إال حبْبس الزكاة رواه الطرباين عن عمر رضِّ

، إال أهلكْته  :وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال ،قطُّ

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما من صاحب َكنٍز ال يؤدي زكاته إال   ((
ي عليه يف انر جهنم، فُيْجعل صفائح، فُيْكَوى هبا َجنباه وَجبِّينه، حىت حيكَم  ُأمحِّ

   ))232هللا بني عباده يف يوم كان مِّْقَدارُه مخسني ألف سنة

 لم قال:ويف الصحيحني عنه أيًضا عن النيب صلى هللا عليه وس
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 هـ( 676أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوف :  خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم،  232

 م1997 - هـ 1418بريوت،ط : االوىل ، مؤسسة الرسالة لبنان  حققه وخرج أحاديثه: حسني إمساعيل المل،



  111 

 

 

ما من صاحب ذهٍب وال فضة ال يؤد ِّي منها حقَّها، إال إذا كان يوم القيامة (( 
ي عليها يف انر جهنم، فُيكوى هبا َعن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ  ُصف ِّحْت له صفائح من انر، فُأمحِّ

233)) 

 قال تعاىل:

                 

               

               

                 

              

                 

    234        

 ه خالصة حكمة الزكاة وهذ 

 

 الوس  يف  املسلمني توحيد يف  الصيام  أثر: الثالث املبحث

 أمهية الصوم وأثرها على املسلمني الوس -
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من العبادات اليت جتعل مسلمي الوس اإلاثرة والرأة يف فعل العبادة هي صيام رمضان شهر واحد فقط 
السنة، لذلك يف شهر رمضان من كل عام ملسلمي الوس الو هو األشد تطرفا، يف شهر رمضان جيتمعون مع  يف  

 النساء واألطفال للصالة يف املسجد.

 ،  املاء  ابرد يديه وبني  ويعطش  شهي  وأمامه  جيوع  فالصائم ،  الصرب  على  وتربية  ،  لإلرادة تقوية  الصوم  ويف           
 الواعية  القوية  إرادته  إال   يسنده   وال  ،  ضمريه   إال  سلطان  وال  ،  ربه   إال  ذلك   يف عليه  رقيب ال ،  زوجته  وجبانبه  ويعف

 فأي   ،  عام   كل  يف  ثالثني  أو   يوما  وعشرين  وتسعة  ،  يوم   كل  يف  أكثر  أو  ساعة   عشرة  مخس   حنو  ذلك  يتكرر  ،
 إجباراي ،للمسلمني   اإلسالم  يفتحها   اليت  الصيام  كمدرسة   ،  الميل   الصرب   وتعليم  اإلنسانية  اإلرادة   برتبية  تقوم   مدرسة 

 وسيلة  أعظم   أن  فيه  أثبت  اإلرادة   تقوية  عن حبثا أملاين نفساين   عامل  كتب  لقد    رمضان غري  يف   وتطوعا  ،  رمضان  يف
 نداء   تسمع   أن   وحسبك  ،  السم  أطباء  قبل  من  سبق  كما   النفس  علماء  سبق  فقد   اإلسالم  أما  ،  الصوم  هي  لذلك

 : للشباب  الرسول

ْلصَّْومِّ فَ   (( ْنُكُم اْلَباَءَة فـَْليَـتَـَزوَّْج، َوَمْن ملَْ َيْسَتطِّْع فـََعَلْيهِّ ابِّ  ))235إِّنَُّه لَُه وَِّجاءٌ اَي َمْعَشَر الشََّبابِّ َمنِّ اْسَتطَاَع مِّ

  : آخر  حديث  ويف   الصرب   يعلم  رمضان  وألن  

 َصلَّى  اَّللَِّّ   َرُسولُ   َوقَالَ :  َحدِّيثِّهِّ   يفِّ   حُمْرِّزٌ   زَادَ   الصَّْومُ   الََْسدِّ   َوزََكاةُ   ،  زََكاةٌ   َشْيءٍ   لُِّكل ِّ   ((
َيامُ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ   اَّللَُّ    ))236الصَّرْبِّ   نِّْصفُ   الص ِّ

 يف   كاليت   روحية   وقوة  ،  السباع  يف   كاليت   غضبية  وقوة  ،  البهائم  يف   كاليت   شهوية  قوة:    ثالاث  قوى   اإلنسان   يف   ألن
 قوته   على  املسلم  يتغلب   الصوم   ويف   ،  الصرب   نصف   ذلك   كان  إحدامها   على   الروحية  قوته  تغلبت   فإذا   ،  املالئكة

 دين   هو   بل   ،   ومخول   استسالم  دين   ليس  اإلسالم   إن   الصرب،   نصف   حقا   الصوم   فكان  وفرج   بطن   من   الشهوانية
 جياهد  أن  هيهات  نفسه جياهد   مل  من  فإن  ،  القوية واإلرادة الصرب  هو للجهاد   عدة وأول ، متواصل كفاح   و جهاد
 أن   هيهات   يوم   جوع   على يصرب  مل   ومن  ،   عدوه  على  ينتصر  أن   هيهات   وشهواهتا  نفسه  على   ينتصر  مل   ومن  ،  عدوا
 اإلسالم   وسائل   أبرز   من  للنفوس   وفطام   صرب  من   فيه  مبا   والصوم   ،  كبري  هدف   أجل  ووطن   أهل  فراق  على  يصرب
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 وقسوة  واخلشونة  ابلشدة   ويرحب   ،   واحلرمان   والوع  الشظف  يتحمل   الذي  ،   اجملاهد   املرابط  الصابر  املؤمن  إعداد  يف
 .   237هللا سبيل  يف ذلك  دام  ما   العيش

 

 :الصوم التطوع  أثر

من العبادات التطوعية يف اإلسالم صوم التطوع، وُشرع صوم التطوع لتعويض ما قد يكون وقع يف الصوم  
نقص، كما أنه ُشرع لتهذيب النفس وتزكيتها، وليكون اإلنسان على مدار العام يف طاعة وقربة من  املفروض من  

 .238هللا عز وجل، وبذلك ينال حمبته ورضاه

 :وذلك لقوله عليه الصالة والسالم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل

لنوافل حىت  وما تقرب إيل عبدي أبفضل مما افرتضته عليه، وال يزال يتقرب إىل اب  ((
أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده اليت  
ين   ستعاذ ا ئن  ول طينه،  ع أل ين  سأل ئن  ول ا،  هب شي  مي يت  ل ا ه  دم وق ا،  هب بطش  ي

 .))239ألعيذنه

 واستحباب الصوم يتأكد يف األايم الفاضلة، وفواضل األايم بعضها يوجد”ويقول اإلمام الغزايل رمحه هللا: 
، وصيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء  240يف كل سنة، وبعضها يوجد يف كل شهر وبعضها يوجد يف كل أسبوع 

واتسوعاء، وصيام العشرة األوائل من ذي احلجة، والصيام يف شهر شعبان، وصيام ثالثة أايم من كل شهر، وصوم 
 .يومي االثنني واخلميس، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام األايم البيض

صوم يريب املسلم على الصرب؛ فهو يرتىب على ضبط أعصابه، وعلى حتمل األذى واملكاره، والصرب عن ال 
شهواته، لذلك يعد  الصوم “وسيلة تربوية فعالة، تتمثل بشكل ابرز يف تربية القوى الضابطة، فاملسلم الذي ميتنع  

 
 231 ص ،القرضاوي يوسف ،اإلسالم  يف العبادة 237
 .33 ص سابق، مرجع اليف، حممد إحسان  اإلسالمية، الرتبية منظور من التطوعي العمل 238
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رغبات نفسه، فيتحقق بذلك كيانه وقوته    طواعية عن كثري من لذات احلياة املباحة، يتعود يف قوة أن يرتفع عن
 .وذاته

كما أن الصوم يريب املسلم على مراقبة هللا تعاىل يف السر والعلن؛ ألهنا عبادة بينه وبني هللا عز وجل ال 
يطلع عليها أحد، وبذلك يتعلم الصدق واألمانة ويريب ضمريه، وتنمى لديه الرقابة الذاتية، وابلتايل تؤهله هذه 

 .املراقبة لتقدمي كل أعمال اخلري

ويف صوم التطوع تربية للنفس البشرية، وتزكية هلا من املعاصي، وبذلك هُتذب نفس املسلم، مما يدعوه إىل 
 .241التحلي بفضائل األخالق احلسنة، واألفعال احلميدة

ى يف النة، لقوله ويُقر ب املسلم من هللا عز وجل مما يضاعف له األجر والثواب، وينال الدرجات الُعل
 :صلى هللا عليه وسلم

إن يف النة ابابً يقال له الراين يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه   ((
 .242؟))أحد غريهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل أحد غريهم

مال الصاحلة، ويسعى فإذا تقرب املسلم من هللا بصيام التطوع فإنه يسهل عليه أن يتقرب إليه ببقية األع 
إليها جاهدًا مما جيعله من املقربني يف جنات النعيم وبذلك تريب يف نفسيته دافعية حب اإلقبال على األعمال 
التطوعية ،ويف صيام التطوع يتدرب اإلنسان على مقاومة شهواته والتحكم يف إشباع دوافعه وإرجاء هذا اإلشباع  

عل املسلم يف عبادة مستمرة، وأن موسم الطاعة ال ينتهي ابنتهاء رمضان  حىت يتم ابلصورة املشروعة ،كما أنه جي 
،وابلتايل فإن الصيام التطوعي يفتح الكثري من اجملاالت اخلريية التطوعية واليت يتعدى  فالصيام مشروع طوال العام 

