
Tsaqôfah: Jurnal Agama dan Budaya                                                                                 1 
 

 

 ؛والسلوك االجتماعي في المجتمع اإلندونيسي الصالح الديني
  ظاهرة االنفصام ومنهج للتقريب

   
Ash-shalahu ad-Diniyyu wa as-Suluku al-Ijtima’iyyu fi al-Mujtama’i al-Indunisiyyi 

Dzahiratu al-Infishami wa Manhajun li at-Taqribi 

 
Kholid Muslih, Universitas Darussalam Gontor 

kholid.muslih@gmail.com 

 ملخص البحث 

، ط المجتمع اإلندونيسياوسأالصالح الديني الفردي في رصد ظاهرة يهدف هذا المقال إلى 

ومطرد من وقت إلى  ملحوظتنمو بشكل  -ات الدراسحسب ما توصلت إليه –التي أخذت 

الجتماعي والسياسي، التي قيل أنه ال عالقة لك في سلوكهم اوإلى أي مدى تؤثر ذ، وقت

بأن للصالح  :قد انتهى إلى النتيجةالتي تقوم على منهج وصفي تحليلي، . هذه الدراسة بينهما

 .صحيحأيضا ، والعكس الصالح االجتماعي والسياسي أثر كبير في تكوينالديني الفردي 

ظاهرة الصالح الديني الفردي ال يؤثر في تقدم حصول األحزاب ذات نمو وما قيل بأن 

ين حيث أن أغلب الناخبباتجاه إسالمي وطني على أصوات الناخبين، كالم عار من الصحة، 

تقدمها ألحزاب ذات اتجاه إسالمي وطني ووطني إسالمي هم المتدينون؛ مما يعني أن 

في توسيع دائرة الصالح الديني الفردي من جهة، وتقديم مقاربة يحتاج إلى مزيد من الجهد 

 .  من جهة أخرى إنسانية مصلحية لجلب أوساط الغير المتدينين

 : الصالح الديني، السلوك االجتماعي والسياسي، المجتمع اإلندونيسيالكلمات المفتاحية

 

Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengamati fenomena kesalehan individu dalam beragama di 

kalangan masyarakat Indonesia, yang mana menurut hasil penelitian, tumbuh secara signifikan 

dari waktu ke waktu, dan hal tersebut mempengaruhi prilaku sosial dan politik mereka, yang 

katanya tidak memiliki hubungan di antara keduanya. 

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan kesimpulan : bahwa 
kesalehan individu dalam beragama berpengaruh besar terhadap pembentukan kebaikan sosial dan 
politik, begitupun pula sebaliknya. Apa yang dikatakan bahwa tumbuhnya fenomena kesalehan 
individu dalam beragama tidak mempengaruhi kemajuan partai-partai yang berorientasi Islamis 
Nasionalis dalam memperoleh suara pemilih adalah tidak benar, karena sebagian besar pemiliih 
untuk partai-partai yang berorientasi Islamis Nasionalis mereka adalah beragama. Artinya, 
bahwa kemajuan partai-partai membutuhkan usaha yang lebih di dalam memperluas lingkaran 
kesalehan individu dalam beragama, di satu sisi, dan menghadirkan pendekatan-pendekatan 
manusiawi yang baik untuk menarik suara dari kalangan non agama di sisi lainnya. 
 

Kata kunci: Kesalehan beragama, Prilaku sosial dan politik, Masyarakat Indonesia 



2                                                                                        Vol. 19 No.01 (Januari-Juni) 2021 
 

 

 مقدمة 

نتج عمال صالحا، الصالح الذي أخراج اإلنسان هو إوهدفه من أهم مقاصد اإلسالم 

بها نفسه وغيره في حياتهم  نفعتاجتماعية  صالحة أعماال أفراده نتجأ الذيوالمجتمع الصالح 

  .في حياتهم األخرويةبها نجيهم الدنيوية وت

من المعلوم أن العمل الصالح في مفهوم اإلسالم يشمل على العبادات )الشعائر 

عالقة بين العبد ال وهي الدينية( وهي عالقة العبد بربه، والمعامالت )العالقات االجتماعية(

ال تعد كل هذه األعمال و .)الجمادات، والحيوانات والنباتات( والكون بغيره من اإلنسان

، وهو أساس متين ه، ومن ثم هي نتاج طبيعي لمبنية على اإليمانصالحة إال إذا كانت 

التأثر ور يفالعالقة بين اإليمان والعمل الصالح هي عالقة وثيقة والتأث. للعمل الصالح

آلخر، وإذا فقد أحدهما فقد اآلخر مصداق قوله أحدهما وجد ابادل بينهما، بحيث إذا وجد تالم

تعالى: )والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 

    (1)وتواصوا بالصبر(.

 صالحين،الفراد مجموعة من األإال من خالل كون يتوإذا كان المجتمع الصالح ال 

، ما هي طبيعة العالقة بين الصالح الديني والصالح فإن السؤال الذي يطرح نفسه

الديني هل الصالح  ، بمعنى آخر؟ تالزمية بينهمالزومية أو االجتماعي، هل هي عالقة 

 .والعكس كذلك صحيح ؟ ؟ السياسيويؤدي بالضرورة إلى الصالح االجتماعي )الفردي( 

كما –تشير   الحكوميةالرسمية الجهة بيان من الوالدراسات ونتائج البحوث  حسبف

)الصالح تدين الملحوظا وملموسا في مستوى وتقدما هناك تطورا  إلى أن -بين ذلك بعديتس

لى عقبال المسلمين إنسبة ، حيث تتجلى الظاهرة في نمو لشعب اإلندونيسي( لالفردي الديني

لى أداء شعائر الحج والعمرة، عالدينية فيها، واإلقبال الدروس  همالمساجد، وحضور

لى لبس الجلباب والحجاب واللباس عالقبال والى القرآن قراءة وحفظا وفهما، عواإلقبال 

، والبحث عن بديل شرعي في مجال االقتصاد والسياحة، والفنون، ومنتجات الشرعي

        تية.  طعمة واألشربة واألدوية والتجميل وغير ذلك من الحاجات الحيامن األ الطيب الحالل

 إلى التقدم أيضا في الصالحمن الصالح الديني الفردي  فهل تؤدي هذه الظاهرة

المقال الذي نقدم بين أيد هذا ؟ في المجتمع اإلندونيسي االجتماعي والسياسي والسلوك

هذه العالقة، كما يحاول الوصول إلى منهج قويم للتقريب رصد مدى وجود القراء، يحاول 

     التوفيق والسداد.  سائال مولى عز وجلبينهما في ضوء التصور اإلسالمي، 

 

 الصالح الديني الفردي والصالح االجتماعي مفهوم 

فيما يتعلق أو األخالقي هو االلتزام الشرعي والقيمي  الفردي نعني بالصالح الديني

مع الرب يتجلى في العبد وتعامل نفسه. والعبد  نبيتعامل البربه ووالعبد بين تعامل الب

 يشمل. أما الجانب االعتقادي فوالجانب العمليالباطني  الجانب االعتقاديأحدهما  جانبين؛ال

                                                           
  3-1سورة العصر:  1 
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التي يؤديها على سبيل التقرب أفعال العباد الله تعالى في إفراد جازم بالعتقاد اال على

ه؛ فهو أفعالالله تعالى في إفراد اعتقاد جازم بوعلى ، ة له تعالىيدووالعبوالخضوع والتذلل 

