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مفهوم الوعي والتوعية و�أهميتهما

د .عمر �صالح بن عمر
كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية
جامعة ال�شارقة  -الإمارات العربية املتحدة
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد و�آله و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل
يوم الدين ...وبعد:
ف�إن مو�ضوع الوعي والتوعية الدينية من املو�ضوعات القدمية اجلديدة ،والتي تتجدد احلاجة
�إليه يف كل ع�رص ،منذ ع�رص النبي � Sإىل ع�رصنا احلا�رض .وتزداد احلاجة �إليه يف هذا الع�رص ملا
وتف�ش للجهل .وحني تعي�ش الأمة على هام�ش الأحداث
ت�شهده ال�ساحة العربية من غزو ثقايفٍّ ،
وتتخلى عن دورها الريادي ،وحني تفقد م�صداقيتها فال يح�سب لها ح�ساب ،وحني تُ َ�ضيِّع مبادئ

دينها ال�سمحة وقيمه العليا ،ف�إن ذلك م�ؤذن بوجود خلل ما يتمثل يف جملة من الأمور منها:
انعدام الوعي وغياب التوعية .وي�أتي هنا دور اململكة العربية ال�سعودية مبا ب َّو�أها اهلل من مكانة
عالية و�سمعة طيبة يف نفو�س امل�سلمني قاطبة لتقوم بالدور الريادي يف توعية �ضيوف الرحمن

ب�سنها �سنة حميدة تتمثل يف« :ندوة احلج الكربى» ،ومو�ضوعها لهذا العام« :التوعية يف احلج:
ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱪ».
ولقد �رشفني اهلل تعاىل بدعوة كرمية من القائمني على هذه الندوة لأ�شارك بورقة متوا�ضعة
حول« :مفهوم الوعي والتوعية الدينية و�أهميتهما» ببيان مفهوم الوعي والتوعية الدينية ومدى
�أهمية كل منهما يف حياة امل�سلم يف زمن الغثائية ،ويف ع�رص تداعت علينا فيه الأمم كتداعي الأكلة
�إىل ق�صعتها ،والت�أكيد على �رضورتهما يف معاجلة ق�ضايا الأمة تنظريا وتطبيقا ،بتتبع الدالالت
اللغوية للم�صطلحني ،ودالالتهما يف الن�صو�ص ال�رشعية.

�أهمية الدرا�سة:
تبدو �أهمية هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:
 -1كون املفاهيم حتتل غالبا من �أي بناء فكري لأي ن�سق معريف موقع حجر الأ�سا�س .ونظرا لهذه
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الأهمية �أوىل علما�ؤنا  -رحمهم اهلل � -أولوية كربى لتو�ضيح املفاهيم مثل :معاين احلروف،
وتعريف امل�صطلحات ...وقد ع َّد العرب �أن املفهوم الوا�ضح يحتوي على معان وا�ضحة
ميكن �إدراكها ب�سهولة وي�رس« .وكما تعنى العرب ب�ألفاظها فت�صلحها وتهذبها وتراعيها...
ف�إن املعاين �أقوى عندها و�أكرم عليها و�أفخم قدرا يف نفو�سها»( ،)1ويف هذا يقول ال�شاطبي:
«واللفظ �إمنا هو و�سيلة �إىل حت�صيل املعنى املراد ،واملعنى هو املق�صود»(.)2
 -2يعد الوعي خا�صية �إن�سانية مينح الإن�سان يقظة ت�ؤهله لأن يعرف ذاته ،ويحدد عالقته بالبيئة
املحيطة به ،ومتكنه من اال�ستجابة للم�ؤثرات من حوله ا�ستجابة �صحيحة.
 -3تعد التوعية الدينية من �أهم �آليات التغيري االجتماعي يف املجتمعات الإ�سالمية التي تنفذ فيها.

�أهداف الدرا�سة:
ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 -1بيان حقيقة الوعي والتوعية لغة وا�صطالحا ،و�إبراز ما يحمله هذان اللفظان من معان
وم�شاعر ي�ستدعيها اللفظ يف �أذهان النا�س ،تت�سم باملرونة لتت�سع دالالتها �أحيانا �أو لت�ضيق
�أحيانا �أخرى بح�سب اتفاق �أهل كل اخت�صا�ص.
 -2الك�شف عن الدور املهم الذي ميكن �أن يقوم به الوعي والتوعية يف النه�ضة احل�ضارية،
وحماية الأمة من التفكك والت�رشذم.
 -3تنمية قدرة الأفراد على التفاعل الإيجابي مع املجتمع والبيئة التي يعي�شون فيها.
 -4ن�رش الفهم ال�صحيح للإ�سالم ،والتعريف مببادئ الدين ال�سمحة وقيمه العليا.
 -5غر�س املحبة بني النا�س عموما وبث روح التعاون املثمر.
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املطلب الأول:
الوعي والتوعية
يتداخل مفهوم الوعي مع مفهوم التوعية ب�شكل متالحم ومتكامل ،ميكن اعتبارهما وجهني
لعملة واحدة ،ال يكون لأي منها قيمة وال يقوم له قائمة �إال بالوجه الآخر ،فال توعية بدون وعي،
والتوعية تقود �إىل الوعي ،و�أن ال�شخ�ص الواعي يكون �أقدر على نقل «جرعة» التوعية � -أكرث
من غري الواعي.

�أو ًال :مفهوم الوعي
 -1تعريف الوعي لغة:
الوعيُ :
واحلديث يعيه وعيا و�أوعاه :حفظه وفهمه وقبله،
القلب ال�شي َء .ووعى ال�شي َء
َ
حفظ ِ

فهو واع ،وفالن �أوعى من فالن �أي �أحفظ و�أفهم .قال الأزهري  :ال َو ِع ُّي احلافظ الكي�س الفقيه.

يقال� :أوعى جدعه وا�ستوعاه �إذا ا�ستوعبه( .)3والوعاء والإعاء :ظرف ال�شيء ،واجلمع �أوعية،
ويقال ل�صدر الرجل وعاء علمه واعتقاده ت�شبيها بذلك .ووعى ال�شيء يف الوعاء و�أوعاه :جمعه
فيه ...قال عبيد بن الأبر�ص:
اخلري يبقى و�إن طــال الزمــان به

وال�رش �أخبث ما �أوعيت من زاد(.)4

الوعي :احلا ِفظ الكي�س الفقيه .وتقول :ا�ستوعى فالن من فالن حقّه �إذا
«وقال ابن الأعرابي:
ُّ

�أخذه كله؛ و�أوعى فالن َج ْدع �أنفه وا�ستوعاه �إذا ا�ستوعبه»( .)5وتو َّعى يف الأمر وا�ستوعى :ت�أنى

فيه وا�ستعمل احلزم وا�ستوعبه(.)6

ا�س ٌك وهو من
«وال َو ْع ُيِ :حف ُْظ ال�شَّ ْيءِ .وا َجل َما َع ُة من النّا�س .ومالَ ُه عنه َو ْع ٌي� :أي بُ ٌّد وتمَ ُ

و َعى ال َع ْظ ُم و ْعياً� :إِذا تمَ َ
ا�سك ِع ْن َد االنجْ ِبَا ِر .و َو ْع ُي البَ ْط ِن :مجُ ْتَ َم ُعه .ويُ ْج َم ُع� :أ ْو ِعيَةً ...و�أ ْو َع ْيتُه يف
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والر ْ�س ِغ:
ِ
أر�ض .وهو َم ْو ِع ُّي الف ُُ�ص ِ
ا�ستَ ْو َع ْتهم ال ُ
ا�ستَ ْو َعبَه ،وكذلكْ :
فا�ستَو َعاه� :أي ْ
الو َعاءِْ ،
و�ص ُّ
ال�صا ِر َخ ُة على املَيِّ ِت ،وال يُبنى ِف ْعلٌ
واعي اليَ ِت ْيم هو� :أي َوا ِل ْيه.
ِ
�أي ُم ْوثَ ُق ُهما .و ِن ْع َم ِ
والواعيَةُّ :

منه»(« .)7وال وعى لك عن ذلك �أي ال متا�سك .ووعت املِ َّد ُة يف اجلرح وعيا اجتمعت .ووعى
اجلرح وعيا �سال قيحه .والوعى القيح»( .)8ووعيت ما قال ،و�أعي ما تقول� :أي حفظت .يقال
وعيت العلم و�أوعيته �إذا حفظته وجمعته .وقال �صاحب الأفعال :وعيت العلم �أي حفظته
ووعت الأذنُ� :سمعت ،و�أوعى املتاع :جمعه يف الوعاء ،وال يقال فيه وعيت(« .)9والواعي:
ا�سم فاعل من وعى ،وهو املنتبه املدرك للأمور ولق�ضايا ع�رصه»(.)10

 -2تعريف الوعي ا�صطالحا:
ال يوجد تعريف متّفق عليه بني الأو�ساط الأكادميية مل�صطلح «الوعي»؛ فهناك من يرى �أن «الوعي

هو :الإدراك» �أو هو�«:صحوة الفكر �أو العقل» .والوعي يف ا�صطالح علم االجتماع :هو �إدراك
الفرد لنف�سه وللبيئة املحيطة به( .)11وقيل� :إدراك املرء لذاته وملا يحيط به �إدراكاً مبا�رشا ،ومن ثم يعد
الوعي �أ�سا�س كل معرفة .ويت�ضح من هذا التعريف وجود عنا�رص �إجرائية ثالثة تُك ِّون هذا املفهوم
هي� :إدراك املرء ملا يحيط به �إدراكاً مبا�رشا ،و�إدراكه لذاته ،واندماجه مع الآخرين .وي�ستعمل الوعي
كذلك مبعنى امل�س�ؤولية وااللتزام بقيم اجلماعة يف مقابل التهور واال�ستهتار .و�أما عند علماء ال�رشيعة
فهو� :ضم املعاين والقيم واملفاهيم �إىل وعاء القلب لي�ستوعبها ويحفظها ويعمل بها .ولئن تغايرت
دالالت الوعي وتعددت ف�إنها ترجع �إىل �صفة خا�صة بالإن�سان وهي الإدراك والتفكري.