يث جتد الصائم حيب  نفعها للغري فهي تفتح ابب الصدقة العينية والصدقة املالية، وكذلك اإلطعام للمحتاجني ح 
أن جيود ابلطعام ملن هو يف حاجة إليه طمعاً يف املزيد من األجر والثواب وهذا هو املطلوب من العمل التطوعي  
الفردي الذي يقتصر نفعه على فاعله أن تكون له مشاركة تطوعية مع اآلخرين لزايدة األجر والثواب من هللا عز  

 .243وجل
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على اجملتمع اإلسالمي بصيام التطوع، أنه يساعد املسلم على التحلي    من اآلاثر الرتبوية اليت تعود 
ابألخالق احلسنة يف التعامل مع اآلخرين، فال يرفع صوته على أحد وال يصخب وال ينتقم، وإمنا يصفح ويعفو عن  

صيام فإنه يل وأان  كل عمل ابن آدم له إال ال"املسيء، لقوله عليه الصالة والسالم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل: 
مما   244أجزي به والصيام ُجنة، فإذا كان صوم أحدكم فال يرفث وال يفسق فإن سابه أحد فليقل إين امرٌؤ صائم

وجيعل الصوم التطوعي املسلم يُفكر يف حاجة أخيه الفقري    يؤدي ذلك إىل إشاعة املودة والرمحة بني املسلمني، 
ويُنمي الصوم التطوعي   لتكافل االجتماعي يف كل أرجاء اجملتمع اإلسالمي،احملتاج، ويتذكر مساعدته، وهبذا ينتشر ا

لدى صاحبه اإلحساس ابلشعور ابملسؤولية، فإذا شعر بذلك فإنه سيؤدي عمله على اهليئة اليت ُتطلب منه، مما 
يقلل الصوم التطوعي جيعله حيس هبذه املسؤولية جتاه احملتاجني، وابلتايل ينظر إليهم بعني الرعاية واملساعدة ،كما  

من الرائم األخالقية، واحلد من االحنراف يف اجملتمع املسلم، فإذا صام املسلم فإنه يبتعد عن التفكري ابألعمال اليت 
جتذب الذنوب واملعاصي، ويقبل على طاعة هللا حبب ورضى، ومن مث ينعم اجملتمع اإلسالمي ابخلري، مما جيعل  

 .245تطوعية بكل يسر وسهولة إذ ال يوجد ما مينعهم من القيام مبثل هذه األعمالأفراده يقبلون على األعمال ال

ويعمل الصوم التطوعي على إشاعة الفضائل يف اجملتمع اإلسالمي، مما جيعله جمتمعاً مثالياً متقيداً أبوامر هللا ومبتعداً 
التطوعي العالقات بني قلوب الصائمني،  ويوثق الصوم   عن نواهيه، ومن مث تنتشر فيه كل أعمال الرب واإلحسان، 

فتشيع بنيهم روح احملبة واإلخاء والتعاون، ألن الصائم يراتح إىل من هو يف مثل حاله، وينجذب إليه ابلعطف 
 .246الحتاد غايتهما وابتغائهما رضى هللا وحمبته

الماعي والذكر والدعاء رمضان املبارك جيمع الناس يف الوس على مكان الصيام للقيام    يف شهر
 اإلفطار. 
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 أثر الصوم يف وقاية وعالج للمجتمع املسلم يف الوس -

يقوم مسلمي الوس بفريضة الصيام كغريهم من املسلمني و هذا الشك فيه و ذلك الدراسة سنتحاول 
استكشف للصوم أن يشفي يف عصر حتديث العلم    الوانب اإلجتماعية للصيام أثرها على اجملتمع املسلم يف الوس

ومينع أمراض خمتلفة،  عرفوها فقط منذ وقت ليس ببعيد أما املسلمون فهم يعرفون فوائد الصيام منذ أكثر من ألف 
وهبذا الصوم نفسه قادرة على احلفاظ على اجملتمع املسلم ومحايته يف التوازن والسالم من الرائم   مائة عام وأربع 

 :وسلم  عليه   هللا  صلى النيب   قال يف الوس ، كانوا دائًما مهتمني ابآلاثر السرية للصيامأيضا ، بني اجملتمع املسلم  

 
ْنُكُم الَباَءَة       (( ، َمنِّ اْسَتطَاَع مِّ اي َمْعَشَر الشََّبابِّ

؛ فإنَّه له وَِّجاءٌ   .247))فـَْليَـتَـَزوَّْج، وَمن ملَْ َيْسَتطِّْع َفعليه ابلصَّْومِّ

 وجسمية   صحية  فوائد   له  وإمنا   ،  والتعبدية  والنفسية  الروحية  الوانب  على   مقصورة  ليست  الصيام   فوائد   فإن           
 وأمراض   ،   املزمنة  األمعاء  اضطراابت:    املثال  سبيل  على  منها  اليت  األمراض  من  لكثري  كعالج  هبا  هللا  ينفع   عديدة
 وأمراضها   الكلى   والتهاب  ،   السمنة   أصحاب  عند  املفاصل  والتهاب   ،   الدم  ضغط   وزايدة  ،  السكري   والبول  ،   القلب 

 ،   البطنة  وإذهاب  ،  السمنة  من والتخفيف  اهلضمي  والهاز  املعدة  كإراحة األخرى  الفوائد   من  العديد   جانب إىل  ،
  ورواسبه  الطعام   تراكمات   من  أعضائه  بعض  وختليص  ،  األغذية   مسوم  من   السم  وتنقية  ،   والكسل  اخلمول  وعدم

 هدي   من أنخذه مفهوم  وهو  ،   وقاية  ولألصحاء   عالج  للمرضى   الصيام   إن :    القول   ميكن   فإنه  كله  هلذا   وأمالحه، 
 قدمي   الطب   عرفها  اليت  الصوم   مزااي  مجيع   فيه  مجعت  الذي  تصحواء  صوموا  املأثور   القول  يؤكد   الذي  اليوم  يف  اإلسالم

 الصيام  معىن  معه  وحتقق  ،  الروح  ونشاط  السم  صحة  بني  جامعة   كان   ما  الصيام  فخري   ،  حديثة  إليها  وتوصل  ،
 مؤسفة  ومظاهر   ،  مؤملة  صور   من   اليوم   نراه  ما   وإن   ،  املسلم  أخي   فيا  ،  احلنيف  اإلسالمي  ديننا  به   جاء  الذي  التعبدي

 مراعاة   دون  عليها  ابإلقبال  اإلنسان  تغري   اليت   املأكوالت   وتنوع   الطعام   أصناف   لتعدد   مومسا  الصيام  شهر  من   جعلت
 وتذهب   البدن  ترهق   ألهنا   ومؤملة،   مؤسفة   نتائجها   تكون  اليت   املفاهيم  يف   احنراف   هو   إمنا   ،   السليمة   الصحية   للقواعد

 وتتعدد صورها  ختتلف  اليت   واآلالم  املتاعب  من كثرية  هلا   وتسبب   ،  املعتاد  نشاطها  أداء  عن  ابألعضاء  وتقعد   الفكر
 :   قوله   يف   ولنا  أشكاهلا،
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 ال   كان  فإن  صلبه،   يقمن  أكالت   آدم   ابن  حبسب )(  
   248( )لنفسه وثلث  لشرابه،  وثلث   لطعامه،  فثلث  حمالة 

 دليل   خري  املوت،  يف  وننت  احلياة،   يف  ثقل  فإهنا  والبطنة،  إايكم  :عنه  هللا  رضي  اخلطاب  بن  عمر  قول  ويف
 بكميته،   ال  بنوعيته  واالهتمام  واملشرب،  املطعم  يف  االقتصاد  على  أنفسنا  تعويد   يف  الصوم   من  اإلفادة  ضرورة  على

 من   خالية  صحيحة   نشيطة  سليمة   ليكون   البدن  وتنفع   الوع،   على  وتقضي  الصلب،   تقيم  لقيمات   الطعام   فخري
 .   249والواجبات  العبادات  أداء على  عوان  له   وتكون واألوجاع،  اآلالم 

للمجتمع من شرور النفس، ألن الصائم يف الصوم منافع كثرية، فهو وقاية للمسلم من شر نفسه، ووقاية  
لغيبة والنميمة وسوؤ االخالق، يكون وا اء والبغضاءالشحن احلق الذي يصوم رمضان إميااًن واحتسااًب، ويرتك

بصومه يف وقاية من الوقوع يف املعاصي، ووقاية من النار، وهو بذلك حيقق معىن التقوى اليت ذكرها هللا سبحانه 
 : تعاىل وتعاىل يف فريضة الصيام حيث قال

             

             250 

 

املغفرة لعباد اهلل الصائمني فيستعدون ويتهيئون هلا يف قوله سبحانه وتعاىل وهكذا جتتمع التقوى مع  
وإذا كَبح الصوم املعاصي انل العبد منزلة راقية يف العبودية هلل؛ ألنَّ الصوم الذي يراد به جمرد   لعلكم تتقون، 

ه أن يكون صومهم منقياً هلم  اإلمساك عن الطعام والشراب يستطيعه كثري من الناس، إال أنَّه سبحانه أراد من عباد
 :من املعاصي وما دار يف فلكها، لذلك وصف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم الصوم فقال

َياُم ُجنٌَّة َفال يـَْرُفْث َوال جَيَْهْل َوإِّْن اْمُرٌؤ قَاتـََلُه أَْو َشامَتَُه فـَْليَـُقْل إِّين ِّ َصائٌِّم َمرََّتنْيِّ  )) الص ِّ
ي بِّ ،   ْن رِّيحِّ اْلمِّْسكِّ َوالَّذِّي نـَْفسِّ َيدِّهِّ خَلُُلوُف َفمِّ الصَّائِّمِّ َأْطَيُب عِّْنَد اَّللَِّّ تـََعاىَل مِّ
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َياُم يلِّ َوَأاَن َأْجزِّي بِّهِّ َواحلََْسَنُة بَِّعْشرِّ  ْن َأْجلِّي ، الص ِّ َيرْتُُك َطَعاَمُه َوَشرَابَُه َوَشْهَوَتُه مِّ
  251))أَْمثَالِّهَ 

قاية له من سوء اخللق واألحقاد والغل وسوء الطوية وسوء معاشرة إذا فالصوم هو نقطة حتول للمسلم وو 
األرض  والسعي يف  األرحام،  وتقطيع  بعض،  على  بعضنا  وتعايل  النفس،  وفرصة للخروج من كرب  واألهل،  الناس 

 252فسادا، وهو وقاية من فحش اللسان والكذب واخليانة والغيبة والنميمة وغريها من األخالق السيئة. 