سبحانه متفرد باإليجاد والخلق والرزق، والضر والنفع، والرفع والخفض، والهدي 

تفرد الله تعالى بعلى اعتقاد جازم ، و... إلخ والحكم والتشريع واإلضالل، واإلحياء واإلماتة

الجانب وأما . والتنزه عن كل صفات النقصان بجالله وعظمتهبصفات الكمال الذي يليق 

: ي في االلتزام بأداء الشعائر الدينية )من أركان اإلسالمفيتجلى الصالح الديني الفرد عمليال

(، وفي االلتزام القيمي في التعامل معه تعالى )من اإليمان الصالة والزكاة والصوم والحج

، والحب والدعاء الطلباللجوء إليه وووالتخشع ع والتوكل والصمدية والطاعة والتضر

(. وأما ما يتعلق بعالقة اإلنسان مع نفسه، فيتجلى في الصدق مع النفس، وتلبية والرضا

وعدم الظلم لها، والجدية في تحقيق  وهي حق الجسد والعقل والروح والعاطفة، وقها عليهحق

    .وآمالها غاياتها

القيمية هو االلتزام بالضوابط الشرعية وفأما ما نعنيه بالصالح االجتماعي 

والقانونية )الوضعية والكونية( في التعامل بين العبد وغيره من اإلنسان والكون من حوله 

 هايوالنار والهواء والمأو األرض  ةتربواأل ةرال والحجار والجبار والبحانهاألكمن الطبيعة 

 والنباتات.  اتالحيوانكذلك التعامل بينه وو .،والمعادن ... إلخ

باء اآلكر منه عمرا بغيره ممن يكبين و هوعالقة اإلنسان بغيره تشمل العالقة بين

واإلخوة واألساتذة والشيوخ بالبر واالحسان، واالحترام،  واألمهات واألجدات والجدات

ممن غيره بين وع والطاعة، الكبار بالتقدير والتكريم والتبجيل والطاعة، والرؤساء بالسم

الرحمة والعطف الحب وبكاألبناء والرعايا والتالميذ، واإلخوة الصغار، و سنا  منهصغر ي

وإخوتهم في ، ه في العمل، والرعاية، ومن أقرانه وشريك أو شريكة حياته، وزمالئوالحنان

والتناصر والتعاطف، ، عليه التعارف والتفاهم المتبادل، والتعاون فيما اتفقوابالدين، 

إصالح ذات و، فيه والتسامح واالحترام المتبادل، والتعاذر بعضهم البعض فيما اختلفوا

التحايل، والسخرية، واللمز البين، وعدم الكذب والغش، والخيانة، والبطش، والظلم، و

 . كما تشمل العالقة بينه وبين الكون من حوله بالتسخير منوالهمز، والتنابز، والتحارب

جنب ت، وبالاهخرأواالستفادة بها لما ينفعه في دنياه وينجيه في والتنمية الرعاية والمحافظة 

 عن التضرر واالفساد بها. 

هذه الضوابط القيمية )األخالقية(، عند تطبيقها في أوساط المجتمع بمجاالت و

والقضاء، والتجارة )االقتصاد(،  لسياسة،، وايةاالجتماعالعالقة مجال كحياتهم المتعددة، 

لها تجليات خاصة وغيرها ، والفنون، وإدارة الحكومة والشركات والمؤسسات السياحةو

 ؛ كما يلي ومميزة

 في الحب -كما سبقت اإلشارة إليه–، يتجلي الصالح يةاالجتماع العالقةفي مجال 

من و ؛والتعاذر، والتناصروالتعارف، والتعاون، والتسامح، حم، ارت، والتعاطف والالمتبادل

ق والصراع والتحارب بل التفر قلة حدوثثم يتجلى في األخوة واالئتالف والوحدة، و

 .، وسيادة النظمقوة االنتاجفي أيضا كما يتجلى التقاتل، 
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يمكن القياس على نجاح ذلك بكثرة ظهور المؤسسات االجتماعية الفاعلة وتقدمها و

كثرة قف، وديار األيتام، وقلة الصراع العرقي والديني، وأمثال لجن الزكاة والصدقات والو

 .  واألعمال التطوعي المؤسسات االجتماعية والتعليمية والصحية المجانيةظهور 

في مجال السياسة مثال، يتجلى الصالح في االلتزام بالضوابط الشرعية والقيمية و

 :ثالث مراحلفي 

وحسن من حسن اختيار المرشخين  الحكمسدة الوصول إلى األولى: مرحلة ما قبل 

عدم تخابية، الضوابط القيمية في الدعاية االنااللتزام ب)بالنسبة للناخبين(، واختيار األحزاب 

  . استعمال الغش والرشوة، والمكر والخداع، والكذب، والتلبيس )بالنسبة للمرشخين(

العكس وهو عدم زام بالعدل والمساواة والشورى، ومن االلت ،الحكمالثانية: مرحلة 

حادية الرأي، كذلك أداء ن(، والدكتاتورية أو التسلط أو أالظلم والمحابات )الكيل بمكيالي

الدنيا  خيريهم تحقيقحمل الشعب إلى معرفة الله واألمانة والخدمة، والرعاية، والمراقبة، و

  واآلخرة.  

، ويتجلى الصالح في الشكر لله على النعم التي بها تم والثالثة: مرحلة ما بعد الحكم

 انجاز الصالحات، واالستغفار على التقصير. 

السياسيين بروز و ،األحزاب السياسيةوتقدم ظهور ب نجاح ذلكقياس يمكن و

 . يأو التنفيذ ئيأو القضا يمجال التشريعالاإلسالميين وتقدم أدائهم السياسي سواء في 

)االقتصادي( أما في مجال التجارة والمال واالقتصاد، فيتجلى الصالح االجتماعي 

يتقوى  عند الخروج إلى التكاسب عبادة وجهادافي تبيت النية حسن اختيار المكاسب، وفي 

وهو حفظ المال وتنميته. مقصد من مقاصد الشريعة ل اتحقيقفي اخراج العمل الصالح، وبه 

، وترك الربا، شرعي عند االكتساب من الصدق واألمانة والسمحثم االلتزام القيمي وال

 . والغش، والكذب، والمقامرة، والظلم، وأكل أموال الناس بالباطل

)كالبنوك أو المصارف  المؤسسات المالية بظهورلقياس على نجاح ذلك يمكن او

ية وتقدمها اإلسالموالمشروعات والوحدات االقتصادية  (وبيوت المال والتمويل اإلسالمية

 .ومجتمع االقتصاد اإلسالمي .، وبظهور المؤسسات أو المجتمع بدون الرباوتطورها

بتطبيق الشريعة،  لى نجاح ذلك بظهور الطلبوفي مجال القضاء، يمكن القياس ع

 . ، سواء على المستوى الوطني والمحليوتقنينها

بظهور الطلب بإيجاد في مجال السياحة يمكن القياس على وجود الصالح فيها أما 

على النشاطات واإلقامة التي تعتمد للسياحة ما يسمي بالسياحة الحالل وهي  ةل الشرعيائالبد

تعاليم الشريعة اإلسالمية، إذ ال اختالط في المواقع السياحية بين الرجال والنساء، وال تقديم 

السياحية من رقص للمشروبات الروحية أو األغذية المحرمة، فضالً عن خلو المواقع 

 الديسكو وصاالت القمار، ووجود مساجد ضمن المرافق السياحية ومراعاة أوقات الصالة.

