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 الشكر والتقدير

الحمد  رب العالميف ، نحمده حمدنا كثيرنا طيبنا مباركنا فيو ،عدد خمقو ، كزنو      
عرشو، كرضا نفسو، كمداد كمماتو، الحمد  الذم أعانني عمى ىذا البحث ، كذٌلؿى 

 ليى الصعاب .

سيف الدراكٌيش،  الذم أتقٌدـ بالٌشكر كالتقدير لممشرؼ األستاذ الدكتكر الفاضؿ ح     
تابع خطكات إعداد ىذه الرسالة ، كقٌدـ كثيرنا مف النيصح كالتكجيو، بارؾ ا تعالى 

 فيو، كجعؿ عممو ىذا في ميزاف حسناتو .

ككذلؾ أتكٌجو بالشكر لكؿ مف األستاذ الدكتكر مشيكر حٌبازم كالدكتكر شفيؽ      
 عٌياش لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة .

كأشكر كٌؿ مىٍف قٌدـ ليى العكف كالمساعدة ، جزاىـ ا عني خير الجزاء ، كتقٌبؿ      
ا لكجيو الكريـ .   ا عممي ىذا خالصن
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  ملخص
ىذا الككف كأبدعو ، كبناه عمى نظاـ دقيؽ كأحكمو ، حتى ال يتقدـ  ،تعالى  ،لقد خمؽ ا      

 ، كبعد :عما أيًمر بو  مأمكرفيو مخمكؽ عمى آخر ، كال يتأخر 

فإف ا ، تعالى، خمؽ الككف ، ك حفظو عمى مٌر العصكر كتكالي الدىكر ، دقيقنا في أجكد      
صنعةو ، ميتقننا في أحسف ىيئةو ، ال يتغٌير كال يتبٌدؿ ، كال يميؿ شعرةن عف سبيمو التي قيدر لو 

 السير فييا .

 في المجتمع ، كيعنى بو يتخٌمؽ التي االجتماعٌية مككٌيةالس القيـ إحدل النظاـ احتراـ كيعد       
 خاصة عناية ييعنى أف المجتمع في الفرد كعمى ، الحياة اليكمٌية كالحياتٌية شؤكف مف شأفو  كؿٌ 

 يعرؼ أىمٌية كأف كيعيش فيو ،  إليو ينتمي الذم مجتمعو ، تجاه المختمفة ، كالمتنكعة بمسؤكلياتو
 كفعالٌية بإخبلص ييسيـ أف الكاجبات ىذه أبرز مف كيأتي ، الشأف ذاى في عميو الميمقى الكاجب

 احتراـ مبدأ تفعيؿ عمى يىحرص كأف أكساطو، في الكعي نشر عمى يعمؿ كأف ، ميشكبلتو حؿٌ  في
 غير أـ أينثى، ميتعممًّا كاف أـ ذكرنا ، صغيرنا أـ كبيرنا أكاف سكاءن  ؛ كجماعاتو أفراده بيف النظاـ
  . ميتعمـ

كالعمؿ  النبكٌم، العيد في اإلسبلميٌ  المجتمع في ا أقدـ ىذا البحث الذم يتحٌدث عف النظاـليذ
، كذلؾ مف خبلؿ تعريؼ النظاـ لغة  الحاضر العصر في الفمسطينيٌ  المجتمع في عمى تطبيقو

ا ، كتتبع نشأتو في المدينة المنكرة عمى يد الرسكؿ الكريـ ، صمنى ا عميو كسٌمـ ،   كاصطبلحن
كتكٌممت أيضا في الفصؿ الثاني عف مصادر النظاـ في المجتمع اإلسبلمٌي في العيد النبكٌم ، 
كفي الفصؿ الثالث عف مظاىر النظاـ في أمكر مختمفة في حياة المسمميف ، كفي الفصؿ الرابع 

 تحدثت أيضا عف ضركرة تطبيؽ النظاـ في المجتمع الفمسطيني المعاصر . 

ألحمد الشرباصي، المدرس  " مظاىر النظاـ في اإلسبلـدراسة "  بقة :كمف الدراسات السا     
في األزىر الشريؼ، تقع في أربع صفحات فقط، نشرت في مجمة األزىر في: المجمد الثبلثيف ، 

 . 55-52ـ ، في الصفحات مف 1956ق ، 1376سنة، 

ا لتفصيؿ القكؿ في ىذا المكضكع ، كالك      قدمت لي  تكسع فيو،قٌدمت لي ىذه الدراسة مفتاحن
كالجماعة  الفرد حياة في بالغة أىمية كأف لو في اإلسبلمي؛ النظاـ كالتنظيـ ىذه الدراسة أىمية

 مػف العالـ عمى طرأ لما الزمف، ىذا في كخاصة النظاـ ، إلى ىذا ما نككف أحكج فنحف كالدكلة،
 ثقافية كغيرىا .تغيرات في كافة أمكر الحياة االجتماعية كالسياسة كاالقتصادية كال
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 كلقد سمكت في البحث منيجيف اثنيف كىما : 

: كذلؾ باستنباط أىـ كأبرز قكاعد النظاـ كالتنظيـ في اإلسبلـ مف كضعيالمنيج ال -1
 القرآف الكريـ كمف السنة النبكية المطَّيرة.

ؿ : كذلؾ بتحميؿ القضايا كاألمكر التي ترتبط بالنظاـ كالتنظيـ كما يتصكالمنيج التحميميٌ  -2
، كسيكصي الباحث  بيما في اإلسبلـ؛ مما ىك مف متطمبات كضركرات ىذه الدراسة

 بتطبيؽ ذلؾ عمى المجتمع الفمسطيني .
كمف أىـي النتائج في الدراسة : إف حمكؿ اإلشكاليات في تطبيؽ النظاـ في المجتمع تكمف في دكر 

، كاالجتماعٌي ، كالثقافٌي ، األسرة ، كالفرد كالمجتمع ، كالدكلة في إصبلح النظاـ التربكٌم 
 كصؿ لما فيـ بػدكف يتـ ال كالفكرٌم، كالتعميمٌي ، كالسياسٌي السائد في المجتمع الفمسطينٌي ، كىذا

 عميو . ىػك ما إلى لمكصكؿ بالمجتمع أٌدت التي العكامؿ كمعرفة المجتمع، ىذا إليو

 كمف أىـ التكصيات : 

في  النظاـ اإلسبلميٌ  تطبيؽ تعيؽ التي بالمشكبلت ـباإللما العمـ طمبة ال بد مف تمكيف – 1
 .الفمسطينٌي  المجتمع

فكريػة،  مػدارس عمػى قائـ متكامؿ عاـ تعميميٌ  نظاـ لبناء األكلكية ال بد مف إعطاء – 2
 .إسبلمٌية كنظريات تربكٌية

بنائنػا عبر أل تبث التي المتنكعة اإلعبلـ كسائؿ برامج مف لبلستفادة األسرة ال بد مف تكعية – 3
 .كالطالح طياتيػا الصالح في تحمؿ كالتي كالثقافات، كالعمكـ الفنكف مف ألكاننا كالفضائيات القنكات

 حػبلن  فييا ألف النبكية المطيرة ؛ كالسنة الكريـ القرآف بتعاليـ أبنائنا معرفة ال بٌد مف إثراء – 4
 .جتمع الفمسطينٌي الم في النظاـ اإلسبلميٌ  تطبيؽ تعيؽ التي لكػؿ المشكبلت

التػي  كالدراسات البحكث في التعاكف طريؽ الشعب الفمسطينٌي عف كحدة ال بٌد مف تعزيز – 5
 اإلسبلمية ، كتطكير كتقدـ كازدىار المجتمع الفمسطينٌي . التربية تطبيؽ في تساعد

 هشكاىد أكبر كأف حضارٌم، ، ككعي دينيٌ  سمكؾ النظاـ أف اإلنساف ييدرؾ كيجب أف     
  حياتنا، كالحذر مف العشكائية، جزئيات في الخطأ عف كالبعد ، بالصكاب كالتزامنا لذكاتنا، احترامنا

 . يسيرنا كاف ميما شأفو  أم في كالفكضى كالعبث
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The order and organization in the Islamic society in the era of the 

Prophet and applying it in the Palestinian society in the present era 

"Analytical Study 

Prepared by: Abed almuti mahmud abed almuti aljabary 

Hussein Aldaraweesh: Supervisor   

Abstract: 

     With no doubts, Allah, the Exalted , the Majestic creatively built this 

universe in a tight and precise system, so a creature can’t advance on 

another,and a commanded person can’t retard following the commands. 

And yet, God Almighty created the universe accurately in the finest 

creation, perfectly in the best form and saved it through the ages in a way 

that it cannot be changed or modified. Actually, It is one of the social 

behavioral values to show respect for the order in every aspect of the 

daily life. So the individual in the society must pay particular attention to 

his various responsibilities towards his society, where he belongs and 

lives. The most important duties are: to contribute faithfully and 

effectively to solving problems, to raise awareness among his people, and 

to strive to activate the principle of respect for the order among its 

members and groups; whether old or young, male or female, educated or  

uneducated .                                                            

      I present this research, which talks about the order in the Islamic 

society during the era of the Prophet Mohammed (Allah bless him and 

grant him peace), wherefore this can be applied in the Palestinian society 

using the linguistic and terminological definition of order, and follow its 

inception in Medina by the Holy Prophet (peace be upon him). In the 

second chapter, I talk about the sources of the system in the Islamic 

community during the Covenant of the Prophet, and the third chapter 

explains the forms of order in various matters in the lives of Muslims. 

And finally in the fourth chapter I talk about the need to apply order in  

the Palestinian contemporary society.                                

 From the previous studies: the study of the "manifestations of the system 

in Islam" by Ahmad al-Sharabi, the teacher in Al-Azhar Al-Sharif, 

written in four pages only, published in Al-Azhar magazine in: Volume 

30, year, 1376 B.C , 1956 AD, on pages 52-55. Basically, this study 
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presented me with a key to detailing this subject and expanding it. This 

study shows me the importance of the system and order in Islam. As a 

result, order is one of the most important things in the life of the 

individuals, the community and the state. We are, with no disputes, in 

need to this system, especially at this time due to the world changes in all 

aspects of social, political, economic, cultural and other aspects of life  

Two approaches were in this research:                                           

 1 - The positive approach: by devising the most important and most 

prominent rules of the system and organization in Islam from the Holy 

Quran and the Prophetic Sunnah.                                                   

 2 - Analytical approach: by analyzing issues and matters related to the 

order and organization related to Islam; which is one of the requirements 

and necessities of this study, as the researcher will recommend to enforce 

this in the Palestinian society. Among the most significant results of the 

study: The solution to the problems in the application of the system in the 

community, is imbedded in the role of the family, the individual, the 

society, and the country; in reforming the prevailing pedagogical, social, 

cultural, intellectual, educational, and political system in the Palestinian  

society.                                                  

      However, this will not be achieved unless one understands the 

situation the society has reached, and recognizing the factors that had led  

the society to become what it is.                                              

 Among the Most Important Recommendations:                                 

 1- Students should be aware of the problems that hinder the application 

of the Islamic system in the Palestinian society.              

 2- Priority should be given to building an integrated public education 

system based on intellectual schools and Islamic educational theories. 3- 

It is necessary to educate the family to benefit from the various media 

programs that broadcast to our children, through channels and satellites, 

colors of arts, sciences, and cultures, which carries within it the good and  

the bad.                                                                

 4- Our children should be enriched with the teachings of the Holy Quran 

and the Sunna, since it carries a solution to all the problems that obstruct 

the application of the Islamic system in the Palestinian society. 5- The 
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unity of the Palestinian people should be enhanced through cooperation in 

studies that assist the application of the Islamic education, development,  

progress, and prosperity of the Palestinian society.                                      

                                              

     Man must realize that the system is a religious behavior, and a 

civilized sensibility, and that its biggest witnesses is our self-respect, and 

our commitment to rightness, and the caution of randomness, tempering  

and chaos in any matted regardless of its facility.                                        
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 المقدمة

السياسة تتعمؽ ب كعات، كالمسممكف يتناكلكف مكض منذ ما يزيد عف األلؼ كأربعماية سنة     
ة كاألفراد ، كذلؾ الرتباطيا بمكاضيع الجماعة كاألمٌ ؛  بشكؿ كبير ككاسع كالنظاـ كالدكلة كالحاكـ

ذا أردنا خرل ، التي سبقتيـ أك عاصرتكىـ في ذلؾ مثميـ مثؿ باقي األمـ كالجماعات األي  يـ ، كا 
، كذلؾ  االنتقاؿ إلى الديف اإلسبلمي، فٌإننا نجد ترابطنا أمتف كأكثؽ بيف مفيكمي الديف كالدكلة

، فبينما سعت كؿ مف المسيحية  كالمستكل الدنيكمٌ  ، تتضاءؿ الفجكة بيف المستكل الركحي
كميا كمشاغميا دنيا كىمترؾ قيكد ال إلىالدعكة كغيرىا مف الديانات كالمعتقدات إلى  ييكدية ،كال
دية، نجد أفَّ اإلسبلـ يخصص لضماف الكصكؿ إلى السعادة األب ؛ االتجاه إلى التأمؿ الركحيك 

كبيف األفراد أنفسيـ ، كبيرنا مف تعاليمو لتكضيح العبلقة بيف الفرد كالسمطة كالحاكـ  جزءن 
ب أف تستند إلى العقيدة ، كأفَّ ىذه العبلقة يجككضع النظاـ الصحيح فيما بينيما  ،كأنظمتيـ

 .اإلسبلمية في التشريع كاإلدارة كالنظاـ 

، كذلؾ مف خبلؿ  كبيرناك  اميمن أخذت حيزنا  ، في اإلسبلـالنظاـ كالتنظيـ سألة مإفَّ كىكذا ف      
، فقد بينت الشكاىد عمى مركزية  ، كخاصة في عيده األكؿالكاسعة ةتجربة اإلسبلـ التاريخيٌ 

مم سوي مف خبلؿ ما فرضتو مضاميف عديدة في رسالة ت اإلسبلـ، كىذا يمكففي  حقيقة النظاـ
كيككف ناطقنا ، يعزز تمؾ الجماعة  سياسيٌ  حاكـك  ، مما استكجب كجكد جماعة سياسية ؛ اإلسبلـ

بداية بناء الدكلة فرضت نفسيا عمى المسمميف منذ  النظاـ سألةم أفيمكف إغفاؿ  باسميا، كال
كىكذا كانت  ، ـى ا عميو كسمٌ صمٌ  ، محمد القائد النبيٌ  في عيد ،نة المنكرةاإلسبلمية في المدي

 -ىذه الرسالة التي تتمخص أسئمة دراستيا ، فيما يمي :

 .اإلسبلـ؟ في النظاـ كالتنظيـ مسألة مكقع ما -1
 .المتمثؿ في دكلة المدينة؟ ما حقيقة مشركع النظاـ كالتنظيـ النبكمٌ  -2
 .في اإلسبلـ؟ ـ في بناء الدكلةالنظاـ كالتنظيما ضركرة  -3
 .ة ؟ما مراحؿ نشأة كتطكر العمؿ في النظاـ كالتنظيـ في الدكلة اإلسبلميٌ  -4
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 : فرضية الدراسة
 غير ذلؾ يتطمبك  كالثقافيٌ  كالسياسيٌ  كاألسرمٌ  االجتماعيٌ  المدنيٌ  في أف النشاطتتمخص      

لتحديد مسار  ؛ كالقكانيف األنظمة فييامى ضركرة كجكد دكلة تتج إلى ةاإلسبلميٌ الدكلة  ةمنذ بداي
 الدكلة كتنظيميا.

 :الدراسةأهمية 

ضركرة ، ك  في العيد النبكمٌ  النظاـ كالتنظيـ في المجتمع اإلسبلميٌ  في أىمية فيي تتمثؿ      
تأتي مف ككف النظاـ أساس ىذا الككف ، ك  ،في العصر الحاضر مجتمع الفمسطينيٌ تطبيقو في ال

عزَّ ، فييف، كلقد أبدع ا  فٍ مر السماكات كاألرض كمى ـ في ىذا الككف لفسد أك فسد النظاكل
ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَناهُ  ﴿ :-تعالى ك ، قاؿ سبحانو  إحساف،كأعمؽ  نظاـ،عمى أدؽَّ  ممكو، كجؿَّ 
 . ( 1) ﴾ ِبَقَدرٍ 

ـ اف في الحياة عمبلن يقك لكؿ إنس كجعؿاإلنساف كالمكاف كالزماف ،  ،تعالى، كقد أكجد ا      
يككف  فكييبلئمو ، كأف الزماف يجب أف لكؿ مكاف ما ييناسبو ف ييحسنو ، كأبو ، كينبغي لو أ

ةن ، كال ي فرصة لمعمؿ كالسعي ، كا ىال مكف االنتفاع بيذا الزماف عمى انقمب عمى صاحبو غيصَّ
ـ بيف اـ كالترتيب ، كالءظلمن سعيو ، كأخضع ااإلنساف لو حدكدن الصحيح إالَّ إذا عرؼ  الكجو

ف الكريـ إلى مثؿ ىذا الضبط كالنظاـ في القرآ، عزَّ كجؿًّ  ،أشار ا عمالو ، كقد زمانو كأ
َعَدَد ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَمُموا  ﴿ تعالى: ،فقاؿ   ،كالتنظيـ

ِلَك ِإلَّ ِباْلَحقّْ َما َخَمَق المَّ  َساَب السِّْنيَن َواْلحِ  ُل اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن  ُو ذََٰ  . (2) ﴾ُيَفصّْ

، كجاء القرآف الكريـ كالسنة النبكية  النظاـقاـ ككنو عمى قد أ ، كجؿَّ  عزَّ  ،ا  كمف ىنا فإف     
ف يككف ، كيجب أمنظمة ف أمة نكك  أفالنظاـ، فيجب فأقاما قكاعد اإلسبلـ عمى  ، المطيَّرة

 .   ، ال تسكده الفكضى اا منظمن شعبن  الشعب الفمسطينيٌ 

 

 
                                                           

1))
. 77/33المرسالت،

2))
 . 10/5يكنس ،    
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 حدود الدراسة :

مكانية العيد النبكم ،  تغطي ىذه الدراسة     في الزمف  تطبيؽ ذلؾ عمى المجتمع الفمسطينيٌ كا 
 الحاضر .

 ، فتتمخص فيما يمي :أسباب اختيار الدراسة

 ىذا المكضكع تحيط بجميع جكانبو.عدـ كجكد دراسة سابقة في  -1
 بادئ النظاـ، كقكاعد الترتيب.ضركرة تمسؾ المسمميف بم -2
 كالتنظيـ.ضركرة نبذ الفكضى كاالضطراب كعدـ النظاـ  -3
حكاـ كتنظيـ. ف يعمؿ المجتمع الفمسطيني بكؿ شرائحو في حياتو بنظاـ ك ضركرة أ -4  ا 
 الكريـ  بلـ في عصر النبيٌ ر اإلسأىمية كشؼ معالـ النظاـ كالتنظيـ كحقيقتو في صد -5

 المعاصر. ؛ لتطبيؽ ذلؾ عمى المجتمع الفمسطينيٌ  ـا عميو كسمٌ  ىصمٌ  ،
 .كتطكره خطكرة الفكضى عمى المجتمع ؛ فيي تحطمو ، كتعيؽ تقدمو  -6

 السابقة:الدراسات 

مة في ىذا  فإف الباحث لـ يعثر عمى       دعائـ إال نبذة عف ، المكضكعدراسات سابقة ميفصَّ
 األزىرمدرس في ال الشرباصي، ألحمد " اإلسبلـفي  النظاـ مظاىر" :  اإلسبلمي، كىيالمجتمع 
، المجمد الثبلثيف ، سنة في: األزىرنشرت في مجمة  فقط،ربع صفحات تقع في أ الشريؼ،
امف ىنا كانت ىذه ، 55-52ـ ، في الصفحات مف 1956ق ، 1376 لتفصيؿ  الدراسة مفتاحن

 . كضكع ، كالتكسع فيو القكؿ في ىذا الم

 الدراسة:مناىج  وأما

 فقد سمؾ الباحث منيجيف اثنيف في الدراسة ىما :      

ظاـ كالتنظيـ في اإلسبلـ مف قكاعد الن كأبرزىـ كذلؾ باستنباط أ االستنباطي:المنيج  -3
 رة.يالمطَّ ف الكريـ كمف السنة النبكية القرآ

كما  ، مكر التي ترتبط بالنظاـ كالتنظيـكذلؾ بتحميؿ القضايا كاأل التحميمي:كالمنيج  -4
 .  الدراسةمما ىك مف متطمبات كضركرات ىذه  اإلسبلـ؛ا في ميتصؿ بي
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 الدراسة: وأما فصول

 ،تشمؿ أىـ النتائج كالتكصيات خاتمةك  ، فصكؿكأربعة  مقدمة، عمى ىذه الدراسة اشتممت     
 -:اآلتي عمى النحك كذلؾ 

 -:ىي  فيي أربعة فصكؿ ، فصكؿ الدراسة ، كأما بيف يدم القارئ يفيي التأما مقدمة الدراسة  

وفيو ثالثة  ، ووخصائص ، ىميتووأ ، في اإلسالم تعريف النظام األول:الفصل 
 : مباحث

 .كالفرؽ بيف النظاـ كالتنظيـ  في اإلسبلـ ،تعريؼ النظاـ  األول:المبحث 

 اإلسبلـ.أىمية النظاـ في  الثاني:المبحث 

 :كىيمطالب  ةخصائص النظاـ في اإلسبلـ كفيو خمس :ثالثالالمبحث 

 .كاإليماف  العمـبيف  ، في االعتقاد المكازنة :األكؿالمطمب      

 . كالجماعةبيف الفرد  ، في االجتماع المكازنة الثاني:المطمب      

 . ةالعامة الممكيٌ ة ك بيف الممكية الفرديٌ  ،في االقتصاد المكازنة :الثالثالمطمب      

 . كاإلنسانيةة الكطنيٌ بيف  ، ةفي التربيٌ  المكازنة :الرابعالمطمب      

 . ةاألمٌ بيف سمطة الحاكـ كسمطة  ، ةيٌ السياس المكازنة :الخامسالمطمب      

وفيو  ،النبويّ في العيد  في المجتمع اإلسالميّ  مصادر النظام الثاني:الفصل 
 :مبحثان

 . النظاـ كالتنظيـ عكتو إلىكد ، الكريـف القرآ األول:المبحث 

 . ذلؾمثمة مف ة كحثيا عمى النظاـ كالتنظيـ كأكيٌ ة النبالسنٌ  :الثانيالمبحث 
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 في العيد النبويّ  في المجتمع اإلسالميّ  مظاىر النظام الفصل الثالث:
 ، وىي: مباحث ةوفيو ثالث

   .النظاـ كالتنظيـ في االعتقاد المبحث األول:
 كىي:ـ كالتنظيـ في العبادات كفيو أربعة مطالب النظا الثاني:المبحث 

 النظاـ كالتنظيـ في الصبلة . :األكؿالمطمب      

 . الصياـالنظاـ كالتنظيـ في  :الثانيالمطمب      

 . الزكاةالنظاـ كالتنظيـ في  :الثالثالمطمب      

 . الحجفي  كالتنظيـ النظاـ الرابع:المطمب      

 . المعامبلتفي  النظاـ :لثالمبحث الثا

 ، المعاصر في المجتمع الفمسطينيّ  تطبيق النظام ضرورة الرابع:الفصل 
 ىما:وفيو مبحثان 

 مطالب،المعاصر كفيو ثبلثة  في المجتمع الفمسطينيٌ  يؽ النظاـضركرة تطب األول:المبحث 
 كىي:

 . المعاصر طبيعة المجتمع الفمسطينيٌ  :األكؿالمطمب      

       الذم يكجد في كالتربكمٌ  كاالجتماعيٌ  كالسياسيٌ  طبيعة النظاـ العقدمٌ  الثاني:المطمب      
 . الفمسطينيٌ المجتمع 

 . المعاصر ع الفمسطينيٌ ضركرة تطبيؽ النظاـ في المجتمٌ  :المطمب الثالث     

 ةثكفيو ثبل ،الفمسطينيٌ ع في المجتمٌ  اإلسبلميٌ  اـتطبيؽ النظٌ  المتكقعة مف نتائجال الثاني:المبحث 
 : مطالب

 . المجتمعمف مف الخكؼ ليذا تحقيؽ األ المطمب األكؿ:     

 . المجتمعمف مف الجكع ليذا تحقيؽ األ :الثانيالمطمب      
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 . القيامةيكـ  ،تعالى، مف عذاب ا  مف لممجتمع الفمسطينيٌ تحقيؽ األ :المطمب الثالث     

 : الخاتمة ثم تأتي
 د فييا أبرز نتائج الدراسة كأىميا .أينيي الدراسة بخاتمة أرصس إذ

 كبتكصيات تتضمف أىـ المقترحات التي ستتمخض عنيا الدراسة .

  ، ىي : فيارس ةوأخيرًا سأُتبع الدراسة بأربع
 .الكريمة اآليات القرآنية  فيرسة -1
 . الشريفة ةاألحاديث النبكيٌ فيرسة  -2
 المراجع .المصادر ك  فيرسة -3
  المكضكعات . فيرسة -4

فضؿ مف كبضاعتو المزجاة ، فما كاف فيو مف صكاب ، فيذا  ، ؿ  مقً فيذا جيد الي  كبعد ؛     
بف ا فيك مف عند نفسي ، ككؿٌ  خطأ، كما كاف غير ذلؾ مف كتكجيو مشرفي عمي  ، ربي عميَّ 

  التكابكف. يفالخطائكخير ، آدـ خطَّاء 

ف ألكجيو الكريـ ، ك  اجيد خالصن ا اليجعؿ ىذ فأ ، كجؿَّ  عزَّ ، ف أسأؿ ا أمة بختـ المقدٌ أك      
 . أجمع كالشعب الفمسطينيٌ  القراءبقبكؿ حسف ، كأف ينفع بو و مني يتقبمَّ 
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 الفصل األول

 في اإلسالم و، وخصائص تو، وأىميتعريف النظام 
 وفيو ثالث مباحث ىي :

 المبحث األكؿ : تعريؼ النظاـ كالفرؽ بيف النظاـ كالتنظيـ .

 : أىمية النظاـ في اإلسبلـ .المبحث الثاني 

 مطالب ىي : ة، كفيو خمس اإلسبلـالمبحث الثالث : خصائص النظاـ في 

 بيف العمـ كالعمؿ .: المكازنة في االعتقاد  األكؿالمطمب 

 المطمب الثاني : المكازنة في االجتماع بيف العمـ كاإليماف .

 ردية كالممكية العامة .المطمب الثالث : المكازنة في االقتصاد بيف الممكية الف

 المطمب الرابع : المكازنة في التربية بيف الكطنية كاإلنسانية .

 المطمب الخامس : المكازنة في السياسة بيف سمطة الحاكـ كسمطة األمة. 
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 صل األول الف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في اإلسالم ، وفيو ثالث مباحث : تعريف النظام ، وأىميتو ، وخصائص النظام

 . تعريف النظام  المبحث األول :

ـ ، لتنظيـ عبلقة ى ا عميو كسمٌ صمٌ ، ا عمى سيدنا محمد نزلو أالديف الذم اإلسبلـ ىك      
اإلنساف بخالقو ، كبنفسو ، كبغيره مف بني اإلنساف ، كعبلقة اإلنساف بخالقو كتشمؿ العقائد 

اإلسبلـ مبدأ لشؤكف الحياة كالعبادات ، كعبلقتو بنفسو ، كعبلقتو بغيره مف بني اإلنساف ، ف
 .(1)  اا الىكتيٌ ا، كليس دينٌ جميعٌ 

 :التعريؼ المغكم لمنظاـ

ـى الشيء ينظمو نظامن ـ( األصؿ المغكم لكممة نظاـ )نظ      كجمعو  وي لفَّ ، أم أى  اا كنظمن : يقاؿ نىظى
 ـ.في سمؾ كاحد فانتظـى كتىنظٌ 

ـ ، كنظمت المؤلؤ : أم جمعتو كتنظٌ  نتظـاف، كنظمو اا كنظامن )نظـ( : نظمو، ينظمو، نظمن      
 اظمت الصخكر : أم تبلصقت .في السمؾ ، كتن

، كذلؾ يراد منو النظاـ في كؿ شيء ، حتى كالنظاـ : ما نظمت فيو الشيء مف خيط كغيره      
 يقاؿ : ليس ألمره نظاـ أم ال تستقيـ طريقو .

ؿ ؽ كال استقامة كيقاؿ أيضان : ما زاىدل كال متعمٌ  ـكيقاؿ ليس ألمرىـ نظاـ : أم ليس لي     
 . (1)النظاـ يعني السيرة  اأيضن   (2) : أم عاده كاحده ،عمى نظاـ كاحد 

                                                           
 .70ـ ، ص 2001/ق1422 ، 6ط، نظاـ اإلسبلـ ،  النبيانيٌ  ينظر : تقي الديف (1)
دار  :لساف العرب ، طبعة مراجعة كمصححة بمعرفة نخبة مف المتخصصيف ، القاىرة  ق(، 711)ت ينظر : ابف منظكر ( 2)

 .مادة " نظـ " ، ـ2002الكتب،
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( )الن         )فانتظىـ( أم أقمتوي فاستقاـ كىك عمى )نظاـ( كاحدو أم  األمرظاـ( بالكسًر ك)نىظىمتي
 . ( 2) (نىظمان ك)نظمت( الشعر )، نيج غير مختمؼ 

 
منو يقاؿ ) ىـ عمى نظاـ كاحد( الطريقة كالمنيج ك  أيضا، كيراد بو كالنظاـ ىك قكاـ كؿ أمر      

ىك الخضكع لمقانكف  كما يراد بالمعنى المغكم لمنظاـعمى منيج كاحد ،  أكأم عمى طريقة كاحدة 
 .( 3) .كالحفاظ عميو

أصؿ يدؿ عمى تأليؼ شيء كتكثيفو،  ، ـالنكف كالظاء كالمي " :أفكقد كرد في المصادر      
كيقاؿ لككاكب  ،يط يجمع الخرزكالنظاـ : الخ نظمان، كنظـ الشعر كغيره ، كنظمت الخرز

 .(4)"، كجاءنا نىظـ مف جراد: أم كثير: نىظـ الجكزاء

 :التعريؼ االصطبلحي لمنظاـ  

تيا كاالقتصاد ، تصاغ في بدء نشأ كاإلدارةكتعاليـ في السياسة  مبادئلكؿ دكلة النظاـ إفَّ       
ينقصكف  أك أصكليايسيئكف ، كيزيدكف  كأعمييا تطبيقيا  ائمكفصياغة نظرية ، فيحسف الق

بعضيا عمى التطبيؽ ، ثـ  أك ،ىذه النظريات كميا تستعصييجمدكف ، كقد  أك أشكالياكيطكركف 
، فما الباحثيف مجمكعة مف القكانيف سنيا الشارع في بعض المجتمعات لمتنظيـ  أعيفتظؿ في 

الدليؿ  ةقام، كما نظننا بحاجو إل ئات كالعصكرأف تسمى ) بالنظـ ( عمى اختبلؼ البي اىاحر أى 
 . (5) اف كالدكلة معن ظاـ كامؿ يشمؿ الديٌ عمى أف اإلسبلـ ن

ة بيدؼ ىك مجمكعة مف اإلجراءات التي تتخذىا الدكلٌ بمعناه الكاسع  اإلدارمٌ الضبط كما      
خدمات كتكفير ال ،أمنيا ستقرارلضماف كياف الدكلة كا ًإال ؛ع إقامة النظاـ العاـ في المجتمٌ 

 . (6) جؿ تحقيؽ المصمحة العامة أذلؾ مف  ككؿٌ  ، البلزمة لمكاطنييا

ـ الفرد أك الدكلة طريقة الحياة ، بو ينظ   ، ىك أيسمكب حياة لمفرد أك الدكلة : إذف النظاـ     
 في ترتيب األمكر . لمعيشة ، قضاء عمى الفكضى ، كحبناكأسمكب ا

                                                                                                                                                                      
 .42، ص ـ2005الدار الجامعية ،  :، مصر  ات المعاصرة مدخؿ تطبيقيٌ في المنظم مصطفى محمد ، التنظيـ اإلدارمٌ (   (1
 .612ـ ، ص 1987،  2ط مطبعة لبناف ،  ، بيركت : المصباح المنيرق (،  1041) ت   المقرمٌ  :(  2)
 . 810ص ، مادة " نظـ"، ـ 1995 دار العمـ لممبلييف ،بيركت : ،  8ط، معجـ لغكم عصرم ، الرائدينظر : جبراف مسعكد ( 3)
 .11، ص دار النداء : سطنبكؿ إ،  ، مدخؿ إلى النظاـ اإلسبلميٌ محمدينظر:  إسماعيؿ عمي  ( 4)

 .55ـ ، ص 1976/ق1396،  3طدار العمـ لممبلييف ، ،  بيركت : ة نشأتيا كتطكرىا ،، النظـ اإلسبلميٌ  الصالح ينظر : صبحي( (5
.433، ص  ـ1993مكتبة الجبلء الجديدة ،  ، ، القانكف اإلدارمٌ  فكزم ينظر: صبلح الديف (6)
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 :  أهمية النظامالمبحث الثاني :

أنماط عديدةه مف النظـ ، اختمفت  –في القديـ كالحديث  –كلقد سادت المجتمعات البشرية      
، كلكف تمؾ النظـ التي كضعيا البشر  كاألحكاؿ كاألزمافتغاير المجتمعات لفيما بينيا تبعا 

 ،الحياة الطيبة إلىكحياتيـ ، ما كانت لتفي بجميع مطالبيـ ، كترقي بيـ  أمكرىـلتيسير  ألنفسيـ
ميما أيكتي مف  كاإلنساف ، اإلنساف؛ فيي مف كضع  كالجماعات ، كال غرك األفرادالتي يرجكىا 

 . (1)كغير كامؿ   ،العقؿ فإف عممو قاصر

تو مٌ كلمجتمعو كألي  ، توكألسرٌ ىك تحقيؽ مصالح لنفسو ،اإلنساف إليوف أجؿ ما يسعى ا  ك      
في  ميمة أىداؼليا  ككسيمةالنظاـ كالتنظيـ  فإ، كليذا ف اا حقن لكي يصبح إنسانن  ، ةنسانيٌ كلئل

 . (2)تحقيؽ ىذه المصالح  إلىلمكصكؿ  اإلنساف يستخدميا ،الحياة

ة كاألفراد ، كلة ، كلممجتمع كالحياة ، كلؤليمٌ اإلسبلـ ىك نظاـ لمحكـ كالدٌ  كمف المعمكـ أف "    
ف ي  بىك الذم يي  اإلسبلـالنظاـ في كلة ال تممؾ الحكـ إال إذا كانت تسير كفؽ نظاـ اإلسبلـ ، ك كالدٌ 

 كاألفكار الذم تقكـ عميو ، كاألساسكأجيزتيا ،  كأركانياكقكاعدىا  كلة كصفاتيا ،شكؿ الدٌ 
 . ( 3) " كالمفاىيـ كالمقاييس كالدستكر كالقكانيف التي تطبقيا

ظيـ لتن األىداؼلتحقيؽ جممة مف  ، تسعى كؿ دكلة الستخداـ النظاـ كالتنظيـ كليذا     
 :، كمنيا شؤكنيا

في  اإلنسافحماية لكلة مف ضكابط ما تضعو الدٌ ب ك يتحقؽ: كى كاألماف األمفتحقيؽ  -1
ما  أسمىة ، كىي بالمقاصد الشرعيٌ  ةاإلسبلميٌ  الشريعةعرؼ في كتي  ، جميع شؤكف حياتو

ض ، يف ، كحماية العرٌ كىي : حماية الدٌ  توكيحفظ لو كرامٌ  إليويتمناه المسمـ كيسعى 
اـ عمى الجميع ببل ؽ النظٌ ف يطبَّ أ، ك  سؿ، كحماية النٌ (4)ماية العقؿ ، كحماية الماؿ كح

 .(5)ة استثناء كال محسكبيٌ 
 

                                                           
 . 20-19ص   د.ط ، د.ت ، دار النداء ، :سطنبكؿ إة ، مدخؿ إلى الدراسات اإلسبلميٌ  ، محمد إسماعيؿ عمي ينظر :(  1)

 ، 1ط ار المآثر ،د :، المدينة المنكرة  ة كحاجة البشرية إلييا النمكذج السعكدمٌ النظـ اإلسبلميٌ  ، الجكيبرعبد الرحمف   : ينظر(  (2
 .34-33ص

 .17ـ ، ص 2002/ق1422،    6ط  نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ، ، زلـك عبد القادر(  3)
 . 20-19ص   د.ط ، د.ت ، دار النداء ، :سطنبكؿ إة ، مدخؿ إلى الدراسات اإلسبلميٌ  ،محمد ينظر : إسماعيؿ عمي  (4)
 .72ـ، ص2001 /ق  1422 ،: الدار الثقافية القاىرة  سبلـ ،، نظاـ الحكـ في اإل فاعي عبيدمنصكر الر  ينظر :( 5)
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تحقيؽ العدؿ بيف الجميع  إلىحيث يسعى كؿ نظاـ في كؿ دكلة  : كبسطو ؿلعدٌ تحقيؽ ا -2
يث ح ،ف بيا يسعد الجميع أل، ة أك المحاكـ السمطة القضائيٌ  منيابسمطات مختصة ك 

ذا تحقؽ العدٌ العدٌ  ككؿ  ،  ( 1) نتاجياكا  كلة كزادت ثمرتيا ت الدٌ استقر  ، ؿؿ كاإلنصاؼ ، كا 
؛  يعم ر طكيبلن  أففي  أمؿشقاء ، بؿ كال عقيدة اإلسبلـ ، ىك نظاـ  نظاـ لـ يؤسس عمى

في  كاإلصبلحكحدىا ىي التي تممؾ سبؿ التغيير كالعدؿ  ، ةاإلسبلميٌ  دةالف العقي
، يري كالفقٌ لحاكـ كالمحككـ ، كالغنٌ كالنظاـ يطبؽ عمى الجميع ؛ ا، (2)لبشرية المجتمعات ا

الكؿ أماـ النظاـ كالقانكف  يع ، إذً يؼ كالكضٌ ير كالصغير ، كالشرٌ يـ كالحقير ، كالكبٌ كالعظٌ 
ف مف أحد فكؽ القانكف ، أك أنو محصٌ  سكاء ، فبل يكجد في ظؿ النظاـ اإلسبلميٌ 

أك منصبو ، فبل يستثنى أحد مف القانكف ، كال  وميما كاف مكقعمة كالمحاسبة ، ئساالم
َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم  ﴿:  كجؿَّ  عزَّ ، ، قاؿ ا  (3)يميز أحد بشيء دكف اآلخريف 

المَِّو َأْتَقاُكْم ، ِإنَّ المََّو  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعندَ  مّْن َذَكٍر َوأُنَثىَٰ َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ،
ميا لو لـ تجع ، سامية ةلو مكان اإلسبلميٌ العدؿ في النظاـ  مبدأف ا  ك ، ( 4) ﴾ َعِميٌم َخِبيرٌ 

ت عمى ، فقد حضٌ   القرآنية اآلياتلؾ مف عمى ذ األدلةمف  عديدأية شريعة سابقة ، كال
 امرن أتعتبر  ، اآلياتكفي بعض بلن كشامبلن لمشئكف كميا ، ممج اامرن بو  كأمرتالعدؿ 

 : كجؿٌ  عزٌ  ، ف الكريـ يقكؿآ، ففي القر (5)التي فييا الظمـ  األمكرببعض  امفضبلن خاصن 
َذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموا  ﴿ ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلىَٰ َأْىِمَيا ، َواِ 

 . (6) ﴾لمََّو ِنِعمَّا َيِعُظُكم ِبِو ، ِإنَّ المََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيرًا ِباْلَعْدِل  ِإنَّ ا
مَّى، قاؿ : قاؿ رسكؿ ا ، رضي ا عنو ، كعف أبي ىريرة       مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى   :كى

، صدقة من الناس عميو صدقة ، كل يوم تطمع فيو الشمس تعدل بين اثنين يكل ُسالم
، والكممة الطيبة  ييا أو ترفع لو متاعو عمييا صدقةجل في دابتو فتحممو عموتعين الر 

 .(7)" صدقة الطري ذى عن، وتميط األ بكل خطوة تمشييا إلى الصالة صدقةو  ، صدقة

                                                           
.16ـ ، ص 2014/ق1435 ،2ط في اإلسبلـ ، الككيت ، ، أسس النظاـ االجتماعيٌ عكضعبد الحميد عيد  ينظر :( 1)
،  1ط دار المآثر ، :نكرة ، المدينة الم ة إلييا النمكذج السعكدمٌ ة كحاجة البشريٌ النظـ اإلسبلميٌ  عبد الرحمف الجكيبر ،، ينظر : ( 2)

 .34-33ص
 .30ص  د.ط ، د.ت ، دار النداء ، :سطنبكؿ إة ، مدخؿ إلى الدراسات اإلسبلميٌ  ، محمد إسماعيؿ عمي ينظر :  (3)
. 49/13،  الحجرات:  ( 4)
 426ص د.ت ، ،ط ، د. تحقيؽ محمد أبك الفضؿ ، دار سكيداف ،  تاريخ الرسؿ كالممكؾ ق ( ،  310الطبرم ) ت ينظر : ( 5)
.4/58، النساء : ( 6)

( .2707: )حديث رقـ صحيح  ، كتاب الصمح ،  ال ، البخارم:  (7)
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ا لمفرد كالمجتمع عمى  أكجبو، كحؽ  اإلسبلـفي  أصيؿالمساكاة بيف الناس مبدأ  -3
قائما في الحضارات القديمة ؛ فقد انقسـ الناس  وأىميتعمى  المبدأكلـ يكف ىذا  ،السكاء
 إلىة ، ككانت التفرقة بيف البشر في المجتمعات القديمة تستند طبقات اجتماعيٌ  إلى

ككانت طبقة  ،ة ة كالعبكديٌ الجنس كالمكف ، كالغني كالفقير ، كالقكم كالضعيؼ ، كالحريٌ 
لتقرر المساكاة  ةاإلسبلميٌ  عةالشريالحكاـ كرجاؿ الديف مف الطبقات المميزة ، كجاءت 

المغة ،  أكالمكف  أكبيف بني البشر ، بغض النظر عف الفركؽ المصطنعة ؛ كالجنس 
 . (1)دـ مف تراب آك  آلدـكاحد ، ككميـ  أصميـفالناس 

مَّى ، كلما طمب كجياء قريش كسادتيا مف النبيٌ  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى أف يطرد الفقراء ،  كى
بف رباح  بو ؛ كعمار بف ياسر كببلؿ آمنكاضعفاء الناس الذيف التفكا حكلو ك كالمساكيف ك 

ـ ، كلكنيـ ال ا عميو كسمٌ ى صمٌ  ، يستمعكا إلى النبيٌ  نيـأ، بحجة  ا عنيما رضيٌ 
   ،  كقد نزؿ قكؿ( 2)يككف فيو ىؤالء محؿ الرعاية مف الرسكؿ الكريـ  ايجمسكف مجمسن 

اْلَعِشيّْ ُيِريُدوَن َوْجَيُو َما َعَمْيَك  ُعوَن َربَُّيم ِباْلَغَداِة وَ ْطُرِد الَِّذيَن َيدْ َوَل تَ  ﴿تعالى : ،  ا
 ِمْن ِحَساِبِيم مّْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَمْيِيم مّْن َشْيٍء َفَتْطُرَدُىْم َفَتُكوَن ِمَن 

 .( 3) ﴾الظَّاِلِميَن 

ؽ يتحقٌ  في تحقيؽ األىداؼ السابقة ح النظاـتحقيؽ االستقرار داخؿ الدكلة : إذا نج -4
، كبذلؾ تستطيع الدكلة أف تككف دكلة مثالية في  اكيزداد العيش بركة كرغدن  ستقراراال

يحمؿ ك  كتنظيمو ، كؿ ذلؾ يتـ بتطبيؽ النظاـ اإلسبلميٌ ، ك طنييا كساكنييا اخدمة مك 
م ، إف األمف ؼ كالقكٌ ضعيٌ كالرحمة لمصغير كالكبير كال، ة معو العدؿ بيف الراعي كالرعيٌ 

 . (4) أركاف استقرار الكطفمف أىـ  الستقراركالعدؿ كا
َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مّْن نَّْفٍس َواِحَدٍة  ﴿:  في كتابو ، كجؿٌ  عزٌ ، يقكؿ 

َساًء َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجاًل َكِثيرًا َونِ 
 . ( 5) ﴾ َواأْلَْرَحاَم ، ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا

                                                           
 . 25 - 24، صـ2012ق/1434،  1، طمركز المناىؿ راـ ا : ، ة كآخركف ، النظـ اإلسبلميٌ القيؽ ، ينظر : سعيد سميماف  (1)
 25صالمصدر نفسو ،  ينظر :(  2)
.  52 / 6، نعاـاأل  (3)
د.ت،  ،1ط دار المآثر ، :، المدينة المنكرة  البشرية إلييا النمكذج السعكدمٌ ة كحاجة النظـ اإلسبلميٌ  ، عبد الرحمف الجكيبر ، : ينظر (4)

 . 34-33ص
. 1/  4، النساء   (5)
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 وفيه خمسة مطالب وهي : اإلسالمفي  المبحث الثالث : خصائص النظام

 . واإليواىالوطلب األول : التوازى في االػتقاد بيي الؼلن 
 تعريف العمم وأىميتو : - أ

 . (1)اجازمن  اراؾ الشيء عمى ما ىك عميو إدراكن العمـ لغة : نقيض الجيؿ ، كىك : إد

 . (2) كالعمـ اصطبلحان : ىك المعرفة كىك ضد الجيؿ

 . ( 3)ات كاليدل ننزؿ ا عمى رسكلو مف البيأعمـ ما  : اد بوكالعمـ الشرعي ، المر 

كيتنكر قمبو بيا ، كيككف فاعبل ، مبو بالعبادة ربو عمى بصيرة ، فيتعمؽ ق اإلنسافبالعمـ يعبد      
 فضائؿ العمـ ما يمي :  أىـعادة ، ك مف  أنياال عمى  ةعباد أنياليا عمى 

نماكال دينارا  لـ يكرثكا درىما –عمييـ الصبلة كالسبلـ  – فاألنبياء،  ألنبياءاأنو إرث  -1  كا 
 .كرثكا العمـ 

 .ا بطاعتيـ  أمرالذيف  ، األمركالة  مف ىـالعمـ  أىؿ إف -2
 .يككف مف الشيداء عمى الحؽ  أف إلىيتكصؿ بو  اإلنساف إف -3
 .نو طريؽ الجنة إ -4
 .دينيـ كدنياىـ  أمكرالعالـ نكر ييتدم بو الناس في  إف -5
ا يرفعيـ درجات  فٌ إف اآلخرةفي  أماكفي الدنيا ،  اآلخرةالعمـ في  أىؿا يرفع  إف -6

كا ، كفي الدنيا مكالعمؿ بما عم ، كجؿَّ  عزَّ ،  ا إلىبحسب ما قامكا بو مف الدعكة 
    في كتابو الكريـ :  ،ىتعال، قاؿ ا ،  (4)ا قامكا بو ميرفعيـ ا بيف عباده بحسب 

 . (5) ﴾َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َدَرَجاٍت َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرٌ  ﴿

مَّى ، كؿ اقاؿ رس"       مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى العمم  أىلقرب الناس من درجة النبوة أ ": كى
الجياد فجاىدوا  أىلوأما  ،العمم فدلوا الناس عمى ما جاءت بو الرسل  أىل أما: والجياد

                                                           
(1)

. 1ص  ـ ،2003ق /1424،  1اإلسكندرٌية : دار البصيرة ، ط العثيميف ، كتاب العمـ ، محمد بف صالح :
((2

 .1:المصدرنفسه،ص
 . 1ص  المصدر نفسو ، :( 3)
 . 9-6صالمصدر نفسو ، ينظر :   (4)
. 11 /58 : المجادلة (5)
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تفقو من  من " :أيضا عميو الصبلة كالسبلـ كقاؿ ،  (1)"  بأسيافيم عمى ما جاء بو الرسل
عميو الصبلة  ،أيضا كقاؿ،  (2)" اا عز وجل يوم القيامة فقييًا عالمً  لقي احديثً  أربعين أمتي

 . ( 3) "  األرضا سبحانو في  أمينالعالم  " : كالسبلـ 

  تعريؼ اإليماف كأىميتو : - ب

و الميخبر بحسومما ال يدركي  ألنوخبر ع مف التصديؽ مما يؤتمفي عميو اللغة : نك  اإليماف     
(4) . 