 

 ة صح وال  البدن   تقويةصوم  ال

 يصيب   مما  كثريا  فإن  البدن،   لتقوية  فرصة  أي  فرصة  ففيه  الروح،   لتقوية  فرصة  أي   فرصة  الصيام   يف  كان   وإذا
  : قال  وقد   ينبغي  ما  بني   مفرقني  غري   تشتهي  ما   بكل  يتخموهنا   اليت   بطوهنم  من   انشئ   هو إمنا أمراض  من   الناس

ما مأل ابُن آدَم وعاًء شرًّا من بطنِّه حْسُب ابنِّ آدَم أُكالٌت يُقْمَن صلَبه فإن   ((
ه   ))253كان ال حمالَة فثُلٌث لطعامِّه وثلٌث لشرابِّه وثلٌث لنفسِّ

 رأس   األكل  عن   االمتناع  أي   احلمية   فإن  الداء،  بيت  املعدة   وكانت  البالاي،  مستنقع   البطن  كانت   وإذا
 إحدى  نشرت  وقد   الضارة،  فضالته  من   كثري  من  السم  ويتخلص  املعدة،  فيها  تسرتيح  فرصة  كالصوم  وليس  الدواء،

  : قال  حني   هللا   رسول  وصدق  الصوم،   بعالج  السكري   البول  من   برئوا  قد  ثالمثائة  أن  اجملالت

  255))254تصحوا  صوموا  ((

 املاء،   ابرد  يديه  وبني  ويعطش   الغذاء  شهي  وأمامه  جيوع  فالصائم  للضمري،   وتربية  رادةإلل  تقوية  الصوم   ويف
 الواعية  القوية  ارادته  إال  يسنده   وال  ضمريه،  إال  سلطان  وال   ربه،  إال   ذلك   يف  عليه  رقيب   ال   زوجته   وجبانبه  ويعف
 مدرسة  فأي  عام،  كل  يف  ثالثني أو  يومياً  وعشرين وتسعة يوم  كل   يف  أكثر أو  ساعة  عشرة   مخس حنو  ذلك  يتكرر

 يف  للمسلمني   اجبارايً   االسالم   يفتحها   اليت   الصيام   كمدرسة   الميل   الصرب  وتعليم  االنسانية  االرادة   برتبية  تقوم 
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 عليه  تكررت   إذا نسانإلفا  عليه،   هللا  نعم   مبقدار   املرء   يعرف  انه  الصوم   حكم   ومن  رمضان، غري  يف   وتطوعاً   رمضان، 
 إال   قيمته  تعرف   ال   والنهار  املر   ذقت   اذا  إال   قيمته   تعرف  ال   فاحللو   بفقداهنا،   إال   تعرف  ال   النعم   هبا،   شعوره   قل   النعم

 ذلك   يعرف  وال  والري  والشبع   والشراب  الطعام  لقيمة   معرفة  الصوم   ففي  األشياء،  تتميز  وبضدها   الليل   عليك  جن  إذا
 : قال  وسلم  علني   هللا  صلى   النيب  ان  ورد   ذلك  أجل  ومن  الوع  ومرارة   العطش  حرارة   السم  ذاق  إذا  إال 

 َأْشَبعُ   َوَلكِّنْ   َرب ِّ   ايَ   اَل :  قـُْلتُ   َذَهًبا،  َمكَّةَ   َبْطَحاءَ   يلِّ   لَِّيْجَعلَ   َريب ِّ   َعَليَّ   َعَرضَ   ()  
 َوإَِّذا  َوذََكْرُتَك،   إِّلَْيكَ   َتَضرَّْعتُ  ُجْعتُ   فَإَِّذا   َهَذا  حَنْوَ   َأوْ   َثاَلاثً   قَالَ   أَوْ   يـَْوًما  َوَأُجوعُ   يـَْوًما 

  256)(َومحِّْدُتكَ   َشَكْرُتكَ   َشبِّْعتُ 

 عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  يقول  البائسني  وبؤس   الائعني  جبوع   عملي   تذكري  انه  االجتماعية  الصيام   أسرار  ومن  ،
 :وسلم

وَن يرمَحُهم الرَّمحُن تباَرك وتعاىل،  ()    ))257ارمَحوا َمن يف األرضِّ يرمَحْكم َمن يف السَّماءِّ   الرَّامحِّ

 يف   املشرتك   القدر   هي  احلكمة  وهذه   الناس   ملك  العاملني  لرب   العبودية  وكمال   هلل  التسليم  متام   الصوم   ويف 
 أمرت : العباد  رب يقول هبا،  إال عبداً  العبد   وال  عبادة العبادة  تكون  ولن فريضة كل من  األمسى واهلدف  عبادة كل

  خاصة  الصوم   يف   والعبودية  التسليم  هذا  أظهر  وما املصري،  وإليك  ربنا  غفرانك  وأطعنا  مسعنا:  العباد  ويقول   وهنيت
  وهلذا  عنده   ما  وايثار   رضاه   يف   والرغبة  هللا   حب  لوال   ميسرة   أمامه  والري   الغذاء   وأسباب   ويعطش  جيوع   فالصائم

 :فقال  بنفسه، الصائمني جزاء وتوىل حضرته، إىل  الصيام  هللا نسب

 258()به  أجزي  وأان  يل  فإنه الصيام  إال  له آدم  ابن  عمل كل  () 

 يف   الصوم   هو  ذلكم  أجلي،   من  زوجته  ويدع   أجلي  من  لذته  ويدع   أجلي  من  شرابه  ويدع   أجلي  من  طعامه  يدع  
 :بقوله  الصوم  آية ختم وقد  كيف انتقاماً   وال  للبشر تعذيبا هللا  يشرعه مل االسالم
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    259      

 

  وتربية   ابلنعمة  وتعريفاً   الصرب   على  وتعويداً   رادةإلل  وتقوية  للجسد  وتصحيحاً   للروح  ايقاظاً   هللا  شرعه   وإمنا
 .ميثل الناس يف الوس وصية الرسول هذه ابلصيام     260،العاملني  رب  هلل  التسليم  كمال على  وتدريباً   الرمحة   ملشاعر

 

 ابلنسبة للمسلمني يف الوس  الروحية   الرتبية  شهر   رمضان-

يف شهر واحد عدا شهر الصوم للمسلمني حول العامل هلذا الشهر ال يزال شهر انتهز مسلمو كل عام  
الفرصة تعليم القرآن والوصااي اإلسالمية قصد علموا أطفاهلم على الانب الواعي وتدرب عليهم الصرب حتلى   سالو 

 ابلصرب وتوقف عن األكل والشرب وأدب واالخالق.

  معينه  من  والنهل  القرآن   مائرة   إىل   اللوس   من  املسلمون   فيه  يكثر  الذي   الكرمي   القرآن   شهر  فرمضان            
 :تعاىل قال  هللا، من  وال بديه  براون  من الباطل  أيتيه ال  الذي الفياض، املبارك الطيب

                  

        261 

 :قال اخلري، الناس معلم أن  عنهما هللا رضي  عمر  ابن عن احلديث يف  ورد  قد   كان   وإذا 

 ،(  )  يقوالبيه واحلاكم  والطرباين  أمحد   أخرجه ، القيامة يوم  للعبد   يشفعان  والقرآن  والصيام(( 
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  ،  معانيه يف  والتفكر ،  آابئه وتدبر ،  الكرمي  القرآن  تالوة   من  والباليه الشهر هذا   أايم  يف  يكثر  أن  املسلم  على فإن 
 السلف   كان   ،وقد   القيامة  يوم   وشفيعا  ربه  عند   له  حجة  ليكون   اخلربات   به  بعمل  مث   ،   ونواهيه  أبوامره   يلتزم   وأن 

 بعامة  العام   مدى  على  غريها ويف  الصالة   يف  يقرأونه  وكانوا  ،  ومرات  مرات  ختمه على  وحيرصون هللا   بكتاب   يعنون
 من   دموعهم  تسيل  حيت  القلوب   به  وحيركون  به  يتأثرون  كانوا   إهنم  بل  فحسب  هذا   وليس  ،   خباصة  رمضان  ويف   ، 

