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 ـ ا الرحمف الرحيـبس  
 المقدمة

كأخرج  ،ر فيدلخمؽ فسكل كقد   ،العالميف الحمد  رب   
كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال  ،فجعمو غثاء أحكل ،المرعى
كأشيد أف سيدنا محمدان عبده كرسكلو صمى ا عميو  ،شريؾ لو

كاقتفى أثره إلى يكـ الديف  ،كعمى آلو كصحبو كمف اىتدل بيديو
  ،،،ما بعد... أ

كىدانا  ،فإف ا تعالى تجمت قدرتو خمقنا في أحسف تقكيـ 
عمى بني آدـ العيد كالميثاؽ أف  أخذ حيف ،إلى الصراط المستقيـ

ـى ": قاؿ تعالى ،لو ه كحده ال شريؾك عبدي بُّؾى ًمف بىًني آدى ذى رى ٍذ أىخى كىاً 
ـٍ  قىاليكا بىمىٰى   ب كي ـٍ أىلىٍستي ًبرى مىٰى أىنفيًسًي ـٍ عى ي تىييـٍ كىأىٍشيىدىىي ـٍ ذير  ًمف ظيييكًرًى

اًفًميفى  ًة ًإن ا كين ا عىٍف ىٰىذىا غى كحينما ، (ُ)"شىًيٍدنىا أىف تىقيكليكا يىٍكـى اٍلًقيىامى
، قاؿ المستقيمة السكيةشاء أف يكلد كؿ أفراد البشرية عمى الفطرة 

ًنيفنا ًفٍطرىتى الم ًو ال ًتي فىطىرى الن اسى "ى تعالى :  ـٍ كىٍجيىؾى ًلمد يًف حى أىًق
مىٍييىا  ٍمؽً  تىٍبًديؿى  الى عى ًلؾى  الم وً  ًلخى ـي  الد يفي  ذٰى لٰىًكف   اٍلقىي   الى  الن اسً  أىٍكثىرى  كى
 ،كقاؿ رسكلنا الكريـ "كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة ،(ِ)" يىٍعمىميكفى 

نما أبكاه ييكدانو أك ينصرانو أ  .(ّ)"الحديث.ك يمجسانو ..كا 
                                      

 . ُِٕ( األعراؼ : ُ)
 . َّ( الرـك : ِ)
ر زىي محمد / ؽيقتح البخارم، إسماعيؿبف  محمد ( صحيح اإلماـ البخارم،ّ)

حديث  ،(ْٗ/ِعميو، ج)مى الناصر، باب: إذا أسمـ الصبي فمات ىؿ يص
 . ىػُِِْالنجاة الطبعة: األكلى،  طكؽ دار ،(ُّٖٓرقـ)
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ا تعالى خمقنا لميمة عمى أن    ما يدؿُّ فإن   كىذا إف دؿ   
مة، تمثمت في عنصريف كجدنا ألداء رسالة جميعظيمة، كأ
 : أساسييف ىما

نسى  قاؿ ا تعالى: ،ا كحدهعبادة  (ُ) مىٍقتي اٍلًجف  كىاإٍلً مىا خى "كى
 .(ُ)ًإال  ًليىٍعبيديكًف "

ا " ، قاؿ  جؿ شأنو:عمارة األرض (ِ) اًلحن ـٍ صى اىي لىٰى ثىميكدى أىخى  ۚ  كىاً 
ا الم وى  اٍعبيديكا قىٍكـً  يىا قىاؿى  ـٍ  مى ٍيريهي  ًإلٰىوو  ًمفٍ  لىكي ـٍ  ىيكى  ۚ   غى  ًمفى  أىٍنشىأىكي

كيـٍ  اأٍلىٍرضً  كهي  ًفييىا كىاٍستىٍعمىرى ب ي ًإف   ۚ   ًإلىٍيوً  تيكبيكا ثيـ   فىاٍستىٍغًفري  قىًريبه  رى
 .(ِ)" ميًجيبه 
عمى تحقيؽ  يعينوأف أكجد لئلنساف كؿ ما كمف رحمتو  

فسخر لئلنساف كؿ كائنات الككف مف حكلو  ،ىاتيف الميمتيف
قاؿ  ،كطكع أمره إف ىك استجاب لمراد ربو ،لتككف في خدمتو

ا ًفي "تعالى:  مى رى لىكيـ م ا ًفي الس مىاكىاًت كى ٍكا أىف  الم وى سىخ  ـٍ تىرى أىلى
بىاًطنىةن   ـٍ ًنعىمىوي ظىاًىرىةن كى مىٍيكي ًمفى اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عى اًدؿي  مىف الن اسً  كى  ييجى

ًنيرو  ًكتىابو  كىالى  ىيدنل كىالى  ًعٍمـو  ًبغىٍيرً  الم وً  ًفي كجعؿ كؿ  ،(ّ)" مُّ
عناصر الككف تدكر كفؽ نظاـ  ال يتبدؿ كال يتخمؼ فالجماد لو 

ككؿ ما يكجد في  ،كالنبات لو نظاـ، كالحيكاف لو نظاـ ،نظاـ
 ،فالشمس تدكر بنظاـ ،الغبلؼ الجكم مف حكلنا لو نظاـ

                                      
 .ٔٓ( الذاريات: ُ)
 .ُٔ( ىكد : ِ)
 .َِ( لقماف : ّ)
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كالرياح تيب  ،فؿ بنظاـرض تدكر بنظاـ، كالنجـك تبزغ كتقكاأل
كالنيار يتجمى عمى الككف  ،كالميؿ يغشى األرض بنظاـ ،بنظاـ
مف ىذه الظكاىر آية مف آيات ا  كجعؿ ا كؿ كاحدة ،بنظاـ

جماؿ كالتأمؿ ك كحسف التفكر دكاـ الباىرات التي تستدعي 
عمى  ىذا الككف كالمييمفي  كلما كاف اإلنساف ىك سيدي ،التدبر

ؿ منو أف يسير في كاف مف غير المقبك فقد  ،حركتو بإذف ا
نما كاف مف البلئؽ بو أف يسير ىك اآلخر  ،دكف نظاـحياتو  كا 

؛ كلينسجـ في الحياة كفؽ نظاـ دقيؽ يدؿ عمى سيادتو كريادتو 
 .مع بقية عناصر الككف حكلو 

 ،فقد أرسؿ ليـ الرسؿ ،عمى ا حجة كحتى ال يككف لمناس
 ،ال أقكؿ في فترة حياتيـ ،حياتيـ لينظمكا ليـ ،كأنزؿ معيـ الكتب
نما قبؿ ميبلدىـ  كبعد مماتيـ . ،كحاؿ حياتيـ ،كا 

فقد كافؽ ذلؾ أف ينظـ  ،خاتـ الرساالت كلما كاف اإلسبلـ
كأف يرسـ ليـ حدكد  ،لمناس شؤكف حياتيـ العامة كالخاصة

كىذا الشمكؿ  ،، كمع أنفسيـعبلقاتيـ مع ا، كمع الناس
 سكل اإلسبلـ الحنيؼ .لـ يكجد في أية ديانة أخرل كالكماؿ 

 كلقد جاءت النظـ في اإلسبلـ عمى النحك التالي :
   .النظاـ االجتماعي( ِ)               .النظاـ التعميمي( ُ)
     .النظاـ السياسي( ْ)             .النظاـ االقتصادم( ّ)
 .اإلدارمالنظاـ ( ٔ)                .النظاـ القضائي( ٓ)
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كلما كاف مف الضركرم لكؿ مسمـ كمسممة التعرؼ عمى 
كاف مف المناسب أف يدرس ،ىذه النظـ كأىميتيا في الحياة مبادئ

الدعاة إلى ا تعالى ىذا التخصص الدقيؽ في قسـ الدعكة 
كشعبة أصكؿ الديف بكميات  ،اإلسبلمية بكميات أصكؿ الديف

 الدراسات اإلسبلمية كالعربية لمبنات .
 قدـ لمطبلب كالطالبات مادة النظـ اإلسبلمية التيىنا نكمف 

مفردات المنيج الكارد بالخطة  يدرسكنيا بالفرقة األكلى مراعيف
 لمكاد قسـ الدعكة كالثقافة اإلسبلمية بكميات أصكؿ الديف الدراسية

 . شريؼبجامعة األزىر ال
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 توصيف المقرر الدراسي
 
الرمز  المادة القسـ الفرقة

 الككدم
عدد 
 الساعات

تكزيع  التكقيت
 الدرجات

نظـ  عامة األكلى
 إسبلمية

درجة ََُ فصمية ْ َُٗ
 تحريرم

 
 :محتوى المقرر

 : المفردات الدراسية التاليةينتظـ عقد ىذا الكتاب في  
 اإلسبلمية بخاصة: تعريؼ النظـ عامة كالنظـ أولً  
 أىمية النظـ اإلسبلمية ككجو الحاجة إلييا ثانيًا: 
 -الشمكلية -خصائص النظـ اإلسبلمية) الربانية :ثالثاً  
الجمع بيف الجزاء -الثبات كالتطكر   -العالمية كالعمـك  -الكاقعية

 (  -الدنيكم كاألخركم
التراث  -السنة -مصادر النظـ اإلسبلمية ) الكتاب :رابعاً  

 التراث اإلنساني( .  -اإلسبلمي
 أىـ المؤلفات في النظـ اإلسبلمية قديمان كحديثان . خامسًا: 
 -أىداؼ النظـ اإلسبلمية) سعادة الفرد كاألسرة سادسًا: 

 . السبلـ العالمي( -استقرار المجتمع
 شبيات حكؿ النظـ اإلسبلمية) عرض كنقد( سابعًا: 
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 أوًل : األىداف العامة لمكتاب
 تصكر عاـ عف النظـ اإلسبلمية . رسـ -ُ
بياف حقيقة النظـ اإلسبلمية كأسسيا كخصائصيا  -ِ

 كأىميتيا.
قضايا دفع بعض الشبيات الكاردة عمى بعض ال -ّ

 .المتعمقة بالنظـ اإلسبلمية
زيادة التراكـ المعرفي كالثقافي لدل الدارسيف حكؿ  -ْ

 .اإلسبلـ كطبيعة تعاممو مع الكاقع
 :يتوقع أن يكتسبيا الطالبات التي ثانيًا : الميار 

ٍكـ الكثير مف سمككو كتصرفاتو  -1 معرفة الطبلب لحي
 .مقة بالقضايا المطركحة في المنيجالمتع

قد تعرض مقدرة الطالب عمى معالجة المشاكؿ التي  -2
 .لو نتيجة تعاممو مع غيره

معرفة الدارس لما لو مف حقكؽ كما عميو مف  -3
 .بات عند تعاممو مع غيره مف الناسكاج

الدارس مف دفع الشُّبو التي تعرض لو  يتمكف أف -4
 .قضايا ذات الصمة بمكضكعات المنيجحكؿ ال

مناظرة كمناقشة غيره في  الطبلب عمى أف يتدرب -5
 .القضايا ذات الصمة بمكضكع المنيجالكثير مف 
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 األولالفصل 

 التعريف بالنظم وبيان أىميتيا
  :ثالثة مباحثفيو و 
  .النظم لغة واصطالحاً تعريف : لمبحث األولا

 .الحاجة إلى  النظم اإلسالمية وأىميتيا: المبحث الثاني
 .المبحث الثالث: حكم دراسة النظم اإلسالمية
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 المبحث األول
 تعريف النظم اإلسالمية لغة واصطالحاً 

كؼ عمى تعريؼ أىـ مفردات نستيؿ ىذه الدراسة بالكق 
 . العنكاف
 : تعريف النظم في المغة) أ ( 
قاؿ ابف فارس: " النكف كالظاء كالميـ أصؿه يدؿ عمى  

زى نىٍظمان، كنظمتي الش عر  ،تأليؼ شيء كتكثيفو رى كنظمت الخى
. كأىٍنظىمىًت  زى رى الدجاجةي: صار  كغيره. كالن ظاـ : الخيط يجمع الخى
كجاءنا نىٍظـه مف  ،في جكفيا بيض، كيقاؿ لككاكب الجكزاء: نىٍظـ

راد: أم كثير "  (.ُ)جى
" كىك يدؿ  رىبى يىٍضًربي ـى فعؿ ثبلثي مجردمف باب " ضى كنىظى
عمى التأليؼ كضـ شيء إلى آخر كما عبر صاحب القامكس 

 (. ِ)المحيط 

أل فيا كضـ  بعضيا كفي المعجـ الكجيز: نظـ األشياء نظمان 
كالنظاـ الترتيب ...كانتظـ الشيء: تألؼ كاتسؽإلى بعض...

 .(ّ)كاالتساؽ

 

                                      
، دار الكتب ٕٔٓ/ ِ( معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكريا الرازم ُ)

 ـ . ُٗٗٗ -ىػ َُِْ ُالعممية، بيركت، ط
 باب الميـ فصؿ النكف .   ُِٖ/ ْ( انظر: القامكس المحيط، الفيركز آبادم، ِ)
 .  ِّٔ( المعجـ الكجيز، ص ّ)
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ت المغكية كميا تشير إلى أف لفظ " نظـ " كىذه التعريفا 
 أىميا: ،عمى عدة معاف يدؿ

 التأليؼ كالضـ . -
 الترتيب كالتنسيؽ . -
 الجمع كالتكثير .   -
 : النظم اإلسالمية في الصطالح) ب( 
"  نظـ اإلسبلمية في االصطبلح بأنيا:يمكف تعريؼ ال 

صمى  المبادئ كاألحكاـ التي شرعيا ا لعباده عمى لساف رسكلو
 .(ُ)ا عميو كسمـ ليستقيـ بيا أمر الناس في معاشيـ كمعادىـ"

 :عمى وجو العمومتعريف " النُُّظم " اصطالحًا (  ج )

لمنظـ مصطمحات كتعريفاتعديدة كأشيرىا ثبلثةمصطمحات  
أك النظـ " كتستخدـ ىذه  ،أك القانكف ،تسمى بػ " التشريع

المصطمحات الثبلثة استخدامان يعتمد عمى الزماف أكالمكاف أك 
 الدكلة . 
 كمف التعريفات المشيكرة لمصطمح النظـ ما يمي : 

النظـ مركبات "بقكلو:  ،ككلي كديفيزيعرفيا العالـ القانكني  (ُ) 
 .ىا المجتمع لحؿ شؤكنو"قرُّ كاسعة المعايير يي 

الطرؽ المقننة لحؿ " بأنيا: جكلدف العالـ القانكنييعرفيا  (ِ)

                                      
، َُُ( المدخؿ إلى دراسة النظـ كالثقافة اإلسبلمية، د. بكر زكي عكض، ص ُ)

 مطابع القدس، اإلسكندرية .
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 مشكبلت المجتمع " 
طمؽ عمى الشيء النظـ تد بقكلو: "حمد رأفت سعييعرفيا د.م( ّ)

ككذلؾ نظـ أم الترتيب كاالنسجاـ كاالرتباط...الذم يراعى فيو 
التي تقـك كالتشريعات... المبادئمجتمع تتككف منمجمكعات 

 .(ُ)عمييا حياة المجتمع كحياة الدكلة كبيا تنتظـ أمكرىا " 
ىي مجمكعة مف القكاعد كاألحكاـ الداخمية كالخارجية  (ْ)

تضعيا الجماعات كالدكؿ كالمنظمات لتسيير حياتيا كشؤكنيا 
كىي  ،لما فيو المصالح المشتركة ،الداخمية كعبلقاتيا الخارجية

 .(ِ)لمخالفة ا جزاء عند اة كعمييممزم
  

                                      
، جدة : دار ٔ، ٓ( المدخؿ لدراسة النظـ اإلسبلمية، د. محمد رافت سعيد، ص ُ)

 ىػ َُْٗ، ُالعمـ، ط
، المدينة ِٕ( النظـ اإلسبلمية كحاجة البشرية إلييا، د. عبد الرحمف الجكيبر، صِ)

 ـ .  ََِِ -ىػ ُِّْ، ُالمنكرة: دار المآثر، ط 
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 المبحث الثاني
 الحاجة إلى  النظم اإلسالمية وأىميتيا

 : الحاجة إلى النظم عموماً أول:
مة المغرب يا عبل  ل " مقكلة أسس"اإلنساف مدني بطبعو 

-رحمو ا  –" عبد الرحمف بف خمدكف "كمؤسس عمـ االجتماع 
كىي تعني أف اإلنساف ال يستطيع  ،مف جاء بعده ىا كؿُّ دى كرد   ،

يخدـ نفسو بنفسو،  ،أف يعيش بمفرده معزكالن عف بني جنسو
 ،بؿ إف الكاقع يثبت ،كيؤدم حاجاتو دكف خدمة اآلخريف
أبك العبلء ، كصدؽ تمامان كالحقائؽ تؤكد أف العكس ىك الصحيح 

 :المعرم حيف قاؿ
ـي        من اس مف بدكو كحاضرةو الن اسي ل    دى ف لـ يشعركا خى  بعضه لبعضو كا 

كأىؿ المدينة  ،فأىؿ الريؼ بحاجة إلى مخترعات المدينة 
بحاجة إلى منتجات أىؿ الريؼ، ككؿ طائفة مف الناس تقـك 

في حيف تخدميا الطكائؼ  ،بحرفة تتقنيا كتخدـ بيا بقية المجتمع
فالنجار ال غنى لو عف  ،األخرل بما تتقنو مف صنائع كحرؼ

كالفبلح بحاجة إلى  ،ككبلىما ال غنى لو عف الفبلح الخباز،
كالطبيب بحاجة إلى الميندس، كىي سمسمة حاجات  ،الطبيب

بيف أفرادىا التعاكف  كىكذا ال تتقدـ أمة إال إذا تـ ،النياية ليا
 .كالتآزر

لكف ىذا االحتياج إلى المخالطة كالمشاركة في تسيير شؤكف 
الناس يتفاكتكف في اس كلما كانمب االحتكاؾ بيف النالحياة، يستج
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ميؽ، حسف  ،أمزجتيـ كأخبلقيـ كرغباتيـ فمنيـ سكمُّ الخي
كمنيـ  ،كمنيـ القانع ،كمنيـ معكج الخمؽ سيءالسمكؾ،السمكؾ
رؾ كؿُّ كمنيـ العدكاني ... كىكذا فمكتي  ،كمنيـ المسالـ ،الطامع

أحد كما يشتيي؛ لتضاربت المصالح كتفش ت المظالـ، كتحكـ 
كآلت حاؿ  ،كاتباع اليكل، كتبلشت العدالة كالرحمة ،القكةمنطؽ 

كال يطيب ،ميا قرارال يقرُّ ليـ في ظ ،الناس إلى اعكجاج كفكضى
 .ليـ معيا عيش

كلما كاف األمر كذلؾ احتاج الناس إلى ما ينظمكف بو 
سكاء مف الناحية   ،كأمكر معاشيـ المادية كالمعنكية،حياتيـ
 أك االقتصادية، أك السياسية . ،أك االجتماعية ،الدينية

ىذا بالنسبة لحاجة البشرية إلى النظـ التي تحكـ كتيسىي ر 
كمنذ القدـ كالبشرية تحاكؿ أف تضع أنظمة  ،أمكرىـ بكجو عاـ

كالكاقع ،لكف التاريخ حدثنا ،تنظـ بيا حياتيا مف كافة جكانبيا
أف كؿ ما كضع مف أنظمة بشرية  مجاالن لمشؾأثبت بما ال يدع 

 ،كالسبب معركؼ ،خارجة عف دائرة اإلسبلـ قد فشمت فشبلن ذريعان 
كىك أف البشر يضعكف األنظمة التي تناسب كتساير بيئتيـ 

 ،دكف مراعاة البيئات كاألماكف كاألزمنة األخرل ،كمكانيـ كزمانيـ
رميت ىذه األنظمة  ،كتبدلت البيئة كالمكاف ،فإذا ما تغير الزماف
 في سمة الميمبلت.

لكف األمر مختمؼ تماـ االختبلؼ مع األنظمة في ظؿ 
 .تعاليـ اإلسبلـ 
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 : حاجة البشرية إلى النظم  اإلسالميةب ( )
رأينا فيما سبؽ أف النظـ التي كضعيا اإلنساف لـ تستطع 

كلـ تكفر ليا ما ترنك إليو  ،الكفاء لمبشرية بكؿ متطمباتيا كرغباتيا
السبب في ذلؾ أف العقؿ ك  ،كازدىار كاستقرار ،كرخاء ،مف أمف

عمى رأسيا اختراؽ حجب  ،قاصر عف إدراؾ العديد مف األمكر
فبل يمكنو التأكد مف ما  ،كاكتشاؼ دقائؽ المستقبؿ ،الغيب

 ،سيحدث في المستقبؿ القريب كالبعيد مف تقمب أمكر الناس
 كتغير كسائؿ كأساليب حياتيـ .

كحي معصكـ  اف البد أف تعتمد ىذه النظـ عمىىنا ك كمف
كال يحابي أحدان عمى  ،ال يميؿ مع األىكاء كال يرتبط بالعصبيات

لحاؿ كما ىك ا ،كال يتأثر بالمعطيات الثقافية كالبيئية ،حساب أحد
مىؽى " :كصدؽ ا تعالى،في النظـ الكضعية البشرية ـي مىٍف خى أىالى يىٍعمى

ًبيري   . (ُ)"كىىيكى الم ًطيؼي اٍلخى
ظـ اإلسبلمية ىي الكحيدة القادرة عمى أف كحينما نقكؿ أف الن

كما  ،كمستقبميا،تقدـ لمبشرية كؿ ما تحتاج إليو في حاضرىا
حينما نقكؿ ذلؾ النقكلو ادعاء بدكف دليؿ،  ،قدمت في ماضييا

نما نقدمو بأدلتو  ،كال قكالن بدكف برىاف ،كال تخيبلن بدكف كاقع كا 
في األسباب ح بجبلء كالتي ستض   ،اليقينية كبراىينو الساطعة

 : اآلتية
 

                                      
 .ُْ :الممؾُ))
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 : عمى الوحي اإلليي المتصف بالكمالالرتكاز األمر األول: 
إف الكحي اإلليي خير كمو، متصؼ بكؿ كماؿ، معصكـ  

مف كؿ نقص، ييب العدؿ كالطمأنينة لكؿ مف يعيش تحت 
 ظبللو.
كمف ثىـ  فإف النظـ الصادرة عف ىذا الكحي اإلليي  

تمنح مىف يعيش  -المتمثؿ في ىدل ا عز كجؿ -المعصـك 
لضبلؿ تحت ظبلليا االستقرار النفسي كالمادم، كتعصمو مف ا

ًميعنا"قاؿ ا تعالى:  ،كالشقاء في الدنيا كاآلخرة  قىاؿى اٍىًبطىا ًمٍنيىا جى
ًف ات بىعى ىيدىامى فىبلى  ـٍ ًلبىٍعضو عىديكٌّ  فىًإم ا يىٍأًتيىن كيـ م ن ي ىيدنل فىمى كي بىٍعضي

ال : » -رضي ا عنيما–قاؿ ابف عباس ،  (ُ)" يىًضؿُّ كىالى يىٍشقىىٰ 
 .(ِ)« يضؿُّ في الدنيا كال يشقىى في اآلخرة 

مىٍف أىٍعرىضى عىف ًذٍكًرم فىًإف   "كقاؿ تعالى : نكنا  كى لىوي مىًعيشىةن ضى
ًة أىٍعمىىٰ  نىٍحشيريهي يىٍكـى اٍلًقيىامى قىٍد كينتي . كى شىٍرتىًني أىٍعمىٰى كى ـى حى قىاؿى رىب  ًل

كىذىًلؾى اٍليىٍكـى تيٍنسىىقىاؿى كىذىًلؾى أىتىٍتؾى آيىاتينىا فىنىًسيتىيىا . بىًصيرنا ًلؾى . كى كىذٰى كى
ب ًو   ـٍ ييٍؤًمف ًبآيىاًت رى لى لىعىذىابي نىٍجًزم مىٍف أىٍسرىؼى كى  كىأىٍبقىىٰ  أىشىدُّ  اآٍلًخرىةً  كى

 "(ّ). 
ٍف أىٍعرىضى عىف ": -رضي ا عنيما–ابف عباس  قاؿ مى كى

                                      
 .    ُِّ( طو : ُ)
دار الكتب  ،ِّٖ/ٓ ،ؿ بف عمر بف كثيرالقرآف العظيـ، أبك الفداء إسماعي( تفسير ِ)

 ى.ُُْٗالعممية، بيركت. األكلى، 
 . ُِٕ – ُِْ( طو: ّ)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya125.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya125.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya125.html
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أم: خالؼ أمرم كما أنزلتو عمى رسكلي. أعرض عنو ، ًذٍكًرم
نكنافىًإف  لى ، ساه، كأخذ مف غيره ىداهكتنا أم: ضنكنا  ،وي مىًعيشىةن ضى

في الدنيا، فبل طمأنينة لو كال انشراح لصدره، بؿ صدره ضيؽ 
ف تنعـ ظاىره كلبس ما شاء كأكؿ ما شاء كسكف  حرج لضبللو، كا 
حيث شاء، فإف قمبو ما لـ يخمص إلى اليقيف كاليدل فيك في 

ي ريبة يتردد، فيذا مف ضنؾ قمؽ كحيرة كشؾ، فبل يزاؿ ف
 .(ُ)"المعيشة
ضنؾ  فإف الحياة المقطكعة الصمة با عز كجؿكمف ثىـ   

ميما كاف فييا مف سعة بادية كمتاع ظاىر، كصاحب ىذه الحياة 
بعيد عف االطمئناف كاالستقرار؛ ألف القمب ال يشعر بالطمأنينة 

 كاالستقرار إال في رحاب ا سبحانو كتعالى.
سادت المجتمعاًت البشريةى في القديـ كالحديث أنماطه  لقدك  

عديدةه مف النظـ، اختمفت فيما بينيا تبعنا لتغاير المجتمعات 
 كالبيئات كاألزماف.

لكف تمؾ النظـى ما كانت لتفي بجميع مطالب البشر، كتىرقىى 
 بيـ إلى الحياة الطيبة التي يطمح إلييا األفراد كالجماعات. 

 ف كضع اإلنساف:كالغىٍرك؛ فيي م
كاإلنساف ميما أيكتي مف العقؿ كالعمـ فإف عممو قاصر 

 محدكد.
 

                                      
 .ِّٖ/ٓ( تفسير القرآف العظيـ، اإلماـ ابف كثير : ُ)
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كما أف العقؿ ال ينفؾ عف التأٌثر بالبيئة كالظركؼ، كلذلؾ  
قيؿ: "العقؿي ابفي بيئًتو"، فالنظـ التي يضعيا إنما تككف كليدة 

 حاجة معينة.
 .كما أنيا ال تخمك مف اإلفراط أك التفريط، أك منيما معنا 
كما أنيا ما تنفؾ عف القصكر، كتظؿ بحاجة إلى قكة  

ذاتية تحمؿ األفراد كالجماعات عمى االلتزاـ بيا، كالخضكع ليا، 
 كىي قكة العقيدة، كسمطاف اإليماف...

ليذا كغيره كاف البد لمناس مف شريعة إليية، تنبثؽ عنيا  
جماعات -كتنشأ مف خبلليا نظـه ربانيةه، تأخذ بيد البشر 

إلى سبيؿ اليداية كطريؽ السعادة، كتمؤل الفراغ اليائؿ  -دلكفرا
 ناس، كتشفي اإلنسانية مف أسقاميا.في حياة ال
كالحؽ أف اإلسبلـ كنظمو مبلذ كحصف لمبشرية؛ ألف  

عقيدتو الصافية ليا السمطاف الفاعؿ كاألقكل الذم يحمؿ أتباعيا 
تي عمى فعؿ الخير، كمجانبة الشر، كشريعتو الكاممة ىي ال

تستطيع مف خبلؿ ما تضمنتو مف نظـ أف تفي بحاجات األفراد 
كالجماعات، كتكفؿ ليـ الحياة الطيبة، كالعيشة الراضية في الدنيا 

 كاآلخرة.
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 :: الصنعة يصمحيا صانعياألمر الثانيا
ال يخفى أف كؿ صانع أدرل بصنعتو، يعمـ ما ييصمحيا      

سكاء كاف –أف كؿ صانع  -في كاقعنا–كما ييفسدىا، كلذلؾ نرل 
يضع مع صنعتو دليبلن يرشد إلى كيفية  -فردنا أـ مؤسسة

تشغيميا، كينصح بما يىصمح ليا كما ييصمحيا، كيحذر مما 
 ذا الدليؿ.يفسدىا، كال يحؽ لغير صانع تمؾ اآللة أف يضع ى

سبحانو –كبدىي أنو  ،كاإلنساف صنعة ا عز  كجؿ     
مىؽى كىىيكى تعالى أعمـ بصنعتو. قاؿ -كتعالى ـي مىٍف خى : ﴿ أىالى يىٍعمى

ًبيري ﴾  أم   بد كأف يككف أف مف خمؽ شيئنا ال» الم ًطيؼي اٍلخى
ا بمخمكقو   (ُ)« عالمن

اإلنساف" لتمؾ الصنعة " تعالىكمف ثىـ  كضع ا      
ا، كجعؿ صبلحيا في اتباع ىذا المنيج، كما جعؿ فسادىا  منيجن
في البعد عنو. كال يحؽ لغيره  أف يضع ىذا المنيج لصنعتو 

 تعالى.  
كما ال يخفى أف الصنعة إذا رعاىا صانعيا سممت مف      

كؿ عيب، أما إذا حجبت عف صانعيا، كمنحت لغيره؛ جاءىا 
 العطب، كلحقيا الدمار. 

الكاقع يشيد بأف الناس عمى يقيف مف ىذه الحقيقة، كمف ك  
ثىـ  يذىبكف بكؿ صنعة إلى صانعيا عند إرادة صيانتيا أك 

                                      
. دار إحياء ٖٗٓ/َّ( مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير، اإلماـ فخر الديف الرازم: ُ)

 ى.َُِْالعربي، بيركت. الثالثة، التراث 
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تصميحيا، كييركلكف إلى المؤسسات الخاصة أك األفراد 
المتخصصيف في صيانة كتصميح ىذه الصنعة، بؿ كيبحثكف عف 
ا منيـ عمى ضماف سبلم ة مكاتب التككيؿ "المعتمدة"؛ حرصن

الصنعة، كال يذىبكف بيا إلى غير أىؿ صنعتيا، فمـ نر كلـ 
فذىب بو إلى  -مثبلن –نسمع أف إنساننا تعط ؿ ىاتفو الجكاؿ 

طبيب كي يصمحو، كلك حدث أمر كيذا؛ لحكـ الجميع عمى 
 فاعمو بالجنكف... فما أعقؿ البشر في األمكر الدنيكية المادية!!

 شيء إلى صانعو...إف الناس في كؿ األحكاؿ يذىبكف بكؿ 
أما حيف يقاؿ ليـ: سممكا أنفسكـ لمكالكـ، كاتبعكا منيجو؛ 
قاؿ بعضيـ: ال داعي لذلؾ، فنحف أدرل بأنفسنا كالتشريع النافع 

 لنا!...
 فكانت النتيجة أف أصبحت البشرية فريقيف:

فريؽ غني: أك دكؿ غنية، غرقت في الترؼ المادم الذم 
قاد بعضيا إلى الفساد الخمقي، كغر ىا ىذا التقدـ المادم؛ فكفرت 
بأنعـ ا، كظنت أنيا ما كصمت إلى ذلؾ إال بالبعد عف 
الديف... فساركا عمى نيج مف سبقيـ مف األمـ التي ديم رت 

 حضارتيا بيذا الغركر. 
كا ًفي اأٍلىٍرًض ًبغىٍيًر " قاؿ ا تعالى:  اده فىاٍستىٍكبىري فىأىم ا عى

مىقىييـٍ ىيكى  ٍكا أىف  الم وى ال ًذم خى ـٍ يىرى لى قىاليكا مىٍف أىشىدُّ ًمن ا قيك ةن أىكى ؽ  كى اٍلحى
ا  ـٍ ًريحن مىٍيًي ٍمنىا عى . فىأىٍرسى ديكفى كىانيكا ًبآيىاًتنىا يىٍجحى ـٍ قيك ةن كى أىشىدُّ ًمٍنيي

ٍرصى  يىاًة الدٍُّنيىا صى رنا ًفي أىي اـو نىًحسىاتو ًلنيًذيقىييـٍ عىذىابى اٍلًخٍزًم ًفي اٍلحى
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ـٍ  . كىأىم ا ثىميكدي فىيىدىٍينىاىي كفى ري ـٍ الى ييٍنصى لىعىذىابي اآٍلًخرىًة أىٍخزىل كىىي كى
اًعقىةي اٍلعىذىاًب اٍلييكفً  ذىٍتييـٍ صى مىى اٍلييدىل فىأىخى بُّكا اٍلعىمىى عى ا  فىاٍستىحى ًبمى

 .(ُ)"كىانيكا يىٍكًسبيكفى 
ـى ذاًت "كقاؿ ا تعالى:   . ًإرى بُّؾى ًبعادو ـٍ تىرى كىٍيؼى فىعىؿى رى أىلى

ٍخرى  ثىميكدى ال ًذيفى جابيكا الص  ـٍ ييٍخمىٍؽ ًمٍثمييا ًفي اٍلًببلد. كى اٍلًعماًد. ال ًتي لى
ًفٍرعىٍكفى ًذم اأٍلىٍكتاًد. ال ًذيفى طىغىٍكا كا ًفييىا  ًباٍلكاًد. كى ًفي اٍلًببلًد. فىأىٍكثىري

ب ؾى لىًباٍلًمٍرصادً  . ًإف  رى بُّؾى سىٍكطى عىذابو ـٍ رى مىٍيًي   (.ِ)"اٍلفىسادى. فىصىب  عى
 كذلؾ عيف ما تتعرض لو المدنيات الحديثة. 
كالفريؽ اآلخر: فريؽ اشتد عكزه، كعظـ ضعفو، كغرؽ  

أم اجتمعت في أمكاج الحاجة؛ فضربو المرض، كقتمو الجيؿ، 
 عميو ثبلث ميمكات: الفقر كالمرض كالجيؿ.

المتمثمة في -كمف ثىـ  فإف ضماف سبلمة الصنعة اإلليية  
يكمف في استسبلـ ىذه الصنعة التاـ  -البشر في ىذا الصدد

 .كخضكعيا الكامؿ لمنيج صانعيا 
كليس يخفى أف ذلؾ المنيج إنما يتمثؿ في "النظـ  

 اإلسبلمية".
  

                                      
 .ُٕ-ُٓسكرة فصمت: اآليات  - ُ
 .ُْ-ٔسكرة الفجر: اآليات  - ِ
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 الث: التوازن في النظم اإلسالمية:األمر الث
، اإلنساف كائف ثنائي التككيف، مكٌكف مف جسد كركح 

فالجسد ىك الجزء المادم فيو، كىك مخمكؽ مف طيف األرض؛ 
 لذلؾ أنبت ا لو غذاءه مف األرض. 

. قاؿ عز كجؿأما الركح فيي نفخة عمكية مف ركح ا    
اؿو  "ا تعالى:  ٍمصى اًلؽه بىشىرنا ًمٍف صى بُّؾى ًلٍممىبلًئكىًة ًإن ي خى ٍذ قىاؿى رى كىاً 

ٍسنيكفو  إو مى مى كًحي فىقىعيكا لىوي  .ًمٍف حى نىفىٍختي ًفيًو ًمٍف ري ٍيتيوي كى فىًإذىا سىك 
 ، كمف ثىـ  جاء غذاؤىا عمكيًّا عف طريؽ الكحي.(ُ)" سىاًجًديفى 
يو أف يعطي ف لزامنا عمفإذا أراد اإلنساف حياة مطمئنة؛ كا 

ف غذاءه الخاص بو، دكف جكر لكاحد كؿ جزء مف ىذيف الجزئيٍ 
 منيما عمى حساب اآلخر:

  "يعطي الجسد غذاءه مف طعاـ حبلؿ. قاؿ ا تعالى: 
ٍزًؽ  ـى ًزينىةى الم ًو ال ًتي أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىالط ي بىاًت ًمفى الر  ر   ۚ  قيٍؿ مىٍف حى

ًة قيٍؿ ًىيى لً  ةن يىٍكـى اٍلًقيىامى اًلصى يىاًة الدٍُّنيىا خى نيكا ًفي اٍلحى ًلؾى  ۚ  م ًذيفى آمى كىذٰى
ؿي اآٍليىاًت ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى  ،كيعطي الركح غذاءىا مف كحي (ِ)" نيفىص 

حيف يفعؿ ذلؾ يعيش حياة األمف كالسبلـ، كيمكت مكتة ك  ،رباني
 الفكز كالرضا. 

ا م ف ذىكىرو أىٍك أينثىٰى كىىيكى " قاؿ تعالى:  اًلحن ًمؿى صى مىٍف عى
ا كىانيكا  ـٍ أىٍجرىىيـ ًبأىٍحسىًف مى لىنىٍجًزيىن يي يىاةن طىي بىةن كى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىن وي حى

                                      
 . ِٗ - ِٖ( الحجر: ُ)
 .ِّ( األعراؼ: ِ)
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ميكفى  "يىٍعمى
لذا: جمعت النظـ اإلسبلمية بيف مطالب الجسد ك ،(ُ)

 كمطالب الركح:
كمنعت عنو ، السائغفأعطت لمجسد ما يكفيو مف الحبلؿ  

ال ًذيفى يىت ًبعيكفى الر سيكؿى الن ًبي  " قاؿ ا تعالى:، كؿ ألكاف المحرمات
نًجيًؿ يىٍأميريىيـ  ـٍ ًفي الت ٍكرىاًة كىاإٍلً ٍكتيكبنا ًعندىىي اأٍليم ي  ال ًذم يىًجديكنىوي مى

ييًحؿُّ لىييـي  ًف اٍلمينكىًر كى ـٍ عى يىٍنيىاىي كًؼ كى ـي  ًباٍلمىٍعري مىٍيًي ـي عى ر  ييحى الط ي بىاًت كى
ـٍ  مىٍيًي ؿى ال ًتي كىانىٍت عى ـٍ كىاأٍلىٍغبلى ـٍ ًإٍصرىىي ٍنيي عي عى يىضى بىاًئثى كى  فىال ًذيفى اٍلخى

كهي كىات بىعيكا  آمىنيكا ري نىصى كهي كى ري ـي  أيكلٰىًئؾى  النُّكرى ال ًذم أينًزؿى مىعىوي ًبًو كىعىز   ىي
 .(ِ)" اٍلميٍفًمحيكفى 
كفي الكقت نفسو نظر النظاـ اإلسبلمي إلى الركح نظرة  

كبار عظاـ كا  كرسـ ليا ما يرضي أشكأقيا  ،كميا إعبلء كا 
نية كالذكر كالصبلة فشرع ليا العبادات القمبية كالبد ،كتطمعاتيا

 .كالصـك كالحج
إف النظـ اإلسبلمية تحمي البشر مف الفراغ الركحي   

البشرية لمدمار باإلصابة  "غياب اإليماف" الذم يعرض الحياة
باألمراض النفسية كالعصبية، أك الزكاؿ باإلقداـ عمى إزىاؽ 

 النفس باالنتحار. 
كذلؾ حيث إف النظـ البشرية التي جنحت إلى المادية  

القائمة عمى إنكار اإليماف، كجحكد ا، كاالستمساؾ بكؿ ما ىك 
                                      

 ٕٗ( النحؿ: ُ)
 . ُٕٓ(األعراؼ: ِ)
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 مادم، كرفض ما يتصؿ بالديف الصحيح. 
فعمت ذلؾ قادت اإلنساف إلى البكار كالدمار، إنيا حيف  

كسببت لو القمؽ النفسي كاالضطراب القمبي، كسمبت منو السعادة 
الحقة، كغٌمفت لو الشقاء في صكرة كردية، فدٌست لو السـ في 

ـٍ تىرى ًإلىى ال ًذيفى " الدسـ؛ فازداد الشقاء كالقمؽ كالحيرة كاالنتحار: أىلى
ـٍ دىارى اٍلبىكىارً بىد ليكا ًنٍعمىتى الم   مُّكا قىٍكمىيي  .(ُ)"ًو كيٍفرنا كىأىحى

 األمر الرابع: تحديد ىدف اإلنسان في الحياة:
قاؿ ، اف عبثنا، كما أنو لف يتركو سدنللـ يخمؽ ا  اإلنس 

عيكفى "ا تعالى:  ـٍ ًإلىٍينىا الى تيٍرجى بىثنا كىأىن كي ـٍ عى مىٍقنىاكي ًسٍبتيـٍ أىن مىا خى ، (ِ)" أىفىحى
أفظننتـ أنكـ مخمكقكف عبثنا ببل قصد كال إرادة منكـ كال » أم: 

حكمة لنا، كقيؿ: لمعبث، أم لتمعبكا كتعبثكا كما خمقت البيائـ ال 
قامة أكامر ا   نما خمقناكـ لمعبادة كا   ّ« ثكاب ليا كال عقاب، كا 

نسىافي  أىيىٍحسىبي : "كقاؿ تعالى  » ، أم: (ْ)"لييٍترىؾى سيدن  أىف اإٍلً
ليس يترؾ في ىذه الدنيا ميمبلن ال يؤمر كال ينيى، كال يترؾ في 
قبره سدنل ال يبعث، بؿ ىك مأمكر منيي في الدنيا، محشكر إلى 

 .(ٓ)« ا في الدار اآلخرة 
اإلنساف يسعد في الحياة كيطمئف إذا كانت » كال شؾ أف  

                                      
 .ِٖإبراىيـ:  (ُ)
 .ُُٓالمؤمنكف:  (ِ)
 .ّْٓ/ٓتفسير القرآف العظيـ، اإلماـ ابف كثير: ( ّ)
 ّٔ القيامة: (ْ)
 .ُِٗ/ٖ( تفسير القرآف العظيـ، اإلماـ ابف كثير: ٓ)
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لو غاية محددة، كىدؼ معيف يسمك بو إلى آفاؽ اليداية كمعرفة 
 ... ا

كما أنو يشقى كتشقى حضارتو حيف تضؿ عف ىذه الغاية      
 فتبتعد عف ذلؾ اليدؼ.

لذا: حرصت "النظـ اإلسبلمية" عمى تحديد الغاية، كبياف      
. فالغاية ا، كاليدؼ -بؿ المخمكقات كميا-اليدؼ لحياة الناس، 

مىٍقتي اٍلًجف  كى "ىك دينو، كاألمؿ رضاه  مىا خى نسى كى .  1"ًإال  ًليىٍعبيديكفً اإٍلً
 ،تيو كال حيرةفبل  ،لذلؾ يعيش كقد حددت غايتو، ككضح ىدفو

 .كال ضبلؿ كال زيغ
  

                                      
(

1
  .45( الذاريات: 
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 :  أىمية دراسة النظم اإلسالمية: ثالثاً 
تعد دراسة النظـ اإلسبلمية كمقرراتيا مف األساسيات البلزمة 

بما تتضمنو مف  ،لتككيف الشخصية المسممة في ىذا العصر
كالتي تتمثؿ  ،تنطمؽ مف رسالة اإلسبلـ العظيمة ،أىداؼ سامية
 فيما يمي :

الكقكؼ عمى خصائص كميزات التشريع اإلسبلمي كالنظـ  (ُ)
اإلسبلمية كتفكقيا عمى النظـ الكضعية في مختمؼ المجاالت 

 .بلقية كغيرىاكاألخ،كاالجتماعية،السياسيةك  ،االقتصادية
 .ثقة المسمميف في تراثيـ اإلسبلميإعادة العمؿ عمى  (ِ)
الرد عمى ما يثيره خصـك اإلسبلـ مف تشكيؾ المسمميف في  (ّ)

 قدرة دينيـ عمى قيادة الحياة في العصر الحاضر.
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 المبحث الثالث
 سة النظم اإلسالميةحكم درا

 :ب العمـ ينقسـ إلى قسميف أساسييفطم 
تحصيمو ) ما ال فرض عمى األعياف: يجب عمى كؿ مكمؼ  (ُ)

كىك ما تصح بو عقيدتو كما تصح بو  ،يسع المسمـ جيمو (
كحتى ال  ،عبادتو كما يمكنو مف تحقيؽ كظيفتو عمى األرض

يحتج المسمـ بعدـ قدرتو عمى تحصيؿ ىذا العمـ يأتي النص 
 "قاؿ ا تعالى:  ،القرآني الصريح اآلمر بسؤاؿ أىؿ التخصص

ٍمنىا ًمف قىٍبًمؾى ًإال   ا أىٍرسى مى االن نُّكًحي ًإلىٍيًيـٍ كى فىاٍسأىليكا أىٍىؿى الذ ٍكًر ًإف   ًرجى
"كينتيـٍ الى تىٍعمىميكفى 

(ُ. ) 

الكفاية: كىكما يخاطب بو جميكر األمة ليعممكا  عمى فرض (ِ)
المجتمع اإلسبلمي بما يحقؽ المصمحة كيدرأ ي عمى تحقيقو ف

 المفسدة.
لنظـ اإلسبلمية يدكر بيف الحكميف معان ) فرض كعمـ ا 
 كفرض الكفاية ( .  ،العيف

كاجب عمى الكفاية: لكؿ مف يقـك بميمة قيادة الرأم العاـ  
داخؿ المجتمع اإلسبلمي. أئمة كانكا أك دعاة أك مدرسيف أك 

 محاميف أك صحفييف أك إعبلمييف ...إلخ .
في المجتمع  كيتعيف :عمى المختصيف بإدارة شئكف الحياة 

كاالقتصاد  فالقائمكف عمى شئكف الماؿ،اإلسبلمي كؿ فيما يخصو
                                      

 . ّْ(النحؿ : ُ)
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في الدكلة اإلسبلمية يتعيف عمييـ اإلحاطة المستكعبة كالكاعية 
كالقائمكف عمى  ،بأسس كقكاعد النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ

التربية كالتعميـ يتعيف عمييـ اإلحاطة الكاعية بالنظاـ التعميمي 
كالمشتغمكف بإدارة الشأف السياسي في  ،اإلسبلـ كالتربكم في

الدكلة اإلسبلمية يتعيف عمييـ الفيـ الكاعي كالدقيؽ كالعميؽ 
ألصكؿ كمبلمح النظاـ السياسي في اإلسبلـ كالمشتغمكف باليمـك 
الثقافية في المجتمع اإلسبلمي يجب عمييـ أف يدرككا كيستكعبكا 

لمجتمع كأف تككف أعينيـ طبيعة الحياة الثقافية كمساراتيا في ا
في غاية اليقظة لمبناء الثقافي في مجتمعاتيـ ال سيما في ىذا 
العصر كفي مكاجية تمؾ اليجمة الثقافية الغربية التي تتسمؿ إلى 
ببلدنا كمجتمعاتنا تحت عناكيف براقة كمكىمة مثؿ العكلمة  
الثقافية كالسماكات المفتكحة .. إلخ بغية ىدـ الحدكد الفكرية 

لغاء الخصكصيات الثقافية كاليكيات الكطنية ك   . (ُ)ا 
 

                                      
(النظاـ التشريعي في اإلسبلـ أسسو كمصادره كمراحمو كنقض شبيات المستشرقيف، ُ)

 ـ .َُِٕىػ / ُّْٖ، مكتبة اإليماف، القاىرة، ّٔد، محمكد الصاكم، ص 
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 خالصة الفصل األول
 ص مف دراسة الفصؿ األكؿ إلى ما يمي:نخم

 مفيوم النظم: أوًل: 
الجمع   ،الترتيب كالتنسيؽ ،في المغة: التأليؼ كالضـ)أ(
 .كالتكثير
رعيا ا : المبادئ كاألحكاـ التي شفي االصطبلح)ب(

كسمـ ليستقيـ بيا أمر لساف رسكلو صمى ا عميو لعباده عمى 
 معاشيـ كمعادىـ .  الناس في

 يحتاج البشر إلى النظم لعدة أسباب :: ثانياً 
 االرتكاز عمى الكحي اإلليي المتصؼ بالكماؿ .( ُ)
 الصنعة يصمحيا صانعيا .( ِ)
 التكازف في النظـ اإلسبلمية.( ّ)
 تحديد هدف اإلنسان في الحياة .( 3)
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 أسئمة التقويم الذاتي
 أوًل : أسئمة الصواب والخطأ :

( ضع عبلمة )صح( أماـ العبارة الصحيحة كعبلمة)خطأ 
  :أماـ العبارة الخاطئة

 مة اإلسبلمية    النظـ لغة منيج تسير عميو األ-ُ
حؿ مشكبلت النظـ في الغرب تعني الطرؽ المقننة ل-2

 المجتمع    
                      اإلنساف انعزالي بطبعو                         -ّ
                      النظـ اإلسبلمية تعتمد عمى العقؿ المسمـ  -ْ

 : ثانيًا : األسئمة المقالية
لغربييف عرؼ النظـ في المغة كفي اصطبلح ا:ُس

 .كاإلسبلمييف
كاإلسبلمية  لى النظـ بعامةكضح مدل حاجة البشرية إ:ِس

 . بخاصة
 . د أىمية النظـ اإلسبلمية لمعالـعد  :ّس

 
 
 
 
 
 



- 21 - 

 

 
  



- 22 - 

 

 لفصل الثانيا
 خصائص النظم اإلسالمية

 

 وفيه ستة مباحث:

 

 .الربانية: المبحث األول
 

 الشمولية . :المبحث الثاني
 

 .الواقعية: المبحث الثالث
 

 .العالمية والعموم: المبحث الرابع
 

 .والتطورالثبات  :المبحث الخامس
 

 .ء الدنيوي واألخرويالجمع بين الجزا: المبحث السادس
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 المبحث األول
 نيةالربا

ة التي تفر دت بيا النظـ اإلسبلمية مف إف الخاصية الرئيس 
ىي أنيا  ،سائر النظـ التي عرفتيا البشرية قبؿ اإلسبلـ كبعده

التي تحدد كمف ىذه الخاصية تنبع كؿ الخصائص  ،نظـ ربانية
 .طبيعة كسمات ىذه النظـ

الذم خمؽ  ،تعني انتسابيا إلى رب العالميف كالربانية 
ا كىافى ًلبىشىرو أىف ييٍؤًتيىوي الم وي "قاؿ تعالى :  ،كقدر فيدل ،فسكل مى

ـى كىالنُّبيك ةى ثيـ  يىقيكؿى ًلمن اًس كيكنيكا ًعبىادنا ل ي ًمف ديكًف الم ًو  ٍك اٍلًكتىابى كىاٍلحي
لٰىًكف ا كينتيـٍ تيعىم ميكفى  كى ب اًني يفى ًبمى  ،فيي نظـ ربانية خالصة(ُ)"كيكنيكا رى

نما إالىية ،كال بشرية ،ال شرقية كال غربية  .كا 
ما تككف مف صنع المجتمع  إف النظـ الكضعية دائمانكأبدان  

ثـ تعتنقيا  ،سكاء عف طريؽ فمسفة معينة يبتدعيا أفراد ،ذاتو
ثـ تضعيا مكضع التطبيؽ العممي في  ،الجماعة كتتكيؼ بيا

أك عف طريؽ تطكرات كاقعية في حياة المجتمع   ،كاقع الحياة
 ،تدفع بو عمميان إلى أكضاع اجتماعية كنظـ اقتصادية كسياسية

كما حدث في أكركبا جر اء تحكليا مف النظاـ اإلقطاعي إلى 
 النظاـ الرأسمالي خير دليؿ عمى ذلؾ .

ألنيا  ،فمـ تتمكث بيذه المكثات البشريةأما النظـ اإلسبلمية 
قائـ عمى العقيدة  ،برزت إلى الكجكد نتيجة نظاـ رباني

                                      
 .ٕٗ( آؿ عمراف: ُ)
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فكانت النظـ  ،كالشريعة القائمة عمى ىذه العقيدة ،اإلسبلمية
اإلسبلمية بكممقكماتيا كخصائصيا انبثاقان مف ىذه العقيدة كمف 

كالتكيؼ  ،التي ليس لمبشر فييا مف عمؿ إال تمقييا ،تمؾ الشريعة
كالنمك في حدكدىا .. مف ثـ  فيي نتاج العقيدة  ،كالتقيد بقالبيا،بيا

 .كىي عمى ىذا االعتبار نظـ ربانية ،كالشريعة الربانيتيف
 فيي : ،كربانية النظـ اإلسبلمية تسير في خطيف متكازييف 
 . كالمنيجربانية المصدر  (ُ)
 . ربانية الغاية كالكجية (ِ)
ادئيا أف أسس ىذه النظـ كمبأما ربانية المصدر فتعني  

ىذا االعتماد  ،القرآف كالسنة (تعتمد عمى الكحي المعصـك )
 :في عدة أمكر تظير آثاره

 :توحيد الوجية-أ
يظير أكؿ أثر مف آثار الربانية في المصدر في تكحيد  
العامؿ  ،الحاكـ كالمحكـك ،التي يتجو إلييا الفرد كالجماعة الكجية

تكحيد الكجية التي يتكجو  ،المنتج كالمستيمؾ ،كصاحب العمؿ
نتاجيـ المادم كما  ،إلييا ىؤالء جميعا بنشاطيـ العممي كا 

ىذه الكجية  ،يتكجيكف إليو بمشاعرىـ كعكاطفيـ سكاء بسكاء
ًتي  "قاؿ تعالى : ،الكاحدة ىي عبادة ا تعالى كحده  بلى قيٍؿ ًإف  صى

اًتي ًلم   مىمى ٍحيىامى كى مى نيسيًكي كى  ، كمف ىنا فقد(ُ)" ًو رىب  اٍلعىالىًميفى كى
صار ىناؾ رباط كثيؽ الصمة بيف العقيدة السميمة كالنظـ 

                                      
 .ُِٔاألنعاـ  0))



- 27 - 

 

 كبالمثاؿ يتضح المقاؿ . ،اإلسبلمية المستقيمة
تحقؽ جانبان مف جكانب  ،فالزكاة كىي ضريبة مالية 

كما أنيا  ،كىي فريضة دينية ،التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ
تطمب لمستحقييا باسـ  ،تمثؿ الركف الثالث مف أركاف اإلسبلـ

نو ىك الذياستخمؼ اطان كثيقان بالعقيدة في ا كأكترتبط ارتب ،ا
فحؽ عمييـ أف ينفقكا بأمره كبإذنو  ،أصحاب الماؿ في أمكاليـ

ًمم ا  آًمنيكا ًبالم ًو كىرىسيكًلًو كىأىنًفقيكا"قاؿ تعالى :  ،مف ىذا الماؿ
ٍستىٍخمىًفيفى ًفيوً جى  ـٍ أىٍجره كىًبيره  عىمىكيـ مُّ ـٍ كىأىنفىقيكا لىيي نيكا ًمنكي  فىال ًذيفى آمى
ت ٰى "ك كقاؿ سبحانو :  ،(ُ)" ا حى ٍليىٍستىٍعًفًؼ ال ًذيفى الى يىًجديكفى ًنكىاحن
ا  ًنيىييـي الم وي ًمف فىٍضًمًو ييغٍ  ـٍ ال ًذيفى يىٍبتىغيكفى اٍلًكتىابى ًمم  انيكي مىكىٍت أىٍيمى مى

ـٍ إً  ٍيرنا فىكىاًتبيكىي ـٍ خى ًمٍمتيـٍ ًفيًي  .(1)"كىآتيكىيـ م ف م اًؿ الم ًو ال ًذم آتىاكيـٍ ٍف عى
كالحد في السرقة عقكبة تتعمؽ مف ناحية بالنظاـ  

نجدىا مرتبطة  ،كمف ناحية أخرل بالنظاـ األخبلقي ،االقتصادم
ال مف  ،فيي تنفذ كعقكبة بأمر ا ،بالعقيدة في ا ان كثيق ان ارتباط

كىالس اًرؽي كىالس اًرقىةي " :شأنو قاؿ جؿ   ،المسركقيف كال مف المجتمع
ا كى  زىاءن ًبمى كىالم وي عىًزيزه  سىبىا نىكىاالن م فى الم وً فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى

ًكيـه  " حى
(ّ). 
 

                                      
 .ٕ( الحديد 0)
 .ّّ( النكر 1)
 .ّٖ( المائدة 2)
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ذات عبلقة بنظاـ األخبلؽ عقكبة إالىية كالحد في الزنا  
كبالنظاـ  ،مف ناحية كبنظاـ األسرة في تدليس األنساب
كىي ترتبط  ،االقتصادم في تكريث مف ليس لو حؽ في الميراث

كال يذكر بجانبيا الحؽ األسرة كال حؽ  ،بالعقيدة اإلسبلمية
فىاٍجًمديكا الز اًنيىةي كىالز اًني "الذم قاؿ عنو : كلكف حؽ ا  ،المجتمع
ٍمدىةو كيؿ  كىاحً  ا ًمائىةى جى ـٍ ًبًيمىا رىٍأفىةه ًفي ًديًف الم ًو ًإٍف  دو ًمٍنييمى ٍذكي كىالى تىٍأخي

ٍليىٍشيىٍد عىذىابىييمىا طىاًئفىةه ًمفى  ًبالم ًو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخرً كيٍنتيـٍ تيٍؤًمنيكفى  كى
 (.ُ")اٍلميٍؤًمًنيفى 

 العصمة من التناقض :  -ب
البشر بطبيعتيـ ال يتفقكف بقدر ما يختمفكف حيث إف 

 ،بؿ إف الشخص الكاحد كثيران ما يتناقض مع نفسو ،كيتناقضكف
ثـ ال  ،فقد يعتقد رأيان في صباه ،كتتضارب آراؤه مف حيف آلخر

كيكلتو ة في ثـ يناقضو مرة ثالث ،ضو في شبابويمبث أف يناق
كالنفسية لئلنساف تتحكـ في كؿ  ،كالحالة المزاجية ،كشيخكختو

 ذلؾ .
 ،فإذا كانت ىذه ىي طبيعة اإلنساف البشرية مع نفسو 

فأنى لو إذا كضع منيجان لتسير عميو البشرية أف ال  ،كمصمحتو
يتناقض ىذا المنيج أك القانكف مع بعضو بعضان مع مركر 

كما يصنعو البشر مف  ،كاختبلؼ البيئات ،كدكراف المكاف ،الزماف
ثـ المكائح  ،كالقكانيف المنبثقة منيا ،ر كتبديؿ لمدساتير الدكليةتغيي

                                      
 .ِ :( النكر0)
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مف آف آلخر خير دليؿ كشاىد عمى  ،التي تفسر تمؾ القكانيف
فبل يكجد دستكر لدكلة عمى كجو المعمكرة قد استداـ العمؿ  ،ذلؾ
 . ألمر ذاتو عمى القكانيف كالمكائحكينطبؽ ا ،بو

فكذا منيجو  ،لو الكاحدالبقاء كالدكاـ مف صفات اإلكما أف ك 
ال يعتريو  ،ال يشكبو نقص ،كدائـ بدكامو ،كدستكره باؽ ببقائو

ٍف قاؿ :  ،تغييرتبديؿ أك  كؿ شيء ىالؾ إال كجيو لو "كصدؽ مى
ليو ترجعكف "  الحكـ كا 

 إضفاء القدسية وسيولة النقياد : -ج
 ، ينقادكف إال لمف ىك أعمى شأنان ال  إف مف طبائع البشر أ

كيقؿُّ االنقياد، أك تنتفي الطاعة لمف  ،كأعز سمطانان  ،كأقكل جاىان 
 ساكاىـ أك داناىـ .

كحينما يسيطر عمى اإلنساف االعتقاد بربانية النظاـ  
كيقـك  ،كيذعف لو رضان كاختياران  ،المأمكر باتباعو، ينقاد لو طكعان 

اـ كذلؾ العتقاده الجاـز بكماؿ ىذا النظ ،بتنفيذه تبجيبلن كحبان 
تقانو، قاؿ جؿ  شأنو :  ،الرباني اًمدىةن " كا  تىرىل اٍلًجبىاؿى تىٍحسىبييىا جى كى

ًبيره  ٍنعى الم ًو ال ًذم أىٍتقىفى كيؿ  شىٍيءو  ًإن وي خى اًب  صي كىًىيى تىميرُّ مىر  الس حى
ا تىٍفعىميكفى   (0)"  ًبمى

كلعؿ  ماحدث مف المسمميف مف سرعة انقيادىـ لتنفيذ أمر 
اءى "حينما نزؿ قكلو تعالى: ا تعالى في تحريـ الخمر  مىف جى كى

ا كينتيـٍ  ٍكفى ًإال  مى ـٍ ًفي الن اًر ىىٍؿ تيٍجزى ًبالس ي ئىًة فىكيب ٍت كيجيكىييي
                                      

 .  ٖٖ( النمؿ : ُ)



- 31 - 

 

ميكفى   .خير دليؿ عمى ذلؾ (0)"تىٍعمى
 والوجية :ربانية الغاية (2)

بناء اإلنساف  ة كالكجية تعني أف اإلسبلـ يجعؿربانية الغاي
ليعمر األرض كيصمحيا  ،الصالح الذم يؤمف با تماـ اإليماف

ليحقؽ اليدؼ األسمى كالغاية العميا مف كجكده  ،تماـ الصبلح
 ،في كؿ قكؿ أك عمؿ يقـك بو اإلنساف ،مرضاة ا تعالى كىي

كفي ذيؿ كؿ آية قرآنية تتحدث عف العبادات أك المعامبلت أك 
األخبلقيات سنجد ىذا األمر كاضحان تماـ الكضكح كعمى سبيؿ 

 المثاؿ ال الحصر :
ةى  )أ( قاؿ تعالى:  ا أيكًحيى ًإلىٍيؾى ًمفى اٍلًكتىاًب كىأىًقـً الص بلى  ًإف  "اٍتؿي مى

ةى  لىًذٍكري  اٍلمينكىرً كى  اٍلفىٍحشىاءً  عىفً  تىٍنيىىٰ  الص بلى ـي  كىالم وي  أىٍكبىري  الم وً  كى  مىا يىٍعمى
"تىٍصنىعيكفى 

(ِ). 
كاآلية تكضح أف لمصبلة أىداؼ صغرل كىي االنتياء عف 

كىدؼ أكبر كىك مراقبة ا تعالى كابتغاء  ،الفحشاء كالمنكر
 مرضاتو .

نيكا كيًتبى )ب( قال تعالى: " ا يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمى ـي كىمى يىا ـي الص  مىٍيكي عى
ـٍ تىت قيكفى  ـٍ لىعىم كي مىى ال ًذيفى ًمٍف قىٍبًمكي  (ّ)"كيًتبى عى

بىا أىٍضعىافنا قاؿ تعالى :" )ج( نيكا الى تىٍأكيميكا الر  يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمى

                                      
 .َٗ( النمؿ :0)
 .  ْٓ( العنكبكت: 1)
 .  ُّٖ( البقرة : 2)
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ـٍ تيٍفًمحيكفى  اعىفىةن كىات قيكا الم وى لىعىم كي "مُّضى
كىكذا كؿ تصرفات ، (ُ)

نساف في الحياة الدنيا سنجد أف الغاية العظمى منيا مرضاة اإل
كليذا كاف لربانية الغاية كالكجية ثمار يانعة تثمر في  ،ا تعالى

كمف ىذه  ،كتبارؾ آخرتو ،فتعمر دنياه ،بستاف حياة اإلنساف
 الثمرات :

 :إدراك غاية الوجود البشري )أ(
تقدر بالمميارات  –إف آفة أعداد غفيرة مف البشرية اليـك  

نما  ،كال لحياتيـ رسالة ،أنيـ ال يعرفكف لكجكدىـ غاية – كا 
فبل يعرفكف : لماذا كجدكا ؟ كلماذا  ،يسيركف عمى غير ىدل

ذا ماتكا فإلى أيف يصيركف ؟   يعيشكف؟كلماذا يمكتكف ؟ كا 
كلـ  ،أما المسمـ فإنو يدرؾ تماـ اإلدراؾ أنو لـ ييخمؽ عبثان  

نما خ ،ييترؾ سدل مؽ ليدفيف عظيميف : عبادة ا تعالى عبادة كا 
لتحقيؽ قكؿ ا تعالى : " كما خمقت الجف كاإلنس إال  ،شاممة

كعمارة األرض مف حكلو لتحقيؽ قكلو تعالى : " ىك  ،ليعبدكف
 أنشأكـ مف األرض كاستعمركـ فييا فاستغفركه ثـ تكبكا إليو " 

 :زق والصراعسالمة النفس من التم )ب(
ربانية الغاية كالكجية تنقذ اإلنساف مف خطريف داىميف إف  

 كفيميف بتدمير اإلنساف ماديان كمعنكيان .
مف عدـ  الناشئأما الخطر األكؿ: فيك الصراع الداخمي 

دراؾ غايتو . ،اىتداء اإلنساف إلى فطرتو  كا 
                                      

 .  َُّ( آؿ عمراف : ُ)
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كأما الخطر الثاني : فيك تشتت النفس كتمزقيا إلرضاء  
معمـك فإف إرضاء الناس غاية ال ككما ىك  ،الناس مف حكليا

 تدرؾ .
 فبل زاؿ غضبانان عمى  لئامياذا رضيت عني كراـ عشيرتي      إ    

مماف ال فبنك غ ،كاألمر ينطبؽ عمى النظـ اإلسبلمية
بما يحكيو مف ،تطبيؽ النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،يرضييـ

لزاـ أصحاب رؤكس األمكاؿ بدفع  ،حفظ حقكؽ العماؿ كا 
غناء الفقراء ،الزككات كالتدليس ،كتحريـ الغش كالخداع ،كا 
 ،كعدـ رضاىـ ىذا منشأه ضبابية الغاية كالكجية،ركاالحتكا

إركاء في االستمتاع بو  ،فالغاية عندىـ مف تحصيؿ الماؿ
رضاء الشيكات ،الغرائز نظر إف كانت ترضي ا أك بغض ال ،كا 
بلمي ال كبالتالي فإف تطبيؽ النظاـ االقتصادم اإلس ،تسخطو

كال يساير رغباتيـ في كنز األمكاؿ مف  ،يصب في مصمحتيـ
 كتككيف الثركات اليائمة ميما كاف مصدرىا . ،ًحم يا كحراميا

الغاية مف الماؿ قد اتضحت أماـ عينيو  أما المسمـ فإف
فيك يعتقد اعتقادان جازمان أنو  ،كىك مستخمؼ فيو ،فالماؿ ماؿ ا

إال مف الحبلؿ كال ينفقو إال في ال يحؿ لو أف يجمع الماؿ 
 . لشرعية المحددة في الكتاب كالسنةمصارفو ا
 ال يرضييـ تطبيؽ النظاـ االجتماعي ممافغ ا أف بنيكم

بما يحكيو مف إقامة األسرة كفؽ  ،المنطمؽ مف ثكابت اإلسبلـ
كىك الزكاج كفؽ الشركط  ،القناة الشرعية الكحيدة السميمة
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 ،فبل زكاج ببل كلي ،الشريعة اإلسبلميةكالضكابط التي كضعتيا 
شيار بيف أفراد المجتمع ،كشاىديف ككؿ لقاء يحدث بيف   ،كا 

الرجؿ كالمرأة بعيدان عف ىذه القناة الشرعية فيعده الشرع " زنا " 
 إذا تكفرت شركط تطبيقو . ،يكجب الحد  الثابت بالقرآف كالسنة

كقكؼ الزكاج في كجو السمكؾ  كعدـ رضاىـ أساسو
كما يسمكنو اآلف بػػ "  ،المنحرؼ في العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة

الزكاج العرفي " الذم ال يتكافر فيو شركط الزكاج الصحيح ما 
ىك إال صكرة مف صكر االنحراؼ االجتماعي المضاد لربانية 

قامة األسرة كىي إقامة بيت سعيد بطاعة  ،الغاية مف الزكاج كا 
لحيف يخدمكف دينيـ أبناء صا يقـك بتربية ،ا كطاعة رسكلو

 .ككطنيـ كأمتيـ
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 المبحث الثاني
 الشمولية

فعممت  ،بالمادية البحتة -بعد تحريفيا  -اتسمت الييكدية 
 ،كرغباتو بنيـ ال مثيؿ لو،بكؿ سبيؿ عمى إشباع حاجات الجسد

فأرىقتيا كأتعبتيا، بؿ يمكف القكؿ ،كأبعدت الركح مف كؿ حساباتيا
كجاءت المسيحية فكانت عمى النقيض تمامان مف بأنيا قتمتيا، 

كأسرفت في إيذاءه عمى  ،فعذبت الجسد ،أختيا التي سبقتيا
 -التي لـ يرعكىا حؽ رعايتيا  –ككانت الرىبانية  ،حساب الركح

 –كمحاكلة السمك بالركح ،أكؿ حمقة في سمسمة تعذيب الجسد
 .ىذا عمى مستكل الفرد ،-عمى حسب زعميـ 
فمـ يدع أحد مف رجاالت دينيا، كمفكرييا أف  أما المسيحية

لدييـ تشريعات حياتية، كقكانيف دنيكية تنظـ المسيحية بيا 
حياتيـ، كتسير شؤكنيـ، كضاع الفرد، كضاع المجتمع بيف 

 ىاتيف الديانتيف المتيف تعارضتا في تعاليميما كتشريعاتيما .
إال كالمذاف ال يقكماف  ،أما عمى مستكل المجتمع كالدكلةك 

فإف الييكدية لـ  ،كقكانيف قاطعة ،عمى أساس تشريعات كاضحة
 ،كالتنيض بأمة،ات ال تقيـ دكلةتشتمؿ إال عمى بضع تشريع

الميـ إال الكصايا العشر التي جاءت في التكراة قبؿ تحريفيا 
كىي عمى كؿ حاؿ ،ر اليسيركلـ يبؽ منيا إال النز  ،كتزييفيا

اإلسبلـ في ظؿ ىذا  مجمكعة مف الكصايا األخبلقية كجاء
 ،الكضع المتردم لمبشرية فجمع بيف الحسنييف ) تككيف الفرد
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 .كتككيف المجتمع (
أما بالنسبة لمفرد : فإف اإلسبلـ قد صاغو صياغة لـ يسبؽ 

حيث صار  ،أف شيدت البشرية ليا مثيبلن في أنظمتيا الكضعية
 معو عبر مراحؿ ثبلث :

 قبؿ مكلده . -
 أثناء حياتو . -
 و .بعد ممات -

)أ( أما شمكؿ اإلسبلـ كرعايتو لمفرد قبؿ مكلده فيتضح في حثو 
كدقة االنتقاء لمف ستككف أمان ألبنائو  ،الزكج عمى حسف االختيار

ككذلؾ حث  كلي أمر المرأة عمى االجتياد في اختيار مف  ،كبناتو
كجعؿ ضابط ذلؾ كضكح عبلمات ،سيككف زكجان لمف كلي أمرىا

 ، قاؿ ا تعالى :" في كبل الطرفيفكآثار التقكل ،الصبلح
ـٍ  اًئكي مى ـٍ كىاً  اًلًحيفى ًمٍف ًعبىاًدكي ـٍ كىالص  ٰى ًمٍنكي كا اأٍلىيىامى ًإٍف  ۚ  كىأىٍنًكحي

ـي الم وي ًمٍف فىٍضًمًو  ًمي ۚ  يىكيكنيكا فيقىرىاءى ييٍغًنًي  .(ُ)ـ"كىالم وي كىاًسعه عى
 – كما طمب ابنة الرجؿ الصالح مف أبييا استئجار مكسى

ارة إلى حسف انتقاء لتكافر القكة كاألمانة فيو إال إش –عميو السبلـ 
ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ، قاؿ ا تعالى" الزكج لزكجيا  ۚ  قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى

ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى  .(ِ)"ًإف  خى
 

                                      
  .ِّ :النكر( 0)
 .ِٔ :( القصص1)
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 ،حاديث النبكية تؤكد ىذه المعاني السابقةكجاءت األ 
ٍيرىةى ،كتحثُّ عمييا ٍنوي  ،فعىٍف أىًبي ىيرى صلى عىًف الن ًبي   ،رىًضيى الم وي عى

اًليىا قىاؿى :هللا عليه وسلم مى سىًبيىا كىجى ًلحى اًليىا كى ٍرأىةي ألىٍربىعو ًلمى " تيٍنكىحي اٍلمى
 " ًلًديًنيىا فىاٍظفىٍر ًبذىاًت الد يًف تىًربىٍت يىدىاؾى كى
(ُ). 