 . (  5): قكؿ بالمساف ، كاعتقاد بالجناف ، كعمؿ باألركاف ااصطبلحن  كاإليماف     

ىك األصؿ األكؿ مف أصكؿ اإليماف ، بؿ ىك أصؿ ألصكؿ  ، تعالى، كاإليماف با      
ضمف : اإليماف ، فاإليماف بسائر أصكؿ اإليماف داخؿ في اإليماف با ، كاإليماف با يت

 .(6)، كاإليماف بربكبيتو ، كاإليماف بإلكىيتو ، كاإليماف بأسمائو كصفاتو تعالى ، اإليماف بكجكد ا

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِو ِمْن َربِّْو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ  ﴿ :  و الكريـفي كتاب ،تعالى ،قاؿ ا       
ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِمِو َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنكَ  آَمَن ِبالمَِّو َوَماَلِئَكِتوِ  َربََّنا  َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو َل ُنَفرّْ

َلْيَك اْلَمِصيرُ   . (7) ﴾َواِ 

مَّى، قاؿ رسكؿ ا       مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ا  إلأن ل الو  عمى خمس شيادة اإلسالمبني  " :كى
يتاء الزكاة ، والحج وصوم رمضانوأن مح قامة الصالة ، وا   . (8) " مدا رسول ا ، وا 

مَّى،   كقاؿ الرسكؿ الكريـ      مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ثالثة من كن فيو وجد حالوة اإليمان أن  ": كى
يعود  أنن يحب المرء ل يحبو إل  ، وان يكره أ ورسولو أحب إليو مما سواىما ،و يكون ا

   . (9) " في الكفر كما يكره أن ُيقذف في النار

                                                           
(1)

.11، ص ـ2010/ق1431 ، 2طدار الفجر لمتراث ،  القاىرة : ،، إحياء عمـك الديف ق( 505الغزالي ) تحامد  كأب :
(2)

.12:المصدرنفسه،ص
 .16، ص المصدر  نفسو  : (3)
((4

.90ص ـ ،2012ق/1433،  16ط ،ة ، مدار الكطف لمنشرة اإلسبلميٌ كآخركف ،المدخؿ إلى الثقاف الريس إبراىيـ بف حماد:
 .90، ص المصدر نفسو ينظر :  ( 5)
 .92ص  ، المصدر نفسوينظر :  (  6)
 .285/ 2،  البقرة(  7)

 ( .7رقـ الحديث: )إليماف ، صحيح  ، كتاب االالبخارم ،   (8)
 ( .10رقـ الحديث : )كتاب اإليماف ،  ، صحيح ال ، البخارم  (9)
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يحتـر  فاإلسبلـ،  كقاعدتو ، فيك طريؽ النظاـ اإلسبلميٌ  مكانة عالية اإلسبلـلمعمـ في ك      
ف أفضؿ ما اكتسبتو النفكس كحصمتو القمكب كناؿ بو العبد الرفعة في  العمـ كيجؿ العمماء ، كا 

مف ىذا الباب نستطيع أف نرل العبلقة الكثيقة بيف العمـ ك  ، فالدنيا كاآلخرة ىك العمـ كاإليما
كعمى  ، كعمى الكقائع كالحقائؽ ، ةيعتمد العمـ عمى الماديٌ  ، كاإليماف، فيما تكأماف ال ينفصبلف

فاإليماف بالغيبيات ىك أساس اإليماف با،  ،حيف يعتمد اإليماف عمى الغيبيات العقؿ، في
كمما فككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كالقدر، ىك إيماف بالغيب بمعنى آخر ،  فاإليماف با كمبلئكتو

فالعمـ يكشؼ  ،في عبله  جؿٌ  ،سيرتقي في إيمانو با كبكحدانيتو  اارتقى اإلنساف في عممو قطعن 
الذم ال نظير لو في خمؽ ىذا الككف  ككمما كشفت الحقائؽ ظير اإلعجاز اإللييٌ ، الحقائؽ 
د ، فما أجمؿ العمـ ليذا السبب يعد العالـ أفضؿ بمرات مف العابٌ  ؛األطرؼ مترامي الالبديع 

َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم  ﴿ كليذا قرف بينيما تعالى في كتابو الكريـ : ،( 1) عندما يقترف باإليماف
 . ( 2)﴾َيْوُم اْلَبْعِث َوَلِكنَُّكْم ُكنُتْم ل َتْعَمُمونَ َواإليَماَن َلَقْد َلِبْثُتْم ِفي ِكتَاِب المَِّو إَلى َيْوِم اْلَبْعِث َفَيَذا 

  .(3) ﴾ َشِيَد المَُّو َأنَُّو ل إَلَو إلَّ ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْمِم َقاِئمًا ِباْلِقْسطِ  ﴿كقاؿ ا تعالى :      

ِمْنُيْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل إَلْيَك َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم  ﴿ كقاؿ سبحانو تعالى:     
الَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخرِ  ُأْوَلِئَك  َوَما أُنِزَل ِمن َقْبِمَك َواْلُمِقيِميَن الصَّ

 .  (4) ﴾َعِظيماً  اَسُنْؤِتيِيْم َأْجرً 

ىي األمة المؤىمة لقيادة البشرية إلى حياة طيبة،  ، كا فييا أىؿ العمـ كاإليماففاألمة التي يعم     
عطي ألىؿ العمـ ة التي ال تي كاألمٌ  ، تعمك فييا قيمة اإلنساف، كييٍعرىؼ لكؿ عاًلـ فييا قدره كدرجتو

كلحياة  ة،ة ال لمعزٌ ة مؤىمة لمتبعية ال لمقيادة، كلمذلٌ أمٌ  ، في جميع المجاالت التقدير كالدرجات
، فالذيف يتعمقكف في العمـ، كيأخذكف منو بنصيب  الضنؾ كضيؽ العيش ال لمحياة الطيبة

أك عمى األقؿ أماـ عبلمات استفياـ ككنية  ، حقيقي، يجدكف أنفسيـ أماـ دالئؿ اإليماف الككنية
، كذا إرادة اا متصرفن ا مدبرن ا مسيطرن ا كاحدن إال االعتقاد أف ليذا الككف إلين كثيرة، ال يجيب عمييا 

                                                           
،  16ط، مدار الكطف لمنشر الرياض : ة ،المدخؿ إلى الثقافة اإلسبلميٌ  كآخركف ،الريس  ينظر : إبراىيـ بف حماد ( 1)

 . 68ص ـ ،2012ق/1433
 . 56/ 30،  الرـك (2)
 . 3/18 ،آؿ عمراف  (3)
 .  4/162، النساء  (4)
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ككذلؾ الذيف تتشكؽ قمكبيـ لميدل )المؤمنكف( يفتح ا  ،كاحدة كضعت ذلؾ النامكس الكاحد
  . ( 1) ، كتتصؿ أركاحيـ باليدل عمييـ

ألقدار كالدرجات الذيف أكتكا العمـ كاإليماف ، كىـ الذيف استشيد ا برفعةخص سبحانو  كلقد     
 ،  ( 2) ﴾ُو َأنَُّو ل إَلَو إلَّ ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْمِم َقاِئمًا ِباْلِقْسطِ َشِيَد المَّ  ﴿تعالى:  ،بيـ في قكلو 
َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِو ُكلّّ مّْْن ِعنِد َربَّْنا َوَما َيذَّكَُّر إلَّ ُأْوُلوا ﴿كقاؿ تعالى:

 .  ( 3)﴾اأَلْلَبابِ 

 الثاًي : التوازى في االجتواع بيي الفرد والجواػت  الوطلب     

ؽ كالعدؿ المطمؽ ، كالقائـ عمى نظاـ دقيؽ مف الح ميزافالشرع االليي القائـ عمى ف     
 مع بيف الديف كالدنيا ، كالمنزه عف القصكر كالخطأ ، كيسرمالمعامبلت كالمكازنات التي تج
ك تحكيرا ، كمف ثـ كاف حتما أك تعديبل أحد لو تبديبل أ، كال يممؾ خطابو عمى الجميع ببل استثناء

، كمف ثـ ال مع الجماعة ، كالجماعة مع الفرد ف تقكـ العبلقة المتكازنة بيف الفرد مع نفسو كالفردا
 . (4)رادة ا ىي العميا إف أل ،اعة رادة الجمإرادة الفرد عمى إعمك بمجاؿ لمقكؿ 

َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِبالَبيَّْناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُيُم الِكتَاَب َوالِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس َلَقْد  ﴿ تعالى :، قاؿ ا      
 . (5) ﴾ِبالِقْسطِ 

نو ألمر  ةكمكان      الفرد في الجماعة عامؿ مف العكامؿ اليامة في قكة جذب الجماعة ، كا 
التي كاف ينشدىا مف نجاح جيكده  فطرم أف ينجذب الفرد إلى الجماعة ، التي يجد فييا ضالتو

جيدة تضاعفت القكل  ةمما كاف القدر في جماعة ذات مكانكتقدير مساعيو كتحقيؽ ذاتو ، فك
 . (6)التي تدفعو إلى زيادة التعمؽ بالجماعة كاالرتباط بيا 

سع ك بطبعو، كفيطر عمى االجتماع ، كليس ب الكفن اإلنساف أى  ، سبحانو كتعالى ، خمؽ اكلقد      
جؿ ىذا كمو يضؿ اإلنساف حتى في ساعة انفراده يذكر مف أاإلنساف أف يككف لكحده ، كمف 
                                                           

 ـ ،2012ق/1433،  16ط مدار الكطف لمنشر، الرياض :ة ،كآخركف ،المدخؿ إلى الثقافة اإلسبلميٌ  الريس ينظر : إبراىيـ بف حماد (1)
 .74-70ص 

. 18 / 3، ف آؿ عمرا  (2)
 . 7 / 3، آؿ عمراف   (3)
ـ ، ص  1985، ، د.ط  دار الفكر العربيالقاىرة :  ،اإلسبلمي  ، الحكـ كأصكؿ الحكـ في النظاـ سعيد صبحي عبده ينظر : (4)

159. 
 . 25/ 57، الحديد   (5)
 .26، صـ  1985 د.ط ، دار الفكر العربي ، القاىرة : ، الحكـ كأصكؿ الحكـ في النظاـ اإلسبلمي ، سعيد ينظر :صبحي عبده (6)
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 ةيككف ليا صم فد حادثة كاحده يمكف أف تتـ دكف أحكلو مف إخكانو كخبلنو كقبيمتو ، كال يكج
 ف حاجة الفرد إلى الفرد كحاجة الخمية إلى الخمية ، فيك الإكليذا ف ؛يعيش فيو  الذمبالمجتمع 

ذا ك ينقطع لحظة  كاحدة عف الجماعة ال كجدت  ،دت الجماعة جتي ىك فييا في كؿ حياتو ، كا 
كصمة الصداقة  باألقرباء األقرباءكصمة  باألبناءالصبلت بيف أفراد ىذه الجماعة : كصمة اآلباء 

 . ( 1)كصمة العالـ بالمتعمـ كالحاكـ بالرعية 

ليبني بو  اجميعن كجيو لمناس  اا جديدن فقد سف نظامن  كالجماعة ، ليكحد الفرد اإلسبلـكجاء      
، يختمؼ  اكأخبلقين  كاجتماعينا اجاء إصبلحن  فاإلسبلـفقط ،  ، ا، ال عربين  اجديدن  ا ،إنسانين  امجتمعن 

 تمؾيمو كؿ ما كاف في كتنظٌ  نظاموفي  أبطؿكؿ االختبلؼ عف المجتمع الجاىمي الكثني ، لقد 
التي  األسسلمحياة كالترابط بيف الفرد كالجماعة ، كمف  كدعا كمساكئ ، نقائضالمجتمعات مف 

 :  اإلنساني اإلسبلميقاـ عمييا المجتمع 

مؤمنيف كمؤمنات " ،  يتألؼ مف " اإلسبلميٌ فالمجتمع  با : اإليمافمجتمع يكحده أنو  -1
 تمعالمج أفرادف الرابطة التي تربط أ، ك (2) اا كخالقن كحده ، ربن  مف باآكالمؤمف مف 

، ىي رابطة اإليماف با كىي رابطة الفكرة كرابطة العقيدة ، كليست رابطة  اإلسبلميٌ 
ىي كحدة ك شرؼ الركابط كأكثقيا ، كأعظـ المقكمات أالدـ كال النسب كال العصبية ، فيي 

 . ( 3)النظاـ المنبثؽ عف العقيدة القائـ في ظميا 
َذا اْلُقْرآنَ  ﴿ تعالى : ، قاؿ ا َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوُم َوُيَبشُّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن  ِإنَّ ىََٰ

اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجرًا َكِبيرًا  .(4) ﴾ َيْعَمُموَن الصَّ
ِكتَاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن  جرال ﴿تعالى :  ، كقاؿ ا

 . ( 5) ﴾ ِيْم ِإَلىَٰ ِصرَاِط اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ َربّْ 
مجتمع قائـ عمى العدؿ كاليسر في كؿ شيء : لقد قامت شرعة اإلسبلـ كميا عمى نو إ -2

أمر " العدؿ " ، كقد ىك مبدأ العدؿ كمحاربة الظمـ ، كاألمر العظيـ الذم أتى بو اإلسبلـ 
 .(6)ا الرسكؿ أف يبيف لمناس أف ا أمر بالعدؿ 

                                                           
.12-8ص   ـ ،1980/ق1400،  1ط،  دار األرقـ ككيت : ال،  ، المجتمع اإلسبلميٌ  المصرمٌ  محمد أميف،  ينظر : (1)
- 13ـ ،  ص1976،  3ط،  ار الكتاب الجديد د بيركت :  ؿ العدالة ،ظفي  ، المجتمع اإلسبلميٌ  المنجد صبلح الديف ينظر : (2)

14. 
 . 19-18ص المصدر نفسو ،  : ينظر 3))
.  9 / 17، اإلسراء   (4)
.1/ 14، إبراىيـ   (5)
 . 16ـ ، ص1976 ، 3ط،  لجديد دار الكتاب ابيركت :  ؿ العدالة ، ظفي  ، المجتمع اإلسبلميٌ  المنجد صبلح الديفنظر : ي  (6)
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ِلَك َفاْدُع  َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت  َوَل َتتَِّبْع َأْىَواَءُىْم  َوُقْل آَمنُت ِبَما  ﴿ تعالى :، قاؿ ا  َفِمذََٰ
ُكْم  َل َمالُ َأنَزَل المَُّو ِمن ِكتَاٍب  َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل َبْيَنُكُم  المَُّو َربَُّنا َوَربُُّكْم  َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأعْ 

َلْيِو اْلَمِصيرُ  َة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم المَُّو َيْجَمُع َبْيَنَنا  َواِ   . (1) ﴾ُحجَّ
يا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط  َوَل َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿قاؿ ا تعالى : 

وا  اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوىَٰ  َواتَُّقوا المََّو  ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َشَنآُن َقْوٍم َعَمىَٰ َألَّ َتْعِدلُ 
 .(  2) ﴾ َتْعَمُمونَ 

ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم  ﴿تعالى : ، التي تتحدث عف العدؿ في المجتمع ، قاؿ ا  اآلياتكمف 
َذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل  ِإنَّ المََّو ِنِعمَّا  َأن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلىَٰ َأْىِمَيا َواِ 

 . (3) ﴾َيِعُظُكم ِبِو  ِإنَّ المََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيرًا

 ، برمتيا المجتمعات  خبلليا مف تبنى التي كالخمية األساسي الركف ىي األسرة       
حؿ ا أ، فقد  في األسرةكجب العدؿ ت ةصخا كفي القرآف نصكص كىي نكاة المجتمع  ،

،لكنو ي كانت مضطربة فاسدة في الجاىميةتنظيما لمحياة الجنسية الت ،نساء  بأربعالزكاج 
مف الصعب العدؿ بيف النساء ، كجعؿ  أفف آالقر  أفصحكمف ثـ  اشترط العدؿ بينيف ،

،  (4)ك العدؿ القمبي، كى غير مستطاع  أمرنا ،نساء معا في كقت كاحد  أربعالعدؿ بيف 
َألَّ  َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم مَّْن النَّْساِء َمْثَنىَٰ َوُثاَلَث َوُرَباَع  َفِإْن ِخْفُتمْ  ﴿ تعالى: ، قاؿ ا

  .( 5) ﴾َتْعِدُلوا َفَواِحَدةً 

ة محؿ حمت األخكة الدينيٌ إذ  : ة تربط أعضاء المجتمع اإلسبلميٌ األخكة اإلسبلميٌ إف  -3
عند الفرد  اإلخكةىذه  كأكجدت،  ة المتيف كانتا في العصر الجاىميٌ كالجنسيٌ  ةالعنصريٌ 

 اإلحساسكخيرىا ، كعند الجماعة  كمصالحيا ةاإلسبلميٌ بالجماعة  اإلحساسـ المسمٌ 
 كبقائيا . ةخكٌ األكىدفيما تمتيف  ،بالفرد كمصالحو كخيره 

 

 

                                                           
. 15 / 42، الشكرل   ( 1)

.  8 / 5، المائدة  ( 2)
. 58 / 4، النساء   (3)
 .18-1ـ ، ص1976،  3ط، دار الكتاب الجديد بيركت :  ؿ العدالة ،ظفي  لمجتمع اإلسبلميٌ ، ا  المنجد صبلح الديفينظر :   (4)
.  3/ 4، النساء   (5)
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 . (1) ﴾ ْعُضُيم َبْعًضا ُسْخِريِّاِلَيتَِّخَذ بَ  ﴿ في كتابو الكريـ : ، تعالى، قاؿ ا 
، ومن كان في  المسمم أخو المسمم ل يظممو ول ُيْسممو "قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ : 

، ومن فرج عن مسمم كربة فرج ا عنو كربة من  حاجة أخيو كان ا في حاجتو
 . (2) " كربات يوم القيامة، ومن ستر مسمما ستره ا يوم القيامة

مَّى،  النبي عف -عنو تعالى ا رضي- سأن عف مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  غادر لكل " :قاؿ ، كى
 . (3) " ، فيقال: ىذه غدرة فالن بن فالنبو  يعرف القيامة يومَ  لواء

كفي ىذا المجتمع المؤمف يسكد التعاكف  : شرط أساسي في المجتمع اإلسبلميٌ التعاكف  -4
اؿ ، ق(4)خير الفرد كالجماعة  إلىة التي تؤدم االيجابيٌ  كراألمبيف المسمميف ، كمنيا في 

ْثمِ  ﴿ ا تعالى في كتابو الكريـ:  َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرّْ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ
 .(5) ﴾َواْلُعْدَوانِ 

  

 . تاه  ت الؼت والولكي  ت الفردي  الوطلب الثالث : التوازى في االقتصاد بيي الولكي  
 خبلؼ الشيء في: كالقىصد الشيء، إتياف: كالقىصدي  الطرفيف، بيف الكسط: القىصدى  :لغةن  االقتصاد
 . (6)ييقٌتر كال يسرؼ ال أف المعيشة في كالقصد كالتقتير، اإلسراؼ بيف ما كىك اإلفراط،

ا القتصادا  .(7) "حاجاتو اعإلشب كتنميتيا النادرة المكارد إدارة في اإلنساف سمكؾ دراسة:" اصطبلحن

 ير ، كال معنى الماؿكممة اقتصاد المعنى المغكم كىك التكف المقصكد ىنا مف فمـ يعدكعميو      
نما، فحسب  ماؿ ، إما ، كىك تدبير شؤكف ال ىك المعنى االصطبلحي لمسمى معيف المقصكد كا 

ما ، ميف إيجادهأبتكثيره كت  العامة الحياة في كثيؽ اطارتب مف اقتصاد لكممة لما كنظران ،  بتكزيعو كا 
 كؿ عمى ةاالقتصاديٌ  الصفة إضفاء إلى االقتصادييف مف كثير ذىب فقد ،"مادم" أك" مادة" بكممة

 . (8)  المادية الكقائع إلى يمت ما

                                                           
.32 / 43، الزخرؼ :  (1)

 . (2442: )رقـ الحديث،   يظمـ المسمـ المسمـ كال يسمموباب: ال ،صحيح البخارم ، ال  (2)
 ( .6178: )رقـ الحديث، باب ما ييدعى الناس بآبائيـ ، صحيح ال ،  : البخارم( 3)
 . 55ـ ، ص 1976،  3ط،  دار الكتاب الجديد  بيركت :  ؿ العدالة ،ظالمنجد ، المجتمع اإلسبلمي في  صبلح الديف ينظر : (4)
 .2/ 5، المائدة  (5)
(6)

https://www.alukah.net/culture/0/94614/#ixzz5nSHykEuD،كٌندةحامدالتركاوي،تعرٌفاالقتصاد
(7)

.نفسهالمصدر
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 ة حؽ شرعيٌ حؽ الممكيٌ  ، كؼ فيوأف يككف لمفرد سمطاف عمى ما يممؾ لمتصرٌ  ة :معنى الممكيّ 
 .(1)منقكلة كغير منقكلة، كىذا الحؽ مصكف كمحدد بالتشريع كالتكجيو ، فمو أف يتممؾ أمكااللمفرد

مقدر بالعيف أك المنفعة ، يقتضي  الممكية الفردية ىي حكـ شرعيٌ  تعريف الممكية الفردية :
خذ العكض عنو ، كذلؾ كممكية اإلنساف لمرغيؼ أيضاؼ إليو مف انتفاعو بالشيء ، ك تمكيف مف 

 .  (2) تو لرغيؼ أف يأكمو ، أك يبيعو ، كيأخذ ثمنوكالدار ، فإنو يمكنو بممكي

الممكية العامة ىي إذف الشارع لمجماعة باالشتراؾ في االنتفاع بالعيف ،  ة :ة العامّ الممكيّ تعريف  
ىي األعياف التي نص الشارع عمى أنيا لمجماعة ، كاألعياف التي تتحقؽ فييا الممكية العامة 

 . (3) يحكزىا الفرد كحدهأف  فٍ مشتركة بينيـ ، كمنع مى 

ىذه  إلشباعيحكز  أفحاجاتو ، كلذلؾ كاف مف فطرتو  إلشباعيندفع  أف اإلنسافكمف فطرة      
، حتمي ال بد منو أمرفطريا ىي  أمرالمثركة فكؽ ككنيا  اإلنسافالحاجات ، كمف ىنا كانت حيازة 

ة ال ىذه الحيازٌ  أف إالٌ لمفطرة ، ة الثركة مخالفة مف حيازٌ  اإلنسافمحاكلة لمنع  كلذلؾ كانت كؿٌ 
حاز  ، نيـأترككا كش فإذاكيؼ يشاء ،   ؼ بيايناليا كيؼ يشاء ، كيتصرٌ  لئلنسافتترؾ  أفيجكز 
بحيث ال تخرج الممكية  اؼ في الممؾ قيكدن لمتصرٌ  أفٌ ، كما كحـر منيا الضعفاء  األقكياءالثركة 

ال فردا منفصبلن ، كباعتباره ،مف الجماعة  اعة ، كمصمحة الفرد باعتباره جزءن عف مصمحة الجما
 . (4) في مجتمع معيف إنساف

، يـ فيما بينيماكالتنظٌ اعة تحقؽ مصمحة الفرد كالجمٌ التي ة ة الفرديٌ عمى الممكيٌ  القيكدكمف        
يا عمى ال تحمؿ الرغبة في التممؾ صاحب تممؾ حبلال ، كأفٌ يككف مصدر ال أفٌ  أف اإلسبلـ  أمر

ى أمكاؿ اآلخريف كحقكقيـ ، أك اإلضرار بيـ ، فحٌرـ اإلسبلـي جميع كسائؿ الكسب التعدم عم
أف الماؿ إذا  اأيضن كمف القيكد ، كالسرقة كالغش في البيع كالشراء ، كالربا ، كاالحتكار  ، المحرَّمة

؛ فقد كجب عمى مالكو  بمغ حٌدا معينا أك بالمصطمح الشرعي ًنصابا ميحدَّدا ، مع شركط أخرل
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن  ﴿تعالى : ،، قاؿ ا  (5) ا، كىك الزكاةا مفركضن ج منو نصيبن أك ييخرً  ا أف يؤٌدمشرعن 

َكاِفُروَن ُىُم آَمُنوا َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم َل َبْيٌع ِفيِو َوَل ُخمٌَّة َوَل َشَفاَعٌة َوالْ 

                                                           
.72ـ ، ص2004/ق 1425،  6ط، دار األمة  بيركت : في اإلسبلـ ، ، النظاـ االقتصادمٌ  النبيانيٌ  ينظر : تقي الديف (1)

 .70، ص  المصدر نفسو ينظر : (2)
 . 215، ص  المصدر  نفسوينظر :  (3)
 . 71-69، ص المصدر  نفسوينظر:  (4)
  . 177، ص ، د.ط ، د.ت دار النداء  :سطنبكؿ إة ، مدخؿ إلى الدراسات اإلسبلميٌ  محمد ، إسماعيؿ عمي ينظر : (5)
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َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا السََّماَواُت  ﴿ تعالى : ، ، كقاؿ ا (1) ﴾ ونَ الظَّاِلمُ 
رَّاِء َواْلكَ  ْرُض ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقينَ َواأْلَ  َعِن النَّاِس  َواْلَعاِفينَ  اِظِميَن اْلَغْيظَ الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ
 .(2) ﴾المَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ وَ 

ة لكؿ حاجات األساسيٌ ىي ضماف تحقيؽ اإلشباع لجميع ال ، اد في اإلسبلـسياسة االقتصٌ ك       
مف  اإلنساف، كتمكف  اإلنساف أمكرالتي تعالج تدبير  األحكاـ إلىكىك اليدؼ  ، اكمين  افرد إشباعن 

مجمكع  إلىال  كؿ فرد بعينو ، إلىينظر  اإلسبلـف الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع ، إشباع
اد في اإلسبلـ ليست لرفع مستكل المعيشة في ، كسياسة االقتصٌ الذيف يعيشكف في الببلد  األفراد

 .(3)الببلد فحسب ، دكف النظر إلى ضماف انتفاع كؿ فرد مف ىذا العيش 

 يبؿ ى،  كاألخبلؽة كالعبادة لعقائديٌ قتصر عمى النكاحي اال ت ، ةالحنيف ةاإلسبلميٌ  يعةالشر ك       
ذا،  كاالقتصادمٌ  كاإلدارمٌ  يـ النشاط السياسيٌ منياج حياة يشمؿ تنظٌ   ،تعالى ، كانت عبادة ا كا 
قامة األرض أعمارف إ، ف اإلسبلميةىي ىدؼ الشريعة  المعتمد عمى  القكمٌ  األتقياءمجتمع  كا 

ذا ،  اإلسبلميٌ النظاـ  ىك ىدؼ ، ذاتو ة تحقيؽ المقاصد الشرعيٌ  اإلسبلميٌ غاية النظاـ كانت كا 
ف كالنفس كالماؿ كالعرض كالعقؿ ، فإف غاية النظاـ التي تتمثؿ في الحفاظ عمى الديٌ  ، الخمس

ؿ ندرة المكارد ظفي ، حاجة بقضاء حاجاتيـ المتعددة تحرير الناس مف العكز كال االقتصادمٌ 
 . (4) لئلفراديذه الحاجات المعتمدة لضع الحمكؿ االقتصاد بصفة عامة بك عمـ  ىكيعن ؛ المتاحة

دكنما اىتماـ بكؿ  مٌ مبادئ النظاـ االقتصادأصكؿ ك ، ة د كضعت الشريعة اإلسبلميٌ ىذا ك ق     
ت ىذه تعمق في حاؿ ، ذلؾ مراعاة لظركؼ المجتمع اإلسبلميٌ ك ؛  التطبيقاتك التفصيبلت أ

 تساير ، كاعد الشريعة الحنيفة مرنةباعتبار أف ق،  التغير المكانيٌ  أك ، الزمانيٌ  الظركؼ بالتطكر
ا مف حيث المبادئ كاألسس يعد مذىبن  كاالقتصاد اإلسبلميٌ ، (5)الزماف فيما ال نص فيوك  المكاف

 . (6) ةة النبكيٌ في القرآف الكريـ كالسنٌ الكاردة ك ، التي تحكمو 

 

                                                           
 .  254/ 2، البقرة  (1)
 . 134. 133 / 3، آؿ عمراف  (2)
 . 59، ص ـ2004/ق 1425،  6ط ، ةدار األمٌ : بيركت في اإلسبلـ ، ، النظاـ االقتصادمٌ   النبيانيٌ  ينظر :  تقي الديف (3)
 . 12ـ ، ص 1999د.ط ،  مكتبة مدبكلي ،القاىرة : رحاحة ، مالية الدكلة اإلسبلمية ،  ينظر:  إبراىيـ القاسـ (4)
 .  5ـ ، ص2000،  د.طالدكلي ، دار النشر السعكدٌية :  في اإلسبلـ ،  كاالقتصادمٌ  محمكد ، النظاـ الماليٌ  حسيف حامدينظر:  (5)
 .16، ص ـ  1996 د.ط ،  ،دار الحديث القاىرة :  ، المغني ، ابف قدامة المقدسيٌ  ينظر : (6)
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 :  اإلسالميّ  مذىب القتصاديّ ن الالتي تكوّ واألصول  المبادئ 

َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم  ﴿ تعالى : ، قاؿ ا ، المساكاة بيف األفراد في األصؿ كالنشأة-أ
الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس، واِحَدٍة، وَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا وَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجاًل َكِثيرًا وِنَساًء واتَُّقوا 

 .(1) ﴾ِبِو واأْلَْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًباالمََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن 
َأُىْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَّْك َنْحُن  ﴿ تعالى :، قاؿ ا  التفاكت بيف األفراد في الرزؽ ،  -ب

ٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُيْم َقَسْمَنا َبْيَنُيْم َمِعيَشَتُيْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُيْم َفْوَق َبعْ 
 .( 2) ﴾َبْعضًا ُسْخِرّيًا َوَرْحَمُة َربَّْك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوًل  ﴿ تعالى : ، قاؿ ا حؽ العمؿ ككفاية اإلنساف ،  -ت
ْزِقِو َوا ِ   .(3) ﴾َلْيِو النُُّشوُر َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمن رّْ

َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرّْ َوالتَّْقَوى َول }تعالى : ، قاؿ ا ، تعاكف األفراد دكف تصارع الطبقات  -ث
 . (4) ﴾َتَعاَوُنوا َعَمى اإلْثِم َواْلُعْدَواِن 

ُنوا ِبالمَِّو آمِ  ﴿ تعالى :، ، سبحانو كقاؿ ا  تعالى كاإلنساف مستخمؼ فيو ، ممكية الماؿ  -ج
 .(5) ﴾َوَرُسوِلِو َوَأنِفُقوا ِممَّا َجَعَمُكم مُّْسَتْخَمِفيَن ِفيِو َفالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَأنَفُقوا َلُيْم َأْجٌر َكِبيرٌ 

 َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا ﴿ تعالى :، سبحانو ك  قاؿ ا  ترشيد اإلنفاؽ ،  -ح
ِلَك َقَواًما  . (6) ﴾َوَكاَن َبْيَن ذََٰ

الممكية في اإلسبلـ ذات كظيفة اجتماعية كتعني أنيا ممكية مف أجؿ منفعة الفرد كالمجتمع  -خ
َة َوَل ُينِفُقوَنَيا ِفي  ﴿ تعالى :، سبحانو ك قاؿ ا  حيث ، َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَب َواْلِفضَّ

 .  (7) ﴾م ِبَعَذاٍب أَِليٍم َسِبيِل المَِّو َفَبشّْْرىُ 
َيا  ﴿ تعالى :، سبحانو ، ك  قاؿ االتكفيؽ بيف مصالح الفرد كمصالح الجماعة حيث ،  -د

َبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ   . (8) ﴾ َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرّْ

                                                           
 . 1/ 4، النساء  (1)
.32 /  7، األعراؼ   (2)

. 15 / 67، الممؾ   (3)

.  2 / 5،  المائدة   (4)
. 7 / 57، الحديد   (5)
. 67 / 25، الفرقاف   (6)

 . 34/ 9،  التكبة   (7)
. 277/ 2، البقرة   (8)
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في  ،تعالى، سبحانو ك قاؿ ا  ، لفرد كال يضر باآلخريفبما ينفع اتقييد الحرية االقتصادية  -ذ
َوَل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلتَْأُكُموا َفِريًقا مّْْن  ﴿ : كتابو الكريـ 

ْثِم َوَأنُتْم َتْعَمُموَن   .  1)) ﴾َأْمَواِل النَّاِس ِباإلِْ
اَلُة  ﴿ تعالى :، سبحانو ك قاؿ ا ، (2) عمى التنمية كعدالة التكزيعالحث  --ر َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

 . (3) ﴾َفانَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل المَِّو َواْذُكُروا المََّو َكِثيرًا لََّعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ 
 

 ت .ت والوطٌي  ي  اإلًساً ت بييالرابغ : التوازى في التربي  الوطلب 

 ، ثابت بشكؿ الفرد فيو يستقر الذم المكاف أنَّيا عاـ بشكؿ المكاطنة تيعىرَّؼٍ  : ميكاطىنىةمفيكـ ال
 عنيا، الصادرة لمقكانيف كيخضع،  الحكـ في مشاركنا كيككف،  جنسيتيا يحمؿ أك الٌدكلة داخؿ
 بمجمكعة المكاطنيف بقٌية مع - المغة أك كالمكف - الٌتمييز مف نكع أم دكف متساكم بشكؿ كيتمتع

 تيشعره بما إلييا، ينتمي اٌلتي،  الدكلة تجاه الكاجبات مف مجمكعة بأداء كيمتـز الحقكؽ، مف
 . (4) إلييا باالنتماء

 بيف تعارض ال كأنو اإليماف، مف إليو باالنتماء كاالعتزاز الكطف حب أفالمكاطنة في اإلسبلـ : 
خبلص الكطف محبة ذا ، العبادة كا  ا المقتكؿ كاف كا   أنو شؾ فبل شييدنا، كأرضو مالو عف دفاعن
 ا ىصمٌ  ، ا رسكؿ عف الصحاح األحاديث في كرد كما يحميو؛ مىف إلى يحتاج حؽ   في قيتؿ
 في الجياد منظكمة ضمف كالماؿ كالعرض كالدماء األرض حماية تصبح كبذلؾ ، ـكسمٌ  عميو
 . (5) ا سبيؿ

 مف اإلنساف ييمي ز ما كىي إنساف، كممة مف صناعيٌ  مصدر ىي: في المغة  اإلنسانٌية مفيكـ
 إفٌ  القكؿ كيمكف الحٌية، الكائنات أنكاع بقٌية عف يختمؼ بدكرىا تجعمو كصفات، خصائص
 مف المرء بو يتميَّز ما بأٌنيا تعريفيا يمكف أٌنو كما ، الحيكانٌية أك البييمٌية ييضادٌ  ما ىي اإلنسانٌية
 كالن ٍطؽ، الحياة،: ) تعني الفبلسفة نظر كجية مف كىي ،بيا يقكـ التي الصالحة ؿاألعما
 . (6) (كالمكت

                                                           
. 188 / 2، البقرة   (1)

 . 35-34 د.ت ، ص ،د.ط  دار الصفا ، القاىرة : ة ،، المسائؿ الفقيية اختيارات شيخ اإلسبلـ ابف تيميٌ  الجكزمٌ  ابف القيـ ينظر: 2))
.10 / 62، الجمعة   (3)
(4)

   encyclopedia.org/dictionarylti,l-https://political:الموسوعةالسٌاسة،مفهومالمواطنة

(
5

 et/publications_competitionshttps://www.alukah.nشبكةاأللوكة،االنتماءإلىالوطنومحبته،) :
(6)

ٌّة،ط:إبراهٌمأنٌسوآخرون،  .31م،ص1972ه/2،1392المعجمالوسٌط،القاهرة:مجمعاللغةالعرب

https://political-encyclopedia.org/dictionarylti,l
https://www.alukah.net/publications_competitions
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 كمف اإلنساف، ماىٌية عميو تقـك الذم المعنى عف عبارة اإلنسانٌية أفٌ  ىك االصطبلح؛ في     
 يصبح كبذلؾ أفعاؿ؛ إلى قٌكتو تحٌكلت إذا إالٌ  المراتب أعمى يبمغي  ال اإلنساف فإفٌ  نظرىـ كجية
 اشتممت كالتي النيضة، أحدثتيا التي التربية أٌنيا عمى اإلنسانٌيةى  البعضي  عٌرؼ بينما. كامبلن  إنسانان 
  كمظاىر كاألدب، كالمغة، كالتاريخ، كالفٌف، المكسيقى،: مثؿ الدراسٌية، المكادٌ  مف العديد عمى
 . (1) الككف

ا ، كالمتداخمة كالمتكاممة معن  المترابطةة ة الكطنيٌ ب التربيٌ مف جكان اجانبن  ةاإلنسانيٌ ة كتعد التربيٌ      
ىي عممية صناعة ، ك  عقبل ككجدانا إنساناالمكاطف ليككف  بإعداد ةاإلنسانيٌ حيث تعني التربية 

كاتجاىات في كافة مراحؿ  ،اتكقناع ،كتطكير ، تعميـ :الكماؿ مف أكجوبترقيتو لجميع  اإلنساف
د بالنفع كالخير عميو كعمى بما يعك ك ا ، كمينين  ا كثقافيان كاجتماعين  ،اكعقائدين  اكسياسين  اأخبلقين  ؛حياتو
 . (2) وكمجتمعو ككطن أسرتو

 اآلخرليحتـر  ، كاف في العالـ أينما اإلنسافة المكاطف عمى تربيٌ  ةاإلنسانيٌ ة ـ التربيٌ كتقك      
لمفرد كذلؾ بإبراز فكرة  ةإلنسانيٌ اة تيتـ بالتربيٌ  أفة يجب ة الكطنيٌ فالتربيٌ  ،ككيفما كاف  أينما

كيساعد  ،كسبلمتو  كأمنو ، اإلنسافجؿ كحدة بني أالذم يعمؿ مف  اإلنسافالمكاطف الذم ىك 
 ،ة كالعدالة لجميع الناسجؿ تحقيؽ الحريٌ ألفقر كالجكع كالمرض ، كيناضؿ مف في القضاء عمى ا

 . (3)بيف الناس  ةكاألخكٌ ة كيدعك لممحبٌ 

 :التربية  أىمية

حمكؿ لممشاكؿ التي تعاني منيا  إيجاديتـ العمؿ فيو عمى  إنسانيالسعي لتشكيؿ مجتمع  -1
 البشرية .

مف خبلؿ ، بيف الحضارات كالثقافات المختمفة ،  ةالفعال ةاإلنسانيٌ  األخكةتبني مفيكـ  -2
 تكظيؼ ثركة االتصاالت المعاصرة .

عمى المستكل  كالسياسيٌ  فيٌ كالثقا في فضائنا االجتماعيٌ  ةاإلنسانيٌ  األخكةغرس قيـ  -3
 . (4) أيضا كالعالميٌ  كاإلقميميٌ  الكطنيٌ 

                                                           
(1)

ٌّة، https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7:موقعموضوع،ماتعرٌفاإلنسان
(2)

 . 13-9، ص ـ 2015، د.ط ، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع  عماف : ة كاألخبلؽ ،ة اإلنسانيٌ ، التربيٌ  جرارأماني غازم ينظر :  :
 . 13-9، ص ـ 2015 ، د.ط ،  دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع عماف :ة كاألخبلؽ ،ة اإلنسانيٌ ، التربيٌ  جرارأماني غازم ينظر :  (3)
. 14، صـ 2015 ، د. ط ، دار اليازكرم اف :عم ة كاألخبلؽ ،ة اإلنسانيٌ ، التربيٌ  جرار أماني غازم ينظر :  (4)
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نسانيٌ ة ة كسياسيٌ ، اجتماعيٌ  األبعادمتعدد  مفيكـ كالمكاطنة      ، كيتحدد بثكابت كمبادئ  ةكا 
ة في مختمؼ نكاحي الحياة ، انكنيٌ ة كالقالحقكؽ الدستكريٌ ك ، طفك تشكؿ في مجمميا عزة ال ةأساسيٌ 
تسعى  ع ؛ فييالسبؿ التي تستيدؼ بناء الفرد الصالح في المجتمٌ  أىـكاحدة مف  طنةالمكاكتمثؿ 

عبلء شأنو ؛ فالمكاطف نكاة  زرع العزة كالكرامة إلى في نفسو ، كأنيا ال تتحقؽ إال بعزة الكطف كا 
تكمف باعتبارىا مستمرة لتعميؽ  المكاطنة أىميةكبذلؾ فإف   كالكطف حصاد المكاطف ، ، الكطف
كغرس ، كاالعتزاز بو  ، كالشعكر بالكاجب تجاه الكطف كتنمية الشعكر باالنتماء لمكطف الحس

ليذا  اتكالتعميمكاحتراـ النظاـ  ، كالتعاكف بيف أفراد المجتمع ، ةالكطنيٌ  التجاىاتكا ، حب النظاـ
 . (1)المجتمع 

 : اإلسالمفي  عامة المواطنةمن 

ف الكريـ اعتبر آالقر أف  ، كطف كأىميتو بالنسبة لئلنسافكمما يدؿ عمى االرتباط الشعكرم بال     
في  ، كجؿٌ  عزٌ ، قاؿ ا ،  األحياءمف دياره معادؿ لمقتؿ الذم يخرجو مف عداد  اإلنسافإخراج 

َفَعُموُه ِإلَّ َقِميٌل َوَلْو َأنَّا َكَتْبَنا َعَمْيِيْم َأِن اْقُتُموا َأنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمن ِدَياِرُكم مَّا  ﴿ :كتابو الكريـ 
ْنُيْم  َوَلْو َأنَُّيْم َفَعُموا َما ُيوَعُظوَن ِبِو َلَكاَن َخْيًرا لَُّيْم َوَأَشدَّ َتْثِبيتًا مَّى،  عبر النبيٌ ك  ، (2) ﴾مّْ  المَّوي  صى

مىٍيوً  مَّـى  عى سى د ما أطيبك من بم "،  بالخركج مف مكة قكلو لما ىـٌ عف حب الكطف كاالرتباط بو ب،  كى
مَّى ، كركم أف رسكؿ ا ، (3)"وأحبك إلي ، ولول أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك   صى

مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى   ، (4) " ِإنَّ ُأُحًدا َجَبٌل ُيِحبَُّنا َوُنِحبُّوُ  " :كسمـ نظر ذات مرة إلى جبؿ أحد فقاؿ ،  كى
فقط إلى المجتمع  رأسوطف بكطنو مسقط يتجاكز عبلقة المكا اإلسبلـف مفيكـ المكاطنة في ا  ك 

مف عبلقة  تبدأعف مستكيات كدكائر متعددة مف العبلقات  عبارةفالمكاطنة  ،ككؿ اإلنسانيٌ 
بالمجتمع  انتياء،  كاإلسبلميٌ  مركرا بالمجتمع العربيٌ ،  المكاطف المسمـ بمجتمعو المحميٌ 

ا ككاجبات كتفاعبلت محككمة قن كىذه العبلقات حيث امتدت انبتت حقك  ، العالميٌ  اإلنسانيٌ 
  .(5) بضكابط شرعية

                                                           
مركز األبحاث الكاعدة في البحث  الرياض : ، الخميؼ كآخركف ، المكاطنة كتعزيز العمؿ التطكعيٌ  شركؽ بنت عبد العزيز ينظر : (1)

 . 268ـ ، ص 2013/ق1434 د.ط ،كدراسة المرأة ،  جتماعيٌ اال
 . 66 / 4، النساء  (2)
في ، باب المنافؽكتاب ـ ، 1975ق/ 1395،  1، ج 2طدار الفكر،  ، بيركت : (ىػ279 ت) ،مع الصحيح الجا الترمذم ،  (3)

 . 680، ص  (3926)، رقـ الحديث  فضؿ مكة
 . (  3855) ، رقـ الحديث :ب أحد يحبنا كنحبو با ، صحيحال البخارم ،4) )
مركز األبحاث الكاعدة في البحث الرياض : ،  يز العمؿ التطكعيٌ الخميؼ كآخركف ، المكاطنة كتعز  شركؽ بنت عبد العزيز ينظر : (5)

. 34ـ ، ص 2013/ق1434 د.ط ، ، كدراسة المرأة االجتماعيٌ 
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 أىمية المواطنة في اإلسالم :

بجميع شركط كمقكمات المكاطنة الكاممة بصكرة كاضحة شممت الحقكؽ  اإلسبلـلقد اعتنى      
ـ االعتداء المحافظة عمييا كحرٌ  تأكيدحيث تـ  ، كالكاجبات لكؿ مف الدكلة كالمكاطف كالمجتمع

ف حدث انحراؼ في تطبيقيا عمى كمؤٌسسيا، لمدكلة  حاضف اإلسبلـ أفك  ،عمييا ، رض الكاقع أكا 
طنة المكا ةأىميٌ تظير لجيؿ كاستبداد كقصكر نظر ، ك  أك لئلنسافانحراؼ فكرم  إلىفذلؾ راجع 

 قاط التالية :في اإلسبلـ في الن

 مٌ كغريز  فطرمٌ  أمرنحك الكطف  كاألحاسيسالعكاطؼ كالمشاعر  أف اإلسبلـيرل  -1
كالمكاطنة ىي عبلقة  اإلسبلـفالعبلقة بيف  ،الصحيحة  ةاإلسبلميٌ  العقيدةتعاضده 

   .رض ككطفأعمى  إالٌ ف ىذا الديف ال يقـك بؿ تعد ضركرة أل، امتزاج كارتباط ككئاـ 
البمد الكاحد عمى  تقكية الركابط كالعبلقات بيف مكاطنيٌ  إلى اإلسبلـتيدؼ المكاطنة في  -2

 كاألماف األمفالظمـ كتحقيؽ المصالح العامة كالحفاظ عمى العدؿ كرفع  أساس
 .(1)عامة   ةاإلسبلميٌ  األكطافكسائر ،  خاصة كأىموكاالستقرار كالتطكر لمكطف 

 كمف األدلة عمى االمتزاج كالترابط بيف المسمميف : 

 . (2) ﴾ رَُّقواَواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميًعا َوَل َتفَ  ﴿تعالى :  ، سبحانو ك قاؿ ا

مَّى، ا  كقكلو رسكؿ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  يا: رجل فقال مظموًما، أو ظالًما أخاك انصر " :كى
 أو تحجزه: قال أنصره؟ كيف ظالًما كان إذا أفرأيت مظموًما، كان إذا أنصره ا، رسول
 . (3) "نصره  ذلك فإن الظمم من تمنعو

 

 

 

 

                                                           
مركز األبحاث الكاعدة في البحث الرياض :  ،  الخميؼ كآخركف ، المكاطنة كتعزيز العمؿ التطكعيٌ  ينظر : شركؽ بنت عبد العزيز (1)

 . 40ص  ، ـ 2013/ق1434 د.ط ، ، ةكدراسة المرأ االجتماعيٌ 
 .103 / 3،آؿ عمراف  (2)
.(2444: )رقـ الحديث ا ، ا أك مظمكمن أخاؾ ظالمن  ، باب عفصحيح الالبخارم ،  ( 3)
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 . تاأله  بيي سلطت الحاكن وسلطت  زى السياسي  الوطلب الخاهس : التوا

، فمـ يعيد عنو ٌأنو  ة بشكؿ كامؿة تكلى تنظيـ الحياة اإلنسانيٌ إٌف اإلسبلـ بصفتو الشمكليٌ      
كحيف  ، ةاإلسبلـ يممؾ التصكر الجامع المتكامؿ لنكاحي الحياة اإلنسانيٌ  فَّ إتناكليا أجزاءن ، حيث 

قد جمع في شخصيتو  ،ـى ا عميو كسمٌ صمٌ ، الرسكؿ  أفد نج نستعرض التاريخ اإلسبلميٌ 
ىذا  ، كىك في صفة النبكة كمقتضاىا اإلببلغ عف ربو فيما أكحى إليو بو ؛ الكريمة صفتيف
 . يكحى  كحيٌ ، إف ىك إالٌ  كاف معصكمنا ال ينطؽ عف اليكل الجانب الدينيٌ 

،  ة عندما استقر األمر في المدينةسبلميٌ بصفتو الرئيس األعمى لمدكلة اإل ، كالصفة الثانية      
،  في سبيؿ تبميغ رسالة أساسية ، ـى ا عميو كسمٌ صمٌ ، كىذه الصفة التي تعرض ليا الرسكؿ 

، كمف ثـ كانت اجتياداتو في ىذا  ككاف فييا بشرنا مجتيدنا عند غياب النص القرآني الصريح
،  ، كالقبكؿ كالرفض األخذ ك العطاءالجانب مكضكعا لمشكرل بيف المسمميف ؛ أم البحث ك 

،  العصمة غير قائمة لو في ىذا الجانب مف جكانب الممارسة كالتفكير ألفٌ كاإلضافة كالتعديؿ؛ 
كما كاف مف أمر  ، فبيف ما كاف مف أمر الديٌ  ، ـى ا عميو كسمٌ صمٌ ، كىكذا جمع الرسكؿ 

، بينما لـ يكف لو القكؿ الفصؿ في  فديٌ الدنيا ك السياسة، فقد كاف لو القكؿ الفصؿ في أمكر ال
 .(1)أمكر الدنيا كالسياسة

في كتابو األحكاـ  حدد الكثير مف الفقياء كاجبات الحاكـ كعددىا، فقاؿ الماكردمٌ فقد      
ف ، كتطبيؽ حفظ الديٌ  :الحكاـ مف األمكر العامة عشرة أشياء  :أم ، : كالذم يمزميـ ةالسمطانيٌ 

قرار الع قامة الحدكد، كحماية الببلد، كالجياد في سبيمو ، كجباية دؿ ، كحفظ األمٌ مبادئو ، كا  ة ، كا 
أمكاؿ الصدقات ليكزعيا عمى مستحقييا ، كاختيار معاكنيو في أداء كظيفتو، كأخيرنا: أف يباشر 

ة كحراسة الممة ، كال يعكؿ عمى كتصفح األحكاؿ لينيض بسياسة األمٌ ، بنفسو مشارفة األمكر 
ذا قاـ اإلماـ بما تـ ذكره مف حقكؽ األمٌ ك شاغبل بمذة أك عبادة ، التفكيض مت ة ، فقد أدل حؽ ا 

 .(2) " فيما ليـ كعمييـ ، ككجب عمييـ حقاف؛ الطاعة كالنصرة ، تعالى،  ا 

 

 

 
                                                           

 . 64ـ ، ص 1991، 1ط ككالة األىراـ لمتكزيع ، :، القاىرة  ة السياسة في المجتمع اإلسبلميٌ ، السمط عبدهسعيد صبحي ينظر :  (1)
 .  19-18ـ ، ص 1978د.ط ، ،  دار الكتاب العمميٌ  :ة ، بيركت ة كالكاليات الدينيٌ ، األحكاـ السمطانيٌ  الماكردمٌ  الحسف ك، أب(2)
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 ناىج الحاكم في الحكم :ومن م

في  : كيتسـ في الحكـ بحمؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعيٌ  اإلسبلميٌ المنيج  -1
 .ةة كالدنيكيٌ صالحيـ الدينيٌ م

 عادلةأم لمنظرة ال اإلسبلميٌ النظر لمتفكير  بإطبلؽ: كيتسـ فيو الحكـ  المنيج السياسيٌ  -2
 التي تصدر عف أم فكر .

كيتكئ فيو الحاكـ عمى  ة ،كـ بالنظرة الفردية االستبداديٌ : كيتسـ فيو الح المنيج الطبيعيٌ  -3
شباعنكازعو الخالصة ،   ، دكف كازع . رغباتو كميكلو كا 

 . (1) امعن  عتمد العقؿ ، كالدليؿ الشرعيٌ : كي السياسيٌ  اإلسبلميٌ المنيج  -4

بيف الفرد كالحاكـ  كىي أساس السمطة ؛ ، ف الفكرة العامة التي قاـ عمييا الحكـ اإلسبلميٌ ا  ك      
دارة شرعاية المس :ىي يحبكف  دكف التسمط عمييـ كحمميـ عمى ما ال يـؤكنمميف مف قبؿ الحاكـ كا 

مف أمكر دينيـ ما دامكا يمتزمكف بقكاعد اآلداب كالسمكؾ في تعاليـ اإلسبلـ ، أما ما كاف مف 
الديف فبل جداؿ فيو ، كالحاكـ ىك حامي الشريعة كحارسيا كمطبؽ النظاـ في الدكلة ، فالسمطة 

طت لو ليست ظاىرة دينية كلكنيا ظاىرة ضركرية ، أكجبيا قياـ مجتمع جديد بعقيدة جديدة خ
 . (2)طريؽ حياة كسمكؾ كمعامبلت 

بلقة بيف تحدد الع أساسيةقكـ عمى مجمكعة قكاعد ي كاألمةبيف الحاكـ  كالتكازف السياسيٌ      
شكؿ  أماكمية ،  أحكاـة مف النبكيٌ  ةكالسنٌ ف الكريـ آا لما جاء في القر الحاكـ كالمحككميف كفقن 
ىذا  إلىمف يتكلى رئاسة الدكلة ، ككيؼ يصؿ  ف يتكلى الحكـ أمد مى حدٌ الحكـ ؛ فيك الذم يي 
الفئة الحاكمة ، أم كيفية إسناد رئاسة  بأمرف شكؿ الحكـ ييتـ إلذلؾ ف ؛المركز كىذه المكانة 

 .  (3) اإلسبلميٌ التي يحددىا نظاـ الحكـ  األساسيةجماعة كفقا لمقكاعد  أكفرد  إلىالدكلة 

فقاؿ  الكريـ في كتابو اا بميغن أكيدن ت ،تعالى،ا  أكدىافلمرعية  أكلمحاكـ المسؤكلية الفردية      
ِتْمَك ُأمٌَّة َقْد َخَمْت َلَيا  ﴿ : أيضا عالى، ت، كقاؿ ا  (4) ﴾ ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ  ﴿ تعالى:

  . (5) ﴾َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُمونَ 

                                                           
.138ـ ، ص1980/ق 1400،  1طدار االعتصاـ ،  القاىرة : كأصكؿ الحكـ ، ، المجتمع اإلسبلميٌ  عفيفيمحمد صادؽ  ينظر: (1)
 .  214-213ص ، ـ 1969، 1، طمطبكعات الشعب  :، القاىرة  ، اإلسبلـ كالسياسةالنجار حسف فكزم  ينظر : (2)
 .   214ـ ، ص 2005، 1، طمكتبة مدبكلي : ، القاىرة  ، الدكلة كالسمطة في اإلسبلـ طعيمة صابر ينظر : (3)
 . 38/ 74، المدَّثر4) )
  .134 /2، البقرة  (5)
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مَّى ،عدـ تعييف الرسكؿ  أما      مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى مف يخمفو بعد كفاتو ، فيذا دليؿ يعرؼ في  ، كى
 قاعدة إلى ، ة الشريفةة النبكيٌ ف الكريـ كالسنٌ آفي القر  الثابتة اإلمارةكجكب اتخاذ  أحكاـضكء 

اإلماـ ،  – ي اختيار الحاكـف ةاألمٌ كىي حؽ  أال ، اإلسبلميٌ  حكـشرعية مف قكاعد نظاـ ال
مَّى، فعدـ تعييف رسكؿ ا ،  السمطاف ، الخميفة مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ، مف يخمفو ، ال يعني مطمقا  كى

،  اإلسبلميٌ نظاـ لمحكـ ، بؿ بالعكس يفيد ىك إثبات قاعدة مف قكاعد النظاـ  أحكاـعدـ تحديد 
التي في اختيار الحاكـ ك  ةاألمٌ كالتي تفيد إثبات حؽ  ، القاعدةىذه الكراـ  كقد فيـ الصحابة 

مَّى، يستدؿ عمييا مف سككت الرسكؿ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى المسمميف ،  أمرعف الذم سيخمفو في  ، كى
، كاختيار أبي بكر الصديؽ  ة ،بني ساعد (1) فةسقيفي اجتماع  ككاف فيميـ كاضحا ليا ، سكاء

 كذلؾ،  رضكاف ا عمييـ اختيار عثماف بف عفاف أك فياب ، اختيار عمر بف الخط أك في
حيث يركم  ،رضي ا عنو طالب أبيحيف تـ اختيار عمي بف  ، كاضحة القاعدةكانت ىذه 

في سكؽ المدينة ) بعد مقتؿ الطبرم في تاريخو عف الشعبي ، " قاؿ أتى الناس عميا كىك 
ا كقد أكصى بيا ركن مبا  تعجمكا فاف عمر كاف رجبلن ال:  ( كقالكا لو ابسط يدؾ نبايعؾ ، قاؿعثماف

 . (2)  ، يجتمع الناس كيتشاكركفشكرل ، فأميمكا

أنو نظاـ ينزع إلى العدؿ كالحؽ في ممارسة  اإلسبلميٌ  إف ما يميز النظاـ السياسيٌ كىكذا ف     
مزيج مف السمطة مف قبؿ الحاكـ ، فنجده يعالج ذلؾ بتقدير جممة مف القكاعد كالمبادئ ىي 

 ، عمى الشكؿ التالي : (3) كالركحيٌ  كالخمقيٌ  النظاـ القانكنيٌ 

ال تككف إرادتو ىي القانكف فقط ،  اإلسبلميٌ  مف بيده السمطة في النظاـ السياسيٌ  فإ -1
 التأخير عنيا . أكفيستبد ، بؿ ىك منفذ لشريعة قائمة ال يممؾ التقدـ عمييا 

القدرة عمى القياـ بما ىي ، كأساس الكفاءة  األميف السمطة إال الكؼء كليً ال يي  اإلسبلـ فإ -2
 ،تعالى ،كمراقبة ا  ، عدـ التفريط بشؤكف ما كلي عميوك  ؛ ةمان، كاأل أعماؿيتكاله مف 

 كخشيتو فيو .
ا تعالى ، ، يتمثؿ في عقاب  أخركمإساءة استعماؿ السمطة عمييا جزاءاف : جزاء  فإ -3

 . ( 1) كعدكانو أخطائوفي خمع الحاكـ كمحاسبتو عمى  ةاألمٌ يتمثؿ في حؽ  كجزاء دنيكمٌ 

                                                           
(1)

المعجمالوسٌط،،األعمدةبعضفٌهامفتوحة،الرابعةوالجهةجهاتثالثمننراجدلهواسع،مسقوفبناءهً:السقٌفة

 .436ص
. 117-115ص ـ ،2005، 1، طمكتبة مدبكلي  :، القاىرة ، الدكلة كالسمطة في اإلسبلـ طعيمة صابر  ينظر : ( 2)
 ـ، 2003، 1، طدار كائؿ لمنشر كالتكزيع  :، عماف ةلقانكنيٌ مقارنا بالدكلة ا بلميٌ اإلس ، النظاـ السياسيٌ  يالبياتينظر: ، منير محمد  (3)

 . 164-163ص 
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 مف خير فإ،  ( 2) ﴾ ِإنَّ َخْيَر َمِن اْستَْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمينُ  ﴿تعالى : ، سبحانو ك   قاؿ ا     
 ال الذم األميفي  كصبلحيا، إصبلحيا في عمييا كالقياـً  ماشيتؾ، حفظ عمى القكم   لمرعي، تستأجره
 .عميو تأمنو فيما انتوخي تىخاؼ

َياَداُوُد ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة ِفى اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن  ﴿ :في كتابة الكريـ  ، ا تعالى، كقاؿ      
 كاإلنصاؼ العدؿيحتاج إلى  األرض في االستخبلؼ فإ ، ( 3) ﴾النَّاِس ِباْلَحقّْ َوَل َتتَِّبِع اْلَيَوى

 يىًضم كف الذيف إف كشرعو، ا فديٌ  عف ذلؾ فييضمؾ األحكاـ، في اليكل تباعكعدـ إ ،بيف الناس 
 لكالة تكصية ىذا كفي ، كالحساب الجزاء يكـ عف بغفمتيـ النار؛ في أليـ عذاب ليـ ا سبيؿ عف

  .سبيمو عف فيضمكا ، عنو يعدلكا كال كتعالى، تبارؾ ، ا مف المنزؿ بالحؽ يحكمكا أف األمر

، ا  ، قاؿحافظنا كمدبرناك كيؿن كاف يككف ك  ، نظيؼ القمب كاليد يجب أف يككف المسمـك      
َعَمى َخزَاِئِن اأْلَْرِض ِإنّْى  اجعمنيَقاَل  ﴿: في كتابو الكريـ  عف سيرة يكسؼ عميو السبلـ ،تعالى

 . (4) ﴾َحِفيٌظ َعِميٌم 

 الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا ﴿ :، تعالى ا ؿقا فقد ،األمر أكلي طاعة كجكب عمى نصت اآلية ىذهك       
 المَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتمْ  َفِإنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا المَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا

 . (5) ﴾تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  رٌ َخيْ  َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوالرَُّسولِ 

كفي باب فضيمة األمير العادؿ ، كعقكبة الجائر ، كالحث عمى الرفؽ بالرعية ، كالنيي عف       
، َوُكمُُّكْم  َأَل ُكمُُّكْم رَاعٍ  "ـ : ى ا عميو كسمٌ صمٌ الرسكؿ الكريـ ، قاؿ إدخاؿ المشقة عمييـ ، 
، َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَمى  ِميُر الَِّذي َعَمى النَّاِس رَاعٍ َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َفاأْلَ 

، َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعْنُيْم،  ، َوُىَو َمْسُئوٌل َعْنُيْم، َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَمى َبْيِت َبْعِمَيا َوَوَلِدهِ  َأْىِل َبْيِتوِ 
 . ( 6) " ، َوُكمُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ  ، َأَل َفُكمُُّكْم رَاعٍ  َماِل َسيِّْدِه َوُىَو َمْسُئوٌل َعْنوُ َواْلَعْبُد رَاٍع َعَمى 

 

                                                                                                                                                                      
، ـ 1971د.ط ، مطبعة القاىرة ،: مصر  ،عي كالرعية ة في إصبلح الرا، السياسة الشرعيٌ  ق (1263) ت  :  تقي الديف ابف تيمية (1)

 . 16-15ص
.26 / 28، القصص  (2)

 . 26 / 38، ص  (3)
.55 / 12،  يكسؼ (4)

 . 59 / 4،  النساء (5)
 (.2409العبد راعو في ماؿ سيده كال يعمؿ إال بإذنو ، رقـ الحديث : ) : باب ، صحيح ال ، : البخارم (6)
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 :امكَّ الحُ  محاسبة

لى محاسبتو ، ة عميو إٌف الحاكـ يخضع حينما يحيد عف الصكاب في حكمو إلى رقابة األمٌ       كا 
كؿ مف جية أماـ ؤ ، فيك مس الحاكـ ىي مسؤكلية ثنائية إذ أفَّ مسؤكلية ، كحرمانو مف منصبو

كالقانكف، الذم يترجـ لمشرع  ةكؿ أماـ األمٌ ؤ تعالى، كمف جية ثانية فيك مسك سبحانو ، الخالؽ 
ة مصدر سمطات الحكاـ، ة عمى السمطة، فإذا كانت األمٌ ، كىنا يأتي دكر رقابة األمٌ اإلسبلميٌ 

 .(1)أك تعزليـ إذا أعكجكا  ، كاأما أخطتردىـ إلى الصكاب كم فميا أف تراقبيـ في كؿ أعماليـ كأف

، فيي  ة ىي صاحبة السمطاف أصبلن األمٌ  إفَّ ، حيث  كقد كضح القرآف الكريـ ىذه الجزئية     
فَّ ،  التي ليا الحؽ بأف تناقش كتقدـ النصح كال تقر الحاكـ عمى الظمـ كالمنكر  الذم العقد كا 

 ،الشريعة بنصكص دمقيٌ  كلٌكنو مطمقنا، عقدنا ليس المسمميف عمى اسمطانٌ  بمكجبو الحاكـ صار
 . (2) فرد كؿ عمى حرمتو قد ما إال عميو تحـر كال فرد ، لكؿ ما تبيحو إال تبيح ال التي

 . (3) ﴾ َوَل ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسِرِفينَ  ﴿ تعالى : ، سبحانو ك  قاؿ ا

 : األولنتائج الفصل من 

 مف الحياة ليحكـ جاء فقد ،جاء لييتـ بجكانب الحياة كافة  ،نظاـ كتنظيـ  ديف بلـاإلس أف     
 كميا الحياة غطىكاإلسبلـ  ،ؿ مكالكا ؿالشام يفدٌ ال كىك ،كجكانبياكمساراتيا  نكاحييا جميع

 . كنيي كأمر قكؿ فييا كلو إال مرناأ يترؾ فمـ ،كعدلو كدقتو كنظامو كتكازنو برحمتو

ا اإلسبلـ جاءكلقد       اكى سراجن  بما حياتو، جميع أمكر لئلنساف ينظـ ، الساعة قياـ إلى اجن
 خمؽي لـ فاإلنساف خمفو، مف كال يديو بيف مف الباطؿ يأتيو ال كتاب في كآخرتو، دنياه صمحي
 َناُكمْ َخَمقْ  َأنََّما َأَفَحِسْبُتمْ  ﴿: تعالى، سبحانو ك  ا قاؿ دل،ى ببل ترؾي كلـ ،كلـ يخمؽ عبثنا دل،س

 .(4) ﴾ُتْرَجُعونَ  َل  ِإَلْيَنا َوَأنَُّكمْ  َعَبثًا

 كعندما ،لو مسار حياتو الصحيحة  تحدد ، كتكجيو كقكانيف أنظمة إلى يحتاج كاإلنساف     
الجميع ك  ، في المجتمع كبيف الناس الفكضى تحدث الناس، حياة مف التنظيـ ختفييك  النظـ تختؿ

 كتصبح ،الحياة تفسد كعندىا ،يف كالمبادئ كالدٌ  كاألخبلؽ لقيـا حساب عمى المصمحة كراء سعىي

                                                           
 . 513-512ص ـ ،2004، 1، طمكتبة بستاف المعرفة : ة ، اإلسكندريٌ  في اإلسبلـ ، الفكر السياسيٌ  إسماعيؿ فضؿ ا :ينظر ( 1)
 . 149ـ ، ص1982، 2، ط: دار الشركؽ  بيركت ، القرآف كالسمطاف ، مىكيد فيمي ينظر : (2)
. 151/ 26، الشعراء  (3)

 .155 / 23، المؤمنكف  (4)
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نسانين ا كأخبلقين المجتمع دينين  عندئذ ينيارف ، يطاؽ ال اجحيمن   الككف ىذا ا خمؽ فمقد ،ا ا كثقافين ا كا 
 كرمأم يتأخر كال آخر، عمى مخمكؽ فيو يتقدـ ال حتى كأحكمو ،دقيؽ نظاـ عمى كبناه كأبدعو

ٌمت قدرتو . ، بو أيمر اعم  كحتى يسكد الناس النظاـ ، كالعدالة ، كطاعة الخالؽ ، جى
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 الفصل الثاني
 وفيو مبحثان : النبويّ  العيد في اإلسالميّ  المجتمع في النظام مصادر

 . ريـ ، كدعكتو إلى النظاـالمبحث األكؿ: القرآف الك

 .القيرآف الكريـ  صكر النظاـ في

 . في العيد النبكمٌ  ني: مصادر النظاـ في المجتمع اإلسبلميٌ الثا بحثالم

 .مفيكـ السنة الشريفة 

 . فيو ةالسنٌ  كتطبيؽ ، المنكرة المدينة في الجديد المجتمع

 .(  المسجد)  المركزية الدكلة مؤسسة بناء

قامة ؛ ةاألمٌ  كحدة لتحقيؽ ؛ المكادعة كثيقة إعبلف  .ةبلميٌ اإلس لمدكلة ةاإلداريٌ  المؤسسات كا 
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 الثاني الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفيو مبحثان : النبويّ  العيد في اإلسالميّ  المجتمع في النظام مصادر
 ةالشريعٌ  ىك ، كاحد مصدر مف كقكانينيا كمنيجيا أحكاميا تستمد ةاإلسبلميٌ  النظـ إف     

 بالمكمفيف، خاصة ، ةكأخبلقيٌ  ، ةكعمميٌ  ، واعتقاديٌ  ةشرعيٌ  مف أحكاـ عميو اشتممت بما ةاإلسبلميٌ 
 نفس ىي ةالنظـ اإلسبلميٌ  مصادر تككف ىذا كعمى ، منيا تؤخذ أدلة ليا ةالشرعيٌ  كىذه األحكاـ

 . (1) ةاإلسبلميٌ  الشريعة كأدلة مصادر

 

 المبحث األول: القرآن الكريم ، ودعوته إلى النظام  .