(2)  

                                                           
 يوسف القرضاوي، مالح المجتمع المسلم الذي ننشده، )القاهرة، مكتبة وهبة،   2
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 مالمح الصالح الديني الفردي

 المظاهر والتجليات الضوابط القيمية المجاالت رقم

1 
الصالح الديني 
 الفردي العقائدي

افراد الله تعالى في افعال العباد التي 
سبيل التقرب والخضوع يؤديها على 

 والتذلل والعبودية

انتشار مظاهر التوحيد، وقلة مظاهر الكفر والشرك 
 العبودي )في المناسبات والمهرجانات( 

افراد الله تعالى في أفعاله تعالى، وهو 
المتفرد بالخلق والرزق، والضر والنفع 
والرفع والخفض، والهدى والضالل 

 والتشريع ...واإلحياء واإلماتة والحكم 

انتشار مظاهر التوحيد الربوبي، وقلة مظاهر الكفر 
وااللحاد والشرك الربوبي )تقديم القرابين لغير الله، 

االستعانة بالكهانة للكشف عن األمور الغيبية، 
والتخمينات )القراءة( في النصيب، ولجلب الرزق 

 ... والمنافع(

افراد الله تعالى في االتصاف بصفات 
الذي يليق بجالله وكماله  الكمال

وجماله، والتنزه عن كل صفات 
 النقصان

عدم انتسشار ظاهرة االستهزاء بالدين وبرموز الدين 
 و "الرسول". ونخص بالذكر "الله" 

2 
الصالح الديني 
  الفردي التعبدي

االلتزام بأداء الشعائر الدينية من 
 الصالة والزكاة والصوم والحج.  

 الجلباب اإلقبال إلىها، وتوعمار زايد عدد المساجدت
مظاهر ، وتزايد االقبال إلى الحج والعمرة، و)الحجاب(

آدابها على مضان والحفاظ بتهاج في استقبال شهر راال
الساحة  ، وااللتزام باللباس الشرعي في)كغلق المطاعم

العروض الموسيقية والمسرحية والمسلسالت  العامة وفي
 ( مج التليفيزيونيةواألفالم المعروضة في البرا

3 
الصالح الديني 
 الفردي القيمي

 عالقة اإلنسان مع ربه
الطاعة الكاملة والحب والحضوع والتذلل والطلب 

 التوكل  

 عالقة اإلنسان مع نفسه 
والصبر، واالستقامة، وااللتزام، الصدق مع النفس، 

االستيفاء بحقوق الجسد والروح والعقل والعاطفة، و
 الجدية في العمل وفي تحقيق اآلمال وعدم ظلمها. 

 

 مالمح الصالح االجتماعي

 المظاهر والتجليات الضوابط القيمية المجاالت رقم

1 
العالقة مجال 

 االجتماعية 
الحب والتعارف والتفاهم والتعاون 

 والتناصر والوحدة

وعدم  ، وقلة الفرقة،األخوةانتشار روح 
، ةوالعرقي ةاألهلي بووقوع الحر

المؤسسات االجتماعية ظهور و
 التطوعية العاملة والفاعلة 

 مجال السياسة 2

قبل الحكم: حسن اختيار األحزاب 
، وااللتزام والمرشحين )للناخبين(

بالصدق واستخدام وسائل الدعاية 
 االنتخابية الشرعية واألخالقية

األحزاب السياسية اإلسالمية ظهور 
وتزايد  وتقدم أدائها السياسي والوطني

، وتزايد عدد صدور القوانين مؤيديها
 الموافقة للشريعة

عند الحكم: السمع الطاعة )للشعب(، 
والعدل والمساواة والشورى، والرعاية، 

 والخدمة )للحكام( 

  الشكر واالستغفاربعد الحكم: 

3 
مجال 

 االقتصاد
االلتزام بالضوابط الشرعية في االنتاج 
 واالستهالك، والتوزيع، وإعادة التوزيع. 

انتشار المعامالت المالية اإلسالمية 
وظهور المؤسسات المالية اإلسالمية 

                                                                                                                                                               
 https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/7/11/ -لجذب-متزايد-عالمي-اهتمام-الحالل-السياحة

والمسلمين-العرب  
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 ونموها  وتقدم أدائها

 مجال القضاء 4
ين اإلسالمية في األحوال االلتزام بالقوان

 الشخصية، والجناية

بتطبيق الشريعة الطلب المتزايد 
سواء في مجال  اإلسالمية، وبتقنينها

 األحوال الشخصية أم في الجناية

 مجال السياحة 5
عدم االختالط، واألطعمة واألشربة 
الحالل، والفنادق الشرعية، االهتمام 

 بأوقات الصالة وإيجاد وسائلها المريحة

أو لشرعية للسياحة ل اائالبدظهور 
)األماكن وأنواع السياحة الحالل 

 نشاطاتها السياحية، والفنادق( 

 

 

 لمجتمع اإلندونيسي ظاهرة الصالح الديني في أوساط ا

والجهة الرسمية بالحكومة مجتمع اإلندونيسي، للأكد كثير من الباحثين واالحصائيين 

لدي الصالح الديني الفردي وى تفي مسومطردا أن هناك تطورا ملحوظا اإلندونيسية 

 : من أهم مظاهرها (3)األخيرة.ثالثين عاما )ثالثة عقود( اإلندونيسيين خالل 

المسيحية الكاتوليكية، كنائس )بشكل عام  والمعابدو عدد المساجد األول: نم

، وتنوع األنشطة الموجودة البوذية، والهندوسية، والكونفوشيوسية(معابد البروتستانتية، وو

العودة إلى "ظاهرة باسم في أوساط المسلمين ، وهي مظاهر اشتهرت )المساجد( فيها

مركز التسامح الديني، بوزارة الشئون الدينية، السيد عبد الفتاح،  مدير، حيث أكد "المساجد

عدد ،( 2224إلى عام  1991خالل )عام ، ازداد 2212حسب بيانات )معطيات( عام بأنه 

 حسب الجدول اآلتي: ، بشكل ملحوظفي إندونيسيا األديان الخمسة المعترفة رسميا د معاب

 عدد األتباع نسبة النمو 4002عام  7991عام  األديان
 المقارنة بين المعابد

 اورواده

 15554 3921013 %153 12413 4934 الكاتوليكية ائسكن

 15313 13520513 %131 43929 10911 يةكنائس البروتستان

 15239 1123254 %330 1129 1523 بوذيةمعابد ال

 15134 4212113 %415،25 24431 4241 معابد الهندوسية

 15322 221113132 %34 343043 392244 المساجد

 15212 111291  552  معابد الكونفوشيوسية

خصوصا لدي المسلمين، كما  الشعب اإلندونيسيإن ظاهرة نمو مستوى التدين لدي 

ة الديمقراطي تحسن جو :أهمها ،باسبألتشير إليها األرقام المذكورة، حسب الباحث، تحدث 

، ونمو الوعي الديني بسبب نمو عدد المدارس والمعاهد اإلسالمية، والحرية بإندونيسيا

الناشطة في المدارس والجامعات والمكاتب وفي أوساط  وظهور حركة الدعوة اإلسالمية

  (4) .المجتمع أيضا

األدني هي  -حسب البيانات– أن نسبة نمو عدد المساجدإلى ذهبوا البعض إال أن 

هذا  .ى المسلمينفيما يدل على تدني مستوى التدين لد خرى،األديان األبالنسبة إلى معابد 

                                                           
3 Azyumardi Azra, Kesalehan dan Politik: Islam Indonesia, Studia Islamika, Vol. 25, 

No. 3, 2018, (DOI: 10.15408/sdi.v25i3.9993), p. 641-Seterusnya  
قام بها حركة "التربية" األساس الحركي لحزب العدالة والرفاهية، وحركة "حزب التحرير"، وحركة  4

 فة إلى حركة "جماعة التبليغ والدعوة". "السلفية الثقافية" "والسلفية الجهادية"، باإلضا
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اتجهوا إلى االهتمام بكيفية في هذه اآلونة األخيرة ن والمسلم إذقد جانبه الصواب، الزعم 

حاجة المسلمين تغطية جانب الكمية يعتبر كافيا لالإذ ، ونوعية المساجد بدال من الكمية

، ومن ثم إقبال األنشطة الموجودة فيهاتها ونوعية تحسين نوعيعموما، فاتجهوا إلى 

   (5).المسلمين إليها

 الدينية، أمثال: حفاوتهم في أداء في أداء الشعائرنمو رغبة المسلمين الثاني: 

الشعائر الرمضانية، وفي االحتفال بأعياد الفطر واألضحى، وفي شعائر الحج والعمرة، 

المساجد، وغير ذلك من  ةراوحفاوة المسلمات الشابات في لبس الحجاب، وحفاوتهم في عم

 المظاهر. 