صار اإلسبلـ معيما  ة مف لبنتييافإذا ما تككنت األسر  
كحاميان مف  ،كمقيبلن مف العثرات ،كمكجيان  ،بنظامو مرشدان 

فرسـ الحقكؽ  ،العكاصؼ التي يمكف أف تكديبدعائـ البيت الجديد
فإذا ما رزقا بمكلكد سف ليما  ،كحد د الكاجبات ،لكبل الطرفيف

ثـ رسـ لكبل األبكيف الطرؽ  ،كأف ييعؽ  عنو ،حسف اختيار اسمو
كحينما تدكر الحياة بدكرتيا فيشب  ،النمكذجية لتربية أبنائيما

ليستعدكا لتككيف أسرة جديدة صارت النظـ اإلسبلمية  ،األبناء
فإذا ما أتى األجؿ المحتكـ  ،معيما كما صارت مع آباءىـ

 ،كتكفينو،لئلنساف صارت النظـ اإلسبلمية معو فأكجبت غيٍسمو
كسداد ديكنو كتكزيع تركتو بأنصبتيا المفصمة في القرآف  ،كدفنو
 .ثـ الدعاء لو  ،كالسنة

ف اإلسبلمشمؿ كؿ أ أما بالنسبة لممجتمع بصفة عامة فنجد
فيك شمكؿ  ،كاالقتصادية كالسياسية ،تماعيةجكانب الحياة االج
كيستكعب اإلنساف  ،ياة كمياكيستكعب الح ،يستكعب الزمف كمو

                                      
( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، ؾ : النكاح، باب األىٍكفاًء في الد يف، حديث 0)

(، كاإلماـ مسمـ في صحيحو، ؾ: الرضاع، باب استحباب نكاح ََٗٓرقـ ) 
 ( .  ّّٓٔذات الديف، حديث رقـ ) 
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لؾ ذلؾ بشيء مف االختصار بعد أف أقدـ كسكؼ أعرض  ،كمو
 بيف يديؾ األدلة عمى ىذا مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية . 

 القرآن الكريم يدل عمى الشمول :
في العديد مف آياتو عمى شمكؿ رسالة  يـالقرآف الكر لقد دؿ  

صمى ا فقد قاؿ تعالى مخاطبان رسكلو  ،اإلسبلـ لمزماف كالمكاف
  ": عميو كسمـ

ـٍ  ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسًي مىٍيًي يىٍكـى نىٍبعىثي ًفي كيؿ  أيم ةو شىًييدنا عى كىًجٍئنىا ًبؾى  ۚ  كى
ًء  مىٰى ىٰىؤيالى مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًتٍبيىاننا ًلكيؿ  شىٍيءو كىىيدنل  ۚ  شىًييدنا عى ٍلنىا عى نىز  كى

بيٍشرىٰل ًلٍمميٍسًمًميفى  " كىرىٍحمىةن كى
(ُ). 
عند ىذه اآلية : " فميست  –رحمو ا  –قاؿ اإلماـ الشافعي 

تنزؿ بأحد مف أىؿ ديف ا نازلة إال كفي كتاب ا الدليؿ عمى 
 .(ِ)سبيؿ اليدل فييا 

ف أطكؿ آية في كتاب ا أينزلت في شأف مف شؤكف الدنيا  كا 
نيكا يىا أىيُّيىا ال   :" ، قاؿ ا تعالىكىك كتابة الديكف كتقييدىا ًذيفى آمى

ؿو مُّسىمًّى فىاٍكتيبيكهي  ٍليىٍكتيب ۚ  ًإذىا تىدىايىنتـي ًبدىٍيفو ًإلىٰى أىجى  كىاًتبه  ب ٍينىكيـٍ  كى
ا يىٍكتيبى  أىف كىاًتبه  يىٍأبى  كىالى  ۚ   ًباٍلعىٍدؿً  م مىوي  كىمى  فىٍميىٍكتيبٍ  ۚ   الم وي  عى
ٍلييٍمًمؿً  مىٍيوً  ال ًذم كى ؽُّ  عى ٍس ًمٍنوي شىٍيئنا كى  اٍلحى ب وي كىالى يىٍبخى  ۚ  ٍليىت ًؽ الم وى رى
مىٍيوً  ال ًذم كىافى  فىًإف ًعيفنا أىكٍ  سىًفيينا اٍلحىؽُّ  عى  أىف يىٍستىًطيعي  الى  أىكٍ  ضى

                                      
 . ٖٗ( النحؿ: 0)
دار ، تحقيؽ الشيخ أحمد شاكر، ِٗ(  الرسالة، محمد بف إدريس الشافعي، ص 1)

 ـ .ََِٗ -ىػ َُّْ ُالعقيدة : اإلسكندرية، ط
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ًليُّوي  فىٍمييٍمًمؿٍ  ىيكى  ييًمؿ   اًلكيـٍ  ًمف شىًييدىٍيفً  كىاٍستىٍشًيديكا ۚ   ًباٍلعىٍدؿً  كى  ۚ   ر جى
ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء أىف يى  ل ـٍ  فىًإف مىٍيًف فىرىجيؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًمم ف تىٍرضى كيكنىا رىجي

ا اأٍليٍخرىٰل  ا فىتيذىك رى ًإٍحدىاىيمى  مىا ًإذىا الشُّيىدىاءي  يىٍأبى  كىالى  ۚ  تىًضؿ  ًإٍحدىاىيمى
ًغيرنا تىٍكتيبيكهي  أىف تىٍسأىميكا كىالى  ۚ   ديعيكا مً  ًإلىىٰ  كىًبيرنا أىكٍ  صى ـٍ  ۚ  ًو أىجى ًلكي  ذٰى
ـي  الم وً  ًعندى  أىٍقسىطي   تىكيكفى  أىف ًإال   ۚ   تىٍرتىابيكا أىال   كىأىٍدنىىٰ  ًلمش يىادىةً  كىأىٍقكى
ارىةن  اًضرىةن  ًتجى كنىيىا حى مىٍيكيـٍ  فىمىٍيسى  بىٍينىكيـٍ  تيًديري نىاحه  عى  ۚ   تىٍكتيبيكىىا أىال   جي

ار   كىالى  ۚ   تىبىايىٍعتيـٍ  ًإذىا كىأىٍشًيديكا ف ۚ  كىاًتبه كىالى شىًييده  ييضى  تىٍفعىميكا كىاً 
ـي  ۚ   الم وى  كىات قيكا ۚ   ًبكيـٍ  فيسيكؽه  فىًإن وي  ييعىم ميكي  شىٍيءو  ًبكيؿ   كىالم وي  ۚ   الم وي  كى
ًميـه   .(0)"عى

في مثؿ قكلو  الصبلة كالزكاةبإقامة كالقرآف الكريـ الذم يأمر 
ةى كىآتيكا "  تعالى : ـٍ كىأىًقيميكا الص بلى الز كىاةى كىأىًطيعيكا الر سيكؿى لىعىم كي
ميكفى  "تيٍرحى

ىك نفسو الذم يأمر بإقامة الكزف بالقسطاس  ،(ِ)
كا اٍلًميزىافى " ،المستقيـ ٍزفى ًباٍلًقٍسًط كىالى تيٍخًسري كىك الذم  ،(2)"كىأىًقيميكا اٍلكى

قاؿ ا  ،يأمر بإقامة الشيادة بالعدؿ في أمكر الزكاج كالطبلؽ
كؼو أىٍك فىاًرقيكىيف  تعالى :"  مىييف  فىأىٍمًسكيكىيف  ًبمىٍعري فىًإذىا بىمىٍغفى أىجى

ـٍ كىأىًقيميكا الش يىادىةى ًلم ًو  كؼو كىأىٍشًيديكا ذىكىٍم عىٍدؿو م نكي ًلكيـٍ  ۚ  ًبمىٍعري  ذٰى
 الم وى  يىت ؽً  مىفكى  ۚ  م ًو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر ًبال ييٍؤًمفي  كىافى  مىف ًبوً  ييكعىظي 

                                      
 .ِِٖ( البقرة: 0)
 . ٔٓ( النكر: 1)
 .ٗالرحمف:  (2)
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ا ل وي  يىٍجعىؿ  .(ُ) "مىٍخرىجن
كأمرىـ  ،فيذه التكاليؼ الشرعية كتبيا ا عمى المؤمنيف

فبل يتصكر مف مسمـ قبكؿ إقامة  ،كالتقرب بيا إلى ا ،بتنفيذىا
أك العدؿ في  ،أك إقامة الشيادة  ،كرفضو إليتاء الزكاة ،الصبلة

 الكيؿ كالميزاف .
ؿ مرافؽ القرآف الكريـ عمى شمكؿ أحكامو لكككما دؿ  

كأخذ  ،فإنو رفض بكضكح تجزئة أحكاـ اإلسبلـ كتعاليمو ،الحياة
تيٍخًرجيكفى فىًريقنا " ،بعضيا دكف بعض ـٍ كى ًء تىٍقتيميكفى أىنفيسىكي ثيـ  أىنتيـٍ ىٰىؤيالى

ثٍـً كىاٍلعيٍدكى  مىٍيًيـ ًباإٍلً كفى عى ـٍ تىظىاىىري ـٍ م نكيـ م ف ًديىاًرًى ف يىٍأتيككي اًف كىاً 
ـٍ  يي ـٍ ًإٍخرىاجي مىٍيكي ـه عى ر  ـٍ كىىيكى ميحى  ًببىٍعضً  أىفىتيٍؤًمنيكفى  ۚ  أيسىارىٰل تيفىاديكىي

كفى  اٍلًكتىابً  تىٍكفيري ا ۚ   ًببىٍعضو  كى زىاءي  فىمى ًلؾى  يىٍفعىؿي  مىف جى  ًإال   ًمنكيـٍ  ذٰى
يىاةً  ًفي ًخٍزمه  يىٍكـى  ۚ   الدٍُّنيىا اٍلحى دُّكفى  اٍلًقيىامىةً  كى  ۚ   اٍلعىذىابً  أىشىد   ًإلىىٰ  ييرى
ا مى ميكفى  عىم ا ًبغىاًفؿو  الم وي  كى بؿ أباف أف ىذا المسمؾ باب  ،(1)" تىٍعمى

قاؿ ا  ،مف أبكاب كلكج اإلنساف إلى دائرة الكفر كالعياذ با
ٍسًجدً تعالى: "  ؿ  كىٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمى رىٍجتى فىكى ٍيثي خى ًمٍف حى رىاـً  كى  ۚ  اٍلحى

ٍيثي  لُّكا كينتيـٍ  مىا كىحى ـٍ  ًلمن اسً  يىكيكفى  ًلئىبل   شىٍطرىهي  كيجيكىىكيـٍ  فىكى مىٍيكي ةه  عى  حيج 
ـٍ فى  ًمٍنييـٍ  ظىمىميكا ال ًذيفى  ًإال   مىٍيكي ـ  ًنٍعمىًتي عى ـٍ كىاٍخشىٍكًني كىأًليًت بلى تىٍخشىٍكىي

ـٍ تىٍيتىديكفى  لىعىم كي ـٍ آيىاًتنىا . كى مىٍيكي ـٍ يىٍتميك عى ـٍ رىسيكالن م نكي ٍمنىا ًفيكي ا أىٍرسى كىمى
ـٍ تىكيكنيكا تىٍعمىميكفى  ييعىم ميكيـ م ا لى ـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كى ييعىم ميكي ـٍ كى ك يكي ييزى كى

                                      
 .ِالطبلؽ:  (0)
 . ٖٓ(البقرة:1)
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"
(ُ). 

كلما أحب بعض الييكد أف يدخمكا في اإلسبلـ شريطة 
كالقياـ  ،كتحريـ يكـ السبت ،الييكديةاالحتفاظ ببعض الشرائع 

طمبيـ إال أف  صلى هللا عليه وسلمرفض رسكؿ ا  ،بالتكراة ليبلن 
كفي ذلؾ نزؿ قكؿ ا تعالى :  ،يدخمكا في شرائع اإلسبلـ كافة

ٍمـً كىاف ةن كىالى تىت  " ميكا ًفي الس  نيكا اٍدخي ًبعيكا خيطيكىاًت يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمى
ديكٌّ مًُّبيفه  الش ٍيطىافً  ـٍ عى رحمو  -ابف كثيريقكؿ اإلماـ  ،(ِ)"ًإن وي لىكي

: " يقكؿ ا تعالى آمران عباده المؤمنيف بو المصدقيف  -ا
كالعمؿ بجميع  ،أف يأخذكا بجميع عرل اإلسبلـ كشرائعو ،برسكلو
 .(ّ)"جميع زكاجره ما استطاعكا مف ذلؾ كترؾ ،أكامره

 تدل عمى الشمولية : السنة النبوية
كما دؿ القرآف الكريـ عمى شمكلية النظـ اإلسبلمية لكؿ  

فإف السنة النبكية قد دلت ىي األخرل عمى ذات  ،مرافؽ الحياة
 بإسياب كتفصيؿ .الفكرة 
ف نظرة متأنية فاحصة لمدكنات السنة النبكية، كالسيرة ك   ا 

 –العطرة تبرىف لكؿ ذم لب كبصيرة عمى أف سنة المصطفى 
القكلية كالفعمية كالتقريرية ما تركت  –صمكات ا كسبلمو عميو 

                                      
 . ُُٓ، َُٓ( البقرة: 0)
 . َِٖ( البقرة: 1)
( تفسير القرآف العظيـ، عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي، 2)

 ـ .ََِِ -ىػ ُِّْ ُة الصفا : القاىرة، ط ، مكتبِِٗ/ ُ
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صلى فرسكؿ ا  ،شاردة كال كاردة إال كاف ليا فيو  رأم كمكقؼ

الذم كقؼ في المحراب ليعمـ الصحابة الكراـ  هللا عليه وسلم
م يكقاؿ ليـ :" ،كيؼ تؤدل الصبلة مُّكا كىمىا رىأىٍيتيميكًني أيصى ، (ُ)" صى

كقؼ أماميـ في ساحات مكة المكرمة ليعمميـ بصكرة كالذم 
ىك ذاتو  ،عني مناسككـ " مية مناسؾ الحج كقاؿ ليـ : " خذكاعم

كمعارؾ الجياد يدافع عف ديف  ،الذم كقؼ في ساحات الكغى
د ٍث نىٍفسىوي : " كقاؿ  ،ا عز كجؿ   ـٍ ييحى لى ك، كى ـٍ يىٍغزي لى ٍف مىاتى كى مى
مىى ًباٍلغىٍزًك مىاتى  ، كىك ذاتو الذم حث  (ِ)" شيٍعبىةو ًمفى الن فىاؽً  عى

كما حثيـ مف قبؿ عمى  ،الصحابة األجبلء عمى عمارة األرض
 عبادة ا تعالى 

ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنافعف الزراعة حدثيـ فقاؿ:   أىٍك  ،" مى
ا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره  ٍرعن أىٍك بىًييمىةه ًإال  كىافى لىوي ًبًو  ،أىٍك ًإٍنسىافه  ،يىٍزرىعي زى

دىقىةه."   .(ّ)صى
                                      

( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو مف حديث مالؾ بف الحكيرث رضي ا عنو، 0)
ؾ : األذاف، باب األذاف لممسافريف إذا كانكا جماعة كاإلقامة، ككذلؾ بعرفة 

، حديث رقـ )  ٍمعو  (  ُّٔكجى
مف حديث أبي ىريرة رضي ا ( أخرجو اإلماـ البييقي في شعب اإليماف بسنده 1)

 ( . ُّٗٗ، حديث رقـ ) ُٗ/ ٔعنو، باب الجياد، 
( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو مف حديث أنس رضي ا عنو، ؾ : الحرث 2)

ٍرع كالغرس إذا أيكؿ منو، حديث رقـ )   ( .   َِِّكالمزارعة، باب فضؿ الز 
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ٍيرنا  كعف الصناعة أخبرىـ فقاؿ : ا قىطُّ خى ده طىعىامن ا أىكىؿى أىحى " مى
دى  ف  نىًبي  اً دىاكي ًؿ يىًدًه كىاً  مى ـي  -ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عى مىٍيًو الس بلى  -عى

ًؿ يىًدًه "  كىافى يىٍأكيؿي ًمٍف عىمى
(ُ)(ِ) 

ا ًإذىا بىاعى " :نبأىـ فقاؿكعف التجارة أ ـى الم وي رىجيبلن سىٍمحن ذىا  ،رىًح كىاً 
ى" ،اٍشتىرىل ذىا اٍقتىضى كىاً 

(ّ.) 

ف مطالعة سريعة  ىذه لمفردات عناكيف مجرد نماذج فقط، كا 
ستطمعؾ عمى نمكذج فريد لمشمكؿ في ،أحد بحكث السيرة النبكية

كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ : "  ،صلى هللا عليه وسلم حياة النبي
/ عباس  " لؤلديب األريبصلى هللا عليه وسلمعبقرية محمد 

                                      
المقداـ رضي ا عنو، ؾ :  ( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو مف حديث0)

 ( . َِِٕالبيكع، باب كسب الرجؿ كعممو بيده، حديث رقـ )
( لممزيد مف المعمكمات حكؿ حث اإلسبلـ عمى العمؿ بصفة عامة يرجى االطبلع 1)

عمى كتاب ) دستكر الميف في اإلسبلـ (، عباس حسف الحسيني، الييئة 
ي في ضكء القرآف الكريـ كالسنة ، العمؿ العمرانَََِالمصرية العامة لمكتاب، 

 ـ .  ََِِالنبكية، د. محمد أبكزيد الفقي، دارالبياف، 
( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو مف حديث جابر بف عبد ا رضي ا 2)

عنيما، ؾ: البيكع، باب السيكلة كالسماحة في الشراء كالبيع، كمف طمب حقا 
 ( . َِٕٔفميطمبو في عفاؼ، حديث رقـ ) 
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صلى هللا عليه فقد أفرد لكؿ مجاؿ مف حياتو ،محمكدالعقاد

 كقد جاءت عمى النحك التالي : ،عنكانان وسلم
عبقرية محمد  –عبقرية محمد العسكرية  –عبقرية الداعي 

محمد  –محمد الصديؽ  – عبقرية محمد اإلدارية –السياسية 
 . -الرجؿ  –العابد  –السيد  –األب  –الزكج  –الرئيس 

 ( شمول النظم اإلسالمية لممجتمع :  )ب
كما شممت النظـ اإلسبلمية الفرد في حياتو الشخصية،  

 ،االجتماعية ،كذلؾ شممتو في حياتو المجتمعية مف كافة نكاحييا
كسأذكر لؾ في  ،لحربيةكا ،كالقضائية ،كالسياسية ،كاالقتصادية

السطكر القادمة نبذة مختصرة عف شمكلية اإلسبلـ لكؿ نظاـ مف 
 ىذه األنظمة .

كؿ ما يتعمؽ بعبلقة حيث فص ؿ  :النظام الجتماعي 
أحكاـ األسرة مف كالمرأة بالرجؿ، كعمى رأسيا  ،الرجؿ بالمرأة

كحقكؽ الزكجيف  ،كتربية ،كرضاع ،كنفقةكزكاج،  ،ًخٍطبىةو 
 . (ُ)كنفقة ،كحضانة، كسكنى ،كخمع ،.كطبلؽ
حيث فص ؿ كؿ ما يتعمؽ بالمعامبلت : النظام القتصادي 

 ،المالية مف ممكية خاصة كمصادرىا كالزراعة كالصناعة كالتجارة

                                      
( راجع : أصكؿ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ، محمد الطاىر ابف عاشكر، الشركة 0)

ـ، النظاـ االجتماعي ُٖٓٗ، ِالمؤسسة الكطنية لمكتاب، ط –التكنسية لمتكزيع 
، ْفي اإلسبلـ، تقي الديف النبياني، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط 

 ـ . ََِّ -ىػ ُِْْ
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كسبؿ ،كالكصايا، كاإلرث، كالمير كالصداؽ ،كالمقطة ،كالصيد
كمصادرىا كاألكقاؼ  عامةممكية أك ،استثمارىا كالمحافظة عمييا

كسبؿ تنميتيا  ،كخيميسي الغنائـ ،كالخراج ،كالجزية ،كالزكاة ،الخيرية
 ،كاإليجار ،كالشركات، كالرىف، كالسمـ ،أك مزدكجة كزيادتيا،
، كما كشؼ المثاـ عف تميز االقتصاد اإلسبلمي عف (ُ)كغيرىا 

االقتصاد في النظـ الكضعية مف خبلؿ إبراز أمر في غاية 
ة قد أىممتو النظـ الكضعية، كىك دكر القيـ كاألخبلؽ في األىمي

 .(ِ)االقتصاد 
تنظيـ دكائر  كىك ما يتـ مف خبللو :النظام السياسي 

كقد شرح النظاـ السياسي في  ،ؼ شؤكف الببلديالحكـ كتصر 
كمركز رئيس الدكلة في  ،اإلسبلـ السيادة في الدكلة كمصدرىا

كما  ،كالحقكؽ كالكاجبات الممقاة عمى عاتقو ،األمة كصمتو بيا
 ،لكؿ أفراد األمة ةي مى زً مٍ كىي الشكرل المي  ،ئـ الحكـ الثبلثبي ف دعا

كاالستعانة  ،كمف ككبلءه في دكائر الحكـ ،كالعدؿ مف الحاكـ
كما أباف عف السياسة  ،بأىؿ الكفاءة في المناصب المختمفة

عصرنا " العبلقات  كىك ما ييطمؽ عميو في ،الخارجية لمدكلة

                                      
االقتصاد اإلسبلمي أسس كمبادمء كأىداؼ، د. عبد ا بف عبد ( لممزيد يراجع : 0)

 -ىػ َُّْ،ُُالمحسف الطريقي، مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، ط 
 ـ .    ََِٗ

( انظر: دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلمي، د. يكسؼ عبد ا، مكتبة 1)
 ـ .  ََُِ -ىػ ُِِْ ِكىبة، ط
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 . (ُ)الدكلية "
كىي التي تقـك بيا مؤسسات  ،النظامية أك المؤسسية 
كالحسبة التطكعية ) الشعبية ( كىي الحسبة التي تقـك بيا  ،الدكلة

انطبلقان مف أصؿ التكميؼ العاـ باألمر  ،األفراد كالجماعات
 (.ِ)بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 

                                      
( انظر : نظاـ الحكـ في اإلسبلـ، د.محمد يكسؼ مكسى، دار الفكر العربي، 0)

 د.ط، د. ت . 
 . َِ( الحسبة السياسية كالفكرية، ص 1)
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 المبحث الثالث
 الواقعية

 ،قبؿ الشركع في بياف معنى الكاقعية في النظاـ اإلسبلمي 
حتى تتضح الفركؽ  ،يجمؿ بنا بياف معناىا في المفيكـ الغربي
كمفيكميا في دكائر  ،اليائمة أفقيانكرأسيان بيف مفيكميا في اإلسبلـ

 .الفكر الغربي
مذىب فكرم مادم "كالكاقعية في المفيكـ الغربي تعني :  
 ،كيره الحياة كالتعبير عنيا عمى عالـ المادةيقتصر في تص ،ممحد

 .(ُ)كيرفض عالـ الغيب كاإليماف با " 
كقد اعتمدت الكاقعية بيذا المفيـك عمى المذاىب الفمسفية  

كالتجريبية  مثؿ الفمسفة الكضعية ،المادية التي انتشرت ىناؾ
انتشرت في فرنسا في النصؼ األكؿ مف  ظيرت ثـ التيكالمادية 

ككاف رائدىا الفيمسكؼ الفرنسي ككنت، كالتي ،القرف التاسع عشر
 ،كتقتصر عمى عالـ المادة كالحس ،رفض كؿ ما ىك غيبيت

باإلضافة إلى الفمسفة التجريبية التي تمتقي مع الكضعية في 
 .(ِ)رفض الغيب

 ،خمت أرسطك قد أسس ليذه الفكرة منذ قركف كيبدك أف 

                                      
، إشراؼ ْٕٖ/ ِ( المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، 0)

ع كالنشر كتخطيط كمراجعة، د. مانع بف حماد الجيني، دار الندكة العالمية لمطب
 ىػ .  َُِْ، ْكالتكزيع،  الرياض، ط

 ، بتصرؼ يسير . ٕٖٔ/ ِ( المرجع نفسو، 1)



- 47 - 

 

ذا  ،حينما زعـ : أف المبدأ الحؽ في كؿ األشياء إنما ىك الكاقع كا 
يكاد ال يككف  ،كاف الكاقع نفسو معركفان دائمان بالكضكح الكافي

 .(ُ)ثمة حاجة لمصعكد إلى عمتو 

كبعد ىذه اإلطبللة السريعة عمى مفيـك الكاقعية مف كجية  
الكاقعية في النظـ يكـ نعرج عمى مف ،نظر الفمسفات الكضعية

 .اإلسبلمية
 : الواقعية في اإلسالم

سبلمية تقؼ الكاقعية كخصيصة مف خصائص النظـ اإل 
 ،فات الكضعية الغربية عمى مفترؽ الطرؽمع الكاقعية كنتاج لمفمس

فينفصبلف كيفترقاف شكبلن كمضمكنان كيتجو كؿ منيما إلى كجية 
 :فالكاقعية في اإلسبلـ تعني ،ىك مكلييا

ككجكد  ،مف حيث ىك حقيقة كاقعة مراعاة واقع الكون
ككجكد أسبؽ كأبقى مف  ،كلكنو يدؿ عمى حقيقة أكبر منو ،مشاىد
 كىك كجكد ا تعالى . ،كجكده

مف حيث ىي مرحمة حافمة بالخير  مراعاة واقع الحياة
تحاسب  ،كتميد لحياة أخرل بعد المكت ،تنتيي بالمكت ،كالشر

 كما اقترفت . فييا كؿ نفس عما عممت
فيك نفحة مف  ،جبمتو كًخٍمقتومف حيث  مراعاة واقع اإلنسان

مع  ،اجتمع فيو العنصر السماكم ،ركح ا في غبلؼ مف الطيف
                                      

، ترجمة أحمد لطفي السيد،  ُٕٕ( عمـ األخبلؽ إلى نيقكماخكس، أرسطك، ص 0)
 ـ . ُِْٗ -ىػ ُّّْمطبعة دار الكتب المصرية، 
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كمف حيث نكعيو الذكر كاألنثى المذيف لكؿ  ،العنصر األرضي
منيما تككينو كنزعاتو ككظيفتو، كمف حيث ىك عضك في 

كال أف يذكب تمامان في  ،ال يستطيع أف يعيش كحده ،مجتمع
 .المجتمع

 مظاىر الواقعية في النظم اإلسالمية : 
شتى النظـ اإلسبلمية لكاقعية في اتجمت مظاىر  لقد 
 ،كالسياسية ،كاالقتصادية،كاالجتماعيةكالعبادية،  ،العقائدية
كسأحاكؿ ىنا أف أقؼ بؾ  ،كالقضائية، كالتعميمية ،كاإلدارية

عزيزتي الطالبة عمى نماذج مف مراعاة الكاقعية  ،عزيزم الطالب
 في كؿ نظاـ مف ىذه األنظمة المختمفة . 

 : النظام العقائديواقعية ) أ ( 
ندرس في األزىر الشريؼ منذنعكمة أظافرنا أف العقائد ننا إ

ييات لفاإل ،نبكات، سمعيات ،يياتأقساـ ثبلث اإللاإلسبلمية ليا 
كصفات  نعبده، كالنبكات عف طبائعلو الذم تنبئنا عف طبيعة اإل

 ،كالسمعيات تحدثنا عف كؿ ما غاب عنا ،الرسؿ الذيف نؤمف بيـ
 كفي كؿ ىذه األقساـ نجدىا قد اتسمت بالكاقعية .

حيث  ،نجد الكاقعية كاضحة كجميةففي جانب اإللييات  
كصر ؼ  ،كدبرأمره ،إنيا تدعك إلى إلو كاحد خمؽ الككف بقدرتو

  "فقاؿ تعالى : ،عمى نفسو بآياتو اإلنسانيةكقد دؿ   ،شأنو

كفى  ـٍ  أىفىبلى تيٍبًصري ًفي أىنفيًسكي " كى
 "فقاؿ تعالى :  ،، كآياتو الككنية(ُ)

                                      
 .ُِ( الذاريات: 0)
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ؽُّ  ـٍ أىن وي اٍلحى ت ٰى يىتىبىي فى لىيي ـٍ حى ًفي أىنفيًسًي ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاًؽ كى  ۚ  سىنيًريًي
ب ؾى أىن وي  ـٍ يىٍكًؼ ًبرى لى مىٰى كيؿ  شىٍيءو شىًييده أىكى "عى

كما كصفنفسو  ،(ُ)
كتجمع بيف الجبلؿ  ،بصفات تقنع العقكؿ كترضي العكاطؼ

 كالجماؿ كالكماؿ .
الكاقعية تتضح بجبلء في بشرية فإن  أما في جانب النبوات 

قاؿ  ،ال يتميزكف عنا إال بالكحي ،الرسؿ كاألنبياء فيـ بشر مثمنا
ٍمنىا " تعالى : ا أىٍرسى مى ـٍ كى االن نُّكًحي ًإلىٍيًي فىاٍسأىليكا أىٍىؿى  ۚ  قىٍبمىؾى ًإال  ًرجى

ميؽ ،(ِ)"الذ ٍكًر ًإف كينتيـٍ الى تىٍعمىميكفى  قاؿ  ،كما يتميزكف بكماؿ الخي
ًظيـو "  :تعالى ميؽو عى ن ؾى لىعىمىٰى خي ، كمع تميزىـ بالكحي، ككماؿ (ّ)"كىاً 

فيـ  ،ية البشرالخمؽ إال أنيـ يمارسكف حياتيـ كما يمارسيا بق
كقد  ،ليـ أزكاج كذرية ،كيشربكف كما نشرب ،يأكمكف كما نأكؿ

فقاؿ تعالى عمى  ،تعجب الكفار قديما مف ىذه الكاقعية النبكية
يىٍمًشي ًفي  "لسانيـ : ـى كى اًؿ ىىذىا الر سيكًؿ يىٍأكيؿي الط عىا قىاليكا مى كى

مىؾه فىيىكي  أىٍك ييٍمقىى ًإلىٍيًو كىنزه . كفى مىعىوي نىًذيرنااأٍلىٍسكىاًؽ لىٍكالى أينًزؿى ًإلىٍيًو مى
قىاؿى الظ اًلميكفى ًإف تىت ًبعيكفى ًإال  رىجيبلن  ن ةه يىٍأكيؿي ًمٍنيىا كى أىٍك تىكيكفي لىوي جى

كقد ظيرت ىذه  ،فيـ ليسكا بآلية كال أبناء آلية ،(ْ)" م ٍسحيكرنا
صلى هللا الكاقعية في أبيى صكرىا في شخص رسكلنا الكريـ 

                                      
 . ّٓ( فصمت : 0)
 . ٕ( األنبياء :1)
 . ْ: القمـ  2))
 . ٖ، ٕ( الفرقاف 3)
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 ،فقد عاش كما يعيش الناس يمشي في األسكاؽ عليه وسلم
كفي سركرىـ  ،كأتراحيـ ،كيعاشر الناس كيخالطيـ في أفراحيـ

سى لما يحؿ بيـ مف كيأ ،يضاحكيـ كيمازحيـ ،كىمكميـ
يمارس حياتو العائمية في أبيى  ،مصائب كنكبات

ب منيا ال يطغى جان ،كالعسكرية ،كاالقتصادية كالسياسية،صكرىا
كيسالـ  ،كيصادؽ كيعادم ،كاف يحب كيكره ،عمى جانب

راعى أحكاؿ الناس  ،يفرح كيحزف ،يرضى كيسخط ،كيحارب
كصاحب الذكؽ  ،كالمتعمـ األمي ،فعامؿ الغني كالفقير ،ككاقعيـ

كخاطبيـ عمى قدر  ،كأنزؿ الناس منازليـ ،الرفيع كالجبلفة البدكية
 كما راعى قدرات الناس كطاقاتيـ . ،عقكليـ

كفي جانب السمعيات راعت العقيدة اإلسبلمية الكاقعية 
 ،فمـ تدع اإلنساف يحمؽ بخيالو في الفضاءات الكاسعة ،بجبلء

نما قربت إلى ذىنو م فكصفت لو المبلئكة  ،ا غاب عنوكا 
كأعماليا المكمفة  ،كأبانت لو عف كظائفيا المختمفة ،كصافيابأ
أما  ،كقدراتيـ،كخصائصيـ كأحكاليـ ،ؾ الجف كطبائعيـككذل ،بيا

جميمة أك  فمـ يترؾ القرآف الكريـ كال السنة النبكية  ،اليـك اآلخر
 ،دقيقة ستحدث في ىذا اليـك أك مقدماتو إال شرحاىا كفصبلىا

كحشرىـ كنشرىـ  ،كبعث األمكات مف قبكرىـ ،مف نفخ في الصكر
كمشاىد  ،نقير كالقطميركمحاسبتيـ عمى ال ،ككقكفيـ لمحساب

كمشاىد الحمد كالثناء لمف آثر  ،الخزم كالعار لمف يستحؽ ذلؾ
كفي ىذا العرض التفصيمي لمشاىد اليـك  ،اآلخرة عمى األكلى
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" حيث إف لكؿ ،كيركم ظمأه ،اآلخر ما يشبع الجانب النفسي
إنو يتمنى حياة  ،إنساف أماني كثيرة ال تكمؿ بالنجاح في حياتو

. التي أعطيت لو تخضع لقانكف المكتكلكف الحياة  ،أبدية
كالعجيب أف اإلنساف عندما يككف عمى أبكاب حياةناجحة 

بعد ما كسب مف العمـ كالمعرفة كالخبرة كالتجارب  ،عظيمة
 .(ُ)ينة حينئذ تداىمو دعكة المكت " الثم

ككما أف كقكع يـك القيامة يراعي الجانب النفسي لئلنساف 
 ضركرة أخبلقية .فيك أيضان يمثؿ 

 ،كالصالح كالطالح ،إف فطرة اإلنساف تميز بيف الخير كالشر"
 ،كىذه الفطرة ىي التي تميز اإلنساف عما سكاه ،كالظمـ كالعدؿ

ييدر فطرة ا أكثر ممف ال  ،كلكف اإلنساف الذيكرمو ربو
كيكجو إلييـ  ،يقتميـ كيشردىـ ،إنو يظمـ بني جنسو ،يتمتعكف بيا

... فيؿ قامت مسرحية العالـ كميا لتنتيي إلى كؿ شر مستطاع
كارثة أليمة ؟ إف فطرتنا تقكؿ : ال .. فدكاعي العدالة كاإلنصاؼ 

البد مف  ،في الضمير اإلنساني تقتضي عدـ حدكث ىذا اإلمكاف
كالبد لمظالـ كالمظمـك أف يجنيا  ،يـك يميز بيف الحؽ كالباطؿ

 كما ،كمات التاريخكىذا مطمب ال يمكف إقصاؤه مف مق ،ثمارىما
 . (ِ)" ال يمكف إبعاده عف فطرة اإلنساف

                                      
، ترجمة ّٖ( اإلسبلـ يتحدل مدخؿ عممي إلى اإليماف، كحيد الديف خاف، ص 0)

 ظفر الديف خاف، مراجعة : د. عبد الصبكر شاىيف . مكتبة الرسالة، د. ت . 
 . ٕٖ( المرجع نفسو، ص 1)
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  :النظام العباديواقعية ب( )
في العديد  عبادة في اإلسبلميتتجمى الكاقعية في نظاـ ال 

 كالتي مف أىميا : ،مف المظاىر 
فقد راعى  ،والتطمعات الروحية ،الجمع بين القدرات البدنية 

، كالحج ( المكاءمة  ،اإلسبلـ في األركاف الثبلثة )الصبلة كالصـك
فالصبلة  ،كتطمعات الركح كأشكاقيا ،بيف طبيعة الجسد كقدراتو

 -مثمت الحبؿ الممدكد " كما أنيا ،مكتممة األركافرياضة بدنية 
فيي غذاء الركح، كبمسـ  ،الذم يتعمؽ بو –بيف العبد كربو 

غاثة المميكؼدكاء اك  ،الجركح كقكة  ،ماف الخائؼكأ ،لنفكس، كا 
فيو إراحة لممعدة كالصـك  ،(ُ) "كسبلح األعزؿ ،الضعيؼ

 ،كمتعة ركحية يممسيا كؿ صائـ بإخبلص،يستشعرىا مف أداه
يقكؿ الشيخ أبك الحسف الندكم: " جاءت النبكة فأمرت بالصـك 

المادية المعدي ة،كيعيد لمنفس ما فقدتو مف حياة  ليحد مف ًشٌرة
كليشحنيا شحنان ركحانيان إيمانيان، تستطيع  ،كمف جدة كقكة ،كنشاط

 الشيكةأف تحفظ بو اعتداليا في الحياة، كتيقاـك بو مغريات 
 (ِ)كمفاسد التُّخمة " 

جياد لمبدفكالحج  كغذاء ،ففيو سمك لمركح ،كما فيو إرىاؽ كا 
شباع ،لمقمب  كالمشاعر المرىفة .  ،لمعكاطؼ الجياشة كا 

                                      
، دار ندكة العمماء بالمنصكرة، ُٗ( األركاف األربعة، أبك الحسف الندكم، ص 0)

 ـ َُِٕ -ىػ ُّْٖ
 .  ُِٗ( األركاف األربعة، ص 1)
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القدرة  جعؿ اإلسبلـ: لقد عدم تكميف اإلنسان ما ليطيق
يكجد كما ،شرطان أساسان مف شركط كجكبياعمى أداء العبادات 

 الكضكءاالستنجاء أك ،فمف لـ يستطعاستحالة تكفرىاالبدائؿ حاؿ 
نيكا ًإذىا يىا أىيُّيىا " قاؿ تعالى :  بالماء تيمـ، أك االغتساؿ ال ًذيفى آمى

ـٍ ًإلىى اٍلمىرىاًفًؽ كىاٍمسىحيكا  ـٍ كىأىٍيًديىكي ًة فىاٍغًسميكا كيجيكىىكي قيٍمتيـٍ ًإلىى الص بلى
ـٍ كىأى  ـٍ ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيفً ًبريءيكًسكي مىكي ف ٍرجي نيبنا كينتيـٍ  كىاً  كا جي ف  فىاط ي ري  كينتـي كىاً 

ىٰ  مىىٰ  أىكٍ  م ٍرضى اءى  أىكٍ  سىفىرو  عى ده  جى ٍستيـي  أىكٍ  اٍلغىاًئطً  م فى  م نكيـ أىحى مى  الى
ـٍ ًعيدنا طىي بنا فىاٍمسىحيكا ًبكي صى  فىتىيىم ميكا مىاءن  تىًجديكا فىمىـٍ  الن سىاءى  جيكًىكي

ٍنوي  ا كىأىٍيًديكيـ م  مىٍيكيـ ًليىٍجعىؿى  الم وي  ييًريدي  مى رىجو  م فٍ  عى لٰىًكف حى  ييًريدي  كى
كيـٍ  ـ  كى  ًلييطىي رى ـٍ  ًنٍعمىتىوي  ًلييًت مىٍيكي كفى  لىعىم كيـٍ  عى مف لـ يستطع ك ، (ُ)"تىٍشكيري

فإف لـ يستطع  ،الصبلة قائما ن صمى جالسان فإف لـ يستطع فمتكئان 
كمف لـ يستطع الصـك بأف كاف ،بعينو يكمئصمى كلك بأف 

فإف لـ  ،فميفطر ثـ يقضي ما أفطر مف أياـ ،مريضان أكعمى سفر
ا م ٍعديكدىاتو " قاؿ تعالى : ،يستطع أخرج فدية عف كؿ يكـ  ۚ  أىي امن

رى  ًمنكيـ كىافى  فىمىف مىٰى سىفىرو فىًعد ةه م ٍف أىي اـو أيخى ا أىٍك عى مىى ۚ  م ًريضن  كىعى
ـي  ًفٍديىةه  ييًطيقيكنىوي  ال ًذيفى  ٍيرنا تىطىك عى  فىمىف ۚ   ًمٍسًكيفو  طىعىا ٍيره  فىييكى  خى  وي ل   خى

ٍيره  تىصيكميكا كىأىف ۚ   ـٍ  خى افى ال ًذم . تىٍعمىميكفى  كينتيـٍ  ًإف ۚ   ل كي شىٍيري رىمىضى
بىي نىاتو م فى اٍلييدىٰل كىاٍلفيٍرقىاًف   فىمىف ۚ  أينًزؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل ل من اًس كى

ـي  شىًيدى  ٍموي  الش ٍيرى  ًمنكي مىف ۚ   فىٍميىصي ا كىافى  كى مىىٰ  أىكٍ  مىًريضن  فىًعد ةه  سىفىرو  عى
رى  أىي اـو  م فٍ  ـي  الم وي  ييًريدي  ۚ   أيخى ـي  ييًريدي  كىالى  اٍلييٍسرى  ًبكي ًلتيٍكًمميكا  ًبكي اٍلعيٍسرى كى

                                      
  .ٔ( المائدة: ُ)
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كفى  ـٍ تىٍشكيري لىعىم كي ـٍ كى مىٰى مىا ىىدىاكي كا الم وى عى ًلتيكىب ري "اٍلًعد ةى كى
(1.)

  

كذلؾ جعؿ الشرع االستطاعة كالقدرة عمى مشقة السفر 
فمف لـ يستطع بدنيان كاستطاع  ،شرطان مف شركط كجكب الحج

كمف  ،ماديان أناب مف يؤدم عنو الفريضة متحمبلن النفقات كاممة
ف كاف مستطيعان بدنيان سقطت عنو الفريضة  ،لـ يستطع ماديان كا 

نيكا ًإذىا قيٍمتيـٍ ًإلىى " ؿ تعالى : ك قكفي ذلؾ كمو ي يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمى
ـٍ الص بلى  ـٍ ًإلىى اٍلمىرىاًفًؽ كىاٍمسىحيكا ًبريءيكًسكي ـٍ كىأىٍيًديىكي ًة فىاٍغًسميكا كيجيكىىكي

ـٍ ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيفً كىأى  مىكي ف ٍرجي نيبنا كينتيـٍ  كىاً  كا جي ف  فىاط ي ري ىٰ  كينتـي كىاً   أىكٍ  م ٍرضى
مىىٰ  اءى  أىكٍ  سىفىرو  عى ده  جى مىسٍ  أىكٍ  اٍلغىاًئطً  م فى  م نكيـ أىحى  فىمىـٍ  الن سىاءى  تيـي الى
ٍنوي ًعيدنا طىي بنا فىاٍمسىحيكا ًبكي صى  فىتىيىم ميكا مىاءن  تىًجديكا ـٍ كىأىٍيًديكيـ م   مىا جيكًىكي
مىٍيكيـ ًليىٍجعىؿى  الم وي  ييًريدي  رىجو  م فٍ  عى لٰىًكف حى كيـٍ  ييًريدي  كى ـ   ًلييطىي رى ًلييًت  ًنٍعمىتىوي  كى

ـٍ  مىٍيكي كفى  لىعىم كيـٍ  عى " تىٍشكيري
(2)

 . 
 : ) ج ( واقعية النظام الجتماعي

ذكرت لؾ فيخصيصة الشمكلية أف النظاـ االجتماعي  
كقد راعى  ،كالمرأة كالرجؿ،يعنى بتنظيـ العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة

في تنظيـ ىذه العبلقة كاقع الناس فاعترؼ لمرجؿ كالمرأة بما 
 ،يعانياه مف حرارة الغريزة كثكراف الشيكة الجنسية ىذا مف ناحية

كمف ناحية أخرل اعترؼ بما ريكب في اإلنساف مف ميمعاطفي 
كنشكة قمبية مف كؿ طرؼ تجاه اآلخر فأكجد ليما السبيؿ القكيـ 

                                      
  . ُٖٓ، ُْٖ( البقرة : ُ)
  . ٔ( المائدة: ِ)
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شباع نيـ الشيكةلتفريغ تمؾ الغريز  كما أشبع الميؿ  ،ة كا 
فإذا عرض عارض تصدعت  ،كذلؾ كمو بتشريع الزكاج،العاطفي

بو العبلقة الزكجية ؛ فنشبت الخبلفات كأطمت المشكبلت برأسيا 
 ،شرع محاكلة اإلصبلح بينيما عف طريؽ أىؿ الصبلح كالتقكل

فإذا لـ يتـ الصمح كاستحالت العشرة شيرع الطبلؽ كالفراؽ 
كما راعى كاقع الناس حينما شرع تعدد الزكجات فقد  ،لمعركؼبا

 ،تمرض الزكجة مرضان ال يرجى شفاؤه، أك قد تككف عاقران ال تمد
كقد تقتضي  ،أك يككف الزكج لو غريزة ال تركم ظمأىا امرأة كاحدة

المصمحة العامة لممجتمع أف تتعدد الزكجات في أكقات الحركب 
 اد أعداد النساء كيفقدف العائؿ .  مثبلن حيث يفقد الرجاؿ كتزد
  :)د( واقعية النظام السياسي

كصحابتو كأتباعو صلى هللا عليه وسلملـ تقـ سياسة النبي  
عمى الشعارات مكرىا في إدارة شؤكف الدكلة كتصريؼ أمف بعده 

كالخطب، كلكنيا كانت سياسة كاقعية تطبؽ ما تقكؿ، فالنظاـ 
ال يظؿ حبيس الفكرة كالنظرية السياسي اإلسبلمي نظاـ كاقعي 

بؿ يخرج إلى أرض الكاقع كالتطبيؽ. فكاقع المسمميف يعكس 
طبيعة النظاـ السياسي اإلسبلمي، كبيئتو تحدد أىدافو، ككقتو 
يشكؿ لكنو، كمف ىذا المنطمؽ يجب التأكيد عمى عدة أمكر 

 حتىيتحقؽ المفيـك السياسي اإلسبلمي:
مف  سية ال تعني بأم حاؿالتأكيد عمى أف الكاقعية السيا -

 األحكاؿ االستسبلـ كالخضكع. 
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نتيازية أف الكاقعية السياسية ال تعني االالتأكيد عمى  -
 بمعنى أف الغاية تبرر الكسيمة. 

التأكيد عمى أف الكاقعية السياسية ال تعني البراغماتية التي  -
تقكؿ بأف كؿ ما يجمب المنفعة فيك حؽ كصحيح ميما كانت 

 الكسائؿ. 
التأكيد عمى أف الكاقعية السياسية ال تعني المثالية التي  -

ى تؤمف بالقانكف كاألخبلؽ كأف الضمير اإلنساني ىك الحكـ األعم
كاقعية تدرؾ قصكر اإلنساف  في كؿ القضايا األخبلقية، بؿ ىي

 كلكنيا تحاكؿ تقريبو مف خبلؿ السياسة الشرعية لمصبلح.  
سبلـ عمى أرض الكاقع في كما نزؿ النظاـ السياسي في اإل

ييكدان كانكا أك  ،التعامؿ مع المحيطيف بو مف غير المسمميف
صلى هللا أما الييكد فقد كتب معيـ النبي  ،أك مشركيف ،نصارل

أكؿ كثيقة معاىدة تتضمف الحقكؽ كالكاجبات بيف  عليه وسلم
جبلىـ مف نكثكا بالعيكد كنقضكىا حاربيـ كأ فمما ،الطرفيف

عمى بنكد ىذه المعاىدة، كأما النصارل فقد أحسف  المدينة بناء
كما آية المباىمة في سكرة آؿ عمراف إال  ،كالحكار معيـ،كفادتيـ

كأما المشركيف فقد عقد معيـ صمح الحديبية  ،دليبلن عمى ذلؾ
إلى العالـ مف حكلو  صلى هللا عليه وسلمثـ التفت  ،كىادنيـ

اـ التاسع لميجرة رؤساء في العلفأرسؿ الكتب إلى الممكؾ كا
 ،كمد األيدم لمتعايش السممي ،يدعكىـ فييا إلى عبادة ا كحده

كالحكاـ العادلكف مف  ،كعمى ىذه األسس سار الخمفاء الراشدكف



- 57 - 

 

 بعده . 
 : ( واقعية النظام القتصادي)ىـ

حيث راعى رغبات الناس كمتطمباتيـ النفسية في حب  
كأقر ىا بؿ رغ ب فييا كحض التممؾ فاعترؼ بالممكية الخاصة 

كما باب إحياء  ،عمى كؿ ما ينمييا مف زراعة كصناعة كتجارة
كما  ،األرض المكات في مدكنات الفقو إال مثاالن حيان عمى ذلؾ

كأحؿ كؿ  ،حافظ عمى الممكية العامة كنم ى مكاردىا كمصادرىا
سمـ ما فيو منفعة كتسيير لدكالب الحياة كالبيع كالشراء كالرىف كال

ـ كمما فيو ضرر  كاإلجارة كالشركة كالمضاربة كالمرابحة كحر 
 كخسارة لمناس كالربا كاالحتكار كالغش كالتدليس التجارم . 
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 المبحث الرابع
 العالمية والعموم

نما  -ليست النظـ اإلسبلمية نيظيمان محمية _ زمانان أك مكانان  كا 
كنكران ،بمعنى أنيا جاءت رحمة لمعالميف ،ىي نظـ عمكمية عالمية

 كيسيركف في رحابيا . ،بضيائيايستضيئكف  ،فلمخمؽ أجمعي
م ا " كأكؿ األدلة عمى ىذه العالمية ىكختـ النبكة قاؿ تعالى :

اتىـى الن ًبي يفى  لٰىًكف ر سيكؿى الم ًو كىخى ـٍ كى اًلكي دو م ف ر جى م ده أىبىا أىحى  ۚ  كىافى ميحى
كىافى  ًميمنا كى  .(1)" الم وي ًبكيؿ  شىٍيءو عى
كختـ النبكة تقرير ليذه العالمية فإف القارات الخمس إلى قياـ  

كلف يجيئيا مف عند ا  ،الساعة لف يطرقيا مف السماء طارؽ
محمد كحده صكت سيدنا كسيبقى الكتاب الذم بعث بو  ،رسكؿ

ختـ  كآية(، ِ)" بيف الناس إلى اف ييحشدكا لمحسابالسماء 
النبكةصدقتيا األياـ المتتابعة فقد مضت أربعة عشر قرنان كنصؼ 

ممف ادعى النبكة  كماثبت صدؽ أحد ،كمانزؿ مف السماء كحي
 بعد رسكؿ ا.

كىك أف كؿ  ،كما أف ىناؾ دليؿ آخر في غاية الجماؿ
 ،اآليات التي تؤكد بصريح العبارة عمى عالمية اإلسبلـ كميا مكي ة

كمف ىذه اآليات  ،دا اآلية التي ذكرتيا لؾ آنفان ع ،كليست مدنية

                                      
  .َْ( األحزاب: ُ)
، ُُٓالي، ص ( الدعكة اإلسبلمية تستقبؿ قرنيا الخامس عشر، الشيخ محمد الغز 1)

 ـ .َُٗٗىػ َُُْ، ّ، مكتبة كىبة، طُِٓ



- 59 - 

 

مىا ىيكى ًإال  ًذٍكره ل ٍمعىالىًميفى " قكلو تعالى :،المكية  . (ُ)" كى
نىًذيرنا كقاؿ جؿ شأنو :"  ٍمنىاؾى ًإال  كىاف ةن ل من اًس بىًشيرنا كى ا أىٍرسى مى كى

لٰىًكف  أىٍكثىرى الن اًس الى   .(ِ)" يىٍعمىميكفى  كى
ًلؾى  سبحانو: "كقاؿ  ٍيرنا م ف ذٰى عىؿى لىؾى خى تىبىارىؾى ال ًذم ًإف شىاءى جى

ن اتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا يىٍجعىؿ ل ؾى قيصيكرنا جى  .(ّ)" اأٍلىٍنيىاري كى
ـي اٍقتىًدٍه   ؾى ال ًذيفى ىىدىل الم وي أيكلٰىئً  ":كقاؿ تبارؾ اسمو  فىًبييدىاىي

مىٍيًو أىٍجرنا  ًإٍف ىيكى ًإال  ًذٍكرىٰل ًلٍمعىالىًميفى  ـٍ عى  (.4)"  قيؿ ال  أىٍسأىليكي

كىذا إف دؿ  فإنما يدؿُّ عمى أف عالمية اإلسبلـ تقررت  
كانت الدعكة فييا تيعاني  منذ بدأ الكحي كفي األياـ التي

 . الصعاب
 –رحمو ا  –/ عمارة نجيب  كقد أشار أستاذنا الدكتكر 

كىك عالمية القصص  ،إلى دليؿ لطيؼ استنبطو مف القرآف الكريـ
فيقكؿ : " القصص القرآني يتناكؿ طبيعة اإلنساف في  ،القرآني

كممكاف كفي كؿ زماف بالتحميؿ كالدراسة، مكضحان حقيقتو الفردية 
مقت فيو ،ككينكنتو العامة خمؽ  أك ،كالمؤثرات كالدكافع التي خي

 ككيفية التعامؿ معيا بالتنظيـ كالضبط كاالستثمار .،عمييا
ذا ما كجد ىذا اإلنساف أك ذاؾ في نفس الظركؼ التي   كا 

                                      

  .ِٓ( القمـ : ُ)
  .ِٖ( سبأ: ِ)
  .َُ( الفرقاف :ّ)
  . َٗ( األنعاـ: ْ)
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فإف عميو أف يفعؿ كذا ككذا لصالح  ،يتكاجد فييا شخص القصة
ذا لـ يفعؿ ترتب عمى سمبيتو ما يترتب  ،نفسو كلخدمة مجتمعو كا 

 عمى سمبيات نفس الشخص في القصة القرآنية . 
ذا ما تحقؽ لممجتمع ىنا أكىناؾ نفس المؤثرات كالدكافع  ،كا 

فإف استثمارىا بالطريقة التي يشير إلييا القرآف ىي أرقى الطرؽ 
 (ُ)كأعبلىا فائدة " 

نبكية السابقة عمى كقد دل ت السنة النبكية أف كؿ الدعكات ال
 ،كانت مؤقتة بزمانيا صلى هللا عليه وسلمدعكة رسكؿ ا 
أما دعكة  ،مف شيدىا مف الناسكخاصة ب ،كمرتبطة بمكانيا

حيث إنيا جب ت كؿ  ،اإلسبلـ فقد كاف األمر مختمفان معيا
: " صلى هللا عليه وسلمقاؿ رسكؿ ا  ،الرساالت مف قبميا

حده مف األنبياء قبمي : نصرت بالرعب أعطيت خمسان لـ ييعطيف أ
كأيما رجؿ مف  ،كجيعمت ليى األرض مسجدان كطيكران  ،مسيرة شير

أمتي أدركتو الصبلة فمييصٌؿ، كأيحمت لي الغنائـ كلـ تحؿ ألحد 
قبمي، ككاف النبي ييبعث إلى قكمو خاصة كبعثت إلى الناس 

 كأعطيت الشفاعة "  ،كافة
  ،النبي يبعث إلى قكمو خاصةكفي ركاية لمسمـ : " كاف 

 

                                      
، مكتبة ُٗٓ( المنيج العممي كتطبيقاتو في اإلسبلـ، د. عمارة نجيب، ص 0)

 ، د. ت . ُالمعارؼ بالرياض، ط
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 (ُ)كبيعثت إلى كؿ أحمر كأسكد " 
كبيذا الكضكح العظيـ حمؿ الصحابة رضي ا عنيـ  

اإلسبلـ إلى الدنيا بأجمعيا فعبركا القارات كركبكا البحار 
كتسمقكا الجباؿ كساركا في األرض ينشركف اليداية  ،كالمحيطات

ترل نكر اإلسبلـ  كيزيحكف الطغاة كيترككف الشعكب بحريتيا
 .ي ديف ا أفكاجان العظيـ كعدؿ المسمميف األكرميف فتدخؿ ف

صلى هللا عليه " لرسالتو  –رحمو ا -يقكؿ اإلماـ ابف القيـ

عمـك  :عمكماف محفكظاف ال يتطرؽ إلييما تخصيص وسلم
كعمكـ بالنسبة إلى كؿ ما يحتاجو مف  ،بالنسبة إلى المرسؿ إلييـ

فرسالتو كافية شافية عامة  ،بعث إلييـ في أصكؿ الديف كفركعو
ال تحكج إلى سكاىا كال يتـ اإليماف بو إال بإثبات عمكـ رسالتو 

كال يخرج  ،فبل يخرج أحد مف المكمفيف عف رسالتو ،في ىذاكذاؾ
يا كأعماليا نكع مف أنكاع الحؽ الذم تحتاج إليو األمة في عمكم

 . ( ِ)عما جاء بو " 

 
 
 

                                      
( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، ؾ : التيمـ، باب قكلو تعالى " فمـ تجدكا ماء 0)

(، كاإلماـ مسمـ في صحيحو، ؾ : المساجد، حديث  ِّٓفتيممكا " حديث رقـ) 
(، كاإلماـ النسائي في سننو، ؾ : الغسؿ، باب التيمـ  ِّٓ(، )  ُِٓرقـ ) 

 .  ُُِ – َِٗ/ ُبالصعيد، 
 ( .  ُُّ/  ْف عف رب العالميف، ابف قيـ الجكزية،  ) (  إعبلـ المكقعي1)
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 مؤىالت العالمية في النظم اإلسالمية : 
 ،لقد حاكلت العديد مف األنظمة الكضعية كالشيكعية 

كالرأسمالية،  أف تىكيكفى نظمان عالمية تنتشر في بقاع  ،كاالشتراكية
ليسير في ركابيا، كيككف تحت  ،األرض كتسيطر عمى العالـ
كالكاقع يؤكد أف كؿ ىذه النظـ  قد  ،لكاءىا، كلكف التاريخ يشيد

 ،كأخفقت إخفاقات شيد ليا القاصي كالداني ،فشمت فشبلن ذريعان 
كالسبب الرئيس في ىذا الفشؿ أنيا لـ تتكفر ليا المؤىبلت التي 

كتب ليا أما النظـ اإلسبلمية فقد  ،تقكدىا لمعالمية كالعمكمية
عمى مجريات األمكر في العالـ كمو  ةاالنتشار كالذيكع كالسيطر 

نشركىا قدكة كعمبلن قبؿ  ،حينما تكفر عمى نشرىا أناس صالحكف
كال زالت النظـ اإلسبلمية قادرة عمى أف تككف  ،كفكران  ،نشرىا عممان 

ما تكفر  المستقبؿك  في الحاضرليا صفة العالمية إذا تكفر ليا 
 كمف أىـ ىذه المؤىبلت :،ضيليا في الما

تعتمد قدرة أم نظاـ مف : لكل زمان ومكان صالحيتيا-
األنظمة عمى الدكاـ كالبقاء عمى صبلحيتو لكؿ زماف كبيئة 

دكائر االحتبلؿ األجنبية كمف  –عبثان  –حاكلت " كمكاف  كقد 
سار عمى دربيـ مف ضعاؼ النفكسمف بني جمدتنا أف تبمكر في 

كالمحككميف تياران يرل في الشريعة اإلسبلمية " منظكمة الحاكميف 
لكنيا ،كانت صالحة لئلعماؿ في الزمف الغابر،قانكنية تاريخية "

تياجات ىذا العصر الحديث ... كال شأف ال تستطيع أف تمبي اح
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كقد ، (ُ)ليا بالسياسة كاالجتماع كاالقتصاد كالنظـ كالحككمات "
أف اإلسبلـ ىك  ،نيا كالعقميةالشرعية م ثبت باألدلة القطعية

النظاـ الصالح لمبقاء كالقابؿ لمتطبيؽ عمى مر الدىكر ككر 
كمف ىذه األدلة أف النظـ اإلسبلمية قائمة عمى رعاية  ،السنيف

" كأكثر الكقائع ماتجتمع فيو المصمحة ، كدرء المفاسد ،المصالح
كما كاف  ،فما كاف مصمحة محضة فحكمو اإلذف قطعان  ،كالمفسدة

فأما ما يككف مصمحة مف  ،مفسدة محضة فحكمو النيي ببل مراء
فالشارع الحكيـ ينظر إلى  ،ناحية كمفسدة مف ناحية أخرل

فما رجحت  ،األرجح منيما كيفصؿ الحكـ عمى قدر األرجحية
مصمحتو عمى مفسدتو أذف فيو عمى كجو اإلباحة كالندب أك 

كجو  عنو عمى كمارجحت مفسدتو عمى مصمحتو نيى ،الكجكب
 .(ِ)" الكراىة أك التحريـ

 
  

                                      
( راجع : الشريعة اإلسبلمية صالحة لكؿ زماف كمكاف، الشيخ محمد الخضر 0)

، تقديـ: د. محمد عمارة، سمسمة في التنكير اإلسبلمي، نيضة ٖحسيف، ص 
 ـ .  ُٗٗٗمصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 .  ِْ( الشريعة اإلسبلمية صالحة لكؿ زماف كمكاف، ص 1)
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 المبحث الخامس
 والتطور الثبات

إف العقؿ يقرر أف الككف يتألؼ مف محاكر ثابتة ال تتبدؿ  
ؿ قابى كمف مظاىر أك نيسيج ميتبد لة متطكرة، كالبد  أف يي  ،كال تتغير

كأف يقابؿ  كالمبادئقائؽ الككف بثابت مف النظـ الثابت منح
رى منو بميتىطك ر مف تمؾ النُّ   .(ُ)ظـ نفسياالمتطك 

فالككف منحكلنا يحكم أشياء ثابتة تمضي ألكؼ السنيف  
كفيو  ،ر، كشمكس كأقماركليؿ كنيا ،كتظؿ كما ىي أرض كجباؿ

كأنيار  ،كبحيرات تجؼ ،جزر تنشأ ،يرة كمتبدلةعناصر متغ
 كأمصار تخرب . ،كبمداف تعمر،تختفي
ريب أف النظـ اإلسبلمية كافية بما يقرره العقؿ ي كال  

 ففييا : ،اإلنساني أتـ الكفاء
ثابتة ألنيا ذات صمة مباشرة بمحاكر  كمبادئأحكاـ  ( أ)

 ككنية ثابتة التبدؿ .
ثيرة ىي عرضة لمتطكر كفركع ك كفييا أحكاـ ( ب)

 كقائع ككنية متطكرة .ك نيا منكطة بنسيج كالتغيير أل
ف القسميف مجاالت كينضكم تحت كؿ قسـ مف ىذي

 سأذكر لؾ أىميا . ،عديدة

                                      
ة اإلسبلمية في العصر الحديث، ( ميجمؿ الشبيات التي تيثار حكؿ تطبيؽ الشريع0)

، المجنة االستشارية العميا لمعمؿ عمى ُٗمحمد سعيد رمضاف البكطي، صد.
 استكماؿ تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، الككيت، د. ط، د.ت .  
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 فنجد منيا :  ،أما بالنسبة لمقسـ األكؿ
 : العقائد-1

بيا أركاف اإليماف الخمس المذككرة في قكلو  كالمقصكد 
لٰىًكف  "  :لىتعا ٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كى ـٍ ًقبىؿى اٍلمى لُّكا كيجيكىىكي ل ٍيسى اٍلًبر  أىف تيكى

ٍف  ًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالن ًبي يفى كىآتىى اٍلًبر  مى آمىفى ًبالم ًو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كىاٍلمىبلى
ب ًو ذىًكم اٍلقيٍربىٰى كىاٍليىتىامىٰى كىاٍلمىسىاًكيفى كىاٍبفى الس ًبيًؿ  مىٰى حي اٍلمىاؿى عى

ةى كىآتىى الز كىاةى كى  ـى الص بلى قىاًب كىأىقىا ًفي الر  ـٍ كىالس اًئًميفى كى اٍلميكفيكفى ًبعىٍيًدًى
ر اًء كىًحيفى اٍلبىٍأًس  ۚ  ًإذىا عىاىىديكا  اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأسىاًء كىالض   ۚ  كىالص 

دىقيكا  ـي اٍلميت قيكف ۚ  أيكلٰىًئؾى ال ًذيفى صى يىا  ": كقكلو تعالى ،(ُ)"كىأيكلٰىًئؾى ىي
نيكا آًمنيكا ًبالم ًو كىرىسيكًلًو كى  مىٰى رىسيكًلًو أىيُّيىا ال ًذيفى آمى اٍلًكتىاًب ال ًذم نىز ؿى عى

مىف ۚ  كىاٍلًكتىاًب ال ًذم أىنزىؿى ًمف قىٍبؿي  ًئكىًتوً  ًبالم وً  يىٍكفيٍر  كى مىبلى كيتيًبوً  كى  كى
الن بىًعيدناكىري  بلى ؿ  ضى ًمًو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر فىقىٍد ضى   .(2)"سي
  :العبادات-2

 ،مف الشيادتيفكالمقصكد بيا األركاف العممية الخمس  
قاـ الصبلة يتاء الزكاة ،كا   ،كحج البيت الحراـ ،كصـك رمضاف ،كا 

فأداء الصمكات الخمس كما يتبعيا مف نكافؿ لف يتغير كلف 
يتطكر، كصـك رمضاف بييئتو المعركفة باالمتناع عف الطعاـ 
كالشراب كالجماع مف طمكع الفجر إلى غركب الشمس ثابت ال 

كأداء  ،كأنصبةالزككات بأنكاعيا المختمفة ثابتة ،يتغير كال يتبدؿ
                                      

  .ُٕٕالبقرة: ( ُ)
  .ُّٔ( النساء : ِ)
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 مناسؾ الحج كالعمرة ثابتة منذ أبينا إبراىيـ إلى قياـ الساعة . 
 : المحرمات اليقينية-3

كىي األمكر التي حرميا الشرع تحريمان قاطعان كالسحر  
، كقتؿ النفسكالربا كأكؿ ماؿ اليتيـ كقذؼ المحصنات المؤمنات

 كالسرقة .الزحؼ  كالتكلي يـك كالزنا
 :أميات الفضائل-4
كالعفة كالصبر كالكفاء بالعيد كالحياء  ،الصدؽ كاألمانةك  

 كغيرىا مف مكاـر األخبلؽ الثابتة كالمتفؽ عمييا بيف البشر .
 :أسس شرائع اإلسالم القطعية مما انتظمت بو حياة الناس-5

كنظاـ الماؿ  ،كنظاـ األسرة مف زكاج كطبلؽ كعدة كنفقة 
كغير  ،كنظاـ اإلرث بأنصبتو المعركفة ،ما أيحؿ فيو كما حريـ

 كأسس الشرائع التي ال تتبدؿ كال تتغير . مبادئذلؾ مف 
يك كىك القسـ القابؿ لمتطكر، ف ما بالنسبة لمقسـ الثانيأك  

 ،حيث إنو ييعنى بالفركع كالجزئيات ،أكسع دائرةمف القسـ األكؿ
 مف الكميات فنجد منو : ان كىي ببل شؾ أرحب أفق

 : وسائل العبادات-1
لكف الناس قديمان كانكا يصمكف  ،فأداء الصبلة مف الثكابت 

 ،عمى الحصى أك الرماؿ أك األرض المجردة شرط طيارتيا
كتطكرت حياة الناس شيئان فشيئان حتى ابتكركا األنكاع الفاخرة مف 

كالحج  ،كىذا أمر ال يمانع فيو اإلسبلـ ،كالفريش الكثيرة ،السجاد
لكف كسائمو تطكرت كتبدلت فمف الجماؿ  ،كاجب في أصمو
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إلى القطارات كالسيارات إلى السفف كالطائرات . كالزكاة  ،كالفرساف
كاجبة في أصميا لكف كسائؿ جمعيا كصرفيا قد يتطكر كيتغير 

 . كالحكاالت البريدية ،عبر الحسابات البنكية
: لنظم اإلسالميةاألساسية في ا لممبادئالعممي  التطبيق-ِ

فكما ىك معمـك أف أسس النظـ اإلسبلمية مف الثكابت  
أما طرؽ تطبيقيا في كاقع الناس فيذا أمر ييتاح  ،التي ال تتغير

 كلنضرب مثبلن عمى ذلؾ . ،فيو االجتياد كاالبتكار
فالشكرل أداة مف أدكات نظاـ الحكـ، كىي ثابتة بالقرآف 

ـٍ فى  "قاؿ تعالى : ،الكريـ لىٍك كينتى  ۚ  ًبمىا رىٍحمىةو م فى الم ًو ًلنتى لىيي كى
ٍكًلؾى  كا ًمٍف حى نفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى ٍنييـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىييـٍ  ۚ  فىظًّا غى فىاٍعؼي عى

ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر  شىاًكٍرىي مىى الم ًو  ۚ  كى ك ٍؿ عى وى ًإف  الم   ۚ  فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى
ك ًميفى   . (1)" ييًحبُّ اٍلميتىكى