 خاص مشتؽ غير ـعم سـأ ىك القرآف أف إلى الناس بعض ذىبف الكريـ : تعريؼ القرآ      
 : ىك األشعرمٌ  قاؿك  ، الشافعيٌ  عف مركم كىك كثير، ابف قرأ بوك  ، ميمكز غير فيك ، ا بكبلـ
 مف اليمزة ترؾ أف كالصحيح ، ألنو لفظ فصيح بالمعنى البديعمف الًقرف بمعنى القريف  مشتؽ
 بمعنى ( قرآنا الشئ قرٍأتي )  مصدر األصؿ في القرآف:  الفضبلء بعض كقاؿ،  التخفيؼ باب

 لكؿ اسـ:  لغة القرآف:  بعضيـ كقاؿ.  تمكتو بمعنى قرآنا أك راءةق الكتاب قرأت أك ، جمعتو
 كؿ عمى يطمؽ ىذا فعمى ، بالبلـ ؼى ر  عي  إذا العربي ؿالمنز  ليذا اسـ:  كشرعا ] ركني  إذا مقركء

 .(2)مثميا آية أك سكرة عمى إال يطمؽ فبل ، المعجز العربي ؿالمنز  ليذا اسـ : رفاكع ،آية

فيما لمقرآف نفسو  اإلفاضة إلى، كما نحف بحاجة  األكؿ لنقميٌ امصدر ىك ال القرآف الكريـ :ك      
نزلو عمى قمب رسكلو لمتعبد بو ، أيع ، فيك كتاب ا ككحيو المبيفمف مكانو ال تسامى في التشر 

األكؿ  األساسيٌ  لنقميٌ جميع الفرؽ كالمذاىب ىك المصدر ا كعندكلمتفقو فيو كلمعمؿ بما جاء فيو ، 
 . (3)عنو سكاه  الذم ال يعدؿ

                                                           
 . 49ص  د.ت ، ،د.ط دار النداء ، : سطنبكؿإ ، ، مدخؿ إلى النظاـ اإلسبلميٌ   محمد إسماعيؿ عمي :ينظر  (1)
،  2ط،  : مؤسسة الرسالة بيركت ، محمد المصرمٌ ك المحقؽ: عدناف دركيش  ت ،الكميا،  ىػ( 1094 ت) الكفكمٌ أيكب بف مكسى  (2)

 . 72، صـ  1998 /ق 1419
 .228ـ ، ص 1976/ق1396،  3ط، دار العمـ لممبلييف بيركت : ة نشأتيا كتطكرىا ،، النظـ اإلسبلميٌ   الصالح صبحي ينظر :  (3)



35 
 

 إلى كاليادم ، ـاألعظٌ  كمرجع الشريعة ، الخالدةى  اإلسبلـً  معجزةى  يزاؿ كال القرآف كاف كلقد     
 . كاآلخرة الدنيا في ة ،الحق كالسعادة ، الطيبة الحياة ناؿ بو استمسؾ مف ، ـاألقكٌ  السبيؿ

َذا اْلُقْرآَن َييْ  ﴿ تعالى : ، سبحانو قاؿ ا      ِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوُم َوُيَبشُّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن ِإنَّ ىََٰ
اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجرًا َكِبيرًا  . (1) ﴾ َيْعَمُموَن الصَّ

بُّْكْم َوِشَفاٌء لَّْما ِفي  ﴿ :  كجؿٌ  عزٌ ، كقاؿ ا      َيا َأيَُّيا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعَظٌة مّْن رَّ
ُدورِ   . (2)  ﴾ َوُىًدى َوَرْحَمٌة لّْْمُمْؤِمِنينَ  الصُّ

 

 :الكريم  الُقرآن صور النظام في

 لككف ة؛اإلنسانيٌ  لممجتمعات األعمى المثؿ ؿتمث كالتي الرائعة، ةالقرآني األمثمة بعض كىذه     
 لعقيدةا كألفَّ  ألصكليا، كالجامع ليا، المشرع األعظـ المنياج ىك تعالى ا عند مف المنزؿ رآفالق

 ذاألخ عمى الجميع كيحض ببعض، بعضو المجتمع ىذا يربط الذم األكحد الن ظاـ ىي اإلسبلميَّة
 :يمي ما كاألسس كاألصكؿ التشريعات ىذه كمف الكريـ، رآفالق كدستكر اإلسبلـ، بمبادئ

 :معا كالمرأة الرجؿ إصبلح - 1

 األعراض صيانة بيا يتـ كقكاعد أصكؿو  ةعد إلى الكريمة آياتو أثناء في الكريـ رآفالق عرىض     
ا، كلممرأة لمرجؿ التَّشريعات مف جممة بلؿخ مف كذلؾ المجتمع، في كاألنساب  اإلسبلـكجعؿ  أيضن

الزكاج كسيمة لربط الرجؿ بالمرأة ، كقضى عمى فكضى الجاىمية في األمكر الجنسية ، كرفع مف 
 . (3)تككف كسيمة لمذة فقط  أفشأف المرأة ، كأبعدىا عف 

وا ِلْمُمْؤِمِنينَ  ُقلْ ﴿ : لمرجاؿ،  تعالى، ا  كقاؿ       َذِلكَ  ُفُروَجُيمْ  َوَيْحَفُظوا َأْبَصارِِىمْ  ِمنْ  َيُغضُّ
 .(4) ﴾ َيْصَنُعونَ  ِبَما َخِبيرٌ  المَّوَ  ِإنَّ  َلُيمْ  َأْزَكى

                                                           
.  9 /17،اإلسراء  (1)
. 57 / 10، يكنس  (2)

 .45ـ ،  ص 1976 ، 3ط، ر الكتاب الجديد دا بيركت : ؿ العدالة ،ظفي  ، المجتمع اإلسبلميٌ  منجدصبلح الديف  ينظر: (3)
.30 / 24،  كرنال (4)
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فيندرج تحتو  ،كـ الكريمة حكـ النظر عمى العم اآليةفي  ، سبحانو كتعالى، ذكر ا إذ  "     
الزنا ذرائع  لككف قطع  ، ، كخص المؤمنيف مع تحريمو عمى غيرىـ المستأذفغض النظر مف 

 . (1)بذلؾ ممف سكاىـ "  كأكلىبيا  أحؽالتي منيا النظر ىـ 

 َأْبَصارِِىنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  ِلْمُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ ﴿ : النساء حؽ   فيا ، سبحانو تعالى،   كقاؿ     
 َولَ  ُجُيوِبِينَّ  َعَمى ِبُخُمرِِىنَّ  َوْلَيْضِرْبنَ  ِمْنَيا َظَيرَ  َما ِإلَّ  ِزيَنَتُينَّ  ُيْبِدينَ  َوَل  ُفُروَجُينَّ  َوَيْحَفْظنَ 
 َأوْ  ُبُعوَلِتِينَّ  َناءِ َأبْ  َأوْ  َأْبَناِئِينَّ  َأوْ  ُبُعوَلِتِينَّ  آَباءِ  َأوْ  آَباِئِينَّ  َأوْ  ِلُبُعوَلِتِينَّ  ِإلَّ  ِزيَنَتُينَّ  ُيْبِدينَ 

 َغْيرِ  التَّاِبِعينَ  َأوِ  َأْيَماُنُينَّ  َمَمَكتْ  َما َأوْ  ِنَساِئِينَّ  َأوْ  َأَخَواِتِينَّ  َبِني َأوْ  ِإْخَواِنِينَّ  َبِني َأوْ  ِإْخَواِنِينَّ 
ْرَبةِ  ُأوِلي  ِبَأْرُجِمِينَّ  َيْضِرْبنَ  َولَ  النَّْساءِ  رَاتِ َعوْ  َعَمى َيْظَيُروا َلمْ  الَِّذينَ  الطّْْفلِ  َأوِ  الرَّْجالِ  ِمنَ  اإلِْ
 . (2) ﴾ ُتْفِمُحونَ  َلَعمَُّكمْ  اْلُمْؤِمُنونَ  َأيُّوَ  َجِميًعا المَّوِ  ِإَلى َوُتوُبوا ِزيَنِتِينَّ  ِمنْ  ُيْخِفينَ  َما ِلُيْعَممَ 

المؤمنيف  النساء عمى طريؽ التأكيد لدخكليف تحت خطاب ا ، سبحانو كتعالى ، خصَّ  "     
ا بالغض قبؿ حفظ الفرج ، ألف النظر كسيمة إلى  ما سائر الخطابات القرآنية ، كبدأتغميبان ك

كلى ، كاستثنى سبحانو بدانيف باألعف إبداء الزينة في مكاضعيا مف أ عدـ حفظ الفرج ، كنيى
 .   (3)اـر  إال ما ظير منيا ، كال يظيرنيا إال لمزكج أك ذكل المح ، فقاؿ : مف ىذا النيي

 :المناسبةاإلسبلمية  بالتشريعات األسرة إصبلح - 2

خص اإلسبلـ األسرة كىي نكاة المجتمع ، بنص خاص بيا يكجب العدؿ كالصبلح فييا ،      
، (4)الطبلؽ في كأحكاليا لظيركفيا المناسبة القيرآنيَّة بالتشريعات سرةاألي  إصبلحي  أيضا ذلؾ كمف

 . (8) كغيرىا الفركج كًحفظ االستئذاف كآداب ،(7) كالظ يار،  (6) كاإليبلء ،(5) كالن شكز

 َولَ  َكْرًىا النَّْساءَ  َتِرُثوا َأنْ  َلُكمْ  َيِحلُّ  َل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا﴿ : تعالى ا ، سبحانو قاؿ      
 َفِإنْ  ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُىنَّ  ُمَبيَّْنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  ْأِتينَ يَ  َأنْ  ِإلَّ  آَتْيُتُموُىنَّ  َما ِبَبْعضِ  ِلَتْذَىُبوا َتْعُضُموُىنَّ 

                                                           
 .  28ـ ، ص 2007/ق 1427، ط .المجمد الرابع ، د ،دار الحديث  القاىرة : ،، فتح القدير  :  محمد بف عمي الشككانيٌ  (1)
 . 31 / 24، النكر  (2)
 . 30ص  ،ـ 2007/ق 1427، ط .دار الحديث ، د القاىرة : ،، فتح القدير  محمد بف عمي الشككانيٌ  : 3))
(4)

ْطلٌُِق،َرْفعُالطالق: مخصوصةبألفاظالزوجٌنبٌنالمنعقدالنكاحقٌدالتَّ
،

المعجمالوسٌط
،

.563ص
 

(5)
هوالناشروالرجل،الواجبةزوجهاطاعةعنخرجتالتًوهً،وناشزةاشزنوامرأة؛ناشزوهًونشوزانشزانشز:النُّشوز

.922،المعجمالوسٌط،صحجرهاأوزوجتهعلىاإلنفاقعنامتنعالذي
(6)

.34،ص،المعجمالوسٌطمدةالّزوجةوطءتركعلىالٌمٌنحكمومضمونه،الفقهأبوابمنباب:ٌالءاإل
(7)

هار .الفخذأوالبطنأوكالظهرإلٌهالنظرعلٌهٌحرممنهابجزءأوالتأبٌدعلىعلٌهمحرمةبامرأةزوجتهالرجلبِّهٌشأن:الظِّ

 .578المعجمالوسٌط،صكأمً،علًأنتِ:لزوجتهٌقولكأن
 18ـ ،  ص 1976 ، 3ط،  ار الكتاب الجديدد بيركت : ؿ العدالة ،ظفي  ، المجتمع اإلسبلميٌ  منجد صبلح الديف ينظر : 8))
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نْ *  َكِثيرًا َخْيرًا ِفيوِ  المَّوُ  َوَيْجَعلَ  َشْيًئا َتْكَرُىوا َأنْ  َفَعَسى َكرِْىُتُموُىنَّ   َمَكانَ  َزْوجٍ  اْسِتْبَدالَ  َأَرْدُتمُ  َواِ 
ْثًما ُبْيتَاًنا َأتَْأُخُذوَنوُ  َشْيًئا ِمْنوُ  تَْأُخُذوا َفاَل  ِقْنَطارًا ِإْحَداُىنَّ  َوآَتْيُتمْ  َزْوجٍ   . (1)﴾ ُمِبيًنا َواِ 

 بتنازؿ أك ،منو  بعضو  أك ميرىا ترؾل،  توؽ عمى زكجأف يضيَّ  الزكجعمى  اإلسبلــ حرٌ      
راري  زكجاتيـ عىٍضؿي  لؤلزكاج يحؿ  ك  ؛حقكقيا مف آخرى  حؽ   أم   عف  في قىٍعفى ك  إذا بالعدؿ، بيفَّ  كالض 
نا  ممَّا ذلؾ كغير كالكيسكة، النَّفقةً  مف حقكقيفَّ  أداءك ، يجب مصاحبتيـ بالمعركؼ ك  الن شكز، أك الز 
ذا ، بو تعالى،   ا أمىرى  في  اكثيرن  اكاف في الصبر عمى ذلؾ كراىية ، فعسى أف يككف فيو خيرن  كا 

كج كراىيةى الد نيا كاآلخرة ، كفي حالة  ـى  كال لزكًجو الزَّ رى  المكركه استبداؿ إرادةي  تىعقيبيا الكراىيةى  أفَّ  جى
 ألنَّو عىنكةن؛ مف ميكرىفَّ  شيءو  ذي أخ يحؿ   بلف ، بأخرل كيتزكَّج زكجتو، ييطم ؽ أفكأراد  بضد ه؛
 . (2) مف زكجتو إيَّاه ذهبأخ كآخذه ظالـ حق يا،

 :بيف أفراد المجتمع  االجتماعيٌ  التكافيؿ - 3

 كالمحتاجيف كاليتامى كالمساكيف الفيقىراء لحقكؽ كالر عاية العناية عمى قائـ االجتماعيٌ التكافؿ       
يككف في مجتمعو فقراء مديقعيف ،  أف اإلسبلـ ، كلقد استنكرعمييـ  كاإلنفاؽ المساعدة أنكاع إلى

مر أف يقدـ فأبيف األغنياء ،  ف يككف الفقراء ببل ماؿ ، كيككف الماؿ متداكالن ، كأ ميترفيف كأغنياء
، كعمى أمكر  مف أبناء المجتمع لينفؽ عمى الفقراء كذكم الحاجات كؿ مسمـ مف مالو قدرنا معمكمنا
 . (3)كمو  أخرل تفيد المجتمع اإلسبلميٌ 

 ْنَبَتتْ أَ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُيمْ  ُيْنِفُقونَ  الَِّذينَ  َمَثلُ ﴿ : كتعالى سبحانو ، ا قاؿ     
 . (4)﴾  َعِميمٌ  َواِسعٌ  َوالمَّوُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  ُيَضاِعفُ  َوالمَّوُ  َحبَّةٍ  ِماَئةُ  ُسْنُبَمةٍ  ُكلّْ  ِفي َسَناِبلَ  َسْبعَ 

 كأعظـ استثمار أكبر، ك  الجارية الصدقةىي  المسمميف نفع في الخير مكارد أعظـ مف      
 الصدقة، ك  الجارية الصدقة مكرد ببقاء ، تعالى ، ا بفضؿ ثكابيا يستمر التي كىي لمغير، منفعة

، كىي كمثؿ زارع  كثير أضعافنا تضاعؼ طيب كسب كمف ، تعالى،   خالصة كانت إذا
كالمراد بالسبع سنابؿ ىي التي تخرج في ساؽ كاحد  تخرج سبع سنابؿ ، السنبمة حبةك  ،سنبؿ

                                                           
.20-19 / 4،  النساء (1)

 . 590ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  : محمد بف عمي (2)
 . 69ص ـ ، 1976،  3ط،  ار الكتاب الجديددبيركت :  ؿ العدالة ، ظٌ ، المجتمع اإلسبلمي في  منجد  صبلح الديف ينظر:  (3)
 . 261 / 2،  لبقرة: ا (4)
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لقمح ما فيو مائة حبة ، ا سنابؿكؿ شعبة سنبمة ، كقد يكجد في يتشعب منو سبع شعب في 
 . (1)كىك عمى كؿ شيء قدير   ، سبحانو كتعالى ، بأمر ا تضاعؼالنفقات عماؿ ككذلؾ أ

 ُنْطِعُمُكمْ  ِإنََّما*  َوَأِسيرًا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبّْوِ  َعَمى الطََّعامَ  َوُيْطِعُمونَ ﴿ : كجؿَّ  عزَّ  ، كقاؿ     
 . (2) ﴾ ُشُكورًا َوَل  َجزَاءً  ِمْنُكمْ  ِريدُ نُ  َل  المَّوِ  ِلَوْجوِ 

، ، كطمب رضاه ، تعالىبذلؾ   ف تقربناالمساكي بإطعاميـ األبرارا عمى ىؤالء  أثنى      
 مات كطفبل, شيئا الدنيا حطاـ مف يممؾ ال، الكسب عفالعاجز  الفقير لممسكيف الطعاـ كيطعمكف

 . (3) كغيرىـ المشركيف مف بالحر  في أسر كأسيرا, لو ماؿ كال أبكه

َدَقاتُ  ِإنََّما﴿ : ا تعالى  ، كقاؿ       ُقُموُبُيمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَمْيَيا َواْلَعاِمِمينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْمُفَقرَاءِ  الصَّ
 . (4) ﴾ َحِكيمٌ  َعِميمٌ  َوالمَّوُ  المَّوِ  ِمنَ  َفِريَضةً  السَِّبيلِ  َواْبنِ  المَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي َواْلَغاِرِمينَ  الرَّْقابِ  َوِفي

دىقىة المرادي       لمنصاب، المالؾ الحر   المسمـ عمى تجب، كىي  الكاجبةي  الزكاةي ، ىي  بالصَّ
كىالف كبالنسبة ٍكؿ لحى  ثمانية أصناؼ ، : كالمستحقكف لمزكاة الحصاد حيف فييا الزكاة تجبي  إذ ؛الحى

 الزكاة، جمع يتكلكف الذيف كىـ الزكاة؛ عمى العاممكفك  ، الحاجة أىؿ كىـ كالمساكيف كىـ الفقراء
 الذيف كىـ ؛ ، كالمؤلفة قمكبيـ أغنياء كانكا كلك منيا يعطٍكفى  بؿ الفقر؛ كصؼ فييـ ييشترط كال

الذيف يعانكف  المكاتبكف:، كفي الرقاب كىـ  اإلسبلـ في لمدخكؿ لقمكبيـ تأليفنا الزكاة مف يعطٍكفى 
، كالغارميف كىـ مف احترؽ بيتيـ ، األسرل مف المسمميف  أكالرَّقيؽ المسمـ إعتاؽ أك لفٌؾ رقابيـ 

 الحرب، مصمحة في اإلنفاؽ ككذا لمجياد، المتطك عيف الغزاة إعطاء بذلؾ كالمراد ا، سبيؿ في
 . (5) كابف السبيؿ كىك المسافر،  الجياد أمر يحتاجو ما ككؿ

 :كَّةاألخ مبدأ زاـالت - 4

،  نتا في العصر الجاىميٌ المتيف كا ، ةة كالجنسيٌ ة " محؿ العنصريٌ الدينيٌ  ةاألخكٌ "  فقد حمت     
العالـ  آفاقو مدل ، أصبحت أكسع اإلسبلـ آفاؽمة جديدة ، كجعمت " العرب أ األخكة"  كجعمت

بالجماعة  اإلحساسعند الفرد المسمـ  اأيضن  األخكةىذه  كأكجدتة كحدىا ، كمو ال الجزيرة العربيٌ 

                                                           
 . 386ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  :  محمد بف عمي(1)
 .  9، 8  / 76،  اإلنساف (2)
 .544ـ ، ص2001/ق1422،  1ج  ،1ط ،ىجرالقاىرة :  ، ، تفسير الطبرمٌ  ،ق (3110) ت  الطبرم محمد بف جرير : (3)
 .  60  / 9 ، التكبة   (4)
 .509  - 529ص المصدر نفسو ،:  (5)
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كمصالحيا كخيرىا ، كعند الجماعة بالفرد كمصالحو كخيره ، كنتج عف ىذا  ، ةإلسبلميٌ ا
 .  (1)كبقاؤىا  األخكةمادم ، ىدفيما تمتيف ىذه  المتبادؿ تضامف ركحي ك اإلحساس

 . (2)﴾ ُتْرَحُمونَ  َلَعمَُّكمْ  المَّوَ  َواتَُّقوا َأَخَوْيُكمْ  َبْينَ  َفَأْصِمُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما﴿ : تعالى،ا  قاؿ

 بمنيجو كاالعتصاـ ، كمرضاتو ا حيب عمى فييا يمتقي التي ا، في أخٌكة المؤًمنكفى       
 اجتماع عمى كالحرص كالبذؿ، كالتعاكف كالتناصح المحبة مف حقكقيا، فييا كيىرعكف ، القكيـ
 بيف األخٌكة كعبلقة،  كاإلحساف كالتقكل، كاإلصبلح، األحكاؿ، كتفٌقد كاألذل، الظمـ كدفع الكممة

 كيقكل ، اإليماف ىذا بقٌكة كتىقكل إيمانيـ، بضعؼ تضعؼ النسب، عبلقة مف أقكل المؤمنيف
 . (3) بضعفيا كيضعؼ بقٌكتيا، اإليماف

 :العدؿ مبدأ زاـالت - 5

ذم أتى بو يـ اللقد قامت شرعة اإلسبلـ كميا عمى العدؿ كمحاربة الظمـ ، كاألمر العظٌ      
الذم يعبده الناس " العدؿ " ، كال نجد ىذه الصفة  ، كجؿَّ  عزَّ ، اإلسبلـ انو جعؿ مف صفات ا 

 . (4)العادؿ المطمؽ  في المفيكـ اإلسبلميٌ  ، كجؿٌ  عزٌ ،  في مفيـك الييكد كال النصارل ، فيك 

 كمف اآليات القرآنية التي تتحدث عف العدؿ :

َذا﴿  :تعالى،ا  قاؿ       ُيِحبُّ  َل  ِإنَّوُ ﴿  :تعالى كقاؿ،  (5) ﴾ ُقْرَبى َذا َكانَ  َوَلوْ  َفاْعِدُلوا ُقْمُتمْ  َواِ 
 . (6)﴾  الظَّاِلِمينَ 

 ، كأمر بقكؿ الحؽ كالعدؿ فيو كلك كاف عمى أيكلي القربى ، سبحانو كتعالى ، أكصى ا      
كلك كاف الذم يتكجو الحؽ عميو كالحكـ ذا  إذا حكمتـ بيف الناس كاعدلكا كأنصتكا كال تجكركا ،

تقكلكا غير  أفؽ ، حكمتـ بينو كبيف غيره ، صداقة صديٌ  أكقرابة لكـ ، كال يحممنكـ قرابة قريب ، 
ال بالعدؿ، ا أنزؿ بما بالحكـ يحكمكف، ك إليكـ فيو  احتكـالحؽ فيما   الظالميف مف سيككنكف كا 

 .  (7) لئليماف امتحاف ىك التمكيف ىذا فَّ فإ ، جبللو جؿ ، ا يحبيـ ال الذيف

                                                           
 .38-37ص ـ ، 1976،  3ط، ر الكتاب الجديد دا بيركت : ؿ العدالة ،ظٌ في  ديف منجد ، المجتمع اإلسبلميٌ صبلح ال ينظر  (1)
 . 10/ 49،  الحجرات (2)
 .77ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  : محمد بف عمي (3)
 .16-15ص  ـ ، 1976،  3ط،  دار الكتاب الجديد بيركت : ؿ العدالة ،ظٌ في  ، المجتمع اإلسبلميٌ  منجدصبلح الديف  ينظر: (4)
 . 152 / 6،  األنعاـ (5)
 .40 / 42،  الشكرل (6)
 .666ـ ، ص 2001/ق1422،  1ج ،1ط ،ىجر، القاىرة :  ، تفسير الطبرمٌ  ق( 310الطبرٌم )ت  محمد بف جرير : (7)
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نْ ﴿ :كتعالى  سبحانو،   ا كقاؿ    َخْيرٌ  َلُيوَ  َصَبْرُتمْ  َوَلِئنْ  ِبوِ  ُعوِقْبُتمْ  َما ِبِمْثلِ  َفَعاِقُبوا َعاَقْبُتمْ  َواِ 
اِبِرينَ   . (1)﴾ ِلمصَّ

 التنفيذ، حيث مف صعبنا عموج أف إال بالمثؿ، االعتداء عمى الردا  ،عٌز كجٌؿ ،   لنا شرع     
 زيادة كدكف اعتداء، دكف تمامنا مثمو يككف بحيث ، المثميةب الرد تقديرالرد ، يجب   يستطيعكمف 
مف ظالمو إذا  أف ال يناؿ،  أنزلت ىذه اآلية فيمف أصيب بظبلمة، قاؿ ابف جرير :  العقكبة في

 .  (2) تمكف إال مثؿ ظممو ال يتعداه إلى غيره 

 :التقكل مبدأ اـالتز  - 6

أف يجعؿ المسمـ كقايةن بينو كبيف غضب ا كسخطو؛ كذلؾ ك  ، الصكف كالحماية ىيلتقكل كا
ىي عبادتو  ، سبحانو ، تقكل ا، ك  نكاىيو سبحانو كتعالى، كاجتناب ، باتٌباع أكامره كطاعتو

شيةو لو سبحانو، بفعؿ األكامر، كترؾ النكاىي عف خكؼو مف ا، كعف رغبةو فيما عنده، كعف خ
 . (3) كعف تعظيـو لحرماتو، كعف محبةو صادقةو لو سبحانو كلرسكلو عميو الصبلة كالسبلـ

: كجؿَّ  عزَّ ا ،  كقاؿ،  (4) ﴾ َواأْلَْرَحامَ  ِبوِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي المَّوَ  َواتَُّقوا: ﴿ تعالى، ا  قاؿ     
 . (5) ﴾ اُكمْ َأْتقَ  المَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ ﴿ 

 َسيَّْئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  َوُيَكفّْرْ  ُفْرَقاًنا َلُكمْ  َيْجَعلْ  المَّوَ  َتتَُّقوا ِإنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا﴿ : تعالى،  كقاؿ     
 . (6)﴾  اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوالمَّوُ  َلُكمْ  َوَيْغِفرْ 

 فرائضو ، كاجتناب معاصيو ، كترؾ خيانتوً  كأداء ا بطاعتو أف يتقكا يفيجب عمى المسممك      
ليس صاحب الماؿ كال الجماؿ كال الجاه كال  كأكـر الناس ،أماناتكـ  كخيانةرسكلو  كخيانةً 

 ، يجعؿ لكـ"فيٍرقىاننا لىكيـٍ  يىٍجعىؿٍ " ، ىك التقيٌ  ،سبحانو كتعالى،  ريـ عند اكلكف الك ،السمطاف
،  يـعميإياكـ  صرهً بنى  المشركيف أعدائكـمف  ـ السكءى طًؿ مف يبغيككبا  حق كـبيف   كفرقنافضبلن 
عطائً   سترىا، كيغطييا كي كـ ما سمؼ مف ذنكبكـ بينكـ كبينوا عن بيـ ، كيمحك فرى الظَّ  ـككا 

                                                           
 .126 / 16،  النحؿ (1)
 .256ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  :  محمد بف عمي (2)
(3:)

.9م،ص1،2112،عمان:دارالنفائس،ط التقوىتعرٌفهاوفضلهاومحذوراتهاوقصصمنأحوالهاعمراألشقر،
 .1 /4،  ءالنسا  (4)
 .13 / 49،  الحجرات (5)
.29 / 8،  األنفاؿ  (6)
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 ك ، ذلؾ بفعًمو مف ا ، تعالى ،  العظيـ الفضؿي  لو ذلؾ يىفعىؿي  ، كمف  ـ بياكخذـ ، فبل يؤاكعمي
 . (1) كعدىه الذم الجزاءى  ربو مف ستحؽَّ ي

 

 :كالرَّحمة الر فؽ مبدأ لتزاـاكىك نظاـ في  – 7

ف ما كصى بو األكالد بآبائيـ مف رحمة عند كبرىـ ، كالعناية بيـ كمف صكر الرحمة بالقرآ    
 . (2)عنيـ كىـ بأمس الحاجة ليـ عند كبر سنيـ  كعدـ إىماليـ أك االبتعاد ، عمييـ كاإلنفاؽ

ْيَنا ﴿اؿ ا تعالى : ق       نَسانَ  َوَوصَّ  ِفي َوِفَصاُلوُ  َوْىنٍ  َعَمىَٰ  َوْىًنا ُأمُّوُ  َحَمَمْتوُ  ِبَواِلَدْيوِ  اإلِْ
ن اْلَمِصيرُ  ِإَليَّ  َوِلَواِلَدْيكَ  ِلي اْشُكرْ  َأنِ  َعاَمْينِ   ِعْممٌ  ِبوِ  َلكَ  َلْيَس  َما ِبي ُتْشِركَ  َأن َعَمىَٰ  َجاَىَداكَ  َواِ 

 َفُأَنبُّْئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ُثمَّ   ِإَليَّ  َأَنابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ   َمْعُروًفا الدُّْنَيا ِفي َوَصاِحْبُيَما  ُيَماُتِطعْ  َفاَل 
 . (3) ﴾َتْعَمُمونَ  ُكنُتمْ  ِبَما

ما مف حقيٌ  أفبالشكر  داللة عمى  كر ليما مقترنناىذه الكصية بالكالديف ، كفي جعؿ الش     
حممتو في بطنيا كىي تزداد كؿ يـك  أنياضعؼ ،  كأشدىا كأكبرىاالحقكؽ عمى الكلد  عظـأ

ضعيفة الخمقة ثـ يضعفيا الحمؿ ،أم : حممتو بضعؼ  المرأة أفكقيؿ :  ، عمى ضعؼ اضعفن 
في الدنيا كال طاعة صاحبيما أف يك  غيره ، إلى ال  لؤلمرالرجكع  أف اآليةعمى ضعؼ ، كبينت 

 .  (4)ال عمـ لنا بشركتو  فيما  ليما

 :كالتعاكف  كاإليثار الحب مبدأ التزاـ - 8

د اإلسبلـ مقدار ىذا الحب عمى الحب الدائـ ، كقد حد اجعؿ اإلسبلـ ىذا المجتمع قائمن      
مف شركط اإليماف ، كأيضا جيد اإلسبلـ أقصى  اا ، كجعؿ اإلسبلـ المحبة شرطن رائعن  تحديدنا

ىا عف كؿ ما ينافي المؤمنيف بعضيـ لبعض ، فأداف كمنع في جتمع منزٌ جيده أف يككف ىذا الم
،  كحث اإلسبلـ عمى  (5) ، فبل مكاف لمظمـ في المجتمع اإلسبلميٌ  سبيؿ تقكية التضامف الركحيٌ 

ؤدم ي تتكالنافعة ، ال ، كالتعاكف في األمكر االيجابية كافة المجتمع بيف المسمميف  التعاكف في

                                                           
 .127ـ ، ص 2001/ق1422،  1ج  ،1ط ،ىجر، القاىرة :  ، تفسير الطبرمٌ  ،ق (310) ت  الطبرمٌ  محمد بف جرير:  (1)
 .46ـ ،  ص 1976 ، 3ط، ر الكتاب الجديد دا بيركت : ة ،ؿ العدالٌ ظٌ في  ديف منجد ، المجتمع اإلسبلميٌ صبلح ال :ينظر 2)  )
 .15-14 /31،  لقماف  (3)
 .286ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  : محمد بف عمي (4)

.49-48ص ـ ، 1976، 3ط،  ار الكتاب الجديدد بيركت :  ؿ العدالة ،ظفي  ، المجتمع اإلسبلميٌ  منجدصبلح الديف  ينظر : ((5
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،  خير الجماعة ، كمصالح الفرد ليست منفصمة عف مصالح المجتمع اإلسبلميٌ خير الفرد ك إلى 
 . (1)فيك يعني بالفرد ، كالفرد يعني بمصالح المجتمع أيضا 

ُؤوا َوالَِّذينَ ﴿ :  كجؿَّ  عزَّ  ، قاؿ       يَمانَ  الدَّارَ  َتَبوَّ  َوَل  ِإَلْيِيمْ  َىاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبِمِيمْ  ِمنْ  َواإلِْ
 ُيوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  ِبِيمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأْنُفِسِيمْ  َعَمى َوُيْؤِثُرونَ  ُأوُتوا ِممَّا َحاَجةً  ُصُدورِِىمْ  ِفي ِجُدونَ يَ 

 . (2) ﴾ اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  َنْفِسوِ  ُشحَّ 

ًب األنصار ك       ببيكتيـ  أنيـ كاسكىـ ممياجريف،ل كحبيـ أنفسيـ، كشرؼ كرميـ،كمف  ٌشدة حي
 كعدـ ككرميـ، كشرفيـ، فضميـ،،عٌز كجٌؿ ، في كتابو الكريـ كبيف ا ،كطعاميـ ، أمكاليـك 

يثارىـ حسدىـ،  ،ريف مف الفيءالمياج أكتىبعد ما  ،ىـ حسادناال يكجد في قمبك كأنو  ،الحاجة مع كا 
كلك كاف بيـ حاجة  ،، إيثاران ليـ بيا عمى أنفسيـ  بالمفمحيف األنصار، تعالى ، كصؼ ا ك 

 . (3)  ثركا بو مف أمكاليـ عمى أنفسيـكفاقة إلى ما آ

 : بالعيد فاءالك  مبدأ الًتزاـ - 9

 أك عقد، إبراـ عمى العيد كيتكقؼ بيا، ككثالن كعدـ العيكد، تنفيذ ىك بالعيد الكفاءك       
 الكفاء ألفَّ  كذلؾ د؛بالعي كااللتزاـ احترامو، العقد ذلؾ تجاه الشخص كاجب كيككف عيد، إعطاء
حدل العظماء، صفات مف صفة بالعيد فالكفاء كسعادتو، اإلنساف كرامة أساس بالعيكد  كا 
 ا صٌمى،  المصطفى الرسكؿ بيا كأمر ، تعالى ، ا بيا أمر التي األخبلؽ كمكاـر الصفات

 . (4) كسٌمـ عميو

 . (5) ﴾ ِباْلُعُقودِ  َأْوُفوا اآَمُنو  الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا﴿ : تعالى،  ا قاؿ     

 الَِّذينَ  ِإنَّ *  اْلُمتَِّقينَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  َفِإنَّ  َواتََّقى ِبَعْيِدهِ  َأْوَفى َمنْ  َبَمى﴿ تعالى : ،  قاؿ ا     
 َيْنُظرُ  َوَل  المَّوُ  ُيَكمُّْمُيمُ  َوَل  ةِ اآْلِخرَ  ِفي َلُيمْ  َخاَلقَ  َل  ُأوَلِئكَ  َقِمياًل  َثَمًنا َوَأْيَماِنِيمْ  المَّوِ  ِبَعْيدِ  َيْشَتُرونَ 

 . (6) ﴾ أَِليمٌ  َعَذابٌ  َوَلُيمْ  ُيَزكّْيِيمْ  َوَل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِإَلْيِيمْ 

                                                           
 .229ـ ، ص 1976/ق1396،  3، طدار العمـ لممبلييف بيركت : ة نشأتيا كتطكرىا ، ، النظـ اإلسبلميٌ   الصالح يصبح : (1)
 .9 /  59، الحشر (2)
 .525ـ ، ص 2001/ق1422،  1ج  ،1ط ،ىجر، القاىرة :  ، تفسير الطبرمٌ ق ( 310) ت  الطبرمٌ  محمد بف جرير : (3)
(4)

ٌّة،الو  https://www.alukah.net/sharia/0/103419 hgفاءبالعهودوأثرهالمشهود،:شبكةاأللوكةالشرع
 .1/ 5،  المائدة (5)
 .77، 76 /  3،  آؿ عمراف (6)
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 َتْوِكيِدَىا َبْعدَ  اأْلَْيَمانَ  َتْنُقُضوا َوَل  َعاَىْدُتمْ  ِإَذا المَّوِ  ِبَعْيدِ  َوَأْوُفوا﴿ سبحانو كتعالى :،  قاؿ      
 . (1) ﴾ َتْفَعُمونَ  َما َيْعَممُ  المَّوَ  ِإنَّ  َكِفياًل  َعَمْيُكمْ  المَّوَ  َجَعْمُتمُ  َقدْ وَ 

 كقد بغيرىـ، المسمميف لعبلقة الحاكمة األخبلقية األسس أىـ مف كالعيكد بالعقكد الكفاء    
 غدرال عف كناىية بالعقد، كااللتزاـ بالعيد، بالكفاء آمرةن  الشرع نصكص مف الكثير جاءت

نىة كتأديب جية، مف كالعقكد بالعيكد الكفاء بمكاقؼ يةالنبكٌ  السيرة حفىمت كما كالخيانة،  الخكى
 عاىدتمكىا التي،" بالعيكد أكفكا" :تعالى ، كقاؿ ا ، أخرل جية مف لعيكدىـ الناقضيف الغادريف
  بيا أنفسكـ تـكألزم حقكقنا، أنفسكـ عمى بيا كأكجبتـ إياه، عاقدتمكىا التي كالعقكد ربكـ،

ا،  بما منكـ عاقدتمكه كلمف بيا، ألزمكـ بما  منكـ كالتماـ كالكماؿ بالكفاء فأتمكىا فركضن
، كا  ، تعالى ، ييحب مف  تككيدىا بعد فتىنقضكىا تنكثكىا كال أنفسكـ، عمى بيا لو أكجبتمكه

 ألف خيانتيـ؛ ينبغي فبل داء،األع مف خيانتو ييخشى مىفٍ  حتى الخيانة، عف ينيىك  أكفى بالعيد ،
ميؽه  الخيانة  ، نصيب ليـ مف رحمة ا كال يكمميـ افبل  ،يستبدلكف عيد ا  أما مف، ك  ذميـ خي
 . (2) تعالى

دؽ األمانة مبدأ الًتزاـ - 10  :كالص 

دؽ        كؿالق كمطابقة صحيح، ىك ما كفعؿ الحقائؽ تغيير عف بعيدنا بالكاًقع التٌمفظ ىك الص 
ا إنو حيث أرضو، في ،تعالى،  ا سيؼ ييعتبر كىك الكذب، عكس كىك بالًفعؿ،  عند ينتصر دائمن
مَّى ، محمد سٌيدنا كبرسالة ،تعالى،  با المؤمف ًصفات مف كىك الباطؿ، مكاجية مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
مَّـى  سى  الذم الكاًذب عكس عمى بنفسو، كالكاثؽ كالمطمئف القكمٌ  بمظير دائمنا الصاًدؽ كيظير ، كى
 . (3) عنو الناس نظرة كتغٌير المشاًكؿ في ككقكعو كذبو، كشؼ مف خائفنا يبقى

َذا َأْىِمَيا ِإَلى اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّوا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  المَّوَ  ِإنَّ ﴿ : كتعالى سبحانو ، قاؿ       َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َواِ 
: تعالى وقال،  (4)﴾  َبِصيرًا َسِميًعا َكانَ  المَّوَ  ِإنَّ  ِبوِ  َيِعُظُكمْ  ِنِعمَّا المَّوَ  ِإنَّ  ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا َأنْ  النَّاسِ 

    . (5) ﴾ رَاُعونَ  َوَعْيِدِىمْ  أِلََماَناِتِيمْ  ُىمْ  َوالَِّذينَ ﴿ 

                                                           
 . 91 /  16،  النحؿ (1)
.478ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  :  محمد بف عمي (2)
(3)

ٌّة:داراإلٌمان،دط،:سعٌدعبد  .14م،ص2113العظٌم،الصدقمنجاة،اإلسكندر
 . 58/ 4،  النساء (4)
 .  70/32، المعارج  (5)
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 كلقد،  الرساالت ألصحاب زةمميٌ  صفة كاألمانةاألمانات، بأداء ،تعالى ، ا أمرنا كلقد     
مَّى،  النبيٌ  ؼى صً تي ا مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ، ، كأمرنا ا األميف ادؽبالصٌ  قكمو بيف قبكلي  صغره منذ ، كى

ا األمانةك كجو، خير عمى عميو ما المرء يؤدم أف األمانة كمف: العمؿ في األمانةتعالى،   في أيضن
ا  المسئكليةك  و،يخكن كال بو يغدر كال أحدنا، يًغش   ال المسمـ: كالشراء البيع  إنساف كؿ: أمانةأيضن

ا أكاف سكاء عنقو، في أمانة يعتبر شيء عف مسئكؿ  أـ رجبل أكاف كسكاء ابننا، أـ كالدنا أـ حاكمن
 كال أخيو سر يحفظ فالمسمـ: األسرار حفظ في األمانة، ك رعيتو عف كمسئكؿ راعو  فيك ، امرأة
 فيعرؼ الجادة، بالكممة المسمـ يمتـز أف األمانة كمف: الكبلـ في األمانةأسراره، يفشي كال يخكنو
 .  (1) التقكل أىؿ مف كتجعمو الجنة صاحبيا تيدخؿ قد فالكممة كأىميتيا؛ الكممة قدر

فح العفك مبدأ الًتزاـ - 11  :الجميؿ كالصَّ

كفي سبيؿ أف تسكد المحبة في المجتمع أكصى ا دائما بكظـ الغيظ ، بالعفك عمف ظيرت      
 اآلخريف، عند حؽ   مف لمنٍفس عمَّا كالتنازؿ كمىضىى، تقدَّـ ما كنسياف،  ادرة تسيء إلى أخيومنو ب

، أك خكؼ مف بدافع كال خكىر، أك ضىعؼ عف ال بفو  ،، تعالى  ا عند فيما خالصة رغبة كلكف جي
يثارنا  . (2) كيزكؿ يىفنىى ما عمى كيدكـ يبقى ًلمىا كتفضيبلن  الدنيا، عمى لآلخرة صادقنا كا 

ْثُمَيا َسيَّْئةٌ  َسيَّْئةٍ  َوَجزَاءُ  ﴿ تعالى :، سبحانو ك قاؿ ا    المَِّو ِإنَّوُ  َعَمى َفَأْجُرهُ  َوَأْصَمحَ  َعَفا َفَمنْ   مّْ
، كلو اجر عظيـ  المسيء عف كاإلصبلح العفك: الفضؿ اتبمر مف  ك. (3) ﴾الظَّاِلِميَن  ُيِحبُّ  َل 

 عند ا،  سبحانو كتعالى .