، أن لدي إندونيسيا المملكة السعوديةسفير سعادة فيما أكده وفحسب االحصائيات، 

، سنويا 222،222ازدياد مستمر، بلغ عددهم شعائر الحج في ؤدون عدد المسلمين الذين ي

  (6) فيما بلغ مليون مسلم ينتظرون دورهم، أما عدد المعتمرين بلغ مليون معتمر سنويا.

ت خالل وفي مجال أداء شعائر الزكاة والصدقة واإلنفاق واألوقاف، فقد تأسس

السنوات العشر الماضية مؤسسات تعني بإدارة الزكوات والصدقات واألوقاف على مستوى 

الوطني والمحلي أمثال لجنة المجلس األعلى اإلندونيسي للدعوة اإلسالمية الوطنية للزكاة 

(LAZNAS DEWAN DAKWAH)(7)( وصندوق الضعفاء ،DHU’AFA’ DOMPET)(8) ومؤسسة ،

، (10)(PKPU، ومركز العدالة للتضامن االجتماعي )(9)(YDSFاالجتماعي )الفالج للتمويل 

، (12)(GLOBAL ZAKAT، ومؤسسة جلوبل للزكاة )(11)(RUMAH ZAKATوبيت الزكاة )

، وغير ذلك مؤسسات (13)(LAZISMUمؤسسة محمدية إلدارة الزكاة واإلنفاق والصدقات )

 زكوية محترفة. 

سنة القادمة، تزامنا مع نمو عدد األغنياء  22-15وقد يتوقع الباحثون أنه من خالل 

المسلمين من رجال األعمال وأصحاب الشركات والمهنيين المحترفين، ونمو الوعي 

بالعطاء والبذل والتضحية، سوف تتطور تلك المؤسسات إلى مستوى االحتراف المؤسسي، 

 ومن ثم ازدياد ظهور مؤسسات جديدة.

الحجاب والجلباب أيضا من المظاهر المثيرة ومظاهر توسع استعمال المسلمات 

وهي فيما الحظه الباحث تبدو مظهر عالمي، المجتمع اإلندونيسي، أوساط عجاب في لإل

                                                           
ظهر في اآلونة األخيرة بعض المساجد لها نشاطات مبدعة ولها رواد كثيرون: أمثال مسجد جوغو كريان  5

 بمدينة يوكياكرتا، ومسجد النمرة بمدينة المونجان. 
سالم كونتور )في رمضان أكد سعادة السفير )مصطفى ابن مبارك( هذا الكالم عند زيارة سعادته معهد دار ال 6

 (  2210عام 
، 329،352،24)بلغ جمع التبرعات:  /https://www.laznasdewandakwah.or.id/arانظر بالتفصيل  7

  21، وعدد الحملة: 34وعدد الجهات المانحة: 
 مشروعا( 132)حيث أن لها أكثر من   /https://www.dompetdhuafa.orgانظر بالتفصيل  8
   /https://www.ydsf.orgانظر بالتفصيل  9

   mi/ka-https://pkpu.org/tentangانظر بالتفصيل  10
   kami/-https://www.rumahzakat.org/en/tentangانظر بالتفصيل 11
  .id/globalzakathttps://www.انظر بالتفصيل  12
: 2219حيث بلغ مبلغ الزكوات والصدقات من بداية عام  /https://lazismu.orgانظر بالتفصيل 13

 روبية  1،352،259،245

https://www.laznasdewandakwah.or.id/ar/
https://www.dompetdhuafa.org/
https://www.ydsf.org/
https://pkpu.org/tentang-kami/
https://www.rumahzakat.org/en/tentang-kami/
https://www.globalzakat.id/
https://www.globalzakat.id/
https://www.globalzakat.id/
https://lazismu.org/
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 النواب ىوأعضاء مجلسيسيات، من زوجات رجال الدولة، نكثير من اإلندو تحيث تحجب

الموظفات، ووزوجات الوزراء، والوزيرات، ، المحافظين جاتوزووالمحافظات، ، والشعب

الحجاب والمالبس ذات طراز  بيعتبحيث مغنيات، الفنانات، والووالطالبات، الشرطيات، و

دخلت في عالم بل  ،المنتشرة في البالد المحالت التجارية للمالبس الجاهزة في شرعي

  اإلندونيسيات.موضة تتباهى بها الطبقة العليا والمتوسطة من 

 

  وعالقته بالصالح الديني الفردي السلوك االجتماعي

التي تشير  ثالثة عقود األخيرةخالل تلك هي حالة التدين عند الشعب اإلندونيسي  

في –المطرد من وقت إلى وقت. وهل الظاهرة تلك والنمو التطور والتقدم ظهور إلى 

 ؟ سؤال يطرح نفسه، ونريد أن نتوصل تواكبها الصالح االجتماعي في جانب آخر -جانب

، عن طريق التصفح على نتائج بإذن الله تعالى المبحثإلى االجابة عنه خالل هذا 

 . االحصاءات التالية

في مجال االقتصاد، فإن نمو المؤسسات المالية اإلسالمية حسب تقويم مددير كرسدن 
 %55لألمن ميخائيل ستيفن تشير إلى ما يدعوا إلى التفاؤل؛ بحيث وصلت نسدبة النمدو إلدى 

" المنعقد فدي 2212سنويا. ففي المؤتمر الدولي حول "المنتدى الجديد للتمويل اإلسالمي عام 

(، توقع ميخائيل بأن الصناعة المصرفية 2212أبريل  13)يوم االثنين،  فندق موليا، بجاكرتا
تسدتطيع إندونيسديا أن تحتدل ثالدث أكبدر المؤسسدات  -حسب هذا النمدو–اإلسالمية بإندونيسيا 

المالية اإلسالمية في العالم في السنوات المقبلة، حيث احتلت اندونيسيا حاليا المرتبة الرابعة، 
 315إلسالمية في المرتبة األولى، التي بلغ مجموع التعامل المالي فيها بعد جمهورية إيران ا

ماليار  133مليار دوالر، ثم ماليزيا في المرتبة الثانية، حيث بلغ مجموع التعامل المالي فيها 

 92دوالر، ثم المملكة السدعودية فدي المرتبدة الثالثدة، التدي بلدغ مجمدوع التعامدل المدالي فيهدا 

 (14)مليار دوالر.