حيث شاكر رسكؿ ا  ،العممية ةن  السُّ كما أنيا ثابتة ب 
لكف  ،كالخندؽ،كاحد ،صحابتو في غزكة بدر صلى هللا عليه وسلم

طريقة تطبيقيا متركؾ لما يجدُّ مف تطكرات في جسـ المجتمع 
كمتركؾ كذلؾ لما يبتكر منكسائؿ  ،كفي ظركفو ،اإلسبلمي

فيؿ تتـ الشكرل عمى  ،الشكرل الناجحة حسب التجارب المتجددة
في كؿ الشؤكف أـ في بعضيا  –الكجو األمثؿ بالتصكيت العاـ 

ؿ  كالعقد مف ممثمي األمة الذيف ال  -؟ أـ تتـ بتصكيت أىؿ الحى
 ييختمؼ عمييـ ؟ أـ تتـ بكاسطة ممثميف لمنقابات كالجامعات

                                      
  .ُٗٓ( آؿ عمراف: ُ)
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؟ كىؿ تتـ بالتصكيت الشفيي أـ الكتابي ؟ كىؿالمختمفةكالطكائؼ 
كليتو تتـ بمسؤكلية الكزراء أماـ الحاكـ االعمى المنتخب أـ بمسؤ 

؟ كىؿ تتـ بمجمس كاحد أـ بمجمسيف ؟ أماـ الييئة الممثمة لمشعب
 ،.. إلخ كؿ ذلؾ متركؾ لظركؼ كؿ أمة كزمانيا كمكانيا

 .(ُ)الشكرل عمى الكجو األمثؿ  كلمتجارب البشرية التي تحقؽ
رحمو  –ؿ الشيخ شمتكت يقك  وفي بيان وتأكيد ىذا المعنى

نما ترؾ ىذا الجانب مف غير أف يكضع لو " :-ا  كا 
ألنو مف الشؤكف التي تتغير فييا كجية النظر بتغير  ،نظامخاص
فمك كضع نظاـ في ذلؾ العيد التخذ  ،كالتقدـ البشرم ،األجياؿ

أصبلن ال يحيد عنو مف يجيء بعدىـ، كيككف في ذلؾ التضييؽ 
 ال يجاركا غيرىـ في نظاـ الشكرل .كؿ التضييؽ عمييـ أ
رحمة ،األمكر التي تركت نظميا دكف تحديدفالشكرل مف 
كتمكينان ليـ مف اختيار ما  ،تكسعة عمييـ ،بالناس غير نسياف

كما داـ المقصكد ىك أصؿ ،يتاح لمعقكؿ كتدركو البشرية الناضجة
كالكصكؿ بيا إلى قكانيف التنظيـ العادؿ التي تجمع  ،المشكرة

مر في كال تخرب كتيدـ فاأل ،كالتي تعمر كتبني ،األمة كال تفرقيا
 ، (ِ)" الكسيمة سيؿ كميسكر

                                      
، ٓ، دار الشركؽ، طُُْ( راجع : نحك مجتمع إسبلمي، سيد إبراىيـ، ص 0)

 ـ .  ُِٖٗ -ىػ َُِْ
، دار الشركؽ، ُْْ، َْْ( اإلسبلـ عقيدة كشريعة، الشيخ محمكد شمتكت، ص 1)

 ـ .  ََُِ -ىػ ُُِْ، ُٖط 
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يكضح  مما لـ يرد فيو نص ثابت محدد ،كىكذا قضايا كثيرة
 . ككسيمة التطبيؽ ،آلية التنفيذ
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 المبحث السادس
 الدنيوي واألخروي الجمع بين الجزاء

كاختبلؼ  ،لقد اعتمدت النظـ الكضعية في كافة أشكاليا 
 ،كغاياتيا في حماية نفسيا ،كتعدد أغراضيا كأىدافيا ،كسائميا

كحمؿ الجماىير  ،كاستمرار بقائيا ،كالعمؿ جاىدة عمى كجكدىا
عمى اإليماف بيا كتطبيقيا عمى الجزاء الدنيكم بنكعيو ) الثكاب 

ككضعو  ،كالعقاب ( دكف االكتراث كااللتفات إلى الجزاء األخركم
حيث تبلشى  ،ككانت النتيجة مفجعة كمؤلمة ،في الحسباف

نساف ككمما استطاع اإل ،كاختفى الكازع الديني ،الضمير اإلنساني
إال  عابئارتكب ضده غير  ،اإلفبلت مف قكاعد كقكانيف أم نظاـ

 بالخكؼ مف الجزاء الدنيكم ) القانكف البشرم ( .
أما اإلسبلـ كنظاـ فإنو رب ى في أتباعو ممكة يتميزكف بيا  

كىي ممكة الكازع  ،عف غيرىـ مف أتباع النظـ الكضعية البشرية
كمف ،بؿ العقاب الدنيكمكالخكؼ مف العقاب األخركم ق ،الديني

ندرة الجريمة في عصر ىنا يمكف أف نفيـ السبب الرئيس في 
كفي كؿ عصر كًمٍصرو تمكف فيو  ،النبكة كالخمفاء الراشديف

كنستطيع كذلؾ  ،المسممكف مف إقامة كتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية
أف نفيمسبب ازدياد معدالت الجريمة في األنظمة العممانية 

 الغربية منيا كالشرقية . 
لقد قتمت ىذه األنظمة العممانية قضية الجزاء األخركم  

كدفعتو دفعان ممنيجان لمحاكلة التفنف كاالحتراؼ  ،في نفس اإلنساف



- 80 - 

 

 ،القانكفإليجاد الكسائؿ غير المعيكدة كالمسبكقة لئلفبلت مف 
 كال حساب دكنو .  ،ألنو ال عقاب بعده

كسكؼ أعرض لؾ ىنا طرفان مف تحقؽ ىذه الخصيصة  
كمدل تأثيرىا عمى مسارىا  ،في عدد مف النُّظيـ اإلسبلمية

 .ككجيتيا
 : ) أ ( نظام العقوبة

في اإلسبلـ  العقكبةانأف فمسفة معمكممما ينبغي أف يككف 
 -زاجرة كرادعة : عنى أنيا أكالن قائمة عمى أنيا زكاجر كجكابر بم

كجابرة لمخمؿ  ،عف ارتكاب الجريمة -كخبر شأنيا ،لمف عرفيا
الذم حدث لمف ارتكب الجريمة كانتفى عنو كؿ ما يىٍثبت بو 

 إصراره كتعمده إياىا .
فما مف جريمة  ،كالقرآف الكريـ يدؿُّ عمى ىذه الفمسفة بكضكح

كأحيانان يضـ إلييا  ،ذكرىا القرآف إال ذي ميا بعقكبتيا األخركية
ليؾ أمثمة عمى ذلؾ : ،العقكبة الدنيكية  كا 

ف  ال ًذيفى يىٍرميكفى إ :": يقكؿ ا تعالىجريمة القذف
ًت اٍلميٍؤًمنىاًت ليًعنيكا ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة كى  نىاًت اٍلغىاًفبلى ـٍ اٍلميٍحصى لىيي

 .(1)" يـعىذىابه عىظً 
 لقد جمع في ىذه اآلية بيف المعف في الدنيا كىي عقكبة 
ًإف   : "كقاؿ جؿ  شأنو، كىي أشد إيبلمان  ،كالمعف في اآلخرة ،أليمة

ال ًذيفى ييًحبُّكفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي ًفي ال ًذيفى آمىنيكا لىييـٍ عىذىابه أىًليـه ًفي 
                                      

  .ِّ( النكر: ُ)
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ـي كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى  ۚ  كىاآٍلًخرىًة الدٍُّنيىا     .(1)"  كىالم وي يىٍعمى
كفي اآلخرة  ،كالعذاب األليـ في الدنيا ىنا مقصكد بو الحدُّ  

 . عذاب النار 
دو الز اًنيىةي كىالز اًني فىاٍجًمديكا كيؿ  كىاحً " :يقكؿ تعالى  :جريمة الزنا

ٍمدىةو  ا ًمائىةى جى ـٍ ًبًيمىا رىٍأفىةه ًفي ًديًف الم ًو ًإٍف كيٍنتيـٍ  ًمٍنييمى ٍذكي كىالى تىٍأخي
ٍليىٍشيىٍد عىذىابىييمىا طىاًئفىةه ًمفى  ًبالم ًو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخرً تيٍؤًمنيكفى  كى
ؿي الجزاء الدنيكم عمى ارتكاب ىذه  ،(ِ)"اٍلميٍؤًمًنيفى  كاآلية تفص 

 الجريمة النكراء . 
مجتمعان مع الجزاء الدنيكم  أما الجزاء األخركم 
كىال ًذيفى الى يىٍدعيكفى مىعى الم ًو ًإلٰىينا " فيشير إليو قكلو تعالى :،أيضان 

ؽ  كىالى يىٍزنيكفى  ـى الم وي ًإال  ًباٍلحى ر  رى كىالى يىٍقتيميكفى الن ٍفسى ال ًتي حى مىف ۚ  آخى  كى
ًلؾى  يىٍفعىؿٍ  ا.  يىٍمؽى  ذٰى اعىٍؼ لىوي أىثىامن يىٍخميٍد ًفيًو ييضى ًة كى اٍلعىذىابي يىٍكـى اٍلًقيىامى
 . (3)"مييىاننا

فمف  (ْ): األثاـ ىك العقكبةقاؿ اإلماـ ابف حجر الييتمي 
كىي  ،كمنيا الزني استحؽ العقكبة ،ارتكب جريمة مف ىذه الجرائـ

ف . كالرجـ لممحصف ،ىنا إقامة الحد بالجمد كالتغريب لغير المحصى
كىكذا في كؿ الجرائـ كالخطايا التي استحقت عقكبات  

                                      
  .ُٗالنكر: ( ُ)
 .ِ( النكر 1)
  .ٗٔ، ٖٔ( الفرقاف : ّ)
، دار الحديث : ِِْ/ ِ( الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر، ابف حجر المكي الييتمي، 3)

 ـ . ََِِ -ىػ ُِّْالقاىرة، 
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رادعة ستجد اجتماع الجزاء الدنيكم مع الجزاء األخركم صنكاف 
 . كال يفترقاف ،ال يفترقاف
إلى ىنا يككف قطار ىذا الفصؿ قد كصؿ إلى محطتو  

تكقؼ عند خصيصة  ،األخيرة كالتي سبقتيا خمس محطات
 ،مكلية كمحطة ثانيةالشكعند خصيصة  ،الربانية كمحطة أكلى

ـك كعند خصيصة العم ،كمحطة رابعة كعند خصيصة الكاقعية
أنني بذلت جيدم كشحذت  ا يشيدك  ،كالعالمية كمحطة خامسة

طاقتي بغية أف تككف المعمكمة كافية كفي ذات الكقت كافية 
ىف ذكالقدرة عمى القفز إلى ال ،تتسـ بالسيكلة كاليسر ،كشافية

 . تمقيياليسيؿ فيميا بعد 
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 خالصة الفصل الثاني
إلسبلمية لمنظـ ا أفنخمص مف دراسة الفصؿ الثاني إلى  

 :ست خصائص
 .النظـ اإلسبلمية إلى رب العالميفالربانية كتعني انتساب )أ(
 الشمكلية كيقصد بيا شمكؿ النظـ لكؿ مناحي الحياة .)ب(
الكاقعية كمعناىا مناسبة النظـ اإلسبلمية لكاقع كظركؼ )ج(

 الحياة البشرية .
 العالمية كتعني صبلحيا لمزماف كالمكاف بصفة عامة .)د(
لثبات في نصكصيا الشرعية المستمدة منيا كقبكؿ التطكر ا)ق(

 كمكاكبة مستجدات العصر فيي ليست جامدة  .
 الجمع بيف الجزاء في الدنيا كاآلخرة . )د(
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 أسئمة التقويم الذاتي
 :أوًل : أسئمة الصواب والخطأ

مة خطأ ضع عبلمة صح أماـ العبارة الصحيحة كعبل 
 .أماـ العبارة الخاطئة

 )          (    مية تجمع بيف الربانية كالبشرية  النظـ اإلسبل-ُ
 )          ( ية بمراعاة الكاقع اإلنساني تتميز النظـ  اإلسبلم-ِ
 )          (سبلمية جزاؤه في اآلخرة فقط  االلتزاـ بالنظـ اإل-ّ
 )         (ةسمات النظـ اإلسبلمي الثبات كالتطكر سمة مف-ْ

 :: األسئمة المقاليةثانياً 
تحدث عف العالمية كسمة مف سمات النظـ اإلسبلمية  :ُس

 مزينان القكؿ بالدليؿ .
الكاقعية إحدل خصائص النظـ اإلسبلمية فما مظاىرىا  :ِس

 في النظاميف االجتماعي كاالقتصادم ؟
الجزاء كضح ذلؾ  مف عظمة النظـ اإلسبلمية ثنائية :ّس

 .بالدليؿ
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 النشاط التعميمي

أعزائي الطبلب كالطالبات لكي يتمكف كؿ منكـ مف فيـ  
كيف سمات المكضكعات السابؽ ذكرىا ناقش مع المدع

 .كخصائص النظـ اإلسبلمية
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 الفصل الثالث
 مصادر النظم اإلسالمية

 وفيو ثالثة مباحث:
 .المصادر األصمية المتفق عمييا :بحث األولالم

 .القرآن الكريم: المطمب األول
 .السنة النبوية: مب الثانيالمط

 .اإلجماع: المطمب الثالث
 .القياس: المطمب الرابع
 .المصادر األصمية المختمف عمييا :المبحث الثاني
 .المصمحة المرسمة: المطمب األول
 .سد الذرائع: المطمب الثاني
 .العرف: المطمب الثالث
 .المصادر الفرعية: المبحث الثالث

 .التراث اإلسالمي: ألولالمطمب ا
 .التراث اإلنساني: المطمب الثاني
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 ألىداف التعميمية لمفصل الثالثا
يرجى منكـ أعزائي الطبلب بعد الدراسة الكافية ليذا  

 الفصؿ أف يككف كؿ كاحد منكـ قادر عمى أف : 
االصطبلحي لكؿ مصدر مف مصادر  يتذكر التعريؼ -ُ

 النظـ اإلسبلمية .
يقدر عمى االستدالؿ عمى كؿ نظاـ مف خبلؿ المصادر  -ِ

 المقررة .
 يدرؾ فائدة كؿ مصدر مف مصادر النظـ اإلسبلمية . -ّ
يفيد مف التراث اإلنساني في إقامة النظاـ اإلسبلمي  -ْ

 كمشترؾ إنساني 
ـ يميز بيف المصادر األصمية كغير األصمية لمنظ -ٓ

 اإلسبلمية . 
  



- 91 - 

 

 المبحث األول
 المصادر األصمية المتفق عمييا

لست ىنا بصدد الحديث عف مصادر النظـ اإلسبلمية  
ي بصفة صادر لمتشريع اإلسبلمبككنيا م -مكسكمة كما ىي 

نما ستنصب  ،اإلسبلمي كأدلتو في مدكنات أصكؿ الفقو- عامة كا 
غكص بؾ في عنايتي ىنا بعد بياف معنى كؿ مصدر عمى ال

أصبح النبع الصافي الذم أعماؽ أسرار ىذا المصدر ككيؼ 
، حيث إنو مف بشتى فركعيا النظـ اإلسبلمية تستقى منو
 . لداعيةيبدأ مف حيث انتيى اآلخركفعمؿ ا المعركؼ أف  
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 األول المطمب
 القرآن الكريم

كما ىك معمـك مف مؤلفات عمـك القرآف الكريـ أف العمماء  
" كتاب ا تعالى المنزؿ عمى رسكلو ـ بأنوالقرآف الكريعر فكا 
بأقصر  المتحدم ،، المتعبد بتبلكتوصلى هللا عليه وسلممحمد 

 سكرة مف سكره " 
مف خبلؿ الزكايا  والقرآف الكريـ ألتناكلكلف أقؼ ىنا مع 

 ،كتكاتره ،بياف حجيتوحيث مف  ،عمماء عمكـ القرآف التي تناكليا
كبياف  ،كنزكلو منجمان، كالحكمة مف ذلؾ ،كككنو قطعي الثبكت

إلخ  ،كالعممية ( ،كالتشريعية ،مظاىر إعجازه المتعددة ) الببلغية
 ،كؿ ىذه القضايا التي تناكليا ذكك االختصاص في عمكـ القرآف

نما سأقؼ بؾ ىنا مع القرآف الكريـ ألجمي لؾ ككف القرآف  كا 
 ية . الكريـ مصدران رئيسان مف مصادر النظـ اإلسبلم

كبما أنو قد سبؽ لنا أف حددنا التعريؼ اإلجرائي لمنظـ  
اإلسبلمية عمى أنيا مجمكعة القكاعد كاألحكاـ التي تنظـ حياة 

 ،كاألخبلقية ،كالعبادية ،الفرد كالمجتمع مف الناحية العقائدية
  ،كالقضائية ،كالتعميمية ،كاالجتماعية ،كالسياسية ،كاالقتصادية

 ،أنكار كمماتوقرآف الكريـ مستكشفيف فإننا سنقؼ أماـ ال
منو أمثمة مف آياتو الني رات التي أسست لمنظـ  كمستنطقيف
يكف لمعالـ بيا سابؽ التي لـ  ،ككضعت قكاعدىا ،اإلسبلمية

ليؾ بعض  ،قبؿ كجكد القرآف الكريـ ،عيد  :األمثمةكا 
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 النظام القتصادي :  (1)
عصب  -كأصنافو بكؿ ألكانو  –إذا كاف الماؿ  :أولً  
أسس لنظرية الماؿ فإف القرآف الكريـ قد  ،س المعيشةكأسا ،الحياة

 :ايى أذكر ىنا أىم   ،كقد اتضح ذلؾ جميان في عدة صكر ،كالتجارة
 ،واشتيائيا إياه ،راعى الطبيعة البشرية في حبيا لممال-أ

ا "قاؿ تعالى :وافتتانيا بو : مًّ بًّا جى تيًحبُّكفى اٍلمىاؿى حي  كى
 "(ُ).  

زينة مف زينات الحياة  مف ككنو نابعه  كأثبت أف سببى ىذا الحيب  
يىاًة الدٍُّنيىا  "قاؿ سبحانو : ،كبيجتياالدنيا   ۚ  اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحى

ٍيره أىمىبلن  ب ؾى ثىكىابنا كىخى ٍيره ًعندى رى اتي خى اًلحى " كىاٍلبىاًقيىاتي الص 
(ِ) 

وحال  ،المالعد التي يجب مراعاتيا حال جمع ضع القواو -ب
 صرفو :
كالكدح  ،كالكد ،ألرضالعمؿ كالسعي في اجعؿ  فبدايةن  

ـي " ، قاؿ تعالى :فييا  أساس جمع الماؿ عىؿى لىكي ىيكى ال ًذم جى
ٍزًقًو  كيميكا ًمف ر  نىاًكًبيىا كى لىٍيًو  ۚ  اأٍلىٍرضى ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مى كىاً 

"النُّشيكري 
(ّ). 
نتشار في األرض بعد قياميـ بأداء ما كأمر المسمميف باال 

فقاؿ  ،فرض عمييـ مف شعائر تعبدية ال تستغرؽ سكل دقائؽ

                                      
 .  َِ( الفجر: ُ)
 . ْٔالكيؼ:  (ِ)
 .  ُٓ( الممؾ : ّ)
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كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمف  فىًإذىا قيًضيىًت " سبحانو : ةي فىانتىًشري الص بلى
ـٍ تيٍفًمحيكفى  كا الم وى كىًثيرنا ل عىم كي  فىٍضًؿ الم ًو كىاٍذكيري

 "(ُ). 
كالضاربيف في  ،كقرف بيف المجاىديف في سبيؿ ا 

كجعميما مف أسباب التخفيؼ عف  ،لرزؽ الحبلؿاألرض ابتغاء ا
قيـً " فقاؿ تبارؾ اسمو : ،المسمميف األكائؿ في التكميؼ بقياـ الميؿ

 .(1)"الم ٍيؿى ًإال  قىًميبلن 
إذا كانت العممية االقتصادية تقكـ في أساسيا عمى ثانيًا : 
كحـر  ،البيع ) البيع كالشراء ( فإف القرآف الكريـ قد أحؿالمبادلة 

ب طيوي " :،الربا ا يىقيكـي ال ًذم يىتىخى بىا الى يىقيكميكفى ًإال  كىمى ال ًذيفى يىٍأكيميكفى الر 
ًلؾى ًبأىن ييـٍ  ۚ  الش ٍيطىافي ًمفى اٍلمىس   بىا  ذٰى ا اٍلبىٍيعي ًمٍثؿي الر   ۚ  قىاليكا ًإن مى

بىا ـى الر  ر  ؿ  الم وي اٍلبىٍيعى كىحى "كىأىحى
(ّ) 

كىالى "فقاؿ :  ،أمر بالمحافظة عمى الممكية الفرديةثالثًا : 
ـٍ ًفييىا  ا كىاٍرزيقيكىي ـٍ ًقيىامن عىؿى الم وي لىكي ـي ال ًتي جى تيٍؤتيكا السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي

كفنا ـٍ قىٍكالن م ٍعري قيكليكا لىيي ـٍ كى  (3)" كىاٍكسيكىي
يىا " فقاؿ جؿ  شأنو : ،نيى عف تعاطي الكسب الخبيث كرابعان :

ارىةن  نيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ ًإال  أىف تىكيكفى ًتجى أىيُّيىا ال ًذيفى آمى

                                      
 .  َُ( الجمعة : ُ)
 ِ( المزمؿ: ِ)
 ِٕٓ( البقرة: ّ)
 . ٓ( النساء: ْ)
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ـٍ  ـٍ كىالى تىٍقتي  ۚ  عىف تىرىاضو م نكي ـٍ  ۚ  ميكا أىنفيسىكي ًإف  الم وى كىافى ًبكي
ا  .(0)" رىًحيمن

تيٍدليكا ًبيىا " :قاؿ سبحانوك   كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ كى
ثٍـً كىأىنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ٍف أىٍمكىاًؿ الن اًس ًباإٍلً ك اـً ًلتىٍأكيميكا فىًريقنا م   .(ِ)" ًإلىى اٍلحي

ـٍ " :عز مف قائؿ قاؿك   ٰى أىٍمكىالىيي كىالى تىتىبىد ليكا  ۚ  كىآتيكا اٍليىتىامى
ًبيثى ًبالط ي ًب  ـٍ  ۚ  اٍلخى ـٍ ًإلىٰى أىٍمكىاًلكي كبنا  ۚ  كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىيي ًإن وي كىافى حي

 .(ّ)" كىًبيرنا
كما حـر عمى أكلياء األمكر إكراه فتياتيـ عمى التكسب  

ٍليىٍستىٍعًفًؼ ال ًذيفى الى يىًجديكفى " :فقاؿ سبحانو ،بأعراضيف كشرفيف كى
ت ٰى ييٍغًنيىييـي الم وي ًمف فىٍضًمًو  ا حى  ًمم ا اٍلًكتىابى  يىٍبتىغيكفى  كىال ًذيفى  ۚ  ًنكىاحن

مىكىتٍ  ـٍ  مى انيكي ٍيرنا عى  ًإفٍ  فىكىاًتبيكىيـٍ  أىٍيمى ـٍ خى  م اؿً  م ف كىآتيكىيـ ۚ  ًمٍمتيـٍ ًفيًي
مىى فىتىيىاًتكيـٍ  تيٍكًرىيكا كىالى  ۚ   آتىاكيـٍ  ًذمال   الم وً  ٍدفى  ًإفٍ  اٍلًبغىاءً  عى ننا أىرى  تىحىصُّ

يىاةً  عىرىضى  ل تىٍبتىغيكا مىف ۚ   الدٍُّنيىا اٍلحى  بىٍعدً  ًمف الم وى  فىًإف   ييٍكًرىيُّف   كى
 .(ْ)" غىفيكره ر ًحيـه  ًإٍكرىاًىًيف  
كىأىٍكفيكا "  :فقاؿ ،كشراءبيعان كما أمر بالعدؿ في التعامؿ  

ًزنيكا ًباٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيـً  ٍيره كىأىٍحسىفي  ۚ  اٍلكىٍيؿى ًإذىا ًكٍمتيـٍ كى ًلؾى خى ذٰى
  .(5)" تىٍأًكيبلن 

                                      

 .ِٗ( النساء: 0)
  .ُٖٖ( البقرة : ِ)
   .ِ( النساء: ّ)
  .ّّ( النكر: ْ)

  .ّٓ( اإلسراء: ٓ)
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لىًبٍثتى ًفينىا ًمٍف :" كقاؿ تعالى   ًليدنا كى ب ؾى ًفينىا كى ـٍ نيرى قىاؿى أىلى
 .(ُ)"عيميًرؾى ًسًنيفى 

ب ًو " كقاؿ جؿ  شأنو :    ۚ  كىاٍلبىمىدي الط ي بي يىٍخريجي نىبىاتيوي ًبًإٍذًف رى
بيثى الى يىٍخريجي ًإال  نىًكدنا  ر ؼي اآٍليىاًت ًلقىٍكـو  ۚ  كىال ًذم خى ًلؾى نيصى كىذٰى

كفى  "يىٍشكيري
(ِ)  
بيكا مىاؿى اٍليىًتيـً ًإال  ًبال ًتي ًىيى " :في عبله كقاؿ جؿ    كىالى تىٍقرى

ت ٰى يىٍبميغى أىشيد هي   الى  ۚ  أىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى كىاٍلًميزىافى ًباٍلًقٍسًط كى  ۚ  أىٍحسىفي حى
ٍسعىيىا ًإال   نىٍفسنا نيكىم ؼي  ذىا ۚ   كي لىكٍ  فىاٍعًدليكا قيٍمتيـٍ  كىاً   ۚ   قيٍربىىٰ  ذىا كىافى  كى
ًبعىٍيدً  ًلكيـٍ  ۚ   أىٍكفيكا الم وً  كى اكيـ ذٰى كفى  لىعىم كيـٍ  ًبوً  كىص   . (ّ)"تىذىك ري
كاف لمقرآف الكريـ قصب السبؽ بيف الكتب السماكية لقد  

 : كمنيا ،في كضع أسس تفتيت الثركة عبر منافذ، كمعابر عد ة
حيث حدد نصيب كؿ كاحد مف الكرثة ذكران الميراث :  - 

ـي الم وي ًفي  "قاؿ تعالى : ،أصبلن كاف أـ فرعان  ،كاف أـ أنثى ييكًصيكي
ـٍ  ًدكي ظ   ًمٍثؿي  ًلمذ كىرً  ۚ  أىٍكالى  اٍثنىتىٍيفً  فىٍكؽى  ًنسىاءن  كيف   فىًإف ۚ   اأٍلينثىيىٍيفً  حى
ا ثيميثىا فىمىييف   ف ۚ   تىرىؾى  مى ٍيوً  ۚ   الن ٍصؼي  فىمىيىا كىاًحدىةن  كىانىتٍ  كىاً   ًلكيؿ   كىأًلىبىكى
ا دو كىاحً  ٍنييمى لىده  لىوي  كىافى  ًإف تىرىؾى  ًمم ا السُّديسي  م   ل وي  يىكيف ل ـٍ  فىًإف ۚ   كى
لىده  ًرثىوي  كى كى وً  أىبىكىاهي  كى  ۚ   السُّديسي  فىؤًليم وً  ًإٍخكىةه  لىوي  كىافى  فىًإف ۚ   الثُّميثي  فىؤًليم 
ًصي ةو  بىٍعدً  ًمف كفى  الى  كىأىٍبنىاؤيكيـٍ  آبىاؤيكيـٍ  ۚ   دىٍيفو  أىكٍ  ًبيىا ييكًصي كى  تىٍدري

                                      
  .ُٖ( الشعراء: ُ)
 .  ٖٓ( األعراؼ : 1)
  .ُِٓ( األنعاـ: ّ)
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ةن م فى الم ًو فى  ۚ   نىٍفعنا لىكيـٍ  أىٍقرىبي  أىيُّييـٍ  ًميمنا كىافى  الم وى  ًإف   ۚ  ًريضى  عى
ًكيمنا " حى

(1)
. 

كىي الغنيمة الباردة التي مكف ا  : الفيء السممي - 
فأمر ا تعالى ،منيا المسمميف دكف دخكؿ في أتكف المعركة

كأكضح أف السبب  ،الفئات المذككرة في اآليةبتكزيعو عمى 
م ا أىفىاءى " قاؿ تعالى :،الحرص عمى عدـ بقائو في أيدم األغنياء

ًلًذم اٍلقيٍربىٰى  ًلمر سيكًؿ كى مىٰى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىٰل فىًمم ًو كى الم وي عى
كىاٍليىتىامىٰى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف الس ًبيًؿ كىٍي الى يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى اأٍلىٍغًنيىاًء 

ـٍ  ا ۚ  ًمنكي مى ـي  كى ذيكهي  الر سيكؿي  آتىاكي ا فىخي مى ـٍ نىيى  كى ٍنوي  اكي  كىات قيكا ۚ   فىانتىييكا عى
 .(ِ)اٍلًعقىاًب" شىًديدي  الم وى  ًإف   ۚ   الم وى 

س ليا القرآف إلى غير ذلؾ مف األسس كالضكابط التي أس   
كأييا كقد كضعت يد ،عمى غير سابقة في حياة العرب ،الكريـ
كالمعالـ الرئيسية التي  ،الكريـ عمى الخطكط العريضة القارئ

 أصبحت مصدران رئيسان مف مصادر النظاـ االقتصادم .
 : النظام الجتماعي(2)

كما أف القرآف الكريـ كاف مصدران رئيسان اعتمد عميو النظاـ 
نو كاف القرآف الكريـ المنبع الصافي الذم استقى م ،االقتصادم

 النظاـ االجتماعي ماء الحياة .
ذا كانت األسرة  ىي النكاة األساسية لمنظاـ االجتماعي في كا 

                                      
  .ُُ( النساء: ُ)
  .ٕ( الحشر: ِ)
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فإف القرآف الكريـ قد كضع ليا األسس كالقكانيف التي  ،اإلسبلـ
 عمى أساسيا تنيض كباتباعيا تدـك .

قاؿ تعالى :  ،فيي قائمة في أساسيا عمى المكدة كالرحمة 
عىؿى "  ا ل تىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن مىؽى لىكيـ م ٍف أىنفيًسكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى

د ةن كىرىٍحمىةن  ًلؾى  ًفي ًإف   ۚ  بىٍينىكيـ م كى يىاتو  ذٰى كفى  ل قىٍكـو  آلى  .(ُ)" يىتىفىك ري
كالرجؿ   ،بالزكاج مف المرأة التقية -بمفيـك المخالفة -كأمر 
ت ٰى ييٍؤًمف   "ؿ سبحانو :فقا ،التقي ىمىةه  ۚ  كىالى تىنًكحيكا اٍلميٍشًركىاًت حى  كىألى
ٍيره  مٍُّؤًمنىةه  لىكٍ  مٍُّشًركىةو  م ف خى بىٍتكيـٍ  كى  اٍلميٍشًرًكيفى  تينًكحيكا كىالى  ۚ   أىٍعجى
ت ىٰ  لىعىٍبده  ۚ  كا ييٍؤًمني  حى ٍيره  مٍُّؤًمفه  كى لىكٍ  مٍُّشًرؾو  م ف خى بىكيـٍ  كى  ۚ   أىٍعجى
ن ةً  ًإلىى يىٍدعيك كىالم وي  ۚ   الن ارً  ًإلىى يىٍدعيكفى  أيكلٰىًئؾى  ٍغًفرىةً  اٍلجى  ۚ   ًبًإٍذًنوً  كىاٍلمى
ييبىي في  كفى  لىعىم ييـٍ  ًلمن اسً  آيىاًتوً  كى  (ِ)" يىتىذىك ري

ـٍ " كقاؿ تعالى :  اًلًحيفى ًمٍف ًعبىاًدكي ـٍ كىالص  ٰى ًمنكي كىأىنًكحيكا اأٍلىيىامى
ـٍ  اًئكي مى ـي  فيقىرىاءى  يىكيكنيكا ًإف ۚ  كىاً   كىاًسعه  كىالم وي  ۚ   فىٍضًموً  ًمف الم وي  ييٍغًنًي

ًميـه   . (ّ)" عى
انيكيـٍ  "كقاؿ جؿ  شأنو : مىكىٍت أىٍيمى ا مى نىاتي ًمفى الن سىاًء ًإال  مى  كىاٍلميٍحصى

ـٍ  ۚ   مىٍيكي ـٍ أىف تىٍبتىغيكا ًبأىٍمكىاًلكيـ  ۚ  ًكتىابى الم ًو عى ًلكي كىأيًحؿ  لىكيـ م ا كىرىاءى ذٰى
ٍيرى ميسىاًفًحيفى  ا اٍستىٍمتىٍعتـي ًبًو ًمٍنييف  فىآتيكىيف   ۚ  مٍُّحًصًنيفى غى فىمى

                                      
(ُ :   .ُِ( الرـك
  .ُِِ( البقرة: ِ)
  .ِّ( النكر: ّ)
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ةن  ٍيتـي بً  ۚ  أيجيكرىىيف  فىًريضى ا تىرىاضى ـٍ ًفيمى مىٍيكي نىاحى عى ًو ًمف بىٍعًد كىالى جي
ًة  ا ۚ  اٍلفىًريضى ًكيمن ًميمنا حى  .(ُ)" ًإف  الم وى كىافى عى
كأباح لممسمـ أف يعدد الزكجات بشرط تحقيؽ العدؿ  

ٍف ًخٍفتيـٍ أىال  " فقاؿ تعالى : ،النسبي بينيف ما استطاع سبيبلن  كىاً 
ثى  ثيبلى ٍثنىٰى كى ٰى فىانًكحيكا مىا طىابى لىكيـ م فى الن سىاًء مى تيٍقًسطيكا ًفي اٍليىتىامى

ا أىكٍ  فىكىاًحدىةن  تىٍعًدليكا أىال   ًخٍفتيـٍ  فىًإفٍ  ۚ  كىريبىاعى  مىكىتٍ  مى ـٍ  مى انيكي ًلؾى  ۚ   أىٍيمى  ذٰى
 .(ِ)"نىٰى أىال  تىعيكليكاأىدٍ 

خاصة  ،بيف الزكج كزكجو لمتعامؿً  كابطى كما كضع  ض 
 ،فيؤدم إلى نكع مف التنافر ،حينما تحتؾ النفكس كتزداد حرارتيا

باتخاذ التدابير الكقائية  -باعتباره رب اف السفينة  -فأمر الزكج 
اؿي قىك اميكفى " فقاؿ تعالى : ،لحماية جدار األسرة مف التصدع الر جى

ا أىنفىقيكا ًمٍف  ًبمى مىٰى بىٍعضو كى ييـٍ عى ؿى الم وي بىٍعضى ا فىض  مىى الن سىاًء ًبمى عى
ـٍ  اتي  ۚ  أىٍمكىاًلًي اًلحى اًفظىاته  قىاًنتىاته  فىالص  ا ل ٍمغىٍيبً  حى ًفظى  ًبمى  ۚ   الم وي  حى
ًتي افيكفى  كىالبل  اًجًع ىيف  فىًعظيكىيف  كىاٍىجيري نيشيكزى  تىخى كىيف  ًفي اٍلمىضى

ـٍ  فىًإفٍ  ۚ  كىاٍضًربيكىيف   مىٍيًيف   تىٍبغيكا فىبلى  أىطىٍعنىكي  كىافى  الم وى  ًإف   ۚ   سىًبيبلن  عى
ًميًّا  .(ّ)" كىًبيرنا عى

نما شمؿ المرأة أيضان ،كلـ يقتصر األمر عمى الرجؿ   ،كا 
ا فىبلى " فقاؿ تعالى : افىٍت ًمف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن ًف اٍمرىأىةه خى كىاً 

                                      
  .ِْ( النساء: ُ)
  .ّ( النساء:ِ)
  . ّْ( النساء: ّ)
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ا  ٍمحن ا بىٍينىييمىا صي ا أىف ييٍصًمحى مىٍيًيمى نىاحى عى ٍمحي  ۚ  جي ٍيره  كىالصُّ  ۚ   خى
ف ۚ   الشُّح   اأٍلىنفيسي  كىأيٍحًضرىتً  تىت قيكا تيٍحًسنيكا كىاً   ًبمىا كىافى  الم وى  فىًإف   كى
ميكفى  ًبي تىٍعمى " رناخى

(0). 
لمطبلؽ عند استحالة ضع القرآف الكريـ نظامان دقيقان كما ك 

لدرجة أف تخصص سكرة كاممة  ،بيف الزكجيفاستمرار الحياة 
، كفي سكرة (ِ)سكرة الطبلؽلمحديث عف ضكابط الطبلؽ سميت ب

 ،البقرة آيات تفصؿ الحديث عف حكـ إيبلء الرجؿ مف زكجو
كالنيي عف ظمـ المرأة  ،كعدًد مرات الطبلؽ ،كأنكاع العدة لممطمقة

كنيي أكلياء األمكر  ،فإما إمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف
عف إعضاؿ مىٍف ىي في كاليتو مف العكدة إلى زكجيا مرة أخرل 

 .(ّ)إذا اشتاؽ كبل الزكجيف لآلخر 
 النظام السياسي : (3)

عمى دعائـ  ينيض النظاـ السياسي في اإلسبلـ إذا كاف
 ثبلث :

 الشكرل فيما يجب المشكرة فيو مف شئكف األمة العامة .-أ

                                      
 .  ُِٖ( النساء : 0)
آية . كما  ُِ( بترتيب المصحؼ الشريؼ، كعدد آياتيا  ٓٔ( كىي السكرة رقـ ) 1)

، ِِّ، ُِّأف سكرة البقرة قد أبانت عددا مف ضكابط الطبلؽ أيضان كاآلية 
 ( مف سكرة األحزاب .  ْٗ، كاآلية رقـ ) ِّٕ، ِّٔ

 .  ِِّإلى اآلية  ِِٔ( راجع اآليات مف سكرة البقرة مف اآلية 2)
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ف الذيف مً  (ُ)اؿم  العدؿ مف الحاكـ األعمى كمف الكالة كالعي -ب
 دكنو .

في مناصب الدكلة  العمماء االستعانة باألقكياء األمناء-ج
 المختمفة .
قؼ الدعائـ الثبلثة مك ىذه قد كقؼ القرآف الكريـ حياؿ ف 

 .الشارح كالمكضح لكؿ كاحدة منيا
ًلؾى " أما بالنسبة لمدعامة األكلى نجد قكؿ ا تعالى :  كىذٰى

ـي  ًكي لىى ال ًذيفى ًمف قىٍبًمؾى الم وي اٍلعىًزيزي اٍلحى  .(1)"ييكًحي ًإلىٍيؾى كىاً 
نىب ئيكيـ قيؿٍ  " قكلو سبحانو : كما نقرأ  ٍيرو  أىؤي ًلكيـٍ  م ف ًبخى  ۚ   ذٰى
ب ًيـٍ  ًعندى  ات قىٍكا ًلم ًذيفى  ن اته  رى اًلًديفى  اأٍلىٍنيىاري  تىٍحًتيىا ًمف تىٍجًرم جى  ًفييىا خى
ًرٍضكىافه  مُّطىي رىةه  كىأىٍزكىاجه   .(ّ)" ًباٍلًعبىادً  بىًصيره  كىالم وي  ۚ   الم وً  م فى  كى
 الم وى  ًإف   "أما الدعامة الثانية فقد أبانيا قكلو تعالى :  
دُّكا أىف يىٍأميريكيـٍ  انىاتً  تيؤى ذىا أىٍىًميىا ًإلىىٰ  اأٍلىمى كىٍمتـي كىاً   أىف الن اسً  بىٍيفى  حى
فى سىًميعنا كىا الم وى  ًإف   ۚ   ًبوً  يىًعظيكيـ ًنًعم ا الم وى  ًإف   ۚ   ًباٍلعىٍدؿً  تىٍحكيميكا
 .(3)" بىًصيرنا

أما الدعامة الثالثة فقد اتضحت معالميا مف خبلؿ قكلو  
عميو  لساف الممؾ مخاطبان نبي ا يكسؼتعالى حكاية عمى 

                                      
 ( كانكا بمثابة الكزراء حاليان .0)
 .  ّ( الشكرل: 1)
  .ُٓ( آؿ عمراف:ّ)
 .  ٖٓ( النساء: 3)
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ًمؾي اٍئتيكًني ًبًو أىٍستىٍخًمٍصوي ًلنىٍفًسي " :السبلـ  قىاؿى اٍلمى مىوي كىم   فىمىم ا ۚ  كى
ًكيفه أىًميفه  "قىاؿى ًإن ؾى اٍليىٍكـى لىدىٍينىا مى

(1)
. 

كجعؿ مف قكاعد الحكـ الرشيد الحكـ بيف الناس بالحؽ  
ًميفىةن " فقاؿ تعالى :  ،كتجنب اتباع اليكل عىٍمنىاؾى خى يىا دىاكيكدي ًإن ا جى

ؽ  كىالى تىت ًبًع اٍليىكىٰل  فىييًضم ؾى عىف ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكيـ بىٍيفى الن اًس ًباٍلحى
 ًبمىا شىًديده  عىذىابه  لىييـٍ  الم وً  سىًبيؿً  عىف يىًضمُّكفى  ال ًذيفى  ًإف   سىًبيًؿ الم وً 

(1)اٍلًحسىاًب" يىٍكـى  نىسيكا
. 

ـ زى مٍ لمف يى  كما كضح القرآف الكريـ قكاعد السمع كالطاعة 
فقاؿ  ،مف أكلياء األمكر سكاء كانت الكالية صغيرة أـ كبيرة الحؽ  

يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا الم وى كىأىًطيعيكا الر سيكؿى كىأيكًلي "تعالى : 
ـٍ    ًإف كىالر سيكؿً  الم وً  ًإلىى فىريدُّكهي  شىٍيءو  ًفي تىنىازىٍعتيـٍ  فىًإفاأٍلىٍمًر ًمنكي

ًلؾى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالم وً  تيٍؤًمنيكفى  كينتيـٍ  ٍيره  ذٰى  .(2)"تىٍأًكيبلن  كىأىٍحسىفي  خى
ـٍ أىٍمره م فى اأٍلىٍمفً " كقاؿ تعالى :  اءىىي ذىا جى ٍكًؼ  كىاً  أىًك اٍلخى

لىكٍ  أىذىاعيكا ًبوً  دُّكهي  كى لىىٰ  الر سيكؿً  ًإلىى رى  لىعىًممىوي  ًمٍنييـٍ  اأٍلىٍمرً  أيكًلي كىاً 
لىٍكالى  ًمٍنييـٍ  يىٍستىنًبطيكنىوي  ال ًذيفى  ـٍ  الم وً  فىٍضؿي  كى مىٍيكي تيوي  عى ت بىٍعتيـي  كىرىٍحمى الى

 .(3)"الش ٍيطىافى ًإال  قىًميبلن 

                                      
  .ْٓ( يكسؼ: ُ)
 .ِٔ(ص: 1)
 . ٗٓ( النساء: 2)
 . ّٖ( النساء: 3)
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ذا كانت العبلقات الدكلية تمثؿ أساسان مف أسس ال  نظاـ كا 
السياسي لتشمؿ عبلقة الدكلة اإلسبلمية بالدكؿ األخرل في 

التعامؿ  فإف القرآف الكريـ قد كضع أسس ،حالتي السمـ كالحرب
 الحرب . مع غير المسمميف في حاؿ السبلـ كحاؿ

اإلسبلمية في  المبادئأما في حاؿ السمـ فقد كضع  
 كمف أىميا : ،التعامؿ الدكؿ

 : الكفاء بالعيد-ُ
" عيد يتـ االتفاؽ عميو يجب الكفاء بو لقكلو تعالى :فأم  

قىٍد  كىأىٍكفيكا ًبعىٍيًد الم ًو ًإذىا عىاىىدتُّـٍ كىالى تىنقيضيكا اأٍلىٍيمىافى بىٍعدى تىٍكًكيًدىىا كى
ـٍ كىًفيبلن  مىٍيكي عىٍمتيـي الم وى عى ـي  الم وى  ًإف   ۚ  جى ا يىٍعمى  .(0)" تىٍفعىميكفى  مى

 : السمـالمحافظة عمى -ِ
حيث إنو ىك األصؿ في التعامؿ في التعامؿ بيف  

ميكا ًفي " لقكلو تعالى :  ،المسمميف كغيرىـ يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا اٍدخي
ٍمـً كىاف ةن كىالى تىت ًبعيكا خيطيكىاًت الش ٍيطىاًف  ـٍ  ًإن وي  ۚ  الس   .(1)"مًُّبيفه  عىديكٌّ  لىكي

 :الحرب شرعت ألحد سببيفب فبيف أف الحر  كأما في حاؿ 
قىاًتميكا  ى :"فقاؿ تعال ،لعدكاف عف المسمميف: رد اأحدىما  كى

ـٍ كىالى تىٍعتىديكا   ييًحبُّ  الى  الم وى  ًإف   ۚ  ًفي سىًبيًؿ الم ًو ال ًذيفى ييقىاًتميكنىكي
 (.ّ)"اٍلميٍعتىًديفى 

                                      
 .  ُٗ(النحؿ: 0)
 . َِٖ(البقرة: 1)
  .َُٗ( البقرة : ّ)
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ًإف  ًعد ةى الشُّييكًر ًعندى الم ًو اٍثنىا عىشىرى شىٍيرنا ًفي  "قاؿ سبحانو :ك 
ـه  مىؽى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًمٍنيىا أىٍربىعىةه حيري ًلؾى  ۚ  ًكتىاًب الم ًو يىٍكـى خى  ذٰى

ـي  الد يفي  ـٍ  ًفيًيف   تىٍظًمميكا فىبلى  ۚ   اٍلقىي  قىاًتميكا ۚ   أىنفيسىكي  كىاف ةن  اٍلميٍشًرًكيفى  كى
ـٍ كىاف ةن كىمى   .(ِ)(ُ)" اٍلميت ًقيفى  مىعى  الم وى  أىف   كىاٍعمىميكا ۚ  ا ييقىاًتميكنىكي

فإف المسمميف  ،عف قتاؿ المسمميف فإف كىفُّكا أيدييـ 
ًإال  ال ًذيفى يىًصميكفى ًإلىٰى " قاؿ تعالى : ،مأمكركف بكؼ أيدييـ عنيـ

ـٍ  ـٍ أىف ييقىاًتميككي ديكريىي ًصرىٍت صي ـٍ حى اءيككي يثىاؽه أىٍك جى بىٍينىييـ م  ـٍ كى قىٍكـو بىٍينىكي
ـٍ  لىكٍ  ۚ  أىٍك ييقىاًتميكا قىٍكمىيي ـٍ ا شىاءى  كى ـٍ فىمىقىاتىميككي مىٍيكي م طىييـٍ عى  فىًإفً  ۚ  لم وي لىسى

ليككيـٍ  ـٍ يي  فىمىـٍ  اٍعتىزى ـي  كىأىٍلقىٍكا قىاًتميككي ـى  ًإلىٍيكي مى ا الس  عىؿى  فىمى مىٍيًيـٍ  لىكيـٍ  الم وي  جى  عى
"سىًبيبلن 

(3)
. 
فإذ حدث ذلؾ  ،: الكقكؼ في كجو الدعكة اإلسبلميةكثانييا

مغمقة كىداية الناس لرب تحركت جيكش المسمميف لفتح األبكاب ال
 .العالميف

  

                                      
  .ّٔ( التكبة: ُ)
يتخذ بعض المستشرقيف، كبعض أعداء اإلسبلـ ىذه اآلية حجة لشبيتيـ أف ( 1)

اإلسبلـ ديف يأمر بالقتؿ كسفؾ الدماء، كىـ لـ يمتفتكا إلى أف ) قاتمكا ( تعطي 
معنى المفاعمة، فيناؾ قتاؿ مف الجانبيف ال مف جانب كاحد .  كمعنى اآلية 

بكؿ قكاكـ كما يتجمعكف عمى قتالكـ بكؿ قكاىـ، تجمعكا عمى قتاؿ المشركيف 
 كىذه اآلية ىي ما أطمقكا عمييا آية السيؼ . 

  .َٗ( النساء:ّ)
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 الثاني المطمب 
 السنة النبوية

ضكء كىدم القرآف الكريـ بينت السنة النبكية عمى  عمى 
لساف النبي الكريـ صمى ا عميو كسمـ أسس كقكاعد النُّظيـً 

كسكؼ أنتقؿ بكـ أييا الطبلب في رحمة شيقة في  ،اإلسبلمية
ككما  ،رياض السنة النكبة العطرة لننيؿ منيا ما يركم ظمأنا

اإلسبلمية )  ذكرت لؾ خبلؿ الحديث عف المصدر األكؿ لمنظـ
القرآف الكريـ ( عددان مف اآليات الدالة عمى كؿ نظاـ مف نظـ 
اإلسبلـ المتعددة سكؼ أسكؽ لؾ ىنا أيضان تحت كؿ نظاـ ما 
يبرىف لؾ عمى عناية السنة النبكية بو مما رش حيا بجدارة لتككف 

 مصدران ليذا النظاـ .
 :النظام القتصادي-1

إلى الماؿ عمى أنو  نظر النبي صمى ا عميو كسمـ 
كضركرة مف ضركرات العيش لمناس ؛ كلذلؾ  ،عصب الحياة

كضع األسس كالضكابط التي تجعؿ مف الماؿ كسيمة ال 
 : كمف أىـ ىذه الضكابط،غاية

فقاؿ صمى ا عميو  ،سابو بالطرؽ المشركعةالدعكة إلى اكت-أ
ٍمكىةه، فىمىٍف أى "كسمـ :  ًضرىةه حي عىوي ًفي ًإف  ىىذىا اٍلمىاؿى خى ضى ق ًو، كىكى ذىهي ًبحى خى

ق ًو، كىافى  ذىهي ًبغىٍيًر حى مىٍف أىخى ، كى ـى اٍلمىعيكنىةي ىيكى ق ًو، فىًنٍع  حى
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كىال ًذم يىٍأكيؿي كىالى يىٍشبىعي "
(ُ). 

ذا كاف االقتصاد يقكـ عمى دعائـ ثبلث كىي الزراعة  ،كا 
فإف النبي صمى ا عميو كسمـ قد دعا إلى  ،كالتجارة،كالصناعة

ففي الزراعة نجده يقكؿ : "  ،العمؿ بيذه المجاالت كؿ بما يناسبو
ما مف مسمـ يغرس غرسا، أك يزرع زرعا، فيأكؿ منو طير أك 

 . (ِ)إنساف أك بييمة، إال كاف لو بو صدقة " 
كالذم »كفي الصناعة نجده صمى ا عميو كسمـ يقكؿ : 

ه ألف يأخذ أحدكـ حبمو، فيحتطب عمى ظيره خير لو نفسي بيد
 . (ّ)«مف أف يأتي رجبل، فيسألو أعطاه أك منعو

الت اًجري ": يقكؿ صمى ا عميو كسمـ ،كفي التجارة 
، كىالشُّيىدىاًء "  د يًقيفى ، كىالص  ديكؽي األىًميفي مىعى الن ًبي يفى  .(ْ)الص 

 
 

                                      
( أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب الزكاة، باب : تخكؼ ما يخرج مف زىرة 0)

 ( .  َُِٓالدنيا،حديث رقـ ) 
( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو،كتاب المزارعة، باب : فضؿ الزرع كالغرس 1)

 ( .  َِِّإذا أكؿ منو، حديث رقـ ) 
( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو،كتاب الزكاة، باب : االستعفاؼ عف المسألة، 2)

 ( .  َُْٕحديث رقـ ) 
اءى 3) م ى ( أخرجو اإلماـ الترمذم، أبكاب البيكع، بىابي مىا جى تىٍسًميىًة الن ًبي  صى اًر كى ًفي التُّج 

، حديث رقـ )  ـٍ ـى ًإي اىي م  سى مىٍيًو كى  ( . َُِٗالم وي عى
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كفي ضكابط البيع كالشراء يقكؿ صمى ا عميو كسمـ :  
ذا ر  "قاؿ:  ذا اشترل، كا  حـ ا رجبل سمحا إذا باع، كا 
ع كالتدليس في كقاؿ أيضان مكضحان عاقبة الخدا  ،(ُ)«اقتضى

قىا، البيع كالشراء : " ـٍ يىتىفىر  ا لى ت ى  -البىي عىاًف ًبالًخيىاًر مى : حى أىٍك قىاؿى
قىا  كىذىبى  -يىتىفىر  ا كى ٍف كىتىمى ا، كىاً  ا ًفي بىٍيًعًيمى بىي نىا بيكًرؾى لىييمى دىقىا كى ا فىًإٍف صى

ا كىةي بىٍيًعًيمى  .(ِ)"ميًحقىٍت بىرى
الى »كفي تحريـ االحتكار يقكؿ صمى ا عميو كسمـ :  

اًطئه   . (ّ)«يىٍحتىًكري ًإال  خى
ال فإف في كتاب) كىذه مجرد نماذج مف األ  حاديث كا 
لنبكية ما يكفي المستزيد ( المنثكر في مدكنات السنة االبيكع
ككذلؾ بعض المؤلفات الخاصة التي اعتنت بجمع  ،كزيادة

األحاديث النبكية المتعمقة بالماؿ ككتاب " األمكاؿ " ألبي عبيد 
ىػ ( ككتاب " األمكاؿ " لحميد بف  ِِْالقاسـ بف سبلـ ) ت 

 ىػ ( .  ُِٓزنجكيو ) ت 
فقاؿ صمى  ،حـر اإلسبلـ إضاعة الماؿرؼ اآلخر كعمى الط-ب

ـٍ »ا عميو كسمـ : "  طي لىكي يىٍسخى ـٍ ثىبلىثان. كى ى لىكي ًإف  اى يىٍرضى
                                      

( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو،كتاب البيكع، باب : السيكلة كالسماحة في 0)
 ( .  َِٕٔالشراء كالبيع، كمف طمب حقا فميطمبو في عفاؼ، حديث رقـ ) 

اإلماـ البخارم في صحيحو،كتاب البيكع، باب ما يمحؽ الكذب كالكتماف  ( أخرجو1)
 ( .  َِِٖفي البيع، حديث رقـ ) 

ٍكرة، 2) ( أخرجو اإلماـ أبك داككد في سننو، كتاب البيكع، باب في النيي عف الحي
 ( .   ّْْٕحديث رقـ ) 
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ـٍ أىٍف تىٍعبيديكهي كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئان. كىأىٍف تىٍعتىًصميكا  ى لىكي ثىبلىثان:يىٍرضى
حيكا  ًميعان. كىأىٍف تىنىاصى ٍبًؿ اً جى ـٍ ًبحى كي ٍف كىال هي اي أىٍمرى ـٍ ،مى طي لىكي يىٍسخى كى

 ، قىاؿى َضاَعَة اْلَمالِ ًقيؿى كى كىٍثرىةى السُّؤىاؿً َواِ   .(ُ)«، كى
 : لجتماعيالنظام ا-2

استطاع النبي صمى ا عميو كسمـ إقامة مجتمع متيف  
مبني عمى أسس كضكابط كاضحة جعمت منو مجتمعان مغايران في 

كلـ ،قبؿ البعثة النبكية المباركة العربي   المجتمعى مبلمحو كأىدافو 
يكف ذلؾ إال بفضؿ التكجييات السديدة كاألكامر كالنكاىي التي 
 أرساىا النبي صمى ا عميو كسمـ كالتي تتضح جميان في اآلتي : 

في كضع الحدكد كالحكاجز بيف المرأة األجنبية كالرجؿ -أ
مىى »فقاؿ صمى ا عميو كسمـ : "   ،األجنبي ميكسى عى ـٍ كىالجي ًإي اكي
: «الطُّريقىاتً  د ثي ًفييىا، قىاؿى اًلسينىا نىتىحى ا ًىيى مىجى ا لىنىا بيدٌّ، ًإن مى ، فىقىاليكا: مى

ق يىا» ، فىأىٍعطيكا الط ًريؽى حى اًلسى ؽُّ «فىًإذىا أىبىٍيتيـٍ ًإال  المىجى مىا حى ، قىاليكا: كى
: الط   ، كىأىٍمره »ًريًؽ؟ قىاؿى دُّ الس بلىـً رى كىؼُّ األىذىل، كى ًر، كى غىضُّ البىصى

نىٍييه عىًف الميٍنكىرً  كًؼ، كى  .(ِ)«ًباٍلمىٍعري
 ،األسرة في اإلطار الشرعي النظيؼالدعكة إلى إقامة في -ب

 : ك ٍج، »فقاؿ صمى ا عميو كسمـ : فىقىاؿى ًف اٍستىطىاعى البىاءىةى فىٍميىتىزى مى
ـٍ يىٍستىًطٍع فىعىمىٍيًو  ٍف لى مى في ًلٍمفىٍرًج، كى ًر، كىأىٍحصى فىًإن وي أىغىضُّ ًلٍمبىصى

                                      
 ( .   ِٖٓ( أخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ، حديث رقـ ) 0)
اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب المظالـ كالغصب، باب أفنية الدكر  ( أخرجو1)

 ( .  ِْٓٔكالجمكس فييا،كالجمكس عمى الصعدة، حديث رقـ ) 
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اءه  ، فىًإن وي لىوي ًكجى ٍكـً  ( .ُ)«ًبالص 

ًكيـً ٍبًف  في الحفاظ عمى كينكنة األسرة كبقائيانقرأ-ج :عىٍف حى
ؽُّ  : يىا رىسيكؿى الم ًو، مىا حى : قيٍمتي ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى ميعىاًكيىةى اٍلقيشىٍيًرم 

 : مىٍيًو؟، قىاؿى ًدنىا عى ًة أىحى ٍكجى تىٍكسيكىىىا ًإذىا »زى ، كى أىٍف تيٍطًعمىيىا ًإذىا طىًعٍمتى
، كىالى تىٍضًرًب اٍلكىٍجوى،  ، أىًك اٍكتىسىٍبتى ٍر ًإال  اٍكتىسىٍيتى كىالى تيقىب ٍح، كىالى تىٍيجي

 .(ِ)«ًفي اٍلبىٍيتً 
نما   كأذكرؾ أنني لست مستقصيان ىنا كؿ النصكص كا 

أعرض فقط نماذج كاشفة ألحاديث نبكية شك مت مصدران رئيسان 
 مف مصادر النظـ اإلسبلمية . 

 :النظام القضائي-ّ
كضعت السنة النبكية األسس كالضكابط لمف يمي العمؿ 

كقد ـ النبي صمى ا عميو كسمـ ،بالقضاء بأم صكرة مف صكره
النماذج التطبيقية لمقضاء بيف الناس ليتعمـ منو القضاة عمى مر 

فعف عائشة رضي ا عنيا : أىف  ًىٍندنا  قىالىٍت ًلمن ًبي   ،الزماف
، : ًإف  أىبىا سيٍفيىافى رىجيؿه شىًحيحه م ـى سى مىٍيًو كى م ى اي عى ذى  صى فىأىٍحتىاجي أىٍف آخي

 : اًلًو، قىاؿى كؼً »ًمٍف مى لىدىًؾ ًباٍلمىٍعري كى ا يىٍكًفيًؾ كى ًذم مى  .  (ّ)«خي
                                      

، باب : الصـك لمف خاؼ عمى 0) ( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو،كتاب الصـك
 ( .  َُٓٗنفسو العزبة، حديث رقـ ) 

كتاب النكاح، باب في حؽ المرأة عمى زكجيا، ( أخرجو اإلماـ أبك داككد في سننو،1)
 ( .  ُِِْحديث رقـ ) 

( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو،كتاب األحكاـ،باب : القضاء عمى الغائب، 2)
 ( .  َُٖٕحديث رقـ ) 
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ـه بىٍيفى اٍثنىٍيًف كىىيكى قاؿ صمى ا عميو كسمـ: "ك   كى الى يىٍقًضيىف  حى
 .(ُ)غىٍضبىافي " 
كفي حض القضاة عمى االجتياد في األحكاـ قدر  
، فىمىوي : » اعة نقرأ قكلواالستط ابى ـي فىاٍجتىيىدى ثيـ  أىصى اًك ـى اٍلحى كى ًإذىا حى

ـى فىاٍجتىيىدى ثيـ  أىٍخطىأى، فىمىوي أىٍجره  كى ذىا حى  .(ِ)«أىٍجرىاًف، كىاً 
الصدؽ في القكؿ نجد ىذا  كفي تنبيو المتخاصميف إلى 
ٍصـي، فىمىعىؿ  : »التحذير ن وي يىٍأًتيًني الخى ، كىاً  ا أىنىا بىشىره ـٍ أىٍف  ًإن مى كي بىٍعضى

ٍف  ، فىمى اًدؽه فىأىٍقًضي لىوي ًبذىًلؾى ، فىأىٍحًسبي أىن وي صى يىكيكفى أىٍبمىغى ًمٍف بىٍعضو
ٍذىىا أىٍك  ا ًىيى ًقٍطعىةه ًمفى الن اًر فىٍميىٍأخي ، فىًإن مى ؽ  ميٍسًمـو ٍيتي لىوي ًبحى قىضى

ٍكيىا  .(ّ)«ًليىٍتري
ا عميو كسمـ : كفي الحيمكلة بيف الناس نجد قكلو صمى   
« ، اؿو كىأىٍمكىالىييـٍ د عىى نىاسه ًدمىاءى ًرجى ، الى ـٍ لىٍك ييٍعطىى الن اسي ًبدىٍعكىاىي

مىٍيوً  مىى اٍلميد عىى عى لىًكف  اٍليىًميفى عى  (ْ)«كى
                                      

( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو،كتاب األحكاـ، باب : ىؿ يقضي القاضي أك 0)
(، كاإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب  ُٖٕٓيفتي كىك غضباف، حديث رقـ ) 

 ( .   ُُٕٕاألقضية، باب :كراىة قضاء القاضي كىك غضباف،حديث رقـ ) 
اًكـً ًإذىا 1) ( أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو،كتاب األقضية، باب : بىيىاًف أىٍجًر اٍلحى

، أىٍك أىٍخطىأى، حديث رقـ )  ابى  ( . ُُٕٔاٍجتىيىدى فىأىصى
ٍف قيًضيى لىوي ًبحىؽ  2) ( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو،كتاب األحكاـ، باب : مى

، حديث رقـ )  بلىالن ـي حى ر  رىامنا كىالى ييحى اًكـً الى ييًحؿُّ حى اءى الحى ٍذهي، فىًإف  قىضى أىًخيًو فىبلى يىٍأخي
ُُٕٖ  . ) 

ى الميد عى ( أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو،كتاب األقضية، باب: اليميف عم3)
 ( .  ُُُٕعميو،حديث رقـ ) 
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 الثالث المطمب
 اإلجماع

: اتفاؽ المجتيديف مف األمة  اإلسبلمية في اإلجماع ىك 
بعد كفاة النبي صمى ا  ،عمى حكـ شرعي ،عصر مف العصكر

 (ُ)عميو كسمـ 
كقد مث ؿ اإلجماع مصدران أصيبلن مف مصادر النظـ  

كمف أمثمة ذلؾ في النظاـ االقتصادم : إجماع  ،اإلسبلمية
الصحابة رضي ا عنيـ عمى قتاؿ مانعي الزكاة مف ًقبىًؿ كلي 

 األمر .
عمى إعطاء الجدة ككإجماعيـ المبني عمى السنة النبكية  

 السدس في الميراث .
:اإلجماع عمى  النظام الجتماعيكمف أمثمة اإلجماع في  

 . (ِ)حرمة نكاح الجدات كبنات األكالد ميما نزلت درجتيف 
  

                                      
( الكجيز في أصكؿ الفقو، د. عبد الكريـ زيداف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة 0)

 .  ُٕٗـ، ص ََِٔىػ /  ُِْٕعشرة، 
 .  ُٖٗ( الكجيز في أصكؿ الفقو،  ص 1)
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 المطمب الرابع
 القياس

ألحاؽ ما لـ يرد فيو نص عمى حكمو بما كرد : القياس ىك 
الشتراكيما في عمة ذلؾ  ،فيو نص عمى حكمو في الحكـ

 .(ُ)الحكـ
: الحكـ بالحرماف  النظام القضائيكمف أمثمة القياس في  

ى لو المكًصي قياسان عمى حرماف الكارث  مف الميراث بقتؿ المكصى
ثىو لمنص النبكم الصريح : " ال يرث  مف الميراث بقتؿ الكارث ميكىر 

مد العدكاف كسيمة القاتؿ ي " كعمة الحكـ في كؿو ىك اتخاذ القتؿ الع
فيرد عميو قصده السيء كيعاقب  ،الستعجاؿ الشيء قبؿ أكانو

 بحرمانو . 
: قياس األكراؽ  النظام القتصاديكمثاؿ القياس في  

كاللاير كالجنيو كالدكالر عمى العممة  –النقدية المتداكلة اآلف 
كالدينار  ،كىي الدرىـ الفضي ،النقدية التي كجدت في عيد النبكة

ـ  يأخذ  ،كذلؾ بجامع أف العمة كاحدة كىي الثمنية ،الذىبي كمف ث
الفرع المقيس أحكاـ األصؿ المقيس عميو في كجكب الزكاة 

 .(ِ)فيو
 

                                      
 .  ُٔٗ( الكجيز في الفقو، ص 0)
فيحاف المرزكقي كآخركف، مكتبة ( النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ، د. عمر بف 1)

ٍشد، الطبعة الثانية،    ُِـ، ص ََِٔىػ / ُِْٕالرُّ
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 المبحث الثاني
 المصادر األصمية المختمف فييا
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 األول طمبالم
 المصمحة المرسمة

المنفعة كدفع تعرؼ المصمحة المرسمة بأنيا :جمب  
، كتككف في الكقائع المسككت عنيا (ُ)أم المفسدة  ،المضرة

كليس ليا نظير منصكص عمي حكمو حتى نقيسيا 
كفييا كصؼ مناسب لتشريع حكـ معينمف شأنو أف ،عميو

كمثاؿ المصمحة المرسمة في ،أك يدفع مفسدة ،يحقؽ منفعة
 النظاـ اإلدارم : تدكيف الدكاكيف . 

كفي ، (ِ)تضميف الٌصناع تصادم : كفي النظاـ االق 
في النظاـ ك  ،قتؿ الجماعة بالكاحدالنظاـ القضائي : الحكـ ب

مصادرة سيدنا عمر بف الخطاب شطر أمكاؿ السياسي : 
عيم الو ) الكالة عمى األمصار ( التي اكتسبكىا بجاه السمطة 

 .(ّ)كاستغبلؿ النفكذ  
 
 
 

                                      
 . ُّٗص  ِ( المستصفى، اإلماـ أبك حامد الغزالي، ج0)
( كمعناه أف يضمف الصانع لما أتمفو مف شيء ككؿ إليو تصنيعو كخياط أتمؼ ِ)

 و . قماشان عيد بو إليو ليخيطو ثكبان فعميو ضمانو بدفع ثمنو لصاحب
 .  ِّٕ( الكجيز في أصكؿ الفقو، ّ)
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الثاني المطمب  
 الذرائعسد                      

 . (ُ)المؤدية إلى المفاسديقصد بسد الذرائع : منع الكسائؿ  
فإذا كانت الكسيمة تؤدم إلى محـر شرعي أك مفسدة ككاف  

كمف األمثمة  ،ىذا الحصكؿ قطعيان أك غالبان فإف ىذه الكسيمة تمنع
 :عمى ذلؾ
في الجانب االقتصادم المعاصر : حرمة تأجير المحبلت  

 أك بيع الخمكر . ،ر محـر كالربا أك القمارلمف يستخدميا في أم
قيؿ ل ٍمميٍؤًمنىاًت :"  قكلو تعالىنجد كفي النظاـ االجتماعي :  كى

ييف  كىالى ييٍبًديفى ًزينىتىييف  ًإال   كجى يىٍحفىٍظفى فيري اًرًىف  كى يىٍغضيٍضفى ًمٍف أىٍبصى
ٍليىٍضًرٍبفى  ۚ  مىا ظىيىرى ًمٍنيىا  ميًرًىف   كى مىىٰ  ًبخي ييكًبًيف   عى  ييٍبًديفى  كىالى  ۚ   جي

أىٍك آبىاًء بيعيكلىًتًيف  أىٍك أىٍبنىاًئًيف  أىٍك  آبىاًئًيف   أىكٍ  ًلبيعيكلىًتًيف   ًإال   ًزينىتىييف  
كىاًتًيف  أىٍك  أىٍبنىاًء بيعيكلىًتًيف  أىٍك ًإٍخكىاًنًيف  أىٍك بىًني ًإٍخكىاًنًيف  أىٍك بىًني أىخى

ٍربىًة ًمفى  ًنسىاًئًيف  أىكٍ  ٍيًر أيكًلي اإٍلً انيييف  أىًك الت اًبًعيفى غى مىكىٍت أىٍيمى ا مى مى
مىٰى عىٍكرىاًت الن سىاًء  كا عى ـٍ يىٍظيىري اًؿ أىًك الط ٍفًؿ ال ًذيفى لى  كىالى  ۚ  الر جى

ًمًيف   يىٍضًرٍبفى  ـى  ًبأىٍرجي ا ًلييٍعمى تيكبيكا ۚ   ًزينىًتًيف   ًمف ييٍخًفيفى  مى  م وً ال ًإلىى كى
ًميعنا ـٍ  اٍلميٍؤًمنيكفى  أىيُّوى  جى  . (ِ)"تيٍفًمحيكف لىعىم كي
نما   فالنيي عف الضرب باألرجؿ ليس مقصكدان لذاتو كا 

 . االفتتاف بالمرأة مف ًقبىؿ الرجؿنييي عنو لككنو ذريعة إلى 
                                      

 .   ِْٓ( الكجيز في الفقو، ص ُ)
 . ُّ(النكر: ِ)
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كالرجاؿ  ،حرمة التكاصؿ بيف الشباب كالفتياتكما أف  
الكاتس –كالنساء عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي ) الفيس بكؾ 

 .مف قبيؿ سد الذرائع أيضان  البريد اإللكتركني ( –آب 
حرمة االختبلط بيف الطبلب  كفي النظاـ التعميمي:

 . خاصة في مرحمة المراىقة ،كالطالبات في الفصكؿ الدراسية
إعبلـ المكقعيف مبحث كقد تناكؿ اإلماـ ابف قيـ الجكزية في 

كأكرد تسعة كتسعيف كجيان لمداللة ،كأفاض القكؿ فيو،سد الذرائع
 كقد جعميا أربعة أقساـ :  ،عمى سد الذرائع كالمنع منيا

كشرب المسكر  ،ما كضع لئلفضاء إلى المفسدة :األكؿ
كالزنا المفضي إلى اختبلط الماء  ،المفضي إلى مفسدة السٍُّكرً 

 .كفساد الفراش
كلكف قصد بو التكصؿ  ،: ما كضع لئلفضاء إلى ميباحنيالثا

، كعقد البيع (ُ)كعقد النكاح المقصكد بو التحميؿ  ،إلى مفسدة
 الذم قصد بو التكصؿ إلى الربا .  