 . (4) ﴾ اأْلُُمورِ  َعْزمِ  َلِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َوَغَفرَ  َصَبرَ  َوَلَمنْ ﴿ : كتعالى  سبحانو،  ا قاؿ     

 .  (5) ﴾ اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإنَّ  َواْصَفحْ  َعْنُيمْ  َفاْعفُ ﴿ : كجؿَّ  عزَّ  ، كقاؿ     

 نفكسيـ شرفت الذيف الصادقيف، راألطيا المتقيف صفات كمف الصالحيف، سمات مف العفكك      
ف مف عفا عمف أساء إليو أساءتىو إليو ، فغفرىا لو ، كأ  مراتبيـ ا دعنٌ  متكعى  قمكبيـ كطيرت

                                                           
 .173ـ ، ص 2001/ق1422،  1ج  ،1ط ،ىجر، القاىرة :  ، تفسير الطبرمٌ ق ( 310) ت  الطبريذ محمد بف جرير : (1)
 . 54ـ ، ص 1976 ، 3ط ،الكتاب الجديد  دار بيركت : ؿ العدالة ،ظٌ في  إلسبلميٌ ، المجتمع ا منجدالديف  صبلح ينظر : (2)
 . 40 / 42،  الشكرل ( 3)
 .43 / 42،  الشكرل (4)
.13 / 5،  المائدة (5)
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، كا كىك عمى عقكبتو عمييا قادر ، ابتغاء كجو ا ، فاجر عفكه ذلؾ عمى ا  ،كلـ ييعاقبو بيا 
 . (1) مثيب عمى مف يعفكا ثكابو

 

 :الخير إلى الدعكة مبدأ اـالًتز  - 12

ا ، جعؿ ا الدعكة إلى الخير كالنيي عف ا طاىرن المسمـ نظيفن ففي سبيؿ بقاء ىذا المجتمع      
، منيف ما يجب عميو ، أك يزؿ فيخطئحد المؤ جبات كؿ مسمـ كمسممة ، فقد يجيؿ أالمنكر مف كا

 .( 2)فيجد مف أخيو المؤمف النصح كاإلرشاد 

 َوَيْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َبْعٍض َيْأُمُرونَ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿ : عالىتا  قاؿ     
اَلةَ  َوُيِقيُمونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ   المَُّو ِإنَّ  َسَيْرَحُمُيمُ  َوَرُسوَلُو ُأولََِٰئكَ  المَّوَ  َوُيِطيُعونَ  الزََّكاةَ  َوُيْؤُتونَ  الصَّ
 . (3) ﴾َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  المَّوَ 

ير عمى الداللة       نيَّتو، صفاء حسب عمى مسمـ لكؿ   تتيسَّرك  كريـ، كمقاـ كبير، أجره  ليا الخى
 في اإلسبلـ رايةى  كتيعًمي المسًمـ، المجتمع في المسمميف بيف العبلقة تكط د كىي عزيمتو، كعمك  

 األثىر كتبًرز المنافع، جمب في ةاإلسبلميٌ  عةلمشري العظيـ النيج كتبي ف المسممة، غير المجتمعات
 ا إلى الدَّعكة ىي الخير عمى لمداللة الس بؿ كأعظـ المفاسد، دىرء في الكريـ ا لديف الشريؼ
 كتنبيو كاإلصبلح، الفبلح إلى كالطريؽ الصبلح، سبؿ كتعميميـ المسمميف تكعية: بنكعىييا تعالى
 لو يىنبغي مسًمـ ككؿ نىيجو، عمى كيىسيركا اإلسبلـ، يتَّبعكا لكي ة؛الصَّحيح لمعقيدة المسمميف غىير
ر األمر، ىذا إدراؾ مكانيَّاتو كًعممو قدراتو فيسخ   . (4) سبحانو ا إلى لمدَّعكة كا 

ا، كيفرنا أعمنكا إذا إال األمر، يكلأي  طاعة زاـالت - 13  :طاعتيـ تجب فبل صراحن

 ف التنظيـ أف يككف لممسمميف حاكـفبل تكجد فيو فكضى ، كم منظـ ، إف المجتمع اإلسبلميٌ      
لحاكـ في كؿ شي ، مؤازرة ايجب  ، ك ف حقكقيـ ، كيراقبيـ في أعماليـيرعى أمكرىـ ، كيضم

                                                           
 .526ـ ، ص 2001/ق1422،  1ج  ،1ط ،ىجر، القاىرة :  ، تفسير الطبرمٌ  ق( 310الطبرٌم) ت  محمد بف جرير : (1)
 .62ـ ،  ص 1976، 3ط، ر الكتاب الجديد دا بيركت : ؿ العدالة ،ظٌ في  ، المجتمع اإلسبلميٌ  منجدح الديف صبل ينظر : (2)
 .71 / 9،  التكبة (3)
.556ـ ، ص 2001/ق1422،  1ج  ،1ط ،ىجر، القاىرة :  تفسير الطبرمٌ  ،ق(  310) ت  الطبرمٌ  محمد بف جرير: ( 4)
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فقد شركط  أك ، عة ، فإذا خرج عف الشر بالشرع ، أك ما داـ متصفا بشركط اإلمامٌ  ما داـ متقيدنا
 . (1)ة ، فبل طاعة لو اإلمامٌ 

 اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا المَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا﴿ :  تعالىا ، سبحانو ك  قاؿ     
 َذِلكَ  رِ اآْلخِ  َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوالرَُّسولِ  المَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتمْ  َفِإنْ  ِمْنُكمْ 
 . (2) ﴾ تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخْيرٌ 

مَّى ،الرسكؿ يحكـ حتى شخص يؤمف ال أنو ،تعالى،  ا أخبر      مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  فيما ، كى
 - سبحانو نفىك  تسميما، كيسمـ الشريؼ حكمو مف حرجا نفسو في يجد كال ، نكازؿ مف بو نزؿ
مَّى،   الرسكؿ إلى يتحاكـ لـ عمف اإليماف - بالقسـ مؤكدا نفيا مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كيرضى ، كى

، كفسقيـ كبظمميـ الٌمو أنزؿ بما يحكمكف ال الذيف الكالة بكفر حكـ أنو كما - لو كيسمـ بحكمو
، كأمر الناس بطاعتيـ القضاة كالكالة إذا حكمكا بيف الناس أف يحكمكا بالحؽ ،  ،تعالى ،أمر اك 

مَّى ،كامره كنكاىيو ، كطاعة رسكلو ألكىي امتثاؿ  ، كجؿٌ  عزٌ ، ا كطاعة  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ، كى
 . (3)ىي فيما أمر بو كنيى عنو " 

 . ( 4)  ﴾ الظَّاِلُمونَ  ُىمُ  َفُأولََِٰئكَ  المَّوُ  َأنَزلَ  ِبَما َيْحُكم لَّمْ  َوَمن ﴿كقاؿ ا تعالى :      

 :لممجتمع العامَّة كاآلداب الحرماتيرعى  نظاـ اإلسبلـ  – 14

 كيصكنيا، أخيو حرمة منيـ كؿ يعظـ أف المسمميف، بيف ككاجباتيا األخكة حقكؽ مف     
، كالجماعة الفرد كسعادة ألمف كتحقيقنا ،كجؿٌ  عزٌ ،   ا ألمر امتثاالن  عمييا، االعتداء كيجتنب

ف  النفس: كىي ثبلثة تنتيؾ؛ كأال مسمميفال بيف فيما تصاف أف يجب التي الحرمات أعظـ كا 
 ةمسؤكليٌ  كمف كمالو، كعرضو دمو حرمة يعظـ أف أخيو عمى لممسمـ فيجب، كالماؿ كالعرض
 المجتمع في فرد كؿ يككف حتى كيحرسكىا، الثبلث الحرمات ىذه يصكنكا أف بينيـ فيما المسمميف
 . (5) مطمئنا آمنا المسمـ

 

                                                           
 .61ـ ،  ص 1976 ، 3ط،  ار الكتاب الجديدد بيركت : ؿ العدالة ،ظٌ في  اإلسبلميٌ ع ، المجتم منجد صبلح الديف ينظر : (1)
 .59/ 4،  النساء (2)
 .642ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  : محمد بف عمي (3)
 . 45 / 5،  المائدة  (4)
(5)

ٌّة، /https://www.alukah.net/sharia/0/116430،المسلمٌنحرماتتعظٌم:شبكةاأللوكةالشرع

https://www.alukah.net/sharia/0/116430/
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 . (1) ﴾ َنْفَسوُ  َظَممَ  َفَقدْ  المَّوِ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ : ﴿ كتعالى سبحانو ، ا قاؿ     

َذا ﴿: كجؿَّ  عزَّ ، كقاؿ       ِمنْ  الَِّذينَ  اْستَْأَذنَ  َكَما َفْمَيْستَْأِذُنوا اْلُحُممَ  ِمْنُكمُ  اأْلَْطَفالُ  َبَمغَ  َواِ 
   .(2)﴾َقْبِمِيمْ 

 َجَعْمَناُكمْ  َوَكَذِلكَ  ﴿:  ا ، تعالى قكؿ بو حقؽيت الدكلية عبلقاتفي ال نظاـالكريـ ف القرآك  -15
 . (3) ﴾ َشِييداً  َعَمْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَمى ُشَيَداءَ  ِلَتُكوُنوا َوَسطاً  ُأمَّةً 

 ةاإلسبلميٌ  الدكلة تقيميا التي ةالخارجيٌ  كالصبلت العبلقات ىي اإلسبلـ في الدكلية العبلقات     
 كاجو فقد،ة اإلسبلميٌ  لمشريعة كفقنا معينة أىداؼ لتحقيؽ كاألفراد كالجماعات الدكؿ مف غيرىا مع

 معيا يتعامؿ أف في كنجح التعقيد، بالغة اقتصادية كأحكاالن  سياسية أكضاعنا نشأتو منذ اإلسبلـ
 عافكأ المستأمنيف، كاستقبؿ المعاىدات، فعقد السابقة؛ كؿالدٌ  أساليب عف يختمؼ متميز بأسمكب

 الخارجية؛ العبلقات كأقاـ كفاكض القبائؿ، مع كتحالؼ الكفكد، كبعث الممكؾ، كراسؿ الضعفاء،
مَّى،  نبيو كسنة ا كتاب مف مستمد   إسبلميٌ  بتصٌكر ذلؾ كؿ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ، كفضؿ  كى

ؾ جعميـ امة عدالن ، ككذل ـ أمة كسطناركـ مف أىؿ األدياف ، بأف جعميعمى غي اإلسبلـ المسمميف
ى ا عميو صمٌ ، محمد  ليككنكا شيداء لؤلنبياء كالرسؿ عمى أيمميـ بالببلغة ، كيككف الرسكؿ

 . (4)ـ بو مف عند ا ، عٌز كجٌؿ عمييـ بإيمانيـ بو ، كبما جاءك ا، شييدن ـكسمٌ 

 : لمقضاء عممي نظاـف القرآك  -16

 المنزؿ ا كبلـ فيك, اإلسبلميٌ  التشريع مصادر مف كاألساسيٌ  األكؿ المصدر ىك: الكريـ القراف
 السكر كانقسمت, سكرة 114 عمى الكريـ القراف يحتكم ،ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ ،  محمد رسكلو عمى
 السكر أما, ا كعبادة كاإليماف العقيدة أسس عالجت،  المكية السكر أما ،يةكمدنٌ  يةمكٌ  إلى

 .األمكر مف كغيرىا الحكـ كقكاعد كالحدكد عامبلتالمك , العبادات أمكر عالجت ةالمدنيٌ 

 ِفي َيِجُدوا ل ُثمَّ  َبْيَنُيمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُّْموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  ل َوَربّْكَ  َفال ﴿:  قاؿ ا ، تعالى 
 . (5) ﴾َتْسِميماً  َوُيَسمُّْموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرجاً  َأْنُفِسِيمْ 

                                                           
.1/  65،  الطبلؽ (1)
 . 59/  24،  النكر (2)
 .143 / 2،  البقرة (3)
 .630ـ ، ص 2001/ق1422،  1ج  ،1ط ،ىجر، القاىرة :  ، تفسير الطبرمٌ ق ( 310الطبرٌم ) ت  محمد بف جرير:  (4)
 .65 / 4، النساء (5)
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 يسير أف يريد مسمـ لكؿ جدان  ميـ أساس كفييا المطير، الشرع قكاعد فم عظيمة قاعدةكىنا     
 وأنٌ :  سةالمقدٌ  الكريمة نفسوبً  ، ييقسـتعالىأف ا ،  ، ميمة حقيقةكىي  ، ا مفكىدل  نكر عمى
مَّى،  الرسكؿ ـحكٌ يي  حتى أحد يؤمف ال مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  فيك بو ـى كى حى  فما ، األمكر جميع في ، كى

ذاك ;  اكظاىرن  اباطنن  لو االنقياد يجب الذم الحؽ  في يجدكف فبل ، بكاطنيـ في ؾيطيعكنٌ  مكؾحكٌ  ا 
ا غيرؾ، مكف أحدن ال يحكٌ ، ك بينيـ في جميع أمركرىـ  يجعمكؾ حكمنا، ك بو حكمت مما احرجن  أنفسيـ

ال يخالفكنو في ،ا كينقادكا ألمرؾ كقضائؾ انقيادن  ، الشؾؽ أك ثـ ال يجدكا الضي ،فتقضي بينيـ
 . (1) شيء

 ِخَفافاً  اْنِفُروا ﴿:  العاـ النفير مرمى يحقؽ،  في الحرب ةكالجنديٌ  لمدفاع نظاـاإلسبلـ في ك  -17
 . (2) ﴾ اِ  َسِبيلِ  ِفي َوَأْنُفِسُكمْ  ِبَأْمَواِلُكمْ  َوَجاِىُدوا َوِثَقالً 

يجابو  كاألمكاؿ باألنفسالجياد كىك كمف أنظمة اإلسبلـ لمدفاع عف المسميف، النفير العاـ ،      كا 
أعظـ كأنفسيـ ، كالجياد مف  بأمكاليـ كاألغنياءعمى العباد ، فالفقراء يجاىدكف بأنفسيـ ، 

 مرسكمة ةخيط يف ،فًّاص ا يؿً سىب يف القتاؿ دى عن أىٍنفسيـ كفيصف الَّذيف يحب ، كاالفرائض 
 افه بيني ـ، كأىنَّي الكاحدة ةرًبيالح يـي تقياد رامأىك  ذكففٌ نكيي  ،الجياد يف تكفبكيث كىل،لمق جامعة ةدميكح
وي بىع رص قىد ميتناسؽ ، محكـ مؿ كال فيرجة فيو فىميس ، عضب ىًإل ضي  ىصمٌ  ، النبيٌ  كاف كليذا،  خى
 كخططو، ترتيبو عمى كيشرؼ،  بنفسو كيقكده الجيش كيعبئ ، الجياد إلى يدعك ، ـكسمٌ  عميو ا
 تعبئة حالة في كاف الذم ، األكلى اإلسبلـ دكلة جيش يشكمكف جميعنا فالمسممك  كاف كقت في

 عجز فيو كاف كمف ، كالضعيؼ كالمريض ، الخركج مف الكريـ القرآف أعفاه مف باستثناء ، عامة
 . (3) جسدينا

  

 

 

 

 
                                                           

.646ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  : محمد بف عمي (1)
 . 41 / 9، التكبة (2)
 .459ـ ، ص 2007/ق 1427، د.ط دار الحديث ،القاىرة :  ، فتح القدير ، الشككانيٌ  : محمد بف عمي (3)
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 ة وحثها على النظام والتنظيم وأمثلة من ذلك .ة النبوي  : السن  المبحث الثاني

 : الشريفة ة مفيوم السنّ 

 . (1) مرضية غير كلك الطريقة:  كالتشديد بالضـ لغة كالس ٌنة

مَّى،  النبي عف أيثر ما:  صطبلحاال في الس ٌنةك  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  أك تقريرأك فعؿ أك قكؿ مف ، كى
ٍمًقية صفة ميقٌية أك خى  عند الحديث ترادؼ بيذا كىي ، بعدىا أك البعثة قبؿ كاف سكاء ، سيرة أك خي

 . (2) بعضيـ

مَّى،   النبيٌ  عف نيًقؿ ما:  األصكلييف اصطبلح فيالس ٌنة ك       مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  أك قكؿ مف ، كى
 . (3)تقريرأك فعؿ

 غير مفعميو أفضؿ الصبلة كالتسميـ  النبيٌ  عف ثبت ما:  الفقياء اصطبلح فيالس ٌنة ك      
 . (4) تاركو يعاقب كال فاعمو بيثا ماك ، كجكبكال افتراض

سبحانو  ،، كصاحب ىذا المنياج ىك ا اإللييٌ ىك مف المنياج  ككؿ ما يصدر عف النبيٌ "      
 جؿ شأنو ىك كاضعو ا أفتعني  ا إلى وتضافا  ك فيقاؿ : منيج ا ،  إليوكتعالى ، كيضاؼ 

 . (5)"الصراط أكىذا المنيج  إلىلداعي انو غايتو كمنتياه ، كالرسكؿ الكريـ ىك اكمحدده ، كما 

 : ة فيو في المدينة المنورة ، وتطبيق السنّ المجتمع الجديد 

مَّى، كجو الرسكؿ       مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ف مكة لممدينة ، كاستجاب المسممكفالدعكة لميجرة م،  كى
مَّى،  كترككا كؿ شي في سبيؿ تنفيذ تكجيات النبيٌ ،  كفالصادق مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ، كنجحت  كى
الكضع  كبدأ ،أيضاىاجر ىك  أصحابوالرسكؿ الكريـ عمى  أطمأف أفكبعد  ،سبلـ بأمف ك اليجرة 

مَّى ، ككاف النبيٌ  ، اا جديدن طن ماالجتماعي يتخذ ن مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى في مكة قد كضع بعض  ، كى
                                                           

محمد ك المحقؽ: عدناف دركيش ، ة الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكيٌ ، ( ىػ 1094 ت) الكفكمٌ  كب بف مكسى: أي( 1)
 ، 497صـ ،  1998/ق  1419،  2 ط،  : مؤسسة الرسالةبيركت المصرم ، 

ـ ، ص 1978/ق1398،  2ط، ة يٌ المكتبة اإلسبلم بيركت : ، ، السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلميٌ  السباعيٌ مصطفى  ينظر : (2)
47-48 . 

 . نفسوينظر : المصدر  (3)
 .نفسو ينظر :المصدر  (4)
.37، ص ـ 1983/ق1404،  2طمؤسسو الرسالة ، بيركت:  ، الخصائص العامة لئلسبلـ ، القرضاكمٌ  يكسؼ : (5)
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متطكر ،  بتنظيـ سياسيٌ  أشبوة كالسيادة ، التي ىي ة التي تنظـ شكؿ السيطر النظـ االجتماعيٌ 
 ىك يعيش ك  ، اسيٌ ؿ سيجر  م يخطط لقياـ دكلة نقكؿ عنو بأنوالذ القائد السياسيٌ  أفكمف المعمكـ 

 ، إليو يكحى اكميـ ، كالرسكؿ الكريـ كاف نبيناكيتعرؼ عمى مش يتكاجد بشكؿ دائـ بيف الناس ك
، كعندما ىاجر بدعكتو التي بدأىا بمكة إلى  أبدازعامة نو يطمب الأ كليس في حسبانو أبدنا

اأ ، لكجكده فييا في يثرب لةأكمؿ تخطيتو لبناء الدكٌ  ، المدينة  . (1) صالحة لمدعكة رضن

ِلكَ  ﴿ تعالى : ، قاؿ ا        َولَ  اْلِكتَابُ  َما َتْدِري ُكنتَ  َأْمِرَنا َما مّْنْ  ُروًحا ِإَلْيكَ  َأْوَحْيَنا َوَكذََٰ
يَمانُ  نَّكَ  ِمنْ  نََّشاءُ  َمن ِبوِ  نَّْيِدي ُنورًا َجَعْمَناهُ  َولََِٰكن اإلِْ  .(2) ﴾مُّْسَتِقيٍم  ِصرَاطٍ  ِإَلىَٰ  َلَتْيِدي ِعَباِدَنا َواِ 

َذا ﴿عز كجؿ : ، كقاؿ ا        اْئِت  ِلَقاَءَنا َيْرُجونَ  َل  الَِّذينَ  َبيَّْناٍت َقالَ  آَياُتَنا َعَمْيِيمْ  ُتْتَمىَٰ  َواِ 
َذا َغْيرِ  ِبُقْرآنٍ  ِإَليَّ  ُيوَحىَٰ  َما ِإلَّ  َأتَِّبعُ  ِإنْ  َنْفِسي ِتْمَقاءِ  ِمن ُأَبدَّْلوُ  َأنْ  ِلي َيُكونُ  َما َبدّْْلُو  ُقلْ  َأوْ  ىََٰ
 . (3) ﴾ َعِظيم َيْومٍ  َعَذابَ  َربّْي َعَصْيتُ  ِإنْ  َأَخافُ  ِإنّْي

مَّى،  النبيٌ  أرسىكمف ثـ        مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  بيف المؤاخاة ، الثبلثة، المدينة دكلة سأسٌ  ،  كى
 كانت التي ، (4) المدينة كثيقة كضع ذلؾ بعد ثـ ، النبكمٌ  المسجد بناءثـ  كاألنصار، ياجريفمال

مَّى ، النبيٌ  أخذ األسس ليذه كاستكماالن  ،الناشئة الدكلة لتمؾ الدستكر بمثابة مىٍيوً  المَّوي  صى مَّ  عى سى  ، ـى كى
 مالنبكٌ  المنيج عف كاضحة صكرة أعطت النكاحي ىذه،  عدة نكاحي مف المدينة دكلة بتنظيـ
 أراد لمف األعمى المثؿ لةالدكٌ  ىذه كقد كانت ، لةدكٌ ال تنظيـ في ، كجؿَّ  عزَّ ، ا مف بو المكحى

 كالخارجية الداخمية الناحية مف ، قكية دكلة يقيـ أف

مَّى،   النبيٌ  كلياتنا التي النكاحي ىذه كأىـ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  . (5) :كى

مَّى ، النبيٌ ،  أف كباعتبار:العسكرية الناحية مف النبكمٌ  المنيج -1 مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  دكلة قائد ، كى
 المدينةفي  تعيشيا التي الظركؼ كعي عاتقو عمى الممقاة الكاجبات أكلى مف كانت لذلؾ المدينة،

در   تجمت كلذلؾ ،األفضؿ إلى تغييره سبيؿ في الكاقع مع التعامؿ خبلليا مف يستطيع لكي اكيا،كا 
 جبية كبناء ،السياسيٌ  االستقرار دعائـ تكطيد خبلؿ مف،  المدينة دكلة تنظيـ في ةالنبكيٌ  السياسة

                                                           
 . 51ق ، ص1422/ ـ2001 د.ط ، ، االلكتركنيٌ  دار النشر القاىرة : ، نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ،عبيد ينظر: منصكر الرباعي   (1)

.52 / 42، الشكرل  2))

. 15 / 10، يكنس 3)  )
(4)

صوًصاوخاألخرىالبشرٌةالمجموعاتوبٌنوبٌنهمالمسلمٌن،بٌنالمدٌنةداخلالعالقاتتنظموثٌقةوهً:وثٌقةالمدٌنة:

االوثٌقةهذهوتعرف.الٌهود ًٌ ًّكتابأوالمدٌنة،صحٌفةأوالصحٌفة،باسمتارٌخ أهلإلىموسلّعلٌههللاىصلّالنب

. https://www.alukah.net/sharia/0/125148المدٌنة
.173-173 ص ـ ،1990 /ق 1410 ، 1ط، دار البياف العربيٌ  بيركت : ، ، دكلة الرسكؿ محسف المكسكم ينظر : (5)

https://www.alukah.net/sharia/0/125148/
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 الستقرارا دعائـ مف كاف كذلؾ ،المدينة ييدد عدك أم أماـ كاحدنا صفنا الكقكؼ عمى قادرة داخمية
مَّى ، النبيٌ  أرساىا التي الداخميٌ  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ةالقضائيٌ  السمطة أكجد أف ينةالمدٌ  في،  كى
 كتتكلى،  ممزمنا كـالحي  ىذا ككاف المتخاصميف، بيف يحكـ فكاف الحكيـ، الشرع قكاعد عمى القائمة
 المجتمع في كالسبلـ ،كالطمأنينة كالمساكاة العدؿ بذلؾ محققنا تنفيذه، بو المتمثمة التنفيذية السمطة

 . (1) اإلسبلميٌ 

مَّى،  الرسكؿ اىتماـ إذان  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ذلؾ كاعتبار ة،القتاليٌ  الناحية مف المسمميف بإعداد ، كى
 ، كبقائيا الدكؿ لكجكد بالنسبة الناحية ىذه ةأىميٌ  عمى دليؿ ،المدينة دكلة أكلكيات أكلى مف
 تفرض أف تستطيع ةالعسكريٌ  القكة تمتمؾ التي الدكلة إذ ، الحاضر العصر في ذلؾ حظكنبل

 الجانب بيذا ييتمكا أف،  اليكـ المسمميف دكؿ عمى يحتـ ما كىذا ،كترىبيـ اآلخريف عمى سياستيا
مَّى،  بالرسكؿ كيقتدكا مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  عمى كىف فدك  يعمؿ المدنيٌ  العصر طيمة راح الذم،  كى
 المقاتؿ) لتككيف سعيو في معتدنا،  السبلح استعماؿ عمى كتدريبيـ القتاؿ فنكف أتباعو تعميـ

 ، الرسكؿ كاف أكالىما في ، العمميٌ  كالتدريب المعنكمٌ  التكجيو: متكازييف أسمكبيف عمى( المسمـ
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ،  الجنة أك بالنصر يقينينا أمبلن  نحيـيم المقاتميف، معنكيات رفع إلى يسعى ، كى
 رجاالن  ،كالعطاء البذؿ عمى القادرة ةاألمٌ  طاقات كؿ ، أنو جعؿ اعتمده الذم الثاني األسمكب أما

ا كشبابنا كصبياننا كنساء لى ،كشيكخن  كضربنا بالرمح طعننا القتاؿ في ميارة كؿ عمى التمرس كا 
 ميداف كؿ في القتاؿ تعمـ ضركرة عمى أكد كما ؿ،الخي ظيكر عمى كمنارة بالنبؿ كرمينا بالسيؼ

 .(2) كبحرنا برنا

مَّى ، النبيٌ  ، كتعالى سبحانو،  ا اصطفى لقد :ةالسياسيٌ  الناحية مف النبكمٌ  المنيج -2  المَّوي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى  الرسالية ةالميم كىذه ،إلييـ اإلسبلـ رسالة بتبميغ كمكمفنا لمعالميف، كنبينا رسكالن  ليككف ، كى
 المرجع الجنس دكف يفالدٌ  أصبح إذ،  يةالدينٌ  بالصبغة ينةالمدٌ  في حككمتو صبغتي  ، لمنبيٌ 
 عف ينفي ال كىذا، اجميعن  الشعب أفراد بيف ثـ،  كالرعية الحككمة بيف العبلقات تحديد في الكحيد
مَّى،  ألنو ةالدينيٌ  الصفة جانب إلى ةالسياسيٌ  الصفة النبيٌ  حككمة مىٍيوً  مَّوي ال صى مَّـى  عى سى  لو كانت ، كى
 بالنسبة ةالسياسيٌ  كالصفة ةالدينيٌ  الصفة بيف تناقض ال اإلسبلميٌ  الشرع خبلؿ مف،  قيادية ميمة

مَّى ،لمرسكؿ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  إذا السيما معانييا، بأرفع ةالسياسيٌ  الزعامة يمثؿ كاف الذم ، كى

                                                           
(1)

 ـ،1988، 1طة العامة، الييئة المصريٌ  القاىرة : دكلة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في المدينة، مٌي،محمد ممدكح العٌنظر:
.185ص
(

2
 .192المصدرنفسه،ص(
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 ةقياديٌ  ةأمٌ  بناء عمى عممت ألنيا، ةالبشريٌ  عرفتيا ياسةس أرقى تمثؿ السياسة ىذه كانت
 مف تجعؿ التي بالحرية كتتمتع ، العدؿ كيسكدىا ، كالتآخي المحبة بينيا فيما تربطيا، متحضرة

 . (1) كنمكىا الدكؿ حركة في فاعبلن  عنصرنا الدكؿ رعايا جميع

 التي المدينة كثيقة كتابة كمف كاألنصار المياجريف بيف المؤاخاة خبلؿ مف ندرؾ لذلؾ      
مَّى،  النبيٌ  أف المدينة، كمشركي ييكد مف الدكلة رعايا جميع شممت مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كاف ، كى
ا  في تبقى الميزة ىذه تفقد التي الدكلة أف يعمـ ألنو كذلؾ ، لدكلتو الداخمي االستقرار عمى حريصن

 . (2) عدكىا كجو في الكقكؼ عف كيضعفيا ذاتيا، بناء مف يمنعيا،  دائـ اضطراب

مَّى،  يالنبٌ  ىتـا : ةاالقتصاديٌ  الناحية مف النبكمٌ  المنيج -3 مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  بالجانب ، كى
 ، فييا التجارة يحتكركف الييكد أف الحظ إذ ، المدينة أرض قدماه كطئت منذ االقتصادمٌ 
 أنفسيـ عمى لئلنفاؽ الماؿ إلى كيحتاجكف ،بالزراعة يٌ أساس بشكؿ يعممكف الذيف أىميا كيستغمكف

 الييكد، مف ةالربكيٌ  القركض طريؽ عف إال ذلؾ ليـ كليس محصكليـ، ينضج ريثما كمزركعاتيـ
 أما ،المدينة في يةاالقتصادٌ  يةاألىمٌ  حيث مف الثانية المرتبة في كتجعميـ كاىميـ ترىؽ ككانت
 المدينة في أصبحكا فقد ، مكة في كأىمييـ كمساكنيـ اليـأمك  ترككا الذيف لممياجريف بالنسبة
 تشكؿ لكي ليا، العمؿ فرص كتأميف ، الجديدة الحياة متطمبات إلى تحتاج،  فقيرة طبقة يشكمكف
مَّى،  النبيٌ  بيا قاـ التي الخطكات أكلى كانت لذلؾ ،الدكلة بناء أماـ المعكؽ العنصر البطالة  صى

مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى  . (3)كاألنصار المياجريف بيف المؤاخاة،  قكمٌ  اقتصاد بناء أجؿ مف،  كى

 الحياة بتنشيط المساىمة في دكرىـ يأخذكا أف المياجركف استطاع التآخي بيذا إذ     
 عف كيبعدكىا المدينة تجارة زماـ يمتمككا أف قصيرة فترة في كاستطاعكا الناشئة، لمدكلة ةاالقتصاديٌ 

خكانيـ ىـ استطاعكا كبالتالي ،الييكدمٌ  التأثير  حمقة ككأنيا بالتجارة، اإلنتاج ربط األنصار كا 
،  النبيٌ  استطاع كبذلؾ ، المؤثرة كالعناصر التابعية مف كتحرره كتقكيو االقتصاد تنمي كاحدة
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  لتعاكفا عمى القائـ،  اإلسبلميٌ  لبلقتصاد ةاألساسيٌ  القاعدة يرسي أف،  كى

 . (4) ةاالقتصاديٌ  ةالعمميٌ  في المشتركة العناصر بيف كالتكافؿ

                                                           
(1)

 .186،ص 1طالعامة، ة الييئة المصريٌ  القاىرة : ـ في المدينة،ى ا عميو كسمٌ دكلة الرسكؿ صمٌ  مي،محمد ممدكح الع:
(2)

. ـ1989، 1طدار النفائس،  بيركت : ، ةة كالعسكريٌ ـ( السياسيٌ ى  عميو كسمٌ قيادة الرسكؿ )صمٌ  ،أحمد راتب عرمكشٌنظر:
.186ص

(3)
.211-210صـ ، 1990، 1ط ،دار البياف العربيٌ بيركت : دكلة الرسكؿ،  ،محسف المكسكمٌ ٌنظر:

(4)
.184صـ ،1990، 1ط ،دار البياف العربيٌ بيركت : دكلة الرسكؿ،  ،مٌ محسف المكسك ٌنظر:
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ا اقتصادنا اإلسبلميٌ  االقتصاد مف ليجعؿ الربا تحريـ جاء كقد       ةإسبلميٌ  أسس عمى قائمن
 كعرؽ لجيكد مستغبلن  عنصرنا الماؿ مف تجعؿ كانت التي،  ةالجاىميٌ  األمراض مف كخالينا

 في كالفقر التفاكت مشكمة ليعالج اإلسبلـ جاء لذلؾ ،إسعادىـ في أداة يككف أف مف بدؿ اآلخريف
 إتاحة في كميا تساىـ عديدة بطرؽ كذلؾ،  عادالن  تكزيعنا الثركة تكزيع بإعادة ، اإلسبلميٌ  المجتمع
 الماؿ كأكؿ،  كاالحتكار الغش فحـر ، عرقيـ استغبلؿ كعدـ الماؿ عمى لمحصكؿ لمفقراء الفرصة
 كالصدقات،  الفيء خمس مف كحظنا الفطر، كزكاة الماؿ، زكاة مف نصيبنا ليـ عؿكج بالباطؿ،

 المكات األرض إحياء خبلؿ مف ، المنتج كالعمؿ ، األرض عمارة عمى كشجعيـ ، اراتكالكفٌ 
 األغنياء ىما ، الناس مف فئتيف بيف ةاالقتصاديٌ  الفجكة ردـ بيدؼ ذلؾ ككؿ كاستصبلحيا،

 . (1)كالفقراء

مَّى،  النبيٌ  دخؿ: ةاالجتماعيٌ  الناحية مف النبكمٌ  يجالمن -4 مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كقد ، المدينة كى
 لما الشامؿ التغيير طريؽ عف إال ذلؾ يتـ كال النكاحي كؿ مف،  الدكلة بناء عمى عزيمتو استقرت

زالة أكضاعيا، في المستشرم الفساد مف ،ينةالمدٌ  في مكجكد ىك  أف شأنيا مف يالت المعالـ كا 
رساء سكانيا، بيف األحقاد تثير  تستطيع لكي كذلؾ تككينيا، يريد التي ، ةلؤلمٌ  جديدة قكاعد كا 
مَّى،  فالرسكؿ، (2) الرسالة أمانة حمؿ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  درناقا يككف القكم المجتمع أف يدرؾ ، كى
ا قكينا جيشنا يفرز المتراصك  المتماسؾ المجتمع كأف األعاصير، كجو في الصمكد عمى  كال ،متراصن
مَّى،  النبيٌ  أخذ لذلؾ ،  الداخؿ مف تيدده التي الثغرات بكجكد التماسؾ ىذا يسمح مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
مَّـى  سى  :التالية الخطكات تباعبإ اإلسبلميٌ  المجتمع ىذا بناء في ، كى

مَّى ، النبيٌ  قاـا.        مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  جميعكأزاؿ  كاألنصار، المياجريف بيف بالمؤاخاة ، كى
 تتعاكف،  مكحدة ةأمٌ  بناء في عقبة تشكؿ التي كاإلقميمية، كالعصبية الطبقية مف الجاىمية الركابط
مَّى،  النًَّبي   عىف ، كالعدكاف كاإلثـ الخبلؼ كتنبذ ، كالتقكل رالبٌ  عمى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى  قىاؿى  أىنَّوي  ، كىسى
ارً  ًفي  َوَمنْ  ، المَّوُ  َأَحبَّوُ  َأَحبَُّيمْ  َمنْ  ، ُمَناِفقٌ  ِإلَّ  ُيْبِغُضُيمْ  َوَل  ، ُمْؤِمنٌ  ِإلَّ  ُيِحبُُّيمْ  َل :"  األىٍنصى

 ، (3)"  دَّثَ حَ  ِإيَّايَ :  َقالَ  ؟ اْلَبرَاءِ  ِمنَ  َسِمْعَتوُ :  ِلَعِدي   ُقْمتُ :  ُشْعَبة َقالَ  ،"  المَّوُ  َأْبَغَضوُ  َأْبَغَضُيمْ 

                                                           
(1)

مؤسسة:بٌروت،الشرٌفةسٌرتهخاللمنموسلّعلٌههللاىصلّالرسوللشخصٌةةتحلٌلٌّدراسة،جًقلعرواسمحمدٌنظر:

.211صم،1،1988طالقرآنعلوم
(2)

.19صـ،  1989، 2د.ط ، ج دار المجتمع،  جدة : ، عاصمة اإلسبلـ األكلى المدينة المنكرة ،محمد مختار الككيؿٌنظر:

( .3783: )رقـ الحديث، صحيح  ، باب حب األنصارال: البخارم ،  (3)
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 حسابنا ليا كتحسب تخشاىا قريش أخذت ةقكٌ  يشكمكف،  المدينة في المتآخكف المسممكف كأصبح
 .(1)  كبيرنا

مَّى،  النبيٌ  قاـك  ب .      مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  مف تحط التي الذميمة األخبلؽ مف بالتخمص ، كى
حبلؿ ، كالحقد كالبغضاء كالحسد األنانيةك  الفردية، كالنزعة نمكىا كتعكؽ ، المجتمعات مكانة  كا 
 أحكاليـ، كتفقد كأتراحيـ أفراحيـ كمشاركتيـ،  لآلخريف الخير كحب ، ةبالجماعيٌ  الشعكر مكانيا
ا بعضو يشد المرصكص كالبنياف ىـ الذيف،  ةاألمٌ  أبناء بيف المحمة تزداد لكي كذلؾ  . (2) بعضن

مَّى،  النبيٌ  قاـ ج.      مَّـى  مىٍيوً عى  المَّوي  صى سى  القصاص بإحبلؿ كذلؾ ظاـكالنٌ  العدؿ دكلة بإرساء ، كى
 .كاالستقرار بالطمأنينة الجميع ليشعر كالثأر، االنتقاـ بدؿ

مَّى،  النبيٌ  قاـ د.      مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  األكلى المبنة تشكؿ ألنيا األسرة دعائـ نظاـ بإرساء ، كى
 كؿ لمكاجية كيقكل المؤمف المجتمع يصمح صبلحيا قدر كعمى ،اإلسبلميٌ  المجتمع بناء في

 العبلقة ـنظٌ  فيو، بكرغٌ  الزكاج عمى حض كلذلؾ ،كتقدمو نمكه طريؽ في تقؼ التي التحديات
 .خبير عميـ لدف مف ألنيا الباطؿ يأتييا ال بأحكاـ ، انتيائيا إلى بدئيا منذ الزكجية

مَّى،  النبيٌ  قاـ ق.      مى  المَّوي  صى مَّـى  ٍيوً عى سى  عف كذلؾ ، اإلنساف ألخيو اإلنساف استغبلؿ بإنياء،  كى
 عمى حض حيث متدرج، بشكؿ الجاىميٌ  المجتمع مف مكركثنا كاف الذم الرؽ مف التخمص طريؽ
 . (3) اإلسبلميٌ  التشريع نكاحي لبعض كفارة ذلؾ كجعؿ،  العبيد إعتاؽ

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ـ، ى ا عميو كسمٌ تاريخ دكلة اإلسبلـ األكلى في عيد الرسكؿ صمٌ  ،فايد حماد عاشكر كسميماف مصمح أبك عزب ٌنظر:
.116. صـ1989، 1طدار قطرم بف الفجاءة،  قطر : ديف،كالخمفاء الراش

(2)
 .211المصدرنفسه،ص

(3)
ـ، 1988، 1طة العامة، الييئة المصريٌ  القاىرة : ـ في المدينة،ى ا عميو كسمٌ دكلة الرسكؿ صمٌ  مي،محمد ممدكح العٌنظر:
 . 202ص
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  ) المسجد ( : ةة المركزيّ مؤسسة الدولّ  بناء
رى  حيفى  مَّى،  ا رسكؿي  ىاجى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  األيسس كضع في كشرىع المنكَّرة، المدينة إلى ، كى

 كبيذا األيسس، تمؾ مقد مة في المسجد بناءي  كافك  يمة،العظٌ  ةاإلسبلميٌ  الدكلة إلقامة الراسخة
 تىبني اإلسبلـ في مدرسة كؿي أ فيك قكتيا؛ كسرَّ  ة،اإلسبلميٌ  الدكلة حياة حكرى م المسجد أصبح

، مَّى،  ا رسكؿ عيدً  عمى المسجدي  كاف كقد األبطاؿ؛ كتصنع األجياؿى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  دارنا ، كى
مَّى،  ا رسكؿ إلى الناسي  يأتي كاف ما ككثيرنا لمفتكل، مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  المسجد، في كىك،  كى
مَّى،  ا رسكؿي  كاف كما فييفتييـ، كدنياىـ، ًدينيـ شؤكف في يستفتكنو مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  يىٍمقى ، كى
ليو ا، سبيؿ في المجاىديف غزكاتي  تنطمؽ كانت المسجد كًمف المسجد، في كالسفراء الكفكد  كا 
مَّ ،  ا رسكؿ رفع كلياذا،  كتأييده ا نصري  حالىفىيا كليذا ميمًتيا؛ أداء بعد تعكدي  مىٍيوً  المَّوي  ىصى  عى
مَّـى  سى  خبللو مف ككضع ة،اإلنسانيٌ  عرفتيـ رجاؿ ألعظـ مكئبلن  صار الذم المسجد ىذا أركاف ، كى
 . (1) كدنيكينا دينينا كتكحيدىا ةاألمٌ  صناعة كيفية في كأقكاىا األسس أرقى
مَّى، ف مسجد الرسكؿكا         مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ، منو كاف النبيٌ  ةلمدكلة الفتيٌ  يناكاف مركزنا إدار  ، كى
ات القرار  كيتخذ ،الطارئة األمكر المسمميففي المجتمع الجديد ، كفيو يتدارس مع  المسمميفيكجو 

، لمشكرل ، إذ يجتمع الناس في المسجد فيستشيرىـ رسكؿ ا  المناسبة ، ككاف المسجد مكاننا
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ، إذ إف استشارة المسمميف  ةاإلسبلميٌ التي تستجد عمى الساحة  في القضايا، كى
 . (2)حد كالخندؽ كانت تتـ في المسجد ، كمف المسجد تنطمؽ الجيكش كتستقبؿ الكفكد في أي 

 عف أفكاٌرا لدييـ كيرسخ ، المعانيٌ  مف بالكثير لممسمميف يكحي المسجد كجكد كاف ذناإ     
 في المترسخة األفكار ىذه أساس كعمى ، الكاحد الصؼ ككحدة ، كالنظاـ المركزية القيادة ضركرة
،  مختمفة بصكرة القائد مع يتعاممكف المسممكف فأصبح ة،اإلسبلميٌ  ةالدكلٌ  دعائـ قامت ، الكجداف

 ، ةالعشائريٌ  ك ةالقىبميٌ  النزعة ك ةالقبميٌ  ةالعنصريٌ  ك القبمية العصبيةك رئيس مع يتعاممكف كانكا عما
 صدكر مف الشقاؽ بذكر كنزع ، ةكالعشائريٌ  ةالعصبيٌ  الفكارؽ إذابةكريـ عمؿ عمى ال فالنبيٌ 

 لبناء ، كاحد مكاف في يجتمعكف كالجندمٌ  كالقائد كالفقير كالغنيٌ  كالمياجر األنصارمٌ ف ،المسمميف
 دكأسك  أبيض أك ، كأعجميٌ  عربيٌ  بيف فييا فرؽ ال ، الدعكة بأعباء ستقـك التي ، الكاحدة لةالدكٌ 
  . (3) عنو كالدفاع اإلسبلـ خدمة في متنافس الكؿ ،بالتقكل إال

                                                           
 .147-146ص  ـ  ،1994/ق 1414د.ط ، مكتبة المنار،  :األردف  الممؾ ،الخبلفة ك  ، ق(728)ت  ينظر : ابف تيمية (1)
ص  ـ ، 2007 /ق 1428،  2ط، دار السبلـ لمطباعة  القاىرة : ، اإلدارة في عصر الرسكؿ ، الكرميحمد عجاج أينظر : حافظ  (2)

76-78.

 ـ،1988،  1طالييئة المصرية لمكتاب، القاىرة :، ـ في المدينةى ا عميو كسمٌ صمٌ  ، دكلة الرسكؿمٌي العمحمد ممدكح ينظر :  (3)
 .164ص
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ا أخبر ك       مَّى، النبيٌ أيضن مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  الصمكاًت  ، كأداء تيازيار  كأجر المساجد ، ؿفضٌ  ، كى
كبيف  ؛الميؿ كقياـ النكافؿ إلى باإلضافة كالركاتب، السنف كصمكات ،فييا المفركضة الخمس
 ليا، العباد ليتحمسكتعالى ، كأنيا مف أىـ األعماؿ عند ا ، سبحانو  ،العظيـ  فضميا

مَّى، النبيٌ  عف ىريرة أبي عفف ،عمييا  كيحرصكف بيا كيعممكف كيعتبركنيا مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ، كى
ة ربو، سبعة يظميم ا في ظمو يوم ل ظل إل ظمو: اإلمام العادل، وشاب نشأ في عباد ":قاؿ

ورجل قمبو معمق في المساجد، ورجالن تحابا في ا اجتمعا عميو وتفرقا عميو، ورجل طمبتو 
حتى ل تعمم  بصدقة فأخفاىا دقامرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف ا، ورجل تصَّ 

 سجدالم كاف فقد ىنا كمف ، (1)" ذكر ا خالًيا ففاضت عيناه يمينو، ورجلٌ  قُ نفِ شمالو ما تُ 
 . (2) ةاإلسبلميٌ   الدكلة إطار، الجديد اإلطار في المسمميف يـتنظٌ  باتجاه األكلى التغيير نقطة

     

قامة؛  ةاألمّ  وحدة لتحقيق ؛ الموادعة وثيقة إعالن  :ةاإلسالميّ  ةلمدولّ  اإلدارية المؤسسات وا 

مَّى ، ا رسكؿ اتخذىا التي اليامة الخطكات مف      مىيٍ  المَّوي  صى مَّـى  وً عى سى  لمدكلة بنائو في ، كى
 المسمـ المجتمع بيف العبلقات بمكجبيا نظـ كثيقة إصدار المنكرة المدينة في الجديدة ةاإلسبلميٌ 
 مف كاف إذ الييكد، كبخاصة المدينة في تعايشت التي البشرية الكتؿ كبيف كبينو نفسو، الجديد

 مف المدينة، أىؿ مف كغيرىـ المسمميف كبيف كأنفسيـ، المسمميف بيف العبلقة تنظيـ الضركرم
العنكاف ، كىك  (الصحيفة) الكثيقة ىذه عمى أطمؽ كقد جميعا، لمناس كالسبلـ األمف تكفير أجؿ

 بما المدينة قاطني مف األخرل الطكائؼ استيعاب تـ خبلليا مف كالتي ،الذم اختير ليذا الدستكر
قامة كالمشركيف، الييكد فييا  إدارة ظؿ في رعايا كجعميـ منيـ، العيكد ذكأخ معيـ التحالؼ كا 
 حكت كقد ،كااللتزامات الكاجبات مف غيرىـ عمى ما مثؿ كعمييـ بالحقكؽ يحظكف ،ةالمدنيٌ  ةالدكلٌ 
 التي المنيجية األسس إلى باإلضافة ة،كالقانكنيٌ  ةاإلداريٌ  كاألصكؿ المبادئ مف جممة الكثيقة تمؾ

 . (3) ةاإلداريٌ  المستكيات كتكضح دارية،اإل العبلقات تنظيـ في اعتمادىا يمكف
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 ـ،1988،  1طة لمكتاب، الييئة المصريٌ القاىرة : ،  ـ في المدينةى ا عميو كسمٌ صمٌ  ، دكلة الرسكؿميالعمحمد ممدكح ينظر : 
.164ص

(3)
ص  ـ ،2007 /ق 1428،  2ط دار السبلـ لمطباعة ، القاىرة : ، اإلدارة في عصر الرسكؿ ، الكرميٌ  حافظ احمد عجاج ينظر :
93-95.
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  (ىجرية 1) ةالمدينّ  صحيفة

مَّى،  كتابونص الكثيقة :   مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  .كالييكد كاألنصار المياجريف بيف ، كى

 الرحيـ الرحمف ا بسـ

مَّدو  ًمفٍ  ًكتىابه  ىىذىا -1 ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  ،كسمـ عميو ا صمى( اً  رىسيكؿً ) النًَّبي   ميحى  ًمفٍ  كىاٍلميٍسًمًميفى  اٍلمي
ٍيشو  ، كىأىٍىؿً  قيرى مىفٍ  يىٍثًربى اىىدى  ًبًيـٍ  فىمىًحؽى  تىًبعىييـٍ  كى  .مىعىييـٍ  كىجى

 .النَّاسً  ديكفً  ًمفٍ  كىاًحدىةه  أيمَّةه  ًإنَّييـٍ   -2

كفى  -3 ٍيشو  ًمفٍ  اٍلمييىاًجري مىى قيرى اًنيىييـٍ  يىٍفديكفى  كىىيـٍ  ـٍ بىٍينىيي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى كؼً  عى  بىٍيفى  كىاٍلًقٍسطً  ًباٍلمىٍعري
ٍؤًمًنيفى   .اٍلمي

بىنيك -4 مىى عىٍكؼو  كى كيؿ   اأٍليكلىى، مىعىاًقمىييـي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى اًنيىيىا تىٍفًدم طىاًئفىةو  كى كؼً  عى  ًباٍلمىٍعري
ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  كىاٍلًقٍسطً   .اٍلمي

بىنيك -5 اًرثً  كى مىى اٍلحى كيؿ   اأٍليكلىى، مىعىاًقمىييـي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى اًنيىيىا تىٍفًدم طىاًئفىةو  كى كؼً  عى  ًباٍلمىٍعري
ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  كىاٍلًقٍسطً   .اٍلمي

بىنيك -6 مىى سىاًعدىةى  كى كيؿ   اأٍليكلىى، مىعىاًقمىييـي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى اًنيىيىا تىٍفًدم طىاًئفىةو  كى كؼً  عى  ًباٍلمىٍعري
ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  كىاٍلًقٍسطً   .اٍلمي

بىنيك -7 شىـو  كى مىى جي كيؿ   اأٍليكلىى، مىعىاًقمىييـي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى اًنيىيىا تىٍفًدم طىاًئفىةو  كى كؼً  عى  كىاٍلًقٍسطً  ًباٍلمىٍعري
ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى   .اٍلمي

ارً  كبىنيك  -8 مىى النَّجَّ كيؿ   اأٍليكلىى، مىعىاًقمىييـي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى اًنيىيىا تىٍفًدم طىاًئفىةو  كى كؼً  عى  ًباٍلمىٍعري
ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  كىاٍلًقٍسطً   .اٍلمي

بىنيك  -9 مىى عىٍكؼو  ٍبفً  عىٍمًرك كى كيؿ   اأٍليكلىى، مىعىاًقمىييـي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى اًنيىيىا ٍفًدمتى  طىاًئفىةو  كى  عى
كؼً  ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  كىاٍلًقٍسطً  ًباٍلمىٍعري  .اٍلمي

بىنيك -10 مىى النًَّبيتً  كى كيؿ   اأٍليكلىى، مىعىاًقمىييـي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى اًنيىيىا تىٍفًدم طىاًئفىةو  كى كؼً  عى  ًباٍلمىٍعري
ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  كىاٍلًقٍسطً   .اٍلمي
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بىنيك  -11 مىى سً اأٍلىكٍ  كى كيؿ   اأٍليكلىى، مىعىاًقمىييـي  يىتىعىاقىميكفى  ًرٍبعىًتًيـٍ  عى اًنيىيىا تىٍفًدم طىاًئفىةو  كى كؼً  عى  ًباٍلمىٍعري
ٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  كىاٍلًقٍسطً   .اٍلمي

فَّ   -12 ا يىٍتريكيكفى  الى  اٍلميٍؤًمًنيفى  كىاً  كؼً  ييٍعطيكهي  أىفٍ  بىٍينىييـٍ  ميٍفرىحن  .عىٍقؿو  أىكٍ  ًفدىاءو  ًمفٍ  ًباٍلمىٍعري

اًلؼي  الى  كىأىفٍ  -13 ٍكلىى ميٍؤًمفه  ييحى  .ديكنىوي  ميٍؤًمفو  مى

فَّ  -14 ٍؤًمًنيفى  كىاً  مىى أىٍيًدييـٍ  اٍلميتًَّقيفى  اٍلمي  أىكٍ  ًإٍثمنا أىكٍ  ظيٍمـو  دىًسيعىةى  اٍبتىغىى أىكٍ  ًمٍنييـٍ  بىغىى مىفٍ  كيؿ   عى
، بىٍيفى  فىسىادنا أىكٍ  عيٍدكىاننا فَّ  اٍلميٍؤًمًنيفى مىٍيوً  أىٍيًديىييـٍ  كىاً  ًميعنا، عى لىكٍ  جى لىدى  كىافى  كى ًدًىـٍ  كى  .أىحى

، ًفي ميٍؤًمننا ميٍؤًمفه  يىٍقتيؿي  الى  -15 ري  كىالى  كىاًفرو مىى كىاًفرنا يىٍنصى  .ميٍؤًمفو  عى

فَّ  -16 مىٍيًيـٍ  ييًجيري  كىاًحدىةه  اً  ًذمَّةى  كىاً  ، عى ـٍ فَّ  أىٍدنىاىي  .النَّاسً  ديكفى  بىٍعضو  مىكىاًلي ييـٍ بىٍعضى  اٍلميؤًمًنيفى  كىاً 

نَّو  -17 مىٍيًيـٍ  ميتىنىاًصرو  كىالى  مىٍظميكًميفى  غىٍيرى  كىاأٍليٍسكىةى  اٍلنٍَّصرى  لىوي  فىًإفَّ  يىييكدً  ًمفى  تىًبعىنىا مىفٍ  كا   .عى

فَّ  -18 ـى  كا  ٍؤًمًنيفى  ًسٍم ـي  الى  كىاًحدىةه، اٍلمي مىى ًإالَّ  اً  سىًبيؿً  ًفي ؿو ًقتىا ًفي ميٍؤًمفو  ديكفى  ميٍؤًمفه  ييسىالى  سىكىاءو  عى
 .بىٍينىييـٍ  كىعىدىؿو 

فَّ   -19 اًزيىةو  كيؿَّ  كىاً  يىا يىٍعقيبي  مىعىنىا غىزىتٍ  غى ا بىٍعضي  .بىٍعضن

فَّ  -20 ييـٍ  يىًبيءي  اٍلميٍؤًمًنيفى  كىاً  ا بىٍعضو  عىفٍ  بىٍعضي  .اً  سىًبيؿً  ًفي ًدمىاءىىيـٍ  نىاؿى  ًبمى

فَّ  -21 مىى اٍلميتًَّقيفى  ًنيفى اٍلميٍؤمً  كىاً  ًموً  ىيدنل أىٍحسىفً  عى  .كىأىٍقكى

نَّو -22 ٍيشو  مىاالن  ميٍشًرؾه  ييًجيري  الى  كا  مىى ديكنىوي  يىحيكؿي  كىالى  نىٍفسنا، كىالى  ًلقيرى  .ميٍؤًمفو  عى

نَّو -23 دى  بىي نىةو  عىفٍ  قىٍتبلن  ميٍؤًمننا اٍعتىبىطى  مىفٍ  كىاً  ى أىفٍ  ًإالَّ  ًبوً  قيك  لً  يىٍرضى ٍقتيكؿً  ي  كى فَّ  ًباٍلعىٍقًؿ، اٍلمى  كىاً 
ٍؤًمًنيفى  مىٍيوً  اٍلمي مىٍيوً  ًقيىاـ ًإالَّ  لىييـٍ  يىًحؿ   كىالى  كىافَّةن، عى  .عى

نَّوي   -24 ا أىقىرَّ  ًلميٍؤًمفو  يىًحؿ   الى  كىاً  ًحيفىًة، ىىًذهً  ًفي ًبمى رى  أىفٍ  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًباً  كىآمىفى  الصَّ  ميٍحًدثنا يىٍنصي
فَّ  ييٍئًكيىوي، أىكٍ  رىهي  مىفٍ  كا  مىٍيوً  فىًإفَّ  آكىاهي  أىكٍ  نىصى بىوي  اً  لىٍعنىةى  عى ذي  كالى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  كىغىضى ٍرؼه  ًمٍنوي  ييٍؤخى  كىالى  صى

 .عىٍدؿه 

نَّوي   -25 دَّهي  فىًإفَّ  شىٍيءو  ًمفٍ  ًفيوً  اٍختىمىٍفتيـٍ  مىٍيمىا كىاً  لىى اً  ًإلىى مىرى مَّدو  كىاً   .كسمـ عميو ا صمى ميحى

فَّ   -26 ٍؤًمًنيفى  مىعى  ييٍنًفقيكفى  اٍليىييكدى  كىاً  ا اٍلمي اًرًبيفى  دىاميكا مى  .ميحى
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فَّ   -27 ، ًمعى  أيمَّةه  عىٍكؼو  بىًني يىييكدى  كىاً  ٍؤًمًنيفى ًلٍمميٍسًمًميفى  ًدينيييـٍ  ًلٍميىييكدً  اٍلمي ، مىكىاًليييـٍ  ًدينيييـٍ  كى  ًإالَّ  كىأىٍنفيسيييـٍ
ـى  مىفٍ  ـى  نىٍفسىوي  ظىمى  .بىٍيًتوً  كىأىٍىؿى  نىٍفسىوي  ًإالَّ  ييكًتغي  الى  فىًإنَّوي  كىأىًث

فَّ   -28 ارً  بىًني ًليىييكدً  كىاً  ا ًمٍثؿى  النَّجَّ  .عىٍكؼو  بىًني ًليىييكدً  مى

فَّ   -29 اًرثً  بىًني ًليىييكدً  كىاً  ا ًمٍثؿى  اٍلحى  .عىٍكؼو  بىًني ًليىييكدً  مى

فَّ  -30 ا ًمٍثؿى  سىاًعدىةى  بىًني ًليىييكدً  كىاً   .عىٍكؼو  بىًني ًليىييكدً  مى

فَّ   -31 ا ًمٍثؿى  جيشىـو  بىًني ًليىييكدً  كىاً   .عىٍكؼو  بىًني ًليىييكدً  مى

فَّ   -32 ا ًمٍثؿى  اأٍلىٍكسً  بىًني ًليىييكدً  كىاً   .عىٍكؼو  بىًني ًليىييكدً  مى

فَّ   -33 ، بىًني ًليىييكدً  مىا ًمٍثؿى  ثىٍعمىبىةى  بىًني ًليىييكدً  كىاً  ـى  نىٍفسىوي  ظىمىـى  مىفٍ  ًإالَّ  عىٍكؼو  ًإالَّ  ييكًتغي  الى  فىًإنَّوي  كىأىًث
 .بىٍيًتوً  كىأىٍىؿى  نىٍفسىوي 

فَّ   -34 ٍفنىةى  كىاً   .كىأىٍنفيًسًيـٍ  ثىٍعمىبىة ًمفٍ  بىٍطفو  جى

فَّ   -35 ا ًمٍثؿى  الشًَّطيبىةً  ًلبىًني كىاً  فَّ  عىٍكؼو  بىًني ًليىييكدً  مى ٍثـً  كفى دي  اٍلًبرَّ  كىاً   .اإٍلً

فَّ   -36  .كىأىٍنفيًسًيـٍ  ثىٍعمىبىة مىكىاًليى  كىاً 

فَّ   -37  .كىأىٍنفيًسًيـٍ  يىييكدو  ًبطىانىةى  كىاً 

نَّوي   -38 ده  ًمٍنييـٍ  يىٍخريجي  الى  كىاً  مَّدو  ًبًإٍذفً  ًإالَّ  أىحى  .كسمـ عميو ا صمى ميحى

نَّوي   -39 ًجزي  الى  كىاً  مىى يىٍنحى ، ثىٍأرً  عى ٍرحه ـى  مىفٍ  ًإالَّ  بىٍيًتوً  كىأىٍىؿً  فىًبنىٍفًسوً  فىتىؾى  مىفٍ  نَّوكىا ً  جي فَّ  ظىمى مىى اى  كىاً   عى
 .ىىذىا ًمفٍ  أىبىر  

فَّ  -40 مىى كىاً  ، اٍليىييكدً  عى مىى نىفىقىتىييـٍ  .نىفىقىتىييـٍ  اٍلميٍسًمًميفى  كىعى

فَّ   -41 مىى النٍَّصرى  بىٍينىييـٍ  كىاً  ارىبى  مىفٍ  عى ًحيفىةً ال ىىًذهً  أىٍىؿى  حى  .صَّ

فَّ   -42 ةى، الن ٍصحى  بىٍينىييـٍ  كىاً  ٍثـً  ديكفى  كىاٍلًبرَّ  كىالنًَّصيحى  .اإٍلً

نَّوي   -43 ؤه  يىٍأثىـٍ  لىـٍ  كىاً  ًميًفوً  اٍمري  .ًبحى

فَّ   -44  .ًلٍممىٍظميكـً  النٍَّصرى  كىاً 

فَّ   -45 ٍؤًمًنيفى  مىعى  ييٍنًفقيكفى  اٍليىييكدى  كىاً  ا اٍلمي ًبي دىاميكا مى ارى  .فى ميحى
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فَّ   -46 رىاـه  يىٍثًربى  كىاً  ٍكفييىا حى ًحيفىةً  ىىًذهً  أًلىٍىؿً  جى  .الصَّ

فَّ   -47 ارى  كىاً  ار   غىٍيرى  كىالنٍَّفسً  اٍلجى  .آًثـ كىالى  ميضى

نَّوي   -48 اري  الى  كىاً  ٍرمىةه  تيجى  .أىٍىًميىا ًبًإٍذفً  ًإالَّ  حي

نَّوي  -49 ًحيفىةً  ىىًذهً  أىٍىؿً  بىٍيفى  كىافى  مىا كىاً  دىثو  ًمفٍ  الصَّ ارو  أىكً  حى اؼي  اٍشًتجى دَّهي  فىًإفَّ  فىسىاديهي، ييخى  اً  ًإلىى مىرى
لىى مَّدو  كىاً  فَّ  كسمـ، عميو ا صمى المَّوً  رىسيكؿً  ميحى مىى اى  كىاً  ًحيفىةً  ىىًذهً  ًفي مىا أىٍتقىى عى  .كىأىبىر هً  الصَّ

نَّوي   -50 اري  الى  كىاً  ٍيشه  تيجى رىىى  مىفٍ  كىالى  قيرى  .انىصى

فَّ   -51 مىى النٍَّصرى  بىٍينىييـٍ  كىاً  ـى  مىفٍ  عى  .يىٍثًربى  دىىى

ذىا -52 ٍمحو  إلىى ديعيكا كىاً  كنىوي  صي اًلحي يىٍمبىسيكنىوي  ييصى كنىوي  فىًإنَّييـٍ  كى اًلحي يىٍمبىسيكنىوي، ييصى نَّييـٍ  كى  إلىى ديعيكا إذىا كىاً 
مىى لىييـٍ  فىًإنَّوي  ذىًلؾى  ًمٍثؿً  ، عى ارىبى  مىفٍ  إالَّ  اٍلميٍؤًمًنيفى  .الد يفً  ًفي حى

مىى -53 تيييـٍ  أينىاسو  كيؿ   عى اًنًبًيـٍ  ًمفٍ  ًحصَّ  .ًقبىمىييـٍ  الًَّذم جى

فَّ  -54 مىى كىأىٍنفيسىييـٍ  مىكىاًليىييـٍ  اأٍلىٍكسً  يىييكدى  كىاً  ا ًمٍثؿً  عى ًحيفىةً  ىىًذهً  أًلىٍىؿً  مى  ًمفٍ  اٍلمىٍحضً  اٍلًبر   مىعى  الصَّ
فَّ  ًحيفىًة،الصَّ  ىىًذهً  أىٍىؿً  ، ديكفى  اٍلًبرَّ  كىاً  ٍثـً مىى إالَّ  كىاًسبه  يىٍكًسبي  الى  اإٍلً فَّ  نىٍفًسًو، عى مىى اى  كىاً   مىا أىٍصدىؽً  عى
ًحيفىةً  ىىًذهً  ًفي  .كىأىبىر هً  الصَّ

نَّوي  -55 ، أىكٍ  ظىاًلـو  ديكفى  اٍلًكتىابي  ىىذىا يىحيكؿي  الى  كىاً  نَّوي  آًثـو رىجى  مىفٍ  كىاً  مىفٍ  خى  مىفٍ  ًإالَّ  ًباٍلمىًدينىًة، آًمفه  عىدى قى  كى
ـى  ، ظىمى ـى فَّ  كىأىًث اره  اى  كىاً  مَّده  كىاتَّقىى، بىرَّ  ًلمىفٍ  جى ميحى  . (1) كسمـ عميو ا صمى اً  رىسيكؿي  كى

 مف بو كنخرج نستخمصو أف ييمكف عمَّا باحثة فاحصة بعيفو  الكثيقة ىذه بنكد في التأم ؿك      
 بؿ نكره،ي كال التنك ع يجحد ال مثاليٌ  مجتمع إقامة إلى ترنك أنَّيا إلى نظرنا تيمف كفائدة، نتيجة
 فعَّاالن  كاقعنا كالتعايش التعارؼ مبادئ ييًقيـ ىذا مع كىك منو، كاالستفادة بو، اإلحاطة إلى يسعى
 .(2)نتيجة أك فائدةو  ببل الكرؽ عمى كبلمنا ال كالعقائد، كالطكائؼ االنتماءات مختمؼ بيف

ة ، كالذم يعتبر أىـ المرتكزات األكؿ في تاريخ البشريٌ  تيشكؿ العقد االجتماعيٌ  ككثيقة المدينة     
  التالية : ةاإلداريٌ  المبادئ لممكاطنة في دكلة المدينة ، كأكجدت

                                                           
(1)

أحمدقائدالشعٌبً،


م،ص2116/ه1،1426ة،طوثٌقةالمدٌنةالمضمونوالداللة،قطر:وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالمٌّ

41–46.