ثانيا :مفهوم التوعية الدينية.
 -1تعريف التوعية لغة:
التوعية :م�صدر و َّعى وهي التفهيم والتو�ضيح والإر�شاد .وهي م�أخوذة من الوعي :وهو
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احلفظ والفهم والإدراك والعمل .والأ�صل يف الوعي �ضم ال�شيء( ،)12وما التوعية �إال �ضم
معلومات �إىل معلومات .وهي مبثابة �إفهام الغري وحتفيظهم ما ينبغي عليهم فعله و�إر�شادهم.

 -2تعريف التوعية الدينية ا�صطالحا:
للتوعية املجتمعية معان عديدة ت�ستمد يف الأغلب من غايتها ،وهي تو�ضيح ال�شيء� ،أو
التوجيه نحو �أمر مرغوب فيه من خالل القيام مبجموعة معينة من الأن�شطة ،مثل :املحا�رضات
والندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل ...وهي مهمة الأنبياء عليهم ال�سالم ومهمة نبينا ،S
قال تعاىل :ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱪ (�إبراهيم ،) ٤ :وقال عنه ربنا �سبحانه :ﱫﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱪ (اجلمعة.)٢ :
وم�صطلح «التوعية» ال جنده يف الن�صو�ص ال�رشعية ،بل جند معناه من وعظ و�إر�شاد
وتبليغ وبيان .وهي تُعنى ب�شكل متوازن باجلوانب العبادية ،وامل�سلكية ،وال�صحية ،والبيئية،
واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل التوعية بالنواحي الأمنية .ومن هذا املنطلق ،ف�إن التوعية تهدف �إىل
التوجيه والإر�شاد للتزود باملعرفة و�إك�ساب واكت�ساب اخلربة .وت�سعى للت�أثري يف �إن�سان �أو
جماعة �أو جمتمع لقبول فكرة �أو مو�ضوع ما.

ومن منطلق �شمول التوعية وعمومها فقد ُعرفت بعدة تعريفات منها:

 -1ن�رش املعرفة ال�صحيحة حول مو�ضوع معني ليت�سنى للمتلقي جتنب ال�رضر �أو جتنب الكارثة
التي قد حتدث قبل وقوعها.
 -2جعل النا�س على علم ب�أمر ما ديني �أو دنيوي ،و�إقناعهم به للعمل مبقت�ضاه� .أو هي :جمموعة
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من الأن�شطة التوا�صلية والرتبوية الهادفة �إىل �إيجاد ح�س ديني �أو دنيوي يف نفو�س النا�س،
يُرتجم �إىل �سلوك وعمل.

 -3ا�ستعمال و�سائل تعليمية و�إر�شادية حمددة لتوعية الأفراد على تعديل �سلوكهم وحتذيرهم مما
قد يحيط بهم من خماطر ،من �أجل تربيتهم على مبادئ ال�رشيعة ال�سمحة وقيمها العليا.
 -4العملية التي ت�سعى �إىل �إك�ساب الفرد وعياً حول �أمر ما �أو �أمور بعينها ،وتب�صريه باجلوانب
املختلفة املحيطة بها.

و�أما التوعية الدينية فهي:
ميكن تعريف التوعية الدينية ب�أنها« :تزويد �أفراد املجتمع مببادئ ال�رشيعة ال�سمحة وقيمها
العليا التي تعمل على حفظ الدين وترجمته ترجمة عملية يف حياة النا�س» .فهي عبارة عن
جهد منهجي منظم ي�صب يف تعريف الإن�سان مب�س�ؤولياته وواجباته الدينية ،وتعميق التزاماته
بتعاليم دينه يف خمتلف منا�شط احلياة باعتباره خليفة يف الأر�ض و ُمك َّلفا بالعبادة و�إعمار الكون

وامل�ساهمة يف �صناعة حياة �سعيدة من�سجمة مع توجيهات الإ�سالم .ويدخل يف هذا اجلهد
املنهجي املوجه كل الن�شاطات والفعاليات والأعمال والتوجيهات التي ت�صدر عن �أفراد �أو
م�ؤ�س�سات ر�سمية �أو �شعبية ،دعوية �أو تربوية ،ثقافية �أو خريية� ،إعالمية �أو �أدبية �أو ذات طابع
�آخر والتي تعمل على تذكري الإن�سان بعقيدة الإ�سالم و�رشيعته ونظامه الأخالقي وهديه يف
�ش�ؤون احلياة عموما وفق برامج وخمططات وو�سائل و�أ�ساليب تنا�سب خمتلف املو�ضوعات،
وخمتلف �رشائح املجتمع و�أ�صناف النا�س فيه .كما يُنظم هذا اجلهد والعمل والن�شاط والوعي

ب�صورة تتحدد فيها نوعية الق�ضايا التي تعالج ،ونوعية امل�ضمون واخلطاب والتوجيه املنا�سب
لها ،ونوعية ال�شخ�صيات التي توجه لها هذه الربامج ،ونوعية املناهج والأ�ساليب التي
تنا�سبها ،ونوعية الو�سائل التي ميكن توظيفها لتحقيق الأهداف املرجوة من هذا اجلهد �أو
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الن�شاط .ووبهذا تطول التوعية الدينية خمتلف منا�شط احلياة الإن�سانية ،وتتوجه نحو معاجلة
خمتلف ق�ضايا الإن�سان(.)13
وحني نتحدث عن التوعية الدينية ف�إننا نتحدث عن جتليات الإ�سالم ال�شمويل العاملي
الواقعي املتوازن على م�ستوى احلياة الفردية واجلماعية والأ�رسية واملجتمعية وعلى م�ستوى
الأمة والإن�سانية ،انطالقا من الر�ؤية التوحيدية ومناهج احلياة الإ�سالمية .ومن ث ََّم تكون التوعية
الدينية يف حقيقتها جت�سيدا واقعيا ملمو�سا للر�ؤية الكونية الإ�سالمية ولنظم احلياة الإ�سالمية يف

العقيدة وال�رشيعة والأخالق« ،فالعقيدة من الزوايا االجتماعية لي�ست جمرد نظام للعبادة� ،أو
ال�شعائر التقليدية ،بل هي تركيب ثقايف ...وهذه املظاهر الكربى للعقيدة التي تندمج يف ن�سيج
احلياة ،وترتكز ب�صفة خا�صة يف جوانب احلياة الأ�رسية الدقيقة»( ،)14وغريها من اجلوانب .كما
�أنها ذلك الواقع احليوي الذي يج�سد حقائق ومقا�صد الإ�سالم يف �صورة نظم وعادات وتقاليد
وعبادات ومعامالت و�صور ورموز ومهن وحرف و�أعمال و�أذواق و�أخالق وف�ضائل و�آداب
وقيم و�أعراف وم�ؤ�س�سات ومعارف وعلوم وفنون .فهي جت�سيد ملفردات ومفاهيم ومعاين منهاج
احلياة الإ�سالمية والر�ؤية الكونية التوحيدية و�أ�ساليب ال�سلوك والفعل الإ�سالمي .وتقا�س �أ�صالة
التوعية القائمة يف املجتمعات الإ�سالمية وفعاليتها مبدى توافقها وان�سجامها �أو عدم توافقها
وان�سجامها مع قيم الدين الإ�سالمي وتعاليمه.