: ما كيضع لمباح لـ يقصد بو التكصؿ إلى الثالث
كىي أرجح مما قد يترتب عميو  ،كلكنو ييفضي إلييا غالبان ،مفسدة

 ،كذلؾ مثؿ سب آلية المشركيف بيف ظيرانييـ ،مف المصمحة
 ،و قد يفضي إلى مفسدةكلكن ،: ما كيضع لمباحالرابع

                                      
(كذلؾ إذا طم ؽ الرجؿ امرأتو ثبلث مرات، فصارت بائنان فيؤتى برجؿ ليعقد عمييا ُ)

بقصد أف تحؿ لزكجيا األكؿ ال بقصد النكاح المؤبد، ككجو الحرمة فيو أف 
 النكاح عقد مبني عمى التأبيد ال عمى التأقيت . 
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 كالنظر إلى المخطكبة .  ،أرجح مف مفسدتوكمصمحة 
 ،كيقرر ابف القيـ أنكبل القسميف : األكؿ كالرابع ال كبلـ فيو

ا األخير إنما كجكاز ىذ ،فالشريعة قد جاءت بالمنع مف األكؿ
: " الثاني كالثالث " ىؿ ىما مما جاءت في القسميفالنظر 

 . (ُ)الشريعة بإباحتو أك المنع منو ؟ 
 

  

                                      
حث ضمف (انظر: السياسة الشرعية كالفقو اإلسبلمي، الشيخ / عبد الرحمف تاج، بُ)

، نقبلن عف ِّٖ، صْمكسكعة السياسة الشرعية، دار اإلفتاء المصرية، ج
 .  ُُٖ، ص ّإعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ابف قيـ الجكزية، ج
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 الثالث المطمب
 الُعرف

ىكما عتاده الناس كألفكه مف قكؿ أك فعؿ تكرر مرة العرؼ : 
كاطمأنت إليو طباعيـ  ،بعد أخرل، حتى تمكف أثره مف نفكسيـ

 .(ُ)تتمقاه عقكليـ بالقبكؿ 
بو كؿ ما عرفو الناس كألفكه، بؿ ما عرفو أىؿ  كليس المراد

فإف ما يعتاده فريؽ مف الناس  ،العقكؿ الرشيدة كالطباع السميمة
مما ىك ضرر أك فساد أك عبث ال خير فيو كال مصمحة فميس 

 مف العرؼ الذم نقصده بالقكؿ ىاىنا .
فإذا اعتاد قـك الكذب أك شرب الخمر أك لعب الميسر أك 

كألفتو طباعيـ فإف ال يدخؿ في  ،كمرنكا عمى ذلؾ،التعامؿ بالربا
العرؼ الذم نريد أف نحكمو كنجعمو مف مكازيف األحكاـ كقكاعد 

 استنباط الفركع . 
 فمثاؿ العيرؼً  ،كقد يككف قكليان  ،قد يككف عمميان  ؼي رٍ كالعي 

 ،عجؿ كمؤجؿالعممي في النظاـ االجتماعي : تقسيـ المير إلى مي 
قدمو الخاطب لمخطكبتو مف ثياب كنحكىا ؼ الناس أنما يكتعاري 

كتعارؼ الناس أف المير  ،يعتبر ىدية كال يدخؿ في المير
كال يطالب بو إال بعد الفرقة بالطبلؽ أك  ،المؤجؿ ال يستحؽ

 المكت . 
كيفتى  ،كتعارؼ الناس عمى نفقات الزكجات كالذرية كاألقارب

                                      
 .  ّّّ، ص ْ(المرجع نفسو، جُ)
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بغير ذلؾ كمف أفتى  ،في ذلؾ لكؿ أىؿ بمد بما تجرم بو عادتيـ
 . يا بغير مستند ميجمع عمى تحريميافإف الفت ،كاف خارقان لئلجماع

النظـ  األصمية مصادرالىكذا نككف قد انتيينا مف عرض 
 –كالتي أذكرؾ بيا ىنا إجماالن كىي : القرآف الكريـ  ،اإلسبلمية

سد  – المصمحة المرسمة –القياس  –اإلجماع  –السنة النبكية 
 . العرؼ –الذرائع 
كسكؼ أعرج بؾ في الصفحات القادمة لمحديث عف  

تمثؿ في مصدريف ) المصادر الفرعية لمنظـ اإلسبلمية كالتي ت
 التراث اإلنساني ( .  –التراث اإلسبلمي 
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 المبحث الثالث
 المصادر الفرعية لمنظم اإلسالمية
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 المطمب األول
 التراث اإلسالمي                   

 تعريف  المغة والصطالح : أوًل :
 :المغة في التراث- أ

كممة ) التراث ( مشتقة مف الفعؿ ) كىًرثى ( كىك يعني :  
 ،آؿ إلي  مف طريؽ أحدو رحؿ مف قبؿ، كأصمو ًكٍرثه أىٍك كىاًرثه 

كقيؿ : الكرث  ،فالتراث كاإلرثي كالًكرثي مترادفة ،فأبدلت الكاك تاء
مما يشير إلى   (ُ)كاإلرث في الحسب  ،كالميراث في الماؿ

ألف الحسب ىك مفاخر اآلباء كشرؼ الفعاؿ  ،الميراث الثقافي
 التي يرثيا األبناء كيتغنكف بيا 

كنخمص مف ىذه التعريفات المغكية إلى أف كممة " التراث  
كقد  ،كىك يشمؿ الماؿ كاألحساب ،" في لغة العرب تعني الميراث
كعمى  ،مى الميراث الديني كالثقافيكرد في القرآف لمداللة ع

تىٍأكيميكفى قاؿ تعالى :الميراث المادم   .لىمًّا أىٍكبلن  التُّرىاثى  كى
 التراث في االصطبلح :-ب

تعددت أقكاؿ العمماء حكؿ تعريؼ مصطمح ) التراث (  
 : كمف أىميا،حسب الزاكية التي نظر منيا كؿ كاحد منيـ

التراث : " ىك كؿ ما كصؿ إلينا مكتكبان في أم عمـ مف  -

                                      
(، دار  ُٗٗ/ ِ، ) المصرملساف العرب،محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي (ُ)

 ، د. ت .ُبيركت، ط –صادر 
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ء في أك ىك بالتالي كؿ ما خمفو العمما ،العمـك أك فف مف الفنكف
 (ُ)فركع المعرفة المختمفة " 

الذم  ،التراث :  ىك النتاج اإلنساني الفكرم كالكجداني -
كيمكف بمكرتو كتحديده  ،خمفتو لنا أجياؿ األمة اإلسبلمية السابقة

 ،كىي " التراث الديني "،ي أقساـ ثبلثة ضركرية التمييز كالفصؿف
 (ِ)" التراث الكجداني "  ،اـ "" التراث الفكرم الع

بتعريؼ يتسـ بالجمع  أف نخرج مف ىذه التعريفات  كيمكف 
 فنقكؿ : ،كالمنع
التراث : ىك كؿ ما أثر عف عمماء المسمميف المنتقميف  
كصحيح النسبة إلييـ في  ،ان أك مشاىد ،أك مسمكعان  ،مكتكبان 

 مجاالت العمـك المختمفة .
 : ي رافد من روافد النظم اإلسالميةالتراث اإلسالم ثانيًا:

أدت حركة الفتكح اإلسبلمية في القرنيف األكؿ كالثاني بعد 
إلى انتشار اإلسبلـ غربان  اليجرة ) السابع كالثامف الميبلدم (

كأدل ذلؾ بدكره إلى دخكؿ شعكب كثيرة في رحاب  ،كشرقان 
ككاف ىذا مقدمة لتفاعؿ حضارم بيف ما جاء بو  ،اإلسبلـ

اإلسبلـ بمغتو األـ ) العربية ( كبيف مكركثات الشعكب ذات 

                                      
، ٖ( مناىج تحقيؽ التراث بيف القدامى كالمحدثيف، د. رمضاف عبد التكاب، ص ُ)

 ـ .ُٖٓٗ -ىػ َُْٔمكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة األكلى، 
، مكتبة السنة، القاىرة، َِ( الغارة عمى التراث اإلسبلمي، جماؿ سمطاف، ص ِ)

 ـَُٗٗ -ىػ َُُْ، ُط
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الحضارات العريقة التي أسيمت جميعان في تمؾ الظاىرة التاريخية 
لحضارة العربية الفذة التي عرفيا دارسك تاريخ الحضارات باسـ " ا

اإلسبلمية " كقد تككنت مفردات ىذه الحضارة مف عناصر 
 ،كفينيقية ،صينية كىندية كفارسية كعربية كبابمية كآشكرية

فضبلن عف العناصر اإلغريقية كالركمانية  ،كمغربية ،كمصرية
ككاف طبيعيان أف يحدث ىذا ؛ ألف الذيف  ،عمى مستكل األمـ

قكاـ لـ يتخمكا عف تراثيـ الثقافي اعتنقكا اإلسبلـ مف ىؤالء األ
 .(ُ)كانتماءاتيـ الحضارية بطبيعة الحاؿ  

بطبيعة الحاؿ إؿ نتيجة مدىشة تجسدت في  ،كقد أدل ىذا
كىك ما  ،ما أنجزتو الحضارة اإلسبلمية عمى شتى المستكيات

 اصطمح الباحثكف كالمؤرخكف عمى تسميتو "تراث اإلسبلـ " .
كمف ىنا فقد اعتمدت النظـ اإلسبلمية عمى اإلفادة مف ىذا  

كمث ؿ  ،التراث الذم تراكـ معرفيان كثقافيان عمى مدل قركف طكيمة
الفقو اإلسبلمي مثبلن كاحدة مف مصادر ىذه النظـ بما حكاه مف 
قكاعد كمية كجزئية تناسب كؿ منظكمة مف النظـ اإلسبلمية سكاء 

دم فنجد أبكاب المعامبلت منثكرة في عمى صعيد النظاـ االقتصا
نجد النظاـ االجتماعي  كعمى صعيد ،اإلسبلمي مدكنات الفقو 
كعمى صعيد  ،كالنفقة ،كالعدة كالطبلؽ ،كالنكاح ،أبكاب الًخٍطبة

                                      
ص  ُترجمة د. حسيف مؤنس كآخركف، ج(تراث اإلسبلـ، مجمكعة مف الباحثيف، ُ)

مف المقدمة بقمـ : قاسـ عبده قاسـ، الييئة العامة المصرية لمكتاب،  ِ -ُ
 ـ . َُِٓ
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كعمى  ،النظاـ السياسي نجد أبكاب كمؤلفات السياسة الشرعية
فصؿ كال ،كاألقضية ،صعيد النظاـ القضائي نجد أبكاب األحكاـ

نجد  ،كعمى صعيد النظاـ التعميمي ،في الخصكمات كالمظالـ 
 مؤلفات آداب العالـ كالمتعمـ .  

 
  



- 017 - 

 

 المطمب الثاني
 التراث اإلنساني

يقصد بالتراث اإلنساني كؿ ما أنتجتو القريحة البشرية مف  
كصحيح  ،فنكف كآداب كعمـك  منيا ما يتفؽ كمنطؽ العقؿ

كقكانيف  عقؿ مع مسكة ال كيختمؼكمنيا ما يتناكر ،العمـ
كدكر العالـ المسمـ في التعامؿ مع ىذا التراث اإلنساني ،المنطؽ

يرتكز عمى قبكؿ السميـ منو كفؽ الضكابط كالمناىج العممية 
كترؾ ما يتناكر مع الحقائؽ كالثكابت التي ال  ،المعترؼ بيا

 يختمؼ عمييا العمماء .
لفة مف طب كقد استفاد العقؿ المسمـ في القركف السا 
عمى قدر ما ال  ،كمف فنكف اإلغريؽ ،كمف فمسفة اليكناف ،أبقراط

كال مانع أيضان اآلف أف يستفيد  ،يتعارض مع ثكابت اإلسبلـ
 ،المسممكف مف األنظمة الغربية كالشرقية التي يركف فييا إفادة

 كالنظـ السياسية .  ،كالنظـ االقتصادية،كالنظـ التعميمية
 
 

  



- 018 - 

 

 الدراسي الثالثخالصة الفصل 
اسي الثالث بالحقائؽ اآلتي نخمص مف دراسة الفصؿ الدر 

 :ذكرىا
صادر تستقي منيا أصكليا لمنظـ اإلسبلمية م-ُ

 .كضكابطيا
 تنقسـ مصادر النظـ اإلسبلمية إلى :-ِ
السنة  –مصادر أصمية متفؽ عمييا ) القرآف الكريـ  ( أ)

 القياس (  –اإلجماع  –النبكية 
 –مؼ فييا ) المصمحة المرسمة مصادر أصمية مخت)ب( 

 العيٍرؼ (  –سد الذرائع 
التراث  –تراث اإلسبلمي مصادر ثانكية ) ال)ج( 

 .(اإلنساني
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 .أسئمة التقويم الذاتي لمفصل الثالث  
 : األسئمة المقالية : أولً 
كال يصمح  ،القرآف الكريـ كتاب لمقراءة كأخذ الثكاب :ُس

 ناقش ىذه العبارة . ،مصدران لمنظـ اإلسبلمية
كسد الذرائع مف مصادر النظـ  ،كالقياس ،اإلجماع: ِس

 اإلسبلمية كضح ذلؾ باألمثمة . 
كيؼ تدلؿ  ،السنة النبكية رافد مف ركافد النظـ اإلسبلمية :ّس

 عمى صحة ىذا القكؿ ؟ 
 ثانيًا : الختيار من متعدد . 

اإلجماع ( مف  –المصمحة المرسمة  –) سد الذرائع  -ُ
 ادر النظـ األصمية المتفؽ عمييا . مص

القياس ( ما ألفو المجتمع  –اإلجماع  –)العيٍرؼ  -ِ
 كتعارؼ عميو .

 –سكرة الطبلؽ مف مصادر النظاـ ) االقتصادم  -ّ
 االجتماعي ( .   –اإلدارم 

 –السياسي  ) في النظاـ آية الد ٍيف يستشيد بيا  -ْ
 االقتصادم ( . –التعميمي 
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 النشاط التعميمي .
ردة في الفصؿ الثالث لكي تتمكف مف فيـ المعمكمات الكا 

 :قيـٍ 
بقراءة ختمة قرآنية تستخرج منيا اآليات التي يمكف أف -ُ

 تككف مصدرا قرآنيان  لمنظاـ التعميمي في اإلسبلمي .
 
بمطالعة متأنية لكتاب المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو -ِ

ف مصدران يعتمد الشيخاف كاستخراج األحاديث التي يمكف أنتكك 
 عميو في النظاـ االجتماعي . 
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 الفصل الرابع

 مؤلفات في النظم اإلسالميةأىم ال
 

 وفيو أربعة مباجث:
 .إجمالً مؤلفات تراثية قديمة نماذج ل: المبحث األول

 
 : نماذج لمؤلفات تراثية قديمة تفصيالً المبحث الثاني

 
 .إجماًل حديثة  مؤلفات نماذج ل: المبحث الثالث

 
 : نماذج لمؤلفات حديثة  تفصيالً بحث الرابعالم
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 األىداف التعميمية لمفصل الرابع
 :بعد دراستو أف تككف قادران عمى  ييدؼ ىذا الفصؿ 

ـ  كلك بصكرة مجممة بمؤلفات النظـ اإلسبلمية .-ُ  أف تيًم
 أف تستدعي مف الذاكرة أىـ المؤلفات الخاصة بكؿ نظاـ .-ِ
 تدرؾ الفرؽ بيف المؤلفات القديمة كالحديثة .أف -ّ
 أف تقبؿ عمى قراءة مؤلؼ كاحد لمقديـ كمثمو لمحديث .-ْ
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   تمييد:
كمف الكاضح مف  ،العمـ صيد كقيده كتابتو :قالكا قديما 

أف عممائنا األجبلء قد  يةسبلماإلالحضارة تاريخ العمـ في 
 كؿ الحرص عمى االلتزاـ بيذا المبدأ العظيـ . حرصكا
كمف ىنا فقد ذخرت المكتبة اإلسبلمية بالعديد مف  

ككاف منيا القديـ ،مجاالت النظـ اإلسبلمية المختمفةالمؤلفات في 
ا الحديث الذم كاكب عصره كأكانو، كمني الذم ناسب كقتو

 .كزمانو
سأعرض  كلما كانت ىذه المؤلفات مف الكثرة بمكاف فإنني 

لؾ في المبحث األكؿ أسماء ىذه المؤلفات التراثية القديمة مع 
ثـ أقؼ مع اثنيف منيما ألقدميما لؾ بشيء مف  ،أسماء مؤلفييا

 اإليضاح كالتفصيؿ .
ثـ أصحبؾ في المبحث الثاني في رحمة معمكماتية  

أعرض لؾ فييا عناكيف المؤلفات العصرية الحديثة مع أسماء 
فيف منيما ألفصؿ لؾ الحديث بؾ أيضان مع مؤل  ثـ أقؼ  ،مؤلفييا
 .عنيما
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 المبحث األول
 إجمالً  مؤلفات تراثية قديمةنماذج ل

إف المطالع لمؤلفات عمماء المسمميف في المكتبة  
عجاب اإلسبلمية في مجاؿ النظـ اإلسبلمية تعتريو حالة مف اإل

مف كمية  كالفيضاف الذاخر ،كاالنبيار بيذا السيؿ اليادر
فبل يكاد نظاـ مف ىذه األنظمة  ،المؤلفات التي تقع عينو عمييا

 .كنفىسه عميؽ ،إال ككاف لعمماء المسمميف القدامى فييا باع طكيؿ
 :النظام السياسيأوًل :مؤلفات في

" رسالة في نصيحة كلي العيد " لعبد الحميد الكاتب ) -ُ
 ـ ( . َٕٓق / ُِّت 
كالجكىرة الثمينة " لعبد ا بف المقفع ) ت " الدرة اليتيمة -ِ

كقد تناكؿ فيو دكر العمماء في أركقة  ،ـ (ِٕٔق / ُْٓ
سكاء عمى  ،كسعي الحاكـ الكتساب الشرعية منيـ ،السياسة

باإلضافة  ،كتفقد أحكاؿ الرعية ،مستكل الدكلة أك األقاليـ
إلى " رسالة الصحابة " كجييا لمخميفة المنصكر بطمب مف 

 ،البصرة كالي
لشياب الدينبف أبي  " سمكؾ المالؾ في تدبير الممالؾ " -ّ

 ق ( .ِِٕالربيع ) ت 
" التاج في أخبلؽ الممكؾ " لعمرك بف الجاحظ ) -ْ
كر الكتاب حكؿ إصبلح العبلقة دكر محىػ ( كي ِٓٓت

السياسية بيف الحاكـ كالرعية عمى أساس أخبلقي قيمي 
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 لكبل الطرفيف . يركز عمى سعة الثقافة السياسية 
" السمطاف " ألبي عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ) -ٓ

ككيفية  ،ىػ ( تناكؿ فيو سيرة السمطاف كسياستؤِٕت 
ثـ عرض  ،اختيار العماؿ كآداب صحبة السمطاف كالمشاكرة

 لمختمؼ مؤسسات الدكلة ككيفية اختيار العامميف بيا .
ق ( كقد ّّٗت " السياسة " ألبي نصر الفارابي ) -ٔ

عرض فيو لجممة مف القكانيف السياسية التي يعـ نفعيا 
ثـ تناكؿ سمكؾ  ،مف استعمميا مف طبقات الناس جميعى 

اإلنساف السياسي مف خبلؿ مجمكعة مف القيـ مثؿ العدؿ 
 كالمشاكرة كالنصيحة . 

ألبي الحسف بف  " األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية "-ٕ
تناكؿ فيو أساسيات عمـ   ،ىػ (َْٓعمي الماكردم ) ت 

 ،كقد بدأه بمكضع اإلمامة ككيفية عقدىا كشركطيا،السياسة
ثـ باقي الكاليات كالقضاء كالمظالـ  ،ثـ الكزارة كأنكاعيا

 عمى ذكم األنساب . كالنقابة
" غياث األمـ في التياث الظمـ " إلماـ الحرميف أبي -ٖ

 ىػ ( . ْٖٕالمعالي الجكيني ) ت 
بر المسبكؾ في نصيحة الممكؾ " ألبي حامد " الت-ٗ

ألفو لمسمطاف محمد بنممؾ شاه  ،ىػ (َٓٓت )الغز الي 
 .ثـ ترجـ لمعربية كالتركية  ،السمجكقي بالمغة الفارسية

" الفخرم في اآلداب السمطانية " البف طباطبا ) ت -َُ
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ىػ( قد مو إلى فخر الديف عيسى عامؿ السمطاف َٕٗ
ق استعرض خبللو َُٕالمكصؿ سنة المغكلي غازاف عمى 

مع التركيز عمى  التاريخ السياسي لنظاـ الحكـ اإلسبلمي
الدكلة كما ىي الخصائص التي مكضكعي الكزارة كسياسة 

بو األمكاؿ  كالعدؿ التي تستعز ،يقكد الدكلةيمتاز بيا مف 
 كتعبر بو األعماؿ كتستصمح بو الرجاؿ .

سبلـ " لئلماـ بدر " تحرير األحكاـ في تدبير أىؿ اإل-ُُ
فيو عددان مف ىػ ( كقد تناكؿ ّّٕالديف بف جماعة ) ت 

القضايا مثؿ : الخبلفة كالكزارة كالقضاء كتدبير الجيكش 
 كمصادر دخؿ الدكلة كتكزيعيا .  ،كالرعية
"تحرير السمكؾ في تدبير الممكؾ " ألبي الفضؿ محمد -ُِ

 كقد كجيو إلى السمطاف قنصكه ،ػ (ىِٓٗبف األعرج ) ت 
كقد عرض فيو لعدد مف القضايا الميمة مثؿ أىمية  ،الغكرم

كالفضائؿ التي يجب أف  ،كقكاعد الممؾ،كجكد السمطاف
كأىمية النظر في المظالـ ككتاب  ،يتحمى بيا الحاكـ

 الدكاكيف .
 ،" الغصكف المياسة اليانعة في تاريخ الفكر السياسي "-ُّ

منيجان جديدان في  ىػ ( قدـ فيوََُٖ) ت أحمد الصنائعي 
تناكؿ الظاىرة السياسية في تاريخ الفكر السياسي اإلسبلمي 

 مف خبلؿ الربط بيف عمـ أصكؿ الفقو كعمـ السياسة . 
" النفع الغزير في صبلح السمطاف كالكزير " ألحمد -ُْ
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ىػ ( تناكؿ فيو المؤلؼ عددان مف  ُُِٗالدمنيكرم ) ت 
ة مثؿ فضؿ السمطنة كأف في صبلح المكاضيع الميم

كمياـ السمطاف  ،كدكر الكزارة ،السمطاف صبلح المسمميف
 مياـ الكزارة ككظائفيا .  ،ككظائفو

ابف قيـ الجكزية  ،الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية-ُٓ
 ىػ ( .ُٕٓ) ت 
شمس  ،" المقدمة الزىرا في إيضاح اإلمامة الكبرل " -ُٔ

 ىػ ( .ْٖٕالديف الذىبي ) ت 
" مآثر اإلنافة فيمعالـ الخبلفة " ألحمد بف عمي -ُٕ

 ىػ ( . ُِٖ)ت  ،الفزارم
 النظام القتصادي:ثانيًا : مؤلفات في

ق( قدمو ألمير ُِٖ" الخراج " ألبي يكسؼ ) ت -ُ
كقد استجاب  ،المؤمنيف ىاركف الرشيد بناء عمى طمبو لذلؾ

يحة شاممة ألمير المؤمنيف ضمنيا قيـ المؤلؼ لو فبدأه بنص
ثـ تكمـ عنمصادر  ،العدؿ كالشكرل كالعمؿ عمى مصمحة العباد

حياء المكات كالغنائـ .   دخؿ الدكلة المتمثمة في الخراج كالفيء كا 
تناكؿ فيو ىػ ( َِّ" الخراج " ليحيى بف آدـ القرشي ) -ِ

دخبلت مختمؼ جكانب السياسة االقتصادية لمدكلة في جانبي الم
مع بياف حقكؽ أىؿ الذمة كاىمية الرفؽ بيـ كحسف  ،كالمخرجات
 معاممتيـ . 
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–ى" ِِْكتاب "األمكاؿ"، لمعبلمة القاسـ بف سبلـ " -ّ
 .-رحمو ا
كتاب "األمكاؿ"، لمعبلمة حميد بف مخمد الخرساني -ْ

 .-رحمو ا–ى" ُِٓالمعركؼ بابف زنجكيو "
 :الثًا :مؤلفات في النظام القضائيث

اؼ ) ت،أدب القاضي" -ُ  .ق (  ُِٔاإلماـ الخص 
    لمقاضي أبي بكر محمد بف خمؼ بف "  أخبار القضاة" -ِ

ب يٌ   ىػ ( .َّٔالممقب بػ ككيع ) ت  ،حياف بف صدقة الض 
لمعبلمة "أقضية رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم"،-ّ

 .( ىْٕٗ ) ت محمد بف الفرج القرطبي المالكي
"  الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام تبصرة" -ْ

لبرىاف الديف أبي الكفاء إبراىيـ بف عمي بف محمد بف فرحكف 
 ىػ ( .ٕٗٗالمالكي ) ت 
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 المبحث الثاني
 نماذج لمؤلفات تراثية قديمة تفصيالً 

أعرض لؾ ىنا أييا القارلء العزيز عرضان كافيان لنمكذجيف  
كالتعريؼ  ،لصاحب الكتابمف كتب التراث مف خبلؿ الترجمة 

 كمنيجو في معالجة قضايا الكتاب . ،بالكتاب
لئلماـ العالـ الفقيو أبي ،: كتاب األمكاؿ النموذج األول 

 . ـ َُُُىػ / َِْكدم المالكي ) ت جعفر أحمد بف نصر الدا
 أوًل: التعريف بصاحب الكتاب :

 ،جعفر أحمد بف نصر الداكدم األسدم ىك أبك 
ىاجرت  ،مف أصكؿ عربية ،متكسطة ،لعائمة متدينةكلد ،المالكي

كاستقرت في إفريقية ) تكنس ( كالمغرب  ،مف الجزيرة العربية
كزىد في  ،كتمسكو بصحيح السنة ،كمع عممو الغزير ،العربي
كأل ؼ كتابان سماه " اإليضاح  ،ككاف دأبو الدفاع عف العقيدة ،الدنيا

لؼ في الشريعة كتابيو " كما أ ،في الرد عمى الرد عمى القدرية "
النصيحة " في شرح صحيح ك"  ،كىك أكؿ شرح لممكطأ،النامي "
مف حيث شرح ألفاظو  ،كىك مف أكائؿ شراح البخارم ،البخارم
خاصة شراح البخارم مف  ،كقد اعتمد عميو جؿ العمماء ،كمعانيو

كاإلماـ ابف شياب الديف  ،بعده كاإلماـ ابف حجر العسقبلني
 القسطبلني .

كأما شيكخو : فقد تفقو عمى أبي سميماف ربيع القطاف بف  
كأبك إسحاؽ إبراىيـ بف عبد ا  ،كالزمو ،عطاء ا القرشي
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 الزبيرم المعركؼ بػ ) القبلنسي ( 
 ،كأما تبلمذتو فمنيـ : أحمد بف محمد بف عبيدة األمكم 

كأحمد بف محمد  ،كأحمد بف سعيد بف عمي األنصارم القناطرم
 يؿ بف سعيد القيسي .بف إسماع
 ،عاش حياتو العممية في طرابمس الغرب 

كمكث مدة طكيمة كطبلب العمـ مف  ،كيناظر ،كيؤلؼ،كيفتي،ييعمـ
الغرب اإلسبلمي كاألندلس يتكافدكف عميو ليتحممكا عنو العمـ 

خاصة  ،ففي عصره أصبح لزامان عميو تكضيح ما أبيـ ،كالمؤلفات
 ينية في عيد الدكلة الفاطمية .بعد حدكث الفتف كاإلضرابات الد

 ،" كاف فقييان  –رحمو ا  –قاؿ عنو القاضي عياض  
لو حظ مف المساف كالحديث  ،مؤلفان مجيدان  ،متفننان  ،عالمان  ،فاضبلن 

 .(ُ)كالنظر " 
ـ ( َُُُىػ / َِْسنة  –رحمو ا –كفاتو : تكفي  

 . (ِ)بمدينة تممساف بالجزائر 
 الكتاب :ثانيًا : منيجو في 

 قسـ الداكدم كتابو إلى أربعة أجزاء : 
 لجزء األول : ا

كبياف  ،استعرض أحكاـ األمكاؿ كاستخبلؼ األمراء ليا 
كما يغنمو الرسكؿ  ،كبياف نقؿ اإلماـ قبؿ القتاؿ ،تقسيـ الخمس

                                      
 (.  َُّ/  ٕ(ترتيب المدارؾ، القاضي عياض، ) ُ)
 (انظر تحقيؽ الدكتكر رضا شحادة لكتاب األمكاؿ، دار الكتب العممية . ِ)
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كما تركو ،صمى ا عميو كسمـ مف الغنائـ كالصفايا كالخمس
ثـ بيف تقسيـ  ،ث بؿ ىك صدقوالنبي صمى ا عميو كسمـ ال يكر 

بقاء سكاد العراؽ  ،عمر لؤلرض التي فتحت عنكة أك صمحان  كا 
كىنا أراد الداكدم ،كمصر كالشاـ ليككف في أعطيات المقاتمة

خراج ىذه األراضي  يككف لممسمميف جميعان فبل تختص 
بيبمدمعيف فميس ألىؿ العراؽ مثبلن أك الشاـ أك الجزيرة العربية أك 

فريقية أف تستحكذ عمى مكارد الببلد بؿ ىي أمكالعامة مصر أك إ
لو حؽ تصريفيا  كالخميفة ،تكضع في بيت ماؿ بيت المسمميف

لمصالح المسمميف، كىذا األمر يصمح في كقتو فقط؛ ألف تمصير 
 األمصار يدفع إلى غير ذلؾ.

حياء  ،كما بي ف تمصير األمصار  قطاع األرضييف كا  كا 
 ،ثمذكر حريـ اآلبار كالكؤل كالماء كالنار كالحطب كالممح ،المكات

كأنيا عامة لممسمميف كبي ف في نياية الجزء األكؿ حكـ زرع أرض 
 كحكـ كرائيا .  ،الخراج

 الجزء الثاني : 
استعرض فيو ما فعمو عمر بف الخطاب مف إنشاء الديكاف  

 كىك ما يسمى بالسجؿ المكتكب لكؿ مف يستحؽ مف المسمميف
في أخذ العطاء كأنو امتثؿ طريقة حسنة بإعطاء األقرب فاألقرب 

كأف  ،إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ . ثـ بي ف أف الماؿ 
 الناس جميعان ليـ الحؽ فيو .

ثـ ذكر حكـ األنفاؿ كالفىء كالغنيمة كعشر األرضيف  



- 032 - 

 

 .ؼ كؿ منياصحيحان مف اآلثار كاألحاديث كتعري مستدالن بما يراه
كأراد بذلؾ  ،ف حكـ فتح إفريقية كاألندلس كصقميةثـ بي   

معالجة كتكضيح الصكرة الكاممة ألرض إفريقية كحكـ فتحياعنكة 
 أك صمحان . 

كذكر عاـ الرمادة فيعيد عمر بف الخطاب رضي ا  
ككيؼ عالجيا بعدلو .ككيؼ كانت معيشة الخمفاء الراشديف  ،عنو

 الميدييف مف حيث الزىد كالكرع كالخشكنة في الممبس .
كفي ختاـ الجزء الثاني ذكر مناقب لكثير مف الصحابة  

ككيؼ رد  ،كتحدث عف عمر بف عبد العزيز ،رضكاف ا عمييـ
فييا ماؿ ال يدخؿ  ،كجعؿ أمكاؿ بيف الماؿ كميا حبلؿ ،المظالـ

 حراـ مف ظمـ أك عىٍسؼو . 
 الجزء الثالث : 

كما ينبغي عمى  ،استعرض حكـ القتؿ كالمف كالفداء 
كبيف كراىية  ،األمير إال قتميـ أك مفاداتيـ بأسارل المسمميف

كحكـ أسرل المسمميف بأسرل الكفار.  ،مفاداة األسرل بالماؿ
جاسكس كذكر حكـ اليدنة مع العدك كنقضيـ لميدنة كقتؿ ال

 مسممان كاف أك كافران .
كتحدث عمف ينفؽ عمى الغزاة كالبعكث في سبيؿ ا  

 مستدالن بالسنة في مدح مف أنفؽ عمييـ . 
كمقدار الجزية عمى بني تغمب ) كىـ نصارل ( كمصالحة  

كحكـ ما ييديو أىؿ الكفار ألمراء ،سيدنا عمر عمى ذلؾ
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 .المسمميف كتحريـ الغمكؿ 
المسمميف  الذيف يقدمكف الى ببلد كحكـ أىؿ الحرب 

كمعيـ مسممكف أحرارنان، كقد فرضت الجزية عمى غير المسمميف 
لحمايتيـ مف األعداء المتربصيف بالدكلة أما إذا اشترؾ غير 
المسمميف في الدفاع عف الدكلة كمقاتمة األعداء سقطت عنيـ 
الجزية؛ كذلؾ ألف الجزية كانت ال تدفع عمى األكالد كالنساء 

 كالشيكخ كلكنيا تدفع عف الشباب فقط.
كالبد مف الدعكة إلى اإلسبلـ ،كذكر حكـ الدعكة قبؿ القتاؿ 

قبؿ البدء في القتاؿ كأف دعكة اإلسبلـ قد اكتممت كبمغيا رسكؿ 
 كبمغتيا مف بعده أمتو .  ،ا صمى ا عميو كسمـ

 ،ثـ بي ف فضؿ الجياد في سبيؿ ا كالمرابط في سبيؿ ا 
كأف أكثر الصحابة  ،كعد د غزكات النبي صمى ا عميو كسمـ

لرباط في الشاـ كبي ف فضؿ ا،لزمكا الثغكر كالشاـ لمكاجية األعداء
 -صمى ا عميو كسمـ–إلى يكـ القيامة، كلكف لـ يبتدئ النبي 

قتاال قط كلكف جميع غزكاتو كانت دفاعا عف النفس، قاؿ ا 
ٍشدي  تىبىي فى  قىدٍ  الد يفً  ًفي ًإٍكرىاهى  الى تعالى:  البقرة:  اٍلغىي   ًمفى  الرُّ
. كال يجكز ألم جماعة مف الجماعات التصدم ألم عداء ِٔٓ

 ذف مف الحاكـ.إعمى الدكلة إال ب
كالفرؽ بيف الفقير كالمسكيف ،كتحدث عف فرضية الزكاة 

عكد لفة قمكبيـ كعمى مىٍف يكالمؤ  ،كاألقساـ الثمانية المستحقة لمزكاة
كالخضر كالفكاكو . كحكـ الزكاة في الزرع كالحرث كالتجارة سيميـ
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 ،كالغنـ كالزيتكف كأمكاؿ اليتامى ،كصدقة الفطر كفركض التجارة
 .-عميو السبلـ -كقدر ميد النبي 

كقد أكرد ىذه  ،كبي ف أف لؤلمكاؿ حقكؽ غير الزكاة 
 المباحث كميا متضمنة آلراء األئمة األربعة .

 الجزء الرابع : 
كاألمكاؿ ،تحدث عف األمكاؿ التي ال يعرؼ أربابيا 

 المغتصبة كمعاممة أىؿ الغصب .
كىذا الجزء استعرض فيو القسـ العممي عمى طريقة الفتكل  

بأسئمة كأجكبة تتضمف حكـ األمكاؿ التي يأخذىا السبلطيف باسـ 
كعمف يريد التكبة مما بيده  ،الخراج أك يأخذكنيا ظممان أك غصبان 

 ،كعمف بيده ماؿ ال يرضاه ىؿ يحج أك يغزك ،مف االمكاؿ الحراـ
 كحرمة الظمـ في األمكاؿ .

كبي ف المسألة ،كفضيمة العمؿ،كذـ السؤاؿ كمدح العفاؼ 
 ،كبي ف فضؿ الكفاؼ عمى الغنى كالفقر،الجائزة كالمسألة المكركىة

كناقش كثيران ،عمى التدبر كالتعقؿكاستشيد باآليات القرآنية الدالة 
 ،مف العمماء الذيف كتبكا في تفضيؿ الغنى عمى الفقر كالعكس

 .مستيديان باألحاديث فرد عمى ىؤالء كىؤالء
 :البنية المنيجية لكتاب األموال

ف نستكضح المنيجية التي اعتمدىا الداككدم في أيمكف  
 كتابو مف خبلؿ النقاط التالية :

فإف اقتضى المقاـ تفسير  ،االستشياد أكالن بالقرآف الكريـ أوًل :



- 035 - 

 

 كيذكر كجكه االختبلؼ عند المفسريف . ،اآلية فس رىا
يستشيد بما صح عف رسكؿ ا صمى ا عميو  ثانيًا :
 كيضع ؼ الركايات الكاىنة أك الشاذة مف حيث السند .،كسمـ

يىرٍد نسخ أك  ما لـ ،ال يتقدـ فعؿ الصحابة عمى النصثالثًا : 
 تبديؿ ليذا الحكـ .

 ،يجتيد في تفسير ركاية الحديث بعد إثبات صحتورابعًا : 
 كيشرحو كييبي ف كجو الصكاب .

 يذكر آراء العمماء كاختبلفيـ .خامسًا : 
 يرجح القكؿ المتفؽ مع شرحو في البداية .سادسًا : 
قو ثـ يذكر رأم العمماء المخالفيف لف ،يذكر الحديثسابعًا : 
بؿ كيرد عمى بعض عمماء  ،ثـ يرد عمييـ كيفند أقكاليـ ،الحديث
 كإسماعيؿ بف إسحاؽ القاضي . ،المالكية
:عند اتفاؽ العمماء عمى مسألة كاحدة يقكؿ " أجمع العمماء ثامنًا 

 " 
ًمـ بعد التحقيؽ مف ىـ العمماء المقصكدكف عند  تاسعًا : عي
 الداكدم :

كمالؾ كالشافعي كابف ،بك حنيفةعمماء المذاىب األربعة ىـ أ-ُ
 حنبؿ .

عمماء الحديث ىـ أصحاب الكتب الستة . البخارم كالمسمـ -ِ
 كأبك داككد كالنسائي كالترمذم كابف ماجو .

كابف  ،كاألكزاعي ،كالعمماء مف أتباع التابعيف : كسفياف الثكرم-ّ
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سحاؽ بف راىكيو .  ،المبارؾ  كا 
الداكدم اعتمد عمى استقراء كبيذا يتضح جميان لمعياف أف  

كىذا ،كاستنباط األحكاـ الشرعية منيا ،النصكص الصحيحة
 .األسمكب كاف ميٍعتمدان 

ككاف المسممكف  ،في القرف الثاني كالثالث كالرابع اليجرم 
 .(ُ)سبقيف في كضع المناىج التحميمية كاالستردادية

 غياث األمم في التياث الظمم كتاب : النموذج الثاني
 ترجمة المؤلف :أوًل : 

ىك عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف محمد الجكيني، 
 ْٖٕ - ُْٗأبك المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ الحرميف )

ـ(مف أصحاب الشافعي.كلد في جكيف  َُٖٓ - َُِٖىػ = 
)مف نكاحي نيسابكر( كرحؿ إلى بغداد، فمكة حيث جاكر أربع 

تى كدر س، جامعان طيريؽى المذاىب. ثـ سنيف.كذىب إلى المدينة فأف
عاد إلى نيسابكر، فبنى لو الكزير نظاـ الممؾ ) المدرسة 

 النظامية( فييا. ككاف يحضر دركسو أكابر العمماء.
 شيوخو :
لقد أخذ إماـ الحرميف العمـ عف كؿ عالـ يمقاه سكاء في  

رحبلتو أك خبلؿ مناظراتو كتدريسو، فقد عاصر الجكيني في 

                                      
(كتاب األمكاؿ، أحمد بف نصر الداكدم، تحقيؽ كدراسة كمقارنة : رضا محمد سالـ ُ)

 -ُـ، ص ََِٖلبناف، الطبعة األكلى،  –شحاده، دار الكتب العممية، بيركت 
َٕ  . 
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 يا عدد كبير مف العمماء المعركفيف .كر كخارجنيساب
كالده: الشيخ أبك محمد عبد ا بف يكسؼ الجكيني، -ُ

الفقيو الذم تربى إماـ الحرميف عمى يديو، كنيؿ مف معينو، فأخذ 
عنو الفقو كالخبلؼ كاألصكؿ كعمكـ العربية، كحفظ عمى يديو 

 القرآف الكريـ.
ي كىك عبد الجبار بف أبك القاسـ اإلسفراييني، اإلسكاف-ِ

ىػ (، شيخ إماـ الحرميف  ِْٓعمي بف محمد بف حسكاف ) ت 
في الكبلـ، كىك شيخ جميؿ كبير مف أفاضؿ عمماء عصره، كمف 
رؤساء الفقياء كالمتكمميف، كمف أصحاب األشعرم، أخذ عنو 

 إماـ الحرميف أصكؿ الديف كالكبلـ.
حسف،  أبك عبد ا الخباز محمد بف عمي بف محمد بف-ّ

كقرأ عمى كالده كعدد  ،ىػ (ْْٗ -ِّٕمقرئ نيسابكر كمسندىا،)
مف قراء القرآف، كصنؼ التصانيؼ كتصدر لئلقراء، كتخرج عمى 
يديو ألكؼ بنيسابكر، ككاف إماـ الحرميف يبكر كؿ يـك قبؿ 
االشتغاؿ بالتدريس إلى مسجد أبي عبد ا الخباز يقرأ عميو 

 القرآف. 
 تالميذه :

آثار اإلماـ الجكيني عمى التأليؼ كالتصنيؼ فقط قتصر ـ تل
بؿ جمع بيف التأليؼ كالتدريس، فككف مدرسة مف أشير المدارس 
تجمت في األئمة كالعمماء الذيف تخرجكا مف مدرستو. في ىذا 
يقكؿ السبكي: "كتخرج بو جماعة مف األئمة كالفحكؿ، كأكالد 
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 (ُ)الصدكر، حتى بمغكا محؿ التدريس في زمانو"
كاشتغؿ عميو الطمبة، كرحمكا إليو مف "ؿ ابف كثير قا

كىـ عمى كجو  ،(ِ)األقطار، ككاف يحضر مجمسو ثبلثمائة متفقو"
األخص اإلماـ الغزالي، اإلماـ الخكافي كالكيا، كصفيـ شيخيـ 
بقكلو: "الغزالي بحر مغدؽ، كالكيا أسد مخرؽ، كالخكافي نار 

 (ّ)تحرؽ"
 مؤلفاتو : 

ترؾ إماـ الحرميف لممكتبة اإلسبلمية ثركة فكرية تستحؽ 
 اإلعجاب كالتقدير كمف أىميا : 

 العقيدة النظامية في األركاف اإلسبلمية -ُ
 البرىاف في أصكؿ الفقو . -ُ
نياية المطمب في دراية المذىب في فقو الشافعية،   -ِ

 اثنا عشر مجمدا.
 في أصكؿ الديف، عمى مذىب األشاعرة. الشامؿ -ّ
 شاد في أصكؿ الديف .اإلر   -ْ
 الكرقات في أصكؿ الفقو . -ٓ

جاكر بمكة كالمدنية أربع سنيف فمقب بإماـ الحرميف، كيمقب 
بضياء الديف، كتكفي بقرية يقاؿ ليابشتغاؿ مف أعماؿ 

                                      
 .ُٕٔ/ٓ(طبقات الشافعية الكبرل: ُ)
 .ُِٖ/ُِ(البداية كالنياية: ِ)
 .ُٔٗ/ٔطبقات الشافعية الكبرل: (ّ)
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 .(ُ)نيسابكر
 ثانيًا : التعريف بالكتاب ومنيج المؤلف :

لمكتاب : خاض في أميات المسائؿ  (ِ)قاؿ المحققكف
السياسية كفؽ األفكار المنعقد عمييا اإلجماع بيف عمماء أىؿ 

 السنة كالجماعة منيا :
نفي النص عمى اإلمامة ح لكي يرد األمر إلى األمة ممثمة 

كىي فكرة رئيسة اعتمدىا شيكخ ،في صفكفيا مف أىؿ الحؿ كالعقد
خالفة التي تحاكؿ تفضيؿ أىؿ السنة كالجماعة ؛ لنقض اآلراء الم

أك  ،كفكرة النص كالعصمة لدل الشيعة ،الحكاـ بإسناد مزايا ليـ
كىي ال  ،الفكرة الفارسية التي تجعؿ مكانتيـ فكؽ مستكل البشر

تختمؼ في جكىرىا عف نظرية التفكيض اإلليي ) الثيكقراطية ( 
 أكركبا قركنان في العصكر الكسطى التي حكـ بيا ممكؾ الغرب

فرد إماـ الحرميف فصبلن كبيران في القكؿ في النص كفي كقد أ
ثبكتو كانتفائو كناقش أدلة الشيعة القائميف بالنص الصريح أك حكـ 

 ،كانتيى إلى بطبلف مف يد عي العمـ بالنص ،بالمرامز كالدالالت
 كالقطع بأنو لـ يجر مف رسكؿ ا صمى ا تكلية كنصب . 

كأكد عمى أف عقد اإلمامة ىك اختيار اإلماـ مف أىؿ الحؿ 

                                      
(، كفيات ُٓٔ/ٓاإلماـ الجكيني في : طبقات الشافعية الكبرل ) (انظر ترجمة ُ)

 (  . ّٖٓ/ ّ، شذرات الذىب، ) ُّْ/ ِاألعياف، ) 
(ِ) 
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 ،كاستعرض في باب كبير لتفصيؿ ما إلى األئمة كالكالة ،كالعقد
كبيف أف الغرض الكمي فييا : استبقاء قكاعد اإلسبلـ طكعان 

كأف يحرص اإلماـ عمى جمع عامة الخمؽ عمى مذاىب ،ككرىان 
 . السمؼ السابقيف 

 اليدؼ مف كتابو بأركاف ثبلثة: كيحدد اإلماـ الجكيني
 أحدىا : القكؿ في اإلمامة كما يميؽ بيا مف أبكاب .

 الثاني : في تقدير خمك الزماف عف األئمة ككالة األمة .
 الثالث : في تقدير انقراض حممة الشريعة . 

كقد أدل بو ىذا التحديد الدقيؽ لغرض الكتاب إلى بياف 
ييا كؿ مسمـ في أم عصر مف أحكاـ الشرع الكمية التي يحتاج إل

 األعصار . 
ذا كاف كاحدانمثؿ اإلمامالماكردم يكرد في كتابو األحكاـ  كا 

فإف الجكيني  ،السمطانية بعض اآلراء يسردىا سردانكال يرجح قكييا
 ،مستبعدانمايراه غير ذلؾ ،حرص عمى ترجيح ما يراه صحيحان 
اجتياده فامتاز إلى جانب  ،مرشدانكلي األمر إلى اتباع األصح

 . بشجاعة العالـ اآلمر بالمعركؼ كالناىي عف المنكر 
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 المبحث الثاني
 مؤلفات عصرية حديثة

كما صن ؼ األقدمكف صن ؼ أيضان المحدثكف فأجادكا  
 :فيمف ىذه المصنفات المعاصرة ك  ،النظـ اإلسبلمية  كأفادكا في

 :لنظام السياسيأوًل: ا
) نقد كتاب  الحديثاإلسالم والخالفة في العصر "-ُ

 (ُ)حمد ضياء الديف الريسمد.  ،" اإلسبلـ كأصكؿ الحكـ
 . 
مكسكعة السياسة الشرعية ) مصنفات السياسة -ِ

الشرعية في مصر في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف 
 ،ـَُِٖىػ / ُّْٗ ،إصدار دار اإلفتاء المصرية ،(

تضمنت البحكث التي ألفيا كبار  ،في أربعة مجمدات
اء األزىر الشريؼ في ىذا المجاؿ أمثاؿ : الشيخ عمم

كالشيخ عمي  ،كالشيخ محمد البنا ،عبد الكىاب خبلؼ
 –كشيخ األزىر الشيخ محمد الخضر حسيف  ،الخفيؼ

 .-رحميـ ا 
 ،د. عبد الرازؽ أحمد السنيكرم ،فقو الخالفة وتطورىا-ّ
 ىػ ( .ُُّٗ)ت 

ظافر ،اإلسالمينظام الحكم في الشريعة والتاريخ -ٓ
                                      

( أستاذ التاريخ اإلسبلمي بجامعة القاىرة، كصدرت الطبعة األكلى مف الكتاب ُ)
 ـ .  ُّٕٗىػ / ُّّٗ
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 القاسمي .
 ثانيًا: النظام القتصادي :

محمد أبك  ،أسس النظاـ المالي كاالقتصادم في القرآف-ُ
سمسمة دعكة الحؽ الصادرة عف رابطة العالـ  ،الميث الخير آبادم
 ـ . ُُٗٗ، ُُٗاإلسبلمي العدد 

د.شكقي أحمد  ،االقتصاد اإلسبلمي ىك البديؿ الصالح-ِ
الحؽ الصادرة عف رابطة العالـ اإلسبلمي  سمسمة دعكة ،دنيا

 ـ . ُُٗٗ، ُُٗالعدد 
 .ـ َََِد. أحمد شمبي )ت  ،االقتصاد في الفكر اإلسبلمي-ّ
 ـ ( َُٖٗ)ت ،محمد باقر الصدر ،اقتصادنا-ْ
د. عيسى عبده )ت  ،االقتصاد اإلسبلمي مدخؿ كمنياج-ٓ

َُٖٗ . ) 
 ثالثًا: مؤلفات في النظام القضائي :

د. عبد الكريـ  ،القضاء في الشريعة اإلسبلميةنظاـ -ُ
ىػ / َُْٗالطبعة الثانية  ،ـ ( َُِْزيداف ) ت 

 ـ .ُٖٗٗ
النظاـ القضائي في الفقو اإلسبلمي، د. محمد رأفت -ِ

 ،دار البياف ،( الطبعة الثانيةـَُِٔعثماف ) ت  
 ـ .ُْٗٗىػ / ُُْٓ

محمكد بف  محمد بف ،تاريخ القضاء في اإلسبلـ-ّ
 ـ .ََِٖالطبعة األكلى  ،عرنكس
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د.كىبة الزحيمي ،تاريخ القضاء في اإلسبلـ-ْ
 ـ ( .َُِٓ)ت

 رابعًا : النظام الجتماعي :
 ـ (.ُّٕٗ)ت  ،الطاىر بف عاشكر ،النظاـ االجتماعي-ُ
تقي الديف النبياني )ت  ،النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ-ِ
 ـ ( ُٕٕٗ
اإلماـ محمد أبك  ،كتاب "التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ"-ّ

 ى (.ُّْٗزىرة ) ت
د.عبد ا ناصح  ،كتاب "التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ"-ْ

 ىػ ( َُْٖعمكاف ) ت 
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 المبحث الرابع
 نماذج لمؤلفات حديثة تفصيالً 

 : كتاب التراتيب اإلدارية لمكتاني  األولالنموذج 
  أوًل : ترجمة المؤلف :

أبك العباس الكتاني: مف ىك أحمد بف جعفر بف إدريس،  
 عمماء )القركييف( مكلده ككفاتو بفاس.

ىػ ُِّٖ -َُّٓكاف كاسع المعرفة بالحديث كرجالو )  
ككاف منذ نشأتو عمى غيركالء لؤلسرة  ،ـ ( ُِٔٗ -ُٖٖٖ/ 

كلما حج  تعرؼ إلى رجاؿ الفقو  ،العمكية المالكة في المغرب
كنس كالحديث في مصر كالحجاز كالشامكالجزائر كت

 ،ككاف جم اعة لمكتب ،بأحماؿ مف المخطكطاتوعاد ،كالقيركاف
ذخرت خزانتو بالنفائس، كضمت بعد سنكات مف استقبلؿ المغرب 

كلو عمى كثير منيا تعميقات  ،إلى خزانة الكتب العامة في الرباط
 بخطو في ترجمة بعض مصنفييا أك التنبيو إلى فكائد فييا . 

 ،( كاف الكتاني في باريسـ ُٓٓٗكلما استقؿ المغرب)  
 ى اف مات بيا .فاستمر إل
أكثرىا عند نجمو األستاذ محمد  كتابا كرسالة، َٕلو  

إبراىيـ الكتاني، بالرباط، منيا )المنيج المميح في شرح مقفؿ 
ك )أعذب  ( شرح لمبخارٌم، كتب منو ثبلثة مجمدات،لصحيح ا

( ك المديح  لمنيؿ الفسيح عمى بردة( ك )االمناىؿ عمى الشمائؿ 
المنى كالسكؿ ( ك )منتيى العبقرية عمى الصبلة المشيشية)الحمؿ 
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( ك )الفتح الرباني عمى تكحيد رسالة ابف أىبي في شمائؿ الرسكؿ 
ٍيد القي ( ك الفائض عمى ىمزية ابف الفارض ( ك )المدد ركاني زى

ؿ المسالؾ عمى ( ك )أسيإلليية عمى اليمزيةالبكصيرية)الفيكضاتا
استكعب فيو  ،ككتابو ) التراتيب اإلدارية ( ،(ألفية ابف مالؾ 

كتاب ) تخريج الدالالت السمعية ( ألبي الحسف عمي بف محمد 
 .  (ُ)كزاد عميو أضعاؼ فصكلو،الخزاعي

 ثانيًا : التعريف بالكتاب :
) نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب  عنكاف الكتاب 

كىك مجمد ضخـ في جزئيف ،كالكتاب بديع في بابو ،اإلدارية (
اعتنى بتحقيقو د / عبدا  ،( صفحة ََٕعمى أكثر مف ) 

ككاف أكؿ طباعة لو  ،كىي الطبعة التي اعتمدت عمييا ،الخالدم
اعتمد الكتاني  ،كتب لو محققو مقدمة ال بأس بيا ،ىػُّْٔعاـ 
تخريج عمى نصكص مف كتاب التممساني )  –رحمو ا  –

ككتب  ،جعميا كالمقدمات ألبكابكتابو ىذا ،الدالالت السمعية (
ىذه النصكص بيف ىبلليف بخط أسكد لتككف أبيف مف كبلـ 

كقد كتب الكتاني ،ثـ زادعمييا في مكضكعيا الكثير ،الكتاني نفسو
مقدمة ضافية ماتعة طكيمة لكتابو " التراتيب اإلدارية مف ص ) 

الفكائد بي ف فييا المصنؼ منيجو  ( كىي مقدمة غزيرة ٕٔ -ُُ
كبيف ما ،كفكرة كتابو كالمراجع التي اعتمد عمييا في التصنيؼ

 كىك كثير جدان . ،زاده عمى كتاب التممساني
                                      

 ( . َُٖ/ ُ(األعبلـ، الزركمي، ) ُ)
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كقد رجع الكتاني في كتابو ىذا إلى كتب السنة المشرفة   

ككذا كتب التراجـ  ،ككتب السيرة عمى كثرتيا ،كشركحيا الكثيرة
كما رجع إلى التفسير كالفقو  ،كالطبقات كاألدب كاألنساب كالتاريخ

 ،بمذاىبو كاألصكؿ كالتصكؼ  كالمغة كالسياسة كالطب كالحكمة
مئات مف المراجع تحت ىذه الفنكف ما –رحمو ا  –كقد ذكر 

بيف مخطكط كمطبكع مما يدؿ عمى مدل الجيد المبذكؿ في جرد 
 ت كاستخراج نفائسيا مما يتعمؽ بمكضكع كتابو .ىذه المطكال

عف كتابو ىذا : " كقد عممت عمى  –رحمو ا  –قاؿ  
الكتابة في ىذا المكضكع بمساف يناسب ركح العصر كقمـ يرمي 

كاألفيد  ،كاالقتصار عمى األرجح ،إلى ترجيح مييع االختصار
 .(ُ)" مف غير خركج عف المكضكع 

أكليا : ،ثمانية أقساـ في جزئو األكؿاحتكل الكتاب عمى  
 ،كآخرىا قسـ في ) سائر العماالت ،قسـ في الخبلفة كالكزارة

أما الجزء الثاني  ،كتحت كؿ قسـ أبكاب بعضيا فاؽ العشريف بابان 
فبدأه المؤلؼ بالقسـ التاسع تحت عنكاف : في ذكر حرؼ 
كصناعات كانت في عيد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كذكر 

ف عمميا مف الصحابة " كختـ الكتاب بالقسـ العاشر كتحت م
 ىذيف القسميف عشرات مف األبكاب كالمكضكعات .

                                      
(التراتيب اإلدارية، محمد عبد الحي الكتاني، تحقيؽ : عبدا الخالدم،دار الكتب ُ)

 .  ّّ، ص ُالعممية، بيركت، د. ت،د.ط، ج
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كمف ىنا ،كيمتاز الكتاب بكـ ىائؿ مف العمـك كالمعمكمات 
كلـ ييصن ٍؼ في بابو مثمو  مف ،كثرت فكائده كأغنى عف كثير

حيث التبحر كالغكص في أعماؽ التراث كجرد المطكالت 
 قكؼ عمى النكادر كسكبيا في قالب مف العمـ مرتب كمقنع .كالك 

 : كتاب ) اإلدارة في اإلسالم ( . النموذج الثاني
سبلـ غيره مف األنظمة الكضعية في كضع لقد سبؽ اإل

كتاب كمف الكتب التي تذكر في ىذا المضمار )  ،أسس اإلدارة
 . (ُ)أحمد إبراىيـ أبك سفمدكتكر / ل (  اإلدارة في اإلسبلـ

كسكؼ أفصؿ لؾ القكؿ ىنا كما أشرت آنفان حكؿ ىذا 
الكتاب باعتباره نمكذجان لمؤلؼ عصرم في مجاؿ النظـ 

 اإلسبلمية .
 أوًل : الوصف الظاىري :

 ،مف القطع المتكسط ،( صفحةَِٖيقع الكتاب في ))أ(
ثبتباليكامش كالمراجع كممحؽ بو  ،كيحتكم عمى مقدمة كقسميف

                                      
ـ حصؿ عمى ُّٓٗالسكداف،  –( ىك أحمد إبراىيـ أبك سف كلد بمحافظة رفاعة ُ)

 –ـ، ثـ دبمـك القانكف العاـ كاإلدارة ُٖٓٗجامعة لندف  –بكالكريكس اآلداب 
ـ، ثـ حصؿ عمى الماجستير في اإلدارة العامة،جامعة ُٗٓٗجامعة الخرطـك 

جامعة  –، كما حصؿ عمى دكتكراه الفمسفة في اإلدارة العامة ُِٔٗنيكيكرؾ 
ـ، شغؿ العديد مف الكظائؼ اإلدارية، كالمناصب ُٕٕٗجنكب كاليفكرنيا 

مديران لو، ثـ مديران العممية، فقد عمؿ نائبان لمعيد اإلدارة العامة بالسكداف، ثـ 
عامان ألكاديمية العمـك اإلدارية، كما أصبح عضكان في مجمس الشعب القكمي 

ـ، كما عمؿ مدرسان بقسـ اإلدارة العامة ُٕٗٗ -ُٖٕٗالسكداني في الفترة مف 
 ـ .   َُٖٗجامعة اإلمارات العربية المتحدة  –
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 لممؤلؼ .كالسيرة الذاتية 
 ،خص  القسـ األكؿ بالبحث عف الفكر اإلدارم كالنظرية)ب(

 كضمنو أربعة فصكؿ :
 الفصؿ األكؿ : عف صمة اإلنساف با كرسالتو في الكجكد .

 كالثاني : عف كظيفة الدكلة في اإلسبلـ .
 .كالثالث : عف الكاقع التاريخي لئلدارة في الدكلة اإلسبلمية 

 العامة كالمكظؼ في اإلسبلـ . كالرابع : عف الكظيفة 
كخص  القسـ الثاني بالبحث عف العممية اإلدارية في  – (ج)

 اإلسبلـ .
  ما في القسـ األكؿ فيصبح ةلتتم ،كضمنو ستة فصكؿ 

 مجمكع فصكؿ الكتاب عشرة تبدأ بػ : 
 التنظيـ .الفصؿ الخامس : 

 كالسادس : إلدارة شؤكف األفراد .
 اإلدارية .كالسابع : لمقيادة 

 كالثامف : لمرقابة اإلدارية .
 كالتاسع : لئلدارة المحمية 

كالعاشر: خاتمة لكؿ ذلؾ بعنكاف " نحك نظرية 
 .اإلدارة في اإلسبلـ " 

 ثانيًا : المضمون :
) أ ( المقدمة كيبيف فييا المؤلؼ ىدؼ الكتاب كىك : " إبراز 
الفكراإلدارم اإلسبلمي كما يحتكيو مف فمسفة كمف منياج متكامؿ 
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 لتسيير دفة اإلدارة في المجتمع اإلسبلمي . 
كما أباف عف الغرض مف الكتاب كىك : أ" ف نصكغ نظرية 

بلمية متكاممة إلدارة في اإلسبلـ مستمدة مف الشريعة اإلس
 كمضاىية لكؿ فكر معاصر في ىذا المجاؿ "

كما أكضح أف مف كاجباتنا أف نجعؿ مف المسمميف طميعة 
 . بمعنى أنننظـ حياتنا عمىكفقمبدأ اإلسبلـ ،حركية

كاإلسبلـ كعقيدة كمنيج لمحياة يربط بيف الركح كالجسد كبيف 
سمـ فيك يخمؽ الفرد المسمـ كلكف ال بد لمفرد الم ،الفرد كالمجتمع

قتصادية كاالجتماعية مف دكلة مسممة تنظـ الحياة السياسية كاال
كىذا يستمزمكجكد نظرية لئلدارة تبلئـ  ،عمى ضكء منيج اإلسبلـ

المنيج الحياتي كتعمؿ كجزء مف المحيط االجتماعي لممجتمع 
 .المسمـ 

كالذم جاء تحت عنكاف ) صمة )ب( كفي الفصؿ األكؿ 
يقرر أف تككيف الفرد اإلنساف با كرسالتو في ىذا الكجكد ( 

فإذا عرؼ الفرد ربو عرؼ صمتو بالككف  ،أصؿ لتككيف المجتمع
كما عرؼ أنالمجتمع يخضعمثؿ الككف لنظاـ ،كصمتو بالمجتمع
ذا كاف اليدؼ مف كجكد اإلنساف عبادة ا  ،كضعو الخالؽ كا 

 ،ى نظامو، فإف تحقيؽ اليدؼ إنما يتـ بعمارة األرضبالسير عم
 ،كعمى ىذا فسمة اإلسبلـ االعتداؿ كالتكسط ،ال بالرىبانية كالتبتؿ

 كصبغتو تيذيب الركح بالتفكر كذكر ا . 
كالذم جاء تحت عنكاف ) كظيفة  )ج ( كفي الفصؿ الثاني
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الدكلة في اإلسبلـ ( تحدث المؤلؼ عف طبيعة الدكلة 
كالدكلة في اإلسبلـ بصفة خاصة  ،يا بصفة عامةكصبلحيت

مقارنان بيف أنظمة الدكلة في النظـ المختمفة سكاء الديمقراطية أك 
كبيف نظاـ الدكلة في اإلسبلـ  ،الثيكقراطية أك األكتكقراطية

ليخمص بعد كؿ ىذه المقارنات إلى أف الدكلة في اإلسبلـ ال 
فيي  ،صرة عمييايمكف إطبلؽ أية تسمية مف التسميات المعا

دكلة ذات نظاـ فريد ال يصح القكؿ بأنو يتطابؽ مع أم مف 
ف تطابؽ في بعض الجزئيات فإنينظاـ  ،النظـ المعركفة كا 

 متكامؿ رباني .
كىي  ،ثـ حدد المؤلؼ الكظائؼ الرئيسية لمدكلة في اإلسبلـ

قامة  ،كتكزيع المكارد المالية بالعدؿ ،عبادة ا في األرض كا 
 نظيـ الحياة االقتصادية كاالجتماعية .كت ،العدؿ

) د ( كفي الفصؿ الثالث كالذم جاء بعنكاف ) الكاقع 
التاريخي لئلدارة في الدكلة اإلسبلمية ( استعرض فيو المؤلؼ 

كعمى ضكء ذلؾ أباف : اف اإلسبلـ قد سبؽ الفكر  ،مفيكـ اإلدارة
 اإلدارم المعاصر إلى التأكيد عمى ركح ذلؾ المفيكـ مف حيث

كلكف اإلسبلـ يزيد  ،كالتقكيـ ،كالرقابة ،كالتخطيط،تضمنو اإلعداد
كما زاد ،عمى الفكر المعاصر بإحاطة ذلؾ المفيـك بإطار أخبلقي

ثـ استعرض العصكر اإلسبلمية ،عميو بربط كؿ عمؿ برضاء ا
كقد عمؽ عميو ببياف إدارة  ،مف العصر األكؿ ) عصر التشريع (

 ،التي تضمنت الشكرل، كالتنظيـ ،مـصمى ا عميو كس الرسكؿ
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كتحقيؽ الكفاية كالعدؿ، كانتقؿ إلى عيد الخمفاء الراشديف كمف 
تكزيع الدكلة –رضي ا عنو  –تبعيـ فأبرز في عيد أبي بكر 

عمى العماؿ في كاليات تخضع لمتنظيـ المركزم الذم يراقب 
 –رضي ا عنو  -كفي عيد عمر ،ىؤالء العماؿ بشتى الكسائؿ

كدخؿ  ،ظير استقبلؿ القضاءكتنكعت أساليب مراقبة العماؿ
ككضعت قكاعد الحكـ  ،التنظيـ عمى النكاحي المالية كاإلدارية

 –رضي ا عنو  –ثمحافظ الخميفة عثماف بف عفاف  ،المحمي
كسمؾ عمي بف أبي طالب نفس  ،عمى ىذه التنظيمات كطكرىا

 المسمؾ .
فظير  ،في الدكاكيف أما في العصر األمكم فقدكاف التكسع

 ،كديكاف الخاتـ،كديكاف الرسائؿ ،كديكاف الخراج ،ديكاف الجند
ككاف في الكاليات ثبلثة  ،عمى المستكل المركزم ،كديكاف البريد

 كالمستغبلت . ،كالرسائؿ ،دكاكيف ىي : الجند
كتطكر القضاء ،كفي العصر العباسي ظير نظاـ الكزارة

 بة . كأضيؼ إليو ديكاف المظالـ كالحس
) ىػ ( كفي الفصؿ الرابع كالذم جاء بعنكاف ) الكظيفة 
العامة كالمكظؼ في اإلسبلـ ( نجده يتحدث فيو عف الكظيفة 

 العامة فيقرر :
 أف الكظيفة أمانة كمسؤكلية . -
 كأنيا مسؤكلية شخصية .  -
 نيا تكميؼ كليست تشريؼ .كما أ -
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 كأنيا التزاـ اخبلقي .  -
أما المكظؼ العاـ كما يتعمؽ  ،عاـىذا بالنسبة لمكظيفة بكجو 

 بحقكقو ككاجباتو، فقد رت ب حقكقو عمى النحك التالي :
 الحقكؽ السياسية . -
 الحقكؽ العامة . -
 ،الحقكؽ المكتسبة بحكـ الكظيفة منمثؿ تقاضي األجر -

 كعدـ اإلرىاؽ كغيره .
 ما الكاجبات فقد شرح منيا ما يتعمؽ بػ : كأ

 الشريعة .المساىمة في تنفيذ أحكاـ  -
 اإلخبلص في العمؿ . -
 األمانة. -
 الطاعة . -

 ،إلى ىنا نجد المؤلؼ قد انتيى مف القسـ األكؿ مف الكتاب
كانتقؿ إلى القسـ الثاني بدايةمف الفصؿ الخامس كما أشرت 

 سابقان .
التخطيط كالتنظيـ كفي الفصؿ الخامس كالذم حمؿ عنكاف ) 
مكضحانكيؼ  ،طيطاإلدارم ( يستيؿُّ المؤلؼ ببياف معنى التخ

كاف التخطيط في مكة المكرمة يتدرج مف الدعكة السرية إلى 
الدعكة العمنية، ككيؼ أحيط بضبط النفس حفاظان عمى النكاة 

ابتعادان عف  ،مرتيف،كامرىـ باليجرة إلى الحبشة،األكلى لممسمميف
 األذل حتى تأمف ليـ جك اليجرة إلى المدينة المنكرة .
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 مبادئكينتقبللمؤلؼ مف التخطيط إلى التنظيـ فيشرح 
 التنظيـ اإلدارم اإلسبلمي مف مثؿ :

 التدرج الرئاسي . -
 التناسب بيف السمطة كالمسؤكلية . -
 الشكرل . -
 تفكيض الصبلحيات لمكالة كالقضاة . -

كختـ الفصؿ بتقديـ صكرة الييكؿ التنظيمي في عيد الرسكؿ 
 مفاء الراشديف كمف بعدىـ .كفي عيد الخ صمى ا عميو كسمـ

مف الكتاب كالذم حمؿ عنكاف ) كقد خص  الفصؿ السادس 
إدارة شئكف األفراد ( لبحث شؤكف األفراد مف الناحية اإلدارية 

 فتحدث عف:
كاختيار األصمح  ،سياسة التكظيؼ في اإلسبلـ -ُ

ثـ  ،عف طريؽ تحديد مياـ الكظيفة كمتطمباتيا
ستشارة الجماعية أك اال ،اختبار المتقدميف ليا

الختيار األنسب منيـ أك تعيينيـ لفترة ما تحت 
ثميكضح في قرار التعييف ما ليـ كما  ،االختبار
 عمييـ .

جكر في اإلسبلـ مف حيث تحديدىا، سياسة األ -ِ
مقدمان عمى أساس متطمبات الكظيفة كمتطمبات 
الحياة ضمف إطار التكسط فبل تقتير كال تبذير 
باإلضافة إلى إحاطة ذلؾ بالتأميف االجتماعي 
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الذم كسعو عمر بف الخطاب ليشمؿ المسمـ 
 كغير المسمـ حتى كلك لـ يكف مكظفان .