(2)
.https://islamstory.com/ar/artical،للتعاٌشاألمثلالنموذجالمدٌنةوثٌقةموقعقصةاإلسالم،  

https://islamstory.com/ar/artical/3408344/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4
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قرار القيادة، كحدة مبدأ الكثيقة أقرت. 1 مَّى،  الرسكؿ كىك الدكلة، رئيس أك القائد منصب كا   صى
مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى  .كى

مَّى،  النبيٌ  استطاع. 2 مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كيثرب مكة مف المسمميف بيف يكحد أفبيذه الكثيقة  ، كى
 النصح أبنائيا بيف يسكد الناس، دكف مف متميزة أمة الديف بيذا منيـ كيجعؿ ، اإلسبلـ راية تحت

 .ةاألمٌ  كىذه الديف ىذا أعداء محاربة عمى كالتناصر كالتناصح

 اتفاؽ يكقع أف منيـ ألحد تجز لـ إذ المسمميف، بيف الصؼ كحدة عمى الكثيقة ىذه حرصت .3
 . جميعنا المؤمنيف دكف مف األعداء مع سبلـ

لى ا إلى التحاكـ المؤمنيف عمى الصحيفة ىذه في اشترط .4  خبلؼ أم نشكب عند رسكلو كا 
 .ةاألمٌ  كحدة يضعؼ الذم ـكاالنقسا لمشقاؽ نبذنا كذلؾ بينيـ، فيما

ا المفسديف ضد العقكبات الصحيفة نظمت. 5  مبدأ تحكؿ بحيث ، بالثأر األخذ قضايا كخصكصن
 . كالعقاب القصاص مبدأ إلى بالثأر األخذ

 .ةكالدكلٌ  األفراد مف فرد لكؿ كالكاجبات الحقكؽ كفصمت الكثيقة حددت. 6

 مع االتفاقيات كعقد كالسمـ، الحرب شئكف تنظيـ في ة،الجماعيٌ  ةكليٌ المسؤ  مبدأ الكثيقة أقرت. 7

 . (1) أطرافيا جميع عمى ةالماليٌ  ةكليٌ المسؤ  بينت كما األعداء،

مَّى ، ا رسكؿ كضعيا التي الكثيقة ىي ىذه       مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  سنة، كأربعمائة ألؼ منذ ، كى
 كتقضي الدماء، كحرمة الماؿ كحرمة الرأم، حريةك  العقيدة حرية كتقرر ة،اإلسبلميٌ  المبادئ ترسخ
 مف اإلنساف حقكؽ تقرير إلى ،ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ  ، النبيٌ  سبؽ كبذلؾ ة،كالطبقيٌ  ةالعصبيٌ  عمى
 معاممة بيا اتسمت التي العدالة مدل يدرؾ الكثيقة ىذه بنكد في كالمتأمؿ،  البعيد الزمف ىذا

مَّى، النبيٌ  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى كى  عى  كتنظـ الدكلة، تحتاجو ما جميع عمى اشتممت أنيا كما لمييكد، ، سى
 . ببعض بعضيـ كعبلقة بالدكلة، األفراد عبلقة

مَّى ، لمرسكؿ يتسنى ريثما ةمرحميٌ  مسألة المسألة تكف كلـ      مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  عمى القضاء،  كى
 السمح الحكيـ المكقؼ ىذا صدر إنما كبل، اخؿ،بالد أعدائو تصفية يبدأ لكي الخارج في أعدائو
 أقؿ عمى أنيـ أك الجديدة، الدعكة مع سيتجاكبكف كتاب أىؿ باعتبارىـ الييكد بأف اعتقاد عف

 الدعكة طريؽ في العراقيؿ ككضع كالعقبات المشاكؿ إثارة عف أيدييـ سيكفكف االحتماالت
                                                           

(1)
ًّعجاجاحمدحافظ:  .95-93ص،م2117ه/2،1428ط،للطباعةالسالمدارالقاهرة:،الرسولعصرفًاإلدارة،الكرم
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 صارت ، الصحيفة ىذه ككتابة المعاىدة هىذ كبإبراـ،   الجديدة دكلتيا تبني كىي ةاإلسبلميٌ 
مَّى ، ا رسكؿ كرئيسيا ، المدينة عاصمتيا دكلة، كضكاحييا المدينة مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كالكممة ، كى
 . (1) الجديدة اإلسبلـ ةلدكلٌ  حقيقية عاصمة المدينة أصبحت كبذلؾ لممسمميف، فييا النافذة

مَّى الرسكؿ الكريـ ،نرل أف ك        مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  األمر ككلي كاألمير القائد ، كاف ىك كى
 فيما كميا الدكلة تشمؿ اإلدارية كسمطاتو كالدنيا، الديف أمكر في العامة الرئاسة لو ككانت، كاإلماـ
مَّى،  الرسكؿ شارؾ كلقد العامة، السياسات كرسـ األىداؼ بتحديد يتعمؽ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّ  عى سى  في ، ـى كى
 يتجاىؿ كلـ،  كالبصيرة كالفضؿ بالعقؿ ليـ ييشيد الذيف،  الصحابة خيرة مف مجمكعة الدكلة إدارة
مَّى،  النبي   مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ة كالممي زات السمات،  كى  إقامة عمى حرص أنَّو كما ، فئة لكؿ   الخاصَّ

ا، عضيـب يقتؿ متناحريف أعداء كانكا مىفٍ  بيف المشتركات ا، بعضيـ كيتربَّص بعضن  ىذا كفي بعضن
 التي المشتركات حكؿ االجتماع عمى قادركف البشر أفَّ  منو ييستخمص ما كالفكائد اإلشارات مف

بيـ،  كالممي زات السمات تيراعي تكافقيَّةو  بصيغو  ذلؾ عمى اتفقكا إذا متعايشيف، متعارفيف كتجعميـ تيقىر 
 . (2) منيـ لكؿ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-216ص  ـ ، 1988،  1طلشركؽ ، ، بيركت : دار ا ة بيف العممانية كالسمطة الدينيةعمارة ،  الدكلة اإلسبلميٌ  محمد ينظر : (1)

217 . 
 ـ ،  ص 2007 /ق 1428،  2ط دار السبلـ لمطباعة ، القاىرة : ، اإلدارة في عصر الرسكؿ ، الكرميٌ  حافظ احمد عجاج ينظر : (2)

93-95 .
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 : ن نتائج الفصل الثانيم

ة ة النبكيٌ ة بمصدرييا القرآف الكريـ كالسنٌ يستنتج الباحث أف الشريعة اإلسبلميٌ  مما سبؽ     
الناشئة في المدينة المنكرة ،  المطيرة ، قد كضعت أسس النظاـ كالتنظيـ في المجتمع اإلسبلميٌ 

مَّىكرة في عيد الرسكؿ  ، كمف ىذا التنظيـ في القرآف الكريـ مما حدث في المدينة المن  المَّوي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى صبلح األسرة بالتشريعات المناسبة ، كالتكافؿ  كى ، تنظيـ العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة كا 

بيف أفراد المجتمع ، كالتزاـ مبدأ األيخكة ، كمبدأ العدؿ ، كمبدأ التقكل ، مع الرفؽ  االجتماعيٌ 
كالصدؽ ، كالعفك كالصفح  ةاألمانٌ مع  مبدأ الكفاء بالعيد ، زاـكالتة كالحب كاإليثار ، كالرحمٌ 

، حرمات كاآلداب العاٌمة في المجتٌمع، كطاعة كلي األمر كمراعاة الالجميؿ ، كالدعكة إلى الخير 
 ع الناشئ .ة عف المجتمٌ كالدفاع كالجنديٌ 

مَّىكضع الرسكؿ ،  ة ، فقدة الكريمٌ ىذا مف جية القرآف الكريـ كتنظيماتو ، أما السنٌ        المَّوي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى الناشئ ، كىي أقدـ دستكر ينظـ  ع اإلسبلميٌ ، ما يسمى بالكثيقة في تنظيـ المجتمٌ  كى

مَّىعبلقة المسمميف بغيرىـ ، زيادة عمى بناء المصطفى ،  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ،  ، لممسجد النبكمٌ  كى
ة ، كىذه ة المركزيٌ نصار ، كالشركع في بناء مؤسسة الدكلٌ مع المؤاخاة بيف المياجريف كاأل

التنظيمات أقامت مجتمعنا متيننا منظمنا خاؿو مف الفكضى ، متراص الصفكؼ ، ظيرت قكتو في 
  ع قريش ، حيث ىيـز المشرككف في معركة بدر شر ىزيمة .   أكؿ صداـ مع مجتمٌ 
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 الفصل الثالث:

وفيو ثالثة  في العيد النبويّ  اإلسالميّ  في المجتمع مظاىر النظام 
 مباحث ، وىي:

   .المبحث األكؿ: النظاـ كالتنظيـ في االعتقاد
 المبحث الثاني: النظاـ كالتنظيـ في العبادات كفيو أربعة مطالب كىي:

 المطمب األكؿ: النظاـ كالتنظيـ في.      

 المطمب الثاني: النظاـ كالتنظيـ في الصياـ.      

 المطمب الثالث: النظاـ كالتنظيـ في الزكاة .      

 في الحج. كالتنظيـ المطمب الرابع: النظاـ      

 . : النظاـ في المعامبلتلثالمبحث الثا
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفيو ثالثة مباحث ، وىي: في العيد النبويّ  مظاىر النظام في المجتمع اإلسالميّ 

 

ة ديٌ إقرار بالعبك  التكحيد ىكمة التكحيد ، في االعتقاد، في كم كالتنظيـ النظاـ المبحث األول:     
 . شريؾ لوإللو كاحد ال 

 الذم ، الخالؽ الرب ىك كحده ا بأف االعتقاد ىك ةاإلسبلميٌ  لمنظـ يماني  اإل صؿاأل إف     
را كجعمو ، كمو الككف كخمؽ ، األرض في خميفة كجعمو اإلنساف خمؽ  المدب ر كأنو ، لمناس مسخَّ
 كحده ىك تعالى كأنو ، شيء كؿَّ  بيده كأف ، المميت المحيي ، المعطيٌ  لرازؽا ، الككف ليذا

 لو كعبل جؿ كأنو ، ىك إالٌ  بحؽٌ  معبكد ال ، المعبكد كحده ىك سبحانو كأنو ، لخمقو المشر ع
 . (1) كلد كال صاحبة كال لو ًندٌ  ال الذم ، األحد الكاحد كأنو ، العبل كالصفات ، الحسنى األسماء

كفي سكرة اإلخبلص تتضح ىذه الحقيقة الركينة في غاية البساطة البعيدة عف التكعية      
َمدُ  المَّوُ  َأَحٌد  المَّوُ  ُىوَ  ُقلْ  ﴿كالتعقيد كالخالية مف الكمؼ كالسفسطة قاؿ تعالى :   َوَلمْ  َيِمدْ  َلمْ   الصَّ

ترسـ مبلمح التكحيد في عقيدة اإلسبلـ ،  ، تمؾ صكرة عظيمة (2) ﴾ َأَحدٌ  ُكُفًوا لَّوُ  َيُكن َوَلمْ   ُيوَلدْ 
أك المفيـك  ، مف غير تعسير شائؾ في العبارة، ك ؼ أك مكاربة بكؿ يسر كتبسيط مف غير تكمٌ 

التي يعكزىا الكضكح الميسكر في المبنى مف  ، دة األخرلكما ىك الشأف بالنسبة لمعقائد المتعدٌ 
حقيقة التكحيد  –أكؿ ما تعتمد  –يا تعتمد نٌ خبلؿ ألغاز باىتة كغامضة ، أما عقيدة اإلسبلـ فإ

                                                           
  . 27ص   د.ت ، ،، د.ط دار النداء  :سطنبكؿ إة ، مدخؿ إلى الدراسات اإلسبلميٌ  محمد ، : إسماعيؿ عمي (1)
.4-3-2-1/ 112،   اإلخبلص (2)
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الكامؿ  سبحانو ، كىي حقيقة ال يخالطيا أدنى قدر مف التعقيد أك المكاربة ، إنما ىي حقيقة 
 .   (1)بينة جمية تخاطب العقؿ كالضمير كتكاكب الفطرة البشرية في تبلئـ كدكد شامؿ 

 امعاذن  النبيٌ  أمر شيء أكؿ ىك التكحيدطرة ، ك لو إال ا ىك ديف الفإف التكحيد بأف ال إ     
 بيذا نبدأ أف ، كجؿَّ  عزَّ ، ا إلى يدعك مف لكؿ عاـ ىذا ،بمعاذ اخاصًّ  ليس كىذا إليو بالدعكة
 مرىـ حينئذو  التكحيد بعقيدة كاعترفكا ا إال إلو ال أف كشيدكا لذلؾ أطاعكؾ ىـ فإف ، األصؿ
 كالزكاة لمصبلة فائدة ال ألنو؛  بالصبلة تأمرىـ فبل بالتكحيد قركاي أف بدكف أما ، كالزكاة بالصبلة
ال مة خمت إما مف أي  فأ، كيكشؼ لنا القرآف الكريـ  تكحيد بدكف كثرت كلك،  األعماؿ كلجميع
قكؿ آف الكريـ اإلنساف كتكحيده ، كدليؿ ذلؾ مف القر بخالؽ  اإليماف إلىنذير يدعكىا  كجاءىا
  . (2) الحؽ 

 ِإلَّ  ِإلََٰوَ  َل  َأنَّوُ  ِإَلْيوِ  ُنوِحي ِإلَّ  رَُّسولٍ  ِمن َقْبِمكَ  ِمن َأْرَسْمَنا َوَما ﴿ تعالى في كتابو الكريـ : قاؿ ا
 . (3) ﴾ َفاْعُبُدونِ  َأَنا

التي يقكـ عمييا  كاألكلى ةاألساسيٌ  القاعدةا محمد رسكؿ ا " ىما  إالكالشيادتاف " ال الو      
تعني  القاعدةدار السبلـ ، كىذه  إلىيف ؛ كىما الطريؽ الكحيد الذم يكصؿ صاحبو صرح ىذا الد

كؿ  يسير بأمرهك ، ال غيره ىذا الككف منبثؽ عف إرادة ىذا اإللو الكاحد  أف األمكربسط أ في
بيده ، كال يخرج عف إرادتو ، كعميو  أمرهتدبر أمكره ، ككؿ مخمكؽ مف مخمكقاتو  ، كبقدرتوشيء

 شيادة معنى ك،  مكؽ في ىذا الككف جندم مف جنكد ا يؤمر فيطيع كيدعى فيمبيفإف كؿ مخ
 أف أشيد يقكؿ الذم أما ، كتصديقو عنو نيى ما كترؾ بو كاالقتداء متابعتو: ا رسكؿ محمدان  أف

 تصح ال فيذا كالمحدثات بالبدع يعمؿ بؿ بشريعتو يعمؿ كال يتٌبعو ال كلكنو ا رسكؿ محمدان 
 ىك كىذا ، كمتابعتو ، ا إال إلو ال أف شيادة معنى ىك كىذا ، اإلخبلص مف بد فبل ،شيادتو
 . (4) ا رسكؿ محمدان  أف شيادة معنى

مَّى النًَّبي   بىعىثى  لىمَّا: "  قاؿ عنيما ا رضي عباس ابف عفك        مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ٍبفى  ميعىاذى  كى
بىؿو  لَ  َفْمَيُكنْ  اْلِكتَابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َقْومٍ  َعَمى َتْقَدمُ  ِإنَّكَ  ):  لىوي  قىاؿى  اٍليىمىفً  ؿً أىىٍ  نىٍحكً  ًإلىى جى  َتْدُعوُىمْ  َما َأوَّ

                                                           
 .147ـ ، ص 1983 /ق 1403،  3ط،  ة مطبعة الخميؿ اإلسبلميٌ  الخميؿ : ة ،عبد العزيز ، دراسات في الثقافة اإلسبلميٌ  : أمير( 1)
 -12ص  ، ـ1985د.ط ،ار الفكر العربي ، د :، القاىرة  ينظر : صبحي عبده سعيد ، الحاكـ كأصكؿ الحكـ في النظاـ اإلسبلميٌ  (2)

13 . 
 . 25 / 21، األنبياء  (3)
 .  16 – 15ص  ـ ،2001/ق 1421،  1، ط دار المنارة  : المنصكرة نعيـ يكسؼ ، أثر العقيدة في حياة الفرد كالجماعة ، :  (4)
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ُدوا َأنْ  ِإَلى  ِفي َصَمَواتٍ  َخْمَس  َعَمْيِيمْ  َفَرَض  َقدْ  المَّوَ  َأنَّ  َفَأْخِبْرُىمْ  َذِلكَ  َعَرُفوا َفِإَذا َتَعاَلى المَّوَ  ُيَوحّْ
 َفُتَردُّ  َغِنيِّْيمْ  ِمنْ  ُتْؤَخذُ  َأْمَواِلِيمْ  ِفي َزَكاةً  َعَمْيِيمْ  اْفَتَرَض  المَّوَ  َأنَّ  َفَأْخِبْرُىمْ  َصمَّْوا َفِإَذا َوَلْيَمِتِيمْ  ْوِمِيمْ يَ 

وا َفِإَذا َفِقيرِِىمْ  َعَمى  . (1) ( النَّاسِ  َأْمَوالِ  َكرَاِئمَ  َوَتَوقَّ  ِمْنُيمْ  َفُخذْ  ِبَذِلكَ  َأَقرُّ

 رسكؿ محمدا كأف ، ا إال إلو ال أف)  شيادة حقيقة ىك التكحيد أف عمى ىذا الحديث فدؿ      
 لف كالذم كالجف اإلنس مف الثقميف جميع إلى نبيو بو ا بعث الذم اإلسبلـ ىك ىذا كأف( ا

 . سكاه دينا أحد مف ا يرضى

ف ىك مف آمف با كحده ، ربا منات " ؛ كالمؤممف " مؤمنيف كمؤ يتألؼ  اإلسبلميٌ كالمجتمع      
كلمككف ، ككؿ شيء يدؿ  لئلنسافيعمى عف كجكد خالؽ  أففبل شيء أحط لمعقؿ مف  ،كخالقا 

، فانو  اإلسبلميٌ دعائـ الكحدة الركحية في المجتمع  أكؿبا الكاحد ىك  كاإليمافعمى كجكده ، 
،  الكريـ القرآفمف  ييستمد اإليمافشيء ، كىذا  المجتمع ، فبل ينقصو خالط القمكب ، قكمٌ  إذا

يعتمد قبؿ كؿ شيء عمى  اإليمافخير المجتمع ، كىذا  إلىبو الرسكؿ ، فيما الدليؿ  أمركبما 
 . (2)الكجداف كالقناعة ، كال يفرض بالقكة كال بالسمطاف 

ذا استنار القمب بنكر التكحيد الخالصك        استقبؿ كؿ  ، ا عؿً فً مف  فرأل األشياء كميا ،ا 
ذا استنار القمب بنكر التكحيد نما عنده التككؿ عمى ا المصائب بالصبٌ  ر كالتسميـ ك الرضا، كا 

ذا استنار القمب بنكر التكحيد فرأل النعـ كميا صادرة عف ا  كاإلخبلص  كالخشكع كاإلخبات، كا 
الذم ىك أثر عف  ، كحيد الخالصككؿ ذلؾ أثر عف الت ،نده محبة ا كالرغبة بشكر انمت ع

ذا استنار القمب بنكر معرفة ا كتكحيده  ،تو كأسمائو كأفعالو كالشعكر بذلؾمعرفة ا كصفا كا 
 ه،كصغير  هئذ ينتفي الشرؾ كمو كبير كعند ، كشماالن  او لديف ا كلـ يمتفت عنو يمينن تكجو القمب كم

 ،كتقديـ كاجب الشكر لو ، ة ر أرقى لمعبكديٌ كمف مثؿ ىذا القمب تؤدل الصبلة كاممة  كمظي
 . (3)  فيككف التمقي عف ا كامبلن ، تككف خشية ا في ىذا القمب كبيرة  كبشكؿ تمقائيٌ 

بما فرضو ا عميو مف عبادات ،  يقكـ المجتمع اإلسبلميٌ  ، تعالى ، كبمكجب اإليماف با    
ما ظير منيا كما بطف ، كعف الخبائث التي تضر  مف صبلة كزكاة كحج ، كيبتعد عف الفكاحش

 النفس كالمجتمع مف خمر ، كزنا ، كربا ، كمطاعـ خبيثة .
                                                           

الحديث:           رقـكتعالى ، إلى تكحيد ا تبارؾ  ـ أيمتوى ا عميو كسمٌ ، باب ما جاء في دعاء النبي صمٌ صحيح ال،  : البخارمٌ  (1)
(7371.) 

 .    14-13ص  ـ،1976،  3ط،  دار الكتاب الجديد : بيركت ؿ العدالة ،ظفي  ، المجتمع اإلسبلميٌ  منجد :  صبلح الديف (2)
 .20ـ ، ص 2001 /ق 1421،  1، ط  دار المنارة : المنصكرة يكسؼ ، أثر العقيدة في حياة الفرد كالجماعة ، :  نعيـ (3)
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أفراده ، كلتبقى كممة ا ىي  كسعادة كيقكـ بكؿ ما شرعو اإلسبلـ لحياة المجتمع اإلسبلميٌ      
  (1)يدييـ سكاء السبيؿ نما ىي " دينو القيـ " الذم جاء بو الرسكؿ لينظـ الناس ، كيكا  العميا ، 

 

 النظاـ في العبادات كفيو أربعة مطالب كىي: المبحث الثاني:

 . ة: النظاـ في الصبلة اليكميٌ المطمب األول     

 كردت كقد كالميمة، اليكـ في مٌرات خمس عباده عمى ، تعالى،  ا فرض المفركضة الصبلة     
 جاء ما بينيا كمف كجكبيا، كتثبت تيا،فرضي دتؤك الشريفة كالسنة الكريـ القرآف في كثيرة نصكص

اَلةَ  ِإنَّ  ﴿: تعالى ا قكؿ في  كاتمالص عف اكأم ، (2) ﴾ مَّْوُقوتًا ِكتَاًبا اْلُمْؤِمِنينَ  َعَمى َكاَنتْ  الصَّ
 :فيي المفركضة؛

 تعجيؿ كيستحب الشمس، شركؽ كحتى الثاني الفجر طمكع مف ككقتيا: الفجر صبلة -1
 . فرض ركعتاف الفجر كصبلة أدائيا،

 مثمو، الشيء ظؿ يصير حتى كيستمر الشمس، زكاؿ مف كقتيا كيبدأ: الظير صبلة -2
 الشديد الحر حاؿ في تأجيميا ييسف إذ شديد؛ حرٌ  حاؿ الحاؿ يكف لـ ما تعجيميا كيستحبٌ 

 .فرض  ركعات أربع كقدرىا اإلبراد، كقت حتى
 الشمس اصفرار حتى كخركجو، الظير كقت انتياء مف كقتيا كيبدأ: العصر صبلة -3

 .فرض  ركعات أربع كىي تعجيميا، كيستحب كغركبيا،
 فييا كيسف األحمر، الشفؽ مغيب كحتى الشمس، بغركب يبدأ ككقتيا: المغرب صبلة -4

 .فرض  ثبلث ركعاتيا كعدد األداء، تعجيؿ
 ؿكيفض الفجر، طمكع إلى كيستمر األحمر، الشفؽ بغركب كقتيا كيبدأ: العشاء صبلة  -5

 ركعات أربع العشاء لكتؤد ، كأمكنو ذلؾ لممسمـ رتيس إف الميؿ ثمث إلى تأخيرىا
 .(3)فرض

                                                           
 .   14ص  ـ،1976،  3ط،  دار الكتاب الجديد : بيركت ؿ العدالة ،ظفي  ، المجتمع اإلسبلميٌ  منجد : صبلح الديف (1)
 . 103 / 4،  النساء (2)
،  11طدار أصداء المجتمع، : ة ة السعكديٌ ، المممكة العربيٌ في ضكء القرآف كالسنة  إلسبلميٌ التكيجرم ، مختصر الفقو ا : محمد 3))

 .461ـ ، ص 2011
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 منزلة الصالة في اإلسالم :

 أف يجب صبلة ككؿ كالميمة، اليكـ في الخمس بالصمكات ، كتعالى سبحانو،   دنتعب إننا     
 بيا، لتؤدٌ  كىيئة كيفية كليا الركعات، مف كعدد كقت، ليا صبلة ككؿٌ  ككضكء، طيارة يسبقيا
ال نظاميا، عف يخرج كال بيا، يمتـز أف مصؿ كؿ عمى يجب كقد ،  الصبلة لنظاـ امخالف صار كا 

  ،ر أعظـ التحذير مف تركياد في طمبيا ، كحذٌ أمر الصبلة ، كشدٌ عنى اإلسبلـ في كتابو كسنتو ب
، عميو المؤمف يكـ القيامةا يحاسب فيي عمكد الديف ، كمفتاح الجنة ، كخير األعماؿ ، كأكؿ م

 اْجَعْمِني َربّْ  ﴿، قاؿ ا تعالى : (1)ف في دعاء الخميؿ إبراىيـ عميو الصبلة كالسبلـ كيذكرىا القرآ
اَلةِ  ُمِقيمَ  يَِّتي َوِمن الصَّ  منيا ، كثيرة ةدينيٌ  فكائد لمصبلة أف نجد، ك  (2) ﴾ ُدَعاءِ  َوَتَقبَّلْ  َربََّنا  ُذرّْ
ظيار لمخالؽ، المناجاة لذة مف فييػا بما كربو لعبدا بيف الصمة عقد  األمر كتفكيض ، ةالعبكديٌ  كا 
 . (3) كالفبلح الفكز طريؽ كىى ،رحابو في كالنجاة كالسكينة األمػف كالتماس لو،

 : لمصالة الجتماعيّ  المعطى

 حياة في ةالصبل إعطػاء إلػى نضيفيا أف يينبغ التي البارزة ةاالجتماعيٌ  المعطيات ماأ     
 تأخذه انطباع فأكؿ ى،المصمٌ  لممجتمع كربكبيتو ، كجػؿَّ  عػزَّ ،  ا حاكميو ظاىرة فيي المجتمع ،

 كمف شؤكنو، كيحكـ ا يديره مجتمع أنو يـك كؿ ا يدم بيف صبلتو يؤدل إسبلميٌ  مجتمع عف
 عػف اإلسػبلـ لمفاىيـ تعميؽ فيو ،اإلسبلميٌ  المجتمع في الكحدة بتعميؽ الصبلة تقػكـ ثانية، ناحية
 . (4) المجتمع أفراد بيف كالتكافؿ كالمساكاة كالتعاطؼ األخكة

 :عقمية ةتربيّ  الصالة

 سيما ال فييػا، ةالقرآنيٌ  اآليات خبلؿ مف المصميٌ  عقؿ تركيضيا في ةعقميٌ  ةتربيٌ كالصبلة      
 أشياء مف ا خمؽ مػا إلى ظرنانا ، كمداركو كحدكده العقؿ نطاؽ في التفكير إلى تدعك التي تمؾ
 ييتدم ذلؾ كؿ كمف حكلو التي ، الجماعػة أك نفسو ذات في أك ، األرض أك السمكات في سكاء

 فييا ا بما أكدع منتفعنا كخصائصيا األشياء حقػائؽ كيعرؼ ، كخالقو الككف مبدع إلى اإلنساف
ف، ك  إليمانو تقكية ذلؾ كؿ كفي قكل، مف  ةالشخصيٌ  عمى ةالعقبلنيٌ  سمةال تفرض الصبلة ا 

 : جانبيف مف المؤمنة
                                                           

 . 221ـ ، ص 1995/ق 1416،  24، ط  مكتبة كىيبة القاىرة :القرضاكم ، العبادة في اإلسبلـ ،  : يكسؼ (1)
.40 / 14،  إبراىيـ  

 . 654، ص  ـ1997،  4طدار الفكر،  دمشؽ : كأدلتو ، الزحيمي ، الفقو اإلسبلميٌ  ينظر : كىبة (3)
 . 231ق ، ص 1405،  6ط مكنو ،نمطابع  لبناف : صبلة ،، فمسفة الينظر: عمي الككرانى  (4)
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 .الصبلة تبلكات فػي كمػا الخاص بأسمكبيا العقؿ إلى مياتقدٌ  التي الكبيرة بحقائقيا: أكالن 

 ،ةالعقبلنيٌ  السمة تفرض ذاتيا بحد الصبلة كقفة فإف ، المصميٌ  عمى تمميو الذم بمكقفيا: ثانيان 
 كأنو جاد عمؿ في بدأ أنو يشعر حتى كاعتداؿ بانضباط كيقؼ ا يدم بيف اإلنساف يمثؿ أف فما

 عمف تعبير خير كأصبح الناس ألسف عمى مثبلن  ذلؾ أصبح قد، ك  كالتسيب اليزؿ كراءه خمؼ
 . (1) " صبلة في أنو: عنو يقاؿ أف أمكره مف أمر في كالجد ، ةعقبلنيٌ  حالػة يعيش

 : ةرياضيّ  قيمة ذات الصالة

 اليقظة تتطمب فيي بدنػو، عضبلت مكتقكٌ  ة،الرياضيٌ  الركح مقيميا يف تغرس الصبلة     
، ا رسكؿ عف المأثكرة بكيفيتيا كىػى الشمس، طمكع قبؿ مف اليكـ يستقبؿ الذم كالنشاط المبكرة،
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  عميو كاف فقػدكامؿ ،  يكميٌ  ، فيي نظاـ  ةالرياضػيٌ  بالتمرينات أشبو، كى

 اإلحراـ بتكبيرة الصبلة تبدأ فمثبلن ، يتماكت كال يطأطئ ال معتدلة، كقفة الصبلة في يقؼ لسبلـا
 رفػع كفي لمجسـ، كنشاط البدف لعضبلت تقكية كذلؾ المنكبيف حػذك األيدم رفػع فييا يككف كالتي
 الرككع يكف المساف، تحريؾ القراءة في ثـ، الصدر تفتح رياضة الكتفيف مفصميٌ  كتحريػؾ اليػديف
 كىيئة ، الركبتيف عمى كالضغط الفقرم العمكد كسط الفخذيف مفصؿ تحريػؾ أف حيث لمجسـ فكائد
ا السجكد كفي الرككع مف الرفع كفي الحركػة ىذه  الرقبػة، عنػؽ رياضة التسميـ كفي ، رياضة أيضن

 الشخصية انبجك  يشمؿ كعمبلن، حركة الصبلة تككف كىكذا ، القدميف كأطراؼ كالرجميف كاليديف،
ا ،مكبػرنا قارئػنا يعمؿ كالمساف ،ساجدنا راكعنا ،قاعدنا قائمنا يعمؿ الصبلة فػي فالجػسـ كميا،  مػسبحن
 رقابة مستحضرنا يعمؿ كالقمب قرآف، مف عميو تمىيي  أك يتمك فيما متفكرنا متدبرنا يعمؿ كالعقؿ ميمبلن،

 . (2) رياضة لمجسـ كالذىف، كبذلؾ تككف الصبلة  إليو كالشكؽ بوكحي  كخشيتو ا

 ة :الصالة تربية عسكريّ 

ة التي قكاميا الطاعة كالنظاـ ، ة العسكريٌ التربيٌ أنكاع  نكع مف في اإلسبلـ ، الجماعةصبلة ك    
مَّى ،الرسكؿ أياـكالعرب في  –الناشئة  األمـكما أحكج  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  أف يتعممكا عممينا ، كى

النقياد لمنظاـ ، كالخضكع لمقانكف ، كاحتراـ الرؤساء ، كىذا ما تصنعو صبلة ، كا األمرطاعة 
 .الجماعة 

                                                           
. 218ـ ، ص 1979،  6ط مؤسسة الرسالة ، بيركت : العبادة في اإلسبلـ،،  مالقرضاك يكسؼ  :  (1)
 . 37، ص  المصدر نفسو:  (2)
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فبل عكج ،  ستقيمةأكمؿ كأجمؿ مف صفكؼ الجماعة كقد كقفت مي  كىؿ رأيت نظامنا     
 إلىمتبلصقة فبل فرجة : المنكب إلى المنكب ، كالقدـ إلى القدـ ، ينذرىـ إماـ بأف ا ال ينظر 

كيحدثيـ عف نبييـ : تسكية الصفكؼ مف إقامة الصبلة كتماميا ،  أف، كيعمميـ  عكجاألالصؼ 
 . (1) ج كسككا الصفكؼ ، كال تختمفكا فتختمؼ قمكبكـأف سدكا الفر 

 عمى الدعاة بعض ضعر كىناؾ حادثة تدؿ عمى أىمية الصبلة ، كأثرىا في النفكس حيث      
 إفطار فيو ككاف - الصبلة إقامة قبؿ بالمصميف يعج كىك المكي لمحـر حيًّا مشيدنا أمريكي رجؿ
 إلى ساعتيف -: فقاؿ رأيؾ؟ في لبلصطفاؼ ىؤالء يحتاج الكقت مف كـ: سألكه ثـ - رمضاف في

 مختمفك إنيـ: لو فقالكا ساعة، 12 ، إذنا: فقاؿ أدكار، أربعة الحـر إف: لو فقالكا ساعات، ثبلث
كىك  السديس الشيخ ـفتقد الصبلة، كقت حاف ثـ ، ـاصطفافي يمكف ال ىؤالء: فقاؿ ، المغات
ماـ ، النبكمٌ  كالمسجد الحراـ المسجد لشؤكف العاـ الرئيس  استككا،: قاؿ ، الشريؼ المكيٌ  الحـر كا 
 . (2) الرجؿ فأسمىـ قميمة، لحظات في منتظمة صفكؼ في الجميع فكقىؼ

مَّى،  يٌ بىذه ىي الصبلة التي كانت قيرة عيف الن      مىٍيوً  لمَّوي ا صى مَّـى  عى سى ، كالتي كاف يحف إلييا ،  كى
! ىذه ىي صبلة األنس كالحب ، ال صبلة النقر  يا ببلؿ كيتميؼ عمييا كيقكؿ لببلؿ : أرحنا بيا

بيف مف يقكـ إلى صبلتو كىك  مف المسمميف ، كما أعظـ الفرؽ تي يؤدييا بعضكالخطؼ ، ال
 . (3)يقكؿ : أرحنا " منيا " ! : " بيا " ، كبيف مف يقـك إلييا كىك يقكؿ

 النظاـ في الصياـ. المطمب الثاني:

غركب الشمس  إلىعف شيكة البطف كالفرج مف طمكع الفجر  اإلنسافيمسؾ  أفالصكـ : ىك 
 . (4) ينكم ذلؾ ، كالنية ىي قصد الصكـ أفبشرط 

 حكمة الصوم :

       ف ا ، سبحانو كتعالى،أالمسمميف ، ك السابقة فرضو عمى  األمـكما فرض ا الصـك عمى 
 ، كجؿَّ  ا ،عزَّ  ، لـ يردمكقكتا جعمو عمينا كتابنا حيف تعبدنا بالصكـ في شير رمضاف المبارؾ ،

                                                           
. 263ص  ، ـ1979 ، 6ط ، الرسالة مؤسسة:  بيركت اإلسبلـ، في العبادة  ،  القرضاكم يكسؼ:  (1)
 2011 مايك 15 األحد،  يحيى اليحيى، رئيس لجنة التعريؼ باإلسبلـ، في برنامج "أسرة كاحدة" عمى قناة المجد الفضائية ذكىرىا:  (2)
- 18:59. 
 .225ـ ، ص1995/ق 1416،  24، ط مكتبة كىيبة  القاىرة :، العبادة في اإلسبلـ ،  لقرضاكما يكسؼ : (3)
ص  ،د.ط ، د.ت مكتبة النجانجي ، القاىرة :  ر اإلسبلمي . مبادئو . مناىجو . قيمو . أخبلقو ، عفيفي ، الفك محمد الصادؽ:   (4)

136. 
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تككف ىناؾ  أفالشراب ، مف غير  أكالمعدة مف الطعاـ  إخبلءيشؽ عمينا فيو بالصكـ لمجرد  أف
الكد منو عمى الصائـ ، مصمحة تترتب عمى ىذا التشريع الحاسـ ، كفائدتو تع ا  أحكاـلخمت  كا 

 . (1) ـٍ كى مف الحً 

  الصيام : فرض

 المكي العيد كاف فقد،   اليجرة بعد المدينة في - اإلسبلـ شرائع كمعظـ - الصياـ فرض     
 العقكؿ في كاألخبلقية، اإليمانية، القيـ كدعائـ التكحيد أصكؿ كترسيخ العقائد، تأسيس عيد

 ، اليجرة بعد أما،   كالسمكؾ كالخمؽ كالفكر العقيدة في الجاىمية ركاسب مف يرىاكتطي كالقمكب،
 عندئذ فشرعت( آمنكا الذيف أييا يا: ) بػ تينىادل متميزة، كجماعة كياف لممسمميف أصبح فقد

 . الصياـ: كمنيا ، األحكاـ كفصمت الحدكد، كحدت الفرائض،

 ليمة في ذلؾ ككاف خاصة، أىمية مف ليا مىالً  الخمس، الصمكات إال مكة في يشرع كلـ     
 فرض أكثر أك سنكات بخمس ذلؾ كبعد،  األرجح عمى البعثة مف العاشرة السنة في اإلسراء،
مَّى، النبيٌ  فتكفى الجياد فييا فرض التي السنة كىي ، اليجرة مف الثانية السنة في أم الصياـ،  صى

مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى  . (2) رماضيف تسعة صاـ كقد،  كى

 ىك كىذا، كالمسافر لممريض اإلفطار في صكرخٌ  المقيـ، الصحيح عمى الصياـ ا فأكجب     
 تحريـ في أـ الفرائض فرض في سكاء تشريعاتو، في اإلسبلـ اتخذه الذم الحكيـ المنيج

 . (3) التعسير ال التيسير عمى يقكـ الذم التشريع، في التدرج منيج كىك المحرمات،

 ُىًدى اْلُقْرآنُ  ِفيوِ  ُأنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْيرُ  ﴿ :في كتابة العزيز  تعالى قكلو نزؿ ذلؾ كفي     
 َعَمىَٰ  َأوْ  َمِريًضا َكانَ  َوَمن َفْمَيُصْموُ  الشَّْيرَ  ِمنُكمُ  َشِيدَ  َفَمن َواْلُفْرَقانِ  اْلُيَدىَٰ  مّْنَ  َوَبيَّْناتٍ  لّْمنَّاسِ 
 المَّوَ  َوِلُتَكبُّْروا اْلِعدَّةَ  َوِلُتْكِمُموا اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َوَل  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  المَّوُ  ُيِريدُ  ُأَخرَ  يَّامٍ أَ  مّْنْ  َفِعدَّةٌ  َسَفرٍ 
  .(4) ﴾ َتْشُكُرونَ  َوَلَعمَُّكمْ  َىَداُكمْ  َما َعَمىَٰ 

                                                           
،   د.ط ، د.ت  ،  لنجانجيٌ مكتبة ا القاىرة : . مبادئو . مناىجو . قيمو . أخبلقو ، عفيفي ، الفكر اإلسبلميٌ  ينظر:  محمد الصادؽ( 1)

 . 136ص 
ـ، 1993/ق1414، 3مؤسسة الرسالة ، ط  بيركت : ة ) فقو الصياـ ( ،في ضكء القرآف كالسنٌ ير الفقو ، تيس :  يكسؼ القرضاكمٌ  (2)

 . 21ص 
 14: المصدر السابؽ ، ص  (3)
.185 / 2، البقرة  (4)
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 تكف لـ فإف فأكثر، عدؿو  كاحدو  شاىدو  بشيادة أك محققة، برؤية رمضاف شير دخكؿ يثبتك      
 بأحد رمضاف شير دخكؿ يثبت ىذا فعمى ،يكمنا ثبلثيف شعباف عدة الناس أكمؿ شيادة كال رؤية،
 : أمريف

 .عدؿ كاحدو  مف كلك رمضاف ىبلؿ رؤية :األكؿ

 .يكمنا ثبلثيف شعباف شير إتماـ: الثاني

 :(1) منيا كأسباب، حكـ لجممة قمريان  شيران  الصياـ ا فرض

 النساء، كًعدىد كالحج، الزكاة، حكؿ في كما القمرية، باألشير كمو سمميفالم تكقيت أف-1 
  . (2) ﴾ والحج لمناس مواقيت ىي قل األىمة عن يسألونك ﴿: تعالى قاؿ كغيرىا،

 ظيكر ىي طبيعية عبلمة عميو تدؿ طبيعي، تكقيت القمرية، باألشير المسمميف تكقيت أف-2
  اليبلؿ

 الصيؼ، في يككف كطكرنا الشتاء، في يككف فتارة العاـ، فصكؿ فبي يتنقؿ القمرمٌ  الشير أف-3
 أياـ في كثالثة القيظ، شدة في كأخرل البرد، أياـ في يأتي فمرة كالخريؼ، الربيع في ككذا

خبر الصياـ   ، كبذلؾ يككف الصائـ حيننا كتعتدؿ ،حيننا كتقصر ،حيننا أيامو كتطكؿ االعتداؿ،
 . (3)فييا مف تغيرات عمى مدار أياـ السنة بكؿ ما 

 شير رمضان :  دخول ثبوت

ذا       يككف أف ذلؾ الـز فمف - قمرمٌ  شير كىك - رمضاف صياـ فرض قد تعالى ا كاف كا 
 يقكؿ ىذا كفي الشير، لدخكؿ الحسية العبلمة ىك فاليبلؿ األفؽ، في اليبلؿ بظيكر دخكلو ثبكت
 بظيكر خركجو ككذلؾ ، (4) ﴾ والحج اسلمن مواقيت ىي قل األىمة عن يسألونك ﴿: القرآف
 . (5) شكاؿ ىبلؿ

                                                           
 ـ ، ص 2010/ق 1431 ، 2ركز الدعكة كاإلرشاد ، ط م :القصب  ،، الصياـ في اإلسبلـ  القحطانيٌ عيد بف عمي  ينظر:  س (1)

49. 
.189 / 2،  البقرة  (2)

 /ق 1414،  3، ط مؤسسة الرسالة  بيركت : ة ) فقو الصياـ ( ،، تيسير الفقو  في ضكء القرآف كالسنٌ  يكسؼ القرضاكمٌ  : (3)
 . 28ـ ،  ص 1993

 .189 / 2،  البقرة  (4)
ـ 1993 /ق 1414،  3، ط مؤسسة الرسالة  بيركت : ة ) فقو الصياـ ( ،، تيسير الفقو  في ضكء القرآف كالسنٌ  يكسؼ القرضاكمٌ  : (5)

 . 25،  ص 
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 : وسائل العمم بدخول الشير

بشيادة مف رآه ممف تصح شيادتو ، أك بكسيمة أخرل  أككييعمـ دخكؿ الشير برؤية ىبللو ،      
، كعمكـ ىذا النص مخصص  ، كأف تتـ عدة شعباف ثبلثيف يكمناغمبة الظف  أك تفيد العمـ اليقينيٌ 

 . األعذار كأىؿالرخصة  أىؿناء باستث

 كأعماؿغيره مف الشيكر المناظرة في المراصد ،  أككمف كسائؿ العمـ بدخكؿ شير رمضاف      
 الحساب التي يقـك بيا العمماء الفمكيكف ، ثـ شياداتيـ بتحققيـ بدخكؿ الشير بناء عمى حسابيـ .

 ات الفمكية لمعرفة دخكؿ الشير القمرمٌ الحساب أعماؿلكف الشارع الحكيـ لـ يكمؼ المسمميف      
عبادة الحج في  أكعمييـ ، بؿ ربط معرفة دخكؿ الشير لمقياـ بكاجب عبادة الصياـ ،  تيسيرنا
الحج برؤية ىبلؿ الشير رؤية بصرية ، كمف لـ يىرى بنفسو اكتفى برؤية ذم شيادة مقبكلة  أشير

مف المسمميف العدكؿ ،  رألى شيادة مف يعتمد عم أفمف المسمميف  األمر مف المسمميف كلكليٌ 
 . (1)فييعمف عمى الناس دخكؿ الشير ليصكمكا 

مَّى،  النبيٌ  عف ، - عنيما ا رضي - عمر بف ا عبد فعف       مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  أنو ، كى
يٌَّة َل َنْكُتُب َوَل َنْحُسُب، الشَّْيُر َىَكَذا  ":قاؿ َوَىَكَذا ، َيْعِني َمرًَّة ِتْسَعًة َوِعْشِريَن َوَمرًَّة ِإنَّا ُأمٌَّة ُأمّْ

 . (2) "َثاَلِثينَ 

 اليالل: ظيور إلثبات الوسيمة

مَّى،  رسكؿ شرع      مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  لجميع المقدكرة ةلؤلمٌ  الميسكرة ةالطبيعيٌ  الكسيمة،  كى
 كىذه تحسب، كال تكتب ال أمية الكقت ؾذل في كاألمة تعقيد، كال فييا غمكض ال كالتي ،ةاألمٌ 

 بالحساب، العمؿ ا فيايكمٌ  لـ إذ ، ةباألمٌ  رحمة ىذا ككاف،  باألبصار اليبلؿ رؤية ىي الكسيمة
 ممف غيرىـ أك،  الكتاب أىؿ مف أخرل ةأمٌ  فيو لقمدت ذلؾ كمفت فمك تحسنو، كال تعرفو ال كىي
 . (3) بدينيا يدينكف ال

 

 
                                                           

. 85ص  ـ ،1987/ق 1407،  1، ط  دار القمـدمشؽ : الميداني ، الصياـ ك رمضاف ،  ينظر:  عبد الرحمف حسف  (1)
 .( 1913: )الحديث رقـ ،كتب كال نحسب ـ ال نى ا عميو كسمٌ صمٌ  ، باب قكؿ النبيٌ  صحيح ال،  البخارمٌ   (2)
،  ـ1993/ق1414،  3مؤسسة الرسالة ، ط  بيركت : ي ضكء القرآف كالسنة ) فقو الصياـ ( ،ف، تيسير الفقو   يكسؼ القرضاكمٌ   (3)

 . 26ص 
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 نظاـ في الزكاة .ال المطمب الثالث:

فقد حدد اإلسبلـ مكاعيدىا كمقاديرىا ك ىي نصيب الفقراء في ماؿ األغنياء، الزكاة ك      
 في النظر يمعف فالذم ، المجتمع حياة في ىاـ كدكر ، عظيمة ةأىميٌ  لمزكاة، ك  كمصارفيا
 كىذا ةىميٌ األ ىذه مدل يدرؾ الحياة مجاالت مف كثير في الزكاة تحققيا التي المتعددة المقاصد

 التي الصبلة بعد تعالى ا ذكرىا حيث ، كمبانيو اإلسبلـ أركاف مف ىاـ ركف فالزكاة ، الدكر
اَلةَ  َوَأِقيُموا ﴿:  فقاؿ األعبلـ أعمى ىي  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  مّْنْ  أِلَنُفِسُكم ُتَقدُّْموا َوَما الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّ
 مف ركف كؿ أف يركف كمفكركه اإلسبلـ كعمماء ، (1) ﴾ َبِصيرٌ  ْعَمُمونَ تَ  ِبَما المَّوَ  ِإنَّ  المَّوِ  ِعندَ 

 شؤكف بيا تنظـ الذم األساس كيعتبر ، ةاإلنسانيٌ  الحياة جكانب مف جانبنا يمثؿ اإلسبلـ أركاف
 الجكانب عميو كتقـك تنبني أساسنا تككف ، الفيـ ىذا مف انطبلقنا كالزكاة الجانب ىذا في الحياة

 مف عبادة ككنيا إلى باإلضافة ، المتكامؿ اإلسبلميٌ  المنيج في ةكالماليٌ  ةكاالجتماعيٌ  ةاالقتصاديٌ 
 األمراض مف كثير مف كيتخمص ، سمككو كيستقيـ ، ا إلى المسمـ بيا يتقرب التي العبادات
 كتقديـ كالمحتاجيف الفقراء كمساعدة كالعطاء البذؿ خبلليا مف كيتعكد كالبخؿ الشح مثؿ القمبية
 تمثؿ حيث المرء إسبلـ عنكاف اعتبارىا يمكف الجانب ىذا في الزكاة إف بؿ ، لممجتمع الخدمة
 يترجـ لـ إذا مجردة ألفاظنا تبقياف كالمحبة فاألخكة ، ةاإلسبلميٌ  كالمحبة لئلخكة العممية الترجمة

 . (2) كالمحبة األخكة لمعنى تحقيقنا كاإلنفاؽ البذؿ في يتمثؿ حسي عمؿ إلى الشعكر ىذا

 ، العباد حظ:  أمريف بيف تجمع كالتي الشرع كاجبات مف الثالث القسـ في تدخؿ فالزكاة     
 ختبلؿا إلى يؤدم ذلؾ ألف المعنييف أحد ينسى أف ينبغي كال ، باالستعباد المكمؼ متحافكا

 . الزكاة فرضت أجمو مف الذم الشرعيٌ  المقصد

 ىذا عف بعيدنا لمزكاة فيـ كأم ، بمجتمعو الفرد عبلقةك  ، بخالقو الفرد عبلقة تنظـ فالزكاة     
 .  الزكاة لنظاـ الكاممة بالصكرة مخبلن  جزئينا تصكرنا يعتبر الصحيح التصكر

 حياة في اليامة كظيفتيا ليا ، ةكماليٌ  ةكاقتصاديٌ  ةاجتماعيٌ  كمؤسسة فريد نظاـ فالزكاة     
زالة كالفقر، كالككارث العجز ضد فكالتأمي االجتماعيٌ  التكافؿ تحقيؽ مف ، المجتمع  الحسد كا 
 المصالح تحقيؽ عمى ةالدكلٌ  تعيف أنيا كما ، الناس عند الخير كتنمية األنفس كتطيير كالبغضاء

                                                           
 .110 / 2،  البقرة  (1)
 .48ـ ،  ص1992،  2، ط  دار األرقـ  الككيت : أبك السعكد ، فقو الزكاة المعاصر ، محمكد  ينظر: (2)
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 كثير تغطية في تساىـ التي ةالدكلٌ  مكارد مف ماليٌ  مكرد ىي كأيضا ، لممكاطنيف ةالعامٌ  كالمنافع
 . (1) المجتمع يحتاجيا التي النفقات مف

 ليست فالزكاة ككذلؾ ، عميو الغنيٌ  مف تفضبل كليس لمفقير ا حؽ لمفقير الغنيٌ  فمساعدة     
 النظـ في الشأف ىك كما تعديمو أك القانكف ىذا إلغاء مع لمزكاؿ عرضة لككنو القانكف بحكـ كاجبة

 الفقراء احتياجات بتكفير األغنياء إلزاـ ىك ،لمفقير حؽ الزكاة جعؿ مف المرجكة كالغاية ة،الكضعيٌ 
 بمد كؿ أىؿ مف األغنياء عمى كفرض،  كتفضبل إحساننا كليس كاجبيـ مف كاجبنا ذلؾ أف باعتبار

 أمكاؿ سائر في كال ، بيـ الزككات تقـ لـ إف ذلؾ عمى السمطاف كيجبرىـ بفقرائيـ يقكمكا أف
 . (2) المسمميف

 ، ةاألمٌ  مصالح في كمشاركة ، قراءلمف مكاساة جاء األغنياء عمى الزكاة فرض إفَّ  حيث     
 ألخذىا معنى فبل ، المكاساة يحتمؿ ماؿ مف تؤخذ أف بد ال ، الزكاة في األمر ذلؾ يتحقؽ كحتى
 اِ  َرُسولُ  َفَرَض  "، (3) عيفيى  فأ ال عافيي  أف إلى بحاجة الفقير الف ،حاجتيا في كىك الفقير مف

، الَعْبدِ  َعَمى َشِعيٍر، ِمنْ  َصاًعا َأوْ  َتْمرٍ  ِمنْ  َصاًعا الِفْطرِ  َزَكاةَ  َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اُ  َصمَّى  َوالذََّكرِ  َوالُحرّْ
ِغيرِ  َواأُلْنَثى،        ِإَلى النَّاسِ  ُخُروجِ  َقْبلَ  ُتَؤدَّى َأنْ  ِبَيا َوَأَمرَ  الُمْسِمِميَن، ِمنَ  َوالَكِبيرِ  َوالصَّ
اَلةِ   .(4) " الصَّ

 أك بكجكبيا مقرا يككف أف إما الزكاة تارؾ ، ييا أك المتيربيف مف دفعوكعاقب اإلسبلـ مانع     
 الديف مف امعمكمن  شيئا إلنكاره ، المسمميف بإجماع كافر فيك ، بكجكبيا مقر غير كاف فإف ال،

 أىؿ جماىير قكؿ في بكافر فميس ، بخبل يخرجيا ال لكنو ، بكجكبيا مقرا كاف إف كأما ،بالضركرة
، فالمسمـ ينظر إلى الزكاة عمى أنيا قربة إلى ا كطيرة  كفره إلى العمماء عضب كذىب ، العمـ

مالو، كالمسمـ في األصؿ يدفع الزكاة باعتبارىا في داؤه لمزكاة تحصؿ بو البركة ك لنفسو كمالو كأ
يريد منيا الثكاب كيساىـ بيا في خدمة مجتمعو ، كلكف المجتمع المسمـ ال يخمك مف  ، عبادة

الذيف ينظركف إلى الزكاة عمى أنيا مغـر كيحاكلكف التيرب مف  ، األنفس الضعيفة بعض ذكم

                                                           
، 3، ج، د ط  ةلحضارة اإلسبلميٌ المجمع الممكي لبحكث ا ، عماف : ة في اإلسبلـالخياط ، مكسكعة اإلدارة الماليٌ  عزيزعبد ال : (1)

 . 929، ص ـ 1990
، ، د.ط ، د.ت  3جاآلفاؽ الجديدة ، دار  بيركت :  ، المحمي تحقيؽ لجنة إحياء التراث ، ق( 245)ت  يٌ األندلس بف حـزعمي  :  (2)

 .560ص 
.249ـ ، ص1973/ق 1393 ، 1ج ، 2، ط مؤسسة الرسالة بيركت : ، ،  فقو الزكاة  القرضاكمٌ  يكسؼ  : (3)
 ( .1503: )الحديث  رقـ ،فرض صدقة الفطرصحيح ، باب ال،  : البخارمٌ  (4)
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إلى  االعقكبة الرادعة لكؿ مف يمجن  ة فأكجددفعيا ، كاإلسبلـ تعامؿ مع ىذا األمر بصكرة كاقعيٌ 
 . (1) بإخفاء مالو أك اإلتياف بعمؿ مف شأنو أف يسقط عنو الزكاة ، التيرب مف أداء الزكاة