وإلى جانب ذلك ظهر في أوساط المجتمع اإلندونيسي ما يسمى بمجتمع بدون 

فعالة لنشر الوعي بالعودة حيث أن لهما أنشطة  (16)ومجتمع اإلقتصاد اإلسالمي، (15)الربا،

 إلى الضوابط الشرعية في االقتصاد والمعامالت المالية. 

وفي مجال القضاء، تزايد ظاهرة الطلب بتطبيق الشريعة وتقنينها. لقد قام معهد 

SEM  للدراسة والبحوث بنشر اإلحصائيات يستطلع فيها رأي اإلندونيسيين حول تقنين

يبدون منهم  %12فقد عارضوا، أما  %10منهم وافقوا عليها، و  %12الشريعة، والنتيجة: 

( قام راي مورجان للبحوث والدراسة نفس 2220)عام  عدم المباالة. وقبل هذا بسنوات

منهم طالبوا بتطبيق الشريعة اإلسالمية.  %52، حيث توصلت إلى أن بنفس العملية العملية

لجامعة شريف التابعة ( قام مركز البحوث والدراسات 2223وقبيل ذلك بخمس سنوات )عام 

                                                           
14 http://www.tempo.co/read/news/2012/04/16/087397395/Pertumbuhan-Bank-

Syariah-Cemerlang 
15 https://masyarakattanpariba.com/mtr/  
16 http://www.ekonomisyariah.org/ https://www.republika.co.id/tag/masyarakat-

ekonomi-syariah/,   

https://masyarakattanpariba.com/mtr/
http://www.ekonomisyariah.org/
https://www.republika.co.id/tag/masyarakat-ekonomi-syariah/
https://www.republika.co.id/tag/masyarakat-ekonomi-syariah/
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من المستفتين  %15ل إلى النتيجة: نفس الخطوة، حيث توصبهداية الله اإلسالمية الحكومية 

 وافقوا تطبيق الشريعة. 

ا طبقت قوانين الشريعة، أمثال: يإندونيسبأما في الواقع، فإن عددا من المناطق 

دية بيما بمحافظة جنوب غرب أتشيه، وبلدية بولوكمبا، بمحافظة سوالويسي الجنوبية، وبل

فظة جاواه الغربية، وتانجيرانج وبانتين، نوسا، واندرامايو، وتشيأنجور، وتاسيك مااليا بمحا

سيتارا للديمقراطية مركز حسب –وغيرها من المناطق بإندونيسيا. وفي الجملة هناك 

مناطق في إندونيسيا، فيما يشير إلى  13قوانين شرعية مطبقة في  154ما يقرب  -والسالم

    تطبيقا وتقنينا.   ؛ظهور الرغبة للعودة إلى الشريعة

في البحث عن  اإلندونيسي رغبة المجتمع تتزايدالحياة االجتماعية، وفي مجال 

)بالفنادق  والفنادق (17)السياحة الحالل، أو السياحة الذكية(بالبدائل الشرعية للسياحة )

(، أو باألدوية العشبية الطب البديلبأو ، والعالج الصحي )بالطب النبوي الشرعية(

 عضوية(الواألشربة طعمة )باألواألشربة واألطعمة والتجميل )بالتجميل الشرعي الحالل(، 

بالترفيه ) ، والترفيهومن ثم مجال الزراعة )بما يسمى بالزراعة الصحية العضوية(

عام القادم، ستكون التجارة في هذه المجاالت أكثر تقدما  22ع بعد توق  ي  بحيث ، (الحالل

  ربحا.مو

وفي مجال السياسة، ظهر منذ عهد االصالح )بعد سقوط عهد الرئيس سوهارتو 

الذي تحول بعد إلى ا: حزب العدالة هأحزاب سياسية ذات اتجاه إسالمي، أهم(، 1991عام 

 Partai Persatuanالتنمية )و ادحاالتحزب و(، Partai Keadilan Sejahtera) حزب العدالة والرفاهية

Pembangunan-PPPحزب نهض(، و( ة الوطنPartai Kebangkitan Bangsa-PKB وحزب القمر ،)

 (Partai Amanat Nasional-PAN(، وحزب األمانة الوطنية )Partai Bulan Bintang-PBBوالنجم )

 عدد األصوات التي حصلت عليها األحزاب ذات اتجاه إسالمي

 رقم

 5عدد األصوات في 

 (18)4079 4072 4009 4002 7999 انتخابات
 أسماء األحزاب

1 
حزب نهضة 

 (19)الوطن

13،333،902 11،909،534 5،143،122 11،290،951  

12،31% 12،51% 4،94% 9،24% 9،39% 

2 
حزب األمانة 

 (20)الوطنية

1،520،953 1،323،324 3،254،502 9،401،321  

1،1% 3،4% 3،2% 1،1% 3،04% 

3 
حزب االتحاد 

 (21)والتنمية

11،329،925 9،240،134 5،533،214 0،151،400  

12،11% 0،15% 5،32% 3،53% 4،52% 

حزب العدالة  4
1،433،535 0،325،222 0،224،943 0،402،224  

1،335 1،34% 1،00% 3،19% 0،21% 

                                                           
ت محافظة نوسا تنجنجارا الغربية هذا المشروع خالل فترة حكم المحافظ السيد الدكتور محمد تصدر 17 

مكنة السياحة الحالل في المحافظة كأحسن األمكنة لقضاء مجدي الذي حكم المحافظة في فترتين؛ بحيث تم تعيين أ
 شهر العسل في العالم للمسلمين.    

18 https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/ 
19 https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa 
20 https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional  
21 https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan   

https://masyarakattanpariba.com/mtr/
https://masyarakattanpariba.com/mtr/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan
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 (22)والرفاهية

5 
حزب القمر 

 (23)والنجم

2،249،120 2،912،401 1،034،152 1،025،152  

1،94% 2،32% 1،19% 1،43% 2،19% 

 %30،05 %37،54 %45،93 %35،00 %33،14 المجموع

 

أداء األحددزاب السياسددية ذات اتجدداه بددالنظر إلددى النتددائج المددذكورة السددابقة تبددين أن 

 إسالمي في الحصول على أصوات الناخبين متفاوت؛ 

منها ما كان يتطور ويتقدم من وقت إلى آخر  مثل حدزب العدالدة والرفاهيدة، بحيدث 

القدبض علدى رئيسده مدن قبدل اللجندة حادثدة لم يحدث له التدني إال مرة واحدة، وذلدك بسدبب 

وبنداءا علدى نتيجدة االنتخابدات األخيدرة زادت  (24)قبيدل االنتخابدات. الفسدادالوطنية لمحافحة 

وهدو مدا  (،%0،21) صدوت تقريبدا ىمدا يقدرب مليدونبها الحدزب األصوات التي حصل علي

ذات اتجدداه إسددالمي مددن األحددزاب ( %9،39)الحاصددل علددى يجعلدده وحددزب نهضددة الددوطن 

  ا على أصوات الناخبين.    ميصعد حصولهلذان ال

مستمر، مثل: حدزب حصوله على أصوات الناخبين بشكل  ومنها ما يتدهور ويتدني

مدددن حرومدددا م هممدددا يجعلددد( %2،19-%1،41-%1،19-%2،32-%1،94القمدددر والدددنجم )

 مدن األصدوات تحدت الحدد األدنديمدا بسدبب حصدوله علدى  المشاركة في االنتخابات القادمدة

-%3،53-%5،32-%0،15-%1،11تحددددداد والتنميدددددة )حدددددزب االومثدددددل  .(%4)وهدددددو 

بسبب ، وذلك 2229بين منذ انتخابات عام حيث تدني حصوله على أصوات الناخ(، 4،52%

القددبض علددى رئيسدده بتهمددة بسددبب حادثددة نشددقاقات الداخليددة مددن جهددة، ومددن جهددة أخددرى اال

    الحصول على الرشوة قبيل االنتخابات األخيرة.  