ثالثا :الوعي والتوعية يف الن�صو�ص ال�شرعية.
 -1من التنزيل:
قول اهلل تعاىل :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱪ (االن�شقاق )٢٣ :الإيعاء ما يجمعون يف �صدورهم
من التكذيب والإثم.
قال اجلوهري :واهلل �أعلم مبا يوعون �أي ي�ضمرون يف قلوبهم من التكذيب( .)15و�أ�صل كلمة
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(يُو ُعون) من الوعاء ،فيقال� :أوعيت ال�شيء �أي جعلته يف وعاء� ،أي واهلل �أعلم مبا يجمعون يف
�صدورهم من ال�رشك والتكذيب فهو جمازيهم عليه يف الدنيا والآخرة( .)16وقال الزخم�رشي:

«ما يجمعون يف �صدورهم وي�ضمرون من الكفر واحل�سد والبغي والبغ�ضاء� .أو مبا يجمعون يف
�صحفهم من �أعمال ال�سوء ويدخرون لأنف�سهم من �أنواع العذاب»(.)17
وقوله تعاىل :ﱫ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ (احلاقة( )١٢ :واعية) :يعني حافظة
عقلت عن اهلل ما �سمعت ،وانتفعت مبا �سمعت من كتاب اهلل .وروى ب�سنده عن عبد اهلل بن
ر�ستم قال�« :سمعت بريدة يقول �سمعت ر�سول اهلل  Sيقول لعلي( :يا علي� ،إن اهلل �أمرين
�أن �أدنيك وال �أق�صيك ،و�أن �أعلمك ،و�أن تعي ،وحق على اهلل �أن تعي) ،قال :فنزلت ﱫﭪ

ﭫ ﭬﱪ( .)18ويف رواية عن النبي  Sعند نزول هذه الآية�( :س�ألت اهلل �أن يجعلها �أذنك
يا علي ،قال علي :فما ن�سيت �شيئاً بعد ذلك ،وما كان يل �أن �أن�سى)( .)19وروى الطربي عن
ابن زيد يف قوله تعاىل( :واعية) �أي :يحذرون معا�صي اهلل �أن يعذبهم اهلل عليها كما عذب
من كان قبلهم ت�سمعها فتعيها �إمنا تعي القلوب ما ت�سمع الآذان من اخلري وال�رش من باب
الوعي»( .)20ويقال :لكل �شيء حفظته يف نف�سك وعيته ووعيت العلم ،ووعيت ما قلت.
ويقال :لكل ما حفظته يف غري نف�سك� :أوعيته ،يقال � :أوعيت املتاع يف الوعاء .ف�إن قيل :لمِ َ
قال�( :أُ ُذ ٌن واعِ يَةٌ) على التوحيد والتنكري؟ قلنا :للإيذان ب�أن الوعاة فيهم قلة ،ولتوبيخ النا�س

بقلة من يعي منهم ،وللداللة على �أن الأذن الواحدة �إذا وعت وعقلت عن اهلل فهي ال�سواد
الأعظم عند اهلل ،و�أن ما �سواها ال يلتفت �إليهم ،و�إن امتلأ العامل منهم( .)21وقيل« :وتعيها
�أذن واعية �أي �أذن حتفظ ما �سمعت وتعمل به وقال الفراء لتحفظها كل �أذن فتكون عظة ملن
ي�أتي بعده»(.)22
وقوله تعاىل :ﱫﭷﭸﱪ (املعارج� )١٨ :أي جعله يف وعاء وكنزه ،ومل ي�ؤد الزكاة واحلقوق
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الواجبة فيها ...ويف هذا �إ�شارة �إىل حب الدنيا ،فجمع �إ�شارة �إىل احلر�ص ،و�أوعى �إ�شارة �إىل
الأمل ،وال �شك �أن جمامع �آفات الدين لي�ست �إال هذه(.)23
ويف قوله تعاىل :ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱪ (البقرة )٧ :تعبري
عن عدم الوعي ،حيث بني �سبحانه �أن املانع لهم من الإميان هو �أن قلوبهم قد ُخ ِتمت .واخلتم
م�صدر ختمت ال�شيء ختما فهو خمتوم وخمتم �شدد للمبالغة ومعناه التغطية على ال�شيء واال�ستيثاق
منه حتى ال يدخله �شيء ومنه :ختم الكتاب والباب وما ي�شبه ذلك حتى ال يو�صل �إىل ما فيه،
وال يو�ضع فيه غري ما فيه .وقد و�صف اهلل تعاىل قلوب الكفار بع�رشة �أو�صاف :باخلتم والطبع
والريْن واملوت والق�ساوة واالن�رصاف واحلمية والإنكار؛ فقال يف الإنكار:
وال�ضيق واملر�ض َّ

ﱫﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﱪ (النحل .)٢٢ :وقال
يف احلمية :ﱫ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﱪ (الفتح .)٢٦ :وقال يف االن�رصاف:ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ (التوبة.)١٢٧ :
وقال يف الق�ساوة :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱪ (الزمر .)٢٢ :وقال :ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱪ (البقرة .)٧٤ :وقال يف املوت :ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﱪ (الأنعام ،)١٢٢ :وقال :ﱫ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

الريْن :ﱫﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ (املطففني.)١٤ :
ﭜ ﱪ (الأنعام )٣٦ :وقال يف َّ
وقال يف املر�ض :ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱪ (البقرة .)١٠ :وقال يف ال�ضيق:ﱫﭑ
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱪ (الأنعام.)١٢٥ :
وقال يف الطبع:ﱫﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ (املنافقون،)٣ :
وقال :ﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﱪ (النحل .)١٠٨ - ١٠٧ :وقال يف اخلتم :ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱪ (البقرة.)٧ :
والفكر يف �آياته .واخلتم
واخلتم على القلوب :عدم الوعي عن احلق �سبحانه مفهو َم خماطباته
َ

على ال�سمع :عدم فهمهم للقر�آن �إذا تلي عليهم �أو دعوا �إىل وحدانيته .واخلتم على الأب�صار:
عدم هدايتها للنظر يف خملوقاته وعجائب م�صنوعاته( .)24ويف هذا املعنى يقول �سبحانه وتعاىل:
ﱫﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﱪ(البقرة« )٨٨ :جمع �أغلف وهو الذي

عليه غ�شاوة فال يعي وال يفقه .قال ابن عبا�س :غ ُلف ب�ضم الالم جمع ِغالف واملعنى �أن قلوبنا
�أوعية للعلم فال حتتاج �إىل علمك .وقيل� :أوعية من الوعي ال ت�سمع حديثاً �إال وعته �إال حديثك
ف�إنها ال تعيه وال تعقله ولو كان خرياً لفهمته ووعته(.)25
يف هذه الآيات توجيه تربوي عميق ومهم للواعظني والدعاة حتى ي�ساهموا بعقولهم النرية،
وقلوبهم اليقظة ،وفهمهم الر�شيد ،وب�صائرهم احلية ،ور�ؤاهم البعيدة يف احلفاظ على دينهم
و�رشيعة ربهم .وفيها بيان للطريق الأ�سلم يف توعية النا�س و�إر�شادهم قبل �أن تغرق بهم ال�سفينة،
ولن تغرق ال�سفينة ما دامت التوعية قائمة بني النا�س .ومن هذا املنطق جند التوعية الدينية ذات
عمق تربوي متميز ،نلحظ فيه التدرج يف التوعية والتوجيه ،والتنوع يف الأ�ساليب والو�سائل
الكفيلة بن�رش الثقافة الدينية ،مثال ذلك ما جاء يف التوعية النبوية يف الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر حني قال« :من ر�أى منكم منكرا فليغريه بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ،ف�إن مل ي�ستطع
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فبقلبه وذلك �أ�ضعف الإميان»( .)26ومثل ما جاء يف التدرج يف الإ�صالح بني الزوجني؛ من وعظ
وهجر يف امل�ضجع و�رضب ت�أديبي غري مربح ،مع مراعاة عدم البغي على الزوجة ب�أي �شكل
من الأ�شكال ،قال اهلل �سبحانه وتعاىل :ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ

(الن�ساء .)٣٤ :بهذا املنطق القر�آين التوعوي يو�ضح الإ�سالم منهج التوعية الدينية املتميز بالنزوع
نحو الرتبية والتدرج وال�سعي �إىل احلفاظ على الوفاق الأ�رسي والو�صول �إىل �صالح املجتمع
بكل الو�سائل امل�رشوعة.

 -2ومن احلديث:
ال�شاه ُد الغا ِئ َب ف�إ ّن ال�شاه َد َع َ�سى �أن يُبَ ِّل َغ َمن ُهو �أ ْو َعى ل ُه ِمن ُه»(،)27
قول الر�سول ِ « :Sليُبَ ِّل ِغ ِ

و(�أوعى) �أي� :أحفظ ،من الوعي وهو :احلفظ والفهم ...وقوله( :ليبلغ ال�شاهد)� ،أي احلا�رض يف
املجل�س الغائب عنه ،واملراد منه �إما تبليغ القول املذكور� ،أو تبليغ جميع الأحكام .ومن الأحكام
امل�ستنبطة :الأول� :أن العامل يجب عليه تبليغ العلم ملن مل يبلغه ،وتبيينه ملن ال يفهمه ،وهو امليثاق
الذي �أخذه اهلل تعاىل على العلماء ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﱪ (�آل عمران .)١٨٧ :الثاين� :أنه ي�أتي يف �آخر الزمان من يكون له من الفهم يف
العلم من لي�س ملن تقدمه ،و�أن ذلك يكون يف الأقل ،لأن « ُر َّب» مو�ضوعة للتقليل ،و«ع�سى»

مو�ضعها الإطماع ،ولي�ست لتحقيق ال�شيء .الثالث :فيه �أن حامل احلديث يجوز �أن ي�ؤخذ عنه،
و�إن كان جاه ًال مبعناه ،وهو م�أخوذ من تبليغه ،حم�سوب يف زمرة �أهل العلم( .)28وقال ابن بطال:
كل من خاطبه النبي  Sبتبليغ العلم من كان يف زمنه فالتبليغ عليه متعني ،و�أما من بعدهم فالتبليغ
عليهم فر�ض كفاية .قلت :فيه نظر ،فقد ذكر �أبو بكر بن العربي �أن التبليغ عن النبي  Sفر�ض
كفاية �إذا قام به واحد �سقط عن الباقني ،وقد كان النبي � Sإذا نزل عليه الوحي واحلكم ال يبوح
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به يف النا�س ،لكن يخرب به من ح�رضه ثمة على ل�سان �أولئك �إىل َمن و َراءهم قوماً بعد قوم ،قال:

فالتبليغ فر�ض كفاية والإ�صغاء فر�ض عني .والوعي واحلفظ يرتتبان على معنى ما ي�ستمع به ،ف�إن
كان ما يخ�صه تعني عليه ،و�إن كان يتعلق به وبغريه كان العمل فر�ض عني .والتبليغ فر�ض كفاية
وذلك عند احلاجة �إليه ،وال يلزمه �أن يقول ابتداء وال بعده(.)29

وحديث حممد بن جبري بن ُم ْط ِع ٍم عن �أبيه قال :قام ر�سول اللهَّ ِ Sبالخْ َ ْي ِف من ِمنًى فقال:
(نَ�ضرَّ َ اهلل ا ْم َر�أً �سمع مقالتي َف َو َعا َها ،ث َُّم �أَ َّدا َها �إىل من مل يَ ْ�س َم ْع َها َف ُر َّب َحا ِم ِل ِف ْق ٍه َال ِف ْق َه له َو ُر َّب
يح ُة ِل َولىِ ِّ
َحا ِم ِل ِف ْق ٍه �إىل من هو �أَ ْف َق ُه منه .ثَ َال ٌث َال يَ ِغ ُّل عليهم َق ْل ُب المْ ُ ْ�ؤ ِم ِن ِ�إ َخ َال ُ
�ص الْ َع َم ِلَ ،والنَّ ِ�ص َ
الأَ ْم ِرَ ،ولُ ُزو ُم الجْ َ َما َع ِة ف�إن َد ْع َوتَ ُه ْم تَ ُكو ُن من َو َرا ِئ ِه(« ،))30ففي هذا احلديث دعاء من النبي S

ملن �سمع كالمه ووعاه وبلغه بالن�رضة وهي البهجة ون�ضارة الوجه وحت�سينه .ولو مل يكن يف ف�ضل
العلم �إال هذا وحده لكفى به �رشفا ف�إن النبي  Sدعا ملن �سمع كالمه ووعاه وحفظه وبلغه.
وهذه هي مراتب العلم �أولها وثانيها �سماعه وعقله ،ف�إذا �سمعه وعاه بقلبه �أي عقله وا�ستقر يف
قلبه كما ي�ستقر ال�شيء الذي يوعى يف وعائه وال يخرج منه»( .)31وقوله( :فبلغه) �أي �أداه من
يبلغه كما �سمعه �أي من غري زيادة وال نق�ص ،فمن زاد �أو نق�ص فهو مغري ال مبلغ ،فيكون الدعاء
م�رصوفا عنه .قال الطيبي( :كما �سمعه) �إما حال من فاعل بلغه ،و�إما مفعول مطلق ،و�إما مو�صولة
�أو م�صدرية .قال التورب�شتي :و«رب» مو�ضوعة للتقليل فا�ستعريت يف احلديث للتكثري ،فرب
مبلغ بفتح الالم �أوعى �أي �أعظم تذكرا .قال املظهر وعى يعي وعيا �إذا حفظ كالما بقلبه ودام
على حفظه ومل ين�سه .وقال الطيبي :الوعي �إدامة احلفظ وعدم الن�سيان من �سامع ملا رزق من
جودة الفهم وكمال العلم واملعرفة(.)32
و�أوعى النا�س للأحاديث �أ�صحاب النبي � ،Sسمعوها منه  Sو�أدوها ،فلهم �أجر
احلمل والأداء؛ �أدوها �إىل من هو �أفقه منهم �أو �إىل غري فقيه .واملف�رس املقت�رص يف علم التف�سري
46