 الذين   ،   الكرمي   القرآن   تالوة   عن  الغافلني  أولئك  حال   عجيب  هو  كم  ،   اإلميان   إخوة   فيا  ،   سبحانه  هللا   خشية
 يكون  ال   مما  وحنوها  وامللهيات   واجملالت   والصحف  الكتب  من  سواه   ما  على  ويقبلون   العظيم  هللا   كتاب   يهجرون 

  ،  واملسابقات  الفوازير  حل  على  املناسبة  هذه   مثل  يف   األمة  شباب   يقبل  أن   مؤسف  هو  وكم نصيب،   معه  للقرآن 
  نقبل  وأن   ،   القرآن   مائدة   إىل   ابللوس   نتواصى  أن   علينا  كان   كله  لذلك   البينات   وآايته  هللا   كتاب   عن  والغفلة

 :  فيهم  هللا قال  ممن نكون   حيت  وامتثاال  وتدبرة  تالوة عليها

                     

                                                         262 

 اإلكثار   على   األمة   والقبال  فيه،  القرآن  نزول   البد،   كانت   إمنا   القرآن  بشهر  الشهر  هذا   تسمية   أن  ندرك   وأن 
 ويتعلمونه وصلونبه.وهذا مهم ملسلمي الوس حيث يقرؤون القرآن يف املساجد  263،وليالبه  أايمه   يف   وتدبره   تالوته   من

 :تعاىل فيقول: التقوى  شهر  رمضان  

                 

             264 

 : يقول  سبحانه  هللا   أن   الصحيح   ويف 

 265( )به  أجزي  وأان   يل   فإنه  الصيام   إال  له   آدم   ابن  عمل   كل   ()
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 صيامهم  يف  عليهم  رقيب   ال   الذين   الصائمني   نفوس  يف   التقوى   رصيد  لزايدة   موسم  رمضان  شهر  فإن  ولذلك
 والزكاة   واحلج  كالصالة   العبادات  من  غريها  خبالف  وربه،  العبد  بني   السرية  من  العبادة  هذه   به  متتاز  ملا  وحده،  هللا   إال

 حبفظ   وااللتزام   والعلن،   السر  يف   ومراقبته  وعال،   جل   هللا  تقوى   على   للمسلم   تربية  الصيام   يف   أن  نرى   هنا   من   وحنوها، 
 ضبط   على   والقدرة   العزمية،  وتقوية  العمل،   وإخالص  الضمري،  نزاهة   إىل  بدوره   يؤدي   الذي  األمر  كاملة،   الصيام  أمانة 

 266.الصادق  املؤمن   الصائم  عند  النفس

 التوبة   موسم  رمضان

 : سبحانه  هللا  فيقول         

                

                   

      267 

  السر  يف   وعال  جل  معه  والصلح  ،   سبحانه  هللا   إىل   والعودة   واإلانبة  للتوبة  مبارك   موسم  رمضان   وشهر
 من   عتقاء   رمضان  من  ليلة  كل يف   وله ،   الكرمي  والواد   ،  الرحيم  الغفور   هو  وتعاىل  تبارك   هللا   وأن  السيما ،   والعلن

  مثينة  فرصة  رمضان   شهر  يكون   وبذلك  ،   ماجه  وابن  الرتمذي   أخرجه  الذي   احلديث  يف   ذلك  جاء   كما  ،   النار 
 ما   أمجل  ،وما ابهلل   والعياذ    هلك  حياسبها  مل   ومن   هللا   إبذن    جنا  نفسه  حاسب  فمن  ،   وحماسبتها  النفس  ملراجعة

 يغدو   تعاىل   وفضله  ،   ممنوح   ربك  وعطاء   ،   مفتوح   التوبة  ابب :    يقول   إذ   الشأن   هذا   يف   اإلسالم   دعاة   أحد   ذكره 
 يف   تتب  مل   إن   نتوب   مىت  ،   املعاصي  من  وأكثر  ،   اخلطااي   يف   أسرف   من  فيا   ،   املستغفر  التائب  أين  ولكن  ويروح 

  وابدر ،  التوبة فتؤخر  األمل  يلهيك  أن  إايك   والغفران  الرمحة  شهر  يف   تعد   مل   إن ربك  إىل  تعود   ومىت  رمضان شهر
 وال  ،   أاته   من يرد   ال   وعال  جل فإنه استغفاره   من  وأكثر ،  ركابه  يف   وسر ،   أبوابه واطرق   ،  سبحانه هللا   إىل   ابلعودة 

 قال تعاىل:، العاصي  عبده  بتوبة يفرح جالله جل وهو  ، رجاه  من ييب  وال  ، سأله من مينع 
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              268 

 يده   ويبسط  النهار،  مسيء  ليتوب  ابلليل  يده  يبسط  هللا  إن   :قال  أنه  عنه  وصح  التوابني  حيب  هللا  وإن 
 أنفسنا،   يف  هللا  نتقي   أن   علينا   والواجب   طاعته،  عدم   على مغرب  من   الشمس   تطلع   حىت  الليل  مسيء   ليتوب   ابلنهار

 ترى   أن  على  األكيد   والعزم  فات،   ما  على   ابلندم  مرفقة  فيها،  رجعة  ال   اليت   الصحيحة  الصادقة  التوبة  إىل   نسارع  وأن 
  269. هللا  شاء  إن   احلق  على   وثبات  وصالح  خريا أنفسنا من  هللا

 واألخالق   الصرب  شهر   رمضان

لتتطهر فيه القلوب، وتتزكى فيه النفوس، وحتيا فيه األرواح، وتغفر فيه الذنوب، وترفع فيه   جاءان رمضان          
جاءان رمضان لتقوية اإلرادة، وصدق العزمية، واالنتصار على  الدرجات، ومتحى فيه السيئات، وتعتق فيه الرقاب،

فع هبا عن األحقاد والض غائن والكراهية والعناد، جاءان رمضان أبايمه  الن فس، والت سامي هبا فوق الش هوات، والرت 
ومنح، وخريات  الفاضلة، ولياليه املباركة؛ اليت ال تنقضي عجائبها، وال تنتهي نفحاهتا، فكلها هبات ونعم، وعطااي 

م العفو واملغفرة، موسم الفوز ابلنان و   وبركات، العتق من جاءان موسم الطاعة والعبادة، موسم الود والرمحة، موسِّ
 .270النريان 

  واالمتناع  مجاحها  وكبح  ،   اإلنسانية الشهوات   مجيع   عن  الصرب  على  املسلم  للفرد  تربية  رمضان   هنار   ففي  
  أحكام   كتابه  يف  السباعي  مصطفى   الدكتور   يقول  ،  ذلك  وحنو  الفاحش  والكالم   والماع   والشراب   الطعام   عن

  بني الصراع فيها  حيتدم  النفس  معارك من  معركة يف  أنتم ،  الصائمون  أيها:    والسنة  القرآن   ضوء يف وفلسفته  الصيام
  بطونكم تصوم   أن   حذار  ،   الليل  يف  بطونكم لتملئوا   النهار   يف  جتوعوا   أن  حذار   ،  تنهزموا   أن   فحذار  ،   والروح  املادة 

 للسمر   تنشطوا  أن   حذار  ، والسباب  والكذب  اإلمث  على وأعينكم  وأيديكم ألسنتكم  وتفطر ،  والشراب  الطعام عن
  من  ،   الرمحن عنها يرضى  وال  الشيطان فيها يشمت  اليت  اهلزمية فإهنا  كله،  ذلك من  حذار  ،  العبادة   عن  وتكسلوا 

  ،  شهواهتا على  والسيطرة   ،  رغباهتا يف   والتحكم ،  نفسه مجاح  كبح على للمسلم  تربية  رمضان هنار  يف  أن  نرى  هنا
 : صلى هللا عليه وسلم قال  هللا رسول  أن   عنه  هللا رضي  هريرة أيب فعن  ،  ملذاهتا وراء االنقياد  وعدم
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   271 ()  يصخب وال يرفث  فال ، أحدكم  صوم يوم  كان   إذا)( 

  الدائرة،  ومركز  االرتكاز،   حمور   مبثابة  ألهنا  اإلسالمية،   أمتنا  كيان   يف   مهما  جانبا  احلسنة  لألخالق   فإن 
  وصلت 272فائقة،   عناية  األخالقية  ابلرتبية  اإلسالم   اعتىن  فقد   ولذلك  حياهتا،   يف   الفعال   والعنصر  الزاوية،   وحجر

 :بقوله وعال جل ربه وصفه أن   ومعلمها األمة أستاذ عند 

          273 

 وإصالح  االستقامة   إىل   الداعي  األخالقي  الوازع  من   نستفيد   أن  املبارك   الشهر  هذا   يف  علينا  فإن  هنا   ومن 
 على   إسالمية  تربية  هذا  ويف  سبحانه،  هللا  برضوان   فتحظى  عالية  لرتتفع   النقائص،   عن  هبا   والسمو  وتزكيتها،  النفس

 سبحانه،  إليه واإلانبة هللا  إىل  والعودة واملساواة والعربة والعظة  والعفو  والتسامح اإلرادة وقوة واحللم والصرب اإلحسان
 األعمال   حماسن  من   وغريها  واألمانة  اآلخرين  وحب  والرفق  والعطف   والرمحة   املعاشرة  وحسن  والصدقة  والعطاء  والبذل