 .تنمية الكفاءات كالتدريب  -ّ
المرؤكس، مف العبلقات اإلنسانية بيف الرئيس ك  -ْ

كتقكية الشعكر باالنتماء  ،حيث إشاعة الطمأنينة
كالمشاركة، ثـ االعتراؼ بالجيكد كاإلشادة 
بالفضؿ لممحسنيف، كلفت النظر بالحسنى 

نتقاؿ إلى العقكبة إذا لـ تنفع طريقة كاال،أكالن 
مع التشجيع عمى حمؿ المسؤكلية  ،الحسنى

 بفضؿ االستعانة با .
كحؽ المكاطنيف في  ،مـحؽ المكظؼ في التظ -ٓ

كذلؾ ما يقابؿ نظرية " القضاء  ،التظمـ منو
 اإلدارم اليـك .  

أما الفصؿ السابع كالذم عنكانو ) القيادة اإلدارية في 
كبياف العناصر البلزمة اإلسبلـ ( فقد بدأه المؤلؼ بتعريفيا 

شرحان ضافيان عف كالتفريؽ بيف القيادة كالرئاسة، ثـ قدـ ،لقياميا
القيادة عند العمماء المحدثيف مف ديمقراطية أك تسمطية أك  أنماط
كأعطى تفصيبلن لدكر القائد في كؿ نمط، كخرج مف ذلؾ  ،حرة

بنتيجة يمخصيا قكؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنو : "إف ىذا 
في غير  ةكالقكي ،األمر ال يصمح فيو إال الميف في غير ضعؼ

 عنؼ " .
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كالتي تمثمت في مقكمات  ثـ قدـ المؤلؼ مقكمات القيادة
 ثبلث جاءت عمى النحك التالي :

الميارة الفكرية أك السياسية كقد ألمحإلييا بأمثمة متعددة  -
 في صمح الحديبية . أىميا مكقؼ الرسكؿ 

الميارة اإلنسانية كالتي تعني القدرة عمى التعامؿ مع  -
كتستمـز الفيـ المتبادؿ بيف القائد  ،األفراد كالجماعات

 كقدرتو عمى التأثير فييـ . ،كالجماعة
الميارة الفنية كالتي تعني المعرفة المتخصصة لفرع مف  -

فركع العمـ كالقدرة عمى األداء الجيد في حدكد 
كسيكلة استخداـ االدكات المتاحة في ىذا  ،التخصص

 التخصص .
الميارة الفنية كلـ يغفؿ المؤلؼ التطرؽ إلى متطمبات 

 كالتي أجمميا في عناصر أربع كىي : 
يصالو لمجماعة . -  اإليماف باليدؼ كا 
 القدرة عمى التخطيط كالتنظيـ . -
 االلتزاـ بالمسؤكلية كحسف التصرؼ . -
 تطكير المنظمة كنفاذ البصيرة . -

كانتقؿ المؤلؼ في الفصؿ الثامف إلى البحث في الرقابة 
الذاتية النابعة مف مفيـك المسؤكلية فأبرز دكر الرقابة  ،اإلسبلمية

ثـ تحدث عف أنكاع الرقابة  مف عصر  ،الفردية كاالمانة كالعدؿ
كالتي  ،كحتى عصر العباسييف صمى ا عميو كسمـالرسكؿ 
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 تبمكرت في األنكاع التالية :
 الرقابة اإلدارية كىي ما يقـك بو الجياز التنفيذم لمدكلة . -
 أكالرقابةالشعبية .رقابة المجتمع   -
 ،رقابة القضاء اإلدارم كالتي تشتمؿ عمى كالية المظالـ -

ككالية الحسبة، فالحسبة ىي أف يأمر اإلنساف بالمعركؼ 
كينيى عف المنكر، كيقضي حكائج الناس دكف مقابؿ 
مادم أك معنكم، كلكنو ينتظر األجر مف ا تعالى عمى 

 .ىذه األعماؿ
 ،لئلدارة المحمية في اإلسبلـأما الفصؿ التاسع فقد خصص 

كبياف مزاياىا ثـ كقد استيمو المؤلؼ بتعريؼ المركزية كالبلمركزية 
 في اإلسبلـ منيا . إلدارة المحميةالبحث عف مكاف ا

كاكضح بمناسبة ذلؾ اختبلؼ المصالح المحمية في 
البيئات اإلسبلمية المتنكعة كبينفكائد االستقبلؿ المالي 

إلى كجكد ىيئات استشارية مف  باإلضافة ،لكؿ كالية
أبناء الكالية كحقيـ في اتخاذ القرار المحمي باستقبلؿ تاـ 
كانتقؿ المؤلؼ مف ذلؾ إلى بياف صبلحيات الكالي كمنيا 

كالعماؿ كاإلشراؼ عمى  ،: إعداد الجيكش كتقميد القضاة
 ،بقصد حماية الديف ،جباية الخراج كالصدقات كتكزيعيا

قامة الحدكد كالزكد  عنحمى اإلسبلـ .  كا 
ككاف الفصؿ العاشر لب الكتاب كغايتو فقد حاكؿ 
المؤلؼ أف يقدـ فيو خبلصة ماتقدـ في ثكب نظرية 
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 شاممة تحت عنكاف : نحك "نظرية اإلدارة في اإلسبلـ " .
كظيكر  ،فاستعرض لذلؾ النيضة اإلسبلمية الحديثة

االىتماـ بدراسة الفكر اإلدارم اإلسبلمي ثـ شرح أىداؼ 
مع  ،كخصائص النظرية اإلدارية عند العمماء المحدثيف
 بياف نماذج مف نظريات اإلدارة المعاصرة مف مثؿ : 

) التركيز عمى المتغير  نظرية اإلدارة العممية  -
 االقتصادم (

) التركيز عمى المتغير مدرسة العبلقات اإلنسانية  -
 .اإلنساني ( 

يكؿ ) التركيز عمى متغير الينظرية البيركقراطية  -
 .التنظيمي كالسمطة الرسمية (

النظريات السمككية الحديثة ) التركيز عمى متغير  -
شباع الحاجات النفسية  المشاركة كاإلدارة كالديمقراطية كا 

 كحافز أساس لمسمكؾ اإلدارم ( . 
نظرية تحميؿ األنظمة ) التركيز عمى المتغير االجتماعي  -

 أك البيئي ( .
بنقدىا لدل عمماء الفف كأتبع البحث في كؿ نظرية 

ثـ ثنى بنقد عاـ لمجمكع النظريات مف  ،المعاصريف
حيث أف كؿ كاحدة منيا تنظر إلى جانب كتيمؿ 

 الجكانب األخرل .
كعمى ضكءىذا النقد أمكف أف ينتقؿ إلى عرض 
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 خصائص النظرية اإلسبلمية في اإلدارة كما يمي : 
الشمكلية منحيث النظر إلى كؿ الجكانب في  -1

اإلسبلـ الذم يحدد السمكؾ العاـ لمفرد فيأم إطار 
 مكقع مف مكاقعو مف جية كمف جية االرتباط
بالبيئة اإلسبلمية االقتصادية كاالجتماعية 

 كالسياسية .
العالمية : فبل تختص بأمة دكف أمة كال بزماف كال  -2

 بمكاف .
العقائدية : بمعنى االنطبلؽ منمبادمء اإلسبلـ  -3

 الربانية .
 كأىدافيا فإنيا تظير :أما غايتيا 

مف حيث تمجيد ،في كظيفة الدكلة في اإلسبلـ -ُ
قامة العدؿ كفير المناخ كت ،القيـ األخبلقية كا 

،عف طريؽ عمارة المناسب لعبادة ا
كنشر  (ُ)األرض،كذلؾ بتنفيذ أحكاـ الشريعة

 الدعكة اإلسبلمية . 
 كفي كظيفة اإلدارة اإلسبلمية . -ِ

 
 

                                      
األفراد أك الجماعات أك ( كال يجكز تنفيذ أحكاـ الشريعة عمى عمـك الناس مف ُ

 األحزاب بؿ ال بد أف يتـ ىذا األمر تحت ىيكمة الدكلة كسيادتيا.
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يختتـ ىذا الفصؿ العاشر (  ُٓٗكفي الصفحة  )  

كبو يختتـ ،بصكرة لنمكذج نظرية اإلدارة العامة في اإلسبلـ
فيخصص الصفحات الباقية لممصادر  ،المؤلؼ مباحث الكتاب

 نبذة عف حياتو كسيرتو الذاتية . كالمراجع كلتقديـ 
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 الفصل الخامس
 أىداف النظم اإلسالمية

 وفيو خمسة مباحث
 سعادة الفرد واألسرة. المبحث األول:
 استقرار المجتمع. المحث الثاني:
 السالم العالمي. المبحث الثالث:
 تحقيق مصالح العباد. المبحث الرابع:

 نشر رسالة اإلسالم. المبحث الخامس:
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 تمييد:
فنا تسعى لتحقيقيا في دنيا إف لمنظـ اإلسبلمية أىدا

النظـ اإلسبلمية تمؾ األىداؼ الشريفة التي تبرز ذاتية ،الناس
 المباركة.

 ويمكن إجمال تمك األىداف فيما يمي:
 سعادة الفرد كاألسرة. .ُ
 استقرار المجتمع. .ِ
 السبلـ العالمي. .ّ
 تحقيؽ مصالح العباد. .ْ
 نشر رسالة اإلسبلـ. .ٓ

ا فيما   كسأفرد لكؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼ مطمبنا خاصًّ
 :-إف شاء ا تعالى–يمي 
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 المبحث األول
 واألسرةسعادة الفرد 

مف أىـ أىداؼ النظـ اإلسبلمية: تحقيؽ سعادة الفرد  
كال عجب في ذلؾ؛ إذ أف ىذه النظـ صادرة عف كحي  كاألسرة.

إليي معصـك منز ؿ مف ًقبؿ خالؽ الخمؽ، العميـ بيـ كبما يىصمح 
كما تقرر عند الحديث عف "مصادر النظـ –ليـ كييصمحيـ 

مىؽى كىىيكى ، كينير حياتيـ كيسعدىـ. -اإلسبلمية" ـي مىٍف خى ﴿أىالى يىٍعمى
﴾ ًبيري  .(ُ)الم ًطيؼي اٍلخى

كمف ثىـ  فإف النظـ اإلسبلمية تيدؼ إلى تحقيؽ سعادة  
 الفرد كاألسرة عمى النحك التالي:

 أوًل: سعادة الفرد المسمم:
تعمؿ النظـ اإلسبلمية عمى تحقيؽ السعادة لمفرد المسمـ؛  

ؤمف بمبادئيا عمى االستسبلـ حيث ترٌبي ىذه النظـ الفرد الم
 الكامؿ كالخضكع التاـ   تعالى في كؿ أحكالو.

اًتي قاؿ ا    مىمى ٍحيىامى كى مى نيسيًكي كى ًتي كى بلى : ﴿قيٍؿ ًإف  صى
ؿي  .ًلم ًو رىب  اٍلعىالىًميفى  ًبذىًلؾى أيًمٍرتي كىأىنىا أىك  الى شىًريؾى لىوي كى

﴾ اٍلميٍسًمًميفى
(ِ). 
جٌؿ –كال شؾ أف المسمـ حيف ييمقي بكم يتو إلى ربو      

يدخؿ تحت ظبلؿ معيتو؛ حيث يقكؿ ا تعالى: ﴿ًإف  الم وى  -كعبل
﴾ مىعى ال ًذيفى ات قىكا ك ال ًذيفى ىيـ مٍُّحًسنيكفى

أم: معيـ بتأييده كنصره  ،ّ
                                      

 .ُْسكرة الممؾ: اآلية  - ُ
 . ُّٔ، ُِٔسكرة األنعاـ: اآليتاف  - ِ
 .ُِٖسكرة النحؿ: اآلية  - ّ
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بُّؾى ًإلى  ى كمعكنتو ... كىذه معية خاصة، كقكلو: ﴿ًإٍذ ييكًحي رى
ـٍ فىثىب تيكا ال ًذيفى آمىنيكا﴾ اٍلمىبلًئكىًة أىن ي مىعىكي

كقكلو لمكسى كىاركف:   ُ
ا أىٍسمىعي كىأىرىل﴾ افىا ًإن ًني مىعىكيمى ﴿الى تىخى

كقكؿ النبي صمى ا عميو   ِ
ٍف ًإف  الم وى مىعىنىا ﴾ . كأما ّكسمـ لمصديؽ كىما في الغار: ﴿الى تىٍحزى

ـٍ المعية العامة فبالسم ع كالبصر كالعمـ، كقكلو تعالى: ﴿كىىيكى مىعىكي
﴾ ميكفى بىًصيره ا كينتيـٍ كىالم وي ًبما تىٍعمى أىٍيفى مى

ـٍ تىرى ْ ، ككقكلو تعالى: ﴿أىلى
ا يىكيكفي ًمٍف نىٍجكل  ما ًفي اأٍلىٍرًض مى ا ًفي الس ماكاًت كى ـي مى أىف  الم وى يىٍعمى

ٍمسىةو ًإال  ىيكى ساًدسيييـٍ كىال أىٍدنى ًمٍف ذًلؾى ثىبلثىةو ًإال  ىيكى راًبعيييـٍ كىال خى 
ا كانيكا﴾ ـٍ أىٍيفى مى كىال أىٍكثىرى ًإال  ىيكى مىعىيي

... كمعنى ﴿ال ًذيفى ات قىكا﴾ ٓ
﴾أم فعمكا الطاعات،  أم ترككا المحرمات، ﴿ك ال ًذيفى ىيـ مٍُّحًسنيكفى

عمى  فيؤالء ا يحفظيـ كيكمؤىـ كينصرىـ كيؤيدىـ كيظفرىـ
 ٔ«أعدائيـ كمخالفييـ 

أحاطو ربو  كال يخفى أف مف دخؿ في معية ا      
ًمٍف  بحفظو؛ حيث يقكؿ ا تعالى: ﴿لىوي ميعىق بىاته م ف بىٍيًف يىدىٍيًو كى

ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف أىٍمًر الم ًو﴾ أم: لمعبد مبلئكة يتعاقبكف عميو، ٕخى
 ٖنو مف األسكاء كالحادثاتحرس بالميؿ كحرس بالنيار، يحفظك 
                                      

 .ُِسكرة األنفاؿ:مف اآلية  - ُ
 .ْٔسكرة طو: مف اآلية  - ِ
 .َْسكرة التكبة: مف اآلية  - ّ
 .ْسكرة الحديد: مف اآلية  - ْ
 .ٕسكرة المجادلة: مف اآلية  - ٓ
 .ِٖٓ/ْتفسير القرآف العظيـ، اإلماـ ابف كثير:  - ٔ
 .ُُسكرة الرعد: مف اآلية  - ٕ
 .ّٕٓ/ْتفسير القرآف العظيـ، اإلماـ ابف كثير:  - ٖ
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 ىك السعيد حقًّا. كال ريب أف مف كاف في حفظ ا      
كمف أجؿ تحقيؽ ىذه السعادة: شرعت النظـ اإلسبلمية      

لمفرد أف يعيش حياتو بعيدنا عف الطغياف مف جية، كعف 
 االستضعاؼ مف جية أخرل.

خميفة  -في الرؤية اإلسبلمية–كذلؾ حيث إف اإلنساف      
ًئكىًة ًإن ي  بُّؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىاؿى رى  سبحانو كتعالى في األرض: ﴿كىاً 

ًميفىةن﴾ اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى ، كىك مكم ؼ .. كمسئكؿ .. كحر .. ُجى
كحامؿ ألمانة عمراف ىذه األرض .. كصاحب استطاعة كقدرات 

ا ما في السماكات كاألرض؛ ليتمكف مف أداء .. كلو سخر 
 أمانة االستخبلؼ كرسالة العمراف.

لكف فمسفة الخبلفة كاالستخبلؼ تجعؿ مكانة اإلنساف      
 كسطنا:

فبل يصح لقدراتو كممكاتو أف تذىب بو إلى حيث يظف      
نفسو سيد ىذا الككف، المكتفي بذاتو، كالمؤل و لعقمو كممكاتو، 

عف رعاية كمعكنة مف خمقو كاستخمفيكاستنابو...  كالمستغني
فطريؽ االستفراد كاالستغناء ىذا ىك مقدمة الطغياف، كصدؽ ا 

نسىافى لىيىٍطغىى * أىف ر آهي اٍستىٍغنىى﴾  ِالعظيـ إذ يقكؿ: ﴿كىبل  ًإف  اإٍلً
كما ال يصح ليذا اإلنساف أف ييمؿ ما لو مف طاقات      

بالجبرية أك التكاكؿ أك االستسبلـ  كممكات كقدرات، فيعطميا
كالخضكع... فيتخم ى عف مكانة الخميفة المفك ض، كعف رسالة 
كأمانة العمراف التي خمقو ليا ا سبحانو كتعالى، ففي ىذا 

                                      
 .َّسكرة البقرة: مف اآلية  - ُ
 . ٕ، ٔلعمؽ: اآليتاف سكرة ا - ِ
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الخيار البائس ظمـ لمنفس، كتفريط في عمةو لمخمؽ اإلليي 
ًئكىةي ظى  ـي اٍلمىبلى ف اىي ـى كينتيـٍ لئلنساف ﴿ًإف  ال ًذيفى تىكى ـٍ قىاليكا ًفي اًلًمي أىنفيًسًي

ـٍ تىكيٍف أىٍرضي الم ًو كىاًسعىةن  قىاليكا كين ا ميٍستىٍضعىًفيفى ًفي اأٍلىٍرًض قىاليكا أىلى
سىاءىٍت مىًصيرنا﴾ ـي كى يىن  ـٍ جى ٍأكىاىي كا ًفييىا فىأيكلىًئؾى مى فىتييىاًجري

ُ 
ي اآلية الكريمة عامة في كؿ مف أقاـ بيف ظيران كىذه

المشركيف كىك قادر عمى اليجرة كليس متمكنا مف إقامة الديف 
، كال ِفيك ظالـ لنفسو، كمرتكب حراما باإلجماع كبنص ىذه اآلية

ف كانت  يفيـ منيا الدعكة إلى التنكر لؤلكطاف كضركرة اليجرة كا 
 غير شرعية. 

فالخبلفة كاالستخبلؼ: كسط بيف "فردية الطغياف  
 ة االستضعاؼ كالمذلة".كاالستغناء"، كبيف "جبري

كحتى تتحقؽ ىذه الفمسفة اإلسبلمية مف كراء خمؽ اإلنساف 
 : جاءت الرساالت السماكية برعاية ا -فمسفة االستخبلؼ–

كتدبيره لدنيا ىذا اإلنساف، كذلؾ حتى تستقيـ مسيرتو عمى 
صراطو المستقيـ، صراط الخميفة الذم ال يطغى فيغتصب 

ف، كال ينحط إلى درؾ الجبرية كالتفريط السمطة المطمقة في الكك 
مكانات. فيما خمؽ ا   لو كسخر مف طاقات كممكات كا 

كحتى تتحقؽ ىذه الكسطية الجالبة لسعادة الفرد: جاءت  
النظـ اإلسبلمية بالعديد مف القكاعد كاألحكاـ التي تمثؿ الركابط 

                                      
 .ٕٗسكرة النساء: اآلية  - ُ
(، دار ِٕٓ/ ّالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، تأليؼ أ.د/ محمد سيد طنطاكم ، ) - ِ

 ، بدكف تاريخ.ُالنيضة، الفجالة القاىرة، ط
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 ُالجامعة التي تجعؿ مف "األفراد" "أمة".
في المنيج -كطريؽ الجماعة  إذ أف طريؽ الفرد»

ال يختمفاف كال يتصادماف كال يتعارضاف .. فالمنيج  -اإلسبلمي
يحتـ عمى الفرد أف يبذؿ أقصى طاقتو الجسمية كالعقمية في 
العمؿ كاإلنتاج، كأف يبتغي في العمؿ كاإلنتاج كجو الٌمو، فبل 
يظمـ كال يغش كال يخكف، كال يأكؿ مف سحت، كال يحتجز دكف 

مع االعتراؼ الكامؿ لو -المحتاج في الجماعة شيئنا يممكو أخيو 
بممكيتو الفردية لثمرة عممو، كاالعتراؼ لمجماعة بحقيا في مالو 

-كالمنيج يسجؿ لمفرد عممو  -في حدكد ما فرض الٌمو كما شرع
عبادة لٌمو يجزيو عمييا  -في ىذه الحدكد ككفؽ ىذه االعتبارات

 ِ«اآلخرة بالبركة في الدنيا، كبالجنة في
كال يخفى أف سعادة الفرد تكمف في تطبيؽ ذلؾ المنيج 

 اإلسبلمي، كتجسيده كاقعنا عمميًّا في ىذه الحياة.
نيكا كىات قىٍكا لىكىف ٍرنىا       لىٍك أىف  أىٍىؿى اٍلًكتاًب آمى قاؿ تعالى: ﴿كى

ن اًت الن ًعيـً  ـٍ جى ٍمناىي ىٍدخى ـٍ كىألى ٍنييـٍ سىي ئاًتًي لىكٍ  .عى ـٍ أىقاميكا الت ٍكراةى  كى أىن يي
ًمف تىٍحًت  ـٍ كى ىكىميكا ًمف فىٍكًقًي ـٍ ألى ب ًي ما أينًزؿى ًإلىٍيًيـ م ف ر  نًجيؿى كى كىاإٍلً

﴾ ميكفى ا يىٍعمى ٍنييـٍ سىاءى مى كىًثيره م  ٍقتىًصدىةه كى ـٍ أيم ةه مُّ ٍنيي ًمًيـ م  أىٍرجي
ّ 

راف أصبلن كبيرنا مف أ صكؿ التصكر إف ىاتيف اآليتيف تقر 

                                      
. ُٗٔ-ُٖٔيراجع: في فقو المكاجية بيف الغرب كاإلسبلـ، د.محمد عمارة:  - ُ

 ـ.ََِّ -ى ُِّْ. األكلى، مكتبة الشركؽ الدكلية
. ِّٖخصائص المنيج اإلسبلمي في القرآف الكريـ، عمي بف نايؼ الشحكد:  - ِ

 بدكف.
 .ٔٔ، ٓٔسكرة المائدة: اآليتاف  - ّ
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اإلسبلمي، كمف ثىـ  فيما تمثبلف حقيقة ضخمة في الحياة 
 اإلنسانية. 

لى بياف ىذه الحقيقة  كلعؿ الحاجة إلى جبلء ذلؾ األصؿ، كا 
لـ تكف ماس ة كما ىي اليـك كالعقؿ البشرم، كالمكازيف البشرية، 
كاألكضاع البشرية تتأرجح كتضطرب، كتتكه بيف ضباب 

 ناىج، بإزاء ىذا األمر الخطير.التصكرات كضبلؿ الم
كيصدؽ القكؿ -يقكؿ ألىؿ الكتاب -سبحانو-إف الٌمو 

: إنيـ لك آمنكا كاتقكا؛ لكف ر عنيـ -كينطبؽ عمى كؿ أىؿ كتاب
 سيئاتيـ، كألدخميـ جنات النعيـ، كىذا جزاء اآلخرة. 

نيـ لك حققكا في حياتيـ الدنيا منيج الٌمو الممثؿ في التكراة  كا 
كما أنزلو الٌمو إلييـ مف التعاليـ؛ لصمحت حياتيـ  كاإلنجيؿ،

الدنيا، كنمت كفاضت عمييـ األرزاؽ، كألكمكا مف فكقيـ كمف 
تحت أرجميـ مف فيض الرزؽ، ككفرة النتاج، كحسف التكزيع، 

 ُكصبلح أمر الحياة.
كقكلو تعالى: :» -رحمو ا–قاؿ الحافظ ابف كثير  

ًمف ـٍ كى ىكىميكا ًمف فىٍكًقًي ًمًيـ﴾ يعني بذلؾ: كثرة الرزؽ  ﴿ألى تىٍحًت أىٍرجي
النازؿ عمييـ مف السماء كالنابت ليـ مف األرض. قاؿ عمي بف 
ـٍ ﴾يعني: ألرسؿ  ىكىميكا ًمف فىٍكًقًي أبي طمحة عف ابف عباس: ﴿ألى
ًمًيـ﴾ يعني: يخرج مف  ًمف تىٍحًت أىٍرجي السماء عمييـ مدرارنا، ﴿كى

                                      
يراجع: خصائص المنيج اإلسبلمي في القرآف الكريـ، عمي بف نايؼ الشحكد:  - ُ

َِٖ . 
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عيد بف جبير كقتادة األرض بركاتيا، ككذا قاؿ مجاىد كس
 .ُ«كالسدم
كذكر "فكؽ" ك "تحت" :»-رحمو ا–كقاؿ اإلماـ القرطبي  

 لممبالغة فيما يفتح عمييـ مف الدنيا.
ا   مىف يىت ًؽ الم وى يىٍجعىؿ ل وي مىٍخرىجن كنظير ىذه اآلية: ﴿كى

﴾ ٍيثي ال يىٍحتىًسبي ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي كى
مىىِ الط ًريقىًة  ، ﴿ كىأىف ل ًك اٍستىقاميكا عى

ىٍسقىٍيناىيـ م اءن غىدىقان﴾ نيكا كىات قىٍكا لىفىتىٍحنا ّألى لىٍك أىف  أىٍىؿى اٍلقيرىل آمى ، ﴿ كى
مىٍيًيـ بىرىكاتو م فى الس ماًء كىاأٍلىٍرًض﴾ عى

؛ فجعؿ تعالى التقى مف ْ
 «أسباب الرزؽ كما في ىذه اآليات

منيج الٌمو في كمف ثىـ  يتضح أف اإليماف كالتقكل كتحقيؽ  
كاقع الحياة البشرية في ىذه الحياة الدنيا، ال يكفؿ ألصحابو جزاء 

ف كاف ىك المقٌدـ كىك األدكـ-اآلخرة كحده  ، كلكنو كذلؾ -كا 
كفرةن -يكفؿ صبلح أمر الدنيا، كيحقؽ ألصحابو جزاء العاجمة 

يرسميا في صكرة حسية تجسـ معنى الكفرة  -كنماءن كحسف تكزيع
ًمف كالفيض، كذل ـٍ كى ىكىميكا ًمف فىٍكًقًي ؾ في قكلو سبحانو كتعالى: ﴿ألى
﴾ ـٍ ًمًي  تىٍحًت أىٍرجي

كما يتبيف أف ليس ىنالؾ طريؽ مستقؿ لحسف الجزاء في  
 ر مستقؿ لصبلح الحياة في الدنيا.اآلخرة، كطريؽ آخ

إنما ىك طريؽ كاحد، تصمح بو الدنيا كاآلخرة، فإذا تينكب  
                                      

 .ُّْ/ّتفسير القرآف العظيـ:  - ُ
 .ّ، ِسكرة الطبلؽ: مف اآليتيف  - ِ
 .ُٔسكرة الجف: اآلية  - ّ
 .ٔٗسكرة األعراؼ: مف اآلية  - ْ
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خيسرت اآلخرة. ىذا الطريؽ الكاحد ىذاالطريؽ: فسدت الدنيا ك 
 ىك: اإليماف كالتقكل، كتحقيؽ المنيج اإلليي في الحياة الدنيا.

يماف كشعكر قمبي كتقكل   كىذا المنيج ليس منيج اعتقاد كا 
منيج حياة إنسانية كاقعية،  -كتبعنا لذلؾ-فحسب، كلكنو كذلؾ 

قامتو  ىي التي  -مع اإليماف كالتقكل-يقاـ، كتقاـ عميو الحياة. كا 
تكفؿ صبلح الحياة األرضية، كفيض الرزؽ، ككفرة النتاج، 

 -في ظؿ ىذا المنيج-كحسف التكزيع، حتى يأكؿ الناس جميعنا 
 مف فكقيـ كمف تحت أرجميـ.

إف المنيج اإليماني لمحياة ال يجعؿ الديف بديبلن عف  
الدنيا، كال يجعؿ سعادة اآلخرة بديبلن عف سعادة الدنيا، كال يجعؿ 

يؽ اآلخرة غير طريؽ الدنيا. كىذه ىي الحقيقة الغائمة اليـك طر 
 ُفي أفكار الناس كعقكليـ كضمائرىـ كأكضاعيـ الكاقعية.

كال يخفى أف حياة الفرد في ظؿ ىذا المنيج اإلسبلمي:  
 تكفؿ لو السعادة في الداريف.
 ثانًيا: سعادة األسرة المسممة:

ة ال تكجد إال تحت إف السعادة الحقيقية لؤلسرة المسمم     
"نظاـ األسرة في ب ظبلؿ "النظـ اإلسبلمية" ؛ متمثمة فيما يعرؼ 
 اإلسبلـ" أك "النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ".

كذلؾ حيث تحرص النظـ اإلسبلمية عمى سعادة األسرة      
 مف خبلؿ تأسيسيا عمى منيج يكفؿ ىذه السعادة.

                                      
يراجع: خصائص المنيج اإلسبلمي في القرآف الكريـ، عمي بف نايؼ الشحكد:  - ُ

َِٖ-ُِٖ . 
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ف أفراد األسرة كيقـك ىذا المنيج عمى تكعية كؿ فرد م     
 بما لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات في إطار األسرة.

مت النظـ       كلضماف سعادة األسرة المسممة فص 
 اإلسبلمية الحقكؽ في إطار األسرة عمى النحك التالي:

 = الحقوق الزوجية:1
إف ثمة حقكقنا لمزكج عمى زكجتو، كحقكقنا لمزكجة عمى      

 زكجيا، كحقكقنا مشتركة بينيما.
 أما الحقوق المشتركة:  

كىي حقكؽ الزكجيف معنا في الكقت نفسو؛فأىميا ما      
 يمي:
 أ= حؽ االستمتاع استجابةن لداعي الفطرة: 

اًفظيكفى  ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري مىى  قاؿ تعالى: ﴿كىال ًذيفى ىي * ًإال  عى
﴾ ميكًميفى ـٍ فىًإن ييـٍ غىٍيري مى انييي مىكىٍت أىٍيمى ا مى ـٍ أٍك مى أىٍزكىاًجًي

كىك حؽ  ُ
مشترؾ ال يمنع منو أحد الزكجيف اآلخر، كألحدىما فسخ عقد 

 في اآلخر مانع مف االتصاؿ الجنسيالزكاج إذا كاف 
 ب= المعاشرة بالمعركؼ:  

كىذا الحؽ يمكف أف ترجع إليو كؿ الحقكؽ األخرل.      
كقد أمر ا تعالى بمعاشرة الزكج لزكجتو بالمعركؼ، فقاؿ: 

كًؼ﴾ كىيف  ًباٍلمىٍعري ﴿كىعىاًشري
. كلئف كاف األمر ىنا مكجيا لمزكج ِ

                                      
 .ٔ، ٓسكرة المؤمنكف: اآليتاف  - ُ
 . ُٗسكرة النساء: مف اآلية  - ِ
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ا مطالبة بأف تكفر مف جانبيا ىذه المعاشرة.  فإف الزكجة أيضن
لرحمة متبادلتيف بيف الزكجيف؛ المكدة كا كلذلؾ جعؿ ا 

مىؽى لىكيـ م ٍف  ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى لتتحقؽ الطمأنينة.قاؿ تعالى: ﴿كى
رىٍحمىةن ًإف  ًفي ذىًلؾى  د ةن كى عىؿى بىٍينىكيـ م كى ا ل تىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن أىنفيًسكي

﴾ كفى آليىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىك ري
ينة اعتبر ا تعالى . كتأكيدنا ليذه السكُ

كؿ كاحد مف الزكجيف كالمباس بالنسبة لآلخر، قاؿ تعالى: ﴿ ىيف  
﴾ ـٍ كىأىنتيـٍ ًلبىاسه ل ييف   ًِلبىاسه ل كي

كمما تتـ بو المعاشرة الحسنة: الكممة الطيبة، كالفعؿ 
المحمكد، كالتسامح، كالتعاكف، كاالحتراـ، كالتشاكر، كحفظ 

 لحميدة.األسرار، كسائر الخصاؿ ا
= التكارث، كىك حؽ آلي ناتج عف الزكاج دكف تأثير مف ج

الزكجيف أك أحدىما؛ حيث إف الزكاج مف أسباب التكارث، فممزكج 
نصؼ تركة زكجتو إف لـ يكف ليا كارث، كلو الربع إف كاف ليا 
فرع كارث، سكاء كاف الفرع منو أك مف غيره. كلمزكجة أك 

لـ يكف لو فرع كارث، كليا  الزكجات الربع مف تركة الزكج إذا
ا  ّأكليف الثمف إف كاف لو فرع كارث. ـٍ ًنٍصؼي مى لىكي قاؿ تعالى: ﴿كى

بيعي ًمم ا  لىده فىمىكيميالرُّ لىده فىًإف كىافى لىييف  كى ـٍ يىكيف ل ييف  كى ـٍ ًإف ل  كي تىرىؾى أىٍزكىاجي

                                      
: اآلية  - ُ  . ُِسكرة الرـك
 . ُٕٖسكرة البقرة: مف اآلية  - ِ
. دار ُّْ-ُِّالمجتمع كاألسرة في اإلسبلـ، محمد طاىر الجكابي: يراجع:  - ّ

 ـ.َََِ -ى ُُِْعالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع. الثالثة، 
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لى  ًصي ةو ييكًصيفى ًبيىا أىٍك دىٍيفو كى ٍكفى ًمف بىٍعًد كى ٍكتيـٍ تىرى بيعي ًمم ا تىرى ييف  الرُّ
ٍكتيـٍ ًمف  لىده فىمىييف  الثُّميفي ًمم ا تىرى ـٍ كى لىده فىًإف كىافى لىكي ـٍ كى ـٍ يىكيف ل كي ًإف ل 

ًصي ةو تيكصيكفى ًبيىا أىٍك دىٍيفو ﴾ بىٍعًد كى
ُ 

 = المعاكنة في تربية األكالد تربيةن إسبلمية.د 
 ىميا:وأما حقوق الزوج عمى زوجتو؛ فأ

اؿي   أ= طاعتو بالمعركؼ؛ ألف القكامة لو، قاؿ تعالى: ﴿الر جى
ا أىنفىقيكا  ًبمى مىى بىٍعضو كى ييـٍ عى ؿى الم وي بىٍعضى ا فىض  مىى الن سىاًء ًبمى قىك اميكفى عى

﴾ ـٍ ًمٍف أىٍمكىاًلًي
ِ 

كقكامة الرجؿ عمى زكجتو شيء طبيعي جدًّا كمعقكؿ كال بيد  
كجية شركة خطيرة، ككؿ شركة ال بيد  فييا مف منو؛ ألف  الحياة الز 

رئيس، فيكؼ بالعبلقة الزكجية التي تخصأخطر عبلقات اإلنساف 
 بغيره؟ 

إف  ىذه العبلقة الكريمة كالشركة الخطيرة ال بيد  ليا مف رئيسو 
يطاع في مكضع الخبلؼ حتى تبقى قائمة ببل انفصاـ، كالرجؿ 

ما قرره اإلسبلـ كيشيد لو  أحؽ بيذه القكامة مف المرأة، كىذا
 الكاقع كيطبقو البشر.

ثـ إف  ىذه القكامة ال غضاضة فييا عمى المرأة؛ ألنيا  
رادة الشر؛ ألف  خالية مف االستعبلء كالتسمط كاألىكاء كالتعسُّؼ كا 
الزكج يحرص عمى الخير لزكجتو، كال يريد برياستو عمييا 

                                      
 . ُِسكرة النساء: مف اآلية  - ُ
 . ّْسكرة النساء: مف اآلية  - ِ
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في استعماؿ قكامتو عمييا، استعبلء كال تكبرنا كال تسمطنا كال تعسفنا 
كفضبلن عف ذلؾ كمو فإف  عبلقتو بزكجتو مبنية عمى المكدة 
كالرحمةالمتيف غرسيما ا تعالى في قمبييما، فبل يتصكر فييا ما 

 يضايؽ المرأة كيجرح كرامتيا.
إف  اإلنساف يطيع باختياره كبكؿ سركر صديقو المخمص  

و في دائرة مف دكائر المحب لو، بؿ كيفرح إذا صار رئيسنا ل
الدكلة، فيكؼ الحاؿ برئاسة الزكج كقكامتو عمى زكجتو، كما بينو 
كبيف زكجتو مف المكد ة كالرحمة كاإلخبلص، كالحرص عمى ما 

 ُينفع الطرفيف ما ال نسبة بينو كما بيف صديقيف مخمصيف.
كقد أكد اإلسبلـ عمى حؽ الزكج عمى زكجتو في      

ـٍ فىبلى الطاعة بالمعركؼ، كمف  ذلؾ: قكلو تعالى: ﴿فىًإٍف أىطىٍعنىكي
﴾ مىٍيًيف  سىًبيبلن : } لك كنت آمرنا أحدنا أف يسجد ، كقكلو ِتىٍبغيكا عى

 ّألحد ألمرت المرأة أف تسجد لزكجيا {
: } ال يحؿ لممرأة ب= أال تأذف ألحد في بيتو إال بإذنو: قاؿ 

 ْو إال بإذنو {أف تصـك كزكجيا شاىد إال بإذنو، كال تأذف في بيت
= المحافظة عمى ماؿ زكجيا، فبل تتصرؼ في مالو إال بإذنو. ج

                                      
 .ُُٓ-ُُْيراجع: أصكؿ الدعكة، د.عبد الكريـ زيداف:  - ُ
 . ّْسكرة النساء: مف اآلية  - ِ
. كتاب الرضاع، باب ما جاء في حؽ الزكج عمى المرأة. ْٕٓ/ّسنف الترمذم:  - ّ

حو المحق ؽ.  كصح 
. كتاب النكاح،باب ال تأذف المرأة في بيت زكجيا ألحد َّ/ٕصحيح البخارم:  - ْ

  إال بإذنو.
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 ُ: } ال يجكز المرأة عطية، إال بإذف زكجيا {قاؿ 
بممقد كرد النيي عف تصرفيا في ماليا الشخصي إال      

: ، كذلؾ في قكلو -تقديرنا لحقو في القكامة عمييا-بإذف زكجيا 
، كمف ثىـ  فإف ِليا، إال بإذف زكجيا {} ال يجكز المرأة أمر في ما

 مف باب أكلى. -إال بإذنو–منعيا مف التصرؼ في ماؿ زكجيا 
كالحؽ أف إذف الزكج مطمكب في معظـ ما تريد المرأة      

القياـ بو، كذلؾ  كالخركج مف بيت الزكجية كلك لزيارة كالدييا أك 
 كلدىا مف غيره، كالصـك تطكعنا كىك شاىد.

في ذلؾ تقميؿ مف شأف الزكجة، بؿ ىك احتراـ كليس      
 لقكامة الرجؿ. 

= القياـ بشئكف البيت الداخمية مف تجييز طعاـ، كتنظيؼ د
 لباس، كترتيب مكاف ... إلخ.  

 وأما حقوق الزوجة عمى زوجيا؛ فأىميا:
 أ= الصداق:  

كيعني الماؿ الذم يقدمو الزكج حقًّا لمزكجة. قاؿ تعالى:      
ديقىاًتًيف  ًنٍحمىةن﴾ ﴿كىآتيكا الن سىاءى صى

أف الرجؿ يجب عميو دفع »أم  ّ
                                      

. كتاب الزكاة، باب عطية ٓٔ/ٓسنف النسائي، اإلماـ أحمد بف شعيب النسائي:  - ُ
 -ى َُْٔالمرأة بغير إذف زكجيا، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، حمب. الثانية، 

 ـ.ُٖٔٗ
. كتاب اليبات، باب عطية المرأة بغير إذف زكجيا.. ٖٕٗ/ِسنف ابف ماجة:  - ِ

 . كتاب اإلجارة، باب في عطية المرأة بغير إذف زكجيا. ِّٗ/ّكسنف أبي داكد: 
 . ْسكرة النساء: مف اآلية  - ّ
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ا، كأف يككف طيب النفسبذلؾ كما يمنع  الصداؽ إلى المرأة حتمن
المنيحة كيعطي النحمة طيبنا بيا، كذلؾ يجب أف يعطي المرأة 

 ُ«بذلؾ صداقيا طيبنا
 ب= النفقة:  

المراد بنفقة الزكجة:ما تحتاج إليو مف طعاـ ككسكة كمسكف 
 كأثاث كخدمة ككؿ ما يمزميا بالمعركؼ.

 ِقاؿ تعالى: ﴿ًليينًفٍؽ ذيك سىعىةو ًمف سىعىًتًو ﴾     
كقاؿ صمى ا عميو كسمـ: } كليف عميكـ نفقتيف ككسكتيف 

 ّبالمعركؼ {
مشغكلة بمصالحو, مما يمنعيا كألنيا محبكسة عمى الزكج 

مف التصرؼ كاالكتساب, فكجبت نفقتيا عميو كلك كانت ذمية مف 
ًبس لحؽ غيره  أىؿ الكتاب، عمبلن باألصؿ العاـ: "كؿ مف حي

 ْكمنفعتو فنفقتو عمى مف احتبس ألجمو".
 = العدل بينيا وبين غيرىا في حال تعدد الزوجات:ج 

أكثر مف كاحدة إلى  حيث إف مف حؽ الزكج أف يتزك ج     
 حد أربع زكجات.

ٍف ًخٍفتيـٍ أىال  تيٍقًسطيكا ًفي اٍليىتىامىى فىانًكحيكا       قاؿ تعالى: ﴿كىاً 

                                      
 . ُٕٖ-ُٖٔ/ِتفسير القرآف العظيـ، اإلماـ ابف كثير:  - ُ
 . ٕسكرة الطبلؽ: مف اآلية  - ِ
 . . كتاب الحج،باب حجة النبي َٖٗ-ٖٖٗ/ِصحيح مسمـ:  - ّ
 .  ُُٖ، أحمد عمي طو رياف: فقو األسرة - ْ
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ثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىال  تىٍعًدليكا  ثيبلى ٍثنىى كى مىا طىابى لىكيـ م فى الن سىاًء مى
فىكىاًحدىةن﴾

ُ 
ات في النفقات كالمقصكد بالعدؿ ىنا العدؿ بيف الزكج

 كنحكىا مما يمكف فيو العدؿ.
نما ىك مباح،  كتعدد الزكجات ليس كاجبنا كال مندكبنا، كا 
كالمباح يجكز فعمو كتركو، فيك خاضع لتقدير الشخص نفسو، 
اٌل تركو، كال تثريب عميو في  فإف رأل المصمحة فيو فعمو، كا 

 ِالحاليف.
 = الحقوق بين األبناء واآلباء:2 

كنا بيف األبناء كاآلباء، كحقكقنا لؤلبناء       إف ثمة حقًّا مشترى
 عمى أبكييـ، كحقكقنا لؤلبكيف عمى أبنائيما.

 أما الحؽ المشترؾ بيف األبناء كاآلباء فيك:      
حؽ التكارث، كىك حؽ آلي ناتج عف البنكة كاألبكة دكف      

ة كاألبكة مف تأثير مف الطرفيف أك أحدىما؛ حيث إنكبلن مف البنك 
 أسباب التكارث. 

ظ        ـٍ ًلمذ كىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي الم وي ًفي أىٍكالى قاؿ تعالى: ﴿ييكًصيكي
ف كىانىٍت  ا تىرىؾى كىاً  اأٍلينثىيىٍيًف فىًإف كيف  ًنسىاءن فىٍكؽى اٍثنىتىٍيًف فىمىييف  ثيميثىا مى

ٍيًو ًلكيؿ  كى  ا السُّديسي ًمم ا تىرىؾى ًإف كىاًحدىةن فىمىيىا الن ٍصؼي كىأًلىبىكى ٍنييمى اًحدو م 
ًو الثُّميثي فىًإف كىافى  ًرثىوي أىبىكىاهي فىؤًليم  كى لىده كى ـٍ يىكيف ل وي كى لىده فىًإف ل  كىافى لىوي كى

                                      
 . ّسكرة النساء: مف اآلية  - ُ
 .  ُُٔ: أصكؿ الدعكة، د.عبد الكريـ زيداف: يراجع - ِ
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ـٍ  ًصي ةو ييكًصي ًبيىا أىٍك دىٍيفو آبىاؤيكي ًو السُّديسي ًمف بىٍعًد كى لىوي ًإٍخكىةه فىؤًليم 
ةن ًمفى الم ًو ًإف  الم وى كىأىٍبنىاؤيكي  ـٍ نىٍفعنا فىًريضى ـٍ أىٍقرىبي لىكي كفى أىيُّيي ـٍ الى تىٍدري

ًكيمنا﴾ ًميمنا حى كىافى عى
ُ 

 أما حقكؽ األبناء عمى األبكيف؛ فأىميا:     
 أ= حق النسب:  

كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ حسف اختيار كؿ مف الزكجيف      
 سبة المكلكد إلى أبيو.لآلخر، ثـ إتماـ الزكاج الشرعي، ثـ ن

 ب= التسمية بالسم الحسن: 
؛ إلى أف ثمة أسماءن يحبيا ا  فقد أرشد النبي      

 ِ{: عبد ا، كعبد الرحمفحيث قاؿ: } أحب األسماء إلى ا 
استبدؿ باألسماء القبيحة  بؿ لقد ثبت أف النبي      

 -رضي ا عنيما–أسماء حسنة، كمف ذلؾ ما كرد عف ابف عمر
أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: غير اسـ عاصية، كقاؿ: } 

    ّأنت جميمة {
 = حق الرضاعة:ج

. -ما داـ في استطاعتيا–فعمى األـ القياـ بيذا الكاجب      
ٍف  ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمى دىىيف  حى قاؿ ا تعالى: ﴿كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالى

                                      
 . ُُسكرة النساء: اآلية  - ُ
 ف األسماء.. كتاب األدب، باب ما يستحب مُِِٗ/ِسنف ابف ماجة:  - ِ
 . كتاب األدب، باب في تغيير االسـ القبيح.ِٖٖ/ْسنف أبي داكد:  - ّ
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اعىةى﴾ ـ  الر ضى أىرىادى أىف ييًت
ُ 

 = حق النفقة:د 
حيث يجب عمى األب اإلنفاؽ عمى أكالده. قاؿ تعالى:      

مى  كًؼ﴾﴿كىعى تيييف  ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييف  كى ى اٍلمى
ِ 

أجمع كؿ مف : »-رحمو ا–قاؿ اإلماـ ابف المنذر      
نحفظ عنو مف أىؿ العمـ، عمى أف عمى المرء نفقة أكالده 

 األطفاؿ الذيف ال ماؿ ليـ.
كألف كلد اإلنساف بعضو، كىك بعض كالده، فكما يجب عميو 

 ّ«مى نفسو كأىمو كذلؾ عمى بعضو كأصموأف ينفؽ ع
 = العدل بينيم:ه

حيث يجب عمى األبكيف العدؿ بيف أبنائيـ في كؿ ما      
يتطمب العدؿ، كأبرزه العدؿ في العطية. عف النعماف بف بشير، 

فقاؿ: إني نحمت ابني ىذا أف أباه أتى بو إلى رسكؿ ا 
ا، فقاؿ: } أكؿ كلدؾ نحم  ْ{ال، قاؿ: }فارجعو ت مثمو؟{ قاؿ:غبلمن

                                      
 . ِّّسكرة البقرة: مف اآلية  - ُ
 . ِّّسكرة البقرة: مف اآلية  - ِ
.مكتبة ُِِ/ٖالمغني، اإلماـ عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي:  - ّ

 ـ.ُٖٔٗ -ى ُّٖٖالقاىرة. 
. كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا،باب ُٖٓ-ُٕٓ/ّصحيح البخارم:  - ْ

ذا أعطى بعض كلده شيئا لـ يجز، حتى يعدؿ بينيـ كيعطي  اليبة لمكلد، كا 
. كتاب اليبات،باب ُِِْ/ّاآلخريف مثمو، كال يشيد عميو. ك صحيح مسمـ: 

 كراىة تفضيؿ بعض األكالد في اليبة.
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 كأما حقكؽ األبكيف عمى األبناء؛ فأىميا:  
 أ= اإلحسان بيما:  

ًباٍلكىاًلدىٍيًف       قاؿ تعالى: ﴿كىاٍعبيديكا الم وى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى
 ًُإٍحسىاننا﴾
في تفسير ىذه اآلية:  -رحمو ا–قاؿ اإلماـ ابف كثير      

لكالديف، فإف ا سبحانو جعميما سببنا أكصى باإلحساف إلى ا»
لخركجؾ مف العدـ إلى الكجكد. ككثيرنا ما يقرف ا سبحانو بيف 
عبادتو كاإلحساف إلى الكالديف، كقكلو: ﴿ أىًف اٍشكيٍر ًلي 

ًلكاًلدىٍيؾى﴾ كى
ًباٍلكاًلدىٍيًف ِ بُّؾى أىال  تىٍعبيديكا ًإال  ًإي اهي كى قىضى رى ، ككقكلو: ﴿ كى

 ْ«ّا ﴾ًإٍحسانن 
قاؿ: سألت رسكؿ ا صمى  كعف عبد ا بف مسعكد    

ا عميو كسمـ أم العمؿ أفضؿ؟ قاؿ: } الصبلة لكقتيا { قاؿ: 
قمت ثـ أم؟ قاؿ: } بر الكالديف { قاؿ: قمت: ثـ أم؟ قاؿ: } 

 ٓالجياد في سبيؿ ا {
 ب= طاعتيما: 

                                      
 . ّٔسكرة النساء: مف اآلية  - ُ
 . ُْسكرة لقماف: مف اآلية  - ِ
 . ِّسكرة اإلسراء: مف اآلية  - ّ
 . ُِٔ/ِتفسير القرآف العظيـ:  - ْ
ٍينىا اإًلٍنسىافى ِ/ٖصحيح البخارم:  - ٓ . كتاب األدب، باب قكؿ ا تعالى: ﴿كىكىص 

ٍسننا﴾. ك صحيح مسمـ:  . كتاب اإليماف،باب بياف ككف اإليماف ٖٗ/ًُبكىاًلدىٍيًو حي
 با تعالى أفضؿ األعماؿ.
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را أك حيث إف لؤلبكيف الطاعة في غير معصية، فإف أم     
أمر أحدىما بالمعصية فبل طاعة، كلكف مع مراعاة أف عدـ 

 طاعتيما في المعصية ال يسك غ أدنى خطأ في حقيما. 
ا لىٍيسى       مىى أىف تيٍشًرؾى ًبي مى اىىدىاؾى عى ف جى قاؿ تعالى: ﴿كىاً 

كفنا﴾ ا ًفي الدٍُّنيىا مىٍعري اًحٍبييمى صى ـه فىبلى تيًطٍعييمىا كى لىؾى ًبًو ًعٍم
ُ 

بؿ إف حقيما في الطاعة مقدـ عمى التطكع بالعبادة.      
أنو قاؿ: كاف جريج يتعبد في صكمعة، فجاءت  عف أبي ىريرة

أميفقالت: يا جريج أنا أمؾ كممني فصادفتو يصمي، فقاؿ: الميـ 
أمي كصبلتي، فاختار صبلتو، فرجعت، ثـ عادت في الثانية، 
فقالت: يا جريج أنا أمؾ فكممني، قاؿ: الميـ أمي كصبلتي، 

ني فاختار صبلتو، فقالت: الميـ إف ىذا جريج كىك ابني كا  
. ِكممتو، فأبى أف يكممني، الميـ فبل تمتو حتى تريو المكمسات

قاؿ: كلك دعت عميو أف يفتف لفتف. قاؿ: ككاف راعي ضأف يأكم 
إلى ديره، قاؿ: فخرجت امرأة مف القرية فكقع عمييا الراعي، 
ا، فقيؿ ليا: ما ىذا؟ قالت: مف صاحب ىذا  فحممت فكلدت غبلمن

، فنادكه فصادفكه يصمي، ّمساحييـالدير، قاؿ فجاءكا بفئكسيـ ك 
فمـ يكمميـ، قاؿ: فأخذكا ييدمكف ديره، فمما رأل ذلؾ نزؿ إلييـ، 

                                      
 . ُٓسكرة لقماف: مف اآلية  - ُ
) شرح  كاني البغايا المتجاىرات بذلؾىي بضـ الميـ األكلى ككسر الثانية أم:الز  - ِ

 ( َُٓ/ُٔصحيح مسمـ، اإلماـ النككم: 
شرح صحيح مسمـ، المساحي جمع مسحاة كىي كالمجرفة إال أنيا مف حديد ) -ّ

 ( َُٔ/ُٔاإلماـ النككم: 
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فقالكا لو: سؿ ىذه، قاؿ فتبسـ، ثـ مسح رأس الصبي فقاؿ: مف 
أبكؾ؟ قاؿ: أبي راعي الضأف، فمما سمعكا ذلؾ منو قالكا: نبني 

كه ترابنا ما ىدمنا مف ديرؾ بالذىب كالفضة، قاؿ: ال، كلكف أعيد
 ُ«كما كاف، ثـ عبله

 = عدم اإلساءة إلييما:ج
كيكفي في تأكيد ىذا الحؽ قكؿ ا تعالى: ﴿ًإم ا يىٍبميغىف       

قيؿ  ا أيؼٍّ كىالى تىٍنيىٍرىيمىا كى ا فىبلى تىقيؿ ل ييمى ىيمى ا أىٍك ًكبلى ديىيمى ًعندىؾى اٍلًكبىرى أىحى
ا * كىاٍخًفٍض لى  ا قىٍكالن كىًريمن قيؿ ر ب  ل ييمى ًة كى نىاحى الذُّؿ  ًمفى الر ٍحمى ييمىا جى
ًغيرنا﴾ ب يىاًني صى ا كىمىا رى ٍمييمى اٍرحى

ِ 
في تفسير ىذه اآلية:  -رحمو ا–قاؿ اإلماـ ابف كثير      

ا فىبلى تىقيؿ ل ييمىا » ىيمى ا أىٍك ًكبلى ديىيمى كقكلو:﴿ ًإم ا يىٍبميغىف  ًعندىؾى اٍلًكبىرى أىحى
﴾ أم : ال تسمعيما قكال سيئنا حتى كال التأفيؼ الذم ىك أدنى أيؼٍّ

مراتب القكؿ السيئ ﴿كىالى تىٍنيىٍرىيمىا﴾ أم: كال يصدر منؾ إلييما 
فعؿ قبيح، كما قاؿ عطاء بف رباح في قكلو ﴿كىالى تىٍنيىٍرىيمىا﴾ أم: 

 ّال تنفض يدؾ عمييما
 كلما نياه عف: »-رحمو ا–ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير      

القكؿ القبيح كالفعؿ القبيح، أمره بالقكؿ كالفعؿ الحسف، فقاؿ: 

                                      
. كتاب البر كالصمة كاآلداب،باب تقديـ بر الكالديف عمى ُٕٔٗ/ْصحيح مسمـ:  - ُ

 .التطكع بالصبلة كغيرىا
 . ِْ، كاآلية ِّسكرة اإلسراء: مف اآلية  - ِ
 . َٔ/ٓتفسير القرآف العظيـ:  - ّ
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ا قىٍكالن كىًريمنا﴾ أم: ليننا طيبنا حسننا بتأدب كتكقير  قيؿ ل ييمى ﴿كى
نىاحى الذُّؿ  ًمفى الر ٍحمىًة﴾ أم: تكاضع  كتعظيـ، ﴿كىاٍخًفٍض لىييمىا جى

ب يىانً  ا كىمىا رى ٍمييمى قيؿ ر ب  اٍرحى ًغيرنا﴾ أم: في ليما بفعمؾ ﴿كى ي صى
 ُكبرىما كعند كفاتيما

 = اإلنفاق عمييما:د
كىما –حيث يجب عمى األبناء اإلنفاؽ عمى األبكيف      

اذىا -المذاف أنفقا عمييـ في صغرىـ . قاؿ تعالى: ﴿يىٍسأىليكنىؾى مى
ٍيرو فىًمٍمكىاًلدىٍيًف﴾ ا أىنفىٍقتـي م ٍف خى يينًفقيكفى قيٍؿ مى

ِ 
ألسرة" ىي المبنة األكلى التي تجمع كال يخفى أف "ا     

األفراد عمى المستكل الذم يمثؿ كيكٌكف ركيزة مف ركائز البناء 
العاـ لؤلمة، كما تجمع المبنة مجمكعة مف الحصكات أك الرماؿ؛ 

نة منيا أكلى ركائز البناء الشامخ كالكبير.  مكك 
كمف أجؿ ضماف سعادة ىذه "األسرة" تحت ظبلؿ      

"منظكمة القيـ ل "النظـ اإلسبلمية": أٍكلت ىذه النظـ عناية متميزة 
 األسرية"؛ كذلؾ:

عندما أقامتيا عمى رباط " مقدس فطرم" سماه  -     
ٍكجو م كىا دتُّـي اٍسًتٍبدىاؿى زى ٍف أىرى ًميظنا﴾: ﴿كىاً  فى القرآف الكريـ: ﴿ًميثىاقنا غى

ذيكنىوي بيٍيتىاننا  ذيكا ًمٍنوي شىٍيئنا أىتىٍأخي ٍكجو كىآتىٍيتيـٍ ًإٍحدىاىيف  ًقنطىارنا فىبلى تىٍأخي زى
ـٍ ًإلىى بىٍعضو  كي ى بىٍعضي قىٍد أىٍفضى ذيكنىوي كى كىٍيؼى تىٍأخي ًبيننا * كى ا مُّ ٍثمن كىاً 

                                      
 . َٔ/ٓالسابؽ:  - ُ
 . ُِٓسكرة البقرة: مف اآلية  - ِ
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ًميظنا﴾ يثىاقنا غى ٍذفى ًمنكيـ م  كىأىخى
ُ 

سكننا  -لمقد س كالفطرم ىذاا–كعندما جعمت رباطيا  -     
كسكينة، كمكدة كرحمة تتحقؽ بيف الزكجيف كأكلي األرحاـ: 
عىؿى  ا ل تىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن مىؽى لىكيـ م ٍف أىنفيًسكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى ﴿كى

ك  يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىك ري د ةن كىرىٍحمىةن ًإف  ًفي ذىًلؾى آلى ﴾بىٍينىكيـ م كى  ِفى
كعندما جعمت مف أكلكيات اإلنفاؽ في إطارىا،  -     

كالقكامة كالرعاية لشئكنيا، كحٍصر التكارث بيف أعضائيا: ﴿كىأيكليك 
ـٍ أىٍكلىى ًببىٍعضو ًفي ًكتىاًب الم ًو﴾ يي اـً بىٍعضي ؛ جعمت مف كؿ ّاأٍلىٍرحى

ذلؾ "ركافع مادية" تنمي ركابط كمكاثيؽ كمشاعر السكينة كالمكدة 
 ْرحمة فييا.كال

عندما شرعت التنظيمات الدقيقة المحكمة، التي  -     
تتناكؿ كؿ جزئية مف شئكف ىذه المؤسسةاألكلى في الحياة 
اإلنسانية: األكلى مف ناحية أنيا نقطة البدء التي تؤثر في كؿ 
مراحؿ الطريؽ، كاألكلى مف ناحية األىمية؛ ألنيا تزاكؿ إنشاء 

ىك أكـر عناصر ىذا الككف في كتنشئة العنصر اإلنساني، ك 
 التصكر اإلسبلمي. 

مىى الن سىاًء       اؿي قىك اميكفى عى كمف ذلؾ: قكلو تعالى: ﴿الر جى
ـٍ  ا أىنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًي ًبمى مىى بىٍعضو كى ييـٍ عى ؿى الم وي بىٍعضى ا فىض  ًبمى

                                      
 .ُِ، َِسكرة النساء: اآليتاف  - ُ
: اآلية  - ِ  .ُِسكرة الرـك
 .ٕٓسكرة األنفاؿ: مف اآلية  - ّ
 .ُُٕيراجع: في فقو المكاجية بيف الغرب كاإلسبلـ، د.محمد عمارة:  - ْ
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ًفظى  اًفظىاته ل ٍمغىٍيًب ًبمىا حى اتي قىاًنتىاته حى اًلحى افيكفى  فىالص  ًتي تىخى الم وي كىالبل 
اًجًع كىاٍضًربيكىيف  فىًإٍف  كىيف  ًفي اٍلمىضى نيشيكزىىيف  فىًعظيكىيف  كىاٍىجيري
ٍف  ًميًّا كىًبيرنا * كىاً  مىٍيًيف  سىًبيبلن ًإف  الم وى كىافى عى ـٍ فىبلى تىٍبغيكا عى أىطىٍعنىكي

كى  ا فىاٍبعىثيكا حى ا م ٍف أىٍىًميىا ًإف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمى كىمن ا م ٍف أىٍىًمًو كىحى من
ًبيرنا﴾ ا خى ًميمن ا ًإف  الم وى كىافى عى ف ًؽ الم وي بىٍينىييمى ا ييكى حن  ُييًريدىا ًإٍصبلى

في سبيؿ تنظيـ المؤسسة الزكجية، -إف ىذا النص الكريـ 
كتكضيح االختصاصات التنظيمية فييا؛ لمنع االحتكاؾ فييا بيف 

برد ىـ جميعنا إلى حكـ الٌمو ال حكـ اليكل كاالنفعاالت أفرادىا، 
: يحدد أف القكامة في ىذه المؤسسة لمرجؿ، كيذكر -كالشخصيات

مف أسباب ىذه القكامة: تفضيؿ الٌمو لمرجؿ بمقكمات القكامة، كما 
 تتطمبو مف خصائص،كتكميؼ الرجؿ اإلنفاؽ عمى المؤسسة. 

د كذلؾ اختصاصات كبناء عمى إعطاء القكامة لمرجؿ، يحد
ىذه القكامة في صيانة المؤسسة مف التفسخ، كحمايتيا مف 

 -حيف تعرض-النزكات العارضة، كطريقة عبلج ىذه النزكات 
 في حدكد مرسكمة.

كأخيرنا يبيف اإلجراءاتالخارجية التي تتخذ عندما تفشؿ 
اإلجراءات الداخمية، كيمكح شبح الخطر عمى المؤسسة، التي ال 

نفس الكاحدة فحسب، كلكف تضـ الفراخ الخضر، تضـ شطرم ال
 ِالناشئة في المحضف، المعرضة لمبكار كالدمار.

                                      
 .ّٓ، ّْسكرة النساء: اآليتاف  - ُ
يراجع: خصائص المنيج اإلسبلمي في القرآف الكريـ، عمي بف نايؼ الشحكد:  - ِ
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 الثاني المبحث
 استقرار المجتمع                  

إف "استقرار المجتمع" مف أىـ أىداؼ النظـ اإلسبلمية،  
كتحقيؽ ىذا اليدؼ مرىكف بتجسيد نظـ اإلسبلـ كاقعنا عمميًّا في 

 حياة المجتمع. 
في شتى مجاالت  اإلسبلمية النظـ تطبيؽ كذلؾ حيث إف 

 في صكره بكؿ االستقرار حصكؿ يثمر شأنو أف الحياة مف
 .المجتمع

النفسي ال يتحقؽ لئلنساف إال كال يخفى أف االستقرار 
ـٍ ، كحسنالصمة بوباإليماف با لى قاؿ تعالى: ﴿ ال ًذيفى آمىنيكا كى

ـٍ مٍُّيتىديكفى ﴾ انىييـ ًبظيٍمـو أيكلىًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىي يىٍمًبسيكا ًإيمى
ُ 

ـٍ ًبًذٍكًر الم ًو أىالى   ًئفُّ قيميكبييي تىٍطمى نيكا كى  كقاؿ تعالى: ﴿ ال ًذيفى آمى
﴾ ًئفُّ اٍلقيميكبي ًبًذٍكًر الم ًو تىٍطمى

ِ 
ب ًؾ   كقاؿ تعالى: ﴿ يىا أىي تييىا الن ٍفسي الميٍطًمئن ةي اٍرًجًعى إلىى رى

رىاًضيىةن مىٍرًضي ةى﴾
ّ 

كحقيقة الطمأنينة: السككف كاالستقرار، فييالتي قد سكنت » 
أنت إلى ربيا كطاعتو كأمره كذكره، كلـ تسكف إلى سكاه، فقد اطم

إلى محبتو كعبكديتو كذكره، كاطمأنت إلى أمره كنييو كخبره، 
كاطمأنت إلى لقائو ككعده، ... كاطمأنت إلى الرضا بو ربًّا، 

                                                                                  
ُْْ-ُْٓ. 

 .ِٖسكرة األنعاـ: اآلية  - ُ
 .ِٖسكرة الرعد: اآلية  - ِ
 .ِٖ، ِٕسكرة الفجر: اآليتاف - ّ
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كباإلسبلـ ديننا، كبمحمد رسكالن كاطمأنت إلى قضائو كقدره، 
كاطمأنت إلى كفايتو كحٍسًبو كضمانو، فاطمأنت بأنو كحده ربيا 

لييا كمعبكدىا كمميكيا ك  مالؾ أمرىا كمو، كأف مرجعيا إليو، كا 
 .ُ«كأنيا ال غنى ليا عنو طرفة عيف 

سبلـ يكًجدالمجتمع اآلمف كالحؽ أف تطبيؽ نظـ اإل  
يرجع  ىذه الحياة حيث إنمعظـ قمؽ الناس في كذلؾ؛ المستقر

 لدل أمرىما حسـ قد قضيتاف كىما كاألجؿ، قضيتي الرزؽ إلى
بلـ كممؤه اليقيف أف ا الذم يطبؽ نظـ اإلس المسمـ المجتمع
 أك رزؽ أحد عمى لؤلحد سكاه سبيبلن  كتعالى لميجع سبحانو

 سمطاننا عمى أجمو.
ا ًمف دىاب ةو ًفي  ا ففي شأف الرزؽ قاؿ      مى تعالى: ﴿ كى

مىى الم ًو ًرٍزقييىا ﴾ ، كقاؿ جؿ شأنو: ﴿ ًإف  الم وى ىيكى ِاأٍلىٍرًض ًإال  عى
ز اؽي ذيك  ًتيفي ﴾الر  اٍلقيك ًة اٍلمى

ّ 
ا كىافى ًلنىٍفسو أىف  :سبحانو ا قاؿ كفي شأف األجؿ     مى ﴿ كى

تىميكتى ًإال  ًبًإٍذًف الم ًو ًكتىابنا مُّؤىج بلن ﴾
اءى ْ ، كقاؿ جؿ شأنو: ﴿ فىًإذىا جى

كفى سىاعىةن كىالى يىٍستىٍقًدميكفى ﴾ ميييـٍ الى يىٍستىٍأًخري أىجى
ٓ 

قالت أـ حبيبة زكج النبي " :قاؿ مسعكد،عبد ا بف  عف   
                                      

إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف، اإلماـ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  - ُ
. تحقيؽ: محمد حامد الفقي، مكتبة ٕٔ/ُشمس الديف ابف قيـ الجكزية:

 المعارؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية. بدكف
 .ٔسكرة ىكد: مف اآلية  - ِ
 .ٖٓسكرة الذاريات: اآلية  - ّ
 .ُْٓؿ عمراف: مف اآلية سكرة آ - ْ
 .ُٔسكرة النحؿ: مف اآلية  - ٓ
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صمى ا عميو كسمـ: الميـ أمتعني بزكجي رسكؿ ا صمى ا 
عميو كسمـ، كبأبي أبي سفياف، كبأخي معاكية، قالت: فقاؿ النبي 
صمى ا عميو كسمـ: قد سألت ا آلجاؿ مضركبة، كأياـ 

ؤخر شيئا معدكدة، كأرزاؽ مقسكمة، لف يعجؿ شيئا قبؿ حمو، أك ي
عف حمو، كلك كنت سألت ا أف يعيذؾ مف عذاب في النار، أك 

 ُ"عذاب في القبر، كاف خيرا كأفضؿ
الذم يطبؽ نظـ اإلسبلـ  المسمـ المجتمع ككذلؾ فإف لدل 

عمى يجعؿ كتعالى لـ يقيننا بأف ا سبحانو نفع  ألحد سكاه سبيبلن
 أكسمطاننا عمى ضره. أحد

ف  قاؿ يىٍمسىٍسؾى الم وي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشؼى لىوي ًإال  ىيكى تعالى: ﴿ كىاً 
ٍيرو فىبلى رىاد  ًلفىٍضًمًو ييًصيبي ًبًو مىف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه  ف ييًرٍدؾى ًبخى كىاً 

ـي ﴾ كىىيكى اٍلغىفيكري الر ًحي
ا يىٍفتىًح الم وي ًلمن اًس ًمف  ، كقاؿِ سبحانو: ﴿ مى
ا ييٍمًسٍؾ فىبلى ميٍرًسؿى لىوي ًمف بىٍعًدًه كىىيكى ر ٍحمىةو فىبلى ميٍمًسؾى لى  مى يىا كى

ـي ﴾ ًكي اٍلعىًزيزي اٍلحى
ّ 

عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: كنت خمؼ رسكؿ ك 
يا غبلـ إني أعممؾ »ا صمى ا عميو كسمـ يكما، فقاؿ: 

كممات، احفظ ا يحفظؾ، احفظ ا تجده تجاىؾ، إذا سألت 
ذا استعنت فاستعف با، كاعمـ أف األمة لك  فاسأؿ ا، كا 

اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد كتبو ا 

                                      
. كتاب القدر، باب بياف أف اآلجاؿ كاألرزاؽ كغيرىا ال ََِٓ/ْصحيح مسمـ:  - ُ

 تزيد كال تنقص عما سبؽ بو القدر.
 .َُٕسكرة يكنس: اآلية  - ِ
 .ِسكرة يكنس: اآلية  - ّ
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لؾ، كلك اجتمعكا عمى أف يضركؾ بشيء لـ يضركؾ إال بشيء 
 ُ{قد كتبو ا عميؾ، رفعت األقبلـ كجفت الصحؼ

كال ريب أنو في ظؿ تطبيؽ النظـ اإلسبلمية يتححؽ  
 تماعي؛ حيث تتكطد ركابط األخكة في الديف.االستقرار االج

كذلؾ حيث إف أساس نظاـ المجتمع في اإلسبلـ ىك   
العقيدة اإلسبلمية، كيترٌتب عمى ذلؾ أف  كؿ مف يحمؿ ىذه 
العقيدة كيديف بيا كيمتـز بمقتضاىا يككف أىبلن لبلنتماء إلى ىذا 
المجتمع اإلسبلمي، فيصبح عضكنا فيو، كيساىـ في بقائو 

حقيؽ أغراضو، كالتمتع بمزاياه، كتحٌمؿ تبعاتو ميما كاف جنسو كت
 ِأك نكعو أك لكنو أك لغتو أك إقميمو أك حرفتو.