نـدوة احلـج الكبـرى

على حكاية املنقول �سامع وم�ؤد كما �أن حافظ القر�آن والأخبار حامل وم�ؤد .وكذلك علم
احلديث يت�شعب �إىل هذه الأق�سام �سوى القراءة وت�صحيح املخارج ،فدرجة احلافظ الناقل
كدرجة معلم القر�آن احلافظ له ،ودرجة من يعرف ظاهر معانيه كدرجة املف�رس ،ودرجة من
يعتني بعلم �أ�سامي الرجال كدرجة �أهل النحو واللغة لأن ال�سند والرواية �آلة النقل و�أحوالهم
يف العدالة �رشط ل�صالح الآلة للنقل( .)33و�أما اجلاهل فوظيفته يف هذه الأمانة �أن ي�ؤديها �إىل
�أهلها بالوفاء والت�سليم .ووظيفة احلامل احلاذق �أي�ضاً �أن ي�ؤديها �إىل من ع�ساه �أحذق منه يف
الفهم والتفهيم ( .)34ومن الذين قال فيهم النبي ( :Sن�رض اهلل امرءا �سمع مقالتي فوعاها
ثم �أداها) عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما حرب الأمة وترجمان القر�آن مقدار ما �سمعه
من النبي ال يبلغ نحو الع�رشين حديثا الذي يقول فيه�« :سمعت ور�أيت» ،و�سمع الكثري
من ال�صحابة ،وبورك له يف فهمه واال�ستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها .قال �أبو حممد
بن حزم :وجمعت فتواه يف �سبعة �أ�سفار كبار وهي بح�سب ما بلغ جامعها و�إال فعلم ابن
عبا�س كالبحر وفقهه وا�ستنباطه وفهمه يف القر�آن باملو�ضع الذي فاق به النا�س وقد �سمعوا ما
�سمع وحفظوا القر�آن كما حفظه ولكن �أر�ضه كانت من �أطيب الأرا�ضي و�أقبلها للزرع فبذر
فيها الن�صو�ص ف�أنبتت من كل زوج كرمي و(ذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء واهلل ذو الف�ضل
العظيم) .و�أين تقع فتاوي ابن عبا�س وتف�سريه وا�ستنباطه من فتاوي �أبي هريرة وتف�سريه؟
و�أبو هريرة �أحفظ منه ،بل هو حافظ الأمة على الإطالق ،ي�ؤدي احلديث كما �سمعه ،ويدر�سه
بالليل در�سا ،فكانت همته م�رصوفة �إىل احلفظ وتبليغ ما حفظه كما �سمعه ،وهمة ابن عبا�س
م�رصوفة �إىل التفقه واال�ستنباط وتفجري الن�صو�ص و�شق الأنهار منها وا�ستخراج كنوزها(.)35
ومن ال يحفظ القر�آن وال يعرف معانيه وال يعرف احلديث وال معانيه من �أين يكون عارفا
باحلقائق امل�أخوذة عن الر�سول  ،Sو�إذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة
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�إىل اهلل ور�سوله �أقرب كانت بالقر�آن واحلديث �أعرف و�أعظم عناية ،و�إذا كانت عن اهلل وعن
ر�سوله � Sأبعد كانت عنهما �أن�أى( .)36وقال ابن قيم اجلوزية يف حديث (ن�رض اهلل امر�أً �سمع
مقالتي فوعاها« :)...ولو مل يكن يف ف�ضل العلم اال هذا وحده لكفى به �رشفا ف�إن النبي دعا
ملن �سمع كالمه ووعاه وحفظه وبلغه .وهذه هي مراتب العلم� :أولها وثانيها� :سماعه وعقله،
ف�إذا �سمعه وعاه بقلبه �أي عقله وا�ستقر يف قلبه كما ي�ستقر ال�شيء الذي يوعى يف وعائه وال
يخرج منه ،وكذلك عقله هو مبنزلة عقل البعري والدابة ونحوها حتى ال ت�رشد وتذهب .ولهذا
كان الوعي والعقل قدرا زائدا على جمرد �إدراك املعلوم .املرتبة الثالثة :تعامده وحفظه حتى
الين�ساه فيذهب .املرتبة الرابعة :تبليغه وبثه يف االمة ليح�صل به ثمرته ومق�صوده وهو بثه يف
الأمة ،فهو مبنزلة الكنز املدفون يف الأر�ض الذي ال ينفق منه وهو معر�ض لذهابه ،ف�إن العلم
ما مل ينفق منه ويعلم ف�إنه يو�شك �أن يذهب ،ف�إذا �أنفق منه منا وزكا على االنفاق ،فمن قام بهذه
املراتب الأربع دخل حتت هذه الدعوة النبوية املت�ضمنة جلمال الظاهر والباطن ف�إن الن�رضة
هي البهجة واحل�سن الذي يك�ساه الوجه من �آثار الإميان وابتهاج الباطن به ،وفرح القلب
و�رسوره والتذاذه به ،فتظهر هذه البهجة وال�رسور والفرحة ن�ضارة على الوجه ،ولهذا يجمع
له �سبحانه بني البهجة وال�رسور والن�رضة كما يف قوله تعاىل( :فوقاهم اهلل �رش ذلك اليوم
ولقاهم ن�رضة و�رسورا) فالن�رضة يف وجوههم وال�رسور يف قلوبهم .واملق�صود �أن هذه الن�رضة
يف وجه من �سمع �سنة ر�سول اهلل  Sووعاها وحفظها وبلغها فهي �أثر تلك احلالوة والبهجة
وال�رسور الذي يف قلبه وباطنه .وقوله( :رب حامل فقه �إىل من هو �أفقه منه) تنبيه على فائدة
التبليغ ،و�أن املبلغ قد يكون �أفهم من املبلغ فيح�صل له يف تلك املقالة ما مل يح�صل للمبلغ.
�أو يكون املعنى �أن املبلغ قد يكون �أفقه من املبلغ ،ف�إذا �سمع تلك املقالة حملها على �أح�سن
وجوهها وا�ستنبط فقهها وعلم املراد منها .والنا�س ق�سمان :ق�سم احلفاظ معتنون بال�ضبط
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واحلفظ والأداء كما �سمعوا ،وال ي�ستنبطون وال ي�ستخرجون كنوز ما حفظوه .وق�سم معتنون
باال�ستنباط وا�ستخراج الأحكام من الن�صو�ص والتفقه فيها»(.)37
ويف حديث عبد اهلل بن م�سعود  Dقال :قال ر�سول اهلل ( :Sا�ستحيوا من اهلل حق احلياء.
قال :قلنا� :إنا لن�ستحي يا ر�سول اهلل  .Sقال :لي�س ذلك ولكن من ا�ستحيى من اهلل حق احلياء؛
فليحفظ الر�أ�س وما حوى ،وليحفظ البطن وما وعى ،وليذكر املوت والبلى ،ومن �أراد الآخرة
ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد ا�ستحيا من اهلل حق احلياء ( . ))38ويف رواية( :واجلوف وما
وعى)� ،أي ما جمع من الطعام وال�رشاب حتى يكونا من حلهما .وقيل :يعني البطن والفرج وهما
ي�سميان الأجوفني .وقيل� :أراد ما ح�شوته فيه وجمعته من طعام و�رشاب حتى يكون من وجهه
وعلى وجهه (�أي من احلالل) .وقيل� :أراد القلب والدماغ لأنهما جممعا العقل عند قائل هذا(.)39
"فمن ا�ستطاع �أال يجعل يف بطنه �إال حالال فليفعل ،ف�إن �أول ما يننت من الإن�سان بطنه .وقوله:
الر�أ�س وما احتوى ،يريد ما فيه من ال�سمع والب�رص والل�سان �أن ال ي�ستعمل ذلك �إال يف حله .و�أما
القول الآخر :يقول :ال تن�سوا اجلوف وما وعى يعني القلب وما وعى من معرفة اهلل تعاىل والعلم
بحالله وحرامه وال ي�ضيع ذلك .ويريد بالر�أ�س وما احتوى الدماغ .و�إمنا خ�ص القلب والدماغ
لأنهما جممع العقل وم�سكنه ،ومن ذلك حديث النبي عليه ال�سالم�( :إن يف اجل�سد مل�ضغة �إذا
�صلحت �صلح بها �سائر اجل�سد ،و�إذا ف�سدت ف�سد بها �سائر اجل�سد وهي القلب)(.)40
ويف احلديث الذي ف�رس فيه النبي  Sالوحي ملا �س�أله احلارث بن ه�شام( :كيف ي�أتيك الوحي؟
فقال� :أحيانا ي�أتيني مثل �صل�صلة اجلر�س وهو �أ�شده علي فيف�صم عني وقد وعيت ما قال .و�أحيانا
يتمثل يل امللك فيكلمني ف�أعي ما يقول) ويف العبارة عن الوعي يف الأوىل ب�صيغة املا�ضي ويف
الثانية ب�صيغة امل�ضارع لطيفة من البالغة وهي �أن الكالم جاء جميء التمثيل حلالتي الوحي فمثل
احلالة الأوىل بالدوي الذي هو يف املتعارف غري كالم و�أخرب �أن الفهم والوعي يتبعه غب انق�ضائه
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فنا�سب عند ت�صوير انق�ضائه وانف�صاله العبارة عن الوعي باملا�ضي املطابق لالنق�ضاء واالنقطاع
ومثل امللك يف احلالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم والكالم ي�ساوقه الوعي فنا�سب العبارة
بامل�ضارع املقت�ضي للتجدد( .)41وكذلك �أجيب عن هذه امل�س�ألة «ب�أن الوعي يف الأول ح�صل
قبل الف�صم وال يت�صور بعده ويف الثاين الوعي حال املكاملة وال يت�صور قبلها �أو لأنه كان الوعي
يف الأول عند غلبة التلب�س بال�صفات امللكية ف�إذا عاد �إىل حالته اجلبلية كان حافظا ف�أخرب عن
املا�ضي بخالف الثاين ف�إنه على حالته املعهودة �أو يقال لفظة قد تقرب املا�ضي �إىل احلال و�أعي
فعل م�ضارع للحال فهذا ملا كان �رصيحا يحفظه يف احلال»(.)42
ويف حديث الإ�رساء« :ذكر يف كل �سماء �أنبياء قد �سماهم (ف�أوعيت منهم �إدري�س يف
الثانية( )43قال ابن الأثري :هكذا روي ،ف�إن �صح فيكون معناه �أدخلته يف وعاء قلبي يقال� :أوعيت
ال�شيء يف الوعاء �إذا �أدخلته فيه قال :ولو روي وعيت مبعنى حفظت لكان �أبني و�أظهر( .)44ومنه
حديث الإ�رساء ذكر يف كل �سماء �أنبياء قد �سماهم( ...ف�أوعيت منهم �إدري�س يف الثانية) هكذا
روى ف�إن �صح فيكون معناه� :أدخلته يف وعاء قلبي(.)45
ويف احلديث قوله ( :Sال توعي فيوعى عليك)(� )46أي :ال جتمعي وت�شحي بالنفقة في�شح
عليك وجتازي بت�ضييق رزقك( .)47وقريب من هذا قولهم« :ال ت�شحي وجتمعيه يف الأوعية جمع
�شح ،وحتفظيه وال تنفقيه في�شح عليك� ،أي يقرت رزقك وال يخلف لك وال يبارك» ( ،)48و�إ�سناد
الوعي �إىل اهلل جماز عن الإم�ساك(.)49
وقوله ( :Sيف الأنف �إذا ا�ستوعى جدعا الدية)(� )50أي :ا�ستو�صل ،ويف رواية �أخرى:
(ا�ستوعب) بالباء .ومثله قوله  Sيف حديث الزبري( :فا�ستوعى للزبري حقه)(� )51أي ا�ستوعبه
(وا�ستوفاه).
ويف احلديث يف دعاء النبي � Sأنه قال( :اللهم �أمتعني ب�سمعي وب�رصي ،واجعلهما الوارث
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مني) «قال ابن �شميل� :أي �أبقهما معي �صحيحني �سليمني حتى �أموت وقيل� :أراد بقاءهما
وقوتهما عند الكرب وانحالل القوى النف�سانية ،فيكون ال�سمع والب�رص وارثي �سائر القوى
والباقيني بعدها .وقال غريه� :أراد بال�سمع :وعي ما ي�سمع والعمل به ،وبالب�رص :االعتبار مبا يرى
ونور القلب الذي يخرج به من احلرية والظلمة �إىل الهدى»( .)52ويف حديث �أن�س � Dأنه S

قال له( :يا ذا الأذنني) ،قيل :معناه احل�ض على ح�سن اال�ستماع والوعى لأن ال�سمع بحا�سة
الأذن ،ومن خلق اهلل له �أذنني ف�أغفل اال�ستماع ومل يح�سن الوعى مل يعذر  .وقيل �إن هذا القول
من جملة مزحه  Sولطيف �أخالقه(.)53

 -3ويف الأثر:
حديث �أبي �أمامة�( :إن اهلل ال يعذب قلبا وعى القر�آن)( )54قال ابن الأثري� :أي عقله �إميانا به
وعمال ،ف�أما من حفظ �ألفاظه و�ضيع حدوده ف�إنه غري واع له(.)55
وقال علي بن طالب« :يا كميل بن زياد ،القلوب �أوعية ،فخريها �أوعاها»( ...)56ي�شبه
القلب بالوعاء والإناء والوادي ،لأنه وعاء للخري وال�رش ...وقال تعاىل :ﱫﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﱪ �شبه العلم باملاء النازل من ال�سماء والقلوب يف �سعتها و�ضيقها بالأودية،
فقلب كبري وا�سع ي�سع علما كثريا كواد كبري وا�سع ي�سع ما ًء كثريا ،وقلب �صغري �ضيق ي�سع

علما قليال كواد �صغري �ضيق ي�سع ما ًء قليال ،ولهذا قال النبي ( :Sال ت�سموا العنب الكرم ف�إن

الكرم الرجل امل�سلم)( )57ف�إنهم كانوا ي�سمون �شجر العنب الكرم لكرثة منافعه وخريه والكرم
كثرية اخلري واملنافع ف�أخربهم �أن قلب امل�ؤمن �أوىل بهذه الت�سمية لكرثة ما فيه من اخلري واملنافع.
وقوله« :فخريها �أوعاها» يراد به �أ�رسعها وعيا و�أثبتها وعيا ويراد به �أي�ضا �أح�سنها وعيا فيكون

ح�سن الوعي الذي هو �إيعاء ملا يقال له يف قلبه هو �رسعته وكرثته وثباته .والوعاء من مادة الوعي
ف�إنه �آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفرا�ش والب�ساط ونحوها ويو�صف بذلك القلب والأذن كقوله
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تعاىل :ﱫ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ (احلاقة )١٢ :قال قتادة �أذن �سمعت وعقلت عن اهلل
ما �سمعت .وقد �سبق تف�سري هذه الآية .والوعي تو�صف به الأذن كما يو�صف به القلب يقال:
قلب واع ،و�أذن واعية ملا بني الأذن والقلب من االرتباط .فالعلم يدخل من الأذن �إىل القلب
فهي بابه والر�سول املو�صل �إليه العلم ،كما �أن الل�سان ر�سوله امل�ؤدى عنه ،ومن عرف ارتباط
اجلوارح بالقلب علم �أن الأذن �أحقها �أن تو�صف بالوعي ،و�أنها �إذا وعت وعى القلب .ويف
حديث جابر يف املثل الذي �رضبته املالئكة للنبي  Sولأمته وقول امللك له( :ا�سمع �سمعت
�أذنك ،واعقل عقل قلبك)( )58فلما كان القلب وعا ًء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان

ح�صول العلم موقوفا على ح�سن اال�ستماع وعقل القلب .والعقل هو �ضبط ما و�صل �إىل القلب
و�إم�ساكه حتى ال يتفلت منه ومنه :عقل البعري والدابة والعقال ملا يعقل به وعقل االن�سان ي�سمى
عقال لأنه يعقله عن اتباع الغي والهالك ولهذا ي�سمى حجرا لأنه مينع �صاحبه كما مينع احلجر ما
حواه ،فعقل ال�شيء �أخ�ص من علمه ومعرفته ،لأن �صاحبه يعقل ما علمه فال يدعه يذهب كما
تعقل الدابة التي يخاف �رشودها .وللإدراك مراتب بع�ضها �أقوى من بع�ض ف�أولها ال�شعور ثم
الفهم ثم املعرفة ثم العلم ثم العقل ،ومرادنا بالعقل امل�صدر ال القوة الغريزية التي ركبها اهلل يف
الإن�سان فخري القلوب ما كان واعيا للخري �ضابطا له ولي�س كالقلب القا�سي الذي ال يقبله فهذا
قلب حجري وال كاملائع الأخرق الذي يقبل ولكن ال يحفظ وال ي�ضبط ،فتفهيم الأول كالر�سم
يف احلجر وتفهيم الثاين كالر�سم على املاء ،بل خري القلوب ما كان لينا �صلبا يقبل بلينه ما ينطبع
فيه ويحفظ �صورته ب�صالبته فهذا تفهيمه كالر�سم يف ال�شمع و�شبهه(.)59
ويف قول الراوي�( :أيها الأمري �أحدثك قوال قام به النبي  Sالغد من يوم الفتح� ،سمعته �أذناي،
ووعاه قلبي ،و�أب�رصته عيناي حني تكلم به)(( ،)60ووعاه قلبي) عطف على�( :سمعته �أذناي) من
الوعي وهو :احلفظ .وقوله�( :سمعته �أذناي� )...إىل �آخره� ،إ�شارة منه �إىل مبالغته يف حفظه من
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جميع الوجوه .ففي قوله�( :سمعته �أذناي) نفي �أن يكون �سمعه من غريه .وقوله ( :ووعاه قلبي)
حتقيق لفهمه والتثبت يف تعقل معناه .وقوله( :و�أب�رصته عيناي) زيادة يف حتقق ال�سماع والفهم
عنه بالقرب منه والر�ؤية ،و�أن �سماعه منه لي�س اعتماداً على ال�صوت دون حجاب ،بل الر�ؤية
وامل�شاهدة( .)61ومتى كان القلب �أفرغ كان الوعي ملا يلقى �إليه �أكرث ،لأن الغالب يف الفجر �أن
تكون اخلواطر والدواعي جمتمعة ولأن املعدة خالية فال تت�صاعد منها الأبخرة امل�شو�شة ،ولأنه
وقت نزول املالئكة لل�صالة امل�شهودة(.)62
ويف حديث �أبي هريرة( :D ،حفظت عن ر�سول اهلل  Sوعاءين من العلم)(� )63أراد
الكناية عن حمل العلم وجمعه فا�ستعار له الوعاء الذي يحمل فيه املتاع(.)64

رابعا� :آالت الوعي.
ال يت�أتى وعي بدون االعتبار باملا�ضي ،وفهم الواقع على ما هو عليه فهما �صحيحا دون زيادة �أو
نق�صان ،مع حتليل متغرياته وفق املبادئ ال�رشعية .وعلى �ضوء التحليالت يتم التخطيط للم�ستقبل
مما ي�ضمن لنا عدم اخللط بني النتائج والأ�سباب وعدم الوقوع يف اخلط�أ .ومن ر�أى الف�ساد ومل
يدرك �أ�سبابه ،ومن قر�أ �أحداث التاريخ ومل يعترب بها ،ومن اعتقد �أن له ما�ض عزيز ومل يعرف
من اهلل على الإن�سان ب�أن جعل له ال�سمع
�رس عزته ،فهو ناق�ص الوعي �أو عدميه .ومن �أجل هذا َّ
والب�رص والعقل ،فقال �سبحانه وتعاىل :ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﱪ (النحل� ،)٧٨ :أي �أن اهلل «�أوجد
فيكم �إدراك ال�سمع والب�رص والعقل� ،أي ك َّونها يف النا�س حتى بلغت مبلغ كمالها الذي ينتهي بها
�إىل علم �أ�شياء كثرية ،كما دلّت عليه مقابلته بقوله تعاىل( :ال تعلمون �شيئاً)� ،أي فعلمتم �أ�شياء...

(والأفئدة) :جمع الف�ؤاد ،و�أ�صله القلب .ويطلق كثرياً على العقل وهو املراد هنا»( .)65وقال يف
مو�ضع �آخر« :واملراد بالقلوب  -يف كالم العرب -العقول التي بها �إدراك املعقوالت ،لأ ّن القلب
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�سبب �إمداد العقل بق ّوة الإدراك»( .)66ثم قال« :وال�سمع والب�رص �أعظم �آالت الإدراك �إذ بهما
�إدراك �أهم اجلزئيّات ،وهما �أقوى الو�سائل لإدراك العلوم ال�رضورية .فاملراد بال�سمع :الإح�سا�س
إح�سا�س املدرك لل ّذوات ...واقت�رص عليهما من بني
الذي به �إدراك الأ�صوات ،...وبالإب�صار :ال
ُ

احلق .ثم ذكر بعدهما الأفئدة� ،أي العقل
أهم ،ولأن بهما �إدراك دالئل االعتقاد ّ
احلوا�س لأنهما � ّ

مقر الإدراك ك ّله ،فهو الذي تنقل �إليه احلوا�س مدركا ِتها ،وهي العلم بالت�ص ّورات املفردة .وللعقل
ّ
�إدراك �آخر وهو �إدراك اقرتان �أحد املعلومني بالآخر ،وهو الت�صديقات املنق�سمة �إىل البديهيّات:
ككون نفي ال�شيء و�إثباته من �سائر الوجوه ال يجتمعان ...و�إىل النظريات وتُ�س ّمى الك�سبيّات...

مثل �أن يح�رض يف العقل� :أن اجل�سم ما هو؟ ...والعلوم الك�سبية ال ميكن اكت�سابها �إال بوا�سطة

العلوم البديهية .وح�صول هذه العلوم البديهية �إمنا يح�صل عند حدوث ت�ص ّور مو�ضوعاتها وت�ص ّور
حمموالتها .وحدوث هذه الت�ص ّورات �إمنا هو ب�سبب �إعانة احلوا�س على جزئياتها ،فكانت احلوا�س

اخلم�س هي ال�سبب الأ�صلي حلدوث هذه العلوم ،وكان ال�سمع والب�رص �أول احلوا�س حت�صي ًال
للت�ص ّورات و�أه ّمها .وهذه العلوم نعمة من اهلل تعاىل ولطف ،لأن بها �إدراك الإن�سان ملا ينفعه
وع َم َل عقله فيما يدلّه على احلقائق ،لي�سلم من اخلط�أ املف�ضي �إىل الهالك والأرزاء العظيمة ،فهي

نعمة كربى ،ولذلك قال تعاىل عقب ذكرها (لعلكم ت�شكرون)»(.)67

خام�سا :خ�صائ�ص الوعي والتوعية.
من خ�صائ�ص الوعي والتوعية ما ي�أتي:
 -1ال يكفي يف الوعي جمرد العلم بامل�س�ألة ،بل يحتاج الأمر �إىل االقتناع بها وترجتمها �إىل
�سلوك عملي.
 -2التوعية الدينية توعية �شاملة متوازنة تهتم باملعامالت اهتمامها بالعبادات ،لأن الدين ي�شمل
الدنيا والآخرة على حد �سواء ،ويف هذا يقول حذيفة :قال ر�سول اهلل ( :Sمن مل يهتم ب�أمر
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امل�سلمني فلي�س منهم .ومن مل ي�صبح ومي�س نا�صحا هلل ولر�سوله ولكتابه ولإمامه ولعامة
امل�سلمني فلي�س منهم)(.)68
 -3التوعية الدينية تقوم على الن�صو�ص ال�رشعية يف م�رشوعيتها و�أ�ساليب تنفيذها؛ فقد تكون �رسا
وقد تكون جهرا ،وقد تكون بالكلمة الطيبة وقد باملجادلة العلمية ،وقد تكون للحاكم وقد
تكون للمحكوم ،قال تعاىل:ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﱪ (النحل ،)١٢٥ :وقال :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ

ﯺﱪ (نوح ،)٩ - ٥ :وقال الر�سول ( :Sالدين الن�صيحة ،قلنا ملن يار�سول اهلل؟ قال :هلل
ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم)(.)69
 -4التوعية الدينية تقوم على الو�سطية ،فال �إفراط فيها وال تفريط "لأنها �إذا كرثت مل ت�ؤثر يف
القلوب ،في�سقط بالإكثار فائدة الوعظ(.)70