 : قال  األخالق،  وفضائل

  ))274ويده  لسانه  من املسلمون  سلم  من   املسلم )  (  

 األخالقي   السلوك  ذلك   من   وحيذر   وحتسر،  بتوجع  رمضان   صيام   عن   املسلم  ينهي  تربوي  درس   فيه  وهذا
 السخط   سريعي  محقى،   ابهلل   والعياذ   أصحابه   فيكون   الصدور،   يف   والضيق   النفوس،   يف   احلرج   يورث   الذي   املشني

 والصائمات   الصائمني  من  اإلسالم   إخوة  اي   هللا   فاهلل   فقط،  صائمون  أهنم   حبجة   اثئرهتم  وتثور   األسباب،  ألتفه   يغضبون
 .  275وعمال   قوال   اخللق  حسن   يف

شرع اإلسالم الصوم فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض األطعمة واألشربة بل اعتربه خطوة إىل 
 : حرمان النفس دائما من شهواهتا احملظورة ونزواهتا املنكورة، وإقرارا هلذا املعىن قال الرسول صلى هللا عليه وسلم

  ))276أن يدع طعامه وشرابه  من مل يدع قول الزور  والعمل به فليس هلل حاجة يف ((
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 وقال:

 ليس الصيام من األكل والشرب إمنا الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد ((  
 ))277صائم  أو جتهل عليك فقل: إين 

 والقرآن الكرمي يذكر مثرة الصوم بقوله:  

                    

           278 

الصوم، الذي يراد به جمرد اإلمساك وإذا كَبح الصوم املعاصي انل العبد منزلة راقية يف العبودية هلل ، ألنَّ  
يستطيعه كثري من الناس ، بيَد أنَّه سبحانه أراد من عباده أن يكون صومهم منقياً هلم من   عن الطعام والشراب،

املعاصي وما دار يف فلكها، وقد ذكر اإلمام ابن حجر العسقالين أنَّ العلماء: اتفقوا أنَّ املراد ابلصيام صيام من 
ة أقسام: فمنهم من يكون صيامه   سلم صيامه من  املعاصي قوالً وفعالً واحلقيقة أنَّ الناس انقسموا يف الصيام إىل عدَّ

اإلمساك عن األكل والشرب فقط ، إالَّ أنَّه مرتكب للفواحش مطلق بصرَه ملا حرَّم هللا من النظر إىل النساء غري 
مة ، وال يفى على ذي لبٍ  ما فيها من الفسق والكالم احملارم، وبعضهم قد أرخى ألذنه لكي تستمع لألغاين احملر 

الفاحش ، وبعضهم أطلق لفمه العنان ابلكالم الساقط، والعبارات الرذيلة، والغيبة والنميمة، وشهادة الزور والكذب، 
 : لوصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم وهو الصادق املصدوق حيث يقو  فهل هذا صيام من أراد جنَّة الرضوان  

  279)) رب صائم حظه من صيامه الوع والعطش ، ورب قائم حظُّه من قيامه السهر((

صمت   منطقي  ويف  غضٌّ  بصري  ويف  تصاون  مين  السمع  يكن يف  الوع  إذا مل  صومي  من  فحظ ِّي إذاً 
حمرومني يف شهر وهلذا فإنَّ هؤالء الذين فرَّطوا بصيامهم يعتربون   فإن قلت: إين صمت يومي فما صمت  والظما

  :الصوم، مفلسني يف شهر الود واإلحسان، وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم مرَّة ألصحابه

إن ((  : فقال  وال متاع،   درهم له  ال  فينا من  املفلس   : قالوا  املفلس   أتدرون ما 
وقذف املفلس من أميت، أييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ، وأييت قد شتم هذا ،  
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هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته  فإن فنيت حسناته ، قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاايهم 

 ))280فطرحت عليه  مث طرح يف النار 

 يف الوس لتكون حياة مجيع مسلمي الوس.  وكل هذه األخالق حتتاجها  

 

   :االجتماعي  التكافل شهر رمضان

 منذ  اإلسالم دين به  اندى  الذي  االجتماعي التكافل  مبدأ على  الرتيب شهر أنه  رمضان   شهر  فضائل فمن          
 فجعل   ،  وأفراحهم  مسراهتم يف  املسلم  اجملتمع  أبناء  ترابط بضرورة اندی  حينما  ،  الزمان   من  قران  عشر  أربعة  من أكثر

  مث   ومن  ،   والرية   والرحم  القرابة  مستوى   على  لتكون   الدائرة   كربت   مث   ،   الواحدة   األسرة   مستوى   على  التكافل
  ،  والفقري  والغين  ،   والصغري  الكبري  فيه  يتساوى   وشامل  عام   بشكل  اجملتمع   مستوى   على  لتكون   الدائرة   اتسعت

  واملعنوية  املادية  واملساعدات والصدقات  الزكاة  أبموال  الفقراء إىل  األغنياء  من العون   يد  مد   طريق  عن  واحلقري واألمري
  ،  الكرمية  املعاين   ظل يف   بذلك  املسلم اجملتمع   تريب  يف  ،  واألخوة  الرمحة بعواطف  اإلنسانية املشاعر فيها تفيض اليت

  ومعوزيها   فقرائها  عن  مسئولني  فيها  احلال   وميسوري   األمة  أغنياء   من  جتعل  اليت  املثالية  واألخوة   ،   الصادقة  واحملبة
 ما   يكون  أن  على  املسلم  يريب   عظيم  درس   فيه  ،وهذا   احملتاجني  وحاجة  ،   الائعني  جبوع   يشعرون  حينما  وحمتاجيها

 والعطاء   البذل   عامل  نفسه  يف   يريب   بذلك  وأنه  السيما  ،   سبحانه  هللا   إىل   قرابان   واحملتاجني  الفقراء   إلخوانه  يقدمه
من أبرز  ، 281.   والطمع   الشح  وصفة  ،   الفردي    التملك  وغريزة   ،   االستيالء   حب  عامل  ويكبت  ،   والكرم   والود 

الفرائض وأوجب األعمال اليت أقر ها اإلسالم وأمر هبا إغاثة امللهوف ومساعدة الفقري ودعم املسكني، ويُعترَب شهر  
اكني، بل إن  اإلسالم رمضان شهر التكافل والتضامن االجتماعي والتآُزر وتقدمي كل  ما حيتاج إليه الفقراء واملس

 :جعل زكاة الفطر شرطاً لتكامل الصيام وصحته، وكان احلبيب املصطفى صل ى هللا عليه وآله وسل م يقول

 ))282وَمن كان عنده فضل زاٍد فليعد به على من ال زاد له  (( 
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عتكف من اعتكافه  شهر رمضان حيث  على السعي واهلرولة لقضاء حوائج الناس، وأجاز الفقهاء أن يرج   
ُ
امل

ولقد أثىن رسول هللا أيضاً على َمن يسعى يف قضاء مصال املسلمني، فقال إن هلل خلقاً   لقضاء مصلحة أخيه، 
 :اختص هم هللا لقضاء حاجات الناس يهرع الناس إليهم يف حوائجهم، أولئك اآلمنون من عذاب هللا، وقال

  ،))283املسلم أخ املسلم ال يظلمه وال يسلمه(( 

ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته، ومن فر ج عن مسلٍم كربًة فر ج هللا عنه هبا كربًة من كرب يوم 
ُثل اليت تُعترَب عناوين راقية   القيامة، ومن سرت مسلماً سرته هللا يوم القيامة، 

ُ
هللا مث هللا مث هللا، ما أروع هذه القَِّيم وامل

إن  من صال األعمال  اليت مت  االستعاضة عنها إين  جئتكم ابلذبح ظلماً وعدواانً وخزايً،يف فكر اإلسالم ومقاصده، 
 وأكرمها عند هللا واليت ندب إليها ديننا احلنيف إطعام الطعام واحلض عليه،

                    

                       

                  

                      

                      

                     

284 

ثنا كتب األخالق والعرفان والرقائق عن اإلمام علي ابن احلسني زين العابدين والساجدين،  وكثرياً ما حُتد 
أبن ه كان كثري العطف واحلنان على الفقراء واملساكني، وكان يعجبه أن حيضر على مائدة اليتامى واملساكني الذين 

هلم، وكان يناوهلم بيده أي يُطعِّمهم بيده كما كان حيمل هلم الطعام واحلطب على ظهره، حىت أييت ابابً من   ال حيلة
داً ابحلق لو أن قاتل  أبواهبم فيناوهلم إايها، وكان السج اد يوصي أصحابه أبداء األمانة ويقول فو الذي بعث حمم 

ألدي ته إليه، وكان يوصيهم أيضاً بقضاء حوائج احملتاجني، احلسني عليه السالم إئتمنين على السيف الذي قتله به  
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إن  هلل عباداً يسعون يف قضاء حوائج الناس هم اآلمنون يوم القيامة، ومن أدخل على مؤمن سروراً فر ج هللا   :ويقول  
 .285قلبه يوم القيامة، أو فر ح قلبه يف رواية أخرى

والصدقات والتربع على ضعفاء الناس ويقم اإلنفاق يف كافة رمضان ابلعطاء حيث يقومون أبعمال الرب  
 أوحبه اخلري هنالك. 