كمف أجؿ تحقيؽ استقرار المجتمع كاف تشريع العقكبات      
المقررة في الشريعة اإلسبلمية، كالتي مف شأنيا كفالة حرمة 

 النفكس كاألعراض كاألمكاؿ.
تطبيؽ العقكبة  ى هللا عليه وسلمصلكقد أعمف النبي 

المقررة في الشريعة اإلسبلمية عمى مف يرتكب جريمة مف شأنيا 
زعزعة استقرار المجتمع، حتى كلك كاف مرتكبيا أقرب الناس 

 إليو:
عف عائشة زكج النبي صمى ا عميو كسمـ، أف قريشنا 
أىم يـ شأف المرأة التي سرقت في عيد النبي صمى ا عميو 

؟ فقالكا: ـ في غزكة الفتح، فقالكا: مف يكم ـ فييا رسكؿ ا كسم
                                      

 منو. ٗٓ. كتاب صفة القيامة، باب رقـ ٕٔٔ/ْسنف الترمذم:  - ُ
 .َُْيراجع: أصكؿ الدعكة، د.عبد الكريـ زيداف:  - ِ
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، فأيتي بيا كمف يجترئ عميو إال أسامة بف زيد، ًحٌب رسكؿ ا 
ف كجو رسكؿ ا رسكؿ ا  ، فكممو فييا أسامة بف زيد، فتمك 

 :فقاؿ: } أتشفع في حد مف حدكد ا؟{، فقاؿ لو أسامة ،
ا، فمما كاف العشٌي، قاـ رسكؿ ا صمى استغفر لي يا رسكؿ 

ا عميو كسمـ، فاختطب، فأثنى عمى ا بما ىك أىمو، ثـ قاؿ: } 
أما بعد، فإنما أىمؾ الذيف مف قبمكـ أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ 
ني  ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد، كا  الشريؼ ترككه، كا 

د سرقت لقطعت يدىا كالذم نفسي بيده، لك أف فاطمة بنت محم
{، ثـ أمر بتمؾ المرأة التي سرقت، فقيطعت يدىا... قالت عائشة: 
"فحسنت تكبتيا بعد، كتزكجت، ككانت تأتيني بعد ذلؾ فأرفع 

 ُحاجتيا إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ"
كالحؽ أنو إذا ما طبقت تمؾ النظـ كالتشريعات، فمف يجني 

 تقرار.المجتمع إال تحقيؽ األمف كاالس
      

 
 

                                      
. كتاب الحدكد، باب قطع السارؽ الشريؼ كغيره، كالنيي ُُّٓ/ّصحيح مسمـ:  - ُ

 عف الشفاعة في الحدكد.



- 111 - 

 

 الثالث المبحث
 السالم العالمي

تعمؿ النظـ اإلسبلمية عمى نشر السبلـ في ربكع الدنيا،  
كىك عٍيف ما جاء بو اإلسبلـ؛ ليغي ر بو حاؿ البشر في كؿ 

 العالـ. 
كمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ السامي "السبلـ العالمي"    

في األىمية ىي  انطمقت النظـ اإلسبلمية مف نقطة عقبلنية غاية
إيمانيا بأف المسمميف لف يستطيعكا نشر السبلـ في العالـ إذا 

 ال يىمنحو.  -في الغالب–فقدكه بينيـ؛ ألف فاقد الشيء 
لذا عمدت النظـ اإلسبلمية إلى تحقيؽ السبلـ بيف    

 المسمميف، ثـ عممت عمى تصدير ىذا السبلـ إلى العاؿ
 أوًل: نشر السالم "الخاص":

 ،بمصطمح "السبلـ الخاص": السبلـ بيف المسمميف كأعني 
كمف أجؿ تحقيؽ ىذا "السبلـ الخاص" كاف أكؿ عمؿ قاـ بو 

مياجرنا إلييا مف –عند قدكمو المدينة  -كالمؤمنكف معو- النبي 
 ىك: بناء المسجد النبكم:   -مكة

المدينة...  قاؿ: } لٌما قدـ النبي  عف أنس بف مالؾ  
 ُأمر ببناء المسجد {

ف  فقد أمر النبي   بإقامة ىذا البناء المبارؾ الذم تتكك 
                                      

. كتاب مناقب األنصار، باب مقدـ النبي صمى ا عميو ٕٔ/ٓصحيح البخارم:  - ُ
 كسمـ كأصحابو المدينة. 
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لـ »كتٍقكل فيو جميع معاني األلفة كالسبلـ بيف مرتاديو؛ حيث 
يكف المسجد مكضعنا ألداء الصمكات فحسب، بؿ كاف جامعة 
يتمقى فييا المسممكف تعاليـ اإلسبلـ كتكجيياتو، كمنتدل تمتقي 
كتتآلؼ فيو العناصر القبمية المختمفة التي طالما نافرت بينيا 
النزعات الجاىمية كحركبيا، كقاعدة إلدارة جميع الشئكف، كبرلماننا 

 لعقد المجالس االستشارية كالتنفيذية.
ككاف مع ىذا كمو دارنا يسكف فييا عدد كبير مف فقراء  

 ماؿ كال أىؿ المياجريف البلجئيف الذيف لـ يكف ليـ ىناؾ دار كال
 ُ«كال بنكف
ببناء مركز التجمع كالتآلؼ كالسبلـ ككما قاـ النبي  

كالطمأنينة؛ قاـ بعمؿ مف شأنو أف يزيد التآلؼ كيفع ؿ السبلـ بيف 
" لى:تعا قاؿ الؾ حيث ، ذمسمميف، كىك عقد المؤاخاة بينيـال

قيكا  ًميعنا كىالى تىفىر  ٍبًؿ الم ًو جى كا ًنٍعمىتى الم ًو  ۚ  كىاٍعتىًصميكا ًبحى كىاٍذكيري
ًتًو ًإٍخكىاننا  ـٍ فىأىٍصبىٍحتـي ًبًنٍعمى ـٍ ًإٍذ كينتيـٍ أىٍعدىاءن فىأىل ؼى بىٍيفى قيميكًبكي مىٍيكي عى

ٍنيىا  ٍفرىةو م فى الن اًر فىأىنقىذىكيـ م  مىٰى شىفىا حي كينتيـٍ عى ًلؾى ييبىي في الم وي  ۚ  كى كىذٰى
ـٍ آيىاًتًو لىعىم كي   (. 2")ـٍ تىٍيتىديكفى لىكي

الجاىمية؛ فبل  أف تذكب عصبيات كمعنى ىذا اإلخاء  
كأف تسقط فكارؽ الٌنسب كالمكف كالكطف، فبل  ،حمية إال لئلسبلـ

                                      
: زاد المعاد في ىدم خير العباد، محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية - 0

 ـ.ُْٗٗ -ى ُُْٓ. السابعة كالعشركف، مؤسسة الرسالة، بيركت. ٕٓ-ٔٓ/ّ
  .َُّ( آؿ عمراف: ِ)
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 يتأٌخر أحد أك يتقٌدـ إال بتقكاه.
كقد جعؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ىذه األخكة عقدنا  

اء كاألمكاؿ؛ ال تحية نافذنا؛ ال لفظنا فارغنا، كعمبلن يرتبط بالدم
 تثرثر بيا األلسنة، كال يقـك ليا أثر.

ككانت عكاطؼ اإليثار كالمكاساة كالمؤانسة تمتزج في ىذه  
 ُ«كتمؤل المجتمع الجديد بأركع األمثاؿ  ،األخكة
كمف أشير نماذج ىذه المؤاخاة: ذلؾ النمكذج الذم يجس د  

ؼ مف جية كؿ معاني اإليثار مف جية، كجميع معاني التعفُّ 
، أخرل، في مجتمع سادت فيو ركح المحبة في ذات ا 
آخى »كرفرؼ السبلـ النفسي كالمادم فكؽ رءكس أفراده؛ حيث 

رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بيف عبد الرحمف بف عكؼ، 
 ، كسعد بف الربيع، فقاؿ لعبد الرحمف: إني أكثر األنصار ماالن

ظر أعجبيما إليؾ فسم يا لي فاقسـ مالي نصفيف، كلي امرأتاف فان
أطمٍقيا، فإذا انقضت عدتيا فتزكٍجيا، قاؿ: بارؾ ا لؾ في أىمؾ 
كمالؾ، أيف سكقكـ؟ فدلكه عمى سكؽ بني قينقاع، فما انقمب إال 

كسمف، ثـ تابع الغديٌك، ثـ جاء يكمنا كبو  ِكمعو فضؿ مف أقط
{، قاؿ: ّأثر صفرة، فقاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: } مييـ

                                      
 .َُٗفقو السيرة، الشيخ محمد الغزالي:  - ُ
األقط: لبف مجفؼ يابس مستحًجر ييطبخ بو )النياية في غريب الحديث كاألثر،  - ِ

 ( ٕٓ/ُمجد الديف ابف األثير: 
سؤاؿ عف األمر كالحاؿ كالخبر كىي كممة يىماًنية ) تفسير غريب ما في مييـ:  - ّ

ف عبد ا بف فتكح بف حميد الصحيحيف البخارم كمسمـ، محمد بف فتكح ب
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تزكجت، قاؿ: } كـ سقت إلييا؟{ قاؿ: نكاة مف ذىب، أك كزف 
 ُ«نكاة مف ذىب

ىذه المؤاخاة بيف المسمميف قاـ رسكؿ  كمف أجؿ تكطيد 
بعقد معاىدة، تضمنت عدة بنكد أزاح بيا كؿ ما كانمف  ا 

حزازات الجاىمية، كالنزعات القبمية، كلـ يترؾ مجاالن ًلكؿ ما مف 
صفك السبلـ بيف ىؤالء اإلخكة  -إف كيجد– شأنو أف يعكر

 المسمميف. 
 كمما جاء في ىذه المعاىدة: 
بسـ ا الرحمف الرحيـ، ىذا كتاب مف محمد النبي صمى    

ا عميو كسمـ، بيف المؤمنيف كالمسمميف مف قريش كيثرب، كمف 
 تبعيـ، فمحؽ بيـ، كجاىد معيـ:

o .إنيـ أمة كاحدة مف دكف الناس 
o ف المؤم اكا  نيف ال يترككف ميفرىحن

بينيـ أف يعطكه  ِ
 بالمعركؼ.

                                                                                  
. األكلى، . تحقيؽ: د.زبيدة محمد سعيد. مكتبة السنة، القاىرةّّٕاألزدم: 
 ـ (ُٓٗٗ -ى ُُْٓ

. كتاب مناقب األنصار، باب إخاء النبي صمى ا عميو ُّ/ٓصحيح البخارم:  - ُ
 كسمـ بيف المياجريف كاألنصار. 

الكثير العياؿ ) السيرة النبكية، عبد الممؾ قاؿ ابف ىشاـ: المفرح: المثقؿ بالديف ك  - ِ
. تحقيؽ: مصطفى السقا ك إبراىيـ األبيارم ك عبد الحفيظ َُٓ/ُبف ىشاـ: 

الشمبي. شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر. الثانية، 
 ـ (ُٓٓٗ -ى ُّٕٓ
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o .ف المؤمنيف المتقيف عمى مف بغى منيـ  كا 
o .ف أيدييـ عميو جميعنا، كلك كاف كلد أحدىـ  كا 
o .ف ذمة ا كاحدة، يجير عمييـ أدناىـ  كا 
o نو مف اعتبط مؤمننا د ُكا  قتبلن عف بينة، فإنو قكى

بو؛ إال  ِ
ف المؤمن  يف عميو كافة.أف يرضى كلي المقتكؿ، كا 

o  نو ال يحؿ لمؤمف أقر بما في ىذه الصحيفة، كآمف با كا 
كال يؤكيو، كأنو مف نصره  ّكاليـك اآلخر، أف ينصر محدثنا

 أك آكاه، فإف عميو لعنة ا كغضبو يكـ القيامة.
o نكـ ميما اختمفتـ فيو مف شيء؛ فإف مرده إلى ا ، كا 

لى محمد   ْ.كا 
السنة النبكية المشرفة آف الكريـ ك القر * كالمتأمؿ في      
عمى كؿ ما مف شأنو  قد حث ا األمة النبي ا عز كجمك  يجد أف

                                      
فرج ابف الجكزم: اعتبط مؤمننا: أم: قىتمو ًببل ًجنايىة ) غريب الحديث، أبك ال - ُ

. تحقيؽ: د.عبد المعطي أميف القمعجي. دار الكتب العممية، بيركت. ّٔ/ِ
 ـ ( ُٖٓٗ -ى َُْٓاألكلى، 

النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد القكد: القصاص كقتؿ القاتؿ بدؿ القتيؿ ) - ِ
 ( ُُٗ/ْالديف ابف األثير: 

المفعكؿ، فمعنى الكسر: مف المحدث يركل بكسر الداؿ كفتحيا عمى الفاعؿ ك  - ّ
نصر جانيا أك آكاه كأجاره مف خصمو، كحاؿ بينو كبيف أف يقتص منو. كالفتح: 
ىك األمر المبتدع نفسو، كيككف معنى اإليكاء فيو الرضا بو كالصبر عميو، فإنو 
إذا رضي بالبدعة كأقر فاعميا كلـ ينكر عميو فقد آكاه ) النياية في غريب 

 (  ُّٓ/ُاـ مجد الديف ابف األثير: الحديث كاألثر، اإلم
 .َّٓ-َُٓ/ُيراجع: السيرة النبكية، عبد الممؾ بف ىشاـ:  - ْ
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أف ينشر السبلـ بيف أفراد المجتمع المسمـ، كحذ رىـ مف كؿ ما 
مف شأنو أف يعك ر صفك ىذا السبلـ؛ ليتمتع المجتمع المسمـ بيذا 

 السبلـ. 
عمى ذلؾ مستفيضة،  األحاديث الدالةاآليات القرآنية ك ك  
 :-عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر–منيا 

ـٍ ًفي قكلو تعالى :"  ـٍ ييقىاًتميككي ـي الم وي عىًف ال ًذيفى لى ال  يىٍنيىاكي
ـٍ  تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي ـٍ كى كىي ـٍ أىف تىبىرُّ ـٍ ييٍخًرجيككيـ م ف ًديىاًركي لى ًإف   ۚ  الد يًف كى

  (.1")الم وى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى 
 ِ: } المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده {قكلو ك   

كعف عبد ا بف سبلـ، قاؿ: لما قدـ رسكؿ ا صمى ا    
عميو كسمـ المدينة انجفؿ الناس إليو، كقيؿ: قدـ رسكؿ ا صمى 
ا عميو كسمـ، فجئت في الناس ألنظر إليو، فمما استبنت كجو 

كسمـ عرفت أف كجيو ليس بكجو  رسكؿ ا صمى ا عميو
كذاب، فكاف أكؿ شيء تكمـ بو أف قاؿ: } يا أييا الناس أفشكا 
السبلـ، كأطعمكا الطعاـ، كصمكا بالميؿ كالناس نياـ؛ تدخمكا الجنة 

 ّبسبلـ {
                                      

  .ٖ( الممتحنة:ُ)
. كتاب اإليماف، باب المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو ُُ/ُصحيح البخارم:  - ِ

. كتاب اإليماف، باب بياف تفاضؿ اإلسبلـ كأم ٓٔ/ُكيده. ك صحيح مسمـ: 
 أمكره أفضؿ. 

. كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا، باب ما جاء في قياـ ِّْ/ُسنف ابف ماجة:  - ّ
 الميؿ.
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أف رجبلن سأؿ  -رضي ا عنيما-كعف عبد ا بف عمرك 
تطعـ  النبي صمى ا عميو كسمـ: أم اإلسبلـ خير؟ قاؿ: }

 ُالطعاـ، كتقرأ السبلـ عمى مف عرفت كمف لـ تعرؼ {
 ِ: } ال يدخؿ الجنة مف ال يأمف جاره بكائقو {كقكلو 
 ّ: } سباب المسمـ فسكؽ، كقتالو كفر {كقكلو 

إلى غير ذلؾ مف التكجييات النبكية التي تبني حياة المجتمع 
 المسمـ عمى السبلـ.

عمى  ًنعـ ا  كلبياف أف الحياة في سبلـ مف أجؿ  
المؤمنيف: كعدىـ ا بتحقؽ ذلؾ السبلـ إذا ما استقر اإليماف في 

مع الكضع في االعتبار أف –قمكبيـ كظير عمميًّا في حياتيـ 
 .-اإليماف كالعمؿ الصالح يحققاف لصاحبيما السبلـ الداخمي
ًمميكا الص   ـٍ كىعى نيكا ًمنكي اًت قاؿ تعالى: ﴿كىعىدى الم وي ال ًذيفى آمى اًلحى

ـٍ  لىييمىك نىف  لىيي ـٍ كى ا اٍستىٍخمىؼى ال ًذيفى ًمف قىٍبًمًي ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض كىمى لىيىٍستىٍخًمفىن يي
ـٍ أىٍمننا يىٍعبيديكنىًني  ٍكًفًي لىييبىد لىن ييـ م ف بىٍعًد خى ى لىييـٍ كى ًدينىييـي ال ًذم اٍرتىضى

                                      
. كتاب اإليماف، باب إفشاء السبلـ مف اإلسبلـ. ك ُٓ/ُصحيح البخارم:  - ُ

. كتاب اإليماف، باب بياف تفاضؿ اإلسبلـ كأم أمكره ٓٔ/ُصحيح مسمـ: 
 أفضؿ. 

 . كتاب اإليماف، باب بياف تحريـ إيذاء الجار.ٖٔ/ُصحيح مسمـ:  - ِ
. كتاب اإليماف، باب خكؼ المؤمف مف أف يحبط ُٗ/ُصحيح البخارم:  - ّ

. كتاب اإليماف، باب بياف قكؿ النبي ُٖ/ُيشعر. ك صحيح مسمـ:  عممو كىك ال
 صمى ا عميو كسمـ: } سباب المسمـ فسكؽ كقتالو كفر {.
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مىف كىفىرى بى  ﴾الى ييٍشًركيكفى ًبي شىٍيئنا كى ـي اٍلفىاًسقيكفى ٍعدى ذىًلؾى فىأيكلىًئؾى ىي
ُ 

كفي المقابؿ: كاف األمر بمعاقبة مف يقكـ بعمؿ مف شأنو أف 
ييفسد ىذا السبلـ، كيحيؿ حياة المجتمع إلى إرىاب كفزع، بما 
يطمؽ عميو في الفقو اإلسبلمي "حٌد الحرابة"؛ لكي يعيش المجتمع 

 في سبلـ.
: ﴿ًإن مىا -ء السبلـ ىؤالءفي عقاب أعدا–قاؿ ا تعالى  

يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىف  اًربيكفى الم وى كىرىسيكلىوي كى زىاءي ال ًذيفى ييحى جى
ؼو أىٍك يينفىٍكا ًمفى  ـٍ ًمٍف ًخبلى مييي ـٍ كىأىٍرجي م بيكا أىٍك تيقىط عى أىٍيًديًي ييقىت ميكا أىٍك ييصى

ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيـه﴾اأٍلىٍرًض ذىًلؾى لىييـٍ ًخٍزمه ًفي  لىيي الدٍُّنيىا كى
ِ 

مبي ننا طريؽ التعامؿ مع البغاة مف –كقاؿ تعالى  
ف طىاًئفىتىاًف ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى اٍقتىتىميكا فىأىٍصًمحيكا بىٍينىييمىا -المسمميف : ﴿كىاً 

مىى اأٍليٍخرىل فىقىاًتميكا ال ًتي تىبٍ  ا عى ت ى تىًفيءى ًإلىى فىًإف بىغىٍت ًإٍحدىاىيمى ًغي حى
ا ًباٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيكا ًإف  الم وى ييًحبُّ  أىٍمًر الم ًو فىًإف فىاءىٍت فىأىٍصًمحيكا بىٍينىييمى

﴾ اٍلميٍقًسًطيفى
ّ. 

  

                                      
 .ٓٓسكرة النكر: اآلية  - ُ
 .ّّسكرة المائدة: اآلية  - ِ
 .ٗسكرة الحجرات: اآلية  - ّ
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 ثانًيا: نشر السالم "العام":
كأعني بمصطمح "السبلـ العاـ": السبلـ الذم يعـ العالـ  
 كمو.

كالحؽ أف النظـ اإلسبلمية عممت عمى نشر السبلـ بيف  
؛ حيث تعاممت مع البشر -مسمميف كغير مسمميف–البشر جميعنا 

 جميعنا عمى أساس "الكحدة اإلنسانية":     
فاإلنسانية كميا في نظر النظـ اإلسبلمية؛ جاءت مف    

 نفس كاحدة. 
مىقىكيـ م ف قاؿ ا تعالى: ﴿يىا أىيُّيىا الن اسي ات قيك    ـي ال ًذم خى ب كي ا رى

ًنسىاءن﴾ االن كىًثيرنا كى ا ًرجى بىث  ًمٍنييمى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى  ُن ٍفسو كىاًحدىةو كىخى
كالناس جميعنا في نظر النظـ اإلسبلمية سكاسية كأسناف   

 المشط، كالتفاضؿ بينيـ بالتقكل، ال بالمكف كال الجنس كال الماؿ.
مىٍقنىاكيـ م ف ذىكىرو كىأينثىى قاؿ تعالى:    ﴿يىا أىيُّيىا الن اسي ًإن ا خى

﴾ ـٍ ـٍ ًعندى الم ًو أىٍتقىاكي مىكي فيكا ًإف  أىٍكرى قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي كىجى
ِ 

كمف ثىـ  فقد جعمت النظـ اإلسبلمية عبلقة المسمميف مع   
 عمى السبلـ.مبنية  -ممف ىـ عمى غير دينيـ–بني جنسيـ 

بىٍيفى ال ًذيفى    ـٍ كى قاؿ ا تعالى: ﴿عىسىى الم وي أىف يىٍجعىؿى بىٍينىكي
ـي الم وي  د ةن كىالم وي قىًديره كىالم وي غىفيكره ر ًحيـه * ال  يىٍنياكي ٍنييـ م كى عادىٍيتـي م 

ـٍ ييٍخًرجيككيـ  لى ـٍ ًفي الد يًف كى ـٍ ييقاًتميككي ـٍ أىف عىًف ال ًذيفى لى م ف ًدياًركي
                                      

 .ُسكرة النساء: مف اآلية  - ُ
 .ُّسكرة الحجرات: اآلية  - ِ
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ـي الم وي  ـٍ ًإف  الم وى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى * ًإن ما يىٍنياكي تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي ـٍ كى كىي تىبىرُّ
مى  كا عى ظاىىري ـٍ كى ـٍ ًفي الد يًف كىأىٍخرىجيككيـ م ف ًدياًركي عىًف ال ًذيفى قاتىميككي

ل   مىف يىتىكى ـٍ كى ل ٍكىي ـٍ أىف تىكى ﴾ًإٍخراًجكي ـي الظ اًلميكفى ـٍ فىأيكلًئؾى ىي يي
ُ 

في تفسير ىذه اآليات:  -رحمو ا–قاؿ اإلماـ ابف كثير   
د ةن﴾ أم » ٍنييـ م كى ٍيتـي م  ادى بىٍيفى ال ًذيفى عى ـٍ كى ﴿عىسىى الم وي أىف يىٍجعىؿى بىٍينىكي

﴿كىالم وي محبة بعد البغضة،كمكدة بعد النفرة، كألفة بعد الفرقة 
﴾ أم عمى ما يشاءمف الجمع بيف األشياء المتنافرة كالمتباينة  قىًديره

كالمختمفة فيؤلؼ بيف القمكب بعد العداكة كالقساكة فتصبح مجتمعة 
كا ًنٍعمىتى الم ًو  متفقة، كما قاؿ تعالى ممتنًّا عمى األنصار: ﴿كىاٍذكيري

ـٍ فىأى  ـٍ ًإٍذ كينتيـٍ أىٍعداءن فىأىل ؼى بىٍيفى قيميكًبكي مىٍيكي ًتًو ًإٍخكاننا عى ٍصبىٍحتـي ًبًنٍعمى
ٍفرىةو م فى الن اًر فىأىنقىذىكيـ م ٍنيا﴾ مىى شىفىا حي كينتيـٍ عى كى

ككذا قاؿ ليـ النبي ِ
الن فيداكـ ا بي ككنتـ  صمى ا عميو كسمـ: } ألـ أجدكـ ضبل 

 ّمتفرقيف فألفكـ ا بي؟{
ًباٍلميٍؤًمًنيفى كىأىل ؼى كقاؿ ا تعالى: ﴿ىيكى ال ًذم أىي دىؾى ًبنىصٍ   ًرًه كى

ـٍ  ًميعنا م ا أىل ٍفتى بىٍيفى قيميكًبًي ا ًفي اأٍلىٍرًض جى ـٍ لىٍك أىنفىٍقتى مى بىٍيفى قيميكًبًي
ًكيـه ﴾ ـٍ ًإن وي عىًزيزه حى لًكف  الم وى أىل ؼى بىٍينىيي كى

كفي الحديث:} أحبب ْ
بغض حبيبؾ ىكننا ما؛ فعسى أف يككف بغيضؾ يكمنا ما، كأ

                                      
 .ٗ-ٕسكرة الممتحنة: اآليات  - ُ
 .َُّسكرة آؿ عمراف: مف اآلية  -ِ
 . كتاب المغازم، باب غزكة الطائؼ. ُٕٓ/ٓصحيح البخارم:  -ّ
 .ّٔسكرة األنفاؿ: اآلية  -ْ
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ا ما {  ...ُبغيضؾ ىكننا ما؛ فعسى أف يككف حبيبؾ يكمن
فيكره ر ًحيـه﴾ أم: يغفر لمكافريف   كقكلو تعالى: ﴿كىالم وي غى

كفرىـ إذا تابكا منو كأنابكا إلى ربيـ كأسممكا لو، كىك الغفكر 
 الرحيـ بكؿ مف تاب إليو مف أم ذنب كاف...

ـي الم وي   ـٍ ًفي كقكلو تعالى: ﴿الى يىٍنياكي ـٍ ييقاًتميككي عىًف ال ًذيفى لى
ـٍ ﴾أم يعاكنكا عمى إخراجكـ. أم:  ـٍ ييٍخًرجيككيـ م ف ًدياًركي لى الد يًف كى
ال ينياكـ عف اإلحساف إلى الكفرة الذيف ال يقاتمكنكـ في الديف 
تيٍقًسطيكا  ﴾ أم تحسنكا إلييـ ﴿كى ـٍ كىي كالنساء كالضعفة منيـ ﴿أىف تىبىرُّ

﴾ أم ـٍ ﴾... ًإلىٍيًي  تعدلكا ﴿ًإف  الم وى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى
عف أسماء بنت أبي بكر رضي ا عنيما قالت: قدمت  

أمي كىي مشركة في عيد قريش إذ عاىدكا، فأتيت النبي صمى 
ا عميو كسمـ فقمت يا رسكؿ ا إف أمي قدمت كىي راغبة 

 ... ِأفأصميا؟ قاؿ: } نعـ صمي أمؾ {
ـٍ ًفي كقكلو تعالى: ﴿  ـي الم وي عىًف ال ًذيفى قاتىميككي ًإن ما يىٍنياكي

ل ٍكىيـٍ  ـٍ أىف تىكى مى ًإٍخراًجكي كا عى ظاىىري ـٍ كى  الد يًف كىأىٍخرىجيككيـ م ف ًدياًركي
﴾أم: إنما ينياكـ عف مكاالة ىؤالء الذيف ناصبككـ بالعداكة 

عف فقاتمككـ كأخرجككـ كعاكنكا عمى إخراجكـ ينياكـ ا 
                                      

. كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في االقتصاد في الحب َّٔ/ْسنف الترمذم:  -ُ
 كالبغض.

يبة، باب اليدية لممشركيف. ك صحيح مسمـ: . كتاب الُْٔ/ّصحيح البخارم:  -ِ
. كتاب الزكاة،باب فضؿ النفقة كالصدقة عمى األقربيف كالزكج كاألكالد، ٔٗٔ/ِ

 كالكالديف كلك كانكا مشركيف.
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كاالتيـ كيأمركـ بمعاداتيـ، ثـ أكد الكعيد عمى مكاالتيـ فقاؿ: م
﴿﴾ ـي الظ اًلميكفى ـٍ فىأيكلًئؾى ىي ل يي مىف يىتىكى  ُ«كى

إف اإلسبلـ ديف سبلـ، كعقيدة حب، كنظاـ يستيدؼ أف  
 يظمؿ العالـ كمو بظمو، كأف يجمع الناس إخكة متعارفيف متحابيف.

ء،أما إذا كقعت فاإلسبلـ ال يرغب في الخصكمة ابتدا
الخصكمة فإنو يستبقي أسباب الكد في النفكس بعدالة 
المعاممة؛رغبة في إقناع خصكمو بأف الخير كؿ الخير في أف 

 ينضككا تحت لكائو.
كمف ثىـ  يتقرر: أف األصؿ في عبلقات المسمميف بغيرىـ  

مف األمـ ىك السبلـ، كأف الحرب ىي االستثناء الذم ال ييمجأ إليو 
 د الضركرة القصكل.إال عن
بؿ ، سبلـ، كاسمو نفسو مشتؽ مف السبلـفاإلسبلـ ديف ال 

إف اإلسبلـ ينظر إلى الحرب عمى أنيا مف إغكاء الشيطاف، 
كلذلؾ يدعك المسمميف جميعنا إلى تجنبيا كالدخكؿ في السبلـ، 

ٍمـً  ميكا ًفي الس  نيكا اٍدخي كىاف ةن كىال تىت ًبعيكا بقكلو تعالى: ﴿يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمى
ـٍ عىديكٌّ ميًبيفه ﴾ خيطيكاًت الش ٍيطاًف ًإن وي لىكي

ِ 
كما يأمر اإلسبلـ المسمميف بالجنكح إلى السبلـ إذا جنح  

ك ٍؿ  تىكى ٍمـً فىاٍجنىٍح لىيا كى كا ًلمس  نىحي ف جى األعداء؛بقكؿ ا تعالى: ﴿كىاً 

                                      
 .ُُٗ-ُُٕ/ٖتفسير القرآف العظيـ:  -ُ
 .َِٖسكرة البقرة: اآلية  - ِ
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مىى الم ًو﴾  .ُعى
كؼ  العدك عف القتاؿ؛ فيجب  كحتى في أثناء الحرب، إذا 

أف يكؼ  عنو المسممكف فكرنا؛ حيث يقكؿ ا تعالى: ﴿فىًإًف 
ـٍ  مىٍيًي ـٍ عى عىؿى الم وي لىكي ـى فىما جى مى ـي الس  ـٍ كىأىٍلقىٍكا ًإلىٍيكي ـٍ ييقاًتميككي ـٍ فىمى ليككي اٍعتىزى

﴾  ّ.ِسىًبيبلن
كبناء عمى ىذا األصؿ العظيـ قامت عبلقات األمة  
 بلمية مع األمـ األخرل، عمى أساس السبلـ.اإلس

كىذا كاضح مف خبلؿ ما أبرمو الرسكؿ صمى ا عميو  
كسمـ مع غير المسمميف مف معاىدات تيدؼ إلى الصمح كنشر 

 السبلـ: 
معاىدة مع أقرب مف كاف يجاكره في  فقد عقد النبي  

لنشر السبلـ بيف  -كىـ الييكد-المدينة مف غير المسمميف 
 فيف.الطر 

 كمما جاء في ىذه المعاىدة:     
o  إف ييكد بني عكؼ أمة مع المؤمنيف، لمييكد دينيـ

كلممسمميف دينيـ مكالييـ كأنفسيـ، كذلؾ لغير بني عكؼ 
 مف الييكد.

                                      
 .ُٔسكرة األنفاؿ: مف اآلية  - ُ
 .َٗسكرة النساء: مف اآلية  - ِ
دار  .ِٗٗعبد الشافي محمد عبد المطيؼ: ،السيرة النبكية كالتاريخ اإلسبلمي - ّ

 ى.ُِْٖ. األكلى، السبلـ، القاىرة
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o .ف عمى الييكد نفقتيـ، كعمى المسمميف نفقتيـ  كا 
o .ف بينيـ النصر عمى مف حارب أىؿ ىذه الصحيفة  كا 
o ف بينيـ النصح كالنصي  حة، كالبر دكف اإلثـ.كا 
o . ف النصر لممظمـك  كا 
o  نو ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث أك اشتجار كا 

لى محمد رسكؿ ا يخاؼ فساده فإف مرده إلى ا  ، كا 
. 

o  ف بينيـ النصر عمى مف دىـ يثرب... عمى كؿ أناس كا 
 حصتيـ مف جانبيـ الذم قبميـ.

o نو ال يحكؿ ىذا الكتاب دكف ظالـ أك آ  ُثـ.كا 
كلـ يقؼ األمر عند معاىدة المجاكريف لممسمميف في      

 المدينة بؿ إنو:
حاصر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، أىؿ خيبر في »لما 

حصنييـ الكطيح كالسبللـ، حتى إذا أيقنكا باليمكة، سألكه أف 
 يسي رىـ كأف يحقف ليـ دماءىـ، ففعؿ... 

رسكؿ ا صمى ا فمما نزؿ أىؿ خيبر عمى ذلؾ، سألكا 
عميو كسمـ أف يعامميـ في األمكاؿ عمى النصؼ، كقالكا: نحف 
أعمـ بيا منكـ، كأعمر ليا، فصالحيـ رسكؿ ا صمى ا عميو 

 ِ«كسمـ عمى النصؼ
                                      

 .َْٓ-َّٓ/ ُيراجع: السيرة النبكية، عبد الممؾ بف ىشاـ:  - ُ
 .ّّٕ/ ِالسيرة النبكية، عبد الممؾ بف ىشاـ:  - ِ
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ا–كمف ذلؾ   ما عيرؼ تاريخيًّا باسـ "صمح  -أيضن
ىدنة مع قريش بالحديبية حينما أراد الحديبية"، فقد عقد النبي 

أف يدخؿ مكة مع أصحابو معتمريف، كبعد رحمة طكيمة كشاقة 
لمطمب المشركيف  مف المدينة رد تيـ قريش، فاستجاب النبي 

أف يعكد مع أصحابو إلى المدينة، عمى أف يعتمركا العاـ القابؿ، 
ليذا األمر، حتى قاؿ عمر بف  رغـ كراىية معظـ الصحابة 

يا رسكؿ ا، ألسنا عمى حؽ كىـ : »لرسكؿ ا  الخطاب 
عمى باطؿ؟ قاؿ: } بمى {، قاؿ: أليس قتبلنا في الجنة كقتبلىـ 
في النار؟ قاؿ: } بمى {، قاؿ: ففيـ نعطي الدنية في ديننا، 

: } يا ابف الخطاب، كنرجع، كلٌما يحكـ ا بيننا كبينيـ؟، فقاؿ
ا أبدنا {... فنزؿ القرآف عمى  إني رسكؿ ا، كلف يضيعني

رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بالفتح، فأرسؿ إلى عمر، فأقرأه 
إياه، فقاؿ: يا رسكؿ ا، أك فتح ىك؟ قاؿ: } نعـ {، فطابت 

 ُنفسو كرجع.
 -ِكما في الصحيح–ككاف مما نزؿ مف القرآف حينئذ  
ٍنييـ ًببىٍطًف مىك ةى : ﴿ كىىيكى ال ًذم كىؼ  أىٍيًديىييـٍ عىنكي قكلو  ـٍ عى ـٍ كىأىٍيًديىكي

ـي  ميكفى بىًصيرنا * ىي ا تىٍعمى كىافى الم وي ًبمى ـٍ كى مىٍيًي ـٍ عى كي ًمف بىٍعًد أىٍف أىٍظفىرى
ٍعكيكفنا أىف يىٍبميغى  رىاـً كىاٍليىٍدمى مى ٍسًجًد اٍلحى ًف اٍلمى ـٍ عى دُّككي كا كىصى ال ًذيفى كىفىري

                                      
 . كتاب الجياد كالسير، باب صمح الحديبية في الحديبية.ُُُْ/ّصحيح مسمـ:  - ُ
. كتاب الشركط، باب الشركط في الجياد كالمصالحة ُّٗ/ّصحيح البخارم:  - ِ

 مع أىؿ الحرب ككتابة الشركط.
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اؿه  لىٍكالى ًرجى ـٍ  مىًحم وي كى ـٍ أىف تىطىئيكىي ـٍ تىٍعمىميكىي ًنسىاءه ميٍؤًمنىاته لى ميٍؤًمنيكفى كى
ًتًو مىف يىشىاءي لىٍك  ـٍ ًمٍنييـ م عىر ةه ًبغىٍيًر ًعٍمـو ل ييٍدًخؿى الم وي ًفي رىٍحمى فىتيًصيبىكي

كا ًمٍنييـٍ عىذىابنا أىًليمنا ﴾ ي ميكا لىعىذ ٍبنىا ال ًذيفى كىفىري تىزى
ُ 

عدـ دخكؿ مكة عنكة عاـ الحديبية كانت  أم أف عمة 
–المحافظة عمى الدماء البريئة أف تسيؿ. قاؿ اإلماـ القرطبي 

اؿه »في تفسير ىذه اآليات:  -رحمو ا لىٍكالى ًرجى قكلو تعالى:﴿ كى
﴾ يعني: المستضعفيف مف المؤمنيف بمكة كسط الكفار،  ميٍؤًمنيكفى

دؿ بف سييؿ، كسممة بف ىشاـ كعياش بف أبي ربيعة أبي جن
ـٍ ﴾ أم تعرفكىـ. كقيؿ لـ تعممكىـ أنيـ  ـٍ تىٍعمىميكىي كأشباىيـ.﴿ لى
 ﴾ ـٍ ﴾ بالقتؿ كاإليقاع بيـ... كجكاب﴿لىٍكالى مؤمنكف.﴿ أىف تىطىئيكىي
محذكؼ، كالتقدير: كلك أف تطئكا رجاالن مؤمنيف كنساء مؤمنات 
ن ا لـ تعممكىـ؛ ألذف ا لكـ في دخكؿ مكة، كلسمطكـ عمييـ، كلك

صن ا مف كاف فييا يكتـ إيمانو خكفنا. كقاؿ الضحاؾ: لكال مىف في 
أصبلب الكفار كأرحاـ نسائيـ مف رجاؿ مؤمنيف كنساء مؤمنات 

 ِ«لـ تعممكا أف تطئكا آباءىـ فتيمؾ أبناؤىـ
بيديو في نشر  كقد اىتدل المسممكف بعد رسكؿ ا  

غير المسمميف، السبلـ العالمي مف خبلؿ المعاىداتالمبرمة مع 
 -رضي ا عنيما-كتمؾ التي عقدىا أبك عبيدة في عيد عمر 

مع أىؿ الشاـ؛ حيث صالحيـ عمى أف تترؾ كنائسيـ، كأال يؤذكا 
                                      

 .ِٓ، ِْسكرة الفتح: اآليتاف  - ُ
 .ِٖٓ/ُٔالجامع ألحكاـ القرآف:  - ِ
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 ُالمسمميف...
كفي ىذه المعاىدات كفى غيرىا مف المعاىدات تجمت  

ركح اإلسبلـ السمحة التي عامؿ بيا المسممكف األكلكف غيرىـ 
  يـ؛ لعيش الجميع في سبلـ.أياـ قكتيـ كعزت

التي أبرميا النبي صمى ا عميو كسمـ -كمف ىذه العيكد  
 -كالقكاد المسممكف، كالتزمكا بيا في العبلقات مع غير المسمميف

 يتبيف أف النظـ اإلسبلمية:
: ال تأبى مسالمة مف ال يدينكف باإلسبلممادامكا غير   أكالن

اإلسبلمية مف أف تتبادؿ مع عاديف، كأنو ال مانع يمنع األمة 
 األمـ األخرل عبلقات تجارية كسفراء لنظر المصالح.

ثانينا: ال تأبى حسف معاشرة المسمميف لغير المسمميف،  
 كالمساكاة بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات كالحريات كالبر كاإلقساط.

ثالثنا: ال تأبى عقد المعاىدات؛ لضماف حقكؽ أفراد كؿ  
جرا ، كنشر األمف كالسبلمفي ِء العدؿ بينيـمف الطرفيف، كا 

 األرض كميا. 
أرسؿ إلى الممكؾ في عيده رسبلن مف كما أف الرسكؿ  
؛ حتى يعيش الجميع ّبكتب يدعكىـ فييا إلى اإلسبلـ أصحابو

                                      
. تحقيؽ: طو عبد الرءكؼ ُِٓإبراىيـ:  يراجع: الخراج، أبك يكسؼ يعقكب بف - ُ

 األزىرية لمتراث. بدكف. سعد ك سعد حسف محمد. المكتبة
. دار األنصار. ََُيراجع: السياسة الشرعية، الشيخ عبد الكىاب خبلؼ:  - ِ

 ـ.ُٕٕٗ -ى ُّٕٗ
. تحقيؽ: محمد عبد ُِِ-ُٖٗ/ُالطبقات الكبرل، أبك عبد ا محمد بف سعد:  - ّ
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 تحت رايتو في أمف كسبلـ.
نشر السبلـ يـك فتح مكة؛ حيث كاف  كقد آثر النبي  

كقد -صحابو مف مشركي مكة أف ينتقـ لنفسو كأل باستطاعتو 
ا منتصرنا  -تمك ف مف رقابيـ كأمكاليـ؛ إذ دخؿ عمييـ مكة فاتحن

كىـ الذيف أخرجكه كأصحابو مف كطنيـ، كآذكىـ في أنفسيـ 
 ُلـ يفعؿ كآثر المسالمة معيـ كالعفك عنيـ. ، كلكنو -كأمكاليـ
كيشيد التاريخ أف مف عاش مف غير المسمميف تحت    

حتى مف –قد نًعـ بالسبلـ، كلـ يبًغ بحكميـ بديبلن  حكـ المسمميف
أنو لما جمع ىرقؿ لممسمميف »؛ حيث يركم المؤرخكف -بني مٌمتو

الجمكع، كبمغ المسمميف إقباليـ إلييـ لكقعة اليرمكؾ؛ ردكا عمى 
أىؿ حمص ما كانكا أخذكا منيـ مف الخراج، كقالكا: قد شيغمنا 

مركـ، فقاؿ أىؿ حمص: عف نصرتكـ كالدفع عنكـ فأنتـ عمى أ
لىًكاليتكـ كعدلكـ أحٌب إلينا مما كنا فيو مف الظمـ كالغشـ، كلندفعف 
جند ىرقؿ عف المدينة مع عممكـ، كنيض الييكد فقالكا: كالتكراة 
ال يدخؿ عامؿ ىرقؿ مدينة حمص إال أف نغمب كنجيد، فأغمقكا 

 ِ«األبكاب كحرسكىا. ككذلؾ فعؿ أىؿ المدف التي صكلحت 
ضمف المسممكف ألىؿ الشاـ حرية العقيدة، كما فقد  

ضمنكا حمايتيـ، لكف القائد المسمـ أبا عبيدة لما اضطر إلى 

                                                                                  
 ـ.َُٗٗ -ى َُُْبيركت. األكلى،  –دار الكتب العممية القادر عطا. 

 .ُِْ/ِيراجع: السيرة النبكية، عبد الممؾ بف ىشاـ:  - ُ
ذيرم:  - ِ  ـ.ُٖٖٗ. دار اليبلؿ، بيركت. ُّٗفتكح البمداف، أحمد بف يحيى البىبلى
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سحب جيشو مف حمص أعاد إلييـ الضرائب التي كانت 
 مفركضة عمى أراضييـ.

مية السبلـ العالمي، كرفضت كىكذا نشرت النظـ اإلسبل 
ة ينبغي أف تعيش ؛ ألنيا تىعتبر البشرية كميا كحدة كاحدبالحرك 

 في ظؿ ىذا السبلـ.
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 الرابع المبحث
 تحقيق مصالح العباد

تيدؼ النظـ اإلسبلمية إلى تحقيؽ مصالح العباد كدرء  
 المفاسد عنيـ في العاجؿ كاآلجؿ عمى حد سكاء.

كذلؾ بكفالة ضركريات العباد، كتكفير حاجياتيـ  
الثبلثة، كتحسينياتيـ؛ ألف مصالح العباد تتككف مف ىذه األمكر 

 فإذا تكافرت ليـ فقد تحققت مصالحيـ:
 أوًل: األمور الضرورية:

كىى: األمكر التي البد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا، 
بحيث إذا فيقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، بؿ عمى 
فساد كتيارج كفكت حياة، كفى اآلخرة فكت النجاة كالنعيـ، 

 ُ.كالرجكع بالخسراف المبيف
ا:  كعمى ىذا فاألمر الضركرم يراد بو شرعن

ذا »  ما تقـك عميو حياة الناسكالبد منو الستقامة مصالحيـ، كا 
فيقد اختؿ  نظاـ حياتيـ، كلـ تستقـ مصالحيـ، كعم ت فييـ 

 ِ«الفكضى كالمفاسد 
كمجمكع األمكر الضركرية لمعباد بيذا المعنى ترجع إلى 
حفظ خمسة أشياء كىي: الديف، كالنفس، كالنسؿ، كالماؿ، 

                                      
. دار المعرفة، بيركت. ٖ/ ِالمكافقات في أصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي:  - ُ

 كف.بد
. دار التكزيع كالنشر ُُبحكث أصكلية تشريعية، محمد عبد الحميـ حامد:  - ِ

 اإلسبلمية. بدكف.
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 ُكالعقؿ.
كقد أضاؼ بعض العمماء إلى ىذه الخمسة عنصرنا سادسنا 
 كىك: حفظ الًعرض. كالعرض بمغة العصر ىك: الكرامة كالسمعة.

أف  ي ىريرة كىي إضافة ينبغي اعتبارىا ًلما كرد عف أب
قاؿ: } كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ: دمو كمالو  الرسكؿ 
 ِكعرضو {

العرض مع ضركرتيف مف الضركريات حيث ذكر 
 المعركفة.

كعمى ىذا: فاألمكر الضركرية لمعباد ستة كىي: الديف، كالنفس، 
 كالنسؿ، كالماؿ، كالعقؿ، كالعرض.

ا تكفؿ كقد شرع اإلسبلـ لكؿ كاحد مف ىذه األمكر أحك امن
 حفظو.

 كالحفظ ليذه األمكر يككف بأمريف:
أحدىما: ما يقيـ أركانيا كيثبت قكاعدىا. كذلؾ عبارة عف 

 مراعاتيا مف جانب الكجكد.
كاآلخر: ما يدرأ عنيا االختبلؿ الكاقع أك المتكقع فييا. كذلؾ 

 ّعبارة عف مراعاتيا مف جانب العدـ.

                                      
، ك بحكث َُ/ِيراجع: المكافقات في أصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي:  - ُ

. كقد سبقت اإلشارة إلى ىذه ُُأصكلية تشريعية، محمد عبد الحميـ حامد: 
 الضركريات عند الحديث عف "المصالح المعتبرة".

. كتاب البر كالصمة، باب تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو ُٖٔٗ/ْصحيح مسمـ:  - ِ
 كدمو كعرضو كمالو. كاحتقاره

 . ٖ/ ِالمكافقات في أصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي:  - ّ
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الكجكد يككف إذف:فحفظ تمؾ الضركريات الستة مف جانب 
 بفعؿ كؿ ما بو قياميا كثباتيا، مما يكفؿ إيجادىا كتككينيا.

كحفظيا مف جانب العدـ يككف بترؾ كؿ ما بو تنعدـ، مما 
 يكفؿ حمايتيا كصيانتيا.

كبيذيف النكعيف مف الحفظ تتحقؽ لمعباد مصالحيـ 
 :  الضركرية. فمثبلن

 الدين:(1)
كىك أىـ الضركريات عمى اإلطبلؽ. كمف ثىـ  فيك مقد ـ عمى 
جميع المصالح األخرل؛ حيث إف صاحب الديف يقدـ نفسو كمالو 

. كلذا فإف مف -الجنة-فداء لدينو؛ ليناؿ بذلؾ سمعة ا الغالية 
أكؿ أىداؼ النظـ اإلسبلمية إيجاد حفظ الديف الذم ىك أكؿ 

 المصالح الضركرية لمعباد.
قامتو: إيجاب »ثىـ  كمف  فقد شرع اإلسبلـ إليجاد الديف كا 

اإليماف، كأحكاـ القكاعد الخمس التي بني عمييا اإلسبلـ، كىي: 
قاـ الصبلة،  شيادة أف ال إلو إال ا كأف محمدنا رسكؿ ا، كا 
يتاء الزكاة، كصـك رمضاف، كحج البيت، كسائر العقائد  كا 

شريعيا إقامة الديف كتثبيتو كأصكؿ العبادات التي قصد الشارع بت
في القمكب باتباع األحكاـ التي ال يصمح الناس إال بيا، كأكجب 
الدعكة إليو، كتأميف الدعكة إليو مف االعتداء عمييا كعمى القائميف 

 بيا، كمف كضع عقبات في سبيميا.
كشرع لحفظو ككفالة بقائو كحمايتو مف العدكاف عميو: أحكاـ 
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 ُ«دع كيحدث في الديف ما ليس منوالجياد، كعقكبة مف يبت
 النفس:(2)

يأتي بعد الديف: ما يتعمؽ بالنفس، أم: الحياة التي أعمى  
ـ أشد التحريـ العدكاف عمييا؛ حيث  الديف مف شأنيا، كحر 
ا  قرر:﴿أىن وي مىف قىتىؿى نىٍفسنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فىكىأىن مى

ًميعنا﴾قىتىؿى الن اسى  ا أىٍحيىا الن اسى جى مىٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىن مى ًميعناكى جى
ِ 

كقد صاف اإلسبلـ حؽ الحياة، حتى لمجنيف في بطف أمو  
 كلك جاء مف طريؽ الحراـ، كما في قصة الغامدية المشيكرة.

تمؾ المرأة التي جاءت مف غامد مف األزد، فقالت: يا  
ارجعي فاستغفرم ا كتكبي رسكؿ ا، طي رني، فقاؿ: } كيحؾ 

إليو { فقالت: أراؾ تريد أف تردني كما رددت ماعز بف مالؾ، 
قاؿ: } كما ذاؾ؟{ قالت: إنيا حبمى مف الزنا، فقاؿ: } آنت؟{ 
قالت: نعـ، فقاؿ ليا: } حتى تضعي ما في بطنؾ {، فكفميا رجؿ 

فقاؿ: } قد كضعت  مف األنصار حتى كضعت، فأتى النبي  
{ فقاؿ: } إذا ال نرجميا كندع كلدىا صغيرنا ليس لو مف الغامدية 

يرضعو {، فقاـ رجؿ مف األنصار، فقاؿ: إلي  رضاعو يا نبي 
 ّا، فرجميا.

كمف ثىـ  كاف اضطبلع النظماإلسبلميةبالمسؤكلية الجسيمة  
 عف حماية حياة الناس كأركاحيـ حتى ال يتعدم عمييا المعتدكف.

                                      
، ك يراجع: المكافقات في ُّ -ُِبحكث أصكلية تشريعية. محمد عبد الحميـ:  - ُ

 . ٗ-ٖ/ِأصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي: 
 . ِّسكرة المائدة : مف اآلية  - ِ
 ، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنا.. كتاب الحدكدُِِّ/ّصحيح مسمـ:  - ّ
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عة اإلسبلـ في إيجاب القصاص كال عجب أف اشتدت شري 
مف ىؤالء حتى يككنكا عبرة لغيرىـ. قاؿ ا سبحانو كتعالى: 

اصي ًفي القىٍتمىى﴾ ـي الًقصى مىٍيكي ﴿كيًتبى عى
ـٍ ًفي ُ لىكي ، كقاؿ تعالى: ﴿كى

يىاةه يىا أيٍكًلي األىٍلبىاًب﴾ اًص حى  ِالًقصى
بؿ شرع اإلسبلـ أشد العقكبات لمجماعات المسم حة التي  

ب الناس فاعتبرىـ محاربيف  كرسكلو، ساعيف في األرض ترى
يىٍسعىٍكفى ًفي فسادنا فقاؿ  اًربيكفى الم يىكىرىسيكلىييكى زىاءي ال ًذيفى ييحى :﴿ًإن مىا جى

ميييـ م ٍف  م بيكا أىٍك تيقىط عى أىٍيًديًيٍمكىأىٍرجي األىٍرًض فىسىادنا أىف ييقىت ميكا أىٍكييصى
لىييـٍ ًفي ًخبلؼو أىٍك يينفىكٍ  ا ًمفى األىٍرًض ذىًلؾى لىييـٍ ًخٍزمه ًفي الدٍُّنيىاكى

ـٍ  مىٍيًي كا عى ًظيـه * ًإال  ال ًذيفى تىابيكا ًمف قىٍبًؿ أىف تىٍقًدري اآلًخرىًة عىذىابه عى
فىاٍعمىميكا أىف  الم وى غىفيكره ر ًحيـه﴾

ّ 
: شرع   فكما شرع اإلسبلـ إليجاد تمؾ النفس النكاحى

لقصاص عمى مف يتعدم عمييا، كتحريـ إلقاء النفس لحفظيا ا
 ْكلزـك دفع الضرر عنيا.،في التيمكة

  

                                      
 . ُٖٕسكرة البقرة: مف اآلية  - ُ
 . ُٕٗسكرة البقرة: مف اآلية  - ِ
 . ّْ، ّّسكرة المائدة : اآليتاف  - ّ
 .ِْالمدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، د.عبد الكريـ زيداف:  - ْ
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 العقل :(3)
يأتي بعد ذلؾ المحافظة عمى العقؿ الذم يتميز بو  
 اإلنساف.
كأكؿ درجات المحافظة عمى العقؿ: أف تتـ تغذيتو بالعمـك  

 كالمعارؼ الصحيحة النافعة.
كؿ ما مف شأنو تككيف حث   اإلسبلـ عمى يث كذلؾ ح 

طمبو  بالعمـ النافع الذم عٌد نبي اإلسبلـ  العقمية الكاعية
 ُطمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ {فريضة بقكلو: }

كال يخفى أف ىذا العمـ النافع ضماف قكم لممحافظة عمى  
 العقؿ؛ إذ بو يتحصف مف كؿ ما مف شأنو أف يفسده.

ى العقؿ، كىي ما ثـ تأتي الدرجة الثانية لممحافظة عم 
شرعو اإلسبلـ مف تحريـ الخمر ككؿ مسكر، كعقاب مف يشربيا 

 ِأك يتناكؿ أم مخدر.
كال يخفى أف ثمة مخدرات عقمية سكل المسكرات تغيب  

الكعيكتنحي العقؿ جانبنا، مثؿ السحر كتحضير األركاح كنشر 
 .-التي قد تككف باسـ الديف أحياننا–الثقافات المسمكمة 

 يتقرر أف النظـ اإلسبلمية: كمف ثىـ   
تيدؼ إلى بناء العقؿ الكاعي، الذم يميؽ بمخمكؽ كٌرمو  -
 كمي زه بو مف دكف مخمكقاتو.  ا 

 كتعمؿ عمى حفظو مف كؿ ما يفسده. -
                                      

اب فضؿ . كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، بُٖ/ُسنف ابف ماجة:  - ُ
 العمماء كالحث عمى طمب العمـ.

 . ُّبحكث أصكلية تشريعية. محمد عبد الحميـ:  - ِ
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 النسل:(4)
بعد ذلؾ تأتي المحافظة عمى النسؿ، أم: عمى األجياؿ  

 الناشئة؛ حتى يستمر بقاء النكع اإلنساني. 
مع غيره –الزكاج تحقيقنا ليذا اليدؼ كليذا شرع ا  

، كأكجب عمى اآلباء كاألميات رعاية األكالد، كأمر -مف األىداؼ
المجتمع برعاية اليتامى الذيف مات آباؤىـ حتى ال ينساىـ 

 المجتمع أك يغفؿ عنيـ حيف ينشغؿ كؿ امرئ بنفسو كبأكالده.
عناية بالغة، كيشيد كالحؽ أف عناية اإلسبلـ بالطفكلة  

لذلؾ مادكنو العمماء في مجاؿ الفقو اإلسبلمي مف أحكاـ 
 "المكلكد" كأحكاـ "الرضاع" كغيرىا مف األحكاـ المتعمقة بالنشء.

كما شرع اإلسبلـ لحفظ النسؿ: حرمة إجياض المرأة  
 ُالحامؿ إال لضركرة.

 المال:(5)
ة بعد ذلؾ تأتي المحافظة عمى الماؿ، فيك عصب الحيا 

ـٍ  عىؿى الم وي لىكي كما قاؿ ا تعالى عف األمكاؿ:﴿ال ًتي جى
ًقيىامنا﴾

 ّ«أم: لمعاشكـ كصبلح دينكـ»ِ
كمف ثىـ  شرع لحفظو كحمايتو: تحريـ السرقة، كحد السارؽ  

كالسارقة، كتحريـ الغش كالخيانة كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ 
تبلؼ ماؿ الغير، كتضميف مف يتمؼ ماؿ غيره، كا لحجر عمى كا 

                                      
 . ِْالمدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، د.عبد الكريـ زيداف:  - ُ
 . ٓسكرة النساء : مف اآلية  - ِ
 .  ُّ/ٓالجامع ألحكاـ القرآف، اإلماـ القرطبي:  - ّ
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 ُالسفيو كذكم الغفمة، كدفع الضرر، كتحريـ الربا.
 العرض : (6)

يأتي بعد ذلؾ: العرض. كقد شرع اإلسبلـ لحفظو: حد  
 ِالزاني كالزانية، كحد القاذؼ.

كمف ىذا كمو يتبيف: أف اإلسبلـ شرع أحكامنا كثيرة تقصد  
 إلى كفالة الضركريات لمعباد إيجادنا كحفظنا.

  

                                      
، كيراجع: المدخؿ لدراسة الشريعة ُّعبد الحميـ: بحكث أصكلية تشريعية. محمد  - ُ

 . ِْاإلسبلمية، د.عبد الكريـ زيداف: 
. ك َُ-ٗ/ِيراجع: المكافقات في أصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي:  - ِ

. ك بحكث أصكلية ِْالمدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، د.عبد الكريـ زيداف: 
 . ُّتشريعية. محمد عبد الحميـ: 
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 األمور الحاجية:ثانًيا: 
األمكر التي ييفتقر إلييا مف حيث التكسعة كرفع »كىي: 

الضيؽ المؤديفي الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة بفكت 
الحرج  -عمى الجممة–المطمكب، فإذا لـ تيراع دخؿ عمى العباد 

كالمشقة، كلكنو ال يبمغ مبمغ الفساد المتكقع في المصالح 
 أم: الضركرية.  ُ«العامة
 عمى ىذا فاألمر الحاجي ييراد بو شرعنا: ك 

ذا فيقد ال يختؿ نظاـ  ما يحتاج إليو الناس لميسر كالسعة، كا 
حياتيـ، كال تعـٌ فييـ الفكضى كما إذا فيقد األمر الضركرم، كلكف 

 يناليـ الحرج كالضيؽ.
كاألمكر الحاجية بيذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنيـ 

ـ طرؽ التعامؿ كالتبادؿ كسبؿ كالتخفيؼ عمييـ؛ لتتيسر لي
 ِالعيش.

  

                                      
 .َُ/ِالمكافقات في أصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي:  - ُ
. ك المدخؿ لدراسة ُُيراجع: بحكث أصكلية تشريعية. محمد عبد الحميـ:  - ِ

 . ُْالشريعة اإلسبلمية، د.عبد الكريـ زيداف: 
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، ِتخفيفنا عف القاتؿ خطأن ُكمف ىذا: جٍعؿ الدية عمى العاقمة
كتسميط الشارع األب في تزكيج ابنتو الصغيرة مف الكؼء، فإف 
ىذا ال ضركرة إليو، كلكنو محتاج إليو لممصمحةفي تحصيمو 

 ّخكفنا مف بعض الضرر بفكاتو.

  

                                      
عاقمة الرجؿ: عصبتو كىـ القرابة مف جية األب الذيف يشترككف في دفع الدية  - ُ

و مف القتؿ الخطأ )يراجع: المعجـ الكسيط، معجـ المغة العربية: البلزمة عمي
ُ/ُٕٔ ) 

. ك بحكث ُُ/ِيراجع: المكافقات في أصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي:  - ِ
. ك المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، ُٓأصكلية تشريعية. محمد عبد الحميـ: 

 . ِْد.عبد الكريـ زيداف: 
لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا عمى المذىب الراجح، عبد الكريـ : الجامع يراجع - ّ

 .ّٕٖ/ُالنممة: 
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 ثالثًا: األمور التحسينية: 
كىي: األمكر التي يككف فييا األخذ بمكاـر األخبلؽ؛ مما 
يميؽ مف محاسف العادات، كتجنب األحكاؿ المدنسات التي تأنفيا 

 ُالعقكؿ الراجحات.
ا:  كعمى ىذا فاألمر التحسيني يراد بو شرعن

ما تقتضيو المركءة كاآلداب كسير األمكر عمى أقـك منياج، 
ذا  فيقد ال يختؿ نظاـ حياة الناس كما إذا فقد األمر الضركرم، كا 

كال يناليـ حرج كما إذا فقد األمر الحاجي، كلكف تككف حياتيـ 
 مستنكرة في تقدير العقكؿ الراجحة كالفطر السميمة.

كاألمكر التحسينية لمناس بيذا المعنى ترجع إلى مكاـر 
الناس في األخبلؽ كمحاسف العادات، ككؿ ما يقصد بو سير 

 ِحياتيـ عمى أحسف منياج.

كمف ذلؾ ما شرعو اإلسبلـ مف تحريـ قتؿ الرىباف كالصبياف 
حراؽ  ك النساء في الجياد، ككذلؾ النيي عف المثمة كالغدر كا 

كمنو: اشتراط الكلي في النكاح، صيانة لممرأة عف ّميت أك حي.
 مباشرة عقد النكاح بنفسيا؛ ألف المرأة لك باشرت عقد نكاحيا
لكاف ذلؾ مشعرنا بتكقانيا إلى الرجاؿ، كمشعرنا بقمة حيائيا، كىذا 

                                      
 . ُُ/ِيراجع: المكافقات في أصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي:  - ُ
. ك بحكث ُْيراجع: المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، د.عبد الكريـ زيداف:  - ِ

 .ُِ–ُُأصكلية تشريعية. محمد عبد الحميـ: 
، ك بحكث ُِ/ِيراجع: المكافقات في أصكؿ الشريعة، أبك إسحاؽ الشاطبي:  - ّ

 . ُٔأصكلية تشريعية. محمد عبد الحميـ: 
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 ُيقمؿ مف قيمتيا عند الخاطب.
إلى جانب المصالح –كبمراعاة المصالح التحسينية 

تكتمؿ كفالة النظـ اإلسبلمية  –الضركرية كالمصالح الحاجية
 لمصالح الناس إيجادنا كحفظنا.

 إلى تحقيقيا لمعباد:كالمصالح التي تيدؼ النظـ اإلسبلمية 
 أ: مصالح شاممة: 

 تشمؿ الدنيا كاآلخرة، كالمادة كالركح، كالخاصة كالعامة.
دراؾ حقيقتيا:   ب: يعجز اإلنساف عف المكازنة بينيا كا 

فإذا كانت المصالح التي تيدؼ النظـ اإلسبلمية إلى تحقيقيا 
لمعباد شاممة بيذه الصكرة؛ فإف المكازنة بالقسط بيف تمؾ 

ال  -في كثير مف األحياف-المصالح المتقابمة كالمتضاربة 
 يستطيع اإلنساف القياـ بيا.

كما أف اإلنساف عاجز بطبيعتو عف إدراؾ المصالح الحقيقية 
ذا أدرؾ بعضيا في  كطريؽ الكصكؿ إلييا في الدنيا كاآلخرة. كا 
الدنيا فإنو عاجز عف معرفة مصالحو في اآلخرة كطريؽ الكصكؿ 

 ِإلييا.
بعقمو القاصر كعممو المحدكد كقابميتو لمتأثر -اإلنساف ف

أعجز مف أف يدرؾ المصالح التي تقـك بيا –بالميكؿ كاألىكاء
 أحكالو، فضبلن عف أف يكفؽ بيف ىذه المصالح.

                                      
: الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا عمى المذىب الراجح، عبد الكريـ يراجع - ُ

 .ّٖٖ/ُالنممة: 
 -ى َُْٗالثة، . مؤسسة الرسالة. الثَِّأصكؿ الدعكة، د.عبد الكريـ زيداف: - ِ

 ـ. ُٖٖٗ
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كلذلؾ فإف رعاية مصالح الناس كميا ليست في      
استطاعة مخمكؽ، كال يقدر عمييا إال خالؽ الناس سبحانو 

 كتعالى.
كمف ثىـ  فإف مصالح العباد التي تيدؼ النظـ اإلسبلمية      

 إلى تحقيقيا:
فما شيد لو اإلسبلـ بالصبلح فيك ج: معيارىا اإلسبلـ: 

 المصمحة، كما شيد لو بالفساد فيك المفسدة.
كالخركج عف ىذا المعيار معناه: اتباع اليكل، كاليكل باطؿ 

الى :﴿يىا دىاكيكدي ًإن ا ال يصمح لتمييز الصبلح مف الفساد: قاؿ تع
ق كىالىتىت ًبًع اليىكىل  ًميفىةن ًفي األىٍرًض فىاٍحكيـ بىٍيفى الن اًس ًباٍلحى عىٍمنىاؾى خى جى

 ُفىييًضم ؾى عىف سىًبيًؿ الم ًو﴾
فميس ىناؾ إال الحؽ كاليكل. كالحؽ ىك ما أنزلو ا، كفيو 

، كفيو فساد بياف لممصمحة كالمفسدة، كما عداه اليكل، كىك باطؿ
 ِلمناس.

إذف فمصمحة العباد الحقيقية ليست إال في اتباع الحؽ 
 .المنزؿ مف عند ا 

 

                                      
 . ِٔسكرة ص: مف اآلية  - ُ
. ك يراجع: اإلسبلـ كأكضاعنا القانكنية، َِّأصكؿ الدعكة، د.عبد الكريـ زيداف:  - ِ

. المختار اإلسبلمي لمطباعة كالنشر كالتكزيع. الخامسة، ٓٓعبد القادر عكدة: 
 ـ.  ُٕٕٗ -ى ُّٕٗ
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 الخامس بحثالم
 نشر رسالة اإلسالم

إف مف أىـ أىداؼ النظـ اإلسبلمية: نشر رسالة اإلسبلـ  
العالمية، كتبميغ دعكتو العامة إلى جميع البشر.فميس ىدؼ النظـ 

كأف تسيطر، إنما ىدفيا أف تيدم الناس إلى اإلسبلمية أف تحكـ 
 طريؽ ا رب العالميف.

كذلؾ حيث إف النظـ اإلسبلمية "نظـ ىداية"، أم أف أكبر  
ىميا: نشر دعكتيا في العالميف، كتكصيؿ رسالتيا إلى كؿ 

 إلى الناس كافة.مكاف، فيي رحمة ا 
باستخداـ جميع الكسائؿ  كنظرنا لذلؾ فقد بدأ النبي  

المتاحة المباحة لنشر رسالة اإلسبلـ العالمية في العالـ كمو؛ فبدأ 
 بالكتابة إلى ممكؾ العالـ كأمرائو؛ ليبمغيـ دعكة اإلسبلـ.

كال يخفى أف عمى األمة اإلسبلمية اليكـ أف تكمؿ مسيرة  
 سمفيـ الصالح في نشر ىذه الرسالة العظيمة.

لدييا في  كذلؾ مع الكضع في االعتبار أف أمة اإلسبلـ  
عصرنا الحاضر مف الكسائؿ التي تعينيا كتمكنيا مف نشر رسالة 

 اإلسبلـ ما لـ يكف عشر معشاره متيس رنا لدل سمفيـ.
كمف ثىـ  فإف عمى تمؾ األمة أف تكصؿ ىذه الرسالةإلى   

العالـ كمو؛ ألف ثمة مبلييف مف البشرال يكادكف يعرفكف عف ديف 
 اإلسبلـ شيئنا.

دعكة الناس إلى اإلسبلـ البد أف تككف  كال يخفى أف 
بمساف عصرىـ؛ حتى يفيمكىا، كما قاؿ ا سبحانو كتعالى: ﴿ 
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ٍمنىا ًمف ر سيكؿو ًإال  ًبًمسىاًف قىٍكًمًو ًلييبىي فى لىييـٍ ﴾ ا أىٍرسى مى كى
ُ 

في تفسير ىذه اآلية:  -رحمو ا–قاؿ اإلماـ ابف كثير  
سؿ إلييـ رسبلن منيـ بمغاتيـ؛ ىذا مف لطفو تعالى بخمقو أنو ير »

 ِ«ليفيمكا عنيـ ما يريدكف، كما أرسمكا بو إلييـ
كما ال يخفى أف لساف الناس في عصرنا الحاضر غير  

لسانيـ في العصكر السابقة؛ فبلبد أف يراعى ىذااألمر، كعمة 
حدثكا الناس بما يعرفكف، »بقكلو:  ذلؾ ما ذكره اإلماـ عمي 

 ّ«أتحبكف أف يكذ ب ا كرسكلو
كالحؽ أف نظـ اإلسبلـ ميمتيا ىداية أكبر عدد مف الناس  

يقكؿ: } فك ا ألف  إلى ديف ا؛ ألف مىف جاء بيذه النظـ 
 ْ{ر لؾ مف أف يككف لؾ حٍمر الن عـييدم ا بؾ رجبلن كاحدنا خي

: طأة إلى عمر بف عبد العزيز كقد كتب عدم بف أر  
"أما بعد: فإف الناس قد أكثركا في اإلسبلـ، كخفت أف يقٌؿ 

: "فيمت كتابؾ. كا لكددت أف الخراج" فكتب إليو عمر 
                                      

 . ْسكرة إبراىيـ: مف اآلية  - ُ
 . َُْ/ْالقرآف العظيـ:  تفسير - ِ
؛ ّٕ/ُصحيح البخارم:  - ّ . كتاب العمـ، باب باب مف خص بالعمـ قكما دكف قـك

 كراىية أف ال يفيمكا.
، باب مناقب عمي بف أبي طالب . كتاب أصحاب النبي ُٖ/ٓالسابؽ:  - ْ

. كتاب الفضائؿ، ُِٕٖ/ْ. ك صحيح مسمـ: القرشي الياشمي أبي الحسف 
بف أبى طالب. ك "حمر النعـ" ىي: اإلبؿ الحمر، كىي أنفس  باب فضائؿ عمى

أمكاؿ العرب يضربكف بيا المثؿ في نفاسة الشيء كأنو ليس ىناؾ أعظـ منو ) 
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، اإلماـ أبك زكريا محيي الديف يحيى بف 

 ى (ُِّٗ. دار إحياء التراث العربي، بيركت. الثانية، ُٖٕ/ُٓشرؼ النككم: 
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الناس كميـ أسممكا، حتى نككف أنا كأنت حٌراثيف نأكؿ مف كسب 
 ُأيدنا"

يشكك بيذا الكتاب إلى أمير  -رحمو ا-إف عدم بف أرطأة 
كثرة دخكؿ الناس في اإلسبلـ؛  المؤمنيف عمر بف عبد العزيز 

حيث يسقط عنيـ الخراج المفركض عمى أراضييـ، فكتب إليو 
كلكؿ مف يأتي بعده مف كالة -يبيف لو  عمر بف عبد العزيز 

، رسالة النظـ اإلسبلمية، كما يتصكرىا  -أمكر المسمميف
ىادينا كلـ  حمدنابعث مكىي: اليدايةال الجباية؛ فإف ا 

 يبعثو جابينا.
رسالة عالمية  -التي تيدؼ إلى نشرىا-كرسالة نظـ اإلسبلـ 

مكجية إلى الناس كافة؛ ألف الناس جميعنا في حكميا "إخكة"، 
أصميـ كاحد، كأبكىـ كاحد، كنسبيـ كاحد، ال يتفاضمكف إال 
بالتقكل كالعمؿ الصالح.فبل مجاؿ في رسالة اإلسبلـ لتقسيـ 

 البشرل إلى طبقات حسب األجناس أك األلكاف. الجنس
ف اختمفت  فالجنس البشرم كمو مرٌده إلى أصؿ كاحد، كا 
مىٍقنىاكيـ  البيئات كالثقافات، كما قاؿ ا تعالى:﴿يىا أىيُّيىا الن اسي ًإن ا خى

فيكا ًإف   قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبناكى عىٍمنىاكي كىأينثىىكىجى ـٍ ًعندى الم ًو م ف ذىكىرو مىكي أىٍكرى
﴾ ـٍ أىٍتقىاكي

ِ. 
 