مثل: وذلك ثابت، يمكن اعتباره ومنها ما يكون حصوله على أصوات الناخبين 

   .%1-3حيث حصل من األصوات في حدود ما بين  ؛حزب األمانة الوطنية

األحزاب ذات اتجاه إسالمي ما زالت متأخرة بالمقارنة إلى األحزاب وبالجملة، فإن 

، نضاللل حزب الديمقراطي اإلندونيسيالذات اتجاه وطني وعلماني؛ حيث احتل كل من 

ذات العظيمة إندونيسيا ، وحزب حركة يساري المرتبة األولى ذات اتجاه وطني علماني

ذات اتجاه وطني  (جولكاريفية )المجوعات الوظ، وحزب المرتبة الثانية اتجاه وطني

 الثالثة. مرتبة ال

كما سيتبين في – ال تتكونفي إندونيسيا إال أن الملفت للنظر أن التكتالت الحزبية 

األغلب ، بل الفكري واأليديولوجي والمشروع الحضاري حسب االتجاه -البيانات التالية

حسب المصالح السياسية. فيما يشير إلى أن تأسيس األحزاب بناءا على األسس األيديولوجية 

-لمانيع)ذات اتجاه حزب الديمقراطي اإلندونيسي للنضال ما يمثله فيلم يكن جذريا، إال 

 وطني(.  -والرفاهية )ذات اتجاه إسالمي وفي حزب العدالة(، وطني-يساري

                                                           
22 https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera   
23 https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bulan_Bintang   

قبل خصومه السياسيين، بهدف إسقاط األحزاب تعد من المكائد الخبيثة من  -حسب الحزب–العملية  هذه 24

 ذات اتجاه إصالحي.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bulan_Bintang
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bulan_Bintang
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/
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 4079 بيان تكتالت سياسية في انتخابات الرئاسة

 رقم
 اتجاه وعدد األصوات 

 اتجاه
 عدد األصوات

في انتخابات عام 
4079 

جهة التأييد لرئاسة 
 الجمهورية

 أسماء األحزاب

حزب الديمقراطي اإلندونيسي  1
 للنضال

 علماني يساري
 وطني

لسيد ل المؤيد 19،33%
 معروف-جوكووي

-المؤيد للسيد برابووو %12،51 وطني  حزب حركة إندونيسيا العظيمة 2
 ساندي

وعات الوظيفية محزب المج 3
 )جولكار(

المؤيد للسيد  %12،31 وطني
 معروف-جوكووي

-المؤيد للسيد برابووو %1،11 وطني  الحزب الديمقراطي 4
 ساندي

المؤيد للسيد  %9،25 وطني علماني حزب الوطني الديمقراطي 5
 معروف-جوكووي

3 
 %9،39 وطني إسالمي حزب نهضة الوطن

المؤيد للسيد 
 معروف-جوكووي

1 
 %3،04 وطني إسالمي حزب األمانة الوطنية

-الداعم للسيد برابووو
 ساندي

0 
 %4،52 إسالمي وطني حزب االتحاد والتنمية

المؤيد للسيد 
 معروف-جوكووي

9 
 %0،21 إسالمي وطني والرفاهية حزب العدالة

-الداعم للسيد برابووو
 ساندي

12 
 %2،19 إسالمي وطني  حزب القمر والنجم

المؤيد للسيد 
 معروف-جوكووي

 

كما أن هناك إشارة واضحة إلى أن الصالح الديني الفردي له أثدر كبيدر فدي اختيدار  

الندداخبين فددي المندداطق التددي أن  واألدلددة علددى ذلددك:الندداخبين لألحددزاب السياسددية اإلسددالمية، 

انتشرت فيه التدين مالوا إلدى اختيدار األحدزاب ذات اتجداه إسدالمي خصوصدا حدزب العدالدة 

والرفاهيددة، أمثددال: محافظددة جدداواه الغربيددة، ومحافظددة أتشدده، ومحافظددة سددومطرة الغربيددة، 

 ز الدددكتور أندديس باسددويدان فددي انتخابدداتوفددإن ممددا يسدداعد علددى  ثانيااا  ومحافظددة ريدداي.

إلسداءة قضية دينية تمس مشداعر المسدلمين المتددينين وهدي قضدية اظهور محافظة جاكرتا، 

". وهددذا خددالف مددا توصددل إليدده كددل مددن أزمددردي 51بالدددين المعددروف بقضددية "المائدددة: 

 فدي اختيدار االتجداه السياسديلده اللذان ذهبا إلى أن التدين ال أثر  (26)وأريا فرناندس (25)أزرا،

 .خرى بإندونيسيااألمناطق الوأن تجربة جاكرتا ال يمكن أعادتها في 

لماذا هذا النمو في التدين ال يؤثر فعال في نمو األصوات السؤال الذي يطرح نفسه:  

إسالمي ؟ والجدواب -وطني ووطني-التي حصل عليها األحزاب السياسية ذات اتجاه إسالمي

 على ذلك: 

                                                           
25 Azumardi Azra, Kesalehan dan Politik: Islam Indonesia (Book Review), Sudia 

Islamika, Vol. 25, No. 3, 2018 (DOI: 10.15408/sdi.v25i3.9993)   
26 Arya Fernandes, Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas, 

(Jakarta, CSIS, 2018)   
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 اداخليد-اذاتيد اواقع فيما بين المؤيدين، بمعنى: أن هنداك نمدو: إن نمو هذا التدين أوال

بضرورة  ،إسالمي-ووطني ،وطني-في أوساط مؤيدي األحزاب السياسية ذات اتجاه إسالمي

زاب ذات اتجداه شر هذا الوعي في أوساط مؤيددي األحد، ولم ينتالعودة إلى التعاليم اإلسالمية

المتدينين ينتمون إلدى اتجاهدات دينيدة وحركيدة : أن بعض ثانيا. من المسلمين وطني علماني

لكونهددا مبنيددة علددى نظددام الديمقراطيددة الدددخول فددي المعتددرك السياسددي، وذلددك وتجددرم تحددرم 

: ثالثااأمثال حركة حزب التحرير، وحركة السلفية )الثقافية والجهاديدة(. ( في رأيهم )الكافرة

إسالمي، وسياسدييها، يتمثدل -نيوطني ووط-سوء أداء األحزاب السياسية ذات اتجاه إسالمي

حدوث انشقاقات داخلية وتورط سياسييها في الفساد، فيما يؤدي ذلدك إلدى فقددان ثقدة في ذلك 

بين تلك للحصول على األصوات منحصرة : ما زالت المنافسة رابعا الشعب اإلندونيسي لها.