 التعلم يف رمضان لدى املسلمني يف الوس -

وتعليم حقائق دين من كتاب هللا  علوم الشرعي  تعلم   من  املبارك  رمضان   شهر  من الوس ون املسلم  د يتفيس
 دروس العقيدةال التخصصية يف فروع متعددة أو يف جمال معني، كالدروس   تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

 القرآن   حلقة  يفعلون  رمضان  جاء عندما  الكرمي،   القرآن  التعلم خاصة  ،النبوية  الفقه والتفسري واحلديث والسريةو 
 للتقوى   وزاًدا  للخريات،  مومسًا هللا  جعله  مبارك،  عظيم  شهر  رمضان  شهرألن   ،هنا يف املسجد ويتدبرو  تدارسون يل

 :سبحانه  فقال  القرآن،  تعاىل  هللا   أنزل  وفيه والربكات،

 

               

            

      286 

 

 ابلعبادة،   يكون   الشهر  هذا واغتنام  أرابحه،  من  ليزيد   املواسم  يغتنم  احلاذق  والتاجر  وأرابح،  مغنم  شهر  وهو
 أعمال   من  ذلك  وغري  الفقراء،  على  والتصدق  الغري،  إىل واإلحسان   الناس،  عن  والعفو القرآن،  وقراءة  الصالة،  وكثرة

 . الرب

 

             285 https://www.almayadeen.net / 
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  ، حث  النيب  عليه الصالة والسالم على حضور جمالس العلم، وحلقات الذِّ كر، وخاص ًة يف شهر رمضان   
 اقتداًء به، إذ أخرج اإلمام البخاري  يف صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنهما:

النيبُّ َصلَّى هللُا عليه وسلََّم أْجَوَد النَّاسِّ ابخَلرْيِّ، وكاَن أْجَوُد ما َيكوُن يف )كاَن  ( 
َلٍة يف َرَمَضاَن،   رْبِّيُل عليه السَّاَلُم يـَْلَقاُه ُكلَّ َليـْ رْبِّيُل، وكاَن جِّ نَي يـَْلَقاُه جِّ َرَمَضاَن حِّ

رْبِّيُل عليه حىتَّ يـَْنَسلَِّخ، يـَْعرُِّض عليه النيبُّ َصلَّى هللاُ عليه و  سلََّم الُقْرآَن، فَإَِّذا َلقَِّيُه جِّ
ْرَسَلةِّ 

ُ
    ))287السَّاَلُم، كاَن أْجَوَد ابخَلرْيِّ مَِّن الرِّ يحِّ امل

ا تُعني املسلم على اخلري والربِّ ،  لِّما يرتت ب على تلك اجملالس واحللقات من الثمرات العظيمة، كما أهن 
 288واالستزادة من األعمال الصاحلة.

 

 مال اخلريية يف رمضان لدى املسلمني يف الوس األع -

  الزكاة  إصدار   املثال،   سبيل  على  اخلري،   أجل  من  الوس   يف   املسلمون   يتنافس  رمضان،   شهر  خالل من         
تتجل ى أمهي ة األعمال الصاحلة فيما أعد ه هللا لصاحبها من األجر العظيم،   ، إفطار للصائم وغري ذلكو   والصدقة

 الرفيعة، قال هللا تعاىل:واملنزلة  

                 

             289  

ومن الشهور اليت تُغتَنم فيها أعمال اخلري، وتُعد  مومساً للطاعات شهر رمضان املبارك، فقد كان النيب  عليه  
ئَزرَه   ،كنايًة عن اشتغاله وتفرُّغه للعبادة  الصالة والسالم جيتهد فيه ما ال جيتهد يف غريه من الشُّهور، فكان َيشد  مِّ

بعيداً عن الراحة، وحُييي ليله، أي أن  طاعته وعبادته ُمستغرقٌة ألوقاته كل ها، ابإلضافة إىل أن ه كان ُيشج ع أهله على  

 
 .صحيح ،1902: الرقم أو الصفحة عباس، بن عبدهللا عن البخاري، صحيح يف البخاري، رواه 287
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الطاعة، وحيث هم على أدائها ،ولذلك ال بد  للمسلم من املبادرة يف شهر رمضان إىل الربِّ  واإلحسان إىل الناس،  
فظ  و  َبْذل الصدقة للفقراء واحملتاجني، وتفقُّد أحوال اليتامى، واألرامل، واملساكني، وكف  اللسان عن آفاته، وحِّ

وبِّقات، والتوبة 
ُ
الوقت عن ُمضي عاته، وتطهري القلب، وإطابة الكالم، وقيام الليل، وصيانة النفس عن الذنوب وامل

 290إىل هللا عم ا اقرتفَته النفس من اخلطااي.

دت الشريعة اإلسالمي ة على أمهي ة الوقت، والسَّعي إىل استغالله يف أعمال اخلري، فقد أقسم هللا  وقد أك 
 سبحانه به يف عد ة مواضع، منها قوله عز  وجل : 

             291 

على اإلنسان، إذ أخرج اإلمام  أمهي ة الوقت بوصفه نِّعمٌة مَيُن  هبا هللا سبحانه    كما بني  النيب  عليه الصالة والسالم 
 هللا بن عباس رضي هللا عنهما، أن  النيب  قال: البخاري  يف صحيحه عن عبد 

: الصِّ حَُّة والَفراغُ (    ))292)نْعَمتانِّ َمْغُبوٌن فِّيهِّما َكثِّرٌي مَِّن النَّاسِّ

رمضان املبارك؛ بدءاً من ولذلك جيدر ابملسلم استغالل أوقاته يف األعمال الصاحلة، وخاص ًة يف شهر  
 293اإلمساك، وصوالً إىل وقت الغروب، وما بعده. 

 : الصدقة

يتضاعف األجر والثواب لكل األعمال اخلريية يف   تعترب الصدقة من أفضل األعمال اخلريية يف رمضان 
تعود ابلنفع شهر رمضان، واليت يقوم هبا املسلمون لنيل رضى هللا سبحانه وتعاىل، فإن الصدقة خالل شهر رمضان  

،  إذ تُعد  من أجل  األعمال   املضاعف على املتصدق والعائالت الكرمية، يف رمضان للصدقة فضٌل عظيٌم عند هللا 
 عنده سبحانه، ومُيكن للمسلم أداء الصدقة ابلعديد من الطرق والصور، بيان البعض منها فيما أييت:

 
 .  بتصر ف. 11 صفحة املعظم،  رمضان  شهر  ألايم الوعظ يف املنظم الذكر النعيم، حممد بن اللطيف عبد 290
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 : إطعام املساكني يف رمضان 

للمساكني واحملتاجني أثناء الشهر الفضيل من أحب األعمال إىل هللا، أعداد   إن تقدمي الطعام أو الشراب
 املتنافسني لنيل الثواب والرضى من هللا جل جالله، والذي قال يف كتابه الكرمي: 

                

                

                

              294        

 

 295.)(شيًئا  الصَّائمِّ   أجرِّ   من   ينُقصُ   ال   أنَّهُ   غريَ   أجرِّهِّ،   مثلُ  لَهُ   كانَ  صائًما  فطَّرَ   َمن)(

ا  دُعو  إىل الطعام فقرياً، وإمن 
َ
فإطعام الطعام من الصدقة اليت يُؤَجر عليها املسلم، وال ُيشرتَط أن يكون امل

هللا عنهما أن ه كان يُفطر مع اليتامى واملساكني، كما هللا بن عمر رضي  جيوز اإلطعام ألي  أحٍد، وقد ُروي عن عبد 
ُروي أن  ابن املبارك واحلسن كاان يُطعمان الطعام، ويقومان على خدمة الصائمني، ومن شأن إطعام الطعام حتقيق 

 296األُلفة واملود ة بني املسلمني.

لة  : األرحام  صِّ

م،  من  العباد  هبا  يتقر ب  اليت  الطاعات  أعظم  من     بينما  به،  اإلميان   بعد  هللا  إىل  األعمال  أحب   من  وهي  رهب 
لة أمهي ة وتتجل ى  وأعظمها، الذنوب  أقبح من قطيعتها تُعد    :تعاىل هللا  قال هبا، هللا أَْمر يف  األرحام  صِّ

                    297 
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لة  العبد،  عن اخلِّزي  لدفع  وسببٌ   واألقارب،  األهل  بني  واألُلفة  احملب ة  وزايدة  حتقيق أسباب من  األرحام وصِّ
 :قال إذ والسالم الصالة عليه  النيب   وصي ة وهي العقوبة، من وجناته الن ة،  واستحقاقه

لوا   الطَّعاَم،   وأطعِّموا   السَّالَم،   أفشوا   النَّاسُ   أيُّها  اي ) (  ،   وصلُّوا   األرحاَم،   وصِّ   ابللَّيلِّ
  ))298بَسالمٍ   النَّةَ  تدخلوا نياٌم،  والنَّاسُ 

لة  أن    كما م  صِّ د   اآلخر  واليوم   ابهلل   املؤمنني  هللا   عباد   صفات   من  صفةٌ   الرَّحِّ لة  وتتأك    شهر  يف   األرحام   صِّ
سارعة من للمسلم  بد    فال  واخلري،  الرتاُحم  شهر  إن ه إذ  رمضان،

ُ
  وابتغاء  لألجر، حتصيالً  الصاحلة، األعمال  أداء يف  امل

لة، تلك وتتحق ق  هللا،  مرضاة ق وزايرهتم،  األرحام بتفقُّد  الصِّ   299منهم  الفقري  على  والتصدُّ

سارعة يف أداء 
ُ
لة األرحام يف شهر رمضان إذ إن ه شهر الرتاُحم واخلري، فال بد  للمسلم من امل د صِّ وتتأك 