 َوالرُّْىَبانِ  اأْلَْحَبارِ  مّْنَ  َكِثيرًا ِإنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا ﴿ ؿ ا تعالى في مف ال يدفع الزكاة :قا     
ةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ  المَّوِ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّونَ  ِباْلَباِطلِ  النَّاسِ  َأْمَوالَ  َلَيْأُكُمونَ   َولَ  َواْلِفضَّ

 ِبَيا َفُتْكَوىَٰ  َجَينَّمَ  َنارِ  ِفي َعَمْيَيا ُيْحَمىَٰ  َيْومَ  * أَِليمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبشّْْرُىم المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي وَنَياُينِفقُ 
َذا  َوُظُيوُرُىمْ  َوُجُنوُبُيمْ  ِجَباُىُيمْ  ، كالعبلج  (2) ﴾ َتْكِنُزونَ  ُكنُتمْ  َما َفُذوُقوا أِلَنُفِسُكمْ  َكَنْزُتمْ  َما ىََٰ
ىك أف تؤخذ منو الزكاة بالقكة ، كيؤخذ فكقيا شطر مف مالو  ، كضعو اإلسبلـ ليذه الظاىرةالذم 

 . (3) عقكبة عمى إخفائو ليا

 في بالصبلة مقترنة الزكاة كممة كجاءت ، مرة ثبلثيف القرآف في معرفو الزكاة كممة كتكررت     
 في كسائرىا ، المكية السكر في مرات ثمافً  الزكاة كممة جاءتك  ، مرة كعشريف سبعنا كاحدة آية

 ا ، قاؿ، المدني القرآف في كميا مرة عشر إثنا كالصدقات الصدقة كممة كركد ، المدنية السكر
اِلَحاتِ  َوَعِمُموا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿ :تعالى اَلةَ  َوَأَقاُموا الصَّ  لَ وَ  َربِّْيمْ  ِعندَ  َأْجُرُىمْ  َلُيمْ  الزََّكاةَ  َوآَتُوا الصَّ
َبا ِمنَ  َبِقيَ  َما َوَذُروا المَّوَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا * َيْحَزُنونَ  ُىمْ  َوَل  َعَمْيِيمْ  َخْوفٌ   ُكنُتم ِإن الرّْ

ن  َوَرُسوِلوِ  المَّوِ  مّْنَ  ِبَحْربٍ  َفْأَذُنوا َتْفَعُموا لَّمْ  َفِإن * مُّْؤِمِنينَ   َل  َأْمَواِلُكمْ  ُرُءوُس  َفَمُكمْ  ُتْبُتمْ  َواِ 
ن * ُتْظَمُمونَ  َوَل  َتْظِمُمونَ   ُكنُتمْ  ِإن  لَُّكمْ  َخْيرٌ  َتَصدَُّقوا َوَأن  َمْيَسَرةٍ  ِإَلىَٰ  َفَنِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َواِ 
        لَ  َوُىمْ  َبتْ َكسَ  مَّا َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتَوفَّىَٰ  ُثمَّ   المَّوِ  ِإَلى ِفيوِ  ُتْرَجُعونَ  َيْوًما َواتَُّقوا * َتْعَمُمونَ 
 .(4) ﴾ ُيْظَمُمونَ 

كلة ىي التي تتكلى جمع حؽ مف حقكؽ اإلماـ باعتبار أف الدٌ ، ة كأخذ الزكاة كجبايتيا بالقكٌ      
أك مف يحاكلكف  ، جراء يمارس ضد المتيربيفكبالتالي أمر تكزيعيا ، كىذا اإل الزكاة كتحصيميا

أنيا  امماء أف مف منع الزكاة معتقدن حيث يرل جميكر الع ،غير جاحديف لفرضيتيا  ، التيرب منيا
ألنو ارتكب  ، عنو ، كيعاقب بعقكبة تعزيرية اكتؤخذ جبرن  ، مف العصاة فيك ،الفركضفرض مف 

خذ أكثر مف جريمة تتمثؿ في ترؾ أداء الزكاة أك التيرب مف أدائيا، كيرل جميكر العمماء عدـ أ
                                                           

 ، 1، طالكتاب المبناني  دار بيركت : ة ،ة في الدكلة اإلسبلميٌ مرسي الشيف ،  التنظيـ المحاسبي لؤلمكاؿ العامٌ  محمكد ينظر : (1)
 .114، صـ 1977

. 35-34 / 9، التكبة   (2)

 ، 1، ط دار الكتاب المبنانيٌ  بيركت : ة ،ة في الدكلة اإلسبلميٌ مرسي الشيف ،  التنظيـ المحاسبي لؤلمكاؿ العامٌ  ينظر : محمكد (3)
.114، صـ 1977

.  280،  279،  278،  277/ 2،  البقرة  (4)
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ره ، أك ينكره ، كما أنيـ يركف أف نفس الحكـ يككف إذا أنكر مالو كلـ يست الزكاة ما داـ لـ يخؼ
 . (1) مالو ثـ كشؼ كعرؼ

 يسعى كأف ،تعالى  ،  حؽ - عينيًّا أك كاف نقديًّا - ماؿ ذم أك غني كؿ أداء ضركرة عمى
 أف كجب الزكاة شركط عنده ما عمى انطبقت فإذا الزكاة، فيو عميو يجب الذم المقدار لمعرفة
 الكريـ كتابو في ا ذكره مما ليا نماذج كيكفي لنفسو، كتبرئة لمالو طيرة الزكاة، ياعن يخرج
 َءاتَاُىمُ  ِبَما َيْبَخُمونَ  الَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ  َول ﴿ وقال ا ، تعالى : ، كالفضة الذىب يكنزكف لمف عقابنا
ُقونَ  مْ لَّيُ  َشرّّ  ُىوَ  َبلْ  لَُّيمْ  َخْيرًا ُىوَ  َفْضِموِ  ِمنْ  المَّوُ   قىاؿ . (2) ﴾اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبوِ  َبِخُموا َما َسُيَطوَّ
مَّى ، المَّو سكؿر  مىٍيو المَّو صى مَّـ: عى  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َلوُ  ُمثّْلَ  َزَكاَتوُ  ُيَؤدّْ  َفَممْ  َمالً  المَّوُ  َءاتَاهُ  َمنْ " كسى

ُقوُ  َزِبيَبتَانِ  َلوُ  َأْقَرعَ  ُشَجاًعا  َأَنا َيُقولُ  ُثمَّ  – ِشْدَقْيوِ  َيْعِني – ِبِمْيِزَمَتْيوِ  َيْأُخذُ  ُثمَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُيَطوَّ
  (3) " َكْنُزكَ  َأَنا َماُلَك،

ذا       كافر، منكرىا فريضة، الزكاة فإف كأريحيتو، إنساف كؿ الختيار مترككة الصدقة كانت كا 
ال ا حؽ أداء إلى يعكدكا تىح قتاليـ كيجب اإلسبلـ، ديف عف المرتديف حكـ كحكميـ  كا 
 بيف فرؽ مف ألقاتمف كا: "قاؿ فقد الزكاة، مانعي قاتؿ بكر أبا أف ثبت كقددماؤىـ، استحمت
 صمَّى،  ا رسكؿ إلى يؤدكنو كانكا عقاال منعكني لك كا الماؿ، حؽ الزكاة فإف كالزكاة؛ الصبلة

مَّـ عميو ا  . (4) "منعو عمى لقاتمتيـ ، كسى

 المال الحرام ل زكاة فيو :

مف طرؽ  ، احبو بطريقة خبيثةمؾ لكجكب الزكاة يخرج بو الماؿ الذم يحكزه صكاشتراط المً      
خذ لربا كاالحتكار كالغش كنحكىا مف أب كالسرقة ، كالتزكير كالرشكة ، كا، كالغصالحراـ السحت ك 

ال يمزمو الزكاة ، ألف الكاجب عميو  ابمغ الخبيث مف الماؿ نصيبن  كلك، أمكاؿ الناس بالباطؿ 
ال  صديؽ بو التٌ  الفقراء ، كىنا يجب فإلىتفريغ ذمتو برده إلى أربابو إف عممكا ، أك إلى كرثتيـ ، كا 

 . (5)ببعضو صديؽ التٌ  كمو ، فبل يفيد

 

                                                           
 . 29 - 28ص ، ـ1973، 2ط ة ،دار النيضة العربيٌ القاىرة : ،  النكاكم ، النظاـ المالي اإلسبلميٌ  خالؽ:  عبد ال (1)
.180 / 3، آؿ عمراف  (2)

 ( .1403: )الحديث  رقـ، باب إثـ مانع الزكاة  ، صحيح ال،  : البخارمٌ  (3)
(4)

 https://www.alukah.net/sharia/0/3529/#ixzz5nsdZ1pGشبكةاأللوكةالشرعٌة،الزكاةعلىاألغنٌاءوالفقراء،
.133ـ ، ص1973 /ق 1393،  2، ط  1، جمؤسسة الرسالة بيركت : ،  القرضاكم ، فقو الزكاة يكسؼ :  (5)
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  . في الحج الوطلب الرابغ: الٌظام
ج اليو : لغة  الحج   ٌا ، ك ىك  حى جن ده لمن سؾ ، كالمكاف: قص القصد،حى ده ك البيت الحراـ : قصى
 . (1) ييعظَّـ مف إلى القصد كثرة: كقيؿ

 . (2) مخصكصةو  بشرائطى  ، مخصكصةو  بصفةو  تعالى المَّو لبيت القصد: شرعنا كالحج

 شروط الحج :

 شركط كىي : ةبخمس إالحد أال يجب الحج عمى 

 :  تشمؿ ستطاعة، اال، كالعقؿ ، كالبمكغ ، كالحرية ، كاالستطاعة  اإلسبلـ

مكافريؽ ، كصحٌ مف الطٌ احة ، كألرٌ اد ، كاالزٌ       ير ، كعدـ كجكد عكائؽ السٌ  ة البدف ، كا 
 مف  ةاإلسبلميٌ كما ىك في بعض الببلد ، الحج  أداءة تعيقو عف ماليٌ  أكة ، تنظيميٌ  أك، ةسياسيٌ 
عدد الحجاج بالقرعة ،  تحديد أكنحك ذلؾ ،  أكفي الخمسيف  عمره ف يككفمعيف ، كأ قانكفسف  
 ككضع شركط مالية  أكبالطمب ،  األسبقية أك

شرائع الديف فبل يجب  بأداءفالكافر غير مخاطب كمطالب  مف شركط الحج كذلؾ، اإلسبلـك      
  .ما يصح عمى المسمـ  عميو كال يصح منو

بي طالب بف أ الحديث عف عميٌ ، كما جاء في  (3) ، فميسا بمكمفيف المجنكف كالصبيٌ  كأما     
 وعن يبمغ، حتى الصبي عن ثالثة، عن القمم رفع ":قاؿ ، ـى ا عميو كسمٌ صمٌ  ، عف النبيٌ 

 . (4)" يعقل  حتى المجنون وعن ، يستيقظ حتى النائم

 ده ، كالف الحج عبادةال يممؾ ماالن ، بؿ ماؿ العبد لسيٌ  ألنوالعبد فبل يجب عميو ؛  كأما     
، كالعبد ،  : فمك حج الصبيٌ  ضيع حقكؽ سيده المتعمؽ بو ، كقاؿ في المغنيٌ فت أياما تستغرؽ

 . (5) اإلسبلـعف حجو  يجزئيمايما ، كلـ صح حجٌ 

 . (1)﴾ َسِبيالً  ِإَلْيوِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَبْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَمى َوِلّموِ  ﴿:في كتابو العزيز  تعالى قاؿ     

                                                           
((1

ٌّة،ط:إبراهٌمأنٌسوآخرون،  .156م،ص1972ه/2،1392المعجمالوسٌط،القاهرة:مجمعاللغةالعرب
 . 9ـ ، ص  2010/ق 1431 ، 2ركز الدعكة كاإلرشاد ، ط القحطاني ، مناسؾ الحج كالعمرة في اإلسبلـ ، مي سعيد بف عم :  (2)

 . 14ص ـ ، 1993/ق 1414،  2، ط  مكتبة العمـ  الرياض : ، المغني في فقو الحج كالعمرة ، باشنفر سعيد بف عبد القادر : ( 3)
 . (4398أخرجو أبك داكد ) رقـ : :  (4)
 . 14ص ـ ، 1993/ق 1414،  2، ط  مكتبة العمـ  الرياض : ، المغني في فقو الحج كالعمرة ، باشنفر عيد بف عبد القادرس:  (5)
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 يثبت ال الذم الكبير فمنيـ الحج عمى قادريف الناس كؿ ليس كلكف الحج، عمييـ كميـ فالناس
 مع بو المبادرة عميو المسمـ، ف مكة إلى يكصمو اقكتن  يجد ال الذم الفقير كمنيـ راحمتو عمى

ف لـ يستطع تسقط عنو فريضة الحج   االستطاعة  .، كا 

ْساَلمُ  ُبِنيَ " :  ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ ، الكريـ  الرسكؿ كقاؿ      ِإَلوَ  َل  َأنْ  َشَياَدةِ  : َخْمسٍ  َعَمى اإلِْ
َقامِ  المَّوِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  المَّوُ  ِإلَّ  اَلةِ  َواِ  يتَاءِ  الصَّ  استطاع لمن البيت حج َرَمَضانَ  صوم الزََّكاةِ  َواِ 
 .  (2) " سبيال إليو

 وقت الحج :

ا ف ألداء ىذه الفريضة أشيرن ، كعيٌ   عمى المسمميفأركاف اإلسبلـ ، فرضو ا ركف مف الحجٌ      
جة ، كقد عنى اإلسبلـ بأشير كىي : شكاؿ كذك القعدة كذك الح ،ة نة العربيٌ معمكمة مف السَّ 

 َولَ  ُفُسوقَ  َولَ  َرَفثَ  َفالَ  اْلَحجَّ  ِفيِينَّ  َفَرَض  َفَمن مَّْعُموَماتٌ  َأْشُيرٌ  اْلَحجُّ  ﴿تعالى : ، قاؿ ا ،الحج
 مف أياـ كعشرة القعدة ذم كشير شكاؿ شير كىك ، لمحج الزمانيٌ  الميقاتك ، (3)﴾ اْلَحجّْ  ِفي ِجَدالَ 
 بإجماع بالحجٌ  إحرامو كينعقد ، الحج أشير في أحـر فقد الفترة ىذه في أحـر فمف ة،الحجٌ  ذم

 ،ـً رً حٍ لمي ا عمى محـر ذلؾ ألف كدكاعيو؛ الجماع كىك ثى فى الرى  يتجنب أف عميو كيجب المسمميف،
ف المعاصي، كىك كالفسكؽ ا المؤمف عمى ةمحرمٌ  المعاصي كانت كا   تحريميا يشتد أنيا إال،  دائمن
ثميا  مف محظكرة أمكر إلى تفضي المخاصمة ألف المخاصمة؛ كىك كالجداؿ اإلحراـ، حالة في كا 
 . (4) عنيا نيى فميذا -كتعالى سبحانو-  طاعة عف كتشغؿ الصدر، كتكغر كاألفعاؿ، األقكاؿ

 حكمة الحج :

 َضاِمرٍ  ُكلّْ  َوَعَمىَٰ  ِرَجاًل  َيْأُتوكَ  ِباْلَحجّْ  النَّاسِ  ِفي َوَأذّْن ﴿:  العزيزقاؿ سبحانو كتعالى في كتابو 
 َما َعَمىَٰ  مَّْعُموَماتٍ  َأيَّامٍ  ِفي المَّوِ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا َلُيمْ  َمَناِفعَ  لَّْيْشَيُدوا * َعِميقٍ  َفج   ُكلّْ  ِمن َيْأِتينَ 

                                                                                                                                                                      
 .  97 / 3،  عمراف آؿ (1)
 ( .8: )الحديث  رقـ، باب دعاؤكـ إيمانكـ ، صحيح  ال،  لبخارمٌ ا : (2)
.197 / 2،  البقرة (3)

ص    ، د.ط ، د.ت ،  مكتبة النجانجيٌ القاىرة : . مبادئو . مناىجو . قيمو . أخبلقو ،  إلسبلميٌ ، الفكر ا عفيفي محمد الصادؽ : (4)
142 . 
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 ، ، فممحج منافع كثيرة (1) ﴾ اْلَفِقيرَ  اْلَباِئَس  َوَأْطِعُموا ِمْنَيا َفُكُموا  اأْلَْنَعامِ  َبِييَمةِ  مّْن َرَزَقُيم
 نعرضيا في شيء مف التفصيؿ ، لنتعرؼ فييا إلى حكمة الحج : 

 متقيتكف كؿ عاـ مف جميع أنحاء األرض، ك يجتمع المسمم فيو كبير، مؤتمر الحج أف -1
 فاعمة، ةإسبلميٌ  قمـ لقاء المكسـ ىذا مف جعمت فمك الطبقات، كؿ مف المؤمنة الفئات كؿ

 إلى تعيشو الذم الحضيض مف ةاألمٌ  يرفع أف وشٍأن مف ما كؿ المجتمعكف، فييا يتباحث
 يمتقي كاف حيث ،ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ ،  ا برسكؿ حسنة كةأيس ذلؾ في كليـ،  ةالقمٌ 
 العقبة بيعة كانت حتى مرات، ثبلث باألنصار فيو فالتقى بو، آمف فبم سـالمك  ىذا في

 . (2) جمعاء البشرية تاريخ لمجر  غيرت كمكاثيؽ كدعي مف فييا كاف كما الكبرل،
يتعارؼ فيو المسممكف ، كيتآلفكف في  ةاإلسبلميٌ خكة ، كالكحدة كىك مظير مف مظاىر األ -2

 .نيـ ، كربط بيف قمكبيـ ظؿ المحبة كاإلخاء ، كقد كحد الديف بي
ا ،  أماـا عمى قدـ المساكاة المسممكف جميعن  كفيو تتجمى المساكاة بيف المسمميف، ففيو -3

قد سكل بينيـ المظير  أكلئؾكؿ  ، كسبيف غني كفقير كحقير ، كرئيس كمرؤ ال فرؽ 
المشط ، ككؿ يتجو إلى ربو في خضكع كتضرع ، كقد  كأسناففيـ سكاسية  ،الجديد 

 تبرز، إىاب أم في ةالقيمٌ  ةمتساكيٌ  ةاإلنسانيٌ ك ، (3)عف نفسو رداء الكبر كالتباىي طرح
دَّثىًني: قىاؿى  نىٍضرىةى  أىًبي عىفٍ  ، تتربع مستكل أم   كفىٍكؽ تككف، حالة أية عمى  سىًمعى  مىفٍ  حى
ٍطبىةى  مَّى،  المَّوً  رىسيكؿً  خي مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى سىطً  ًفي ، كى  َأيَُّيا َيا":فىقىاؿ  التٍَّشًريؽً  أىيَّاـً  كى
نَّ  َواِحٌد، َربَُّكمْ  ِإنَّ  َأَل  النَّاُس، ، َعَمى ِلَعَرِبي   َفْضلَ  َل  َأَل  َواِحٌد، َأَباُكمْ  َواِ   ِلَعَجِمي   َوَل  َأْعَجِمي 
، َعَمى : َقاُلوا ؟ َأَبمَّْغتُ  ِبالتَّْقَوى، ِإلَّ  َأْحَمرَ  َعَمى َأْسَودَ  َوَل  َأْسَوَد، َعَمى أِلَْحَمرَ  َوَل  َعَرِبي 
: َقالَ  ثُمَّ  َحرَاٌم، َيْومٌ : َقاُلوا ؟ َىَذا َيْومٍ  َأيُّ : َقالَ  ثُمَّ  َوَسمََّم، َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولُ  َبمَّغَ 
 َفِإنَّ : َقالَ  َحرَاٌم، َبَمدٌ : َقاُلوا ؟ َىَذا َبَمدٍ  َأيُّ : َقالَ  ثُمَّ : َقالَ : َحرَامٌ  َشْيرٌ : َقاُلوا ؟ َىَذا َشْيرٍ  َأيُّ 
 ِفي َىَذا َشْيِرُكْم، ِفي َىَذا، َيْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َوَأْعرَاَضُكمْ  َوَأْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  َبْيَنُكمْ  َحرَّمَ  َقدْ  المَّوَ 

 الشَّاِىدُ  ِلُيَبمّْغْ : َقالَ  َوَسمَّمَ  ْيوِ َعمَ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولُ  َبمَّغَ : َقاُلوا ؟ َأَبمَّْغتُ  َىَذا، َبَمِدُكمْ 
 . (4) "اْلَغاِئبَ 

                                                           
  .   28-27 / 22،  الحج  (1)
، ص  د.ط ، د.ت انجي ،خمكتبة الالقاىرة : ىجو . قيمو . أخبلقو ، . مبادئو . منا ، الفكر اإلسبلميٌ  :  محمد الصادؽ عفيفي ( 2)

143 .
 .   146، ص  نفسوالمصدر :  (3)
 ( .  22978) رقـ الحديث  ، باب باقي مسند األنصار ،حنبؿ ، مسند  ابف:  (4)
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بيت كضع لمناس ليعبد فيو ا ،  ألكؿ في الحج تقديسنا كتكريمنا إفكالتكريـ :  األمف -4
، لكؿ  كأمنا، كظمت الكعبة مف بعد ذلؾ مثابة لمناس  إسماعيؿككلده  إبراىيـأقامو سيدنا 

ذْ  ﴿:  كتعالى سبحانو ا ، ، قاؿ (1) قاصد منذ أنشئت حتى يكمنا ىذا  اْلَبْيتَ  َجَعْمَنا َواِ 
ْسَماِعيلَ  ِإْبرَاِىيمَ  ِإَلىَٰ  ُمَصمِّى َوَعِيْدَنا ِإْبرَاِىيمَ  مََّقامِ  ِمن َواتَِّخُذوا َوَأْمًنا لّْمنَّاسِ  َمثَاَبةً   َأن َواِ 
ذْ  * لسُُّجودِ ا َوالرُّكَّعِ  َواْلَعاِكِفينَ  ِلمطَّاِئِفينَ  َبْيِتيَ  َطيّْرَا َذا اْجَعلْ  َربّْ  ِإْبرَاِىيمُ  َقالَ  َواِ   َبَمًدا ىََٰ
 َفُأَمتُّْعوُ  َكَفرَ  َوَمن اآْلِخِر َقالَ  َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ِمْنُيم آَمنَ  َمنْ  الثََّمرَاتِ  ِمنَ  َأْىَموُ  َواْرُزقْ  آِمًنا
 عف ك مف صكر األمف أيضا ، .(2) ﴾َمِصيُر الْ  النَّاِر َوِبْئَس  َعَذابِ  ِإَلىَٰ  َأْضَطرُّهُ  ُثمَّ  َقِمياًل 
 الطرقات، في والجموَس  إياكم ": قاؿ ـ ى ا عميو كسمٌ صمٌ  ،يٌ النب عف الخدرم سعيد أبي

صمى ا  ا رسول فقال فييا، نتحدث ُبدّّ، مجالسنا من لنا ما ا، رسول يا: فقالوا
 ىصمٌ ،  الرسكؿ عرض،  (3) " قوح الطريق فأعطوا المجمس إل أبيتم فإذا: عميو وسمم 

 في النظر عف ككفو ،البصر غض: كىي ، الطريؽ حقكؽ بعض ، ـكسمٌ  عميو ا
 عف األذل كؼ، ك  حكائجيف يقضيف البلتي النساء لمركر معرض فالطريؽ المحرمات،

 كالسباب ، السيئ كبلـالب عتداءاال مثؿصغيرنا ،  أك كبيرنا ، أنكاعو بجميع المارة
 اآلخريف بيكت في بالنظر االعتداء ككذا ، كالسخرية ، كاالستيزاء ، كالغيبة كالشتائـ،

ا اإليذاء في كيدخؿ ، إذنيـ بدكف  مصدر فيي ، البيكت أماـ باألفنية الكرة لعب أيضن
 . ذلؾ كغير ، ألىميا إيذاء

حافؿ بضركب  ، كمكسـ دينيٌ الحج فرصة طيبة لمتكبة كالمغفرة  إفالتكبة كالمغفرة :  -5
طاؼ الحاج  فإذاالنفكس ، كترؽ المشاعر ،  كالذكر ، كطاعة ا ، فتصفك باداتالع
، كابتياؿ كدعاء ، كالتجرد مف مظاىر الحياة  البيت الحراـ ، فعممو دعكات صاعدةب

كىك الجسد ، كسماكم كىك الركح ،  يرضأ الدنيا ، فاإلنساف مركب مف عنصريف :
ا كاف ال بد مف دافع قكم يجذبيما بشدة عف ىذه كقديما قاـ النزاع الحاد بينيما ، ليذ

، فكاف الحج الذم تتجمى فيو التكبة كالمغفرة عمى الجميع ، كمف أستغفر الحياة المادية
اج جَّ  . (4) ليـ الحي

                                                           
ص  ، د.ط ، د.ت،  انجيٌ خمكتبة ال القاىرة : ىجو . قيمو . أخبلقو ،. مبادئو . منا :  محمد الصادؽ عفيفي ، الفكر اإلسبلميٌ  (1)

146 . 
 .126 -125/ 2،  البقرة  (2)
ميكا بيييكتنا صحيح ال،  لبخارمٌ : ا (3) ـٍ " ، ، باب قكؿ ا تعالى " يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍدخي ( .6228: )الحديث  رقـغىٍيرى بيييكًتكي

ص  ، د.ط ، د.ت،  انجيٌ خمكتبة ال القاىرة : ىجو . قيمو . أخبلقو ،. مبادئو . منا :  محمد الصادؽ عفيفي ، الفكر اإلسبلميٌ ( 4)
147 . 



83 
 

   . المعامالت بعض المبحث الثالث: النظام في
 : المرأةتحرير أول : 

 ، كاحدة نفس مف كالنساء الرجاؿ معشر خمقنا أف كتابو في عمينا كتعالى سبحانو ا متفا      
 ،مستقبل خمقيـ أصؿ ليس  النسػاء نكع ككذلؾ،  مستقبل خمقنا ليسكا الرجاؿ نكع أف ىذا في كالمنة
 آخر عنصر مف خمقيـ قد ا يككف كأف الرجاؿ عف بمعزؿ األصؿ في خمقف النساء كاف فمك
 كلكف ،بو أعمـ ا ما كالتباعػد التنافر مف اؾىن لكاف استقبلال الطيف مف أك مثبل الطيف غير
 -السبلـ عميو- آدـ أضػبلع مف ضمع مف الصحيح الحديث في جاء كما خمقت قد حكاء ككف
 . (1) ، فكؿ منيما ييكم ؿ اآلخر الرجؿ مف قطعة األصؿ في المرأة أف يعني ىذا كاف

ا المرأة اإلسبلـي  أىٍكلىى لقدك        القرآف آيات مف كثير خبلؿ مف جمينا لنا يتضحي  ،كبيرنا اىتمامن
 عمييا يقع كاف الذم مـالظي  بعد،  المرأة مع التعامؿ في كالمساكاة الرحمة قكاعدى  أرست التي الكريـ

 . (2) ةفي الجاىميٌ 

 ِمْنُيمْ  َخْيراً  واَيُكونُ  َأنْ  َعَسى َقْومٍ  ِمنْ  َقْومٌ  َيْسَخرْ  ل آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا﴿ تعالى :  ، قاؿ ا     
 اِلْسمُ  ِبْئَس  ِباأْلَْلَقابِ  َتَناَبُزوا َول َأْنُفَسُكمْ  َتْمِمُزوا َول ِمْنُينَّ  َخْيراً  َيُكنَّ  َأنْ  َعَسى ِنَساءٍ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َول

 . (3) ﴾ الظَّاِلُمونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  َيُتبْ  َلمْ  َوَمنْ  اأْلِيَمانِ  َبْعدَ  اْلُفُسوقُ 

َذا﴿  تعالى ، ا قكؿيك        ِمنَ  َيَتَواَرى*  َكِظيمٌ  َوُىوَ  ُمْسَودِّا َوْجُيوُ  َظلَّ  ِباأْلُْنَثى َأَحُدُىمْ  ُبشّْرَ  َواِ 
 . (4) ﴾ َيْحُكُمونَ  َما َساءَ  َأَل  التُّرَابِ  ِفي َيُدسُّوُ  َأمْ  ُىونٍ  َعَمى َأُيْمِسُكوُ  ِبوِ  ُبشّْرَ  َما ُسوءِ  ِمنْ  اْلَقْومِ 

 في لممرأة العزة كمف ليا، قدر ال كانت أف بعد قدرىىا لممرأة يحفظ بما اإلسبلـ جاء اكىكذ     
 لـ ة،غربيٌ  أك ةشرقيٌ  سكاء المتعددة القكانيف حتى كال األخرل الشرائع مف أم يأت لـ أنو اإلسبلـ

 دأري وأنا سنة لبثت ": قاؿ عنيما ا رضي عباس ابف عف !اإلسبلـ بو جاء بما منيا أم يأت
 أىابو فجعمت،  موسمّ  عميو ا ىصمّ ،  النبيّ  عمى تظاىرتا المتين المرأتين عن عمر أسأل أن

 الجاىمية في كنا :قال ثم وحفصة عائشة :فقال سألتو خرج فمما األراك فدخل منزل يوما فنزل
 أن غير من حقا عمينا بذلك لين رأينا ا وذكرىن اإلسالم جاء فمما شيئا النساء نعد ل

                                                           
 . 21ـ ، ص 1970/ق1389،  3طدار الفكر ،  بيركت : ، اإلسبلـ كالمرأة ، فغانيٌ األ سعيد ينظر :  (1)
.  30، ص  نفسو ينظر : المصدر (2)

 . 11 / 49، الحجرات  (3)
 .59، 58  / 16:  النحؿ (4)
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 حقيقة لتأمؿ التكقؼ عمى كيحثنا العجب، ييثير مما كىذا ، (1) " أمورنا من شيء في ندخمين
 . (2) آخر إلى كقت مف لمسامعنا ترتقي التي الدعكات تمؾ

 . (3) ﴾ ِإَلْيَيا ِلَتْسُكُنوا َأْزَواجاً  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَمقَ  َأنْ  آَياِتوِ  َوِمنْ ﴿ : تعالى  ، ا قاؿ     

 استوصوا " :ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ  ، ا رسكؿ قاؿ: قاؿ عنو ا رضي ىريرة أبي عف      
ن ضمع من خمقت المرأة فإن خيرًا بالنساء  تقيمو ذىبت فإن أعاله الضمع في شيء أعوج وا 
ن كسرتو  . (4) "بالنساء فاستوصوا أعوج يزل لم تركتو وا 

 كاجبات، الرجؿ عمى كما كاجبات كعمييا ،حقكقنا لمرجؿ أفَّ  ماك حقكقنا لممرأة أفَّ  شؾ   مف ما     
 كحمايتيا؛ كًحفظيا تحصيًميا في كمساعدىتىيا بحقكقيا، المرأة تبصيرى : المتعي ف البلـز مف أفَّ  كما
ـى  أف دينيا في تفق ييا ًمفى  إفَّ  بؿ  تطالبى  أالَّ  األخبلؽ حيسف مف كال الحياء مف ليس أنَّو تعمى

 كال ظممنا كال تسم طنا ليست كلكنَّيا ة،كمسؤكليٌ  حؽ   الرجؿ فقىكامةي  كزكجيا؛ كأخييا أبييا ماـأ بحقكقيا
 . (5) تعس فنا

 : اإلسالمالزواج في ثانيًا : 

في كتابو ؛ قاؿ ا تعالى (6) باألنثى، أك اقتراف الذكر  كاالرتباط االقترافالزكاج في المغة :      
ِلكَ  ﴿: العزيز  ْجَناُىموَ  َكذََٰ  .(7) ﴾ِعيٍن  ِبُحورٍ  َزوَّ

 المعاشرةيفيد حؿ  التأبيد: عقد شرعي بقصد  بأنوأما في االصطبلح فيعرؼ عقد الزكاج      
يجاد أسرةف يتحؿ لو شرعان ؛ لتكك ل مرأةلابيف رجؿ ك   .  (8)نسؿ بينيما  كا 

ثـ  كاألـ األبخصيف مف ش كتبدأ ، اإلسبلميٌ لمككنات المجتمع  األكلى المبنةىي  األسرة     
ؽ في الخمؽ ثـ خم األكؿيككف الرجؿ ىك  أف بأمره، كقد كتب ا تعالى كقدر  كاألحفاد األبناء

                                                           
 ( .5843: )الحديث  رقـ مف المباس كالبسط ، ـ يتجكزى ا عميو كسمٌ النبي صمٌ  اف، باب ما ك صحيح ال،  : البخارمٌ  (1)
ـ ، 1988 ، 1ط ة لمكتاب،الييئة المصريٌ  القاىرة : ، صمى ا عميو كسمـ في المدينة، دكلة الرسكؿ   العربيٌ  محمد ممدكح ينظر : (2)

 .   205ص 

. 21 / 30،  الرـك (3)

ٍذ قىا ، صحيح ال ، : البخارمٌ  (4) اًعؿه ًفي باب قكؿ ا تعالى " كىاً  ًئكىًة ًإن ي جى ًميفىةن " ،ؿى رىب ؾى ًلٍممىبلى  ( .3331: )الحديث  رقـ اأٍلىٍرًض خى
 . 35ـ ، ص 1970 /ق 1389،  3طفغاني ، اإلسبلـ كالمرأة ، دار الفكر ، األ ينظر : سعيد (5)
(6)

 .415م،ص1972ه/2،1392المعجمالوسٌط،القاهرة:مجمعاللغةالعربٌة،ط:إبراهٌمأنٌسوآخرون،
 .54 / 44، الدخاف  (7)
 .98، ص ـ 2012/ق1434،  1ط  ،راـ ا  ، : سعيد سميماف القيؽ كآخركف ،  النظاـ اإلسبلميٌ  (8)
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 كأمف ككؿ منيا سكف كاستقرار ، ما المكدة كالرحمةبيني كجعؿ منو الزكجة ثـ البنيف كالحفدة ،
 . (1)خر لآل كاطمئناف

 َبْيَنُكم َوَجَعلَ  ِإَلْيَيا لَّْتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأنُفِسُكمْ  مّْنْ  َلُكم َخَمقَ  َأنْ  آَياِتوِ  َوِمنْ  ﴿تعالى :  ، قاؿ ا 
ِلكَ  ِفي ِإنَّ   َوَرْحَمةً  مََّودَّةً   . (2) ﴾َيَتَفكَُّروَن  لَّْقْومٍ  آَلَياتٍ  ذََٰ

، فيي تبدأ بالرجؿ الذم يختار شريكة حياتو  اإلسبلـمف منظكر  كاضحة األسرةمككنات ك       
القبمية ثـ كثيرة فيتككف  أسراكتصبح  األسرةثـ تكبر ،  سكنو كاستقراره ثـ يرزقيـ ا البنيفك 

 . (3)المجتمع ثـ الدكلة 

ف عظيـ ، كمنزلة جميمة رفيعة ، كفقو رائع شامؿ دقيؽ يبيف كؿ لو شأ اإلسبلـفالزكاج في      
 مما جعؿ الزكاج الشرعيٌ  ،ىذا الزكاج ، كيشرع كيقنف لو كؿ كبير كصغير  بأمرما يختص 
ة ، ككيؼ ال كىي مكانة عرفتيا البشرية مف بيف التشريعات االجتماعيٌ  أسمىفي  اإلسبلميٌ 

 . (4) شريعة رب العالميف

 اليدؼ ىذا كييعىد ،العاطفيٌ  كالتجاكب ،النفسيٌ  االستقرار اإلسبلـ في الزكاج أىداؼ مفك      
        ككاف، كاإلخبلص كالرَّحمة كالمكدة الصدؽ ركائز عمى القائمة الكريمة الحياة أساس
، كف يراجعنو  لجانب ، حمك العشرة ، سيؿ القيادمع زكجاتو ليف ا، ـى ا عميو كسمٌ صمٌ ، الرسكؿ

زكج حؽ زكجتو في  أنكر فإذاحتى صرف قدكة يقتديف بيا بقية النساء ؛ ،  أمكرهفي كثير مف 
 . (5)و مراجعتو احتجت عميو بعمؿ الرسكؿ فأسكتت

كالزكاج ىك الركف األكؿ في بناء األسرة المسممة لذا ال بد مف تكفير جميع أسباب النجاح      
 كلباسنا كاستقرارنا اسكنن  الذيف جعؿ ا تعالى كبل منيما ، بيف الزكجيف ليذا العقد االجتماعيٌ 

 اآلية، كالمعنى لمفردات  (6) ﴾ ُينَّ لَّ  ِلَباٌس  َوَأنُتمْ  لَُّكمْ  ِلَباٌس  ُىنَّ  ﴿، قاؿ ا تعالى : لآلخر

                                                           
 ت ،، د. 1طدار المآثر ، :، المدينة المنكرة البشرية إلييا النمكذج السعكدمٌ ة كحاجة النظـ اإلسبلميٌ  الضحياف ، : عبد الرحمف (1)

 . 69ص
 . 72 /16،النحؿ  (2)

د.ت ، ،  1،ط المآثر دار:  المنكرة المدينة ،السعكدمٌ  النمكذج إلييا البشرية كحاجة ةاإلسبلميٌ  النظـ ، الضحياف الرحمف عبد:  (3)
 . 69ص

 . 3ـ ،  ص 2004/ق1424،  1دار الكممة ، ط  بيركت : الزكاج العرفي في ميزاف اإلسبلـ ،،  جماؿ بف محمد محمكد  ينظر : (4)
 . 48ـ ، ص 1970/ق 1389،  3طدار الفكر ،  بيركت : ، اإلسبلـ كالمرأة ، فغانيٌ األسعيد  :  (5)
 .187 / 2، البقرة  (6)
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 كأعظـ أقكلالعبلقة بيف الزكجيف تتعدل كؿ الحدكد كالمكانع لتصبح العبلقة في  أفالكريمة تعني 
 . (1) اآلخريمبسو  حـ حتى يصبح كؿ كاحد منيما لباسنامف التبل ، صكرىا

 : اإلسالمحقوق الزوجة في 

يع شؤكنو ، لذا كقيادة المنزؿ كجم إدارةفي  لآلخرشريؾ منيما  الحقكؽ متبادلة ككؿٌ  أفبما      
 عمى الزكج منيا : فإف لمزكجة حقكقنا

عقد الزكاج الصحيح ،  أحكاـلمزكجة كيعتبر مف  ر : كيعني الماؿ يقدمو الزكج حقناالمي -1
 .  (2) ﴾ِنْحَمًة  َصُدَقاِتِينَّ  النَّْساءَ  َوآُتوا ﴿قاؿ ا تعالى : 

كالمشرب كالعبلج ،  المأكؿعمييا في  اإلنفاؽف حقيا عمى زكجيا النفقة : فالزكجة م -2
 َوَعَمى ﴿، قاؿ ا تعالى : في حياتيا  إليوكالممبس ، كالمسكف ، كجميع ما تحتاج 

 . (3) ﴾ ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُينَّ  ِرْزُقُينَّ  َلوُ  اْلَمْوُلودِ 
 أمرالعدؿ  أف، ذلؾ  أكثر أكاحدة العدؿ في المعاممة : كالعدؿ ىنا سكاء كاف مع زكجة ك  -3

     . (5) ﴾ِباْلَمْعُروِف  َوَعاِشُروُىنَّ  ﴿، حيث قاؿ سبحانو :  (4) ا تعالى بو أمرشرعي 

  في اإلسالم العدة: ثالثاً 

 فَّىكالميتىكى  الميطىمَّقةً  كًعدَّة،  كمىبمىغيوي  ييعىد   ما مقدار،  كىي  كالحسػاب العػدد مػف ىػي العدة لغة :     
يا عنيا ، عنيا زكجيا كفاة أك طبلقيا، بعد زكاج دكف المرأىة تقضييا الشرع، حدَّدىا مدةي : زٍكجي

 .(6) ًعدىده (: كالجمع)

 كجػكد عنػد الرجػؿ أك المػرأةربص يمـز ت ىػي: فقالػكا الحنفيػة فيػاعر  العدة في االصطبلح  :     
: ىػي أك فييػا الػكطء مػف الرجػؿ،  يمتنػع الػتي عالمكاضػ ىنػا الرجػؿ بتربػص كالمقصػكد،  سػببو
  (1)  النػكاح آثػار مػف بقػي مػا النقضػاء ضػرب ألجػؿ أسػـ

                                                           
، د.ت ،  1طدار المآثر ، :، المدينة المنكرة ة إلييا النمكذج السعكدمٌ البشريٌ ة كحاجة النظـ اإلسبلميٌ  الضحياف ، : عبد الرحمف (1)

. 70ص
 . 4/ 4، النساء  (2)
 . 233 / 2، البقرة  (3)
 د.ت ، ، 1طدار المآثر ، :، المدينة المنكرة ة إلييا النمكذج السعكدمٌ البشريٌ ة كحاجة النظـ اإلسبلميٌ  الضحياف ، : عبد الرحمف( 4)

 . 76ص
.19 / 4النساء  (5)
(6)

.182،صم1965/هـ1357،د.ط،3،جادردارصـ : ب،بٌروتلسـانالعـره(،711)تابـنمنظـور:
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 عمييا : والدليل العدة مشروعية

 كاسػتدلكا أسبابيا كجػكد عنػد المػرأة عمػى كجكبيا كعمػى العػدة مشػركعية عمػى الفقيػاء اتفػؽ     
 . (2) كاإلجمػاع ػنةكالس بالكتػاب ذلػؾ عمػى

 عػدة في ، ىػذا (3) ﴾ُقُروٍء  َثاَلَثةَ  ِبَأنُفِسِينَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطمََّقاتُ  ﴿ :تعػالى فقكلػو: الكتػاب أمػا
 نَ َيَتَربَّصْ  َأْزواجاً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ  ﴿ :تعػالى قكلػو زكجيػا عنيػا المتػكفى أمػا الطػبلؽ،
 َأْنُفِسِينَّ  ِفي َفَعْمنَ  ِفيما َعَمْيُكمْ  ُجناحَ  َفال َأَجَمُينَّ  َبَمْغنَ  َفِإذا َوَعْشراً  َأْشُيرٍ  َأْرَبَعةَ  ِبَأْنُفِسِينَّ 
 . (4) ﴾ َخِبيرٌ  َتْعَمُمونَ  ِبما َوالمَّوُ  ِباْلَمْعُروفِ 

"  ـى ا عميو كسمٌ صمٌ  ، النػبيٌ  أف ػاعني ا رضػي سػممة أـ ركتػو مػا: الشػريفة ػةالنبكيٌ  السػنة أمػا
 َأْرَبَعة َزْوجٍ  َعمى ِإلَّ  َلَياٍل، َثالثِ  َفْوقَ  َميّْتٍ  َعَمى ُتِحدَّ  َأنْ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمنُ  لْمرَأةٍ  يِحلُّ  ل

 . (5) "َوَعْشرًا  َأْشُيرٍ 

 في اإلسبلـ : مف مشركعية العدة  الحكـ السامية 

 براءة الرحـ مف الحمؿ عمى كجو يحفظ األنساب كيمنع اختبلطيا .إثبات  -1
ظيار شرفو ، فبل ينحؿ إال بانقضاء مدة يعمـ بو  -2 بياف عظـ شأف الزكاج، كرفع قدره كا 

 انحبللو .
عطاؤىما معنا ، ثناء العدة إف كاف الطبلؽ رجعيناإعطاء الزكج فرصة المراجعة أ -3 فرصة  كا 

 . جديد إف كاف بائننا الزكجية بعقد الستئناؼ الحياة
كالكفاء لو بعد أف نعمت بعشرتو  ،شرعت عدة الكفاة إلظيار الحزف كاألسى لكفاة الزكج  -4

 زمنان .
، كحٌؽ الكلد ، كمصمحًة الزكجًة ؛  الذم أكجبو اً  ، كالقياـ بحؽً االحتياطي لحًؽ الزكج  -5

بلزمتيا المنزؿ ، كحؽ  الكلًد كحؽ  ا في م فحؽ  الزكًج ليتمكف مف الرجعًة في العدًَّة ،

                                                                                                                                                                      
(1)

2ط،3،جةدارالكتـبالعلمٌـّ،بٌروت:بدائـعالصنائـعفًترتٌـبالشـرائعه(،587ً)تعـالءالدٌـنأبـوبكـرالكاسـان:
.271،صم1968/هـ1461،
(2)

ٌّة،د.ط،:أحمدفراجحسٌن،أحكاماألسرةفًاإلسالم،بٌروت:الد  179م،ص1998ارالجامع
(3)

.2/228البقرة،
((4

.2/432البقرة،
(5)

( .5334: )الحديث  رقـ، كعشرا أشير أربعة زكجيا عنيا المتكفى تحد باب ، صحيحالالبخارم ، :
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لئبٌل يضيعى نسبو ، كحؽ  المرأًة لما ليا مف النفقًة زمف الًعدًة ؛ لتككف زكجةن تىرثي   
 . (1)كتكرثي 

 في اإلسالم الرضاعة : رابعاً 

 .(2) شربو أك الثدم، مف المبف مص: -كسرىا كيجكز الراء بفتح : الرضاعة لغة

 . (3) ف الحكليف لبنان ثاب عف حمؿ، أك شربو أك نحكه: ىك مص طفؿ دك اشرعن الرضاعة  ك

 الرضاعة مدة تماـ أف الكريـ القرآف كأخبر ، كالدتو عقب الطفؿ إرضاع أكجب اإلسبلـ إف     
اَعَة الرَّضَ  ُيِتمَّ  َأن َأرَادَ  َكاِمَمْيِن ِلَمنْ  َحْوَلْينِ  َأْوَلَدُىنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ  ﴿: تعالى فقاؿ ، حكالف
 الصمة كثيؽ الطفؿ إرضاع أف يخفى كال،  (4) ﴾ِباْلَمْعُروِف  َوِكْسَوُتُينَّ  ِرْزُقُينَّ  َلوُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَمى
 ، يقطع بيا لو ًسفَّ  ال إذٍ  ؛ ليمؾ كالدتو بعد إرضاع بدكف ترؾ لك كىك ال كيؼ ، الحياة في بحقو
 رغبت إفٍ  كأمَّا المبف سكل غذاء يناسبو يكف فمـ ، عمييا يمشي رجؿ كال ، يبطش بيا لو يد كال
 األب عصمة في أـ مطمقة، أكانت سكاء ذلؾ، في رغبتيا تمبية فيجب كلدىا إرضاع في األـ
 كأشفؽ، الكلد عمى أحنى كألنيا ليا، ةمضار  كلدىا إرضاع مف كالمنعالفقياء  جميكر قكؿ عمى
 . (6) ﴾ ِبَوَلِدَىا َواِلَدةٌ  ُتَضارَّ  َل ﴿ : تعالى لقكلو،  (5) اغالب لو كأنسب أمرا كلبنيا

كليذا لـ يكف إرضاع الطفؿ مسألة اختيارية ، بؿ ىك أمر كاجب شرعنا ، ال يمكف التياكف      
ف كانت مطمقة كجب عمى كلي  الطفؿ إعطاؤىا أجرة رضاع طفميافيو ، فيجب عمى األـ إ ، كا 

ؿ ، كأف يتـ ىذا االتفاؽ بالمعركؼ ، عمى الرضاعة ، إف طمبت أجرة ، مف غير إسراؼ كال بخ
 أخرل عف امرأة لو يبحث أف الكلي أك األب عمى كجب االتفاؽ كتعسر ، حؿ إلى يصبل فإف لـ

َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  َوْأَتِمُروا َبْيَنُكم ِبَمْعُروٍف  ﴿ : تعالى ،قاؿ كما ، (7) لترضعو
ن َتَعاَسْرُتْم فَ   . (8) ﴾َسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرىَٰ َواِ 

                                                           
(1)

ٌّة،د.ط، .181م،ص1998:أحمدفراجحسٌن،أحكاماألسرةفًاإلسالم،بٌروت:الدارالجامع
(2)

ٌّة،ط:إبراهٌمأنٌسوآخرون، .351م،ص1972ه/2،1392المعجمالوسٌط،القاهرة:مجمعاللغةالعرب
(3)

ٌّة،د.ط، .181م،ص1998:أحمدفراجحسٌن،أحكاماألسرةفًاإلسالم،بٌروت:الدارالجامع
 . 233 / 2، البقرة   (4) 
 .  219، ص ، د.ت  ، د.ط سطنبكؿ ، دار النداءإة ، مدخؿ إلى الدراسات اإلسبلميٌ  ، محمد عمي إسماعيؿ : (5)

 . 233/ 2،  البقرة (6)
 . 220، ص ، د.ت د.ط دار النداء ،: سطنبكؿ إة ، مدخؿ إلى الدراسات اإلسبلميٌ  ،محمد  إسماعيؿ عمي  : (7)
 . 6 /65، الطبلؽ    8))
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 فقد المرضعة كاألـ الراضع الطفؿ بيف العبلقة حيث مف الرضاع عمى بالمترت األثر اكأم     
 ُأمََّياُتُكمْ  َعَمْيُكمْ  ُحرَّْمتْ ﴿  :تعالى ، قكلو في النساء مف المحرَّمات ذكر في الكريمة اآلية نتوبي

ِتي َوُأمََّياُتُكمُ  اأْلُْختِ  َوَبَناتُ  اأْلَخِ  َوَبَناتُ  َوَخاَلُتُكمْ  مَّاُتُكمْ َوعَ  َوَأَخَواُتُكمْ  َوَبَناُتُكمْ   َأْرَضْعَنُكمْ  الالَّ
  ، (1) ﴾ الرََّضاَعةِ  ِمنَ  َوَأَخَواُتُكمْ 

 كالمحرميَّة، كالخمكة، النظر، كجكاز النكاح، في: فقط أربعة أمكرو  في النسب ييشارؾ فالرضاع     
 يجكزي  فكما النظر كأمَّا الرضاع، مف البنت تحريـ النسب مف البنت تحريـ فكما ،النكاح في أمَّا

 فكما الخمكة كأمَّا الرضاع، مف ابنتو إلى ينظير أفٍ  يجكز النسب مف ابنتو إلى ينظير أفٍ  لئلنساف
 يككف فكما المحرميَّة كأمَّا الرضاع، مف بابنتو يخمك أف يجكز النسب، مف بابنتو يخمك أف يجكزي 
 مف أحكاـ أربعةي  فيذه الرضاع، مف البنتو رمنامىح يككف بيا ييسافر أف لو النسب مف البنتو رىمنامىح

 . (2) بالرضاع تثبت النسب

 .(3) " النَّسب من يحُرم ما الرضاع من يحُرم" : بقكلو ،كسمَّـ عميو ا صمَّى ،النبي   بيَّنىو كما     

في الميراث  األطفاؿ بيف التمييز أك التفرقة أنكاع مف نكعو  مأ ةاإلسبلميٌ  الشريعة تحر ـك       
 لكنيـ، أك عميو، القانكنيٌ  الكصيٌ  أك كالديو، أك الطفؿ، عنصر بسبب التمييزي  أكاف سكاء ،كغيره 

 ،العرفيٌ  أك ،القكميٌ  أصميـ أك ،السياسيٌ  رأييـ أك دينيـ، أك لغتيـ، أك جنسيتيـ، أك جنسيـ، أك
 ىذا خبللو مف يبدك آخر كضع أم أك مكلدىـ، مكاف أك عجزىـ، أك ثركتيـ، كأ ،االجتماعيٌ  أك

 . (4) ةالشرعيٌ  لؤلخبلؽ خبلفنا التمييز

 

 

 

 

 

                                                           
.23 / 4،  النساء (1)
 .3، ص، د.ت  1ط  ، 4ج دار الفكر ، بيركت : الحنفي ، مكتبة البحكث كالدراسات ، :  عبلء الديف (2)
ـي البلَّ  ،صحيح ال: البخارم ،  (3) ـٍ " ،باب " كىأيمَّيىاتيكي ٍعنىكي ( .5099: )الحديث  رقـ ًتي أىٍرضى
(4)

ٌّة،حقوقالطفلبعدالوالدة،المٌراثوا لعدلوالمساواة،:شبكةاأللوكةاالجتماع

https://www.alukah.net/social/0/50841/#ixzz5nvjZs5qi
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 مف نتائج الفصؿ الثالث :

م ، يجد أف مف مظاىر ىذا في العيد النبكٌ  مف ينظر لمظاىر النظاـ في المجتمع اإلسبلميٌ  
التكحيد تحت شعار كممة ال إلو إال ا ، فمف ىذه الكممة النظاـ ، النظاـ كالتنظيـ في االعتقاد ك 

العظيمة تنبثؽ جميع التنظيٌمات اإلسبلمٌية ، فيي دعكة إلى التكحيد كاالعتراؼ برسالة الحبيب 
 محمد ، صمى ا عميو كسمـ .

ف ديٌ ـك ، أم بقية أركاف الكاة ، كالحج ، كالصٌ بلة ، كالزٌ كمنيا انبثقت بقية العبادات ، كالصٌ 
 ،بنى عمى نظاـ متيفاإلسبلمٌي ، ثـ المعامبلت كالزكاج كالطبلؽ ، كما يتصؿ بيما ، ككؿ ذلؾ يي 

 رة . نة المنكٌ ع اإلسبلمٌي في المديٌ قاـ عميو المجتمٌ 
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 في المجتمع الفمسطينيّ  اإلسالميّ  تطبيق النظام ضرورة : الفصل الرابع
 وفيو مبحثان ىما:، المعاصر 

 المعاصر كفيو ثبلثة مطالب،كىي: في المجتمع الفمسطينيٌ  يؽ النظاـث األكؿ: ضركرة تطبالمبح

 المعاصر . المطمب األكؿ: طبيعة المجتمع الفمسطينيٌ      

الذم يكجد في  كالتربكمٌ  كاالجتماعيٌ  المطمب الثاني: طبيعة النظاـ العقدم كالسياسيٌ      
 . المجتمع الفمسطينيٌ 

 المعاصر . لث: ضركرة تطبيؽ النظاـ في المجتمع الفمسطينيٌ المطمب الثا     

، كفيو ثبلثة في المجتمع الفمسطينيٌ  تطبيؽ النظاـ اإلسبلميٌ  المتكقعة مف نتائجالالمبحث الثاني: 
 مطالب :

 . المطمب األكؿ: تحقيؽ األمف مف الخكؼ     

 . المطمب الثاني: تحقيؽ األمف مف الجكع     

 يكـ القيامة . ،تعالى، مف عذاب ا  لث: تحقيؽ األمف لممجتمع الفمسطينيٌ المطمب الثا     
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  الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيه مبحثان ،   المعاصر لسطيني  في المجتمع الف  اإلسالمي   تطبيق النظام ضرورة

 هما:

 

 ، المعاصر كفيو ثبلثة مطالب في المجتمع الفمسطينيٌ  يؽ النظاـضركرة تطب المبحث األول:
 كىي:

 : مف الطبقات اآلتية تمع الفمسطينيٌ يتككف المج المطمب األول: 

 ف :طبقة الفبلحي -1

رض أ عمى اإلنساف كاستقرار الزراعة في المساىميف أكائؿ مف الفمسطينيٌ  الفبٌلح يعتبر      
 كتطكيرىا، بالزراعة اىتمامو عمى ةأدل ـتقد ، سنة آالؼ ثبلثة مف أكثر منذ تركيا التيفمسطيف 

 يعتمد كاف التيك  ،كالعنب كالتيف كالزيتكف القمح محاصيؿ مف كفيرة اتكمي ينتج كاف أنو كتذكر
 . (1) غذائو في عمييا

 الدكؿ أكثر مف احتبلليا حتى فمسطيف كانت كليذا كزراعتيا، أرضو عمارة في أبدع لقد     
 ركتصد كالزيت، كالزيتكف كالفاكية كالخضار الحبكب مف مختمفة أنكاع نتاجإ في راتطك  العربية

 .ىاأبناؤ  ينتجو امم أىميا كيأكؿ ة،العربيٌ  لمعمالة كجاذبة المجاكرة، لدييا لمدكؿ فائضال

 لحقكؽ االنتياكات سياسة تنفيذ في يمضي اإلسرائيميٌ  الحتبلؿا كبعد احتبلؿ فمسطيف بات     
 المصادر كاستنزاؼ األشجار، كاقتبلع الغابات، كتدمير األراضي، مصادرة مف البيئية اإلنساف
 مظاىر أبرز مف عدت كالتي ة،الفمسطينيٌ  البيئة عمى اإلسرائيمية المستعمرات، كبناء  المائية

                                                           
(1)

ٌّة،عمان:جامعةالقدسالمفتوحة،ط ٌّةالفلسطٌن .289م،ص3،2118:محمدسعٌدحمدانوآخرون،فلسطٌنوالقض
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 جميع اعتداءاتيا كتمٌس  الطبيعية، المكارد عمى تسيطر إنيا حيث الفمسطينية، لمبيئة التشكيو
 .الفمسطينية البيئة عناصر

 إلى إنشائو عف الصادرة كاألتربة النفايات كأدت كانجرافيا، التربة تآكؿ في الجدار تسبب كما     
 اضياألر  ىذه إنتاجية عمى سمبان  انعكس مما كاألشجار، الزراعية األراضي عمى الغبار تراكـ

 . (1) الزراعية أرضوكضياع  تدمير حياة الفبلح الفمسطينيٌ  إلى أدل، كؿ ىذا  الزراعية

 

 طبقة العماؿ :  -2

فمع تزايد انتزاع األراضي مف أصحابيا ، تدفؽ الفبلحكف إلى المدينة استجابة الحتياجات       
، كلذلؾ ازداد حجـ  الصناعة الناشئة ، كتحكؿ آالؼ البدك إلى عماؿ ىربا مف فقرىـ المدقع
ة العامة مف ة اإلسرائيميٌ الطبقة العاممة في فمسطيف كأخذ في االتساع ؛ كنتيجة لمسياسة االقتصاديٌ 

ة في إسرائيؿ بصكرة جية ، كسياسة العمؿ مف جية أخرل ، ارتفع عدد عماؿ األراضي الفمسطينيٌ 
عمؿ في األراضي كبيرة ، كىـ يعممكف في ظركؼ عمؿ ىي في العادة أفضؿ مف ظركؼ ال

 . (2)ة ، إال أنيا أسكا مف ظركؼ العمؿ العامة في إسرائيؿ الفمسطينيٌ 

 ف :طبقة البلجئي -3

في  أشخاصخمسة  أصؿ، فاف اثنيف مف  ـ1967ـ ثـ حرب 1948نتيجة لحرب       
المنحدريف منيـ ، كما يزاؿ اقؿ مف نصؼ البلجئيف  أك البلجئيفة ىـ مف الفمسطينيٌ  األراضي

 تي يقنطيا البلجئكف كحدىـ تقريبنايبا يعيش في المخيمات ، كتشمؿ مخيمات البلجئيف التقر 
98% . 