األحدزاب السياسدية ، بمعندى آخدر أن اسدتراتيجية المنافسدة إلدى الخدارجولم توجده  ،األحزاب

ذات اتجاه إسالمي تنافسوا في الحصول على أصوات المتدينين، ولم يتنافسدوا فدي الحصدول 

: قوة الدعوة من قبل االتجاهات العلمانية والالدينية إلدى خامسا. على أصوات غير المتدينين

ضددرورة صددبغة الددبالد بصددبغة وطنيددة علمانيددة بوسددائل متعددددة، أهمهددا وسددائل اإلعددالم، 

 بدعم مالي قوي.  ، والقوارات السياسيةالقوانينو

-هذه األسباب وغيرها التي لم تذكر، ما يجعل حصول األحزاب ذات اتجاه إسالمي

مددن أصددوات  %35-%25الثبددوت والجمددود مددا بددين  إسددالمي فددي دوامددة-ووطنددي ،وطنددي

التددي  المنتخبدين. وممدا يجعددل الطدين بلددة، أن هدذه النسددبة تتدوزع فددي عددة األحددزاب والقدوى

تتمدددزق فدددي كثيدددر مدددن األحيدددان بسدددبب المصدددالح واالختيدددارات السياسدددية، واالختالفدددات 

 االيدلوجية.  

 

 بين الصالح الديني الفردي والصالح االجتماعيالنبوي للتقريب والمنهج القرآني 

وتطبيقها في بعد هذا العرض من مفهوم الصالح الديني الفردي واالجتماعي،  

لعالقة بينهما نحن أمام السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي طبيعة اأوساط المجتمع اإلندونيسي 

يحاول هذا  .، وكيف يمكن تحقيق تلك العالقة في بناء المجتمع ؟؟في منظور اإلسالم

  المبحث لإلجابة عنه بإذن الله تعالى.  

عملي في العهد النبوي والصحابي، بالرجوع إلى اآليات القرآنية، وإلى التطبيق ال 

نرى أن العالقة بينهما عالقة االتصال والتوحد والتالزم، بحيث ال يمكن الفصل بينهما. 

بمعنى، ال يمكن أن يكون هناك صالحا اجتماعيا إال في ظل صالح فردي، وال يمكن أن 

ن في أغلب يعتبر صالح فردي صالحا إال إذا تجلى الصالح اجتماعيا. من هنا قرن القرآ

 اآليات هذين الصالحين، أمثال هذه اآليات التالية:  

دددمْ ))  د وا َواْعب دددد وا َرب ك  دددونَ  اْلَخْيااارَ  َواْفعَلُاااوا يَدددا أَياَهدددا ال دددُذيَن آَمن دددوا اْرَكع دددوا َواْسدددج  دددْم ت ْفُلح     لَعَل ك 

يُن ُمْن َحَرجٍ  ۚ   ِجَهاِدهِ  َحق   َوَجاُهد وا فُي الل هُ  ل دةَ أَبُديك ْم إُْبدَراُهيَم  ۚ  ه َو اْجتَبَاك ْم َوَما َجعََل َعلَْيك ْم فُي الد ُ م ُ

س ول  َشُهيًدا َعلَْيك ْم َوتَك ون وا ش دَهَداَء َعلَدى ا ۚ   ذَا ُليَك وَن الر  ْسُلُميَن ُمن قَْبل  َوفُي َهَٰ اك م  اْلم   ۚ  لن داُس ه َو َسم 

وا الص   وا بُالل ُه ه دَو َمدْواَلك ْم فَأَقُيم  َكاةَ َواْعتَُصم  قدرن  (27).((فَدنُْعَم اْلَمدْولَىَٰ َونُْعدَم الن ُصدير   ۚ  اَلةَ َوآت وا الز 

                                                           
    10-11سورة الحج: 27 
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الديني الفدردي سبحانه في اآلية السابقة بين الصالح الديني الفردي الذي يتمثل في اإليمان )الصالح 

التي هي تجليات من الصالح الفردي التعبددي وبدين العبادات ووالصالة العقدي( والركوع والسجود 

    من تجليات الصالح االجتماعي. يفعل الخيرات والجهاد الذي هو تجل

نَسددددددانَ   )َواْلعَْصاااااارِ ) وقولدددددده تعددددددالى: آَمن ددددددوا َوَعُمل ددددددوا  إُال  ال ددددددُذينَ ُخْساااااار   لَِفااااااي إُن  اإْلُ

دداُلَحاتُ  ُ َوتََواَصددْوا َوتََواَصااْوا الص  ااْبِر(  بُدداْلَحق  ففددي سددورة العصددر هددذه، قددرن سددبحانه بددين   (28).(بِالص 

اإليمان الذي هو الصالح الدديني الفدردي والعمدل الصدالح والتواصدي )ضدمن الصدالح االجتمداعي( 

 ليكون كل منهما شرطا للفوز وتجنب الخسران.  

ددددددددددوَهك ْم قُبَددددددددددَل اْلَمْشددددددددددُرقُ وقولااااااااااه ساااااااااابحانه  ) ج   ل ددددددددددْيَس اْلبُددددددددددر  أَن ت َولاددددددددددوا و 

ِكن   َواْلَمْغُربُ  ب ُدُه  آَمانَ  َمنْ  اْلبِر   َولََٰ بُالل دُه َواْليَدْوُم اآْلُخدُر َواْلَماَلئَُكدُة َواْلُكتَداُب َوالن بُي ُديَن َوآتَدى اْلَمداَل َعلَدىَٰ ح 

دداَلةَ َوآ قَدداُب َوأَقَدداَم الص  ددائُُليَن َوفُددي الر ُ ددبُيُل َوالس  َكدداةَ ذَُوي اْلق ْربَددىَٰ َواْليَتَدداَمىَٰ َواْلَمَسدداُكيَن َواْبددَن الس  تَددى الز 

و اُء َوُحدديَن اْلبَددأُْس  ۚ  ف ددوَن بُعَْهددُدُهْم إُذَا َعاَهددد وا َواْلم  ددر  ددابُُريَن فُددي اْلبَأَْسدداُء َوالض  ئُددَك ال ددُذيَن  ۚ  َوالص  أ ولََٰ

ت ق وَن(. ۚ  َصَدق وا  ئَُك ه م  اْلم 
ففدي اآليدة المدذكورة اشدترطت أن يكدون البدر والتقدوى والصددق  (29)َوأ ولََٰ

التعبدددي مددن الصددالح ح الددديني الفددردي العقدددي مددن اإليمددان و)الصددالح العددام( جمعددا بددين الصددال

الصددالة، والصددالح االجتمدداعي مددن البددذل والعطدداء المتمثددل فددي االنفدداق والزكدداة، ومددن قددوة الددنفس 

 )الصبر( في مواجهة تحديات الحياة. 

وقد نقل لنا الدكتور القرضداوي أمثلدة شدامخة مدن قصدص صدالح خلفائندا المهدديين 

وهدددو المجدددال الدددذي يغدددري بدددالحيف والغدددرور –االجتمددداعي فدددي مجدددال السياسدددة والحكدددم 

مددن العدالددة الكاملددة التددي ال تتحيددز لقريددب أو تتحيددف علددى عدددو، وفددي المسدداواة  -والطغيددان

الزهددد الددذي يعددرض عددن الدددنيا وفددي يددده البيضدداء القانونيددة التددي ال تعددرف الفددوارق، وفددي 

 -حسدب الددكتور القرضداوي–والصفراء، والقوة والسلطان، بحيث كدان "الضدمير" المدؤمن 

"هو الذي يحكم ويسود، فسادت الفضيلة وسادت العدالة والمساواة، ذلك الضمير الدذي جعدل 

: عمدر بدن -دار الحدائطوبينهمدا جد-خليفة عمر يدخل حائطاً لقضاه حاجة فيسمعه أنس يقدول 

!! واالله لتتقين االله بني الخطاب، أو ليعذبنك ! هذا الضدمير  الخطاب أمير لمؤمنين!! بخ بخ

هو الذي جعله في عام المجاعدة المعدروف "بعدام الرمدادة" ال يأكدل إال الخبدز والزيدت حتدى 

والندداس "بددئس الددوالي أنددا إن شددبعت  :أسددود جلددده، فيكلمدده بعددض الصددحابة فددي ذلددك، فيقددول

 جياع".  