لة، بتفقُّد األرحام وزايرهت ق على  األعمال الصاحلة، حتصيالً لألجر، وابتغاء مرضاة هللا، وتتحق ق تلك الصِّ م، والتصدُّ
الفقري منهم، وإصالح ذات الَبنْي، والرمحة بصغريهم، وتوقري كبريهم، ذلك أن  الصدقة على األرحام من األمور اليت 

 خص ها النيب  عليه الصالة والسالم ابلذِّ كر، فقال:

لٌة()إنَّ الصَّدقَة على املْسكنيِّ صدقٌة وعلى ذي الرَّحمِّ اثنتانِّ صَدقٌة (     300)وصِّ

 :اليتيم  كفالة وبذلك ينال املسلم رضا هللا سبحانه، واألجر العظيم من

 أمهي تها  على  يدل    ومم ا   الربِّ ،  أعمال  أفضل من ابعتبارها  اليتيم،  كفالة على   اإلسالمي ة   الشريعة   حث ت
 :تعاىل  قوله   هللا  كتاب  من وَفْضلها
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       301 

  والسالم  الصالة   عليه  النيب    أن   عنه،   هللا   رضي  الساعدي    سعد  بن سهل  عن  البخاري    أخرجه  ما النبوي ة السن ة  ومن
 :قال

    ))302والُوْسَطى  السَّبَّابَةِّ   إبْصبَـَعْيهِّ  وقالَ  َهَكذا  الَنَّةِّ  يف  الَيتِّيمِّ   وكافِّلُ  أان)( 

  الرعاية،  من  اليتيم  كافل  قد مه  لِّما هللا،   رسول   جانب  إىل  الن ة  يف   اليتيم كافل  منزلة  تعاىل   هللا   جعل  فقد 
ن  واإلحسان   والنفقة، 

َ
رشد   مبثابة  فكان   ذلك،   إىل   حمتاجاً   كان   مل

ُ
  وتتحق ق  التدبري،   حُيسن  ال   أو   يعقل،   ال   لَِّمن  امل

 حىت  ويرعاه  ويؤد به،   ماله،   من عليه ويُنفق  عياله،   مع  يعيش الكافل،   إىل   اليتيم  ضم  : األوىل   بطريقَتني،   اليتيم  كفالة
  رضي  الصحابة  عصر  يف   سادت   اليت  الطريقة  وهي  وأعظمها،  اليتيم،   كفالة  درجات   أعلى  من  وذلك  احلُلم،   يبلغ 

  الثانية  والطريقة  الكافل،  بيت إىل  ضم ه دون   كفالته  يف املشاركة أو  عليه، ابإلنفاق  اليتيم،  كفالة:  والثانية  عنهم،  هللا
 303.األوىل من  درجةً  أقل  

 
 : ختم القرآن 

عمال اخلري يف رمضان هو ختم القرآن الكرمي، فال تتوقف فوائده عند كسب األجر يف ختمه أ أحد أهم  
فحسب، فإذا قرأ املسلم كتاب هللا عز وجل وعمل به سيؤثر ذلك إجياابً على حياته وعلى اجملتمع من حوله، كما 

 .جمموعة من املصاحف وإهدائها ألصدقائك، فستنال ثواب قراءهتم للقرآن الكرمي ميكنك شراء  
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 : الدعاء للمسلمني

تتأك د أمهي ة الدعاء يف شهر رمضان، ألن ه شهر الرمحة واملغفرة، وقد حث  هللا عباده على الدعاء بعد أن أمرهم 
د الرابطة بني الصيام والدعاء، فاهلل   ألمره، ويستجيب  ةعا طل بقريٌب من العبد العابد له، مثابلصيام، لتتأك 

 قال هللا تعاىل:   304دعاءه، 

                

              

    305 

فيدعو هللا له أبن يُفر ج مه ه، ويزيل كربه،   وجيدر ابملسلم أن حيب  اخلري ألخيه املسلم كما حُيب ه لنفسه، 
 306ويُعينه على اخلري، ويدعو له بعد مماته كما دعا له يف حياته، أبن يرمحه هللا، ويغفر له.ويوف قه يف أمره،  

كما جيدر ابملسلم أن يدعو إلخوانه املسلمني جبوامع الدعاء اليت تشتمل على اخلري كل ه، وأبن يدفع عنهم  
ات، ويوف قهم إىل طاعة هللا،  الكرب والشرور، ويشفي سقيمهم، وُيطعم جائعهم، ويُبعدهم عن املعاصي واملنكر 

والتزام أوامره، وغري ذلك من األدعية الشاملة؛ فاملسلمون كالسد الواحد يف تعاملهم مع بعضهم البعض، ومن 
الدير ابلذكر أن  دعاء املسلم ألخيه املسلم قد ال ُيستجاب يف احلال، فقد يد خر هللا أجر دعاء املسلم لنفسه أو  

، وقد يدفع عنه سوءاً وشر اً مبِّْثل ما دعا به، ويكفي املسلم أن ينال فضيلة دعاء املالئكة له ألخيه إىل يوم القيامة
كل ما دعا ألخيه؛ فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه، أن  النيب  عليه الصالة والسالم 

 قال:

 ) 
ُ
َلُك امل

َ
، قاَل امل يهِّ بَظْهرِّ الَغْيبِّ   ))307وَكَُّل بهِّ: آمِّنَي، َوَلَك مبِّْثلٍ )َمن َدَعا أَلخِّ

 
.  1 جزء ،266 صفحة ماجد، دار: جدة رمضان، وفضل الصوم فقه يف الراين  نداء العفاين، هللا عبد بن حسني بن سيد الرتاب بوأ 304

 .بتصر ف 

 186: آية البقرة، سورة 305
 .بتصر ف. 2 جزء ،223 صفحة الكويت، ،( الثانية الطبعة) واألذكار األدعية فقه ،(م2003/هـ1423) احملسن عبد بن الرزاق عبد 306

 ، "واآلخرة الدنيا خبريي للمسلمني الدعاء ينبغي ، صحيح ،2732: الرقم أو الصفحة الدرداء،  أيب عن مسلم، صحيح يف مسلم، رواه  307

www.islamweb.net، 29-1-2006، بتصر ف. 23-3-2020 بتاريخ عليه اط لع. 
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 :العمل التطوعي  يف رمضان 

يُعد  التطوُّع من أعمال اخلري اليت يُؤد يها املسلم اختياراً دون إلزاٍم، بني ة نَيل األجر العظيم من هللا سبحانه،    
وترتت ب على تلك األعمال التطوعي ة العديد  وقد يُقدَّم العمل التطوعي  من املسلم ألخيه املسلم، أو للمجتمع كل ه،  

من الثمرات على الفرد واجملتمع، فاملتطو ع يستغل  أوقاته ابألعمال النافعة، ويسخ ر طاقاته يف خدمة جمتمعه وإعانته؛ 
ضاَعف هلم، قال هللا تعاىل:

ُ
 ولذلك دعا هللا عباده املؤمنني إىل البذل والعطاء ُمرتِّ باً األجر امل

                

            

    308 

: املساعدة يف إعداد املوائد اليت جيتمع عليها الفقراء واحملتاجني، وتنظيم   ومن أشكال العمل التطوعي 
زايراٍت لعيادة املرضى، وُدور األيتام، والعاجزين، وات باع النائز، وتعليم املسلمني، ونشر الثقافة بينهم، والعناية  
ابملساجد، وتنظيف مرافقها وساحاهتا، ومَجْع ما يفيض عن حاجة الناس؛ من مالبس، وكتٍب، وأدويٍة، لتوزيعها 

 309على احملتاجني، واملسامهة يف إعداد طرود الغذاء، وتوزيعها على حمتاجيها.

 

 :إحياء السُّنن املهجورة

الة والسالم من أعمال اخلري اليت يتقر ب هبا العبد  يـَُعد  إحياء السُّنن املهجورة واملأثورة عن النيب  عليه الص 
َته، ومنهجه، إذ  من رب ه؛ فإحياء تلك السُّنن يدل  على حمب ة العبد لنبي ه، وُحسن ات باعه له، يف أقواله، وأفعاله، ومسِّ

 إن  االت باع دليٌل على حمب ة النيب  عليه الصالة والسالم، قال هللا تعاىل:

 
 245: آية البقرة،: سورة 308

.  23-3-2020 بتاريخ عليه اط لع ،www.saaid.net ، "ورمضان  التطوعي العمل"  القرين، عايض  ابلقاسم بنت ابتسام. د 309
 .بتصر ف 
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         310 

ومن السُّنن اليت مُيكن إحياؤها: استحباب التسحُّر على متٍر، واحلرص على ترديد االستغفار، والسجود 
 311هلل ُشكراً ومَحْداً عند حصول النِّ عم، واندفاع النِّ قم، وهتنئة املسلم ألخيه املسلم، وغريها. 