�ساد�سا� :شروط جناح التوعية الدينية.
لكي تنجح توعيتنا الدينية ال بد من مراعاة الأمور الآتية:
 -1اال�ستيعاب الواعي حلقائق ديننا ومقا�صده وقيمه ،وفهمها فهما �صحيحا ،بال �إفراط وال
تفريط ،وبال غلو وال انحالل.
 -2ا�ستيعاب الواقع الذي نعي�شه و�إدراك مدى ت�أثري العوامل اخلارجية الظروف املحيطة بنا
يف نفو�س النا�س ،مثل :الربامج املوجهة �ضد تعاليم ديننا واحلط من قيمنا ،وت�شوي�ش عقول
�أبنائنا مبختلف الو�سائل التي تن�رش اخلالعة والفو�ضى والتطرف والإرهاب ،مثل :االنرتنيت
والف�ضائيات والأفالم اخلليعة واملجالت املاجنة والكتب امل�سمومة...
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 -3تنظيم التوعية بو�ضع برامج توعوية متكاملة وفق ا�سرتاتيجية وا�ضحة ،وتخطيط حمكم،
تُراعى فيها �أحوال الأفراد وظروف املجتمع وتغريات الواقع الإن�ساين ،ولي�ست توعية وقتية
عابرة قا�رصة على املنا�سبات.
� -4شمولية م�ضامني التوعية الدينية لت�شمل ما ينفع العباد يف دينهم ودنياهم ،وهذا هو الزاد
الذي جاء يف قوله تعاىل :ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ

(البقرة )١٩٧ :والزاد ي�شمل زاد الدنيا والآخرة .والتقوى ف�إنها ت�شمل احلذر من عقاب
اهلل باتباع �أوامره واجتناب نواهيه ،وت�شمل كذلك احلذر من املكروهات امل�رضة( .)71ومن
تكاملها �أن ال تقت�رص على التوجيه النظري والرت�شيد الأخالقي العام ،بل تعالج امل�شكالت،
وتذلل ال�صعوبات ،مع احلر�ص على تطوير اخلطاب الديني؛ في�أخذ بعني االعتبار التوجيهات
الإ�سالمية والتفاعل بجدية مع م�ستجدات الواقع ،بالإ�ضافة �إىل اخلربات الإن�سانية واملعارف
التي تطورت يف جمال التعامل مع الواقع النف�سي واالجتماعي.
 -5تنويع مداخل التوعية الدينية بحيث ي�ستفاد من كل امل�ؤ�س�سات والطاقات الر�سمية
وال�شعبية التي ت�ساهم يف حتقيق هذه التوعية مثل :امل�ؤ�س�سات الدينية واجلامعات واملدار�س
واجلمعيات اخلريية والربامج الإعالمية والكتب والو�سائل احلديثة املتنوعة واملحا�رضات،
وعندئذ ينت�رش الوعي الديني ،مما ي�ساعد على حتقيق ال�سعادة الدنيوية والأخروية.
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املطلب الثاين:

�أهمية التوعية الدينية و�أثرها يف جلب امل�صالح ودفع املفا�سد.
لي�س هناك من �شك يف �أن للتوعية الدينية �أثرا بالغا يف نف�سية الأفراد واملجتمعات ،مما ي�ؤدي
�إىل جلب امل�صالح للنا�س وتكميلها ودفع املفا�سد عنهم وتقليلها� ،إذ �أن من �ش�أن هذه التوعية
تنمية الوازع الديني املبني على الفهم واالقتناع املف�ضي �إىل االلتزام الذي من �ش�أنه حتقيق التوازن
يف حياة الإن�سان .وميكن تلخي�ص �أهمية التوعية الدينية يف النقاط الآتية:
 -1يكفي التوعية �أهمية �أن �رشعها اهلل للعباد� ،إذ �أن تكييفها الفقهي يلتقي مع احلث على اخلري
والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،قال تعاىل :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱪ
(احل���ج )٧٧ :وق��ال :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﱪ (�آل عمران )١١٠ :وال يخفى ما يف ذلك من �أهمية ،فالأمر باملعروف
والنهي عن املنكر «القطب الأعظم يف الدين ،وهو املهم الذي ابتعث اهلل لـه النبيني �أجمعني،
ولو طوي ب�ساطه ،و�أهمل علمه لتعطلت النبوة وا�ضمحلت الديانة ،وعمت الفرتة ،وف�شت
ال�ضاللة و�شاعت اجلهالة ،وا�ست�رشى الف�ساد ،وات�سع اخلرق وخربت البالد ،وهلك العباد
ومل ي�شعروا بالهالك �إال يوم التناد» ( .)72وبالتوعية يتحقق الأمن بني العباد ،وتزدهر البالد،
وينزوي االنحراف والف�ساد وتعم ال�سعادة كافة الأفراد.
� -2إذا كان املق�صد من ال�رشيعة الإ�سالمية تكوين الفرد ال�صالح ،فال يتم ذلك �إال عرب عملية
توعوية تربوية يتلقى فيها الفرد مبادئ ال�رشيعة ال�سمحة وقيمها العليا منذ والدته ،وتوجيهه
للقيام بدوره الر�سايل.
 -3التوعية من �أهم الو�سائل الكفيلة ب�إعانة الأفراد على فهم دينهم ومعرفة دورهم يف هذه
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احلياة ليقوم به �أح�سن قيام ،و�إر�شادهم �إىل درا�سة العوائق التي قد تعرت�ض طريقهم لتحول
بينهم وبني �أداء دورهم ،وحتليلها ومعرفة �أ�سبابها و�آثارها والطرق الكفيلة بعالجها
والتغلب عليها.
� -4إن التوعية الدينية مبا فيها من تذكري بكتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل  Sلكفيلة باحلد من
اجلهل ،والعمل على �إ�شاعة العلم .وت�ساعد على التثقيف الديني وتغيري مفاهيم املجتمع نحو
الأف�ضل وتعديل �سلوك الأفراد.
� -5إن التوعية ال�سليمة مبخاطبتها للعقول ،ودغدغتها للوجدان ميكنها �أن حتدد معاين
امل�صطلحات الف�ضفا�ضة حتديدا ال لب�س فيه ،وت�صحح ما نقل عرب خمتلف و�سائل الإعالم
امل�شبوهة �إىل �أفراد املجتمع من مفاهيم خاطئة وعادات �سيئة ،وال يتم ذلك �إال بو�ضع خطط
مر�سومة وبرامج حمكمة.
 -6التوعية الدينية ت�شحذ الفعالية الروحية للفرد وتربطه �أكرث باهلل �سبحانه وتعاىل ،فتخلق
بذلك يف نف�سه حالة االلتزام املبني على التقوى والإخال�ص مما ي�سمح ببناء عالقات بني
النا�س جيدة وتعاون مثمر.
 -7التوعية الدينية تو�سع �أفق الإن�سان ووعيه عن طريق �إمداده باملعرفة الدينية اخلا�صة فيما
يتعلق بعالقة الفرد بربه �أو بعالقته بالنا�س.
 -8التوعية الدينية تن�رش قيم الو�سطية والت�سامح والرتاحم والتحابب والت�آلف والتعاون
واملعروف والإح�سان مما ي�ضمن للنا�س حياة يف �أمن و�أمان و�سلم و�سالم .وما تعانيه الأمة
اليوم من �إرهاب وتطرف �إال نتيجة لغياب الوعي وقلة التوعية.
 -9العقل الواعي ين�أى ب�صاحبه عن الفهم ال�سيئ للإ�سالم �أو الفهم التجزيئي له؛ ب�أن ي�أخذ
ببع�ض الكتاب ويكفر ببع�ض .ومن متام الوعي ما �أ�شار �إليه النبي  Sيف قوله( :الحْ َلاَ ُل بَينِّ ٌ
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ا�ستَبرْ َ�أَ ِل ِدي ِن ِه
ات اَل يَ ْع َل ُم َها َك ِثريٌ من النا�سَ ،ف َم ْن اتقى المْ ُ َ�شبَّ َه ِ
َوالحْ َ َرا ُم بَينِّ ٌَ ،وبَ ْينَ ُه َما ُم َ�شبَّ َه ٌ
ات ْ
و�ش ُك �أَنْ يُ َوا ِق َع ُه� .أال َو ِ�إ َّن ِل ُكلِّ
ال�شبُ َه ِ
ات َك َر ٍاع يَ ْر َعى َح ْو َل الحْ ِ َمى يُ ِ
َو ِع ْر ِ�ض ِهَ ،و َم ْن َو َق َع يف ُّ

َم ِل ٍك ِح ًمى� ،أال ِ�إ َّن ِح َمى اللهَّ ِ يف �أَ ْر ِ�ض ِه محَ َا ِر ُم ُه� .أال َو ِ�إ َّن يف الجْ َ َ�س ِد ُم ْ�ض َغةً� ،إذا َ�ص َل َح ْت َ�ص َل َح
الجْ َ َ�س ُد ُك ُّل ُه ،و�إذا َف َ�س َد ْت َف َ�س َد الجْ َ َ�س ُد ُك ُّل ُه� ،أال َو ِه َي الْ َق ْل ُب)(.)73

 -10الوعي يك�سب �صاحبه �شخ�صية قوية ،بخالف عدمي الوعي ف�إن �صاحبه ال �شخ�صية له ،وقد