كيمكف كصؼ أكثرية  راكز السكانية ،مى ال بصكرة رئيسة حكؿً كتكجد المخيمات " المدينية "      
ة نتيجة لمشابيتيا مف النكاحي الماديٌ فقراء ،  أحياء" مناطؽ  " بأنيا المدينية" المخيمات 
 .  (3) األخرلالفقيرة في الببلد النامية  األحياءة لمناطؽ ة كاالقتصاديٌ كاالجتماعيٌ 

 : الفمسطينيٌ  المجتمع في الصغيرة البكرجكازية الشرائح -4

                                                           
(1)

تحتا ًّ ،بٌروت:مركزالزٌتونةللدراساتٌنظر:فاطمةعٌتانًوآخرون،معاناةالبٌئةوالفالحالفلسطٌن ًّ الحتاللاإلسرائٌل

.71-17م،ص2113ه/1،1434واالستشارات،ط
(2)

ٌّة،عمان:جامعةالقدسالمفتوحة،ط ٌّةالفلسطٌن .292م،ص3،2118:محمدسعٌدحمدانوآخرون،فلسطٌنوالقض
 .    294ص  المصدر نفسو ، ينظر : (3)
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 فيي ، الفمسطينيٌ  مجتمعنا فػي ، األكبػر كالحجػـ ، األكسع المساحة ، الشرائح ىذه تشكؿ      
 التجار كصغار ، فكالعسكرييٌ  ، فالمدنييٌ  كالمكظفيف ، الحرفييف صغار جمكع مػف تتككف

 بيذه ترتبط التي كالسمات الخصائص مراعاة مػع ، كالقطػاع الضفة في ،أنكاعيـ بكؿ فكالمينييٌ 
 كالمستكل ، جيػة مػف الرأسماليٌ  التطكر مف المتدني المستكل بذلؾ كنقصد ، مجتمعنػا في الطبقة
 االجتماعيٌ  التركيب في يؤثر بما لشرائحيا، العظمػى الغالبيػة شةمعيػ مػستكل أك لحياة المتدني
 ، كتشكميا تككينيػا طبيعػة فأل ثانيػة، جية مف خاصة بصكرة الطبقة ىذه تركيػب كفي ، اعمكمن 
 ةاقتصاديٌ  قاعدة ، اعمكمن  الصغيرة البكرجكازية متبلؾا عػدـ عػف النػاجـ إنتاجيتيػا بضعؼ تتميز

 مؤثر أك مركزم دكر بػأم تػسيـ ال ، كاتػساعيا حجميا ضخامة رغـ ، الطبقة ىذه أف إذ منتجة،
 سياسػات عػف لمػدفاع ، منيػا األكبر القطاع انصياع رغػـ ، المػسيطرة الػسمطة أك الطبقة إطار في

 يعكد المكقؼ ىذا كتفسير ، فييػا المػسيطرة كالمجمكعات(  غزة أك ا راـ في)كحككمتييا الػسمطة
 ارتباطيػا بحكـ ، الصغيرة لمبكرجكازية - المباشر كغير المباشر – العمؿ رب ىي السمطة أف إلى

 االقتصادمٌ  كاالضطياد المػادم الحرمػاف كبحكـ كالخاص، العاـ بجانبيو المحمي بالسكؽ الكثيػؽ
 . (1) تذبذبيا ك الداخمي تماسكيا كعدـ ضعفيا عػف النػاتج ك ، عمييػا الكاقع كالسياسيٌ 

 : الفمسطينيٌ  المجتمع في البكرجكازية الكبيرة 5-

ة ، لككنيا تمتمؾ ة كاالجتماعيٌ إنيا الطبقة التي تحتؿ أىػـ المكاقػع فػي البنػى االقتػصاديٌ      
كسائؿ اإلنتاج كمصادر الثػركة كتػسيطر عمييا، كتنعـ بالنفكذ في السمطة السياسية كبالجاه 

أك  ، ة، كتمارس االستغبلؿ كالتسمط كالقير في عبلقتيا بالطبقاتكالمكانة فػي الحيػاة االجتماعيٌ 
ف أىـ ما ك  ، كخاصة الفقراء كالكادحيف فػي الريػؼ كالمػدف كالمخيمات،  الشرائح األدنى منيا ا 
كالخمؿ في نظاـ تبادؿ الخدمات،  صفة المسيطر ،قات ككنيا قائمة عمػى تتسـ بو ىذه العبل

شممت كبار ،  ف شرائح عدةكتتككف ىذه الطبقة م ، متبكعك  ابعكلذلؾ تكصؼ بأنيا عبلقػة تػ
كشرائح صغيرة مف  ، ةكالمصرفيٌ  ، ة العقاريةكالرأسماليٌ  ، الرأسمالييف مف التجار كالصناعييف

المتنفذ في  مبلؾ األراضي، إلى جانب شريحة األثرياء الجدد مف أعضاء الجيػاز البيركقراطيٌ 
ير بالذكر ، أف ىذه "الطبقة" العميا أك "البكرجكازية" الكبيرة الجدكمف ،السمطة في الكقت الحاضر

زراعية / عقارية /  /، التي تتكزع إلى عدة شرائح أك عناكيف )ككمبرادكرية الضفة كالقطاعفي 
ا ىك الحاؿ في صناعية / مصرفية كمالية (، ال ينطبؽ عمييا لفظ أك مفيـك البرجكازية الكبيرة كم

                                                           
((1

ٌّةوقطاعغزة،القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد،ط. ٌّةفًالضفةالغرب ٌّةوالطبق ،3:غازيالصورانً،التحوالتاالجتماع
.81م،ص2111
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فئات ىنالػؾ  بؿ إف جكازيات متعددة " ،ت بحجـ أف تككف "بكر ليس اأيضن  كىػي ،الببلد الرأسمالية
مف نشاط كمصدر ارتزاؽ، كالذيف  أكثركبير منيا لو ضمع في  قسـك  كشرائح مف البرجكازية

 . (1)معنا  أك صناعي ، كآخر مالي ، نشاط تجػارم كيجمعكف حصة في السمطة 

ػة الت االجتماعيٌ ة في إطار التطػكرات كالتحػك كازيٌ الية كالبكرجنشأة الفئػات الرأسػمك  تطكرإف       
مف حيث الكالدة ،  ا، يعطي ليذه الفئات سمات كخصائص تككينية تميزىا نكعين الفمسطينيٌ لكاقعنػا 

اسػاىمك النشأة ، ك  تعكػس  ، في ترسيخ جذكر التبعية كما تعنيو مف مصالح اقتصادية ت أيضن
ا نتفيـ كيؼ تييأت الظركؼ كىكذ ،ة في ببلدنا لمقيادة المتنفذ اسيٌ كتفسر طبيعة اليبكط السي

ة ة، المعركؼ بػ "البكرجكازيػٌ ة الفمسطينيٌ ة لنػشأة الجنػاح األخطر مف أجنحة الرأسماليٌ عيٌ المكضك 
ة السمطة (، كمف شدة ما تحممو ىذه الطبقة مف الككمبرادكرية " )بالتحالؼ الكثيؽ مع بيركقراطيٌ 

 .( 2) ة ( في فمػسطيفة اقتصاديٌ ) سياسيٌ  أدكار خطيرة

 العائالت الفمسطينية : 

في  كاألسر، ة العربيٌ  األسرة تحمؿ خصائص مشتركة بينيا كبيف الفمسطينيٌ  األسرة     
عمؽ بيا كحدىا ، كىي تت ةة تتميز بخصائص جكىريٌ الفمسطينيٌ  األسرةمجتمعات العالـ ، لكف 

 . اساأسة الفمسطينيٌ البيئة  مشتقة مف

 األخرل كباألسر،  كعائبلتيـ بعضيـ ببعض أفرادىاة بترابطيا بيف الفمسطينيٌ  األسرةكتمتاز      
مباشرة ، كىي عبلقات مكاجية ، كىذه العبلقات  األفرادة بيف ، كالعبلقات االجتماعيٌ  أيضا

ة ت اجتماعيٌ الدـ كالنسب ، كتتحكـ بالعبلقات تعميما كأساسياكالجد الكاحد ،  األبتتمركز حكؿ 
 أفرادىا، كالمحافظة عمى مركزىا ، كالقياـ بكظائفيا المتعددة نحك  األسرةتعاكنية كظيفتيا بقاء 

 . (3) بصكرة عامة إليوم تنتمي بشكؿ خاص ، كنحك المجتمع الذ

 

 

 
                                                           

(1)
.51:المصدرنفسه،

(2)
ٌّةفًالضفةالغربٌةوقطاعغزة،القاهرة:مك ٌّةوالطبق ،3تبةجزٌرةالورد،ط.ٌنظر:غازيالصورانً،التحوالتاالجتماع

 .51م،ص2111
، ص ـ 2008 ، 3ط. : جامعة القدس المفتكحة ، عمافة ، ة الفمسطينيٌ سطيف كالقضيٌ ينظر : حمداف ، محمد سعيد ، كآخركف ، فم  (3)

295     . 
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  في الوجتوغ الفلسطيٌي   والتربوي   واالجتواػي   والسياسي   ذي  الوطلب الثاًي: طبيؼت الٌظام الؼق

 : في فمسطين لنظام العقدي ا

،  كقدسيتيا احتراميا ةالسماكيٌ  الديانات كلسائر فمسطيف، في الرسميٌ  الديف ىك اإلسبلـ     
 في لو يجب كما  با، الجاـز اإليماف ىيك  فمسطيف ، أىؿىي عقيدة  ةاإلسبلميٌ  العقيدةك 

 كالقدر  اآلخر، كاليكـ  كرسمو، ككتبو بمبلئكتو كاإليماف  كصفاتو، كأسمائو كربكبيتو،  ،إلكىيتو
  كأخباره، الغيب كأمكر الديف أصكؿ مف الصحيحة النصكص بو جاءت ما كبكؿ  كشره، خيره
  كلرسكلو  ، كالشرع كالقدر ، كاألمر الحكـ في ،تعالى،  كالتسميـ  ة،األمٌ  سمؼ عميو أجمع كما

 . (1)  كاإلتباع كالتحكيـ،  بالطاعة

 :مسطيف ، ىيفي ف العقيدة مصادرك 

 َيَدْيوِ  َبْينِ  ِمن اْلَباِطلُ  َيْأِتيوِ  لَّ  ﴿ تعالى :، قاؿ ا  ،(الكريـ القرآف) تعالى ا كتاب -1 
 . (2) ﴾َحِميٍد  َحِكيمٍ  مّْنْ  َتنِزيلٌ   َخْمِفوِ  ِمنْ  َوَل 

 كما قاؿ ا تعالى في كتابو فيك ، ـى ا عميو كسمٌ صمٌ ،  الرسكؿ سنة مف صح ما -2 
 . (3) ﴾ُيوَحىَٰ  َوْحيٌ  ِإلَّ  ُىوَ  ِإنْ  * اْلَيَوىَٰ  َعنِ  َينِطقُ  َوَما ﴿: العزيز 

 .الفاضمة القركف في ةاألمٌ  كعمماء كالتابعيف الصحابة مف: السمؼ إجماع -3 

 .الكاعي الصحيح الصريح العقؿ -4 

 ِلمدّْينِ  َوْجَيكَ  َأِقمْ فَ  ﴿ : تعالى ، قاؿ ا ( 4) األحكاؿ تغيرىا لـ التي السميمة الفطرة -5 
ِلكَ   المَّوِ  ِلَخْمقِ  َتْبِديلَ  َل   َعَمْيَيا النَّاَس  َفَطرَ  الَِّتي المَّوِ  ِفْطَرتَ   َحِنيًفا  َأْكَثرَ  َولََِٰكنَّ  اْلَقيّْمُ  الدّْينُ  ذََٰ
 . (5) ﴾َيْعَمُموَن  َل  النَّاسِ 

 :المجتمع حياة في اإلسبلمية العقيدة آثار كمف

                                                           
 . 35ـ ، ص 1979 /ق 1399 ، 2، ط  دار القمـبيركت : ة كأسسيا ، الميداني ، العقيدة اإلسبلميٌ  ينظر : عبد الرحمف حسف (1)
(2)

.41/42فصلت،
(3)

.53/3النجم،
 . 11ـ ،  ص 1999/ق 1419،  12، ط  دار النفائس األردف :  األشقر ، العقيدة في ا ، ينظر: عمر سميماف  (4)
 . 30 /30،الرـك  (5)
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 :متماسكنا مكحدنا مجتمعنا تبني ةاإلسبلميٌ  العقيدة -1 

 فيي  كاألنظمة، األفكار مف غيرىا عف لممجتمعات بنائيا في ةاإلسبلميٌ  العقيدة تختمؼ 
 أك ، ةاإلقميميٌ  أك ، ةكالقكميٌ  آنية مادية أسس عمى كليس  ثابتة، ربانية أسس عمى المجتمع تقيـ

، الناس عمييا يجتمع دعائـ تككف أف تصمح ال ابطالرك  ىذه ألف ؛ الركابط مف غيرىا أك المصمحة
  كاحد، فالرب شيء، كؿ في  المطمؽ التكحيد عمى تقـك التي ، ةاإلسبلميٌ  العقيدة بخبلؼ
 ةاألمٌ  معيا تككف أف بد فبل  كاحدة، كاألىداؼ  كاحدة، كالقبمة  كاحدة، كالرسالة  كاحد، كالرسكؿ
ُتُكمْ  ِذهِ ىَ  ِإنَّ  ﴿: تعالى ا ، قاؿ  كاحدة،   . (1) ﴾َفاْعُبُدونِ  َربُُّكمْ  َوَأَناْ  َواِحَدة ُأَمةً  ُأمَّ

ذا األفراد، مشاعر تجانس إلى يؤدم االعتقاد تكحيد إف   مع متناسقنا االعتقاد ىذا كاف كا 
 فإف ،متعددنا االعتقاد كاف إذا أما  متكافمة، متضافرة متماسكة قكة يجعميـ فيذا  ،ربانينا  الفطرة،
 حاليـ فيضعؼ متضاربة ككالءاتيـ متناحرة، مشاعرىـ فتككف  أفراده، كيتفرؽ يتمزؽ تمعالمج

 .كجكدىـ كينيدـ

 :عالمينا مجتمعنا تكجد ةاإلسبلميٌ  العقيدة -2 

 رسالة فيي أرض، قطعة عمى أك البشر مف فئة عمى مقتصرة ليست ةاإلسبلميٌ  العقيدة 
 كلغاتيـ كألكانيـ أجناسيـ اختمفت ميما البشر بني لكؿ كىي  مكاف، كال زماف يحدىا ال عالمية،
  شتى، أممنا فيو صيرت عالمينا مجتمعنا تبني أف اإلسبلمية العقيدة استطاعت فقد لذلؾ كديارىـ،
 قادرة اليكـ ةاإلسبلميٌ  كالعقيدة،  كاحد كدستكر  كاحدة، قيادة تحت  ،كاحد رب إلى يدينكف جعمتيـ
 كفرقتو المدمرة، كاألفكار الشيكات فيو تتحكـ الذم المتناحر الضائع العالـ أشتات جمع عمى

 . (2) كالمطامع الحركب

 :متعاكننا نظيفنا مجتمعنا تنشئ ةاإلسبلميٌ  العقيدة -3 

 جريمة ال ـمنظ مستقيـ نظيؼ مجتمع ىك ةاإلسبلميٌ  العقيدة عمى يقكـ الذم المجتمع إف 
 عمى كتحث الخيرات، كفعؿ كالعدؿ التقكل الفرد في تغرس ةاإلسبلميٌ  العقيدة ألف انحراؼ، كال فيو

 بالقكؿ كالطاعات، الخير فعؿ البشر قمكب إلى بكتحب  كالعدكاف، اإلساءة عف كتنيى اإلحساف،

                                                           
 . 92 / 21، األنبياء  (1)
 . 15ـ ،  ص 1999/ق 1419،  12دار النفائس ، ط  األردف : ، األشقر ، عمر سميماف ، العقيدة في ا (2)
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 ىذه في مجتمع مثمو يقـ لـ مجتمع ىك ةاإلسبلميٌ  العقيدة عمى يقكـ الذم المجتمع، ك  كالعمؿ
 . (1)الدنيا 

  : في فمسطين النظام السياسيّ 

، العثمانيػة ػةالدكلٌ  فترة في ممحكظا الكعي ىذا ككاف ، امبكرن  فمسطيف في السياسيٌ  الكعي بدأ     
 المبعكثػاف مجمس في ممثمكف فمسطيف ألىؿ كاف حيث ، العثمانية الدكلة في دكر لفمسطيف ككاف
 كحافظ نيالحسي كسعيد الخالدم ركحي كاف إذ ،العثمانيٌ  الدستكر صدكر أعقاب في انتخب الذم

 عف الشقيرم كأسعد ، نابمس لكاء عف الخماش أحمد كالشيخ ، القدس لكاء عف مندكبيف الػسعيد
 .(2) عكا لكاء

 كانت األكلى مرة، مف أكثر لمتقسيـ تعرضػت ، محتمة منطقة أما اليكـ فإف فمسطيف تعتبر     
 إسرائيؿ ، ىما سياسياف افكيان التاريخية فمػسطيف فػي كيكجػد، ـ٧٣٩١ عاـ كالثانيةـ ٧٣٩١ عاـ
 المتكاجدة ةالفمسطينيٌ  ةالكطنيٌ  كالسمطة( ـ 1948عػاـ النكبة بعد فمسطيف أرض عمى نشأت التي)

 أنو إال،  (3)ـ 1994 عاـ منذ غزة قطاع ك ةالغربيٌ  الػضفة فػي ةالفمسطينيٌ  ةالمدنيٌ  المناطؽ في
 3 مف اعتبارناكأما فمسطيف ،   ا،دكلي بيا معترؼ دكلة إسرائيؿ تعتبر الدكلية، الكجية مف

 193 كعددىا المتحدة األمـ في األعضاء الدكؿ مف دكلة 137 اعترفت ،ـ 2018 أغسطس
 منظمة بأف ذلؾ مع تعترؼ فمسطيف بدكلة تعترؼ ال التي البمداف مف العديد أف غير ، دكلة

 الجمعية أقرت ،ـ2012 نكفمبر 29 في ،"الفمسطينيٌ  الشعب ممثؿ" ىي ةالفمسطينيٌ  التحرير
 بتصكيت" عضك غير مراقبة دكلة" إلى فمسطيف" كياف" كضع يغير اقتراحا المتحدة لؤلمـ العامة
 عربية ألراض محتؿ طرفا إسرائيؿ تعتبرك ،  التصكيت عف اعضكن  41 امتناع مع ،9 إلى 138
 البكيط ، 242 األمف مجمس قرار ك ، جنيؼ لمعاىدة طبقا غزة كقطاع الغربية الضفة ىي، ك 

 مقابؿ ـ،1967 حرب عشية ايحتمت التي ، ألراضييـ االحتبلؿ اإلسرائيميٌ  بإنياء فالفمسطينيي
 )ـ 1967 عاـ األكلى انتفاضتيو في الفمسطينيٌ  الشعب ىب ىذا كألجؿ ،معيا السبلـ إقامة

 لمثكرة امتدادا كانتا كالمتاف،  ) انتفاضة األقصى ( ـ2000 عاـ كالثانية( الحجارة انتفاضة
 ،ةالفمسطينيٌ  التحرير منظمة تأسػيس عنػدـ ،1964 عاـ في انطمقت التي المعاصرة الفمسطينية

                                                           
 . 40-30ـ ، ص 1979 /ق 1399،  2، ط دار القمـ  بيركت : ة كأسسيا ،، العقيدة اإلسبلميٌ  ينظر : عبد الرحمف حسف الميدانيٌ ( 1)
 .40ـ ، ص 1990، 10، ط اسات كالنشر ة لمدر العربيٌ المؤسسة  بيركت : الكيالي ، تاريخ فمسطيف الحديث ، عبد الكىاب ينظر: (2)
ص  ـ ،2008،  3طمفتكحة ، : جامعة القدس العمافة ، كآخركف ، فمسطيف كالقضية الفمسطينيٌ  حمداف ينظر :  محمد سعيد (3)

454.
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 الييكد المياجريف مكجات ك البريطانيٌ  االحتبلؿ ضد لمقتاؿ الثبلثينات منتصؼ في ذلؾ كقبؿ
 ضد بثكرتو مستمران  بمفكر كعد إعبلف منذ الفمسطينيٌ  الشعب يزاؿ ال حيث ، فمسطيف إلى

 بيا قاـ التي الثكرات أكبػر تعػدكىي  ، ـ1936 عػاـ الكبػرل الفمسطينية الثكرة كانت إذ ؿ،االحتبل
 ،يافا في عاـ بإضراب بدأت ةفمسطينيٌ  ثكرة اندالع، كىي  إسرائيؿ دكلة إعبلف قبؿ الفمسطينيكف

 يرأسيا التي العميا ةالفمسطينيٌ  الييئة كتحؿ ، العرفية األحكاـ تفرض البريطاني االحتبلؿ سمطة
صابة فمسطينيٌ  آالؼ 5 مف أكثر مقتؿ ،الحسيني أميف المفتي  أيدم عمى بجركح األفن  15 كا 
 لتفادم( الفرنسيٌ  لبلحتبلؿ آنذاؾ الخاضعة) سكريا إلى يفر الحسيني أميف ، البريطانية القكات

 ةعربيٌ  دكلتيف إلى فمسطيف بتقسيـ تكصي المتحدة األمـ ـ ، 1947كفي عاـ ،(1)اعتقالو 
 إعبلف عقب كذلؾ ة،دكليٌ  لسيطرة بيا المحيطة كالمناطؽ القدس مدينة كبإخضاع ،ةكييكديٌ 
 . (2) التقسيـ قرار ترفض العميا العربية كالمجنة ،(انتدابيا) إنياء بريطانيا

 

 العربية الجيكش ،البريطانيٌ  االحتبلؿ انتياء بعد استقبلليا تعمف إسرائيؿ ، ـ1948في عاـ      
 الشرقية، كالقدس الغربية الضفة تأخذ األردف ،البريطانيٌ  االنسحاب عقب إسرائيؿ حرد في تخفؽ

 ثبلثة ،الغربية القدس فييا بما فمسطيف بقية عمى إسرائيؿ تسيطر بينما،  غزة قطاع تأخذ كمصر
 البلجئيف غكث ككالة تأسيس ، ديارىـ مف يربكفيى  أك طردكفيي  األقؿ عمى فمسطيني المميكف أرباع
 ـ 1949 مف،  كالتعميمية الصحية البلجئيف لحاجات االستجابة أجؿ مف( األنركا) فمسطينييٌ الف
 مصر في قكاعدىـ مف إسرائيؿ عمى ىجمات يشنكف الفمسطينيكف الفدائيكف ، الخمسينيات إلى

 اإلطاحة في القكميكف الضباط نجاح بعد تتصاعد اليجمات ، مصرمٌ  بتشجيع غزة كقطاع
 فتح حركة يؤسس عرفات ياسرـ 1959، كفي عاـ ـ 1952 عاـ في مصر يف الممكي بالنظاـ
 . (3) إسرائيؿ في أىداؼ لمياجمة مصر في المسمحة

 كجيش الفمسطينية التحرير منظمة تشكيؿ عف تعمف العربية الدكؿ جامعة ـ ،1964في عاـ      
 التي يكنيك/  رافحزي حرب ـ ،1967في عاـ، الشقيرم أحمد قيادة تحت الفمسطيني التحرير
 غزة كقطاع الغربية كالضفة الشرقية القدس حتبلؿا مف فييا إسرائيؿ تمكنت ، أياـ ستة دامت

 ىذه كؿ في ييكدية مستكطنات تأسيسك  ،المصرية سيناء جزيرة كشبو السكرية الجكالف كىضبة

                                                           
 . 273- 266ص ،  ـ1955د.ط ،  لمعارؼ ، دار امصر : ة ، زعيتر ، القضية الفمسطينيٌ  ينظر: أكـر (1)
(2)

/https://www.un.org/unispal/ar/historyقضٌةفلسطٌن،مالمتحدة،:موقعاألم
(3)

/https://www.un.org/unispal/ar/historyقضٌةفلسطٌن،موقعاألممالمتحدة،:

https://www.un.org/unispal/ar/history/
https://www.un.org/unispal/ar/history/
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 ياسر، ـ1969، كفي عاـ ةاإلسرائيميٌ  الحككمة بمكافقة التالية السنكات في المحتمة األراضي
 المسمحيف بيف اندلعت اشتباكات عقب،  ةالفمسطينيٌ  التحرير منظمة قيادة يتكلى عرفات

 عف المنظمة استقبلؿ كيؤكد ،ـ 1968 عاـ في األردف في ةاإلسرائيميٌ  كالقكات فالفمسطينييٌ 
 . (1) ةالمصريٌ  السيطرة

 : ةالفمسطينيٌ  التحرير بمنظمة االعتراؼ

 التحرير بمنظمة تعترؼ العربية الدكؿ جامعة( أكتكبر/  األكؿ تشريف) -ـ  1974في عاـ      
 في كامبل عضكا كتقبميا ، الفمسطينيٌ  لمشعب كالكحيد الشرعيٌ  الممثؿ" بكصفيا ، الفمسطينية
 كممة يمقي دكلة بدكف زعيـ أكؿ يصبح عرفات ياسر( نكفمبر/  الثاني تشريف) -ـ1974،الجامعة

 االنتفاضة اندالع( ديسمبر/  األكؿ كانكف) -ـ1987، كعاـ  المتحدة مـلؤل ةالعامٌ  الجمعية أماـ
 غزة قطاع في المسمميف اإلخكاف جماعة ،المحتمة ةالفمسطينيٌ  األراضي في األكلى ةالفمسطينيٌ 
، كعاـ  إسرائيؿ ضد المقاكمة سبيؿ تتبنى التي ،(حماس) ةاإلسبلميٌ  المقاكمة حركة تؤسس
 مدينة كمف،  غزة قطاع معظـ مف تنسحب إسرائيؿ( يكليك/  تمكز إلى مايك/  أيار) -ـ1992
 إلى يعكدكف ةالفمسطينيٌ  التحرير منظمة كمسئكلك عرفات ياسر ، المحتمة الغربية الضفة في أريحا
 إلى التكصؿ -ـ1995، كعاـ  ةالفمسطينيٌ  ةالكطنيٌ  السمطة كيؤسسكف ، تكنس مف فمسطيف أرض
سرائيؿ ةالفمسطينيٌ  نيةالكط السمطة بيف مرحمي اتفاؽ  السمطات مف المزيد نقؿ أسس كضع ، كا 

 ،(2) ريفر كام كمذكرةـ، 1997 لعاـ الخميؿ ميثاؽ أساس االتفاؽ ذلؾ أصبح ،لمسمطة كاألراضي
  . (4) ـ 2003 لعاـ الدكلية ، (3) "الطريؽ خارطة"ك ـ ،1998 لعاـ

 أييكد ةاإلسرائيميٌ  الحككمة يسرئ بيف المفاكضات انييار ـ ، 2001ك ـ 2000في عاـ      
 مدةك  تكقيتات حكؿ خبلفات نتيجة ، عرفات ياسر ةالفمسطينيٌ  الكطنية السمطة كرئيس،  باراؾ

 ةالفمسطينيٌ  األراضي في حتجاجاتاال اندالعك  ،ةالغربيٌ  الضفة مف المقترح اإلسرائيميٌ  االنسحاب
 ما سرعاف ، األقصى المسجد باحة إلى كفشار  أريئيؿ اإلسرائيميٌ  الدفاع كزير زيارة إثر المحتمة
، "األقصى انتفاضة" اسـ عمييا أطمؽ ، ثانية ةفمسطينيٌ  انتفاضة إلى ىذه االحتجاجات تطكرت

                                                           
(1)

/https://www.un.org/unispal/ar/historyقضٌةفلسطٌن،:موقعاألممالمتحدة،
(2)

اشعٌٌحٌىإسرائٌلاغتالتإذاالتفاقهذاقبلالمتغٌراتمنعددحدثوقدبالنتٌشن،واياتفاقوٌدعى،رٌفرواياتفاقٌة:

شرمفًالسالمصانعًقمةأثرهاعلىفعقد،إسرائٌلفًعنٌفةبشرٌةقنابلبعدةحماسفردتم،1996الثانًكانون/ٌناٌر5ٌوم

.https://www.nad.ps،المصدر:دائرةشؤونالمفاوضات،نفسهالعاممنآذار/مارس13فًاإلرهابلمحاربةالشٌخ
(3)

واالتحادالمتحدة،الوالٌات:الرباعٌةاللجنةاقترحتهااألوسطالشرقفًسالممبادرةعلىأطلقالذياالسمهوالطرٌقخارطة:

دولةإقامةخاللمنسلمٌةلتسوٌةنهائًحلإلىلتوصلمحادثاتلبدءالمبادرةهدفكان.المتحدةواألمموروسٌااألوروبً،
.https://www.nad.psالمفاوضات،،المصدر:دائرةشؤون2115بحلولفلسطٌنٌة

(4)
/https://www.un.org/unispal/ar/historyقضٌةفلسطٌن،موقعاألممالمتحدة،:

https://www.un.org/unispal/ar/history/
https://www.nad.ps/ar/publication-resources/additional-resources/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://www.nad.ps/ar/publication-resources/additional-resources/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://www.un.org/unispal/ar/history/
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 نقؿ فرنسيٌ  مستشفى في الحياة يفارؽ عرفات ياسر( نكفمبر/  الثاني تشريف) -ـ2004كفي عاـ 
( يناير/  الثاني كانكف) -ـ 2005ـ ، كفي عا لمعبلج السابؽ أكتكبر/  األكؿ تشريف في إليو

 . (1) ةالفمسطينيٌ  ةالكطنيٌ  لمسمطة ارئيسن  عرفات لخبلفة عباس محمكد انتخاب

 االنتخابات في تفكز حماس ةاإلسبلميٌ  المقاكمة حركة( مارس/  آذار) -ـ 2006في عاـ      
 ىنية إسماعيؿ الحركة في كالقيادم يناير،/  الثاني كانكف في أجريت التي ةالفمسطينيٌ  ةالتشريعيٌ 
 الكاليات ،فتح كحركة حماس بيف السمطة حكؿ صراع اندالع ،جديدة ةفمسطينيٌ  حككمة يشكؿ

سرائيؿ ف،لمفمسطينييٌ  تقدميا التي المساعدات تجمد األكركبي كاالتحاد المتحدة  عمميات تعمؽ كا 
 إسرائيؿ بكجكد عتراؼاال حماس لرفض ، ةالفمسطينيٌ  الكطنية السمطة إلى الضرائب عكائد تحكيؿ

 . (2) السابقة السبلـ باتفاقات التقيد كرفضيا،  العنؼ عف التخمي كرفضيا

بعد  فكاإلسرائيمييٌ  فالفمسطينييٌ  بيف المقاءات مف سمسمة ادائمن  تكسطت األمريكية كالخارجية     
 فسطينييٌ الفم المسؤكليف كلكف ، لمسبلـ إطار اتفاؽ إلى التكصؿ بيدؼ ، في كؿ مرة تعثرىا
قامت ، كأمريكا  المحتمة الشرقية القدس في االستيطاف مكاصمة عمى إسرائيؿ إصرار إف : يقكلكف
حيث أف ىذا  ، رةمستم السفارة األمريكية إلى القدس، كبناء المستكطنات في الضفة الغربية بنقؿ
 عمى لتحريضبا فالفمسطينييٌ  تتيـ إسرائيؿ،  كمف ناحية أخرل ،في المفاكضات تقدـ أم يمنع

 . (3) العنؼ

 :في فمسطين  الجتماعيّ  النظام

 عاـ كالتشريد االقتبلع ةإستراتيجيٌ  بفعؿ لمتفكيؾ تعرض الفمسطينيٌ  االجتماعيٌ  النظاـ     
 عممية إثر ، غزة كقطاع ةالغربيٌ  الضفة في االجتماعيٌ  كالنظاـ ، بالنكبة عرؼ فيما ـ 1948
 منذ-التدريجي بالتفكؾ آخذ ـ1967 حزيراف حرب قابأع في لمفمسطينييف القسرم التكحيد

 بالبطاقة بدأت التي كالتقييد الفصؿ ةإستراتيجيٌ  بفعؿكاالنتفاضة الثانية ، ك  -األكلى االنتفاضة
 كتحريض التفكؾ ديناميات تشغيؿ في األبرز العامؿ يشكؿ االحتبلؿ إذ ،اإلسرائيمية  الممغنطة
 أزمة ككلكجو الفمسطينيٌ  السياسيٌ  النظاـ عجز فإف ،اعيٌ االجتم النظاـ تكازف اختبلؿ مسببات

 الحالة لقصكر أكجو، كيكجد ثبلث  الثاني األبرز العامؿ بمثابة امعن  يعداف كشرعية ىكية
 ،فاسدة الحكـ فأنظمة:  كخمؿ ضعؼ مف ةاالجتماعيٌ  النظـ إليو آلت ما إلى ، ةالفمسطينيٌ 

                                                           
(1)

:المصدرنفسه.
(2)

المصدرنفسه.:
(3)

 /https://www.un.org/unispal/ar/historyقضٌةفلسطٌن،:موقعاألممالمتحدة،

https://www.un.org/unispal/ar/history/


112 
 

 كياف تبمكر إمكانية نفي إدامة في كنجاحو يٌ الصييكن المشركع ك ، مترد المعرفة كمجتمع
 .(1) حر فمسطينيٌ 

 ة،المصريٌ  لئلدارة غزة قطاع كخضع ،ة الياشميٌ  ةاألردنيٌ  ممكةملم الغربية الضفة ضيمتك      
 مع ،ةاإلسرائيميٌ  الجنسية إسرائيؿ في ـ1948التي احتمت بعد عاـ  ةالفمسطينيٌ  ةاألقميٌ  مينحت بينما

 ةالجنسيٌ  ةالغربيٌ  الضفة في الفمسطينيكف ، منحـ1966 عاـ حتى ، العسكرمٌ  الحكـ تحت كضعيا
ذا ،خاصة ةفمسطينيٌ  وكيانيٌ  أك، ىكية عف التعبير حرية حجز مع ةاألردنيٌ   في الفمسطينيكف كاف كا 
 مؤسسات تشكيؿ لعدـ مشددة لقيكد خضعكا فإنيـ ة،الفمسطينيٌ  ىكيتيـ عمى حافظكا قد غزة قطاع
 ةالتقميديٌ  كالزعامات ةالعشائريٌ  كتقكية إنعاش جرل الثبلث الحاالت كفي ة،عيٌ كاجتما كطنية

 .(2) مف قبؿ الكياف الصييكنيٌ  ةالفمسطينيٌ  ةاليكيٌ  تقطيع تستيدؼ سياسة أم ة،المحميٌ  كاالنتماءات

 ـ1948تـ عزلو بعد عاـ  في الضفة الغربية كالقدس كغزة ، المجتمع الفمسطينيٌ  أفكنبلحظ      
عمى  السمطة الكاممة كالمسيطرة فعمينا ، الفا ا كاقتصادين ا كاجتماعين المجتمع العربي سياسين  عف

مسار  يأخذ المجتمع الفمسطينيٌ بدأ تطكر ليذا ، ك ةاإلسرائيميٌ السيطرة  كأرضيـ ىيالفمسطينييف 
مف  يعاني كبيف المجتمع العربي تتسع ، كأصبح المسافات بينو فبدأت،  إرادتومكجو مف خارج 

، كصارت  ة لممجتمع الفمسطينيٌ التيديـ المتعمد ، فتعمقت الخصكصيات االجتماعيٌ  خطر
 . (3) الشخصية الفمسطينية تنمكا في تجربتيا الخاصة

، ة ة االجتماعيٌ ة الفمسطينيٌ الحفاظ عمى كجكد اليكيٌ  ، ةاالجتماعيٌ  ةمف الخصكصيٌ  كاليدؼ     
 ةة الفرديٌ كليذا فإف الشخصيٌ المتبلحقة ،  كاألجياؿ اؿاألطفكزراعة القيـ كالمعايير في نفكس 

 في عالمو الداخميٌ  انعكست قد ، ةالتنشئة االجتماعيٌ  ا بأنماطكمركرن  ،منذ كالدتو لمفمسطينيٌ 
 .  االجتماعيٌ 

 المشكبلتحؿ  عمى تقكـ التيىي  الفمسطينيٌ  في المجتمعة " العائبلت " العائميٌ  ـكالنظٌ      
تشكؿ  أكالن: أمكر، ةتمتاز بعد ألنياذلؾ  ،كحؿ معظـ قضاياه  ط المجتمعكالعمؿ عمى تراب

                                                           
 ، 1ط ،: تحالؼ السبلـ الفمسطينيٌ  راـ ا،  دؿ التحكؿ كالتفكؾ: ج الفمسطينيٌ  محيسف ، النظاـ االجتماعيٌ  رينظر:  تيسي (1)

. 5، ص ـ2007
(2)

ٌّة،مصر:دارالمعارف،د.ط،ٌنظر:أكرمزعٌتر،القضٌةا .272م،ص1955لفلسطٌن
(3)

ٌّة،عمان:جامعةالقدسالمفتوحة،ط  .313م،ص3،2118.:محمدسعٌدحمدانوآخرون،فلسطٌنوالقضٌةالفلسطٌن
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القادرة عمى ضبط العبلقات  األفرادتمتمؾ مجمكعة مف  كثانيان: ،ضمانو لمكحدة االجتماعية
 .  (1) تنسجـ مع طبيعة المجتمع الفمسطينيٌ  كثالثان: ،ة االجتماعيٌ 

 : في فمسطين  والتعميميّ  النظام التربويّ 

 الرد سياؽ في كطنية ىكية كتنمية ، جديدة ةكيانيٌ  بناء مشركع ىك الفمسطينيٌ  المشركع إف     
 ، المشركع ىذا في مميزة مكانة التربكمٌ  النظاـ احتؿ كلذلؾ، ،الصييكنيٌ  المشركع عمى

ا  النظاـ بو يقكـ أف يمكف الذم الدكرك  ،الفمسطينيٌ  لممجتمع شاممة فمسفة بناء إعادة في كخصكصن
 بمكرة مستكل: مستكييف عمى يتـ تحقيقيا عمى العمؿ ثـ كمف ، المجتمع فمسفة لبمكرة لتربكمٌ ا

 ليا تخضع كتكجيات مسارات تحديد كمستكل ة؛األساسيٌ  كالمفاىيـ المنطمقات تحدد ةلمتربيٌ  فمسفة
ذا ، ةعميميٌ الت بالسياسة يسمى ما كىك ة،كالتربكيٌ  ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ  عمى كالقائميف التنفيذ جيات  كا 
 فمسفة فإف التعميـ، سمطة بتغير أخرل إلى فترة مف ةالتربكيٌ  السياسة تتغير أف الممكف مف كاف
 .  (2) نفسو السياسيٌ  النظاـ بتغير إال تتغير كال ،نسبيٌ  بثبات تتميز ةالتربيٌ 

 التعميـك  ،المدرسيٌ  قبؿ التعميـ) مراحؿ مف فمسطيف في المدرسيٌ  التعميميٌ  النظاـ يتككف     
 مف أفراد أك أىمية مؤسسات( األطفاؿ رياض) المدرسة قبؿ ما التعميـ عمى تشرؼك  ،(المدرسي
 ، اإللزاميٌ  األساسيٌ  التعميـ مرحمة مرحمتيف، إلى المدرسيٌ  التعميـ ينقسـك  ،الخاص القطاع
 كزارة: ياتج ثبلث المدرسيٌ  التعميـ عمى كيشرؼ ،(كمينيٌ  أكاديميٌ ) الثانكمٌ  التعميـ كمرحمة
 .الخاص كالقطاع ؛(األكنركا) البلجئيف غكث كككالة كالتعميـ؛ التربية

 فمسفة كضع أماـ األبرز العقبة أفك  ،كأخرل فترة بيف لمتغير ةالتعميميٌ  السياسة خضعتك      
 الفمسفة تتكاكب أف يمكف كيؼ ،الصييكنيٌ  االحتبلؿ في تتمثؿ كالزالت كانت ةفمسطينيٌ  ةتربكيٌ 
 كحاجاتو، كتتناسب ىكيتو دكتتحد شخصيتو خبلليا مف تبرز التي الفمسطينيٌ  لمشعب ةالتربكيٌ 
 مع أمتو كخدمة مجتمعو تطكير في كأمانيو أحبلمو عف كتعبر كأىدافو، طمكحاتو بيا كتتحقؽ
 . (3) ، كييدؼ إلى تدمير التعميـ الفمسطينيٌ  يحكـ كؿ شيء الذم االحتبلؿ كجكد

                                                           
(1)

 .318-315:المرجعنفسه،ص
، ـ 2007، 1ط. ، : تحالؼ السبلـ الفمسطينيٌ  راـ ا، ؿ التحكؿ كالتفكؾ دج الفمسطينيٌ  سف ، النظاـ االجتماعيٌ ير محيينظر: تيس (2)

 . 50ص 
ـ ، ص 2008 ، 3ط. : جامعة القدس المفتكحة ،عماف ة ، كآخركف ، فمسطيف كالقضية الفمسطينيٌ  حمداف محمد سعيد ينظر : (3)

310 .     
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ا التعميـ، يرتدمٌ  في األىـ بالجزء ؿتكفٌ  االحتبلؿ كاف إذا        األخيرة، السنكات في خصكصن
 يحدث ما فإف لو، التحتية البنية كاستيداؼ ، المستمر كالعدكاف كالحكاجز اإلغبلؽ سياسة عبر
 ؿسيتكفٌ  المكحدة، الرؤية إلى االفتقار، ك السمطة عمى محمكـ كصراع عارمة فكضى مف اليكـ

 ساحات كالجامعات المدارس معظـ باتتحيث  ،كالتربكمٌ  التعميميٌ  اـالنظ عمى التاـ باإلجياز
 التبلميذ مف كثير ككؼٌ  ،المخدرات لتركيج أماكفاننا كأحي ، العائميٌ  كالنزاع الحزبيٌ  لمصراع
 كفعاليات أنشطة في باالنيماؾ عنو كاستعاضكا ، كالمعرفة العمـ تمقي عمى اإلقباؿ عف كالطبلب

 كضعؼ المكارد لقمة ىذا حدث ،عقكليـ كتصقؿ مكاىبيـ كتنمي حدىـتك  أنيا ظنكا ، أخرل
في بعض  المعمميف إضراب كبتأثير ، تارة ةالمترديٌ  ةاألمنيٌ  األكضاع كبسبب تارة، التجييزات
 التعميميٌ  النظاـ في ةالسياسيٌ  كالتنظيمات ةاألمنيٌ  األجيزة تدخؿ كبسبب أخرل، تارة األحياف
 عبلقة في أكالن  المدارس، في العنؼ مظاىر تتجسد، ك ألحكاؿا كؿ في شتى كطرؽ بكسائؿ
 باإلدارات العميا اإلدارة عبلقة في كثالثنا بطبلبو، المعمـ عبلقة في كثانينا ببعض، بعضيـ الطبلب

 . (1) بالمجمؿ التعميميٌ  بالنظاـ عالمجتمٌ  عبلقة في كأخيرنا المدرسية،

 

 الوؼاصر . جتوغ الفلسطيٌي  الوطلب الثالث: ضرورة تطبيق الٌظام في الو

، في لمتكاجد محبنا اإلنساف ،تعالى ، ا خمؽ       كمنفصبلن  اكحيدن  يعيش أف يمكف فبل جماعاتو
 تحتاج فييا يعيشكف التي الجماعات ىذه فإف البشر طبائع الختبلؼ كنظرنا البشر، مف غيره عف
 ،كسكمٌ  طبيعيٌ  بشكؿو  الجميع يعيش فأ ليستطيع،  كالحقكؽ الكاجبات كتحديد كالنظاـ التنظيـ إلى
 في كالنظاـ التعميـ في النظاـ مف الحياة مناحي جميع يشمؿ النظاـ ، ك أحد عمى أحد بغي دكف

 لممحافظة كذلؾ ، كاألمانة كالتطبيؽ االلتزاـ عمى ثي حي يى  ما ىذا كؿكغيره ، ك  كالمعامبلت القضاء
 عمى بالنفع تعكد التي ةكالرحمٌ  كالعطاء لرعايةكا األخبلؽ ديف ، الحنيؼ ديننا بو أمرنا ما عمى
 . بأكممو المجتمع ثـ كمف الفرد

 ىي :بيؽ النظاـ في المجتمع ينتج ثبلثة أشياء كمف تط 

في تككيف الفرد  اأساسين ا ركنن  : كىذه القاعدة العظيمة تعتبرع المجتمٌ  أفرادالرحمة بيف  -1
 األعمىكقدكتو كمثمو  كاآلخرةي الدنيا ىاديو ف أفكالمجتمع الفاضؿ ، كيكفي المسمـ فخرا 

                                                           
،  1ط. ، : تحالؼ السبلـ الفمسطينيٌ  راـ االتحكؿ كالتفكؾ ،  جدؿ الفمسطينيٌ  سف ، النظاـ االجتماعيٌ محي رينظر:  تيسي (1)

 .43-40، ص ـ2007
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في  ،تعالى،ا رحمة لمعالميف ، كيقكؿ ا  أرسموقد  ،ـى ا عميو كسمٌ صمٌ ، محمد 
 كألىموكالفرد المسمـ رحمة لنفسو ، (1) ﴾لّْْمَعاَلِميَن  َرْحَمةً  ِإلَّ  َأْرَسْمَناكَ  َوَما ﴿العزيز: كتابو 

يككف رحمة ميداة لمف  أفكؿ مسمـ يجب  أف، كالحؽ جمعاء متو كلمبشرية كلمجتمعو كأل
 . (2) حكلو مف البشر كالحيكاف كالحجر

قكاعد  ةمف خبلؿ مصادره اإلسبلميٌ  اإلسبلميٌ المجتمع : كضع الديف  أفرادالعدؿ بيف   -2
لزميا الرحمة  ،التزمت العدؿ إذاالتي  ةاألمٌ  أفرادالعدؿ كما كضع قكاعد الرحمة بيف 

ع الراشد الميتدم مجتمٌ ال إالالعدؿ صفة محمكدة ال يتصؼ بيا  أفقيقة ؛ كالح كالسعادة
 َأيَُّيا َيا ﴿ ا تعالى :، قكؿ  إلى، كلكي نبرىف عمى صدؽ القكؿ نشير  اإلسبلـ بيدمٌ 
 َواأْلَْقَرِبيَن ِإن َدْينِ اْلَوالِ  َأوِ  َأنُفِسُكمْ  َعَمىَٰ  َوَلوْ  ِلمَّوِ  ُشَيَداءَ  ِباْلِقْسطِ  َقوَّاِمينَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذينَ 
ن  َتْعِدُلوا َأن اْلَيَوىَٰ  َتتَِّبُعوا ِبِيَما َفاَل  َأْوَلىَٰ  َفالمَّوُ  َفِقيرًا َأوْ  َغِنيِّا َيُكنْ   ُتْعِرُضوا َأوْ  َتْمُووا َواِ 
الظمـ كيكره  كاإلحسافا تعالى يحب العدؿ  إف ، (3) ﴾ َخِبيرًا َتْعَمُمونَ  ِبَما َكانَ  المَّوَ  َفِإنَّ 

في كؿ شيء حتى في ذبح  كاإلحسافكجب العدؿ كغيره ، لذا أ اإلنسافكاالعتداء عمى 
ذاالذبيحة ،  كالرحمة  كالطمأنينة، سادت الفضيمة ع الفمسطينيٌ طبؽ العدؿ في المجتمٌ  كا 

كؿ ذم حؽ حقو فيرضى  يأخذ أفالمجتمع ، الف العدؿ في المجتمع يعني  أفرادبيف 
 .  (4)ع بذلؾ جميع فئات المجتم

منذ البداية المساكاة بيف الناس عندما خمقيـ  اإلسبلـقرر  المساكاة بيف أفراد المجتمع : -3
جميعا مف طيف الزب كليس منيـ مف خمؽ مف غير ذلؾ ، فيـ سكاء  ،تعالى،ا 

       في كتابو  ،تعالى، كمف ماء مييف ، قاؿ ا  كسكاسيو منذ البداية حيث خمقكا مف طيف ،
نَسانَ  َخَمْقَنا َوَلَقدْ  ﴿ :ـالكري صٌمى ا  ،كيقكؿ المصطفى ، (5) ﴾ِطيٍن  مّْن ُساَلَلةٍ  ِمن اإلِْ

كقد كضع الحؽ تبارؾ كتعالى معيارا  ، (6) "تراب من وآدم آلدم كمكم ": عميو كسٌمـ
 مّْن اُكمَخَمْقنَ  ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا َيا ﴿كاحدا يميز البشر بعضيـ عف بعض ذلؾ ىك التقكل : 

 َعِميمٌ  المَّوَ  ِإنَّ  َأْتَقاُكمْ  المَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكمْ  َوُأنَثىَٰ  َذَكرٍ 
                                                           

 .107 / 21،األنبياء  (1)
 .  121-110ق، ص 1401 ، 2ط دار الرشيد ، :اض ، الريٌ ة كالمذاىب المعاصرة سبلميٌ حسف عبد الحميد عكيضة ، النظـ اإل (2)
 . 135/ 4، النساء  (3)
ص د.ت ، ، 1، طدار المآثر : رة المدينة المنكٌ  ة إلييا النمكذج السعكدم ،البشريٌ ة كحاجة النظـ اإلسبلميٌ  بر ،الجكي عبد الرحمف  (4)
6-67. 