 

 الوس يف  والدعوية التنموية األعمال :   لرابع ا املبحث
ننايف الوس معسشر املسلمني حتتاج من بعض أهل اخلري إنشاء مؤسسة دعوة و تعليمية خدمة للمجتمع  إ

إن ديننا اإلسالمي    املسلم و سنعمل على إنشاء بعض املدارس اإلسالمية هنالك يف الوس حتقيق هذا اهلدف 
وجعل ذلك من عالمات    ،   لوقوف جبانب بعضنا البعضاحلنيف قد أمران ابالعتصام والتآزر والتالحم والتعاون وا 

وقد أمر املوىل عزوجل يف كتابه احلكيم املؤمنني ابلتعاون على التقوى وأفعال اخلري ،األخوة اإلسالمية وأحد مبادئها
 قال تعاىل:وعدم التعاون على أفعال األمث والعدوان والقتل والتخريب والدمار 

 

               312 

 وقال تعاىل:

                     

           313      

 
 .31: آية عمران،  آل :سورة 310
 بتصر ف. 23-3-2020 بتاريخ عليه اط لع ،www.almoslim.net ،"واملهجورة املرتوكة العشرون  السُّننُ " العثمان، سعد 311
  اآلية ، آل عمران  سورة: 312

  2اآلية: ،املائدة سورة: 313
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  :وقال عليه الصالة والسالم

))مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل السد الواحد إذا أشتكى منه عضو 
))املسلم   وقال عليه الصالة والسالم  تداعى له سائر السد ابلسهر واحلمى(( 

 314كالبُّنيان يشد بعضه بعضا((.للمسلم كالبَـَنان أو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
314.html8072post_-/blog10/2011https://mohammedkaidalsaidilawyer.blogspot.com/  

 

https://mohammedkaidalsaidilawyer.blogspot.com/2011/10/blog-post_8072.html
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 الفصل اخلامس 

 النتائج والتوصيات

 نتائج البحث  -
 التوصيات   -

 

 

 مقابلة شخصية 

 

 مقابلة : العم أمحد دوكان  

 مقابلة : العم يوسف غان  

 مقابلة: أحد كبار السن أصول من كمبوداي ال يرغب يف ذكر امسه   

مقابلة : أحد كبار السن أصول من ابكستانيا اليرغب يف ذكر امسه يقول مقابلة :كبار   
 السن أصوله من اهلند  

 

 اإلستبيان

 جزء من اإلستبيان من أئمة و دعاة وكان الواب مقاراب ابلنسبة ملسلمي الوس 



  139 

 

 

 كيف دخل اإلسالم إىل الوس ؟  - 1 

 عن عالقتهم مبسلمي العامل ؟   - 2

 بني املساجد و مسلمي الوس؟  العالقات ماهي أمهية -3 

 كيف تثر الصالة على مسلمي الوس ؟  -4

 ثر الصالة على مسلمي الوس ؟ كيف أت -5

 كيف تئدي مسلمي الوس يف الزكاة ؟ -6 

 مسلمي الوس ؟ ما هي نتيجة الصوم يف شهر رمضان لدى  -7

 كيف إدارة أىئمة املسجد يف الوس ؟   -8 

 ؟ خالل الفرتة يف الوسكيف تتم تغيري أءمة املسجد    -9

 ؟   س ما مدى أمهية املسجد ملسلمي الو  -10

 ؟ مجاعة واحدةيف  يتعايشون  سما هي العوامل اليت جتعل مسلمي الو  -11

من بينهم يعيشون مع دايانت خمتلفة وهم   ؟ابملسجد س الو  نأي مدى يرتبط مسلمو  -12
 ؟ أقلية 

 ؟سما هو دور املسجد يف توحيد مسلمي الو -13

 ؟ سحد مسلمي الو تو اليت العبادة  ما-14

 ما هو العالقات اليت تربط مسلمي الو ابملسجد؟ -15
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أخربين عن نتيجة اإلخراج الزكاة يف رأيك وما هو أتثري ها على األغنياء للفقراء من  -16
 أجل جمتمع مسلمي الوس ؟  

 اذكر نتائج الصالة يف أفكارك وما الفوائد اليت حنصل عليها من الصالة ؟  17- 

 اذكر عن نتائج صيام شهر رمضان يف أفكارك ، فماذا يفيدان الصيام؟-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة والنتائج والتوصيات
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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
وأشهد أن حممدا عبده   يهده هللا فال مضل له ومن يضل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

   .وعلى آله وصحبه وسلمورسوله صلى هللا عليه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واملراجع  املصادر 
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  .بريوت  اهلالل،  ومكتبة  دار  م   1986 األوىل  الطبعة   ،اإلسالم  يف الصيام  ، انر  نعمان  أمني 

 الدولية   املعراج  دار   م، 1994 - 1415 األوىل،  الطبعة  ،رمضانية  رسائلالشهري،    عراد أبو  صال
 .الرايض للنشر،
 للماليني   العلم   دار   م 1974  -  1394 اخلامسة  الطبعة   ، اإلسالم  يف   الصالة   روح  طبارة،  الفتاح   عبد  عفيف
 .،لبنان   بريوت

 الدولية  املعراج  دار  ،   م   1994 - 1415  األوىل،  الطبعة  ،رمضانية  رسائلالشهري،    عراد أبو  صال
 .الرايض   للنشر،

 م 2008  - 1428 األوىل،  الطبعة  ، الزكاة  أحكام  يف الوجيز  الصاوي،   صالح 
 .والتوزيع   للنشر اإلسالم  دار

 ،  اإلسالمي  الفقه  يف   والنذور   الكفارات  و  الزكاة   أحكام موجزالكردي،   احلجي   أمحد   
 اإلسالمية   البشائر  دار  م 2001 -1422   األوىل  الطبعة

 الكتاب   دار  م   1980 - 1400 األوىل  الطبعة  ،اإلجتماعي  التأمني   يف  وأثرها  الزكاة     الشرقاوي،  أمحد بن  علي
 .الامعي

 ، اجلوامع  وخطباء  املساجد  أئمة   إىل  رسالة  ، هللا  الار  إبراهيم  بن  هللا   جار  بن  هللا   عبد 

 
 مكتبةوهبة    م2009 -ه 1430  ،الطبعةالتاسعةوالعشرون    اإلسالم  العبادةيف ، القرضاوي  يوسف

 م،دارالتوزيعوالنشراإلسالمية1996 -ه 1417،الطبعةالعبادات  فقهحسنأيوب،
  م ،جامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسالمية 1998 - ه1418   ،الطبعة الصالةبنمحمدالطيار،   عبدهللا

 ذات  م   1973   األوىل  الطبعة  ، العبادات   أحكام  شرح   يف   املختصرات  أوضح السار،    علي
 الكويت   السالسل

 اإلسالمية  والنشر  التوزيع   دار م 1996 - 1417 الطبعة  ،   العبادات   فقه   أيوب،   حسن
  اإلسالمية  سعود   بن  حممد  اإلمام   جامعة   1998 -   1418  الطبعة  ،   الصالة  ، الطيار   حممد  بن   هللا  عبد 

 والضبط، اإلسالمسلوىعليسليم    م،مكتبةوهبة1986- ه 1406   ،الطبعةالثانية   واجملتمع  القرآن   حمدالبهي،
 م،دارالتوفيقالنموذجية 1975 -ه 1406،الطبعةاألوىل    اإلجتماعي
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 م   1975  -   1406  األوىل   الطبعة   ، اإلجتماعي  والضبط  اإلسالم   ، سليم  علي  سلوى
 النموذجية  التوفيق  دار

  تربية املسلم    العبادات يف ضوء الكتاب والسنة وأثرها يفحممدحميس،

 م   1993  - هـ    1413الطبعة: األوىل،       ،املسند اجلامع  ، حممود حممد خليل

 2006لبنان   -،بريوت العامل  املسمةيف   األقلياتمسعوداخلوند،

 .انشرون   الرسالة  مؤسسة  م   1999  -   1420 ،والعشرون   الرابعة  الطبعة، الزكاة  فقه   ، القرضاوي  يوسف
 م  1984 - 1404  الثالثة  الطبعة   ، اإلسالمي اجملتمع   ،   الوحد   عبد  مصطفى

 جبدة   العريب   اإلميان  دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسجد يف الوس 
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 مسجد األزهر )مسجد كمبودييا(                 )مسجد جامع )مسجدابكستان    
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 خريطةدولة الوس                                                علم الوس           

 

 

 
 

 

 شعار دولة الوس                                              

 

 

 

 أهم مكان التارخيي و السياحي يف الوس 
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        Patuxai               Vat xiengthong 

  
                   Thatluang                                 Vat Phou 

  
Thong haihin            vat  phra kaew 

 

                                                                                                                                

             

                              

 إفطار صائم يف الوس 
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 للباحث  الذاتية السرية

 
  phetyouangkhat )(xaylaphonh    صال   داود:  اإلسم

 الوسي   اجلنسية: 

 م 1992/ 16/08  : امليالد   اتريخ
 ( Oudomxay)أودومساي   :امليالد  مكان

 :العلمية  املؤهالت
   ( Primary school Banthin)من خترجت  ،   م2005  -   م 1999   اإلبتدائية  املدرسة - 
  (Mosokheng High school)م2008- م 2005 املتوسطة   املدرسة-
 من   خترجت  2011  -  م2008  الثانوية   املدرسة-

(Mosokheng High school) 
 فطاين   جبامعة  اإلسالمية   الدراسات   بكلية   الدين  أصول   قسم  من   خترجت  م 2019  -   م 2014 الامعة-
 .فطاين  جبامعة  اإلسالمية  الدراسات  بكلية  الدين  أصول  قسم  من خترجت  م 2021- م 2019  املاجستري - 

 :املنشورة  املصنفات
 الوس   مسلمي  بني   اإلجتماعية  العالقات   توحيد   يف   العبادات  أثر  ،   سديء يوسف   وي .  د.أ صال،  داود

 

 

 

 