جاء يف حديث ر�سول اهلل ( :Sال يكونن �أحدكم �إمعة .قيل :وما الإمعة؟ قال :الذي يقول:
�أنا مع النا�س) ( ،)74و�أ�صل الإمعة هو الرجل الذي ال ر�أي له وال عزم فهو يتابع(.)75
� -11إن توعية الفرد بالقيم واملبادئ الدينية جتعله قادراً على خمالطة الآخرين والتعاون معهم،
فريحم ال�صغري ،ويوقر الكبري ،ويقدم العون للمحتاجني ،قال الر�سول ( :Sلي�س منا من
يرحم �صغرينا ويوقر كبرينا)( ،)76وقال( :واهلل يف عون املرء ما كان يف عون �أخيه(،)77
وبذلك تتوا�صل الأجيال وتتعاون ،ويربط ما�ضي الأمة بحا�رضها ،وحا�رضها مب�ستقبلها.
 -12التوعية الدينية تبعث الهمم وحتيي النفو�س وتنظم �أن�شطة الإن�سان املختلفة ،وت�صيغها يف
قوالب من�سجمة مع تعاليم الإ�سالم ،وحني يتم ذلك ف�إن �أقوال الفرد و�سلوكياته ت�صبح
�أكرث توافقا مع مراد ال�شارع احلكيم ،فتكون بذلك �إن�سانية و�إ�سالمية.
 -13التوعية الدينية قادرة على حتقيق وحدة الأمة وعدم تفككها� .إذ ال يخفى ما تتعر�ض �إليه
الأمة الإ�سالمية اليوم هجمة �صليبية �صهيونية �رش�سة حتول بينها وبني نه�ضتها .وال ميكن
�ص ّد مثل هذه الهجمة �إال بتوعية الأفراد وتعريفهم مببادئ دينهم احلنيف ،وقيم �رشيعتهم
ال�سمحة مبا ال يدع جماال لكل ذي قلب �أن ديننا بعيد كل البعد عما �أل�صق به من م�ساوئ
التطرف والإرهاب وانعدام احلريات و�إهانة املر�أة ،ونحو ذلك مما يردده الإعالم املغر�ض.
 -14التوعية الدينية ت�شجع على التعارف واحلوار والتوا�صل والت�شاور وتبادل الأفكار مما
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ي�ساعد على حل كثري من امل�شاكل احلياتية؛ من �أزمات اقت�صادية ،وتلوثات بيئية ،و�أمرا�ض
خبيثة م�ستع�صية.
�إن هذا الوم�ضات اخلاطفة الي�سرية التي تو�ضح �أهمية التوعية الدينية ال�سليمة لتبني مبا ال
يدع جماال لل�شك الدور احليوي الذي ميكن �أن ت�ؤديه يف احلفاظ على ا�ستقرار احلياة ،والتعاي�ش
ال�سلمي بني �أفراد املجتمع الواحد من جهة ،وبني الب�رشية قاطبة من جهة �أخرى.
ومما ينبغي الت�أكيد عليه �أن امل�شكلة التي تعاين منها الأمة اليوم لي�ست من خارجها فح�سب،
بل كذلك من داخلها مبا تعانيه من قلة وعي مبعاين ما جاءت به الآيات القر�آنية �أو الأحاديث
النبوية ،وما تدعو �إليه من مبادئ وقيم .ومن جهة �أخرى مبا تعانيه من عدم التزام بتطبيق الأوامر
ال�رشعية وجت�سيدها يف احلياة العملية .ومن هذا املنطلق ت�صبح برامج التوعية الدينية �رضورة
�رشعية حتى متتثل ل�رشع ربها ،و�رضورة حياتية حتى ت�ستطيع حل م�شاكلها والتعاي�ش تعاي�شا
�سلميا فيما بينها ،ومع غريها.
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اخلامتة:
بعد هذا اال�ستعرا�ض املقت�ضب يف مو�ضوع الوعي والتوعية الدينية ومدى �أهميتهما يف جلب
امل�صالح للنا�س وتكميلها ودرء املفا�سد عنهم وتقليلها ،نخل�ص �إىل النتائج والتو�صيات الآتية:

�أوال :النتائج.
 -1الوعي والتوعية مفهوم �شامل ي�شمل :الدنيا والدين ،والت�رشيع والأخالق ،وال�سيا�سة
واالجتماع ،واالقت�صاد والفكر ،ومن كمال هذا الدين يتحقق كمال الوعي والتوعية ،وقد
قال �سبحانه وتعاىل( :اليوم �أكملت لكم دينكم).
 -2الوعي يف الن�صو�ص ال�رشعية يعني فهمها مع االلتزام مبقت�ضاها .والتبعية للغري وتقليدهم �أمر
يناق�ض مفهوم الوعي الديني ال�صحيح.
 -3الوعي والتوعية الدينية طريق م�ضمون لنجاح الدعوة �إىل اهلل تعاىل� ،إذ �أن كثريا من
التداعيات التي ت�شهدها ال�ساحة الإ�سالمية �إمنا تعود �إىل غياب الوعي وانعدام التوعية ،فال
حتقيق ملقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية ،وال نه�ضة بدون وعي وبدون توعية.
� -4أن امل�شكلة الكربى التي يعاين منها �أغلب �أفراد الأمة الإ�سالمية اليوم هي قلة الوعي الر�صني،
وغياب التوعية الر�شيدة ،مع مكايد الأعداء امل�ستمرة للنيل من هذا الدين و�أتباعه .ومل تكن
امل�شكلة �أبدا يف الإ�سالم ولن تكون ،ولكنها دائما يف امل�سلمني ،ويف جهلهم وعدم التزامهم
بدينهم ،وابتعادهم عن �رشيعتهم.
 -5فقدان الوعي �أو قلته يعني انعدام الر�ؤية ال�سليمة ،وي�ؤدي �إىل عدم فهم جمريات الأمور،
وعدم القدرة على و�ضع خطط منا�سبة للدعوة �إىل اهلل ،وقد ي�ؤدي ب�صاحبه �إىل تنفيذ خمططات
�أعدائه دون �أن يدري ،ومن ثم يكون ال�ضياع وال�ضعف واالنهيار.
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 -6غياب الوعي يحيل حياة الإن�سان �إىل حياة فارغة من امل�ضمون ،وي�صبح �سلوكه �أ�شبه
بت�رصفات الإن�سان الآيل الذي ينطق بالعلم وال يعي ما يقول ،ويحفظ الن�صو�ص وال ي�ستفيد
منها عمليا.
 -7التوعية يتوالها العلماء املخل�صون والدعاة ال�صادقون ،وتنظيمها مطلب �إ�سالمي ال
غبار عليه.

ثانيا :التو�صيات.
ومن �أهم التو�صيات املمكن تثبيتها يف هذا املقام الآتي:
� -1رضورة تظافر اجلهود بني امل�ؤ�س�سات الدعوية والأفراد للتوعية الدينية مبفهومها الوا�سع
لت�شمل التوعية الدينية والنف�سية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
� -2رضورة �إعداد ا�سرتاتيجية ح�ضارية �شاملة للتوعية الدينية ت�ساهم يف تنمية الوعي بكل
الق�ضايا التي يحتاجها امل�سلم يف دينه ودنياه.
 -3تنويع حماور التوعية الدينية ،و�أن تكون متكاملة تعم :التوعية العقيدية والإميانية ،والتوعية
الروحية والتعبدية ،والتوعية الأخالقية وال�سلوكية والتعاملية على �أ�سا�س مقا�صد ال�رشيعة
وقيم الإح�سان وال�صالح واملعروف والت�آلف والتواد والرتاحم والإيثار.
� -4أن من واجب الواعني يف �أمتنا وجمتمعاتنا من كل الفئات وال�رشائح االجتماعية ،وخا�صة
العلماء والدعاة واملربني �أن يكثفوا جهود التوعية الدينية ،ون�رش مبادئ الإ�سالم ال�سمحة،
وقيمه العليا يف �إطار تنظيمي ووفق �أ�ساليب وطرق تدخل �إىل القلوب بدون ا�ستئذان ،وتتبع
و�سائل ومناهج تراعي طبيعة امل�سلم يف ع�رص العوملة وثورة التكنولوجيا لت�ؤتي �أُكلها وت�ؤثر
يف الوجدان والأقوال وال�سلوكيات.
 -5احلذر من التوعية احلما�سية املبينة على التهور والعاطفة والبعيدة عن ال�ضوابط ال�رشعية.
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� -6رضورة التحديد الدقيق ملا يعر�ض من مفاهيم وم�صطلحات و�أفكار ،حتى ال يُ�ساء ت�أويلها
�أو تفهم على خالف مق�صودها.

 -7تثمني جهود اململكة العربية ال�سعودية يف خدمة �ضيوف الرحمن وتوعيتهم ،و�شكر
القائمني على ندوة احلج الكربى �شكرا جزيال ،فجزاكم اهلل عنا وعن الإ�سالم وامل�سلمني
خريا ،و�أعانكم اهلل على ما �أوالكم و�سدد على احلق خطاكم.

واحلمد هلل يف البدء واخلتام وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للأنام ،وما توفيقي �إال
باهلل عليه توكلت و�إليه �أنيب ،واهلل �أعلم بال�صواب و�إليه املرجع وامل�آب.
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