                                      
سيرة كمناقب عمر بف عبد العزيز الخميفة الزاىد، اإلماـ أبك الفرج عبد الرحمف بف  - ُ

 -ى َُْْ. دار الكتب العممية، بيركت. األكلى، َُِ-ُُٗعمى الجكزم: 
 ـ. ُْٖٗ

 . ُّسكرة الحجرات: مف اآلية  - ِ
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كمف ىنا كانت النظـ في اإلسبلـ نظـ دعكة كرسالة،  
منكفئة عمى نفسيا، تحتكر أمتيا الحؽ كالخير  كليست نظمنا

كاليداية لذاتيا، كال تعمؿ عمى نشرىا في الناس. بؿ الدعكة 
 ُفريضة عمييا، كنشرىا ىدؼ مف أىـ أىداؼ نظميا.

حقيؽ ىذا اليدؼ تحثالنظـ اإلسبلمية األمةى عمى كفى سبيؿ ت
 استخداـ كؿ الكسائؿ الممكنة.

كال يخفى أف التقدـ الباىر الذم كصؿ إليو العالـ اليـك يحت ـ 
عمى األمة اإلسبلمية أف تستخدـ مف كسائؿ نشر رسالتيا ما 

 يساير ركح التقدـ المعاصر.
  

                                      
 -ى ُُِْ . دار الشركؽ. الثالثة،ُِْيراجع: ىذا ديننا، الشيخ محمد الغزالي:  - ُ

. دار ُِ-ُٕـ. ك ىذه الدعكة ما طبيعتيا، د.عبد ا ناصح عمكاف: ُِٗٗ
 ـ.ُٖٓٗ -ى َُْٓالسبلـ. األكلى، 
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 تمييد:
، سبلمية حكليا العديد مف الشبياتأثار أعداء النظـ اإل 

 كقد انبرل عمماء اإلسبلـ لمرد عمى ىذه الشبيات، كتفنيدىا.
الشبيات كفي ىذا المبحث نتناكؿ ثبلث شبيات مف ىذه  

الكثيرة، ثـ نقكـ بدحضيا كبياف افتراء أصحابيا عمى نظـ 
 اإلسبلـ.
 ىي: كىذه الشبيات 
 شبية بشرية المصدر الرئيسممنظم اإلسالمية  .1
 شبية وحشية العقوبات الشرعية .2
 شبية نشر اإلسالم بالسيف .3
 شبية قصر التحريم عمى الربا المضاعف-4
 شبية ظمم المرأة بإباحة تعدد الزوجات-5
 شبية النيي النبوي عن كتابة الحديث  -6
 شبية تأخر تدوين السُّنَّة -7

كسكؼ نتناكؿ كؿ شبية مف ىذه الشبيات كالرد عمييا      
 :-إف شاء ا تعالى-في مطمب خاص مف المطالب التالية 
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 األول حثبالم
 شبية بشرية المصدر الرئيس لمنظم اإلسالمية

اإلسبلمية  أثار الممحدكف شبية حكؿ مصدر النظـ 
نما ىك مف  األساس مفادىا: أف القرآف ليس مف عند ا، كا 

 تأليؼ محمد.
كىذه الشبية مف أقدـ الشبيات، كقد ذكرىا القرآف      

ذىا بىد ٍلنىا ءايىةن م كىافى ءىايىةو كىالم وي الكريـ، كما في قكلو  : ﴿كىاً 
ـي ًبمىا يينىز ؿي قىاليكا ًإن مىا أىنتى  ميٍفتىرو ﴾أىٍعمى

ؿ عمى ا »أم   ُ متقك 
كا ًإٍف ىىذىا ًإال  ًإٍفؾه اٍفتىرىاهي ِ« قىاؿى ال ًذيفى كىفىري ، كقكلو سبحانو:﴿كى
ؽُّ ًمف ر ب ؾى ًلتيٍنًذرى قىٍكمنا م ا ّ﴾ ـٍ يىقيكليكفى اٍفتىرىاهي بىٍؿ ىيكى اٍلحى ، ﴿أى

ـٍ يى  ـٍ م ٍف ن ًذيرو م ف قىٍبًمؾى لىعىم يي ـٍ ٍْيتىديكفى ﴾أىتىاىي مىٍيًي ذىا تيٍتمىى عى ، ﴿كىاً 
ـٍ عىم ا كىافى  د كي ءىايىاتينىا بىي نىاتو قىاليكا مىا ىىذىا ًإال  رىجيؿه ييًريدي أىف يىصي
كا  قىاؿى ال ًذيفى كىفىري قىاليكا مىا ىىذىا ًإال  ًإٍفؾه مٍُّفتىرنل كى ـٍ كى يىٍعبيدي آبىاؤيكي

ـٍ ًإفٍ  اءىي ؽ  لىم ا جى ﴾ ًلٍمحى  ٓىىذىا ًإال  ًسٍحره مًُّبيفه

                                      
 .َُُسكرة النحؿ: اآلية  - ُ
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، عبد ا بف عمر بف محمد تفسير البيضاكم " - ِ

دار إحياء التراث . محمد عبد الرحمف. تحقيؽ: َِْ/ّ: الشيرازم البيضاكم
 ى. ُُْٖ. األكلى، العربي، بيركت

 .ْسكرة الفرقاف: مف اآلية  -ّ
 .ّسكرة السجدة: اآلية  -ْ
 .ّْسكرة سبأ:  -ٓ
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 وىذه شبية داحضة من وجوه:
أف  -عممنا ال يخالطو شؾ-لقد عمـ الناس أجمعكف =1

ىذا الكتاب العزيز جاء عمى لساف رجؿ عربي أمي، كلد 
بمكة في القرف السادس الميبلدم، اسمو محمد بف عبد ا 

. ىذا القدر ال خبلؼ فيو بيف مؤمف بف عبد المطمب
 حد؛ ألف شيادة التاريخ المتكاتر بو ال تماثميا شيادة.كمم

فمف أيف جاء بو محمد بف عبد ا؟أمف عند نفسو كمف 
 كحي ضميره، أـ مف معمـ؟ كمف ىك ذلؾ المعمـ؟

نما  إف ىذا الكتاب يؤكد أنو ليس مف عمؿ صاحبو، كا 
ىك قكؿ رسكؿ كريـ، ذم قكة عند ذم العرش مكيف، مطاع 

، تمقاه مف لدف حكيـ عميـ، ثـ ىك جبريؿ ثىـ  أميف: ذلكـ 
نزلو بمساف عربي مبيف عمى قمب محمد صمى ا عميو 

 كسمـ، فتمقنو محمد منو، كلـ يكف لو فيو مف عمؿ إال:
 أ( الكعي كالحفظ، ثـ     
 ب( الحكاية كالتبميغ، ثـ     
 ت( البياف كالتفسير، ثـ     
 ث( التطبيؽ كالتنفيذ.     

أما ابتكار معانيو كصياغة مبانيو فما ىك منيا بسبيؿ، 
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أمرىما شيء: ﴿ ًإٍف ىيكى ًإال  كىٍحيه ييكحىى﴾كليس لو مف 
ىكذا ُ

 سماه القرآف.
محمد سيدنا فالقرآف إذنا صريح في أنو ال صنعة فيو ل 
،نما ىك منزؿ مف عند ا بمفظو  كال ألحد مف الخمؽ كا 

 كمعناه.
الكريـ ذاتو ىذه القضية.قاؿ تعالى: القرآف  كقد حسـ 

لىًكف تىٍصًديؽى  مىا كىافى ىىذىا اٍلقيٍرآفي أىف ييٍفتىرىل ًمف ديكًف الم ًو كى ﴿كى
تىٍفًصيؿى اٍلًكتىاًب الى رىٍيبى ًفيًو ًمف ر ب   ال ًذم بىٍيفى يىدىٍيًو كى

﴾  ِاٍلعىالىًميفى
في تفسير ىذه  -رحمو ا-قاؿ اإلماـ ابف كثير  
ىذا بياف إلعجاز القرآف، كأنو ال يستطيع البشر أف : »اآلية

يأتكا بمثمو، كال بعشر سكر كال بسكرة مف مثمو، ألنو بفصاحتو 
كببلغتو ككجازتو كحبلكتو كاشتمالو عمى المعاني الغزيرة 
النافعة في الدنيا كاآلخرة، ال يككف إال مف عند ا، الذم ال 

في أفعالو كأقكالو،  يشبيو شيء في ذاتو كال في صفاتو كال
 .ّ«فكبلمو ال يشبو كبلـ المخمكقيف

محمد صمى ا عميو سيدنا لك كاف القرآف مف تأليؼ -2

                                      
 .ْ: اآلية  سكرة النجـ -ُ
 .ّٕسكرة يكنس: اآلية  -ِ
 .ِّْ/ْتفسير القرآف العظيـ:  -ّ
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أك بمثؿ شيء منو؛  ُكسمـ، الستطاع العرب أف يأتكا بمثمو
كلكف الكاقع أف أحدنا لما اشتيركا بو مف الفصاحة كالبياف.

 منيـ لـ يستطع ذلؾ، مع ما ىك معمـك مف إعبلف النبي 
التحدم ليـ في ىذا الصدد،كحرصيـ الشديد عمى كؿ ما مف 

 شأنو القضاء عمى اإلسبلـ. 
نسي  كصدؽ ا    القائؿ: ﴿قيؿ ل ًئًف اٍجتىمىعىًت اإلًٍ

مىى أىف يىٍأتيكا ًبًمٍثًؿ ىىذىا اٍلقيرٍ  لىٍك كىافى كىاٍلًجفُّ عى آًف الى يىٍأتيكفى ًبًمٍثًمًو كى
ـٍ ًلبىٍعضو ظىًييرنا﴾ يي  ِبىٍعضي

 مف نسبة القرآف إليو.تبرؤ محمد -3
كالحؽ أف ىذه القضية لك كجدت قاضينا يقضي  

بالعدؿ، الكتفى بسماع ىذه الشيادة التي جاءت بمساف 
صاحبيا عمى نفسو، كلـ يطمب كراءىا شيادة شاىد آخر مف 

أك النقؿ، ذلؾ أنيا ليست مف جنس "الدعاكل" فتحتاج العقؿ 
نما ىي مف نكع "اإلقرار" الذم يؤخذ بو صاحبو،  إلى بينو، كا 

 كال يتكقؼ صديؽ كال عدك في قبكلو منو.
أم مصمحة لمعاقؿ الذم يدعي لنفسو حؽ الزعامة،  

                                      
الرابع عشر اليجرم كالرد دعاكل الطاعنيف في القرآف الكريـ في القرف يراجع:  - ُ

. دار البشائر اإلسبلمية، بيركت. ُٖٔ-ُّٖ: د.عبد المحسف المطيرم،عمييا
 ـ.ََِٔ -ى ُِْٕاألكلى 

 .ٖٖسكرة اإلسراء: اآلية  -ِ
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كيتحدل الناس بالمعجزات لتأييد تمؾ الزعامة، في أف ينسب 
نسمخ منيا انسبلخان؟ عمى حيف أنو كاف بضاعتو لغيره، كي

يستطيع أف ينتحميا فيزداد بيا رفعة كفخامة شأف، كلك 
 انتحميا لما كجد مف البشر أحدنا يعارضو كيزعميا لنفسو.

الذم نعرفو أف كثيرنا مف األدباء يسطكف عمى آثار 
غيرىـ، فيسرقكنيا أك يسرقكف منيا ما أيمنت تيمتو؛ أم ا أف 

يره أنفس آثار عقمو، كأغمى ما تجكد بو قريحتو أحدنا ينسب لغ
 ُفيذا ما لـ يحدث بعد!.

في المسائؿ المباحة، كتخطيئو عتاب القرآف لمرسكؿ=4
ـى  في الرأم يراه، حتى في أقؿ األشياء خطرنا: ﴿يىاأىيُّيىا الن ًبيُّ ًل

اتى أىٍزكىاًجؾى ﴾ ؿ  الم وي لىؾى تىٍبتىًغي مىٍرضى ـي مىا أىحى ر  تيحى
تيٍخًفي  ،ِ ﴿كى

ؽُّ أىف تىٍخشىاهي  تىٍخشىى الن اسى كىالم وي أىحى ًفي نىٍفًسؾى مىا الم وي ميٍبًديًو كى
ت ى يىتىبىي فى لىؾى ال ًذيفى ّ﴾ ـٍ حى ـى أىًذنتى لىيي ، ﴿عىفىا الم وي عىنؾى ًل

﴾ ـى اٍلكىاًذًبيفى تىٍعمى دىقيكا كى صى
أىف  ، ﴿مىا كىافى ًلمن ًبي  كىال ًذيفى آمىنيكاْ

ـٍ  لىٍك كىانيكا أيكًلي قيٍربىى ًمف بىٍعًد مىا تىبىي فى لىيي كا ًلٍمميٍشًرًكيفى كى يىٍستىٍغًفري

                                      
. ُٓ"، د.محمد عبد ا دراز: النبأ العظيـ "نظرات جديدة في القرآف الكريـيراجع:  - ُ

 ـ.ََِٓ -ى ُِْٔدار القمـ لمنشر كالتكزيع. 
 .ُسكرة التحريـ: مف اآلية  -ِ
 .ّٕسكرة األحزاب: مف اآلية  -ّ
 .ّْسكرة التكبة: اآلية  -ْ
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ًحيـً ﴾ ابي اٍلجى ـٍ أىٍصحى أىن يي
، ﴿مىا كىافى ًلنىًبيٍّ أىف يىكيكفى لىوي أىٍسرىل ُ

ت ى ييٍثًخفى ًفي اأٍلىٍرًض تيًريديكفى عىرىضى الدٍُّنيىا كىالم وي ييًريدي  اآٍلًخرىةى حى
ـٍ ًفيمىا  ًكيـه * لىٍكالى ًكتىابه م فى الم ًو سىبىؽى لىمىس كي كىالم وي عىًزيزه حى

ٍذتيـٍ عىذىابه عىًظيـه ﴾ أىخى
اءىهي اأٍلىٍعمىى ِ ل ى * أىف جى تىكى ، ﴿عىبىسى كى

مىا ييٍدًريؾى لىعىم وي يىز ك ى * أىٍك يىذ ك ري فىتىنفىعىوي الذ ٍكرىل ** أىم   ا * كى
مىٍيؾى أىال  يىز ك ى * كىأىم ا  مىا عى د ل * كى مىًف اٍستىٍغنىى * فىأىنتى لىوي تىصى

﴾ ٍنوي تىمىي ى * كىبل  اءىؾى يىٍسعىى *كىىيكى يىٍخشىى * فىأىنتى عى مىف جى
ّ. 

فمك كانت ىذه التقريعات صادرة عف كجداف النبي، معبرة 
ف رأيو؛ عف ندمو ككخز ضميره حيف بدا لو خبلؼ ما فرط م

أكاف يعمنيا عف نفسو بيذا التيكيؿ كالتشنيع؟ ألـ يكف لو في 
 ْالسككت عنيا ستر عمى نفسو، كاستبقاء لحرمة آرائو؟.

مرة »كقد أقر بيذا الدليؿ بعض المستشرقيف حيف قاؿ: 
" كحينا شديد المؤاخذة؛ ألنو أدار أكحى ا إلى النبي "

نيًّا مف ذكم كجيو عف رجؿ فقير أعمى؛ ليخاطب رجبلن غ
النفكذ، كقد نشر ذاؾ الكحي، فمك كاف محمد كاذبنا لما كاف 

                                      
 .ُُّسكرة التكبة: اآلية  -ُ
 .   ٖٔ، ٕٔسكرة األنفاؿ: اآليتاف  -ِ
 .   ُُ. كمف اآلية َُ-ُسكرة عبس: اآليات  -ّ
محمد عبد ا دراز: "، د.النبأ العظيـ "نظرات جديدة في القرآف الكريـيراجع:  - ْ

ْٓ-ٓٓ. 
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 ُ«لذلؾ الكحي مف كجكد
في بعض المكاقؼ تككف حاجة النبي صمى ا عميو =5

كسمـ لمقرآف شديدة، بؿ لقد كانت تنزؿ بو نكازؿ مف شأنيا أف 
تحفزه إلى القكؿ، ككانت حاجتو القصكل تمح عميو أف يتكمـ، 

، كلكنو كانت بحيث لك  كاف األمر إليو لكجد لو مقاالن كمجاالن
تمضي الميالي كاألياـ تتبعيا الميالي كاألياـ, كال يجد في 
شأنيا قرآننا يقرؤه عمى الناس؛ كمع ىذا لـ يتقكلو كلـ ينزؿ 
عميو شيء، مما يدلكعمى صدقو؛ إذ الكاذب ال يتأخر في 

 افتراء الكذب عند الحاجة الماسة إليو. 
أبرز األمثمة عمى ذلؾ:فترة الكحي في حادث  كمف 
 اإلفؾ.
عائشة -ألـ يرجؼ المنافقكف بحديث اإلفؾ عف زكجو  

رضي ا عنيا كأبطأ الكحي، كطاؿ األمر كالناس 
يخكضكف، حتى بمغت القمكب الحناجر, كىك ال يستطيع إال 
أف يقكؿ بكؿ تحفظ: } إني ال أعمـ عنيا إال خيرنا {. ثـ إنو 

يده في التحرم كالسؤاؿ كاستشارة األصحاب، بعد بذؿ ج
كمضى شير بأكممو, كالكؿ يقكلكف: ما عممنا عمييا مف 
سكء، لـ يزد عمى أف قاؿ ليا آخر األمر: } يا عائشة أما إنو 

                                      
دعاكل الطاعنيف في القرآف الكريـ في القرف الرابع عشر اليجرم كالرد  - ُ

 .ُّٗ: د.عبد المحسف المطيرم،عمييا
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ف كنت  بمغني كذا ككذا، فإف كنت بريئة فسيبرئؾ ا، كا 
 ُألممت بذنب فاستغفرم ا {

 -ا ىك كاضحكم-ىذا كبلمو بكحي ضميره، كىك  
كبلـ البشر الذم ال يعمـ الغيب، ككبلـ المتثبت الذم ال يظف 
كال يقكؿ ما ليس لو بو عمـ، عمى أنو لـ يغادر مكانو بعد أف 
قاؿ ىذه الكممات حتى نزؿ صدر سكرة النكر معمننا براءتيا، 

 كمصدرنا الحكـ المبـر بشرفيا كطيارتيا.
أف يتقكؿ  -ولك أف أمر القرآف إلي-فماذا كاف يمنعو  

ىذه الكممات الحاسمة مف قبؿ؛ ليحمي بيا عرضو, كيذب بيا 
عف عرينو, كينسبيا إلى الكحي السماكم؛ لتنقطع ألسنة 

 ِالمتخرصيف؟
ا: أف النبي صمى ا عميو   كمف األمثمة عمى ذلؾ أيضن

كسمـ كاف يتحرؽ شكقنا إلى تحكيؿ القبمة إلى الكعبة، كظؿ 
عشر شيرنا أك سبعة عشر شيرنا يقمب كجيو في السماء ستة 

, لعؿ الكحي ينزؿ عميو بتحكيؿ القبمة إلى البيت الحراـ, 
كلكف رب القرآف لـ ينزؿ في ىذا التحكيؿ قرآننا,عمى الرغـ مف 

                                      
. كتاب تفسير َُٓ-َُُ/ٔيراجع في سرد حادث اإلفؾ: صحيح البخارم:  - ُ

ٍيرنالىٍكالى ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىف  اٍلميٍؤًمنيكفى القرآف، باب ﴿  ـٍ خى ﴾ . ك  كىاٍلميٍؤًمنىاتي ًبأىنفيًسًي
. كتاب التكبة، باب حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة ُِّٔ-ُِِٗ/ْصحيح مسمـ: 

 القاذؼ.
 .ّٓ"، د.محمد عبد ا دراز: النبأ العظيـ "نظرات جديدة في القرآف الكريـيراجع:  - ِ
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 تميؼ رسكلو الكريـ إليو إال بعد قرابة عاـ كنصؼ العاـ.
عف البراء بف عازب، أف النبي صمى ا عميو كسمـ كاف 

لمدينة نزؿ عمى أجداده، أك قاؿ أخكالو مف أكؿ ما قدـ ا
صمى قبؿ بيت المقدس ستة عشر شيرنا، أك »األنصار، كأنو 

سبعة عشر شيرنا، ككاف يعجبو أف تككف قبمتو ًقبؿ البيت، 
كأنو صمى أكؿ صبلة صبلىا صبلة العصر، كصمى معو 

فخرج رجؿ ممف صمى معو، فمر عمى أىؿ مسجد كىـ « قـك
با لقد صميت مع رسكؿ ا صمى ا  راكعكف، فقاؿ: أشيد

عميو كسمـ ًقبؿ مكة، فداركا كما ىـ ًقبؿ البيت، ككانت الييكد 
قد أعجبيـ إذ كاف يصمي ًقبؿ بيت المقدس، كأىؿ الكتاب، 
فمما كلى كجيو ًقبؿ البيت، أنكركا ذلؾ. قاؿ زىير: حدثنا أبك 

قبؿ  إسحاؽ، عف البراء في حديثو ىذا: أنو مات عمى القبمة
أف تحكؿ رجاؿ كقتمكا، فمـ ندر ما نقكؿ فييـ، فأنزؿ ا 

ـٍ﴾ مىا كىافى الم وي ًلييًضيعى ًإيمىانىكي تعالى: ﴿ كى
ُ 
, لما تأخر كؿ ىذه كلك كاف الكحي مف تأليؼ النبي 

المدة لشيء يحبو كيشتييو كيتشكؼ إليو كيتحرؽ شكقنا لو، 
ذنو.كلكنو كحي ا كال ينزؿ إال بأمر ا   ِكا 

                                      
 . . كتاب اإليماف، باب الصبلة مف اإليمافُٕ/ُصحيح البخارم:  -ُ
دعاكل الطاعنيف في القرآف الكريـ في القرف الرابع عشر اليجرم كالرد  - ِ

 .ُّٗ: د.عبد المحسف المطيرم،عمييا
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إخباره في ىذا الكتاب بأمكر تحصؿ بعد مكتو كعمـك لـ =6
تكف في عصره, كقد قيؿ: يمكف أف تخدع كؿ الناس بعض 
الكقت، كيمكف أف تخدع بعض الناس كؿ الكقت، كلكف ال 
يمكف أف تخدع كؿ الناس كؿ الكقت،فمنفرض أف النبي 

 استطاع أف يخدع كؿ مف كاف في زمنو، أال يخشى أف
بعد ذلؾ إذا ازداد الناس عممنا، فيك يخبر بأمكر  ينكشؼ

فمكية كأخرل طبية كأمكر جغرافية، كيخبر بأحداث سكؼ تقع 
بعد مكتو، كيتكمـ بعمـك لـ يعرفيا أىؿ زمانو، كؿ ىذا كىك 
مطمئف القمب لصدؽ نفسو، ثـ ال يأتي الكاقع إال مطابقنا لما 

تأكيد كبلمو إال ب -عمى تقدمو الكبير-قاؿ، كال يأتي العمـ 
كتأييد آرائو، أليس في ىذا دليؿ أنو ال يتحدث مف قبؿ نفسو, 
بؿ مف قبؿ مف يعمـ السر كالنجكل الذم ال تخفى عميو 

 خافية.
فكيؼ استطاع محمد صمى ا عميو كسمـ الرجؿ      

األمي, الذم نشأ في بيئة جاىمية أف يعرؼ معجزات الككف 
ال يزاؿ العمـ الحديث حتى التي كصفيا القرآف الكريـ، كالتي 

يكمنا ىذا يسعى الكتشافيا؟ البد إذف أف يككف ىذا الكبلـ ىك 
 ُ.كبلـ ا 

                                      
 .َِْ-َِّ: السابؽ - ُ



- 141 - 

 

 في كيفية تمقي النص أكؿ عيده بالكحي.منيجو =7
فمقد كاف حيف ينزؿ عميو القرآف في أكؿ عيده      

,فيحرؾ بو لسانو كشفتيو طمبنا لحفظو،  بالكحي يتمقفو متعجبلن
 كخشية ضياعو مف صدره.

كلـ يكف ذلؾ معركفنا مف عادتو في تحضير كبلمو، ال  
قبؿ دعكاه النبكة كال بعدىا، كال كاف ذلؾ مف عادة العرب، 

 إنما كانكا يزك ركف كبلميـ في أنفسيـ.
فمك كاف القرآف منبجسنا مف معيف نفسو لجرل عمى سنة  

كبلمو ككبلميـ كلكاف لو مف الركية كاألناة الصامتة ما يكفؿ 
و؛ مف إنضاج الرأم, كتمحيص الفكرة، كلكنو كاف لو حاجت

يرل نفسو أماـ تعميـ يفاجئو كقتيًّا كيمـ بو سريعنا، بحيث ال 
تجدم الركية شيئنا في اجتبلبو لكطمب، كال في تداركو 
كاستذكاره لك ضاع منو شيء,ككاف عميو أف يعيد كؿ ما يمقى 

الجديدة  إليو حرفيًّا، فكاف البد لو في أكؿ عيده بتمؾ الحاؿ
التي لـ يألفيا مف نفسو, أف يككف شديد الحرص عمى 

 ُالمتابعة الحرفية، حتى ضمف ا لو حفظو كبيانو.
ٍؾ ًبًو ًلسىانىؾى كذلؾ بقكلو تعالى لنبيو       ر  : ﴿الى تيحى

قيٍرآنىوي * فىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىات ًبٍع قيرٍ  ٍمعىوي كى مىٍينىا جى ؿى ًبًو * ًإف  عى آنىوي ًلتىٍعجى

                                      
 .ُٔ-َٔ ،"، د.محمد عبد ا دراز"نظرات جديدة في القرآف الكريـ النبأ العظيـيراجع: -ُ
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مىٍينىا بىيىانىوي ﴾ ٍؿ ًباٍلقيٍرآًف ًمف قىٍبًؿ ُ* ثيـ  ًإف  عى ، كقكلو: ﴿كىالى تىٍعجى
قيؿ ر ب  ًزٍدًني ًعٍممنا﴾ ى ًإلىٍيؾى كىٍحييوي كى  ِأىف ييٍقضى

كال يخفى ما في ذلؾ مف الداللة عمى أف القرآف لـ 
 .بؿ كرد إليو مف ا يصدر عف النبي

أليس يكفي لمحكـ ببراءة اإلنساف مف عمؿ مف =8
األعماؿ, أف يقـك مف الكاقع شاىده بعجزه المادم عف إنتاج 

 ذلؾ العمؿ؟ 
-فمينظر العاقؿ: ىؿ كاف ىذا النبي األمي أىبلن 

ألف تجيش نفسو بتمؾ المعاني  -بمقتضى كسائمو العممية
 القرآنية؟

ذا قيؿ: نعـ. فقد كاف لو مف ذكائو الف      طرم كا 
كبصيرتو النافذة ما يؤىمو إلدراؾ الحؽ كالباطؿ مف اآلراء, 
كالحسف القبيح مف األخبلؽ, كالخير كالشر مف األفعاؿ، حتى 
لك أف شيئنا في السماء تنالو الفراسة, أك تميمو الفطرة, أك 
تكحي بو الفكرة, لتناكلو محمد بفطرتو السميمة كعقمو الكامؿ 

 كتأمبلتو الصادقة:
، ؽ أننا نؤمف بأكثر مف ذلؾ مف شمائموفالح     

كلكننا نسأؿ: ىؿ كؿ ما في القرآف مما يستنبطو العقؿ 
                                      

 .ُٗ-ُٔ: اآليات سكرة القيامة - ُ
 . ُُْ: مف اآلية سكرة طو - ِ
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 كالتفكير، كمما يدركو الكجداف كالشعكر؟
إف طبيعة المعاني القرآنية ليست كميا مما يدرؾ      

 بالذكاء كصدؽ الفراسة،كيدؿ عمى ذلؾ ما يمي:
 التمقي كالدراسة:أ= أف أنباء الماضي ال سبيؿ إلييا إال ب 

ففي القرآف جانب كبير مف المعاني النقمية البحتة, التي 
ال مجاؿ فييا لمذكاء كاالستنباط، كال سبيؿ إلى عمميا لمف 
غاب عنيا إال بالدراسة كالتمقي كالتعمـ. ماذا يقكلكف فيما 
قصو عمينا القرآف مف أنباء ما قد سبؽ كما فصمو مف تمؾ 

كما كقع؟ أيقكلكف: إف التاريخ  األنباء عمى كجيو الصحيح
ا بإعماؿ الفكر كدقة الفراسة؟ أـ يخرجكف  يمكف كضعو أيضن
إلى المكابرة العظمى فيقكلكف إف محمدنا قد عاصر تمؾ األمـ 
الخالية، كتنقؿ فييا فشيد ىذه الكقائع مع أىميا شيادة عياف، 
أك أنو كرث كتب األكليف كعكؼ عمى دراستيا حتى أصبح 

ف في عمـ دقائقيا؟ إنيـ ال يسعيـ أف يقكلكا ىذا مف الراسخي
ألنيـ معترفكف مع العالـ كمو بأنو لـ يكف مف أكلئؾ كال ذاؾ، 

ـٍ يىٍكفيؿي  ـٍ أىيُّيي مىيي ـٍ ًإٍذ ييٍمقيكفى أىٍقبلى مىا كينتى لىدىٍيًي كال مف ىؤالء: ﴿كى
ـى ﴾ مىٍريى

ـٍ كى ُ ـٍ ًإٍذ أىٍجمىعيكا أىٍمرىىي مىا كينتى لىدىٍيًي كفى ، ﴿كى ـٍ يىٍمكيري ىي
ٍينىا ًإلىى ميكسىى اأٍلىٍمرى ِ﴾ اًنًب اٍلغىٍرًبي  ًإٍذ قىضى مىا كينتى ًبجى ، ﴿كى

                                      
 . ْْ: مف اآلية سكرة آؿ عمراف - ُ
 . َُِ: مف اآلية سكرة يكسؼ - ِ
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مىا كينتى تىٍتميك ًمف قىٍبًمًو ًمف ًكتىابو كىالى تىخيطُّوي ًبيىًميًنؾى ًإذنا ُ﴾ ، ﴿كى
ٍرتىابى اٍلميٍبًطميكفى ﴾ ال 

ٍيؾى مىا ، ﴿ًتٍمؾى ًمٍف أىنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحييىا ًإلى ِ
كينتى تىٍعمىمييىا أىنتى كىالى قىٍكميؾى ًمف قىٍبًؿ ىىذىا ﴾

، ﴿نىٍحفي نىقيصُّ ّ
ف كينتى  ٍينىا ًإلىٍيؾى ىىذىا اٍلقيٍرآفى كىاً  ًص ًبمىا أىٍكحى مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى عى

 ًْمف قىٍبًمًو لىًمفى اٍلغىاًفًميفى ﴾
ة, ال نقكؿ إف العمـ بأسماء بعض األنبياء كاألمـ الماضي

كبمجمؿ ما جرل مف حكادث التدمير في ديار عاد كثمكد 
كطكفاف نكحكأشباه ذلؾ لـ يصؿ قط إلى األمييف؛ فإف ىذه 
النتؼ اليسيرة قمما تعزب عف أحد مف أىؿ البدك أك الحضر؛ 
نما الشأف في  ألنيا مما تكارثتو األجياؿ كسارت بو األمثاؿ، كا 

ي بطكف الكتب, تمؾ التفاصيؿ الدقيقة كالكنكز المدفكنة ف
فذلؾ ىك العمـ النفيس الذم لـ تنمو يد األمييف, كلـ يكف 
نؾ لتجد الصحيح المفيد مف  يعرفو إال القميؿ مف الدارسيف، كا 

 ىذه األخبار محررنا في القرآف باألرقاـ: 
في القرآف أنو لبث في فترل مثبلن في قصة نكح 
 قكميـ ألؼ سنة إال خمسيف عامنا.

                                      
 . ْْ: مف اآلية سكرة القصص - ُ
 . ْٖ: اآلية سكرة العنكبكت - ِ
 . ْٗ: مف اآلية سكرة ىكد - ّ
 . ّ: اآلية سكرة يكسؼ - ْ
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كترل في قصة أصحاب الكيؼ أنيـ لبثكا في كيفيـ  
ثى ًمائىةو ًسًنيفى كىاٍزدىاديكا ًتٍسعنا﴾ كىذه السنكف التسع ىي  ُ﴿ثىبلى

 فرؽ ما بيف عدد السنيف الشمسية كالقمرية.
فانظر إلى ىذا الحساب الدقيؽ في أمة أمية ال تكتب كال 

 تحسب.
، إنيا لعجيبة حقنا: رجؿ أمي بيف أظير قـك أمييف

كيعيش  -في غير الباطؿ كالفجكر-يحضر مشاىدىـ 
معيشتيـ مشغكالن برزؽ نفسو كزكجو كأكالده، راعينا باألجر،أك 
تاجرنا باألجر، ال صمة لو بالعمـ كالعمماء؛ يقضي في ىذا 
المستكل أكثر مف أربعيف سنة مف عمره، ثـ يطمع عمييـ فيما 

سالؼ  بيف عشية كضحاىا, فيكمميـ بما ال عيد لو بو في
 حياتو، كيبدم ليـ مف أخبار تمؾ القركف األكلى.

أفي مثؿ ىذا يقاؿ إنو استكحى عقمو كاستميـ ضميره؟  
أم منطؽ يسكغ أف يككف ىذا الطكر الجديد العممي نتيجة 
طبيعة لتمؾ الحياة الماضية األمية؟ إنو ال مناص في قضية 
العقؿ مف أف يككف ليذا االنتقااللطفرم سر آخر ييمتمس 

ا عف حدكد النفس كعف دائرة المعمكمات القديمة.  خارجن
ذلؾ شأف ما في القرآف مف األنباء التاريخية، ال جداؿ 

                                      
 . ِٓ: مف اآلية سكرة الكيؼ - ُ
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في أف سبيميا النقؿ ال العقؿ، كأنيا تجيء مف خارج النفس ال 
 مف داخميا.

 ب= أف الحقائؽ الدينية الغيبية ال سبيؿ لمعقؿ إلييا:
عقؿ مف ثمرات فأما أمر الديف فإف غاية ما يجتنيو ال

بحثو المستقؿ فيو، بعد معاكنة الفطرة السميمة لو، ىك أف 
 ، يعمـ أف فكؽ ىذا العالـ إلينا قاىرنا دبره, كأنو لـ يخمقو باطبلن
بؿ كضعو عمى مقتضى الحكمة كالعدالة؛ فبلبد أف يعيده كر ةن 

ف شرًّا.  أخرل ليناؿ كؿ عامؿ جزاء عممو, إف خيرنا كا 
العقؿ الكامؿ مف أمر الديف، كلكف  ىذا ىك كؿ ما ينالو

القرآف ال يقؼ في جانبو عند ىذه المرحمة، بؿ نراه يشرح لنا 
حدكد اإليماف مفصمة، كيصؼ لنا بدء الخمؽ كنيايتو، 
كيصؼ الجنة كأنكاع نعيميا، كالنار كألكاف عذابيا، كأنيما 
رأم عيف، حتى إنو ليحصي عدة األبكاب،كعدة المبلئكة 

ألبكاب، فعمى أم نظرية عقمية بنيت ىذه المككمة بتمؾ ا
المعمكمات الحسابية، كتمؾ األكصاؼ التحديدية؟ إف ذلؾ ما 
ال يكحي بو العقؿ البتة، بؿ الحؽ حؽ الذم ال يناؿ إال 
ا م ٍف أىٍمًرنىا مىا كينتى  كحن ٍينىا ًإلىٍيؾى ري كىذىًلؾى أىٍكحى بالتعميـ كالتمقيف: ﴿كى

﴾ تىٍدًرم مىا اٍلًكتىابي كىالى  يمىافي اإلًٍ
ُ 

                                      
 . ِٓ: مف اآلية سكرة الشكرل - ُ
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= أف أنباء المستقبؿ قد تستنبط بالمقايسة الظنية, كلكنيا ال ج
 سبيؿ فييا لميقيف إال بالكحي الصادؽ:

كذلؾ حيث إف ذا العقؿ يتخذ مف تجاربو الماضية      
ا يكشؼ عمى ضكئو بضع خطكات مف مجرل  مصباحن
الحكادث المقبمة، جاعبلن الشاىد مف ىذه مقياسنا لمغائب مف 

: ت مؾ، ثـ يصدر فييا حكمنا محاطنا بكؿ تحفظ كحذ، قائبلن
"ذلؾ ما تقضي بو طبيعة الحكادث لك سارت األمكر عمى 
طبيعتيا, كلـ يقع ما ليس في الحسباف". أما أف يبت الحكـ 
بتًّا, كيحدده تحديدنا حتى فيما ال تدؿ عميو مقدمة مف 

الظنية المقدمات العممية، كال تمكح منو أمارة مف األمارات 
 العادية، فذلؾ ما ال يفعمو إال أحد رجميف:

إما رجؿ مجازؼ ال يبالي أف يقكؿ الناس فيو صدؽ أك 
كذب، كذلؾ ىك دأب جيبلء المتنبئيف مف العرافيف 

 كالمنجميف.
ما رجؿ اتخذ عند ا عيدنا فمف يخمؼ ا عيده، كتمؾ  كا 

ركل ىي سنة األنبياء كالمرسميف،كال ثالث ليما إال رجبلن 
 أخباره عف كاحد منيما.

الخبر الجاـز بما سيقع كلقد جاء عمى لساف النبي      
بعد عاـ كما سيقع في أعكاـ، كما سيككف أبد الدىر، كما لف 

 يككف أبد الدىر.
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كمف األمثمة عمى ذلؾ: ما جاء في بياف أف ىذا      
الديف قد كتب ا لو البقاء كالخمكد، كأف ىذا القرآف قد ضمف 
ؽ  كىاٍلبىاًطؿى فىأىم ا  ا حفظو كصيانتو: ﴿كىذىًلؾى يىٍضًربي الم وي اٍلحى

فىاءن كىأىم ا مىا يىنفىعي الن اسى فىيىٍمكيثي فً  بىدي فىيىٍذىىبي جي ي األىٍرًض الز 
اًفظيكفى ﴾ُ﴾ ن ا لىوي لىحى ٍلنىا الذ ٍكرى كىاً  ، ﴿ ًإن ا نىٍحفي نىز 

ِ.ّ 

                                      
 . ُٕ: مف اآلية سكرة الرعد - ُ
 . ٗ: اآلية سكرة الحجر - ِ
 النبأ العظيـ  -ّ
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 الثاني حثبالم
 شبية وحشية العقوبات الشرعية

لقد أيثيرت شبية حكؿ إقامة الحدكد كالعقكبات  
؛ مفادىا: أف العقكبات الشرعية اإلسبلمية التي شرعيا ا

ة التي تبعث عمى االشمئزاز، تتسـ بالكحشية كالقسكة كاليمجي
نسانيتو، كحمايتو لحقكؽ  كال تتناسب كركح ىذا العصر، كا 

 اإلنساف ككرامتو.
 وىذه شبية داحضة من وجوه:

نما أوًل:  أف العقكبة ليست مكافأة عمى عمؿ مبركر، كا 
ر عمى ارتكاب جريمة، ييقصد بو اإليبلـ  ىي جزاء مقر 

 كالردع.
ذا لـ تكف العقكبة مؤلمة؛ فميس لتطبيقيا أم أثر في   كا 

الزجر كالردع. حتى تأديب الرجؿ كلده؛ ال بد أف يككف فيو 
صبلحو.  شيء مف اإليبلـ كالقسكة؛ ليتأت ى تأديبو كا 

كالحكمة في تغميظ العقكبات الشرعية التي تكصؼ 
بالكحشية كاليمجية، مف قتؿ القاتؿ، كرجـ الزاني، كقطع 

رة؛ ظاىرة جمية، فإف ىذه السار  ؽ، كغيرىا مف العقكبات المقر 
الجرائـ ىي أميات المفاسد، ككؿ كاحدة منيا تتضمف اعتداء 
عمى كاحدة أك أكثر مف المصالح الخمس الكبرل، كالتي 
أجمعتالشرائع كالعقبلء في كؿ زماف عمى كجكب حفظيا 

 كصيانتيا؛ ألنيا ال يمكف أف تستقيـ الحياة بدكنيا.
أف ىؤالء الطاعنيف في ىذه العقكبات قد اعتبركا  ًيا:ثان
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، كنسكا مصمحة المجتمع، كأشفقكا عمى  مصمحة المجـر
الجاني، كأىممكا الضحية، كاستكثركا العقكبة، كغفمكا عف قسكة 

 الجريمة.
كلك أنيـ قرنكا العقكبة بالجريمة، كالحظكا االثنتيف معنا؛ 

لشرعية، كمساكاتيا لخرجكا مكقنيف بالعدالة في العقكبات ا
 لجرائميا.
أف ا تعالى أراد لمناس أف يعيشكا آمنيف  ثالثًا:

مطمئنيف، كلف يتيسر ليـ ذلؾ إال ببتر الفاسديف كقطع 
 دابرىـ. 

كىذه سنة ا في خمقو: فإف اإلنساف إذا كاف فيو عضك 
فاسد، ال عبلج لو إال بقطعو كمو أك بعضو، فبل مناص مف 

كىك مظير مف مظاىر القسكة، كلكنيا اإلقداـ عمى ذلؾ، 
قسكة ىي عيف الحكمة كالرحمة كالمصمحة، بخاصة إذا 
قيست بما يترتب عمى تركيا مف ىبلؾ كتمؼ، كما ينشأ عنيا 

 مف آالـ كأكجاع تفكؽ مصمحة بقائيا.
: "كربما كانت -رحمو ا–قاؿ عز الديف بف عبد السبلـ

؛ ال لككنيا أسباب المصالح مفاسد، فيؤمر بيا أك تباح
مفاسد، بؿ لككنيا مؤدية إلى المصالح، كذلؾ كقطع األيدم 
 المتآكمة؛ حفظنا لؤلركاح، ككالمخاطرة باألركاح في الجياد. 

ككذلؾ العقكبات الشرعية كميا ليست مطمكبة لككنيا 
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مفاسد، بؿ ألدائيا إلى المصالح المقصكدة مف شرعيا، كقطع 
ة، كرجـ الزناة كجمدىـ السارؽ، كقٌطاع الطريؽ، كقتؿ الجنا

كتغريبيـ، ككذلؾ التعزيرات، كؿ ىذه مفاسد أكجبيا الشرع؛ 
 لتحصيؿ ما رت ب عمييا مف المصالح الحقيقية"

أف اإلسبلـ قبؿ أف يستأصؿ ىؤالء المجرميف،  رابًعا:
ر عمييـ العقكبات الرادعة؛ قد أعذر إلييـ: حيث قد ـ ليـ  كيقر 

ا كاف يكفي إلبعادىـ عف مف كسائؿ التربية كالكقاية م
الجريمةالتي اقترفكىا؛ لك كانت ليـ قمكب تعقؿ، أك نفكس 

 ترحـ.
ثـ إنو ال يطب قيا أبدنا حتى يضمف أف الفرد الذم ارتكب 

 الجريمة قد ارتكبيا دكف مسٌكغ، كال شبية اضطرار.
فكقكعو فييابعد كؿ ىذا دليؿ عمى فساده كشذكذه،  

 المؤلمة.كاستحقاقو لمعقكبات الرادعة 
أف الغاية الكبرل مف ىذه العقكبات ىك التخكيؼ  خامًسا:

كالردع الذم يمنع كقكعيا ابتداء، كال ييحًكج إلى المجكء إلييا 
إال في أضيؽ الحدكد؛ فإف ىؤالء الذيف يشنعكف بيذه 
العقكبات يتصك ركف خطأن أنيا كالعقكبات الكضعية، ستطبؽ 

، كعمى أعداد غفيرة مف الناس ، فيتصك ركف في كؿ يـك
المجتمع اإلسبلمي مجزرة ىائمة: ىذا ييجمد، كىذا ييقطع، كىذا 

 ييرجـ.
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كلكف الكاقع أف ىذه العقكبات الرادعة؛ ال تكاد تنفذ إال 
في نطاؽ محدكد، كعمى أعداد يسيرة غارقة في الفساد، 
كمتأصمة في الشر كاإلفساد، كفي إيذاء األمة، كزعزعة أمنيا 

 ُكاستقرارىا.
 

                                      
 .ُٗٓ-ُْٖ: شريعة ا، شحاتة محمد صقريراجع:  - ُ
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 الثالث المبحث
 شبية نشر اإلسالم بالسيف

أثار أعداء النظـ اإلسبلمية شبية حكليا؛ مفادىا: أف  
قاـ عمى السيؼ، كأف نبي  -مرجعية ىذه النظـ–اإلسبلـ 

تحت –اإلسبلـ محمدنا قد حرض أتباعو عمى قتؿ الناس 
رغاميـ عمى الدخكؿ في دينو.-مسمى "الجياد"  ، كا 

 وىذه شبية داحضة من وجوه: 
مف المعمـك أف أمر العقيدة مبني عمى االقتناع ال أوًل: 
 اإلكراه.

كىذا ما صر ح بو القرآف الكريـ في شأف العقيدة 
 الصحيحة كالدخكؿ في ديف الحؽ ديف اإلسبلـ.

قاؿ ا تعالى: ﴿الى ًإٍكراهى ًفي الد يًف قىد ت بىي فى الرٍُّشدي ًمفى 
 ُ﴾اٍلغىي  

 في تفسير ىذه اآلية: -رحمو ا–قاؿ الحافظ ابف كثير 
يقكؿ تعالى: ﴿الى ًإٍكراهى ًفي الد يًف ﴾أم: ال تكرىكا أحدنا »

عمى الدخكؿ في ديف اإلسبلـ، فإنو بي ف كاضح، جمي دالئمو 
كبراىينو، ال يحتاج إلى أف يكره أحد عمى الدخكؿ فيو، بؿ 

ره، كنك ر بصيرتو: دخؿ فيو مىف ىداه ا لئلسبلـ، كشرح صد

                                      
 .ِٔٓسكرة البقرة: مف اآلية  - ُ
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عمى بي نة. كمف أعمى ا قمبو، كختـ عمى سمعو كبصره: 
 ُ«فإنو ال يفيده الدخكؿ في الديف مكرىىنا مقسكرنا

أك في -نزلت ىذه اآلية في قـك مف األنصار»كقد      
دكىـ أك نص ركىـ، فمما جاء  -رجؿ منيـ كاف ليـ أكالد قد ىك 

إكراىيـ عميو، فنياىـ ا عف ذلؾ، حتى ا باإلسبلـ أرادكا 
 ِ«يككنكا ىـ يختاركف الدخكؿ في اإلسبلـ

ال يخفى أف العبرة في ىذه اآلية الكريمة بعمـك ك     
-رحمو ا–المفظ ال بخصكص السبب. قاؿ اإلماـ ابف كثير 

كقد ذكركا أف سبب نزكؿ ىذه اآلية في قـك مف األنصار، : »
ف كاف حكميا عامًّا  ّ«كا 

كما ال يخفى أف تعمؽ نزكؿ ىذه اآلية الكريمة بيذا   
السبب الخاص دليؿ عمى النيي عف إكراه مف ليسكا عمى 
شاكمة أبناء األنصار عمى الدخكؿ في اإلسبلـ مف باب 

 أكلى.
كمف ثىـ  يتقرر أف اإلسبلـ نفسو ىك الذم ينادم بأف ال  

إكراه في الديف، كيجعؿ منيا قاعدة ثابتة في ىذا الصدد، 
كىك الذم يبيف لمعتنقيو أنيـ ممنكعكف مف إكراه الناس عمى 

                                      
 .ُِٓ/ُ: تفسير القرآف العظيـ - ُ
 .َْٕ/ٓ: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، اإلماـ محمد بف جرير الطبرم - ِ
 .ُِٓ/ُ: تفسير القرآف العظيـ - ّ
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 الدخكؿ فيو.
لىٍك شىاءى مخاطبنا رسكلو محمدنا –كقاؿ تعالى       : ﴿كى

مىفى مىف ًفي اأٍلى  بُّؾى آلى ًميعنا أىفىأىنتى تيٍكًرهي الن اسى رى ـٍ جى ٍرًض كيمُّيي
﴾ ت ى يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى حى

ُ 
يقكؿ اإلماـ القرطبي  :كفي تفسير ىذه اآلية الكريمة     

مىفى مىف ًفي قكلو تعالى: : » -رحمو ا– بُّؾى آلى لىٍك شىاءى رى ﴿كى
ًميعنا ـٍ جى لو تعالى: ﴾أم: الضطرىـ إليو... كقك  اأٍلىٍرًض كيمُّيي

﴿﴾ ت ى يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى قاؿ ابف عباس: أىفىأىنتى تيٍكًرهي الن اسى حى
ا عمى إيماف جميع  كاف النبي صمى ا عميو كسمـ حريصن
الناس، فأخبره ا تعالى أنو ال يؤمف إال مف سبقت لو 
السعادة في الذكر األكؿ، كال يضؿ إال مف سبقت لو الشقاكة 

 ِ«في الذكر األكؿ
يقكؿ تعالى: : »-رحمو ا–كيقكؿ اإلماـ ابف كثير      

كلك شاء ربؾ يا محمد ألذف ألىؿ األرض كميـ في اإليماف 
بما جئتيـ بو فآمنكا كميـ، كلكف لو حكمة فيما يفعمو تعالى، 
عىؿى الن اسى أيم ةن كاًحدىةن كىالى  بُّؾى لىجى لىٍك شاءى رى كقكلو تعالى: ﴿كى

تىم ٍت كىًممىةي يىزاليكفى ميٍختىمً  ـٍ كى مىقىيي ًلذًلؾى خى بُّؾى كى ـى رى ًفيفى ًإال  مىف ر ًح

                                      
 .ٗٗسكرة يكنس: اآلية  - ُ
 .ّٖٓ/ٖالجامع ألحكاـ القرآف:  -ِ
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ـى ًمفى اٍلًجن ًة كىالن اًس أىٍجمىًعيفى ﴾ يىن  ىف  جى ىٍمؤلى ب ؾى ألى رى
كقاؿ تعالى:  ُ

ـٍ يىٍيأىًس ال ًذيفى آمىنيكا أىف ل ٍك يىشاءي الم وي لىيىدىل الن اسى  ﴿أىفىمى
ًميعنا﴾ ﴾أم تمزميـ كليذا ق ِجى اؿ تعالى: ﴿أىفىأىنتى تيٍكًرهي الن اسى

ت ى يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى ﴾أم: ليس ذلؾ عميؾ كال  كتمجئيـ ﴿حى
يىٍيًدم مىف يىشاءي ﴾ ﴿فىبل  ّإليؾ. بؿ ا ﴿ييًضؿُّ مىف يىشاءي كى

﴾ ـٍ حىسىراتو مىٍيًي تىٍذىىٍب نىٍفسيؾى عى
لًكف   ْ ـٍ كى مىٍيؾى ىيداىي ﴿ لىٍيسى عى

يىٍيًدم مىف يىشاءي ﴾ الم وى 
﴿لىعىم ؾى باًخعه ن ٍفسىؾى أىال  يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى ٓ

﴿ ًإن ؾى الى تىٍيًدم مىٍف أىٍحبىٍبتى ﴾ ٔ﴾
مىٍيؾى اٍلبىبلغي  ٕ ﴿فىًإن ما عى

﴾ مىٍينىا اٍلًحسابي كىعى
مىٍيًيـ  ٖ ﴿ فىذىك ٍر ًإن ما أىنتى ميذىك ره ل ٍستى عى

ٍيًطرو ﴾ ًبميصى
لؾ مف اآليات الدالة عمى أف ا إلى غير ذ ٗ

تعالى ىك الفعاؿ لما يريد اليادم مف يشاء المضؿ لمف يشاء 
 َُ«لعممو كحكمتو كعدلو

                                      
 .ُُٗ، ُُٖسكرة ىكد: اآليتاف  -ُ
 .ُّسكرة الرعد: مف اآلية  -ِ
 .ّٗسكرة النحؿ: مف اآلية  -ّ
 .ٖسكرة فاطر: مف اآلية  -ْ
 .ِِٕسكرة البقرة: مف اآلية  -ٓ
 .ّسكرة الشعراء: اآلية  -ٔ
 .ٔٓسكرة القصص: مف اآلية  -ٕ
 .َْسكرة الرعد: مف اآلية  -ٖ
 .ِِ، ُِسكرة الغاشية: اآليتاف  -ٗ
 .ِٗٓ/ْتفسير القرآف العظيـ:  -َُ
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مكث في مكة ثبلث عشرة سنة يدعك  ثانينا: أف النبي 
، كقد آمف معو كثيركف في ىذه الفترة التي الناس إلى ا 

غاـ أحد عمى لـ يكف فييا مالكنا لمقكة التي يستطيع بيا إر 
 اتباعو كاإليماف بو. 

ثالثنا: أف أمر االعتقاد البد فيو مف  االقتناع التاـ؛ ألف 
 مف يكرىه عميو سرعاف ما يرتد عنو ألكىى سبب.

كالحؽ أف الرعيؿ األكؿ مف المسمميف قدمكا أنفسيـ      
كأمكاليـ فداء لدينيـ، كىك ما يدحض فرية إرغاميـ عمى 

 اعتناؽ اإلسبلـ.
مميئة بالنماذج الدالة عمى  رابعنا: أف سيرة النبي 

مع مشركيف تمك ف منيـ، فمـ يرغميـ عمى  تسامحو 
 اإلسبلـ، بؿ ترؾ ليـ حرية االختيار.

بعث »قاؿ: كمف ذلؾ ما كرد عف أبي ىريرة -     
خيبلن ًقبؿ نجد، فجاءت برجؿ مف بني حنيفة  رسكؿ ا 

يقاؿ لو: ثمامة بف أثاؿ، سيد أىؿ اليمامة، فربطكه بسارية 
، فقاؿ: } ماذا مف سكارم المسجد، فخرج إليو رسكؿ ا 

عندؾ يا ثمامة؟{ فقاؿ: عندم يا محمد خير، إف تقتؿ تقتؿ 
ف كنت تريد الماؿ فسؿ  ف تنعـ تنعـ عمى شاكر، كا  ذا دـ، كا 
تعط منو ما شئت، فتركو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
حتى كاف بعد الغد، فقاؿ: } ما عندؾ يا ثمامة؟{ قاؿ: ما 
ف  ف تقتؿ تقتؿ ذا دـ، كا  قمت لؾ، إف تنعـ تنعـ عمى شاكر، كا 
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كنت تريد الماؿ فسؿ تعط منو ما شئت، فتركو رسكؿ ا 
اذا عندؾ صمى ا عميو كسمـ حتى كاف مف الغد، فقاؿ: } م

يا ثمامة؟{ فقاؿ: عندم ما قمت لؾ، إف تنعـ تنعـ عمى 
ف كنت تريد الماؿ فسؿ تعط  ف تقتؿ تقتؿ ذا دـ، كا  شاكر، كا 

: } أطمقكا ثمامة {، فانطمؽ منو ما شئت، فقاؿ رسكؿ ا 
إلى نخؿ قريب مف المسجد، فاغتسؿ، ثـ دخؿ المسجد، 

حمدنا عبده كرسكلو، فقاؿ: أشيد أف ال إلو إال ا، كأشيد أف م
يا محمد، كا، ما كاف عمى األرض كجو أبغض إلي مف 
كجيؾ، فقد أصبح كجيؾ أحب الكجكه كميا إلي، كا، ما 
كاف مف ديف أبغض إلي مف دينؾ، فأصبح دينؾ أحب الديف 
كمو إلي، كا، ما كاف مف بمد أبغض إلي مف بمدؾ، فأصبح 

 ُ«بمدؾ أحب الببلد كميا إلي
في  -رحمو ا–كمنو كذلؾ ما أكرده ابف ىشاـ  -     

قاؿ ابف إسحاؽ: حدثني »حديثو عف فتح مكة؛ حيث قاؿ: 
محمد بف جعفر، عف عركة بف الزبير، قاؿ: خرج صفكاف بف 
أمية يريد جدة؛ ليركب منيا إلى اليمف، فقاؿ عمير بف كىب: 
يا نبي ا إف صفكاف بف أمية سيد قكمو، كقد خرج ىاربنا 

؛ ليقذؼ نفسو في البحر، فأم نو، صمى ا عميؾ، قاؿ: } منؾ
                                      

. كتاب الجياد كالسير، باب ربط األسير كحبسو، كجكاز ُّٖٔ/ّصحيح مسمـ:  - ُ
 المف عميو.
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ىك آمف { قاؿ: يا رسكؿ ا، فأعطني آية يعرؼ بيا أمانؾ، 
فأعطاه رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عمامتو التي دخؿ 
فييا مكة، فخرج بيا عمير حتى أدركو، كىك يريد أف يركب 

 اى في في البحر، فقاؿ: يا صفكاف، فداؾ أبي كأمي، اى 
قد جئتؾ بو،  نفسؾ أف تيمكيا، فيذا أماف مف رسكؿ ا 

قاؿ: كيحؾ! اغرب عني فبل تكممني، قاؿ:أم صفكاف، فداؾ 
أبي كأمي، أفضؿ الناس، كأبٌر الناس، كأحمـ الناس، كخير 
الناس، ابف عمؾ، عزُّه عزؾ، كشرفو شرفؾ، كممكو ممكؾ، 

. قاؿ:إني أخافو عمى نفسي، قاؿ: ىك أحم ـ مف ذاؾ كأكـر
، فقاؿ صفكاف: فرجع معو، حتى كقؼ بو عمى رسكؿ ا 

إف ىذا يزعـ أنؾ قد أم نتني قاؿ: } صدؽ { قاؿ: فاجعمني 
 ُفيو بالخيار شيريف، قاؿ: } أنت بالخيار فيو أربعة أشير {

زكجتو عنده عمى النكاح  كأقر  النبي  ،ثـ إنو أسمـ     
 ِاألكؿ.

عمكمنا، كعمى مر –ـ أف الحؽ خامسنا: مف المعمك 
 لو أعداء يجحدكنو، كيتربصكف بو، كيحاربكنو.  -العصكر
كال شؾ أف ىذا يستمـز كجكد ذراع شديدة لذلؾ      

الحؽ يدفع بيا اعتداء المعتديف، كمف ثىـ  قيؿ: "البد لمحؽ مف 
 قكة تحميو". كاإلسبلـ ىك الحؽ.
                                      

 .ُْٖ-ُْٕ/ِسيرة ابف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ:  - ُ
 .ُْٖ/ِجع: السابؽ: يرا - ِ
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يمة، عب رت :أف الجياد شيرع في اإلسبلـ لحكمة جمسادًسا
عنيا النصكص الشرعية في القرآف العظيـ كالسنة المشر فة 

 بمصطمح ساـ ىك "سبيؿ ا":
قىاًتميكٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو ..﴾  قاؿ تعالى: ﴿كى

ُ 
 ِ: } عميكـ بالجياد في سبيؿ ا ..{كقاؿ 

 كيمكف إجماؿ حكمة تشريع الجياد في المقاصد التالية:
ـٍ - – إعبلء كممة ا تعالى .ُ قىاًتميكىي ؛لقكلو تعالى: ﴿كى

يىكيكفى الد يفي ًلم ًو فىًإًف انتىيىكا فىبلى  ت ى الى تىكيكفى ًفٍتنىةه كى حى
﴾ مىى الظ اًلًميفى عيٍدكىافى ًإال  عى

، كلحديث أبي مكسى 3
فقاؿ: يا  قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي  األشعرم 

ييذكر، رسكؿ ا، الرجؿ يقاتؿ لممغنـ، كالرجؿ يقاتؿ ل
كالرجؿ يقاتؿ لييرل مكانو، فمف في سبيؿ ا؟ قاؿ: 
}مف قاتؿ لتككف كممة ا ىي العميا فيك في سبيؿ 

 ْا{
نصر المظمكميف؛ لقكؿ ا تعالى: ﴿فىٍمييقىاًتٍؿ ًفي سىًبيًؿ  .ِ

مىف ييقىاًتٍؿ  يىاةى الدٍُّنيىا ًباآلًخرىًة كى كفى اٍلحى الٌمًو ال ًذيفى يىٍشري

                                      
 .َُٗسكرة البقرة: مف اآلية  - ُ
 . كتاب الجياد.ْٖ/ِالمستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ النيسابكرم:  - ِ
 .ُّٗسكرة البقرة: اآلية  - ّ
 . كتاب الجياد، باب مف قاتؿ لتككف كممة ا ىي العميا.َِ/ْصحيح البخارم:  - ْ



- 171 - 

 

الٌمًو فىييٍقتىٍؿ أىك يىٍغًمٍب فىسىٍكؼى نيٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمنا  ًفيسىًبيؿً 
ـٍ الى تيقىاًتميكفى ًفي سىًبيبًللٌمًو كىاٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى  مىا لىكي * كى
ب نىا أىٍخًرٍجنىا ًمٍف  اًؿ كىالن سىاء كىاٍلًكٍلدىاًف ال ًذيفى يىقيكليكفى رى الر جى

ًليًّا كىاٍجعىؿ ىىػًذًه اٍلقىٍريىًة الظ الً  ـً أىٍىمييىاكىاٍجعىؿ ل نىا ًمف ل دينؾى كى
ل نىا ًمف ل دينؾى نىًصيرنا * ال ًذيفى آمىنيكٍا ييقىاًتميكفى ًفيسىًبيًؿ الٌمًو 
كٍا ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ الط اغيكًتفىقىاًتميكا أىٍكًليىاءى  كىال ًذيفى كىفىري

ًعيفنا﴾الش ٍيطىاًف ًإف  كىٍيدى الش يٍ   ُطىاًف كىافى ضى
قىاًتميكٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو  .ّ رد العدكاف. قاؿ تعالى: ﴿كى

﴾.. ـٍ ال ًذينىييقىاًتميكنىكي
ـي ِ رىا ، كقاؿ تعالى: ﴿الش ٍيري اٍلحى

ـٍ  مىٍيكي اصه فىمىًف اٍعتىدىل عى رىاـً كىاٍلحيريمىاتي ًقصى ًبالش ٍيًر اٍلحى
مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مىا اٍعتى  ـٍ كىات قيكٍا الم وى كىاٍعمىميكا فىاٍعتىديكٍا عى مىٍيكي دىل عى

﴾ أىف  الم وى مىعى اٍلميت ًقيفى
ّ 

–كمف ثىـ  يتقرر أف "الجياد في سبيؿ ا" لـ يكف      
 إلكراه الناس عمى الدخكؿ في اإلسبلـ. -كلف يككف أبدنا

–سابعنا: أف النظـ اإلسبلمية ليست راغبة في الحرب 
 .-إف كقعت-مرارىا ، كال في است-ابتداء

كمف ثىـ  فقد كضعت لممجاىديف ضكابط تمزميـ بعدـ      
 ، كبإيقافيا ما أمكف. -إف تحتـ  نشكبيا–االعتداء في الحرب 

                                      
 .ٕٓ، ْٕسكرة النساء: اآليتاف  - ُ
 .َُٗسكرة البقرة: مف اآلية  - ِ
 .ُْٗسكرة البقرة: اآلية  - ّ
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قىاًتميكا       كاألصؿ في ىذه الضكابط قكؿ ا تعالى:﴿كى
وى الى ييًحبُّ ًفي سىًبيًؿ الم ًو ال ًذيفى ييقىاًتميكنىكيٍمكىالىتىٍعتىديكا ًإف  الم  

﴾ الميٍعتىًديفى
ُ 
فإذا أصبحت ضركرة القتاؿ أمرنا كاقعنا ال محيد      

اإلسبلـ قد كضع قكاعد لمحرب تتسـ بالعدالة »عنو؛ فإف 
كاإلنسانية، كأنشأ نظامنا متكامبلن لمقتاؿ، قكامو الرحمة 

 ِ«كالمعاممة الحسنة
القتاؿ: كعمى ىذا: فإنو إذا ما التيبت نار الحرب كاشتد 

لممقاتميف المسمميف؛  -حينئذ-ال ييترؾ الحبؿ عمى الغارب 
نما يجب عمييـ امتثاؿ  ليصنعكا ما بدا ليـ مع أعدائيـ، كا 
الضكابط الشرعية التي كضعتيا النظـ اإلسبلمية ليـ أثناء 

 الحرب.
 كمف أىـ ىذه الضكابط الثابتة أثناء الحرب ما يمي:

 المعتدين:قصر القتل عمى المقاتمين (1)
كالمقاتمكف المعتدكف ىمحممة السبلح في أرض المعركة 

 كمددىـ.
أما مف لـ يقاتمكا أك يعينكا عمى القتاؿ؛ فإف قتميـ في 

كما نص مصدر النظـ اإلسبلمية –نظر اإلسبلـ عدكاف
 .-الرئيس

                                      
 . َُٗسكرة البقرة: اآلية  - ُ
اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كالنظـ الدستكرية المعاصرة  - ِ

 -ى َُّْ. دار النيضة العربية، القاىرة. األكلى، ُُٖ،د.إسماعيؿ البدكم: 
 ـ.ُّٗٗ
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كالعدكاف في القتاؿ يككف بتجاكز المحاربيف المعتديف إلى 
مسالميف، الذيف ال يحممكف غير المحاربيف مف اآلمنيف ال

السبلح في كجو المسمميف، كال يشارككف في الحرب ضدىـ، 
كال يشك مكف خطرنا عمى دعكة اإلسبلـ، كال عمى أمة اإلسبلـ، 
مثؿ: النساء كاألطفاؿ ككبار السف كالعاجزيف كالعب اد الذيف 

 حبسكا أنفسيـ لمعبادة.
ة محدد في: كمف ثىـ  فإف مدل القتاؿ في النظـ اإلسبلمي

﴾، كال يتعداه إلى غيرىـ. كذلؾ ألف ـٍ الحرب »﴿ال ًذيفى ييقىاًتميكنىكي
نما بيف القكات التي  عند المسمميف ليست بيف الشعكب، كا 

 1«تصطرع في الميداف
القٌكادى  كالخمفاء الراشدكف كىذا ما أكصى  بو النبي

 في الجياد:
دت كيج»قاؿ:  -رضي ا عنيما-عف ابف عمر  -     

امرأة مقتكلة في بعض مغازم رسكؿ ا صمى ا عميو 
كسمـ، فنيى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عف قتؿ النساء 

 ِ«كالصبياف
قاؿ لرجؿ: }  كعف حنظمة الكاتب أف النبي -     

يأمرؾ، انطمؽ إلى خالد بف الكليد فقؿ لو: إف رسكؿ ا 

                                      
. ُّٔ/ِكالسياسية الخارجية في اإلسبلـ، عبد التكاب مصطفى: العبلقات الدكلية  -ُ

مف سمسمة "دراسات إسبلمية" الصادرة عف المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية. 
 ـ.ُٗٗٗ -ى ُُْٗمطابع األىراـ. 