فقال: من هذه ؟ فقال ابنه عبدد االلده: هدذه  .ورأى يوماً فتاة صغيرة تتمايل من الجوع

ابنتي. قال: فما بالها ؟. قال: إنك تحبس  عنا ما في يدك فيصيبنا ماترى. فقال: يا عبد االلده، 

ي أن أعطيكم ما بيني وبينكم كتاب االله، والله ما أعطيكم إال ما فرض االله لكم. أتريدون من

في كتاب )البداية والنهايدة( بعدد أن ذكدر أعمدال عمدر (قال ابن كثير  !ليس لكم فأعود خائنا ؟

الجليلة وفتوحاته العظيمة: "وكان متواضعاً في الله، خشن العيش خشدن المطعدم، شدديداً فدي 

ته، ويركب ويحمل القربة على كتفيه، مع عظم هيب -أي الجلد-ذات الله، يرقع الثوب باألديم 

الحمار عريا،ً والبعير مخطوماً بالليف، وكان قليل الضحك ال يمدازح أحددا، وكدان نقدش فدي 

 خاتمة، "كفى بالموت واعظاً يا عمر". 

                                                           
   3-1سورة العصر:  28 

   111سورة البقرة:  29 



14                                                                                        Vol. 19 No.01 (Januari-Juni) 2021 
 

وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول له جعد بن هبيدرة، يدا أميدر المدؤمنين، 

ر لو يستطيع أن يذبحك لدذبحك يأتيك الرجالن، أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله، واآلخ

فتقضي لهذا على هذا ! قال: فلهزه علي وقال: إن هذا شديء لدو كدان لدي لفعلدت، ولكدن إنمدا 

   (30) ذاك شيء لله."

وفددي األحاديددث النبويددة كثيددرا مددا يؤيددد هددذا، حيددث ال ينفددع الصددالح الددديني الفددردي  

إال إذا قرن بالصالح االجتمداعي. كقدول الرسدول صدلى اللده  -حسب تلك األحاديث–العقدي 

عليه وسلم: )ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له(. وقوله عليه وسلم: )ال يدؤمن 

أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه(، وقوله: )من كان يدؤمن باللده واليدوم اآلخدر فليكدرم 

 )فليكرم ضيفه(، وفي رواية: )فليقل خيرا أو ليصمت(. جاره(. وفي رواية: 

رواه اإلمام مسلم عن أبي هريرة رضي اللده عنده، مدا يؤيدد هدذا أيضدا، وفي حديث  

حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يدا ابدن 

ْرني(  -آدم، مُرضت  فلم تعدني  ف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما قال: يا رب كي -)تَز 

علمت أن عبدي فالنًا مُرض فلم تعده، أمدا علمدت أندك لدو عدتده لوجددتني عندده؟ يدا ابدن آدم 

استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنده 

ك عندي، يا ابدن آدم استطعمك عبدي فالن، فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذل

استسقيتك، فلم تسقني، قال: يا رب كيدف أسدقيك وأندت رب العدالمين؟ قدال: استسدقاك عبددي 

(31)فالن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي(.
وهدو مدا يؤكدد أن الصدالح الدديني  .

هتمددام العقدددي )اإليمددان باللدده( ال ينفددع إن لددم يؤكددد ذلددك بالصددالح االجتمدداعي، يتمثددل فددي اال

 بحاجة أخيه المؤمنين. 

األكثر مدن ذلدك أن المدنهج القرآندي والنبدوي جعدال الصدالح االجتمداعي أفضدل مدن 

وا أُلَْنف ُسك ْم ُمدْن َخْيدٍر تَُجدد وه  ُعْندَد الل دُه ه دَو َخْيدًرا الصالح الفردي: حيث قال تعالى: ) م  َوَما ت قَد ُ

وا الل هَ  إُن  الل هَ َغف وٌر َرُحيٌم﴾َوأَْعَظَم أَْجًرا َواْستَْغُفر 
(32)

قال اإلمام الطبدري رحمده اللده تفسديرا  .

لهذه اآلية: ما تقدموا أيهدا المؤمندون ألنفسدكم فدي دار الددنيا مدن صددقة أو نفقدة تنفقونهدا فدي 

سبيل الله، أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير، أو عمل بطاعة الله من صالة أو صيام أو 

تَجددوه عندد اللده يدوم القيامدة فدي  -أعمال الخير في طلب مدا عندد اللده حج، أو غير ذلك من 

معادكم هو خيًرا لكم مما قدمتم في الدنيا، وأعظم منه ثوابًا؛ أي: ثوابه أعظدم مدن ذلدك الدذي 

  (33)قدمتموه لو لم تكونوا قد متموه؛

روى ابددن أبددي الدددنيا والطبرانددي عددن ابددن عمددر وقددال صددلى اللدده عليدده وسددلم: فيمددا 

رضي الله عنهما، )أحب األعمال إلى الله سرور ت دخله على مسلم، أو تكشف عنه كربةً، أو 

تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوًعدا، وألن أمشدي مدع أخ لدي فدي حاجدة أحدب إلدي مدن أن 

شددهًرا، ومددن كددف غضددبه، سددتر اللدده  -)يعنددي مسددجد المدينددة(  -أعتكددف فددي هددذا المسددجد 

شداء أن يمضديه أمضداه، مدأل اللده عدز وجدل قلبده أمنًدا يدوم عورته، ومدن كظدم غيظده، ولدو 

                                                           
 129(، ص. 1992والحياة، )القاهرة، مكتبة وهبة،  اإليمانالقرضاوي،  30
 (2539مسلم، )حديث رْقم  صحيحمسلم،  31
 22سورة المزمل:  32
  399، 390، ص 23الطبري، تفسير الطبري، ج 33
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القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط 

 (34)يوم تزل فيه األقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلا العسل(.

  

 الخاتمة

يجوز أن ينتهي عند حده، بل ال بد أن إن صالح الديني الفردي، ال خالصة القول  

نجاح الصالح االجتماعي في مجال فإن  ؛ينتهي إلى الصالح االجتماعي. والعكس صحيح

ال بد أن ينتهي أيضا إلى الصالح الديني الفردي وهو الصالة والزكاة، وصالح  ،الحكم مثال

ال ُذيَن قال سبحانه: )االجتماعي اآلخر المتمثل في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث 

ك ن اُهمْ  إُن نَكُر  فِي اأْلَْرِض  م  وُف َونََهْوا َعُن اْلم  وا بُاْلَمْعر  َكاةَ َوأََمر  ا الز  اَلةَ َوآتَو  وا الص   ۚ  أَقَام 

ورُ  فبين هذين الصالحين ارتباط وعالقة وثيقة ال يمكن وال يجوز الفصل (. َوُلل ُه َعاقُبَة  اأْل م 

 بينهما.

بأبعاد أخرى أخالقية الشعائر التعبدية العقدية، وبواب األربط تدريس فال بد أن ي 

اجتماعية وسياسية واقتصادية، وكذلك تدريس األبواب االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

فال بد أن تضرب جذورها العميقة بأبعاد أخرى العقدية والتعبدية. هنا تكاملت تجليات 

لتي تؤتي أكلها )الدينية واإلنسانية( كل حين بإذن الله تعالى.  وصلى الحضارة اإلسالمية، ا

 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. 
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