 . كتاب الجياد كالسير،باب قتؿ النساء في الحرب. ُٔ/ْصحيح البخارم:- ِ
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 1يقكؿ: ال تقتمف  ذرية كال عسيفنا {
يزيد بف أبى سفياف حيف ككذلؾ أكصى أبك بكر  -  

كستجد أقكامنا زعمكا »أرسمو إلى الشاـ بكصايا كاف منيا: 
أنيـ حبسكا أنفسيـ ؛ فذرىـ كما زعمكا أنيـ حبسكا أنفسيـ 

 ِ«لو
:اتقكا ا في الذرية كقاؿ عمر بف الخطاب » -   

 كالفبلحيف، الذيف ال ينصبكف لكـ الحرب.
 ّ«ال يقتؿ حٌراثنا عمر بف عبد العزيز ككاف  -   
كال تقتمٌف :»... -يحيى بف يحيى-كقاؿ ألحد قٌكاده  -   

 ْ«أسيرنا، كال تطمبٌف ىاربنا، كال تٍجيزٌف عمى جريح
ذا كاف ىذا ىك معنى العدكاف في القتاؿ؛ فإف ثمة  كا 

 صكرة أخرل لمعدكاف نيى اإلسبلـ المجاىديف عنيا، كىى:
 عمى القتل:عدم الزيادة (2)

 كالزيادة عمى القتؿ عدكاف في نظر النظـ اإلسبلمية.
                                      

د باب الغارة كالبيات كقتؿ النساء كالصبياف. . كتاب الجياْٖٗ/ِسنف ابف ماجة:  -ُ
ك العسيؼ مفرد "العسفاء: كىـ األجراء كالفبلحكف )الجامع ألحكاـ القرآف، اإلماـ 

 ( ّْٗ/ِالقرطبي:
 . ّْٗ-ّْٖ/ِالجامع ألحكاـ القرآف، اإلماـ القرطبي: - ِ
 . ّْٗ/ِالسابؽ: - ّ
اإلماـ أبك الفرج عبد الرحمف بف سيرة كمناقب عمر بف عبد العزيز الخميفة الزاىد،  -ْ

 ـ.ُْٖٗ -ى َُْْ. دار الكتب العممية، بيركت. األكلى، ٔٗالجكزم: ػ
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كر االعتداء بالزيادة كمف ثىـٌ فقد نيى اإلسبلـ عف كؿ ص
 كذلؾ مثؿ:، عمى القتؿ
اقىٍبتيـٍ  -      ٍف عى المثمة بجثث القتمى: قاؿ تعالى: ﴿كىاً 

﴾ اًبًريفى ٍيره ل مص  بىٍرتيـٍ لىييكى خى لىًئف صى فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتـي ًبًيكى
ُ 

كقد ذيكر في سبب نزكؿ ىذه اآلية الكريمة كما بعدىا أنو 
: } لئف كميث ؿ بو؛ فقاؿ رسكؿ ا  حيف قيتؿ حمزة »
ظيرني ا عمييـ أليمث مف بثبلثيف رجبلن منيـ { فمما سمع أ

المسمكف ذلؾ قالكا: كا لئف أظيرنا ا عمييـ لنمث مف بيـ 
ٍف  ميٍثمة لـ يمث ميا أحد مف العرب بأحد قط. فأنزؿ ا: ﴿كىاً 

اقىٍبتيـٍ فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتـي ًبًو﴾ إلى آخر السكرة. عى
فكؼ  ِ

 ّكأمسؾ عما أراد.كؿ ا رس
قاؿ:  الحرؽ بالنار، كما كرد عف أبي ىريرة  -     

فقاؿ: } إف كجدتـ فبلننا كفبلننا فأحرقكىما  بعثنا رسكؿ ا »
حيف أردنا الخركج: } إني  بالنار { ثـ قاؿ رسكؿ ا 

ف النار ال يعذب بيا إال  أمرتكـ أف تحر قكا فبلننا كفبلننا، كا 
 ْ«ا، فإف كجدتمكىما فاقتمكىما

حٍمؿ أجزاء مف القتمى كالرؤكس كاألطراؼ  -     
كغيرىا إلى القادة كالكالة، فإنو لٌما حيممت رأس أحد أئمة الكفر 

: يا خميفة رسكؿ ا، أنكر ذلؾ. فقيؿ لو إلى أبي بكر 
                                      

 . ُِٔسكرة النحؿ: اآلية  - ُ
 .ِٕٓ/ْتفسير القرآف العظيـ، اإلماـ ابف كثير: - ِ
 .ِٖٖ/َِمفاتيح الغيب أك التفسير الكبير، اإلماـ فخر الديف الرازم:  - ّ
 . كتاب الجياد كالسير،باب الييعذ ب بعذاب ا. ُٔ/ْصحيح البخارم:- ْ
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؟ لقد  إنيـ يفعمكف ذلؾ بنا. قاؿ: "فاستناف بفارس كالرـك
بىغىيتـ"، ككتب إلى عيم الو بالشاـ: "ال تبعثكا إلٌي برأس، كلكف 

 ُيكفيني الكتاب كالخبر"
ينافي الضكابط التي  -كما يماثمو–فكؿ ىذا      

 .-في ىذا الصدد–كضعتيا النظـ اإلسبلمية 
 مان لمن طمبو من المحاربين:إعطاء األ(3)

إذا طمب أحد جنكد األعداء المحاربيف األماف أثناء  
 الحرب: أجيب إلى ذلؾ، كأيم ف، كًصيف دمو كمالو.

ٍبتيـٍ ًفي سىًبيًؿ الم ًو  رى قاؿ تعالى:﴿يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ًإذىا ضى
ـي  تىقيكليكا ًلمىٍف أىٍلقىى ًإلىٍيكي الس بلـى لىٍستى ميٍؤًمننا تىٍبتىغيكفى  فىتىبىي نيكاكىالى

ـي كىًثيرىةه كىذىًلؾى كينتـي م ف قىٍبؿي  يىاًة الدٍُّنيىا فىًعندى الم ًو مىغىاًن عىرىضى الحى
ًبيرنا﴾ ـٍ فىتىبىي نيكا ًإف  الم وى كىافى ًبمىا تىٍعمىميكفى خى مىٍيكي فىمىف  الم وي عى

ِ 
مسركؽ: أف  عف» كقد كرد في سبب نزكؿ ىذه اآلية 

قكمنا مف المسمميف لقكا رجبلن مف المشركيف في غينىٍيمة لو، 
فقاؿ: السبلـ عميكـ، إن ي مؤمف. فظٌنكا أنو يتعٌكذ بذلؾ، فقتمكه 
ـي  كأخذكا غينىٍيمتو، فأنزؿ ا جؿ كعز:﴿كىالىتىقيكليكا ًلمىٍف أىٍلقىى ًإلىٍيكي

يىاًة الدٍُّنيىا ﴾ الس بلـى لىٍستى ميٍؤًمننا تىٍبتىغيكفى عىرىضى ا تمؾ -لحى
ـي كىًثيرىةه كىذىًلؾى كينتـي م ف قىٍبؿي فىمىف  الم وي  -الغينىٍيمة ﴿فىًعندى الم ًو مىغىاًن

                                      
شرح السير الكبير لمحمد بف الحسف الشيبانى، إمبلء: محمد بف أحمد السرخسي:  -ُ

-. تحقيؽ: د.صبلح الديف المنجد. مطبعة شركة اإلعبلنات الشرقية َُُ/ُ
 ـُُٕٗ

 . ْٗسكرة النساء: اآلية  - ِ



- 178 - 

 

ـٍ فىتىبىي نيكا﴾ مىٍيكي  ُ«عى
 :وقف القتال إذا زالت أسبابو(4)

كذلؾ يككف بإسبلـ المحاربيف، أكجنكحيـ لمسمـ فحينئذ 
الحرب المستعرة بيف يكؼ المسممكف عنيـ، كيكقفكا 

 ِالطرفيف.
ٍمـً فىاٍجنىٍح  كا ًلمس  نىحي ف جى كاألصؿ في ذلؾ قكلو تعالى:﴿كىاً 

مىى الم ًو ًإن وي ىيكى الس ًميعي العىًميـي﴾ ك ٍؿ عى تىكى لىيىاكى
ّ 

إذف: فالحرب في النظـ اإلسبلمية ضركرة تقدر 
 ْر ًحيـه﴾بقدرىا﴿فىًإًف انتىيىٍكا فىًإف  الم وى غىفيكره 

تمؾ ىي أىـ كأبرز الضكابط الثابتة في النظـ اإلسبلمية، 
 كالتي التـز المسممكف بياأثناء الحرب مع أعدائيـ.

 مما سبؽ يتقرر:     
أف السيؼ في النظـ اإلسبلمية ليس لبلعتداء  -     

نما ىك  عمى أحد أك إرغامو عمى الدخكؿ في اإلسبلـ، كا 
 لحؽ مف االعتداء عميو.       عبارة عف القكة التي تحمي ا

أف ديف الحؽ "اإلسبلـ" لـ ينتشر بالسيؼ كما  -     

                                      
 .ٕٗ/ٗ: اإلماـ محمد بف جرير الطبرمجامع البياف في تأكيؿ القرآف،  - ُ
يراجع: البعد األخبلقي لمعبلقات الدكلية في اإلسبلـ كفى النظـ الدكلية المعاصرة  -ِ

دراسة مقارنة. رسالة دكتكراه لمباحث عبد ا بف عبد الرحمف محمد السعيدم، 
بالرياض، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد بالمممكة العربية السعكدية،كمية الشريعة 

 ىػ.ُُْْ
 . ُٔسكرة األنفاؿ: اآلية  - ّ
 . ُِٗسكرة البقرة: اآلية  - ْ
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نما انتشر بقكتو الكامنة في  رٌكج أعداء النظـ اإلسبلمية، كا 
ذاتو، كالتي مف مظاىرىا: مكافقتو لمفطرة اإلنسانية كالعقؿ 

 المتجرد مف األىكاء، كسماحتو، كعدلو، كرحمتو.
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 الرابع حثبالم
 شبية ظمم المرأة بإباحة تعدد الزوجات

أثار أعداء اإلسبلـ حكؿ النظاـ االجتماعي في      
 اإلسبلـ شبية مفادىا: 

أف اإلسبلـ أباح تعدد الزكجات لمصمحة الرجؿ      
عمى حساب المرأة؛ حيث لٌبى رغبات الرجؿ كانتقص مف 

كثر حقكؽ المرأة في المعاممة بالمثؿ، فمـ يجز ليا أف تقترف بأ
 مف رجؿ في آف كاحد؛ كما أجاز ذلؾ لمرجؿ! 

 ودحض ىذه الشبية من عدة وجوه:
ا في شرائع األنبياء قبؿ  أوًل: أف تعدد الزكجات كاف مباحن

 ، كقبؿ نزكؿ القرآف عميو: نبكة نبينا محمد 
عف النبي  كمما يؤكد ذلؾ ما كرد عف أبي ىريرة      

صمى ا عميو كسمـ قاؿ: } قاؿ سميماف بف داكد: ألطكفف 
الميمة عمى تسعيف امرأة كميا تأتي بفارس يقاتؿ في سبيؿ ا، 
فقاؿ لو صاحبو: قؿ: إف شاء ا، فمـ يقؿ: إف شاء ا، 
فطاؼ عمييف جميعنا، فمـ تحمؿ منيف إال امرأة كاحدة، 

حمد بيده لك قاؿ: إف فجاءت بشؽ رجؿ، كايـ الذم نفس م
 ُشاء ا لجاىدكا في سبيؿ ا فرساننا أجمعكف {

كما أنو مف المعمـك أف خميؿ الرحمف إبراىيـ       
                                      

 . كتاب األيماف، باب االستثناء.ُِٕٔ/ّصحيح مسمـ:  -ُ
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 قد تزك ج سارة "أـ إسحؽ كىاجر "أـ إسماعيؿ ،"
." 

أف تعدد الزكجات كاف منتشرنا في الجزيرة العربية  ثانًيا:
 قبؿ اإلسبلـ، كمما يدؿ عمى ذلؾ: 

أنيقاؿ:  -رضيالميعنيما–ما كرد عف ابف عمر      
أسممغيبلنبنسممة،كتحتيعشرنسكة،فقالميالنبيصمىالميعمييكسمـ: } 

 ُخذمنينأربعنا {
كقاؿ كىباألسدم: أسممت كعندم ثماف نسكة،      

صمىالميعمييكسمـ،فقااللنبيصمىالميعمييكسمـ:  فذكرت ذلؾ لمنبي
 ِ} اخترمنيف أربعنا {

ع مثيرم ىذه الشبية يكذبيـ أف كاق ثالثًا:
فيمايزعمكنو؛فإنيـ لـ كلف يكتفكا بامرأة كاحدة؛ كما تشيد عمى 
ذلؾ الفكضى الجنسية العارمة في ببلدىـ! كذلؾ ليس بخاؼ 
عمى أحد، بؿ إنيـ يركجكف لذلؾ بكسائميـ اإلعبلمية 

 اليابطة، كقنكاتيـ الفضائية المنحمة! 
تفضؿ العيش مع رجؿ أف المرأة العفيفة العاقمة  رابًعا:

                                      
. كتاب النكاح، باب الرجؿ يسمـ كعنده أكثر مف أربع ِٖٔ/ُسنف ابف ماجة:  -ُ

 نسكة. 
كعنده نساء أكثر مف . كتاب الطبلؽ، باب في مف أسمـ ِِٕ/ِسنف أبي داكد:  -ِ

 أربع أك أختاف. 
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متزكج بأكثر مف امرأة؛ مع العدؿ، كال تحب أف تعيش 
 عيشةالعينكسة، أك أف تعيش مع زكج لو عشيقات! 

ا أف اإلسبلـ أباح تعدد الزكجات  خامًسا: ليس صحيحن
لمصمحة الرجؿ فحسب، بؿ أباح ذلؾ لمصمحة المرأة كالرجؿ 

رأة في فالقرآف أباح تعدد الزكجات لمصمحة الم» جميعنا؛ 
عدـ حرمانيا مف الزكاج، كلمصمحة الرجؿ بعدـ تعطؿ 
منافعو في حاؿ قياـ العذر بالمرأة الكاحدة، كلمصمحة األمة 
ليكثر عددىا فيمكنيا مقاكمة عدكىا لتككف كممة ا ىي 
العميا، فيك تشريع حكيـ خبير ال يطعف فيو إال مف أعمى ا 

أربع؛ تحديد مف بصيرتو بظممات الكفر. كتحديد الزكجات ب
حكيـ خبير، كىك أمر كسط بيف القمة المفضية إلى تعطؿ 
بعض منافع الرجؿ، كبيف الكثرة التي ىي مظنة عدـ القدرة 

 ُ«عمى القياـ بمكاـز الزكجية لمجميع 
كالحؽ أف المرأة تجني مف كراء ذلؾ التعدد مصالح،      

آفة مف أبرزىا: الحد مف انتشار ظاىرةالعينكسة التي باتت 
تيدد كياف المجتمعات، كتكفير حياة اجتماعي ة كريمة كمستقر ة 
لمف تحتاج إلى ذلؾ مف األرامؿ كالمطمقات كالغير قادرات 

 عمى اإلنجاب... إلى غير ذلؾ مف المصالح.
                                      

. ِْ/ّأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، اإلماـ محمد األميف الشنقيطي:  -ُ
 ـ.ُٓٗٗ -ى ُُْٓدار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع، بيركت. 
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مف ىدم القرآف لمتي ىي أقـك إباحتو تعدد » أف  سادًسا:
نيف، الزكجات إلى أربع، كأف الرجؿ إذا خاؼ عدـ العدؿ بي

لزمو االقتصار عمى كاحدة، أك ممؾ يمينو، كما قاؿ تعالى: 
ٍف ًخٍفتيـٍ أىال  تيٍقًسطيكا ًفي اٍليىتىامىى فىانًكحيكا مىا طىابى لىكيـ م فى  ﴿ كىاً 
ثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىال  تىٍعًدليكا فىكىاًحدىةن أىٍك مىا  ثيبلى الن سىاًء مىٍثنىى كى

اني  ـٍ ذىًلؾى أىٍدنىى أىال  تىعيكليكا ﴾مىمىكىٍت أىٍيمى كي
ُ 

كال شؾ أف الطريؽ التي ىي أقـك الطرؽ كأعدليا،      
ىي إباحة تعدد الزكجات؛ ألمكر محسكسة يعرفيا كؿ 

 العقبلء:
منيا: أف المرأة الكاحدة تحيض، كتمرض،  -     

كتنفس، إلى غير ذلؾ مف العكائؽ المانعة مف قياميا بأخص 
لكاـز الزكجية، كالرجؿ مستعد لمتسبب في زيادة األمة، فمك 
حبس عمييا في أحكاؿ أعذارىا؛ لعطمت منافعو باطبلن في 

 غير ذنب.
كمنيا: أف ا سبحانو تعالى أجرل العادة بأف  -     

ا ألسباب المكت مف النساء في جميع  الرجاؿ أكثر تعرضن
مياديف الحياة، فمك قصر الرجؿ عمى كاحدة، لبقي عدد ضخـ 
مف النساء محركمنا مف الزكاج، فيضطركف إلى رككب 

                                      
 .ّسكرة النساء: اآلية  -ُ
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 الفاحشة.
ظـ فالعدكؿ عف ىدم القرآف في ىذه المسألة مف أع     

أسباب ضياع األخبلؽ، كاالنحطاط إلى درجة البيائـ في 
عدـ الصيانة، كالمحافظة عمى الشرؼ كالمركءة كاألخبلؽ، 
مىٍت ًمٍف  فسبحاف الحكيـ الخبير ﴿ ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتيوي ثيـ  فيص 

ًبيرو ﴾ ًكيـو خى  ُلىديٍف حى
كمنيا: أف اإلناث كميف مستعدات لمزكاج، ككثير  -     

الرجاؿ ال قدرة ليـ عمى القياـ بمكاـز الزكاج لفقرىـ،  مف
فالمستعدكف لمزكاج مف الرجاؿ أقؿ مف المستعدات لو مف 
النساء; ألف المرأة ال عائؽ ليا، كالرجؿ يعكقو الفقر كعدـ 
القدرة عمى لكاـز النكاح، فمك قصر الكاحد عمى الكاحدة، 

ا بعدـ كج كد أزكاج، لضاع كثير مف المستعدات لمزكاج أيضن
فيككف ذلؾ سببنا لضياع الفضيمة كتفشي الرذيمة، كاالنحطاط 

 الخمقي، كضياع القيـ اإلنسانية، كما ىك كاضح.
فإف خاؼ الرجؿ أال يعدؿ بينيف كجب عميو      

االقتصار عمى كاحدة، أك ممؾ يمينو; ألف ا يقكؿ: ﴿ ًإف  
ٍحسىاًف ﴾ الم وى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإلًٍ

ِ 
كالميؿ بالتفضيؿ في الحقكؽ الشرعية بينيف ال      

                                      
 .ُسكرة ىكد: مف اآلية  -ُ
 .َٗسكرة النحؿ: مف اآلية  -ِ
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كىىا  ٍيًؿ فىتىذىري يجكز؛ لقكلو سبحانو كتعالى: ﴿ فىبلى تىًميميكا كيؿ  اٍلمى
كىاٍلميعىم قىًة ﴾

ُ 
أما الميؿ الطبيعي بمحبة بعضيف أكثر مف بعض،      

فيك غير مستطاع دفعو لمبشر؛ ألنو انفعاؿ كتأثر نفساني ال 
لىف تىٍستىًطيعيكا أىف تىٍعًدليكا بىٍيفى فعؿ، كىك ال مراد بقكلو: ﴿ كى

رىٍصتيـٍ ﴾ لىٍك حى الن سىاًء كى
ِ 

كما يزعمو بعض المبلحدة مف أعداء ديف اإلسبلـ،      
مف أف تعدد الزكجات يمزمو الخصاـ كالشغب الدائـ المفضي 
إلى نكد الحياة؛ ألنو كمما أرضى إحدل الضرتيف سخطت 

سخطتيف دائمنا، كأف ىذا ليس مف الحكمة، األخرل، فيك بيف 
فيك كبلـ ساقط، يظير سقكطو لكؿ عاقؿ; ألف الخصاـ 
كالمشاغبة بيف أفراد أىؿ البيت ال انفكاؾ عنو ألبتة، فيقع بيف 
الرجؿ كأمو، كبينو كبيف أبيو، كبينو كبيف أكالده، كبينو كبيف 
زكجتو الكاحدة. فيك أمر عادم ليس لو كبير شأف، كىك في 
جنب المصالح العظيمة في تعدد الزكجات مف صيانة النساء 
كتيسير التزكيج لجميعيف، ككثرة عدد األمة لتقـك بعددىا 
الكثير في كجو أعداء اإلسبلـ كبلى شيء; ألف المصمحة 

 العظمى يقدـ جمبيا عمى دفع المفسدة الصغرل.
                                      

 .ُِٗالنساء: مف اآلية سكرة  -ُ
 .ُِٗسكرة النساء: مف اآلية  -ِ
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فمك فرضنا أف المشاغبة المزعكمة في تعدد      
أك أف إيبلـ قمب الزكجة األكلى بالضرة الزكجات مفسدة، 

مفسدة؛ لقدمت عمييا تمؾ المصالح الراجحة، كما ىك معركؼ 
 ُ«في األصكؿ 
أف النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ لك أباح لممرأة  سابًعا:

؛ -كما أباح لمرجؿ-أف تتزكج بأكثر مف رجؿ في كقت كاحد 
كميات  ألدل ذلؾ إلى مفاسد عظيمة. أبرزىا: ىدـ كميتيف مف

اإلسبلـ الخمس، كىما: حفظ النفس، كحفظ العرض؛ حيث 
 انتشار األمراض القاتمة، كاختبلط األنساب، كغير ذلؾ.

كمف ثىـ  يتقرر أف إباحة تعدد الزكجات في النظاـ      
االجتماعي اإلسبلمي ليس في مصمحة الرجؿ كحده، كليس 

عنقيمتيا–فيو انتقاص مف حقكؽ المرأة   .-فضبلن
  

                                      
-ِِ/ّأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، اإلماـ محمد األميف الشنقيطي:  -ُ

ِّ. 
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 السادس حثبالم
 شبية النيي النبوي عن كتابة الحديث

 
مف أبرز الشبيات التي يستند إلييا منكرك السنة النبكية: 
الحديث الذم كرد في النيي عف كتابة الحديث النبكم كجمعو 

 كتدكينو في صحؼ خاصة بو.
فقد ركل مسمـ في صحيحو، عف أبي سعيد الخدرم، أف 

قاؿ: } ال تكتبكا عني،  -صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا 
 .ُكمف كتب عني غير القرآف فميمحو {

كمنكرك السنة النبكية قديمان كحديثان يرددكف ىا الحديث 
كثيران، كبخاصة في ىذه األياـ التي نشطكا فييا نشاطان كاسعان، 
لـ يكف معيكدان مف قبؿ فيـ يقكلكف إف السنة لك كانت مف 

بكتابتيا  -عميو كسمـ صمى ا  -أصكؿ الديف ألمر النبي 
كجمعيا في صحؼ كما كاف يصنع مع القرآف حيف ينزؿ، 
حيث كاف يأمر كتبة الكحي بكتابة ما ينزؿ عميو، أما كأنو قد 
نيى عف كتابتيا، فيذا دليؿ عمى أنيا ليست مف الديف في 
شيء. كمف المحاؿ أف تككف السنة مف الديف كينيى النبي 

 كتب منيا. عف كتابتيا، بؿ كيأمر بمحك ما
                                      

. ؾ: الزىد كالرقائؽ، ب: ِِٖٗ/ْصحيح مسمـ. اإلماـ مسمـ بف الحجاج:  - ُ
 التثبت في الحديث كحكـ كتابة العمـ.
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 تفنيد ىذه الشبية ونقضيا:
صـك السنة أكىى مف بيت ىذه الشبية التي يستند إلييا خ

؛ ألف ىذا الحديث الذم تمسككا بو لـ يكف ىك العنكبكت
المكقؼ الكحيد في مسألة كتابة الحديث النبكم كركايتو 

 كجمعو كتدكينو. 
صمى ا  -فقد كردت أحاديث أخرل أذف فييا النبي 

 بركاية األحاديث عنو، كتدكينيا ككتابتيا. -كسمـ عميو 
 كمف ىذه األحاديث:     
= ركل أبك داكد كالحاكـ كغيرىما عف عبد ا بف      

عمرك، قاؿ: كنت أكتب كؿ شيء أسمعو مف رسكؿ ا 
صمى ا عميو كسمـ أريد حفظو، فنيتني قريش كقالكا: أتكتب 

عميو كسمـ بشر يتكمـ كؿ شيء تسمعو كرسكؿ ا صمى ا 
في الغضب، كالرضا، فأمسكت عف الكتاب، فذكرت ذلؾ 

إلى فيو، لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، فأكمأ بأصبعو 
 ُفقاؿ: } اكتب فكالذم نفسي بيده ما يخرج منو إال حؽ {

= كركل البخارم عف أبي ىريرة أنو قاؿ: } ما مف      

                                      
. ؾ: العمـ، ب: في ُّٖ/ّسنف أبي داكد، اإلماـ أبك داكد السجستاني:  - ُ

كتابة العمـ. كصححو المحقؽ. كراجع: جامع بياف العمـ كفضمو، اإلماـ يكسؼ بف عبد 
. تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم. دار ابف الجكزم، ََّ/ُا بف محمد بف عبد البر: 

 ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالمممكة العربية السعكدية، األكلى، 
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أكثر حديثا عنو أصحاب النبي صمى ا عميو كسمـ أحد 
مني، إال ما كاف مف عبد ا بف عمرك، فإنو كاف يكتب كال 

 ُأكتب {
ففي كبلـ أبي ىريرة ىنا تككيد لما ركاه أبك داكد كالحاكـ 
 -مف اشتغاؿ عبد ا بف عمرك بكتابة حديث رسكؿ ا 

قرار النبي لو عمى الكتابة.-صمى ا عميو كسمـ   ، كا 
أف رجبلن مف  -البخارم كمسمـ  -= كركل الشيخاف      

أىؿ اليمف، اسمو أبك شاه سمع خطبة النبي بمكة عاـ الفتح، 
ككاف أميان ال يقرأ كال يكتب، فطمب مف النبي أف يكتب لو 

} ألصحابو  -صمى ا عميو كسمـ  -شيئان مما قاؿ. فقاؿ 
 ِ{اكتبكا ألبي شاه

= كركل البخارم في صحيحو عف أبي جحيفة      
رضي ا عنو، قاؿ: قمت لعمي رضي ا عنو: ىؿ عندكـ 

ال كالذم فمؽ »شيء مف الكحي إال ما في كتاب ا؟ قاؿ: 
الحبة، كبرأ النسمة، ما أعممو إال فيما يعطيو ا رجبل في 

، قمت: كما في الصحيفة؟ «القرآف، كما في ىذه الصحيفة
                                      

. ؾ: العمـ، ب: ّْ/ُصحيح البخارم، اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم:  - ُ
 كتابة العمـ.

. ؾ: الديات، ب: مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف. كصحيح ٔ-ٓ/ٗالسابؽ:  - ِ
. ؾ: الحج، ب: تحريـ مكة كصيدىا ٖٗٗ/ِمسمـ. اإلماـ مسمـ بف الحجاج: 

 ، إال لمنشد عمى الدكاـ.كخبلىا كشجرىا كلقطتيا
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 ُ«العقؿ، كفكاؾ األسير، كأف ال يقتؿ مسمـ بكافر: »قاؿ
كاف  -صمى ا عميو كسمـ  -كمف المعمـك أف النبي 

يرسؿ إلى رؤساء الشعكب كالعشائر كتبا يدعكىـ فييا إلى 
اإلسبلـ، كيختميا بخاتمو، ما تزاؿ ىذه الكتب مكجكدة في 
 كثائؽ خاصة بيا.كىي ببل نزاع تمثؿ جانبان عظيمان مف سنتو

 القكلية الطاىرة.
كاف يكتب لكالتو  -صمى ا عميو كسمـ  -كما ثبت أنو 

كعما لو كتبا يبيف فييا أحكاـ الصدقات "الزكاة" كالديات 
كالفرائض "المكاريث" كبعض السنف، ىذه الكقائع كاآلثار تدؿ 
داللة قاطعة عمى أف النبي كاف قد أذف في كتابة أحاديثو 

يف. كليزكد عما لو ككالتو بما لمعمؿ بيا في حياة المسمم
يعينيـ عمى أداء ميماتيـ في إدارة األمكر عمى ىدل مف 

 كتاب ا كسنة رسكلو الكريـ.
 التوفيق بين النيي واإلذن:

، ليـ مكقؼ سديد مف -رضي ا عنيـ  -عمماء األمة 
حديث النيي عف كتابة الحديث النبكم، الذم ركاه أبك سعيد 

اإلذف بكتابتو كركايتو، التي ركاىا عبد ا الخدرم، كأحاديث 
 بف عمر بف العاص كأبك ىريرة. كغيرىما.

                                      
. ؾ: الجياد كالسير، ٗٔ/ْصحيح البخارم، اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم:  - ُ

 ب: فكاؾ األسير. 
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كخبلصة مكقفيـ أف النيي كاف أكالن، كأف السبب فيو كاف 
خشية اختبلط الحديث بالقرآف، كبخاصة ألف األمية كانت 
منتشرة، كلكي تتكفر عناية المسمميف بالقرآف أكالن، ألف 

ييز الكامؿ بيف أسمكب القرآف األصؿ، كلما حصؿ التم
كأسمكبالحديث النبكم ارتفع الحظر، فأذف عميو السبلـ بركاية 

 أحاديثو ككتابتيا عمى النحك الذم تقدـ ذكره.
، أف -رضي ا عنيـ  -كنضيؼ إلى ما قالو عمماؤنا 

القرآف يجب حفظو كتبلكتو عمى الصكرة التي أنزلو عمييا 
ز فيو إبداؿ حرؼ بحرؼ، كال لفظان كمعنى كتراكيب، فبل يجك 

كممة بكممة، كال اإلخبلؿ بنظـ تراكيبو ميما كاف األمر، كأنو 
 متعبد بتبلكتو كما نزؿ.

أما الحديث النبكم فيجكز عند الضركرة ركايتو بالمعنى 
دكف المفظ نطقان ال كتابو، كما يجكز لمراكم إذا نسى لفظان، أك 

ؿ عمى معنى المفظ اشتبو عميو األمر، أف يذكر لفظان آخر يد
الذم نسيو مع التنبيو عمى ذلؾ. ليذا كاف مف الضركرم 

 كتابة القرآف، كاالكتفاء في ركاية الحديث بالحفظ.
 كيؤيد ىذا ما ركم:

ما زاؿ ىذا العمـ عزيزا، يتمقاه »عف األكزاعي، قاؿ: 
الرجاؿ، حتى كقع في الصحؼ، فحممو أك دخؿ فيو غير 
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 ُ«أىمو
ال تتخذكا لمحديث كراريس »كعف الضحاؾ مف قكلو:

 ِ«ككراريس المصاحؼ 
فأنت ترل أف عمماءنا أىؿ الحؽ يقركف بصحة حديث 

، كما -رضي ا عنو  -النيي الذم ركاه أبك سعيد الخدرم 
يقركف بأحاديث اإلذف دكف تفرقة، كقد أزالكا التعارض 
الحاصؿ بف حديث النيي كأحاديث اإلذف بما قد رأيت مف 

 اف أكالن، كاإلذف كاف ثانيان.تكجيو:النيي ك
صمى ا  -كليذا نظائر في السنة، فقد نيى النبي  

عف زيارة القبكر أكال، ثـ عاد فأذف فييا ثانيان  -عميو كسمـ 
لمعظة بما كما نيى عف ادخار لحـك األضاحي أكالن، ثـ عاد 
فأذف بادخارىا ثانيان. ككؿ ىذا حدث لحكمة تزيؿ مف النفكس 

 ث فييا برد اليقيف.الريبة. كتبع
 

                                      
مسند الدارمي المعركؼ بػ "سنف الدارمي"، اإلماـ أبك محمد عبد ا بف عبد  - ُ

 . تحقيؽ: حسيفُْٗ/ُالرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي: 
سميـ أسد الداراني. دار المغني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية. 

 ـ. َََِ -ىػ  ُُِْاألكلى، 
فتح المناف شرح كتحقيؽ كتاب الدارمي. نبيؿ بف ىاشـ بف عبد ا بف أحمد  - ِ

ىػ  ُُْٗالمكتبة المكية. األكلى،  -. دار البشائر اإلسبلمية ِّْ/ّالغمرم: 
 ـ. ُٗٗٗ -
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 موقف منكري السنة:
أما منكرك السنة فأمرىـ عجب. كىـ أماـ ىذه المسألة 

 فريقاف:
فريؽ منيـ يذكر حديث النيي كحده، كال يشير مف قريب 

لـ تكف.  -عندىـ  -أك مف بعيد إلى أحاديث اإلذف؟! ككأنيا 
كىـ بيذا يبرىنكف عمى أنيـ طبلب باطؿ ال طبلب حؽ، 

 د ما يككنكف عف المنيج العممي النزيو.كأنيـ أبع
أما الفريؽ الثاني، فيعترفكف بأحاديث اإلذف. ثـ يقفكف 

 منيا مكقفيف:
األكؿ: ىك الطعف فييا بعدـ الصحة، كدعاة الطعف منيـ 

 قمة.
الثاني: ىك القكؿ بأف أحاديث اإلذف كانت أكالن، ثـ جاء 

األحاديث، كصار حديث النيي ثانيان فنسخ اإلذف في كتابة 
صمى ا عميو كسمـ  -النيي ىك المكقؼ النيائي لرسكؿ ا 

– 
 كىذا مف أفحش األخطاء ببل نزاع.

فقد تقدمت اإلشارة إلى حديث أبي شاه الذم أمر فيو 
أصحابو أف يكتبكا لو خطبة  -صمى ا عميو كسمـ  -النبي 

 رسكؿ ا عاـ الفتح، أم العاـ التاسع اليجرم.
 -قدـ خبر الصحيفة التي كتب فييا اإلماـ عمي كما ت
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بعض أحاديث األحكاـ. كىذا بالقطع كاف  -رضي ا عنو 
، كلك كاف حديث -صمى ا عميو كسمـ  -بعد كفاة النبي 

النيي عف كتابة الحديث ىك الناسخ ألحاديث اإلذف ما ساغ 
أف يحتفظ بتمؾ الصحيفة  -رضي ا عنو  -لئلماـ عمي 

ف يسمييا "الصادقة" ألف احتفاظو بيا يككف حينئذ التي كا
معصية لنيي رسكؿ ا. كىذا ال يصح صدكره مف أم 
صحابي غير عمي.فكيؼ يصح عنو كىك مف ىك طاعة  

 كلرسكلو؟!
كلمقارئ أف يتبيف حجـ الضبلؿ كشناعتو الذم يغدك فيو 

 منكرك السنة كيركحكف؟
فة مف فقد تمسككا بحديث كاحد، كأعرضكا عف طائ

األحاديث كالكقائع، كضربكا بمكاقؼ عمماء الحؽ عرض 
الحائط، ألف ىدفيـ ىك تحقيؽ مطامع أعداء اإلسبلـ في 
اإلسبلـ، فركزكا عمى محك السنة مف حياة المسمميف، كالسنة 
نصؼ اإلسبلـ فإذا تمكنكا محكىا، أك التشكيؾ فييا تمكنكا 

آف كعزلو عف مف تحنيط القر  -ال قدر ا  -في الكقت نفسو 
حياة المسمميف. كا ليـ بالمرصاد كىك ال يصمح عمؿ 

 ُالمجرميف.
                                      

راجع: الشبيات الثبلثكف المثارة إلنكار السنة النبكية عرض كتفنيد كنقض. د.عبد  - ُ
 -ىػ  َُِْ. مكتبة كىبة. األكلى  ِّ-ُٖالعظيـ إبراىيـ محمد المطعني:
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 السابع حث بالم
ر تدوين السنة  شبية تَأخُّ

 
ىذه الشبية ييعك ؿ عمييا منكرك السنة كثيران في تحقيؽ 
أغراضيـ ضد السنة، ليذا تراىـ يبالغكف في تكظيفيا لمتيكيف 

دخيمة عمى اإلسبلـ،  -عندىـ  -مف منزلة السنة، كككنيا 
 كزيادة في الديف ما أذف ا بيا؟!

صمى ا  -فيـ يقكلكف: لك كاف أصحاب رسكؿ ا 
يركف لمسنة أىمية في الديف، لعجمكا بجمعيا  -عميو كسمـ 

ككتابتيا كما صنعكا بالقرآف، كلكف الصحابة أىممكىا طيمة 
نما تكلى تدكينيا  حياتيـ كماتكا كلـ تدكف السنة في عيدىـ، كا 

التابعكف بعد مائتى سنة مف بدء التقكيـ اليجرم بؿ إف 
تدكينيا تـ في القرف الثالث اليجرم، عصر البخارم كمسمـ 

 كابف حنبؿ كغيرىـ ىكذا يقكلكف.
 كيرتبكف عمى ىذا السؤاؿ التالي:

ىؿ لك كانت السنة ضركرة مف ضركريات الديف كاف 
النبي ييمؿ الصحابة ييممكنيا ىذا اإلىماؿ، كىؿ كاف 

تدكينيا كىك يعمـ أنيا مصدر ثاف بعد القرآف مف مصادر 
 التشريع اإلسبلمي؟

                                                                                  
 ـ. ُٗٗٗ
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ىذا التساؤؿ ردده منكرك السنة في الصحؼ كالمجبلت 
ـ. رددكه بصيغ مختمفة، ُٗٗٗفي النصؼ األكؿ مف عاـ 

لكف المعنى كاليدؼ كاحد في جميعيا، ىك حمؿ المسمميف 
 شأنيا قكالن كعمبلن؟!عمى الشؾ في السنة، كالتيكيف مف 
 تفنيد ىذه الشبية ونقضيا:

ىذه الشبية ميما غالى المعاندكف في داللتيا عمى 
مرادىـ منيا، فإنيا أشبو ما تككف بسحابة صيؼ في سماء 

 صافية، سرعاف ما تنقشع.
 كلنا في تفنيد كنقد مرادىـ منيا عدة مسالؾ:

ليس صحيحان أف عصر صدر اإلسبلـ خبل تمامان  األول:
مف تدكيف السنة، إذ مف المعمـك أف أجزاء مف السنة تـ 

 تدكينيا في حياة الرسكؿ نفسو، كبتكجيو مباشر منو.
مف ذلؾ كتبو كرسائمو لرؤساء الشعكب كزعماء العشائر 
كاالتفاقات كالمعاىدات كالتصالحات، التي جرت في حياة 
النبي عميو الصبلة كالسبلـ، كىي مجمكعة اآلف في كثيقة 

 ُ-صمى ا عميو كسمـ  -كبعضيا مختـك بخاتمو  قيمة،
كال ريب أف كؿ ىذه الكثائؽ جانب مف جكانب السنة فيو 

 مف ىدم النبكة ما فيو.
                                      

راجع: مجمكعة الكثائؽ السياسية لمعيد النبكم كالخبلفة الراشدة. محمد حميد ا  - ُ
 ق.َُْٕبعدىا. دار النفائس، بيركت. السادسة، كما  ّْالحيدر آبادم اليندم:
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 -صمى ا عميو كسمـ  -كما تقدمت اإلشارة إلى كتبو 
إلى عمالو، ككاف يذكر ليـ فييا ما يعينيـ عمى الفصؿ في 

 .الخصكمات التي ترفع إلييـ في كالياتيـ
مثؿ أحكاـ الصدقات "الزككات" كالديات كالميراث كبعض 

 السنف.
ككما تقدمت اإلشارة إلى صحيفة عبد ا بف عمرك بف 
العاص، كصحيفة اإلماـ عمي، فالقكؿ بأف عصر النبكة خبل 

 تمامان مف تدكيف السنة قكؿ فيو بعد عف الصكاب.
إف الحؽ الذم ال محيد عنو أف عصر النبكة يكصؼ 

تدكيف لمحديث النبكم، كال يكصؼ بالخمك التاـ مف بقمة ال
 تدكيف الحديث.

ك"نشاط الصحابة كمف بعدىـ عمى العناية الفائقة      
صمى ا عميو  -بالسنة كجمعيا كحفظيا بعد كفاة الرسكؿ 

 قد أكفكا فيو عمى الغاية.  -كسمـ 
 

يرحؿ  -رضي ا عنيما  -فيذا ىك جابر بف عبد ا 
صمى ا عميو كسمـ  -في سماع حديث مف راكيو عف النبي 

شيرا كامبل، كيشترم بعيرا لذلؾ، ركاه البخارم تعميقا، كىذا  -
يبمغو الحديث عف أحد  -رضي ا عنيما  -ابف عباس 

رداءه  الصحابة فيذىب إليو ليسمعو منو فكجده نائما فيتكسد
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عمى بابو تسفي الريح عميو التراب فخرج الصحابي فكجده: 
صمى ا عميو  -ما جاء بؾ يا ابف عـ رسكؿ ا »فقاؿ: 
أنا أحؽ أف »، فيقكؿ: «؟، ىبل أرسمت إلي فآتيؾ؟-كسمـ 
، فيسمع منو الحديث كينصرؼ كأمثاؿ جابر بف عبد «آتيؾ

ركف كثي -رضي ا عنيما  -ا كأمثاؿ ابف عباس 
 ككثيركف مف الصحابة.

ككذلؾ حافظ عمى العناية بالسنف كاألحاديث مف جاء 
بعدىـ مف التابعيف ركم عف سعيد بف جبير أنو يككف مسافرا 
مع ابف عباس فيسمع منو الحديث فيكتبو في مقدمة الرحؿ 

 ُحتى إذا نزؿ قيده في كتابو."
 أسباب قمة التدكيف في العصر النبكم: الثاني:
صمى ا  -كيف لمحديث النبكم في حياة النبي قمة التد
، كما تبله حتى نياية القرف األكؿ اليجرم، ليا -عميو كسمـ 

 أسباب كجيية تيعزل إلييا.
ما  ذلؾ أف حاؿ القرف األكؿ كانكا أما مف الصحابة، كا 
مف كبار التابعيف "الطبقة األكلى" ككاف ىذا القرف يتميز 

 بميزتيف:

                                      
دفاع عف السنة كرد شبو المستشرقيف كالكتاب المعاصريف. محمد بف محمد بف  - ُ

 ـ. ُٖٗٗ.مكتبة السنة. األكلى، َِٗسكيمـ أبك شيبة:
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 -صمى ا عميو كسمـ  -ا  األكلى: أف سنة رسكؿ
القكلية كانت محفكظة في صدكر الرجاؿ، حاضرة ماثمة في 

 ذاكرة األمة. فمـ تدع ضركرة إلى كتابتيا كتدكينيا.
الثانية: أف الصحابة الذيف عاصرىـ رجاؿ الطبقة األكلى 
مف كبار التابعيف كانكا محيطيف إحاطة كاممة بالسنة العممية، 

ة القكلية دكف الحاجة إلى الرجكع إلى ييتدكف بيا كبالسن
كتاب مكتكب، كربما كاف الصحابة ككبار التابعيف يتذاكركف 
ىذه السنف فيما بينيـ أك يسأؿ مف جيؿ شيئان مف السنف مف 

 ىك عالـ بيا ككؿ ىذا قاـ مقاـ التدكيف فمـ ييٍحتىج إليو.
كيضاؼ إلى ىاتيف الميزتيف ميزة ثالثة، ال تقؿ عنيما 

ي أف السنة خبلؿ القرف األكؿ كانت صافية نقية قيمة كى
محفكظة في الصدكر عمى الصكرة التي سيًمعىٍت بيا مف فـ 
النبيالطاىر صافية نقية مف كؿ دخيؿ كعميؿ كمكذكب، ألف 
ىذه اآلفات كالقكادح ألمت بالسنة في كقت متأخر عف القرف 
األكؿ، كفي ظركؼ كمبلبسات طارئة ما كاف ليا كجكد في 

 ف األكؿ اليجرم، قرف الصفاء كالنقاء.القر 
ىذه ىي األسباب في قمة تدكيف السنة في القرف اليجرم 
األكؿ تدكينان كاسعان، كليست أسبابيا ما يركجو منكرك السنة 
زكران كبيتانان، أف السنة ليست مف الديف، فمـ ييتـ بتدكينيا 

، كال الخمفاء، كال جميكر -صمى ا عميو كسمـ  -الرسكؿ 
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لصحابة! إف قكليـ ىذا تحريؼ شنيع لدالالت ىذه الظاىرة ا
ككما قيؿ: إف اإلصرار عمى الخطأ مع يسر الكصكؿ إلى 

 الصكاب أمر يدعك إلى االتياـ بسكء النية.
 تدكيف السنة في أكؿ القرف الثاني: الثالث:

مف التيكيؿ الممقكت أف منكرم السنة يدعكف أف السنة 
رم، كقصدىـ التأكيد عمى طكؿ دكنت في القرف الثالث اليج

المدة التي أىمؿ فييا تدكيف السنة تكصبلن لمتشكيؾ في صحة 
الركاية، لبيعد ما بيف التدكيف كبيف حياة الرسكؿ التي قيمت أك 

 حدثت فييا السنة القكلية كالعممية.
كىذا خطأ فاحش. ألف تدكيف السنة بدأ مع بداية القرف 

يد الخميفة الراشد عمر بف ىػ" في عَُُالثاني اليجرم "عاـ 
 .-رضي ا عنو  -عبد العزيز 

فقد رأل ىذا اإلماـ المسارعة إلى جمع السنة ككتابتيا 
كتدكينيا، خشية أف يضيع منيا شيء، أك يمتبس الحؽ منيا 

 بالباطؿ مف غيرىا.
فكتب إلى بعض الراسخيف مف العمماء، في نياية القرف 

ي، حسب مكاقعيـ مف األكؿ اليجرم، كبداية القرف الثان
 األمصار اإلسبلمية.

فقد ركيي أف عمر بف عبد العزيز كتب إلى أبي      
: أف انظر ما كاف مف حديث رسكؿ  بكر بف محمد بف حـز
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، أك سننو، أك حديث عمر، أك -صمى ا عميو كسمـ  -ا 
 نحك ىذا فاكتبو، فإني خفت دركس العمـ، كذىاب العمماء.

الخميفة الراشد الخامس، عمر بف كبعد تكجييات      
عبد العزيز بجمع الحديث النبكم، بدأت حركة التدكيف في 
االتساع كزاؿ األثر الذم كاف عالقنا في النفكس مف النيي 
عف كتابة الحديث، كاإلقبلؿ مف الركاية فيو، كالتحدث بو. 
كاستقر األمر عمى جكاز الكتابة، بؿ كالحث عمييا، بؿ 

 خيؼ عميو النسياف كالضياع.كجكب كتابتو إذا 
كشمر العمماء عف ساعد الجد، كنشطكا في جمع الحديث 
كالسنف مع التثبت كالنقد كالتمحيص، كبدأت ثمرة التشدد في 
الركاية، التي كانت في عصر الخمفاء، تظير بكؿ كضكح بيد 
أف حركة التدكيف في ىذه المرحمة كانت تجمع إلى الحديث 

 فتاكييـ، كبعض أقكاؿ كبار التابعيف.النبكم أقكاؿ الصحابة ك 
كفي القرف الثالث أضيفت دراسات كجيكد جديدة في 
التدكيف، فدكنت األحاديث كالسنف النبكية في أسفار خاصة 
بيا، مع الترتيب الدقيؽ، كاتسعت حركة النقد ألسانيد الحديث 

 كمتكنو، كالجرح كالتعديؿ.
كالعميؿ  كؿ ىذا كاف ييدؼ إلى تنقية السنة مف الدخيؿ

 .-صمى ا عميو كسمـ  -كالمكذكب عمى رسكؿ ا 
كلـ يتكقؼ جيد العمماء في خدمة السنة عمى القرف 
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الثالث، بؿ أخذ جيدىـ ينمك كينمك حتى القرف السابع 
اليجرم، كفيو بمغت الجيكد الحديثية درجة الكماؿ، كأسفرت 

 ىذه الجيكد المباركة عف اآلتي:
الخميفة عمر بف عبد العزيز ىب * استجابة لدعكة      

العمماء في كؿ األمصار اإلسبلمية عمى جمع السنة 
كتدكينيا:اإلماـ مالؾ في المدينة، كابف جريح بمكة، 
كاألكزاعي بالشاـ، كمعمر بف راشد باليمف، كابف عركبة، 
كحماد بف سممة بالبصرة، كسفياف الثكرم في الككفة، كعبد 

شيـ بف بشير بكاسط، كجرير بف ا بف المبارؾ بخراساف، كى
 عبد الحميد بالرم، كغيرىـ، كغيرىـ.

* تمت ىذه المرحمة مرحمة أخرل أحكـ كأدؽ، خبلؿ      
القرف الثالث اليجرم، حيث قيًصرت كتب الحديث عمى ركاية 
الحديث النبكم كحده، كبرز خبلؿ ىذه المرحمة منيجاف في 

 التدكيف:
أحاديث كؿ راكو في  أكليما: منيج المسانيد، كىك جمع

مكاف كاحد ميما كاف مكضكع الحديث كمعناه. كالمسند ىك 
معجـ صغير أك كبير يسرد مركيات الصحابي الكاحد مف 

 أكليا إلى آخرىا.
كمف أشيرىا مسند اإلماـ أحمد، كمسند عثماف بف شيبة 

 كمسند إسحاؽ ابف راىكية.
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 كىؤالء جمعكا في مسانيدىـ الصحيح كالحسف كالضعيؼ.
أما المنيج الثاني فعني بتدكيف الحديث عمى حسب 
مكضكع الحديث كأحاديث الصبلة، كأحاديث الزكاة، كأحاديث 

 الجياد، كىكذا.
كمف أشيرىا صحيحا البخارم كمسمـ كغيرىما. كقد قصرا 

 عمميما عمى جمع الحديث الصحيح دكف غيره.
فطريقة المسانيد تقـك عمى كحدة الراكم، كاألخرل تقـك 

 كحدةالمكضكع.عمى 
فالقكؿ بأف السنة لـ تدكف إال في القرف الثالث خطأ  

متعمد، كشأف السنة شأف غيرىا مف العمـك اإلسبلمية كالعربية 
مف حيث النشأة، كالتدكيف، كىي بالقياس إلى غيرىا نرل 
ف كاف عمى نطاؽ ضيؽ في أكؿ األمر،  تدكينيا بدأ مبكران، كا 

 ثـ اتسع بمركر األياـ.
نفسو، كىك أصؿ أصكؿ اإلسبلـ، لـ يدكف في كالقرآف 

نما تـ -صمى ا عميو كسمـ  -صحؼ في حياة النبي  ، كا 
جمعو كتدكينو في مصاحؼ في خبلفة أبي بكر، بإشارة مف 

، ككاف أبك بكر أكالن يمانع في -رضي ا عنيما  -عمر 
صمى  -جمعو كيقكؿ لعمر: كيؼ نفعؿ شيئان لـ يفعمو النبي 

، فما زاؿ بأبي بكر حتى أقنعو بجمع القرآف -سمـ ا عميو ك 
 خشية ضياع شيء منو بسبب استشياد الحفاظ في الحركب.
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كلما أرسؿ أبك بكر إلى زيد بف ثابت، ككاف مف كتبة 
الكحي في حياة النبي، قاؿ زيد ألبي بكر ما قالو أبك بكر 

 لعمر مف قبؿ:
عميو كسمـ صمى ا  -"كيؼ تفعمكف شيئان لـ يفعمو النبي 

؟ كمازاؿ أبك بكر بزيد حتى أقنعو بجمع القرآف. ثـ قاؿ -
نقؿ جبؿ أحد، أك نقؿ  -يعني أبا بكر  -زيد: "كا لك كمفني 

جبؿ مف الجباؿ ما كاف أثقؿ عمي  مما أمرني بو مف جمع 
 القرآف.

فإذا كاف ىذا ىك مكقفيـ مف القرآف، كىك أصؿ الممة، 
طء تدكيف السنة قدحان في فكيؼ يتخذ منكرك السنة مف ب

منزلة السنة نفسيا؟ فيبل اتخذكا مف عدـ تدكيف القرآف في 
صحؼ في حياة النبي، كمعارضة أبي بكر كزيد لجمعو 
كتدكينو كسيمة لمحط مف منزلة القرآف، كأنو ليس مف الديف؟ 

 فما ليؤالء القـك ال يكادكف يفقيكف حديثان؟
إلسبلـ األكؿ في لقد كانت الدكلة اإلسبلمية في صدر ا 

مرحمة النشأة كالنمك، فكاف البد مف أف تمر بتجارب تعمؿ 
فييا عقميا كفكرىا، فمف مؤيد، كمف معارض، كلكف بعد 
تمحيص القكؿ كظيكر الصكاب مف الخطأ، فإف قادة الدكلة 
كرجاليا كانكا ييعرضكف عف الخطأ كيكلكف كجكىيـ نحك 

 الصكاب ببل ارتداد أك انتكاس.
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بدأت لمحات خاطفة في كؿ  -عمكمان  -دكيف كحركة الت
، ثـ استكت عمى سكقيا بمركر األياـ  المعارؼ كالعمـك
كالميالي، حتى صارت صركحان شامخة، أصميا ثابت كفرعيا 

 ُفي السماء.
 
 
 

                                      
راجع: الشبيات الثبلثكف المثارة إلنكار السنة النبكية عرض كتفنيد كنقض. د.عبد  - ُ

 .ْْ-ّٖـ محمد المطعني: العظيـ إبراىي
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 المصادر والمراجع
 أوًل : القرآن الكريم : 

 ثانيان : المصادر كالمراجع : 
دار ندكة العمماء  ،أبك الحسف الندكم ،األركاف األربعة .ُ

 ـ َُِٕ -ىػ ُّْٖ ،بالمنصكرة
د.محمكد  ،االستشراؽ كالخمفية الفكرية لمصراع الحضارم .ِ

 ـ. ُٖٗٗ -ى َُْٗ ،دار المنار. الثانية ،حمدم زقزكؽ
دار  ،الشيخ محمكد شمتكت ،اإلسبلـ عقيدة كشريعة .ّ

 ـ .  ََُِ -ىػ ُُِْ ،ُٖط  ،الشركؽ
كحيد الديف  ،دخؿ عممي إلى اإليمافاإلسبلـ يتحدل م .ْ

مراجعة : د. عبد الصبكر  ،ترجمة ظفر الديف خاف ،خاف
 د. ت .  ،شاىيف . مكتبة الرسالة

د.عبد الكريـ زيداف . مؤسسة الرسالة.  ،أصكؿ الدعكة .ٓ
 ـ. ُٖٖٗ -ى َُْٗ ،الثالثة

محمد الطاىر ابف  ،أصكؿ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ .ٔ
المؤسسة الكطنية  –الشركة التكنسية لمتكزيع  ،عاشكر
 ـ ُٖٓٗ ،ِط ،لمكتاب

اإلماـ محمد  ،أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف .ٕ
 ،دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،األميف الشنقيطي

 ـ.ُٓٗٗ -ى ُُْٓبيركت. 
 ،ابف قيـ الجكزية ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف .ٖ
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–دار الكتب العممية ،بلـ إبراىيـتحقيؽ : محمد عبد الس
 ـُُٗٗ -ىػ ُُُْالطبعة: األكلى، ،بيركت

إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف، اإلماـ محمد بف أبي  .ٗ
. ،بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية

تحقيؽ: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارؼ، الرياض، 
 المممكة العربية السعكدية. 

د.  ،ي أسس كمبادمء كأىداؼاالقتصاد اإلسبلم .َُ
مؤسسة الجريسي  ،عبد ا بف عبد المحسف الطريقي

 ـ .    ََِٗ -ىػ َُّْ،ُُط  ،لمتكزيع كاإلعبلف
محمد عبد الحميـ حامد،   ،بحكث أصكلية تشريعية .ُُ

 دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية. بدكف.
بك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف ،البداية كالنياية .ُِ

تحقيؽ: ،ىػ(ْٕٕالبصرم ثـ الدمشقي )ت كثير القرشي 
دار ىجر لمطباعة ،عبد ا بف عبد المحسف التركي

 -ىػ  ُُْٖالطبعة: األكلى، ،كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف
 ـ ُٕٗٗ

البعد األخبلقي لمعبلقات الدكلية في اإلسبلـ كفى  .ُّ
النظـ الدكلية المعاصرة دراسة مقارنة. رسالة 

 ،بد الرحمف محمد السعيدمدكتكراىممباحث عبد ا بف ع
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد بالمممكة العربية 

 ىػ.ُُْْ ،كمية الشريعة بالرياض،السعكدية
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ترجمة د.  ،مجمكعة مف الباحثيف ،تراث اإلسبلـ .ُْ
مف المقدمة بقمـ : قاسـ عبده  ،حسيف مؤنس كآخركف

 ـ . َُِٓ ،الييئة العامة المصرية لمكتاب ،قاسـ
قريب المسالؾ،  أبك الفضؿ ترتيب المدارؾ كت .ُٓ

ىػ( ْْٓالقاضي عياض بف مكسى اليحصبي )ت: 
 الطبعة: األكلى.،المحمدية، المغرب -مطبعة فضالة ،
 ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"تفسير البيضاكم " .ُٔ

: تحقيؽ: عبد ا بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم
. بيركت ،دار إحياء التراث العربي. محمد عبد الرحمف

 ى. ُُْٖ ،األكلى
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر  ،تفسير القرآف العظيـ .ُٕ

 ى.ُُْٗ ،بيركت. األكلى ،دار الكتب العممية،بف كثير
 ،تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ .ُٖ

 ،محمد بف فتكح بف عبد ا بف فتكح بف حميد األزدم
. القاىرة ،تحقيؽ: د.زبيدة محمد سعيد. مكتبة السنة

 ـ (ُٓٗٗ -ى ُُْٓ ،األكلى
بك عبد ا محمد بف أحمد ،الجامع ألحكاـ القرآف .ُٗ

بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف 
براىيـ ،ىػ(ُٕٔالقرطبي )ت:  تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

القاىرة، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب المصرية ،أطفيش
 ـ ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ
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د. محمد بف مكسى  ،الحسبة السياسية كالفكرية .َِ
 ،القاىرة ،المركز العربي لمدراسات اإلنسانية ،الشريؼ
 ـ .َُُِ

تحقيؽ: طو ،أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ ،الخراج .ُِ
األزىرية  عبد الرءكؼ سعد ك سعد حسف محمد. المكتبة

 لمتراث. بدكف.
 ،خصائص المنيج اإلسبلمي في القرآف الكريـ .ِِ

 عمي بف نايؼ الشحكد. بدكف.
عباس حسف  ،لميف في اإلسبلـ (دستكر ا .ِّ

 . َََِ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الحسيني
دعاكل الطاعنيف في القرآف الكريـ في القرف الرابع  .ِْ

دار : د.عبد المحسف المطيرم،عشر اليجرم كالرد عمييا
 ـ.ََِٔ -ى ُِْٕ. األكلى البشائر اإلسبلمية، بيركت

 ،عشرالدعكة اإلسبلمية تستقبؿ قرنيا الخامس  .ِٓ
ىػ َُُْ ،ّط ،مكتبة كىبة ،الشيخ محمد الغزالي

 ـ .َُٗٗ
تحقيؽ الشيخ  ،محمد بف إدريس الشافعي ،الرسالة .ِٔ

 -ىػ َُّْ ُط ،دار العقيدة : اإلسكندرية ،أحمد شاكر
 ـ .ََِٗ

محمد عمي  ،ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ .ِٕ
 ،. الثالثةبيركت ،مؤسسة مناىؿ العرفاف،الصابكني
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 ـ.َُٖٗ -ى ََُْ
محمد بف أبي  ،زاد المعاد في ىدم خير العباد .ِٖ

. بيركت ،مؤسسة الرسالة،بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية
 ـ.ُْٗٗ -ى ُُْٓ ،السابعة كالعشركف

ابف حجر المكي  ،الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر .ِٗ
 ـ . ََِِ -ىػ ُِّْ ،دار الحديث : القاىرة ،الييتمي

مكسى  سنف الترمذم محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف .َّ
ىػ(المحقؽ: ِٕٗبف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )ت 

سنة ،بيركت –دار الغرب اإلسبلمي ،بشار عكاد معركؼ
 ـ . ُٖٗٗالنشر: 

 ،اإلماـ أحمد بف شعيب النسائي ،سنف النسائي .ُّ
تحقيؽ: الشيخ محمد ناصر الديف األلباني. مكتب 

 -ى َُْٔ ،حمب. الثانية ،المطبكعات اإلسبلمية
 ـ.ُٖٔٗ

دار  ،الشيخ عبد الكىاب خبلؼ ،سة الشرعيةالسيا .ِّ
 ـ.ُٕٕٗ -ى ُّٕٗاألنصار. 

عبد الممؾ بف ىشاـ،  تحقيؽ:  ،السيرة النبكية .ّّ
مصطفى السقا ك إبراىيـ األبيارم ك عبد الحفيظ الشمبي. 
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده 

 ـ (ُٓٓٗ -ى ُّٕٓ ،بمصر. الثانية
عبد الشافي ،يخ اإلسبلميالسيرة النبكية كالتار  .ّْ
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 ،. األكلىالقاىرة ،دار السبلـ،محمد عبد المطيؼ
 ى.ُِْٖ

 ،سيرة كمناقب عمر بف عبد العزيز الخميفة الزاىد .ّٓ
دار الكتب ،اإلماـ أبك الفرج عبد الرحمف بف عمى الجكزم

 ـ. ُْٖٗ -ى َُْْ ،بيركت. األكلى ،العممية
 ،الزاىدسيرة كمناقب عمر بف عبد العزيز الخميفة  .ّٔ

دار الكتب  ،اإلماـ أبك الفرج عبد الرحمف بف الجكزم
 ـ.ُْٖٗ -ى َُْْ ،بيركت. األكلى ،العممية

 ،شرح السير الكبير لمحمد بف الحسف الشيبانى .ّٕ
تحقيؽ: د.صبلح الديف  ،إمبلء: محمد بف أحمد السرخسي

 ـُُٕٗ-المنجد. مطبعة شركة اإلعبلنات الشرقية 
 ،لكؿ زماف كمكافالشريعة اإلسبلمية صالحة  .ّٖ

 ،تقديـ: د. محمد عمارة ،الشيخ محمد الخضر حسيف
نيضة مصر لمطباعة  ،سمسمة في التنكير اإلسبلمي

 ـ .  ُٗٗٗ ،كالنشر كالتكزيع
أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ  ،صحيح البخارم .ّٗ

ترقيـ كتبكيب : محمد فؤاد عبد  ،بف إبراىيـ البخارم
 ـ .ََِٖ ،الككيت ،مكتبة ابف كثير ،الباقي

اإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف  ،صحيح مسمـ .َْ
دارالسبلـ لمنشر  ،الحجاج بف مسـ القشيرم النيسابكرم

 ـ . َََِ ،الطبعة الثانية ،الرياض ،كالتكزيع
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تاج الديف عبد الكىاب بف ،طبقات الشافعية الكبرل .ُْ
المحقؽ: د. محمكد ،ىػ(ُٕٕتقي الديف السبكي )ت: 

محمد الحمك، الناشر: ىجر  محمد الطناحي د. عبد الفتاح
 ىػُُّْالطبعة: الثانية، ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع

أبك عبد ا محمد بف  ،الطبقات الكبرل .ِْ
تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العممية ،سعد
 ـ.َُٗٗ -ى َُُْ ،بيركت. األكلى –
 ،العبلقات الدكلية كالسياسية الخارجية في اإلسبلـ .ّْ

،  مف سمسمة "دراسات إسبلمية" عبد التكاب مصطفى
الصادرة عف المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية. مطابع 

 ـ.ُٗٗٗ -ى ُُْٗاألىراـ. 
ترجمة  ،أرسطك ،عمـ األخبلؽ إلى نيقكماخكس .ْْ

 ،مطبعة دار الكتب المصرية  ،أحمد لطفي السيد
 ـ . ُِْٗ -ىػ ُّّْ

العمؿ العمراني في ضكء القرآف الكريـ كالسنة  .ْٓ
 ـ .  ََِِ ،. محمد أبكزيد الفقي، دارالبيافد ،النبكية

 ،جماؿ سمطاف ،الغارة عمى التراث اإلسبلمي .ْٔ
 ـَُٗٗ -ىػ َُُْ ،ُط ،القاىرة ،مكتبة السنة

تحقيؽ:  ،أبك الفرج ابف الجكزم ،غريب الحديث .ْٕ
 ،د.عبد المعطي أميف القمعجي. دار الكتب العممية

 ـ ُٖٓٗ -ى َُْٓ ،بيركت. األكلى
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ذيرم،  دار  ،فتكح البمداف .ْٖ أحمد بف يحيى البىبلى
 ـ.ُٖٖٗبيركت.  ،اليبلؿ

 ،الشيخ محمد الغزالي. دار القمـ ،فقو السيرة .ْٗ
 ى.ُُْٕ ،دمشؽ. األكلى

د.محمد  ،في فقو المكاجية بيف الغرب كاإلسبلـ .َٓ
 -ى ُِّْ ،عمارة،  مكتبة الشركؽ الدكلية. األكلى

 ـ.ََِّ
 تحقيؽ: مكتب ،الفيركز آبادم ،القامكس المحيط .ُٓ

مؤسسة الرسالة ،تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة
الطبعة: ،لبناف –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 

 ـ . ََِٓ -ىػ  ُِْٔالثامنة، 
إبراىيـ  ،تاريخو كنظامو –القضاء في اإلسبلـ  .ِٓ

 ،القاىرة ،مجمع البحكث اإلسبلمية ،بخيت محمد عكض
 ـ ُٖٕٗ-ىػ ُّٓٗ

تحقيؽ  ،دمأحمد بف نصر الداك  ،كتاب األمكاؿ .ّٓ
دار الكتب  ،كدراسة كمقارنة : رضا محمد سالـ شحاده

 ـ .ََِٖ ،الطبعة األكلى ،لبناف –بيركت  ،العممية
محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي ،لساف العرب .ْٓ

 د. ت .  ،ُط ،بيركت –دار صادر  ،المصرم
محمد طاىر  ،المجتمع كاألسرة في اإلسبلـ .ٓٓ

 ،كالنشر كالتكزيع. الثالثةدار عالـ الكتب لمطباعة ،الجكابي
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 ـ.َََِ -ى ُُِْ
ميجمؿ الشبيات التي تيثار حكؿ تطبيؽ الشريعة  .ٔٓ

د. محمد سعيد رمضاف  ،اإلسبلمية في العصر الحديث
المجنة االستشارية العميا لمعمؿ عمى استكماؿ  ،البكطي

 د.ت .   ،د. ط ،الككيت ،تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
د.  ،كالثقافة اإلسبلمية المدخؿ إلى دراسة النظـ .ٕٓ

 اإلسكندرية . ،مطابع القدس ،بكر زكي عكض
د.عبد الكريـ  ،المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية .ٖٓ

 زيداف
د. محمد رأفت  ،المدخؿ لدراسة النظـ اإلسبلمية .ٗٓ

 ىػ َُْٗ ،ُط ،جدة : دار العمـ ،سعيد
a. تحقيؽ:  ،اإلماـ أبك حامد الغزالي ،المستصفى

دار الكتب ،محمد عبد السبلـ عبد الشافي
 ـُّٗٗ -ىػ ُُّْالطبعة: األكلى، ،العممية

طبعة خاصة بكزارة التربية  ،المعجـ الكجيز .َٔ
 ـ.ُُٗٗىػ / ُُُْ ،كالتعميـ

أحمد بف فارس بف زكريا  ،معجـ مقاييس المغة .ُٔ
 -ىػ َُِْ ُط ،بيركت ،دار الكتب العممية ،الرازم
 ـ . ُٗٗٗ

اإلماـ عبد ا بف أحمد بف محمد بف  ،المغني .ِٔ
 ـ.ُٖٔٗ -ى ُّٖٖمكتبة القاىرة.  ،قدامة المقدسي
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اإلماـ فخر الديف  ،مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير .ّٔ
 ،بيركت. الثالثة ،الرازم، دار إحياء التراث العربي

 ى.َُِْ
د.  ،مناىج تحقيؽ التراث بيف القدامى كالمحدثيف .ْٔ

الطبعة  ،القاىرة ،لخانجيمكتبة ا ،رمضاف عبد التكاب
 ـ .ُٖٓٗ -ىػ َُْٔ ،األكلى

اإلماـ أبك  ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج .ٓٔ
دار إحياء ،زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم

 ى  .ُِّٗ ،بيركت. الثانية ،التراث العربي
د. عمارة  ،المنيج العممي كتطبيقاتو في اإلسبلـ .ٔٔ

 ، د. ت . ُط ،مكتبة المعارؼ بالرياض ،نجيب
أبك إسحاؽ  ،المكافقات في أصكؿ الشريعة .ٕٔ

 بيركت. بدكف. ،دار المعرفة ،الشاطبي
المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب  .ٖٔ

د. مانع بف حماد  ،إشراؼ كتخطيط كمراجعة ،المعاصرة
  ،دار الندكة العالمية لمطبع كالنشر كالتكزيع ،الجيني
 ىػ .  َُِْ ،ْط ،الرياض

مؤسسة زايد بف ،اإلماـ مالؾ بف أنس ،مكطأال .ٗٔ
 أبك ظبي. ،سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية

 ـ.ََِْ -ى ُِْٓ ،األكلى
 ،"النبأ العظيـ "نظرات جديدة في القرآف الكريـ .َٕ
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ى ُِْٔدار القمـ لمنشر كالتكزيع. ،د.محمد عبد ا دراز
 ـ.ََِٓ -
 ،دار الشركؽ ،سيد إبراىيـ ،نحك مجتمع إسبلمي .ُٕ

 ـ .  ُِٖٗ -ىػ َُِْ ،ٓط
تقي الديف  ،النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ .ِٕ

 ،ْط  ،دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،النبياني
 ـ . ََِّ -ىػ ُِْْ

د. عمر بف فيحاف  ،النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ .ّٕ
ٍشد ،المرزكقي كآخركف  ،الطبعة الثانية ،مكتبة الرُّ

 ـ .ََِٔىػ / ُِْٕ
نظاـ التشريعي في اإلسبلـ أسسو كمصادره ال .ْٕ

 ،د. محمكد الصاكم ،كمراحمو كنقض شبيات المستشرقيف
 ـ . َُِٕىػ / ُّْٖ ،القاىرة ،مكتبة اإليماف

 ،د.محمد يكسؼ مكسى ،نظاـ الحكـ في اإلسبلـ .ٕٓ
 د. ت .  ،د.ط ،دار الفكر العربي

د. عبد  ،نظاـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية .ٕٔ
 -ىػ َُْْ ،بغداد ،مطبعة العاني ،ُط ،الكريـ زيداف

 ـ . ُْٖٗ
د. عبد  ،النظـ اإلسبلمية كحاجة البشرية إلييا .ٕٕ

 ،ُط  ،المدينة المنكرة : دار المآثر ،الرحمف الجكيبر
 ـ .  ََِِ -ىػ ُِّْ
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مجد الديف أبك  ،النياية في غريب الحديث كاألثر .ٖٕ
السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد 

ىػ(تحقيؽ: َٔٔيـ الشيباني الجزرم ابف األثير )ت: الكر 
محمكد محمد الطناحي، الناشر:  -طاىر أحمد الزاكل 

 ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت،  -المكتبة العممية 
دار الشركؽ.  ،الشيخ محمد الغزالي ،ىذا ديننا .ٕٗ

 ـ.ُِٗٗ -ى ُُِْ ،الثالثة
د.عبد ا ناصح  ،ىذه الدعكة ما طبيعتيا .َٖ

 ـ.ُٖٓٗ -ى َُْٓ ،. األكلىدار السبلـ،عمكاف
 ،د. عبد الكريـ زيداف ،الكجيز في أصكؿ الفقو .ُٖ

ىػ /  ُِْٕ ،الطبعة الخامسة عشرة ،مؤسسة الرسالة
 ـ . ََِٔ

د.  ،يـك القيامة بيف اإلسبلـ كالمسيحية كالييكدية .ِٖ
 ـ .  ََِْ ،ُط ،دار اآلفاؽ العربية ،فرج ا عبد البارم
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