 .12 / 23، المؤمنيف   (5)
 .( 5116، رقـ الحديث : )  ساب حباب في التفاخر باأل ، سنف أبي داكد ، : أبك داكد ( 6)
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تسكد  أفكفقراء نساء كرجاال ، يجب  أغنياء، فالبشر جميعا ممككا كصعاليؾ (1) ﴾َخِبيرٌ 
بالتقكل ، كالعمؿ الصالح الذم  إالبعضيـ بعضا  فبيبينيـ المساكاة ، كال مفاضمة 

ليا مف الخير  ،تعالى، ترضى بما رضيو ا  أففعمى البشرية تعالى ، ، يرضاه ا 
التي يقـك  األركاف، كىي  كالمساكاةديف الرحمة كالعدؿ  اإلسبلميٌ كالفضؿ في الديف 

  . (2) عمييا المجتمع البشرم الفاضؿ
إذا ساد النظاـ يصبح  ، المجتمع الفمسطينيٌ  أفرادكؿ فرد مف  : جتمعاألمف بيف أفراد الم -4

يستحؽ عمييا المحصف عقكبة المكت  الجرائـ التيكبر عمى عرضو : فالزنا مف أ آمنا
رجمان بالحجارة ، كىك آمف عمى مالو : فالسرقة كبيرة كمف سيرؽ مف مالو شيء ييعرض 

يد تمتد لتسفؾ دمو ظممان لف يكتب ليا  يد السارؽ لمقطع ، كىك آمف عمى نفسو : فكؿ
 ِباْلَعْينِ  َواْلَعْينَ  ِبالنَّْفسِ  النَّْفَس  َأنَّ  ِفيَيا َعَمْيِيمْ  َوَكَتْبَنا ﴿ قاؿ ا تعالى :، (3)البقاء 
 َكفَّاَرةٌ  َفُيوَ  وِ بِ  َتَصدَّقَ  ِقَصاٌص َفَمن َواْلُجُروحَ  ِبالسّْنّْ  َوالسّْنَّ  ِباأْلُُذنِ  َواأْلُُذنَ  ِباأْلَنفِ  َواأْلَنفَ 

 .(4) ﴾ الظَّاِلُمونَ  ُىمُ  َفُأولََِٰئكَ  المَّوُ  َأنَزلَ  ِبَما َيْحُكم لَّمْ  َوَمن  لَّوُ 
5-  

، وفيه في المجتمع الفلسطيني   تطبيق النظام اإلسالمي   المتوقعة من نتائجالالمبحث الثاني: 

 ثالثة مطالب :

ا حيث يتـ مف خبللي ، اإلسبلميٌ بيا الديف  نااالتي كص ةالصفات الحميد لحدإ النظاـ مف     
في  االنضباط التمقائيٌ  كذلؾ اإلنساف تسبككي، ثؿ العميا كالمي  ة ،خبلقيٌ اكتساب التمسؾ بالقيـ األ

كنشر ىذه  ، العمؿ ىبيا كؿ مكاطف ممتـز كقادر عم ىحمكىي صفو يت في حياتو ، كؿ شي
 . ظـ كمن رمجتمع متحضلكي نعيش في  ،بيف الجميع ةالصف

 تحقيؽ األمف مف الخكؼ ليذا المجتمع . المطمب األول:     

                                                           
 . 13 /49،الحجرات  (1)
ص  د.ت ، ،1، طدار المآثر : رة ة المنكٌ المدينٌ  ، ة إلييا النمكذج السعكدمٌ البشريٌ ة كحاجة النظـ اإلسبلميٌ  الجكيبر ، حمف: عبد الر  (2)

67-68. 
 . 96، ص ـ 1985د.ط ، ،  دار الفكر العربيٌ  :، القاىرة  ، الحاكـ كأصكؿ الحكـ في النظاـ اإلسبلميٌ سعيد صبحي عبده  :  (3)
.45 /5،المائدة  (4)
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ف يجعؿ أمتو خمفاء في األرض ، عالى رسكلو عميو الصبلة كالسبلـ ألقد كعد ا سبحانو كت     
، كقد حقؽ  (1) كأئمة الناس ، كجعؿ صبلح الببلد بيـ ، كما كعد باف يبدليـ مف بعد خكفيـ أمنا

اِلَحاتِ  َوَعِمُموا ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  المَّوُ  َوَعدَ  ﴿ ذلؾ كما قاؿ جؿ شانو :ا سبحانو كتعالى   الصَّ
 َلُيمْ  اْرَتَضىَٰ  الَِّذي ِديَنُيمُ  َلُيمْ  َوَلُيَمكَّْننَّ  َقْبِمِيمْ  ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَمفَ  َكَما اأْلَْرضِ  ِفي َلَيْسَتْخِمَفنَُّيمْ 
ِلكَ  َبْعدَ  َكَفرَ  َوَمن  َشْيًئا ِبي ُيْشِرُكونَ  َل  َيْعُبُدوَنِني  َأْمًنا َخْوِفِيمْ  دِ َبعْ  مّْن َوَلُيَبدَّْلنَُّيم  ُىمُ  َفُأولََِٰئكَ  ذََٰ
 . (2) ﴾اْلَفاِسُقوَن 

كعمى حرمة الماؿ كحرمة  ، ةاإلنسانيٌ عنى اإلسبلـ بالمحافظة عمى حرمة النفس ك      
، كمف اجميا  ا يحرص عميو إنساف في حياتوالتي ىي أغمى م ، تمؾ الحرمات الثبلثاألعراض

آيات القراف الكريـ كأحاديث الرسكؿ العظيـ صمكات ا كسبلمو  يضحي بحياتو ، كلقد حرصت
تدنسيـ فاحشة ، كال  مف الناس في مجتمعاتيـ كتسكف حياتيـ ، فبلبالعناية بيا ليأى  ، عميو

 من المسمم ":  ـى ا عميو كسمٌ صمٌ ،  ا رسكؿ قاؿ ، (3)، كال يفزعيـ عدكاف يبلحقيـ خكؼ
 قاؿ ا تعالى، ك  (4) " عنو ا نيى ما ىجر من والمياجر ويده، لسانو من المسممون سمم

 ِإيَماِنِيمْ  ّمعَ  ِإيَماناً  ِلَيْزَداُدَواْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُقُموبِ  ِفي الّسِكيَنةَ  َأنَزلَ  اّلِذيَ  ُىوَ  ﴿ : في كتابو العزيز
 .(5) ﴾َحِكيماً  َعِميماً  الّموُ  َوَكانَ  َواألْرضِ  الّسَماَواتِ  ُنودُ جُ  َوِلّموِ 

 أمر بؿ الفكضى، حياة اإلسبلـ يقبؿ لـ الحرب، كقت كىك الخكؼ، حاالت أشد في حتى بؿ     
 َصفِّا َسِبيِموِ  ِفي ُيَقاِتُمونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإنَّ  ﴿: تعالى قاؿ كالترتيب، كالتخطيط الصفكؼ بتنظيـ
 يكـ بنفسو المقاتميف صفكؼ يعٌدؿ كالسبلـ الصبلة عميو النبي ككاف ،(6) ﴾مَّْرُصوٌص  ُبنَيانٌ  َكَأنَُّيم
 .(7) المعركة أرض في جماعةن، الصبلة أداء لكيفية معيننا نظامنا ليـ ككضع بدر،

 تحقيؽ األمف مف الجكع ليذا المجتمع . المطمب الثاني:     

 الحصكؿ مف الفرد تمكف عدـ: كذلؾ كيعني تكفره، عدـ أك الشيء كنقصاف العكز ىك الفقر     
 بالكثيريف الضررى  يمحؽ فتَّاؾ، مرض الفقر،  لديو الماؿ تكف ر عدـ بسبب األساسية حاجياتو عمى

                                                           
 .  18ىاشـ ، األمف في اإلسبلـ ، دار المنار ، د ط ، د ت ، ص ر ينظر :  أحمد عم ( 1)
 . 55 / 24،  النكر (2)
 . 45، األمف في اإلسبلـ ، دار المنار ، د ط ، د ت ، ص  ىاشـأحمد عمر  : (3)
 (،10: )الحديث  رقـ كتاب اإليماف ،، الصحيح ،   البخارمٌ :  (4)

 . 4 / 48، الفتح  (5)
 . 4 / 61، الصؼ  (6)
. 83ص ت ، .ط ، د.مف في اإلسبلـ ، دار المنار ، دأحمد عمر ىاشـ ، األ ينظر : (7)
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، كخطر عمى  اإلنسانيٌ ،  كخطر عمى الفكر  األخبلؽ، فيك خطر عمى  محاربة دكف تيرؾ إف
 عديدة كسائؿ ككضع بمحاربتو، اإلسبلـ ، كليذا اىتـجتمع كاستقراره ، كخطر عمى الم األسرة
 :أساسييف بأمريف الظاىرة ىذه اإلسبلـي  عالج كقد أمكف، ما عميو لمقضاء

 .اإلنسانيَّة لمكرامة احترامو: األكؿ

 . االجتماعيٌ  التكافؿ لمبادئ سن و: الثاني

 الكرامة في كالطبقات كاأللكاف األجناس جميع بيف سكَّل فقد ة،اإلنساني لمكرامة احترامو أمَّا     
 . الحالص كالعمؿ كاإلنتاج التقكل اعتبار عمى المفاضمةى  كجعؿ ة،اإلنسانيٌ 

 في ةالبشريٌ  إليو كصمت امم أرقى كانت اإلسبلـ فحمكؿ ،االجتماعيٌ  التكافؿ لمبادئ وسن اأم     
 . (1) الحديث العصر

 :كالعمؿ السعي: األكؿ الحؿ

،  األرضيمشي في مناكب  أف مأمكريعمؿ ،  أفمطالب  اإلسبلـفي مجتمع  إنسافكؿ  إف     
 َمَناِكِبَيا ِفي واَفامش َذُلوًل  اأْلَْرَض  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُىوَ  ﴿قاؿ ا تعالى : مف رزؽ ا ،  كيأكؿ
َلْيوِ  ِمن َوُكُموا ْزِقِو َواِ   لف ولكن مضمكف فالرزؽ كيعمؿ، يسعى أف قادر لكؿ بد ال، (2) ﴾النُُّشوُر  رّْ
 إىماالن  أك كسبلن  العمؿ ترؾ في ألحد ةحج كال كثيرة، األرض خيرات أف كما بسعي، إال يأتي
 .الدنيا في حظ   ببل كأنَّو الفقر، عميو كتب ، كجؿَّ  عزَّ ،  ا أف بحجة

 ا صمى،  ا ؿرسك  عشج كقد مشركعنا، داـ ما عممو نكع المرء يعيب فبل شرؼ؛ العمؿ      
 يأكل ل كان داود فيذا " :ـ ا عميو كسمٌ  ىمٌ ص" قاؿ   الميف مزاكلة عمى صحابىتو ،كسمـ عميو
 . (3) "يده  عمل من إل

 مينة ؿكزاك  بعثتو، قبؿ الغنـ رعى ،ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ ،  ا رسكؿ أف المعمكـ مف     
 اإلسبلـ اعتبره العمؿ كألىمية كالتجارة، كالزراعة ة؛مختمف بميف الكراـ وصحابت كاشتغؿ التجارة،
 .يعكؿ مف كعمى عميو يعكد نفع مف يحققو لما عمييا؛ ثابي عبادة

 في شتى العمؿ أبناؤىا كبدأ العيب، ثقافة تتخط الحالي زماننا في المجتمعات مف الكثير     
 ؿ،التسك  اإلسبلـ ـحر ؛  ببلديىـ منيا تعاني كانت التي البطالة مف فكاكخف كفايتيـ قكافحق ف؛المي

                                                           
(1)

.21–13:ٌوسفالقرضاوي،مشكلةالفقروكٌفعالجهااإلسالم،بٌروت:مؤسسةالرسالة،د.ط،د.ت،ص
(2)

.67/15الملك،
(3)

 (.2173)الحدٌث:رقم،بٌدهوعملهالرجلكسببابح،الصحٌ،البخاريّ:



119 
 

 أبي كعف،  (1) الدنيا في عار كصمة كىك القيامة، يكـ صاحبو كجو في سكداء نقطو كاعتبره
 . (2) "  نجاراً   زكريا كان " : قاؿ ـ ،ى ا عميو كسمٌ ، صمٌ   ا رسكؿ أف  ىريرة

 بسبب الفقر أصابيـ الذيف بيـبأقار  يتكفَّمكا أف المكسريف الفقير أقارب عمى أكجب: الثاني الحؿ
 كأخكات؛ كالداف لو كاف كربما كأبناء، زكجة عف المعيؿ كفاة أك الشيخكخة، أك العمؿ عف العجز
 َوِباْلَواِلَدْينِ   َشْيًئا ِبوِ  ُتْشِرُكوا َوَل  المَّوَ  َواْعُبُدوا ﴿تعالى :  ، ، قاؿ ا كالتكافؿ التراحـ لتحقيؽ
اِحبِ  اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلُقْرَبىَٰ  ِذي َواْلَجارِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيتَاَمىَٰ  ْرَبىَٰ اْلقُ  َوِبِذي ِإْحَساًنا  ِباْلَجْنبِ  َوالصَّ
 . (3) ﴾َفُخورًا  ُمْختَاًل  َكانَ  َمنْ  ُيِحبُّ  َل  المَّوَ  ِإنَّ   َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َوَما السَِّبيلِ  َواْبنِ 

 ففي الرزؽ؛ سعة في سببنا كمكاساتيـ األرحاـ صمةى  ،ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ ،  النبي   جعؿ بؿ     
   ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ ،  ا رسكؿ أف عنو، ا رضي مالؾ بف أنس عف عميو المتَّفؽ الحديث

  . (4) " رحمو فميصل أثره، في لو وُينسأ رزقو، في لو ُيبسط أن أحبَّ  َمن " : قاؿ

 :الزكاة أمكاؿ مف نصيبنا لمفقير ؿكج عزَّ  ا أكجب: الثالث الحؿ

 حؽ ىك بؿ فضؿ؛ كال ًمنَّة عميو ألحد كليس نفقاتو، يؤم ف ما الزكاة ماؿ مف الفقير فييعطىى     
 . (5) األغنياء ماؿ في ،كجؿَّ  عزَّ ،  ا جعمو لو،

َدَقاتُ  ِإنََّما﴿ : تعالى قاؿ  الرَّْقابِ  َوِفي ُقُموُبُيمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَمْيَيا َواْلَعاِمِمينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْمُفَقرَاءِ  الصَّ
  . (6) ﴾ َحِكيمٌ  َعِميمٌ  َوالمَّوُ  المَّوِ  ِمنَ  َفِريَضةً  السَِّبيلِ  َواْبنِ  المَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي َواْلَغاِرِمينَ 

 .تعالى،  ا عند الثكاب بيا ييبتغى التي العطية كىي: الصدقة: الرَّابع الحؿ

 ـتقد المخابز بعض أف: فمنيا المجاكريف؛ لمفقراء المساعدات طرؽ الحالي كقتنا في تتنكع     
 كمحبلت كجبات، تقدـ المطاعـ بعض ككذلؾ ،كمدينة الخميؿ كراـ ا  يكمي بشكؿ لمفقراء الخبز

 ما الفقراء بمساعدة بينيـ فيما الجيراف تعاكف عمى العادةي  جرىت كقد العيد، لباس تقدـ المبلبس
 . (7) مقدرتو حسب كؿ،  مالية مساعدات أك طعاـ بتقديـ اإم كف،أم

                                                           
((1

.42–39د.ط،د.ت،ص:ٌوسفالقرضاوّي،مشكلةالفقروكٌفعالجهااإلسالم،بٌروت:مؤسسةالرسالة،
(2)

(.2379)الحدٌث:رقم،-السالمعلٌه-زكرٌافضائلمنباب،،الصحٌحممسلّ:
(3)

. 4/36النساء،
(4)

،(5986:)الحدٌثرقم،الرحمبصلةالرزقفًلهبسطمنباب،الصحٌح،البخاريّ:
(5)

.61:ٌوسفالقرضاوّي،مشكلةالفقروكٌفعالجهااإلسالم،بٌروت:مؤسسةالرسالة،د.ط،د.ت،ص
 .  60 / 9،   التكبة (6)
  376ص، ق1396 ، 3ط ،دار العمـ لممبلييف  ، بيركت :كتطكرىا النظـ اإلسبلمية نشأتيا الصالح ،  صبحي : (7)
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 إلدخاؿ المساعدات تقديـ عمى الكثيريف حرص ظنمح الخيرات؛ شير رمضاف شير كألف     
 مف تعاني رأليس نماذج بعرض ةالفضائي المحطات بعض كتقكـ الفقيرة، األسر عمى الفرحة
 . (1) عمييـ ياأنكاع ىبشت المساعدات فتنياؿ الفقر؛ كيبلت

 أغمبيا، أك ياكم أنفقيا كربما كاألعياد، الصياـ شير في الفقراء عمى المساعدات نياؿكت     
 طكاؿ لمساعدتو أفضؿ طريقة عف البحث يستدعي امم المساعدة، انتظار في ذلؾ بعد كبقي
 كفتح أفراد، ةعد مف دقاتالص جمع أك العاـ، طكاؿ عمى مساعدتو تنظيـ فباإلمكاف العاـ،
 لو، معداتيا كتكفير مينة تعميمو أك - مثبلن  - دكاف المادم؛ كضعو لتحسيف لو صغير مشركع

 فالنساء - لمسيدات نسيج أك خياطة ماكينة أك شركة، أك مصنع في لو إضافي عمؿ تأميف أك
 . (2) عميو لبلطمئناف كمتابعتو - أيسرىف أكضاع تحسيف في اؿفع دكر ليف

 رسكؿ أف غريبنا ليسك  ، (3) ﴾ ُتِحبُّونَ  ِممَّا ُتْنِفُقوا َحتَّى اْلِبرَّ  َتَناُلوا َلنْ ﴿  :تعالى ا قاؿ     
 ": الفقر خطكرة ةلشد صبلة؛ كؿ برد كالفقر الكيفر مف ذيتعك  كاف ، ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ ، ا

 . (4) "َوالَفقرِ  الُكفرِ  من بكَ  َأُعوذُ  إنَّي المُيمَّ 

 

   يوم القيامة . ، تعالى،  من عذاب هللا األمن للمجتمع الفلسطيني   المطلب الثالث: تحقيق

 الطريؽ عف كتمرد و،دين كخالؼ شرعو خالؼ مف عمى وقكبتع ينزؿ، عزَّ كجؿَّ ،  اى  إف     
 نتيجة العقكبة مف بيـ حؿ كما يـ،أنبيائ مع األمـ نبأى  كتابو في عمينا ا قص كقد المستقيـ،

 يـمسالك نسمؾ ال حتى كالعبرة لمعظة القصص كىذا أنبيائيـ، أمر كمخالفتيـ ،كمعاصييـ يـلذنكب
 . (5) وككرم ا بفضؿ عذاب مف فننجك

 ىذه كعبل، جؿ عذابو مف الناس لحماية سببنا ا جعميا اأسبابن  رلن ،ا كتاب تتدبر كعند     
 بو، كالمثبلت العقكبات حمكؿ مف ةلؤلمٌ  ةكقاي ا جعميا مؤثرةن، اأسبابن  كجدتيا ياتدبرت إذا األسباب

 المستحؽ كأنو ،كبإلكىيتو كصفاتو، كأسمائو بربكبيتو، كعبل، جؿ با الحؽ اإليماف ذلؾ فأكؿ

                                                           
 .  330ـ ، ص 1987 /ق 1407 ، 1ط ، دار القمـ ، دمشؽ :الصياـ كرمضاف في السنة كالقراف الميداني ،  : عبد الرحمف حسف (1)
 .  335، ص  المصدر نفسو:  (2)
 . 92 / 3، آؿ عمراف (3)
.  5090ص  ، 8ج أبي داكد ، سنف،  أبك داكد:  (4)

 .  106ص  ـ ،2007،  1، طة  دار الكتب العمميٌ  ، بيركت :ـ ى ا عميو كسمٌ ككمة الرسكؿ صمٌ المبلح ، ح :  خالد يحيى (5)
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ي ُرُسَمَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا  ﴿ : في كتابو العزيز ،تعالى، قاؿ ا  ، (1) سكاه دكنما لمعبادة ُثمَّ ُنَنجّْ
 . (2) ﴾َنا ُنْنِج اْلُمْؤِمِنيَن َكَذِلَك َحّقًا َعَميْ 

سبحانو  قاؿ ، (3) اإلصبلح في كالسعيٌ  ، الفساد محاربة ، العذاب مف السبلمة أسباب كمف     
 ِفي اْلَفَسادِ  َعنْ  َيْنَيْونَ  َبِقيَّةٍ  ُأْوُلوا َقْبِمُكمْ  ِمنْ  اْلُقُرونِ  ِمنْ  َكانَ  َفَمْول ﴿: كتعالى في كتابو الكريـ 

 َكانَ  َوَما* ُمْجِرِمينَ  َوَكاُنوا ِفيوِ  ُأْتِرُفوا َما َظَمُموا الَِّذينَ  َواتََّبعَ  ِمْنُيمْ  َأْنَجْيَنا ِممَّنْ  َقِميالً  لَّ إِ  اأَلْرضِ 
 . (4) ﴾ُمْصِمُحوَن  َوَأْىُمَيا ِبُظْممٍ  اْلُقَرى ِلُيْيِمكَ  َربُّكَ 

 كالييدل بالخير كاالشتغاؿ ،المعبك  الميك عف البعد ا، عذاب مف األمف ،أيضا أسباب كمف     
 السََّماءِ  ِمنْ  َبَرَكاتٍ  َعَمْيِيمْ  َلَفَتْحَنا َواتََّقْوا آَمُنوا اْلُقَرى َأْىلَ  َأنَّ  َوَلوْ  ﴿ :تعالى،  قاؿ ،(5)كالتقكل 
  .(6)﴾َيْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما َناُىمْ َفَأَخذْ  َكذَُّبوا َوَلِكنْ  َواأَلْرضِ  السََّماءِ  ِمنْ  َبَرَكاتٍ  َعَمْيِيمْ  َلَفَتْحَنا َواأَلْرضِ 

 َكانَ  َوَما ﴿: كعبل جؿٌ  قاؿ ، (7) ا إلى كالتكبة االستغفار العقكبة مف األمف أسباب كمف     
 .  (8) ﴾َيْسَتْغِفُروَن  َوُىمْ  ُمَعذَّْبُيمْ  المَّوُ  َكانَ  َوَما ِفيِيمْ  َوَأْنتَ  ِلُيَعذَّْبُيمْ  المَّوُ 

 صماـ فيك المنكر؛ عف كالنييٌ  بالمعركؼ األمر ا، عذاب مف لسبلمةا أسباب كمف     
 وَلـَتنيُونَّ  بالمعروِف، َلـتَأُمُرنَّ  " : ـكسمٌ  عميو ا ىصمٌ ،  قاؿ ،( 9) وكبأس ا عذاب ًقيياي ،األٌمة
 . (10)" لكم يستجاب فال َفـَتْدُعوَن؛ بعذاٍب؛ َيُعمَّكم أن اُ  ليوشكن أو المنكرِ  عن

 قاؿ ، (11) األحكاؿ كؿ في الظمـ عف كالبعد ،الظمـ رفع ،ا عذاب مف السبلمة أسباب كمف     
 . (12) ﴾َشِديٌد  أَِليمٌ  َأْخَذهُ  ِإنَّ  َظاِلَمةٌ  َوِىيَ  اْلُقَرى َأَخذَ  ِإَذا َربّْكَ  َأْخذُ  َوَكَذِلكَ  ﴿: كعبل جؿَّ 

                                                           
 . 20،   ص  ـ1986/ ىػ1406،  1طدار المنار ، القاىرة : ىاشـ ، األمف في اإلسبلـ ،  أحمد عمر ينظر : (1)
  . 103 / 10،  يكنس  (2)
(3)

.80،   ص  ـ1986/ ىػ1406،  1طدار المنار ،  القاىرة : ىاشـ ، األمف في اإلسبلـ ، أحمد عمر ينظر ::
 .  117/ 11،  ىكد (4)
(5)

:ًّ ٌّة،طوالشؤونفًاإلسالم،الكوٌت:وزارةاألوقافعبدالحمٌدعٌدعوض،أسسالنظاماالجتماع ،1اإلسالم
 .165،صم2114/ه1435

 . 96/ 7،  اؼاألعر  (6)
(7)

.4م،ص2118ه/1،1429:خالدبنسلمانالربعً،منعجائباالستغفار،الرٌاض:دارالقاسمللنشر،ط
 . 33 / 8، األنفاؿ (8)
(9)

ًّعوضعبدالحمٌدعٌد ،1ط،اإلسالمٌةوالشؤوناألوقافوزارة:،الكوٌتفًاإلسالم،أسسالنظاماالجتماع
 .143ص،م2114/ه1435

 (،2169: )الحديث  رقـ، باب ما جاء في األمر بالمعركؼ سنف الترمزم ،  الترمذم،   (10)
(11)

ًّ /ه1،1435ط،اإلسالمٌةوالشؤوناألوقافوزارة:،الكوٌتفًاإلسالمعبدالحمٌدعٌدعوض،أسسالنظاماالجتماع

.192،صم2114
 . 102/ 11،  ىكد (12)
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 إذ العقكبة، أسباب مف الربا فشك فإف ؛ـالمسم المجتمع في الربا فشك ،العقكبات أسباب كمف     
 با، الشرؾ بعد كبيرة عمى بويرت لـ ما العظيمة العقكبات مف الربا عمى رتب ، عزَّ كجؿَّ ، ا

 المَّوَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا ﴿ :تعالى  ، ، قاؿ ا (1) كرسكلو ا مف بحرب المرابي آذف حيث
َبا ِمنْ  َبِقيَ  َما َوَذُروا نْ  َوَرُسوِلوِ  المَّوِ  ِمنْ  ِبَحْربٍ  َفْأَذُنوا َتْفَعُموا َلمْ  َفِإنْ * ُمْؤِمِنينَ  ُكنُتمْ  ِإنْ  الرّْ  تُْبُتمْ  َواِ 
 .  (2) ﴾ ُتْظَمُمونَ  َول َتْظِمُمونَ  ل َأْمَواِلُكمْ  ُرُءوُس  َفَمُكمْ 

 كأف ،الفاحشة تشيع أف يحبكف فالذيف،  المجتمع في الفاحشة إشاعة العقكبات أسباب كمف     
 كال بيا يقر كال بالفكاحش، يرضى ال المسمـ فإف ؛العقكبات حمكؿ في بسب ىـ ،المنكرات تنتشر
 ،محافظ مجتمع مفالذيف يريدكف تحكيؿ المجتمع  المركجكف فأكلئؾ إلييا، يدعك كال بيا، يرضى
 الفتاةى  يركا أف كفيحب،  وكفضائم قيمو عف بعيد ،منحرؼ مجتمع إلى كأخبلقو، بدينو متمسؾ
 عف ابتعد كقد ،المسمـ الشاب يريدكف أخبلقيا، كمكاـر كفضائميا قيميا مف تجردت كقد المسممة
 ،تعالى، ، قاؿ ا  (3) عميو كاف ما غير اطريق يسمؾ أف المجتمع يريدكف إسبلمو، كآداب دينو،

 ِفي أَِليمٌ  َعَذابٌ  َلُيمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  يعَ َتشِ  َأنْ  ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿في كتابو الكريـ : 
 . (4) ﴾ َتْعَمُمونَ  ل َوَأْنُتمْ  َيْعَممُ  َوالمَّوُ  َواآلِخَرةِ  الدُّْنَيا

 

 : الرابعمن نتائج الفصل 

 و،لكاجبات متقننا حركاتو، في مرتبنا حياتو، في منظمنا يككف أف يدفعو اإلنساف حكؿ ما كؿ إف     
 لؤلسؼ اإلنساف ىذا لكف ، كعطائو أخذه في كفيان  كشرائو، بيعو في صادقنا تعامبلتو، في محسنان 
 الفكضى جحيـ إلى النظاـ نعيـ مف كاألمكنة األزمنة بعض في يخرج قد حظو كلسكء الشديد
ا المصير، كسكء العاقبة سكء -با كالعياذي - ليمقى كالتقصير، كالعبث  حرية،ال ىي ىذه أف متكىمن
 كانت إذا الحرية أف ،متكىمنا أك كاىمنا متغافبلن، أك غافبلن  ، كاليمجية االنحراؼ الكاقع في كىي
 ذلؾ فإنما مكضكع، لنظاـ اختراقا أك مشركع، أداء في تقصيرنا أك لممنكع، انتياكنا أك لكاجب، تركان 
 قريتو أك كأسرتو بيتو لمستك  عمى سكاء فيو، يعيش الذم لعالمو خراب كبداية النياية، طريؽ أكؿ

 .كمدينتو

                                                           
. 62، ص  ـ1986/ ىػ1406،  1طدار المنار ،  القاىرة : ىاشـ ، األمف في اإلسبلـ ، ظر :  أحمد عمرين (1)
(2)

.2/279،البقرة
(3)

 .116م،ص1،2117:خالدٌحٌىالمالح،حكومةالرسولصلّىهللاعلٌهوسلّم،بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،ط
(4)

 .24/19،النور
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 يحدد الذم ىك كىذا النظاـ ، الفمسطينيٌ  المجتمع في نظاـ ىناؾ يككف أف بد كليذا ال      
 ذاكا   المجتمع، في العاـ بالشأف كعبلقتو المجتمع، في األفراد ببقية كعبلقتو فرد، كؿ حركة مجاؿ
في  الناس حياة كستككف،  أثره لو يككف ال فإنو كالقانكف النظاـ بتطبيؽ يمتزمكف ال الناس كاف

 . دائمنا مضطربة فكضى ،
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  الخاتمة

 كىكذا تنتيي ىذه الدراسة بيذه النتائج : 

 في اإلسبلميٌ  النظاـ تطبيػؽ تعيؽ التي اإلشكاليات مف لمحد البلزمة الحمكؿ طرححيث أ      
 :  حك التاليعمى الن في الكقت الحاضر الفمسطينيٌ  المجتمع

 اإلصبلح في كالدكلة كالمجتمع، كالفرد األسرة، دكر في تكمف اإلشكاليات ىذه حمكؿ إف     
 المجتمع في السائد ، كالسياسيٌ ، كالتعميميٌ ، كالفكرمٌ ، كالثقافيٌ كاالجتماعيٌ  ،التربكمٌ  لمنظاـ

 أدت التي لعكامؿا كمعرفة المجتمع،ىذا  إليو كصؿ لما فيـ بػدكف يتـ ال كىذا ،الفمسطينيٌ 
 ذلؾ بعد ، قائـ ىك لما شامؿ تقكيـ بعمميةجميعا   نقكـ ثـ ، عميو ىػك ما إلى لمكصكؿ بالمجتمع
 تعيؽ التي اإلشكاليات لحؿ التربكية العممية لجكانب كاإلصبلح، كالتغييػر التحػدم آليات تكضع
 فيػتمكف لئلبػداع، قتػبلن  ذلػؾ في ألف ؛ ةكفكريٌ  ةذىنيٌ  ةانغبلقيٌ  دكف ةاإلسبلميٌ  ػةالتربيٌ  قػيـ تطبيؽ
 كمقرراتيا منيجيػا، باسػتيراد ةاألجنبيٌ  أك الػصديقة، الدكؿ مجاممة عدـ السياسية اإلشكاليات لحػؿ

عمى  تفرضػيا التػي ةخاصة الصييكنيٌ  ةاالستعماريٌ  ةالتجييميٌ  السياسات محاربة ككذلؾ ة،التربكيٌ 
 في ةاالجتماعيٌ  النظـ عف التغاضي يجػكز ال التربكم بلحاإلص عممية كعند ، الشعب الفمسطينيٌ 

 مف ةكالكقايٌ  ةاالجتماعيٌ  كاألمراض األكبئة، مكافحػة مػف بد كال ة،الفكريٌ  كالتيارات المجتمع،
 كلحؿ ،االجتماعيٌ  كنسيجو ىيكمو، كتنخر المجتمع، تفتػرس قػد التػي ة،االجتماعيٌ  العدكل

 مػف بد ال ، الفمسطينيٌ  المجتمع في ةاإلسبلميٌ  ةالتربيٌ  تطبيؽ عيػؽت التي ةاالجتماعيٌ  اإلشكاليات
 كالنػادم المدرسػة طريػؽ عف كاألسرة الفرد لتكعية كالدعكة كالنصح، كاإلرشػاد التكجيػو تقػكيـ

 األجيػاؿ تنشئة أجؿ مف االجتماعيٌ  الضبط عممية عمى يساعد ما ككؿ إلخ... كالمسجد كاألسػرة
، عمى حب النظاـ كالتنظيـ كاحتراـ ةاإلسبلميٌ  التربية قيـ عمى المجتمع ىذا ناءأب مف المتبلحقة

 .اآلخر

 في ةاإلسبلميٌ  ةالتربيػٌ  قػيـ تطبيػؽ تعيػؽ كالتي اإلعبلـ، كسائؿ إشكاليات مف نقمؿ كحتى     
 بلـاإلع ككسائؿ المدني، المجتمػع مؤسػسات بػيف الجيكد تضافر مف بد فبل ،الفمسطينيٌ  المجتمع
 كؿ كنبذ لئلنساف، مفيد ىك ما كؿ لتقديـ ، إلخ... كاإلذاعة كالصحافة، ،التمفاز،  المتنكعة
 العنؼ، أفػبلـ كتقػدـ ، الفمسطينيٌ  اإلعبلـفي  الفضيمة عمى الرذيمة تقدـ التي اليدامة البرامج

 اإلعبلـ كزارة عاتؽ عمى يقع كما كالتكنكلكجيا، كالعمـ الخير أفبلـ تقدـ أف مف بدالن  كاإلرىاب
 ةالتربكيٌ  كالفمسفة ة،التعميميٌ  السياسة مػع تنػسجـ ةإعبلميٌ  سياسة تطبيؽ في ميـ دكر ةالفمسطينيٌ 
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 كالجريمة السمـك تبث التي ، حجبيا محاكلة أك ة،الفضائيٌ  القنكات تشكيش كمحاكلة ة،اإلسبلميٌ 
 مػف كلمتقميػؿ ة ،الشبكة العنكبكتيٌ ة عمى خاصة المكاقع اإلباحيٌ  ، ألبنائنا كنيارنا ليبلن  كالزنا

 عف الدفاع في دكره منا فرد كؿ يأخذ أف بد الك  ، كعقيدتناقيمنا  عمى كالشرسة المسعكرة اليجمات
 ، ةاإلسبلميٌ  ةالتربيٌ  قػيـ تطبيؽ تعيؽ التي،  ةالتربكيٌ  المشكبلت مف كلمتخفيؼ،  ةاإلسبلميٌ  التربية

 ة،المنحمٌ  كالنظريات الفمسفات خمفتيػا التػي ةالفكريٌ  البمبمة ىعم كالقضاء التعميـ، تأصيؿ مف بد ال
 عف كذلؾ المسمـ ؛ المجتمع أفراد بيف كالتسامح كالعدالػة الفػضيمة، تغػرس التػي لمقيـ الدعـ كتقديـ
 بصبغة المناىج صكغ ككذلؾ ة،اإلسبلميٌ  ةالتربيٌ  قيـ عمى الطمبػة كتخريج المعمـ، تدريب طريؽ
 لذاتػو الصالح اإلنساف إخراج في تساعد التي المعرفة ألكاف لكافة المقررات ختياركا ة،إسبلميٌ 

 كبالتمسؾ ،ةكالثقافيٌ  ةالفكريٌ  ككحدتيا شخصيتيا ةلؤلمٌ  يحفظ بما ، جميعنا كلمناس كألمتػو كلكطنػو،
 لصالحا المنياج بناء أساس ىك ذلؾف ،ـى ا عميو كسمٌ صمٌ  ، رسكلو ةكسنٌ  ،تعالى  ، ا بكتاب
 المسمـ . الفمسطينيٌ  المجتمػع فػي كالتعمػيـ ةلمتربيٌ 

 :  كلقد تمخضت ىذه الدراسة عف ىذه التكصيات لما يمي 

 األىػداؼ لتحقيؽ سياسية استراتيجياتخطط  ة "" السمطة الفمسطينيٌ  ترسـ أف الضركرم مف - 1
 اإلسبلـ بديف تديف التي ،ةيٌ األراضي الفمسطين في لمتطبيؽ يصمح إسبلميٌ  تربكمٌ  نظاـ تكجو التي

 ، اليكميٌ  كالحيػاتيٌ  كالثقافيٌ  كالفكرمٌ  كالنفسيٌ  المعرفيٌ  تككينو أساس ةاإلسبلميٌ  العقيدة كتشكؿ
كالتمسؾ بما  ، ةتربكيٌ  كمقررات مناىج مف استكرد ممػا عقيدتنا مع ينسجـ ما فرز يتطمب كىذا

 .كرثناه عف ديننا ، كنبذ المستكرد غير المفيد لنا 

 في اإلسبلميٌ النظاـ  تطبيؽ تعيؽ التي بالمشكبلت اإللماـب العمـ طمبة تمكيفال بد مف  – 2
 . الفمسطينيٌ  المجتمع

 ػة،فكريٌ  مػدارس عمػى قائـ متكامؿ عاـ تعميميٌ  نظاـ لبناء ةاألكلكيٌ  إعطاءال بد مف  – 3
 .ةتربكيٌ  ةإسبلميٌ  كنظريات

 عبر ألبنائنػا تبث التي المتنكعة اإلعبلـ كسائؿ برامج فم لبلستفادة األسرة تكعيةال بد مف  – 4
 .كالطالح الصالح طياتيػا في تحمؿ كالتي كالثقافات، كالعمكـ الفنكف مف ألكاننا كالفضائيات القنكات

 حػبلن  فييا ألف المطيرة ؛ ةالنبكيٌ  ةكالسنٌ  الكريـ القرآف بتعاليـ ناأبنائ معرفة إثراءال بد مف  – 5
 . الفمسطينيٌ  المجتمع في اإلسبلميٌ النظاـ  تطبيؽ تعيؽ التي تالمشكبل لكػؿ
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 التػي كالدراسات البحكث في التعاكف طريؽ عف الشعب الفمسطينيٌ  كحدة تعزيزال بد مف  – 6
 . ، كتطكير كتقدـ كازدىار المجتمع الفمسطينيٌ  ةاإلسبلميٌ  ةالتربيٌ  تطبيؽ في تساعد

 اإلنساف يستطيع بحيث كاالتصاؿ، التفاىـ، كأساليب اتكالميار  القدرات تنميةال بد مف  – 7
 كتقدمو . تطكره سػبؿ كتعيػؽ المجتمػع تكاجػو التي الممحةالمشكبلت ، حؿ في كبير بشكؿ اإلسياـ
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 : والمراجع المصادر

 :القرآن الكريم-

 :المصادر  -أوًل 

 عبد الباقي ، فؤاد ترقيـ محمد ، صحيحال ، (ىػ 256)ت ، محمد بف إسماعيؿ البخارمٌ  .1
 . ـ2012/ق1434 ، 2، ط  لمتراث الفجر دارال القاىرة :

 سبلمة حمادة تحقيؽ ،والممك الخالفة،  ق( 728) ت  أحمد بن عبد الحليم،  ةتيميٌ  ابف .2
 .  ـ1994 / ق1414 ،المنار مكتبةالزرقاء :  ، كآخريف

 الراعي إصالح في الشرعية لسياسةا ق( ، 728) ت  أحمد بن عبد الحليم ، ةتيميٌ  ابف .3
 . ـ1971  ، القاىرة مطبعة مصر : ، والرعية

تحقيؽ  ، رسائل السيرة ، وخمس جوامع ، ( ىػ 384)ت أحمد بف عمى ـ ،ابف حزٌ  .4
دكف تاريخ الطبعة  ، القاىرة ،  المعارؼ دار األسد، الديف ك ناصر عباس، إحساف

 كالسنة .
 سميماف الغفار عبد ، تحقيؽ المحمَّي باآلثار ، (  ىػ 384)ت أحمد بف عمى ، ـابف حزٌ  .5

 . ـ1978 ، 1ط ، الجديدة اآلفاؽ دار بيركت : البندارم ،
 التراث إحياء ، بيركت : دار المسندق( ،  241ؿ ، أحمد بف محمد )ت ابف حنبٌ  .6

 . ـ1993 ق/1414 ، العربي
، بحاشيتو عكف  نن الس، ( ىػ 275ت ) السىًجٍستاني األشعث بف أبك داككد، سميماف .7

 ـ .2001ق / 1421،  1المعبكد ، شعيب األرناؤكط ، مؤسسة الرسالة ، ط
 دار القاىرة :، القدير فتح ، (ق 1255)ت عمي بف محمد ، الشككاني .8

  ـ.2007/ ق1427الحديث،
 أبك محمد ، تحقيؽ والمموك الرسل تاريخ ، (ق 310)ت  جرير بف ، محمد الطبرمٌ  .9

،  طبعة ىجرمالقاىرة : ،  ـ 2005،  سكيداف دارركت : بي  ، الفضؿ إبراىيـ
 ـ .2001 /ق1422

 :القاىرة ، البخاري صحيح بشر الباري فتح ، (ق 852) ت  أحمد بن علي،  . العسقبلنيٌ 10
 ـ.1986 / ق1407 ، 1، ط لمتراث الرياف دار
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 ، لدينا عموم إحياء ،(ق 505)ت  النيسابكرم الطكسي الغٌزالي محمد، الغزاليٌ  .11
 . ـ2010/ق1431،  لمتراث الفجر دار القاىرة :

مطبعة لبناف ،  بيركت : ، المصباح المنير،  (ق 732)ت  أحمد بف محمد ، .الفيكميٌ 12
 ـ .1987

،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  (ق 1014)ت  ، عمي بف سمطاف . القارمٌ 13
 ـ .2002 /ق 1422،  1دار الفكر ، بيركت ، ط

بيركت : ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  (ق 587)ت ، عبلء الديف الكاسانيٌ  .14
 ـ .1968دار الكتب العممية ، 

بيركت: مؤسسة  ، الكميات،  (ق 1094)ت ، أيكب بف مكسى الحسيني . الكفكمٌ 15
 ـ .1998 /ق1419 الرسالة ، 

ركت : دار صادر ، ، بي لسان العربق(،  711)ت   مكـر بف محمد. ابف منظكر ، 16
 ـ .1956ق /1375

األحكام السمطانية ،  (ق 450 )تالبصرم حبيب بف محمد بف عمي،  . الماكردمٌ 17
 ـ .1968 /ق 1398، بيركت ،  والوليات الدينية

،  1، ط، الرياض: دار طيبة  صحيح مسمم،  (ق 261)ت بف الحجاج  ـ ، مسمـ. مسمٌ 18
 ـ .2006 /ق 1427

، ، القاىرة : دار الحديث  المغني، ق( 620 )ت محمد أبك الديف فؽمك ،  . المقدسيٌ 19
 ـ .1996
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 : المراجع -ثانيًا 

، اإلسكندرية : مكتبة بستاف  اإلسالمالفكر السياسي في . إسماعيؿ ، فضؿ ا ، 1
 ـ .2004،  1، طالمعرفة

،  ياض : مكتبة العمـ، الر  المغني في فقو الحج والعمرة. باشنقر ، سعيد بف عبد القادر ، 2
 ـ .1993/ق 1414،  1ط

مدخؿ  ، التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة. أبك بكر ، مصطفى بف محمد ، 3
 ـ. 2005، تطبيقي ، القاىرة : الدار الجامعية 

ياسي ، بيركت : ، النبكم كالس تكوين المجال السياسي اإلسالمي. بمقزيز ، عبد اإللو ، 4
 ـ .2005،  لعربيةمركز دار الكحدة ا

،  السياسة والحكم والنظم السمطانية بين األصول وسنن الواقع. الترابي ، حسف ، 5
 ـ .2003،  1، ط : دار المساقيبيركت

 ـ .1992/ق 1413،  10، جامعة قطر ، ط  الطالق في اإلسالم. الجابر ، أمينة ، 6

، النمكذج السعكدم ،  إلييا النظم اإلسالمية وحاجة البشريةالجكيبر ، عبد الرحمف ، . 7
 ـ .2002ق / 1423،  1المدينة المنكرة : دار المآثر ، ، ط

، عماف : دار اليازكرم لمنشر  التربية اإلسالمية واألخالق. جرار ، أماني غازم ، 8
 ـ . 2015،  1، طكالتكزيع 

 ـ .1998، ، بيركت : الدار الجامعية  أحكام األسرة في اإلسالم. حسيف ، أحمد فٌراج ، 9

 ـ .1983، المكصؿ : مطبعة الزىراء ،  دراسة في السيرةخميؿ ، عماد الديف ، . 10

 ، المواطنة وتعزيز العمل التطوعي. الخميؼ ، شركؽ بنت عبد العزيز كآخركف ، 11
ق 1434، بحث االجتماعي ، كدراسة المرآة مركز األبحاث الكاعدة في ال الر ياض :

 ـ . 2013/

المجمع  عماف: ،ة اإلدارة المالية في اإلسبلـ "، " مكسكع الزكاة عبد العزيز ، . الخياط ،12
 ، د.ت ، د.ط .لممكي لبحكث الحضارة اإلسبلمية ا
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 ـ.1995، ، بيركت : دار العمـ لممبلييف  معجم لغوي عصري. الرائد ، جبراف مسعكد ، 13

،  1، طلقاىرة : مكتبة مدبكلي ، ا مالية الدولة اإلسالمية. رحاممة ، إبراىيـ القاسـ ، 14
 ـ .1999

، مدار الكطف  المدخل إلى الثقافة اإلسالمية. الري س ، إبراىيـ بف حماد كآخركف ، 15
 ت.، د.ط د.لمنشر 

 ـ .1955، القاىرة : دار المعارؼ ،  القضية الفمسطينيةزعيتر ، أكراـ ، . 16

 ـ.1997،  1ؽ : دار الفكر ، ط، دمش الفقو اإلسالمي و أدلتوالزحيمي ، كىبو ، . 17

، دكف إشارة إلى اسـ المطبعة كمكانيا ،  نظام الحكم في اإلسالم. زل ـك ، عبد القادر ، 18
 ـ .2002/ق 1422

مكتبة ال بيركت : ، السنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي. الس باعي ، مصطفى ، 19
 ـ .1978 /ق 1398،  2، طاإلسبلمية 

، بيركت : دار  الحكم وأصول الحكم في النظام اإلسالميبده ، سعيد ، صبحي ع .20
 ـ . 1985،  1الفكر العربي، ط

 ـ .1992،  2، الككيت : دار األرقـ ، ط فقو الزكاة المعاصرأبك الس عكد ، محمد ، . 21

، ، بيركت : دار العمـ لممبلييف  النظم اإلسالمية نشأتيا وتطورىا. الصالح ، صبحي ، 22
 ـ .2007/ق 1390،  3ط

،  1، طمطة في اإلسبلـ ، القاىرة: مكتبة مدبكلي . طعيمة ، صابر ، الدكلة كالس23
 ـ.2005

، القاىرة : دار االعتصاـ،  المجتمع اإلسالمي وأصول الحكمعفيفي ، محمد الصادؽ ، .24
 ـ .1980ق / 1400،  1ط

ؿ: مطبعة الخميؿ ، الخمي دراسات في الثقافة اإلسالمية. عبد العزيز ، أمير ، 25
 ـ .1983 /ق 1403،  1، طيةاإلسبلم
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، القاىرة : مكتبة ابف  أحكام الطالق في الشريعة اإلسالمية. العدكم ، مصطفى ، 26
 ـ .1988 /ق 1409،  1، طتيمية 

 ، في المدينة –صمى ا عميو وسمم  –دولة الرسول . العمي ، محمد ممدكح ، 27
 ـ .1988، كتاب ة لمالييئة المصرية العام :القاىرة

،  الفكر اإلسالمي مبادؤه ، مناىجو ، قيمو ، أخالقو. عفيفي ، محمد الصادؽ ، 28
 ت .، د.، د.ط القاىرة: مكتبة النجاشي 

، بيركت : دار  الدولة اإلسالمية بين العممانية والسمطة الدينية. عمارة ، محمد ، 29
 .ـ 1988 ،  1، طالشركؽ 

، القاىرة: ككالة  السمطة السياسية في المجتمع اإلسالميعبده ، سعيد صبحي ، .30
 ـ.1991األىراـ لمتكزيع ، 

، القاىرة : دار النشر اإللكتركني ،  نظام الحكم في اإلسالم عبيد ، منصكر الرباعي ،.31
 ـ .2001ق / 1422،  1ط

،  1ندرية : دار البصرة ، ط، اإلسك كتاب العممالعثيميف ، محمد بف صبلح ، .32
 ـ .2003/ ق1424

، الككيت : كزارة األكقاؼ  أسس النظام الجتماعي في اإلسالم. عكض ، عبد الحميد ، 33
 ـ .2014 /ق 1435، اإلسبلمية

ار د القاىرة : ، النظم اإلسالمية والمذاىب المعاصرة. عكيضة ، حسف عبد الحميد ، 34
 ق .1401،  2، طالرَّشيد 

،  1، ط، المنصكرة : مكتبة الجبلء الجديدة  اإلداريالقانون . فكزم ، صبلح الديف ، 35
 ـ .1993

، مركز الدعكة كاإلرشاد ،  الصيام في اإلسالم.القحطاني ، سعيد بف عمي ، 36
 ـ .2010/ق1431

، مركز الدعكة كاإلرشاد،  مناسك الحج والعمرة في اإلسالم.القحطاني ، سعيد بف عمي ، 37
 ـ .2010 /ق 1432
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 ـ.1973ق/1393،  2، بيركت: مؤسسة الرسالة ، ط فقو الزكاةسؼ ، القرضاكم ، يك .38

،  2، ط، بيركت : مؤسسة الرسالة  الخصائص العامة لإلسالم. القرضاكم ، يكسؼ ، 39
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 : القرآنية اآليات فهرسة

رقـ  كرة اسـ السٌ 
 كرةالسٌ 

رقـ  رقـ اآلية 
 الصفحة

ا الزَّكىاةى  كىآتيكا ةى الصَّبلى  كىأىًقيميكا 2 البىقرة مى  م فٍ  أًلىنفيًسكيـ تيقىد ميكا كى
ٍيرو  ا المَّوى  ًإفَّ  المَّوً  ًعندى  تىًجديكهي  خى  بىًصيره  تىٍعمىميكفى  ًبمى

110 75 

ذٍ   البىقرة عىٍمنىا كىاً  ثىابىةن  اٍلبىٍيتى  جى  مَّقىاـً  ًمف كىاتًَّخذيكا كىأىٍمننا ل منَّاسً  مى
ـى  مًّى كىعى  ًإٍبرىاًىي ـى  ًإلىى   ًيٍدنىاميصى ٍسمىاًعيؿى  ًإٍبرىاًىي  طىي رىا أىف كىاً 
كدً  كىالر كَّعً  كىاٍلعىاًكًفيفى  ًلمطَّاًئًفيفى  بىٍيًتيى  ذٍ  * الس جي  قىاؿى  كىاً 

ـي  ذىا اٍجعىؿٍ  رىب   ًإٍبرىاًىي  ًمفى  أىٍىمىوي  كىاٍرزيؽٍ  آًمننا بىمىدنا ىى 
مىف اآٍلًخًر قىاؿى  يىٍكـً كىالٍ  ًبالمَّوً  ًمٍنييـ آمىفى  مىفٍ  الثَّمىرىاتً   كى

ت عيوي  كىفىرى  ًبٍئسى  عىذىابً  ًإلىى   أىٍضطىر هي  ثيَـّ  قىًميبلن  فىأيمى  النَّاًر كى
 اٍلمىًصيري 

125، 
126 

82 

ـٍ مىا كىسىٍبتيـٍ كىالى   البىقرة لىكي مىٍت لىيىا مىا كىسىبىٍت كى ًتٍمؾى أيمَّةه قىٍد خى
 تيٍسأىليكفى عىمَّا كىانيكا يىٍعمىميكفى 

134 28 

كىذىًلؾى ﴿   البقرة عىٍمنىاكيـٍ  كى سىطان  أيمَّةن  جى مىى شييىدىاءى  ًلتىكيكنيكا كى  عى
يىكيكفى  النَّاسً  ـٍ  الرَّسيكؿي  كى مىٍيكي  ﴾ شىًييدان  عى

143 47 

افى  شىٍيري   البىقرة  ل منَّاسً  ىيدنل اٍلقيٍرآفي  ًفيوً  أينًزؿى  الًَّذم رىمىضى
بىي نىاتو  ـي  شىًيدى  ٍلفيٍرقىاًف فىمىفكىا اٍلييدىل   م فى  كى  الشٍَّيرى  ًمنكي

مىف ٍموي كى ا كىافى  فىٍميىصي مىى   أىكٍ  مىًريضن  أىيَّاـو  م فٍ  فىًعدَّةه  سىفىرو  عى
رى  ـي  المَّوي  ييًريدي  أيخى ـي  ييًريدي  كىالى  اٍلييٍسرى  ًبكي ًلتيٍكًمميكا اٍلعيٍسرى  ًبكي  كى
كا اٍلًعدَّةى  ًلتيكىب ري مىى   المَّوى  كى ـٍ ىىدى  مىا عى ـٍ  اكي لىعىمَّكي كفى  كى  تىٍشكيري

185 72 

ـٍ  ًلبىاسه  ىيفَّ   البىقرة  85 187 لَّييفَّ  ًلبىاسه  كىأىنتيـٍ  لَّكي
كَّاـً   البىقرة تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ كى

 ٍثـً كىأىنتيـٍ تىٍعمىميكفى ًلتىٍأكيميكا فىًريقنا م ٍف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإٍلً 
188 23 

 73 189 كالحج لمناس مكاقيت ىي قؿ األىمة عف يسألكنؾ  البىقرة
ج    البىقرة جَّ  ًفيًيفَّ  فىرىضى  فىمىف مٍَّعميكمىاته  أىٍشييره  اٍلحى  رىفىثى  فىبلى  اٍلحى

ج   ًفي ًجدىاؿى  كىالى  فيسيكؽى  كىالى   اٍلحى
 

197 72 

بٍَّصفى  اتي كىاٍلميطىمَّقى   البىقرة ثىةى  ًبأىنفيًسًيفَّ  يىتىرى كءو  ثىبلى  87 228 قيري
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رقـ  اسـ السكرة
 الٌسكرة

رقـ  رقـ اآلية  
 الصفحة

مىى 2 البقرة ٍكليكدً  كىعى تيييفَّ  ًرٍزقيييفَّ  لىوي  اٍلمى ًكٍسكى كؼً  كى  88 233 ًباٍلمىٍعري
قٍ   البىقرة زى ـٍ ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍأًتيى يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍنًفقيكا ًممَّا رى نىاكي

ـي  كفى ىي مَّةه كىالى شىفىاعىةه كىاٍلكىاًفري يىٍكـه الى بىٍيعه ًفيًو كىالى خي
 الظَّاًلميكفى 

254 21 

ثىؿي   البىقرة ثىؿً  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي أىٍمكىالىييـٍ  ييٍنًفقيكفى  الًَّذيفى  مى بَّةو  كىمى  حى
بَّةو  ًمائىةي  سيٍنبيمىةو  ؿ  كي  ًفي سىنىاًبؿى  سىٍبعى  أىٍنبىتىتٍ   كىالمَّوي  حى

اًعؼي  ًميـه  كىاًسعه  كىالمَّوي  يىشىاءي  ًلمىفٍ  ييضى  عى

261 37 

بىا ًإف   البىقرة ا بىًقيى ًمفى الر  كا مى ذىري يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى
ٍؤًمًنيفى   كينتـي م 

277 23 

ًمميكا آمىنيكا الًَّذيفى  ًإفَّ   البىقرة اتً  كىعى اًلحى ةى  كىأىقىاميكا الصَّ  كىآتىكيا الصَّبلى
ب ًيـٍ  ًعندى  أىٍجريىيـٍ  لىييـٍ  الزَّكىاةى  ٍكؼه  كىالى  رى مىٍيًيـٍ  خى  ىيـٍ  كىالى  عى

نيكفى  كا المَّوى  اتَّقيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا * يىٍحزى ذىري  بىًقيى  مىا كى
بىا ًمفى  ٍربو  فىٍأذىنيكا تىٍفعىميكا لَّـٍ  فىًإف * م ٍؤًمًنيفى  كينتـي ًإف الر   ًبحى
ف  كىرىسيكًلوً  المَّوً  م فى   الى  أىٍمكىاًلكيـٍ  ريءيكسي  فىمىكيـٍ  تيٍبتيـٍ  كىاً 

ف * تيٍظمىميكفى  كىالى  تىٍظًمميكفى   ًإلىى   فىنىًظرىةه  عيٍسرىةو  ذيك كىافى  كىاً 
ٍيسىرىةو  دَّقيكا كىأىف  مى ٍيره  تىصى ـٍ  خى  * تىٍعمىميكفى  كينتيـٍ  ًإف  لَّكي
عيكفى  يىٍكمنا كىاتَّقيكا فَّى   ثيَـّ   المَّوً  ًإلىى ًفيوً  تيٍرجى  مَّا نىٍفسو  كيؿ   تيكى
 ييٍظمىميكفى  الى  كىىيـٍ  كىسىبىتٍ 

277، 
278، 
279، 
280، 

77،22، 
111 

ب ًو كىاٍلميٍؤًمنيكفى كيؿ  آمىفى   البىقرة ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو ًمٍف رى آمىفى الرَّسيكؿي ًبمى
دو ًمٍف  ًمًو الى نيفىر ؽي بىٍيفى أىحى كيتيًبًو كىريسي ًئكىًتًو كى مىبلى ًبالمًَّو كى

قىاليكا سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىؾى  ًمًو كى لىٍيؾى اٍلمىًصيري  ريسي بَّنىا كىاً   رى

285 14 

فٍَّكفى  كىالًَّذيفى   البىقرة كفى  ًمٍنكيـٍ  ييتىكى يىذىري بٍَّصفى  أىٍزكاجان  كى  ًبأىٍنفيًسًيفَّ  يىتىرى
مىييفَّ  بىمىٍغفى  فىًإذا كىعىٍشران  أىٍشييرو  أىٍربىعىةى  ناحى  فىبل أىجى مىٍيكيـٍ  جي  عى
كؼً  أىٍنفيًسًيفَّ  ًفي فىعىٍمفى  ًفيما  تىٍعمىميكفى  ًبما كىالمَّوي  ًباٍلمىٍعري
ًبيره   خى

432 87 

نَّا ًبًو كي  3 آؿ عمراف  كفى ًفي اٍلًعٍمـً يىقيكليكفى آمى ب نىا كىالرَّاًسخي ؿ  م ٍف ًعنًد رى
ا يىذَّكَّري إالَّ أيٍكليكا األىٍلبىابً  مى  كى

7 16 
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شىًيدى المَّوي أىنَّوي ال إلىوى إالَّ ىيكى كىاٍلمىبلًئكىةي كىأيٍكليكا اٍلًعٍمـً قىاًئمان   آؿ عمراف
ًباٍلًقٍسطً 




18 16 

 
 كرةاسـ السٌ 

رقـ 
 الٌسكرة 

رقـ  رقـ اآلية 
 الصفحة

*  اٍلميتًَّقيفى  ييًحب   المَّوى  فىًإفَّ  كىاتَّقىى ًبعىٍيًدهً  أىٍكفىى مىفٍ  بىمىى 3 آؿ عمراف
كفى  الًَّذيفى  ًإفَّ  اًنًيـٍ  المَّوً  ًبعىٍيدً  يىٍشتىري  أيكلىًئؾى  قىًميبلن  ثىمىننا كىأىٍيمى
ؽى  الى  بلى  ـٍ ًإلىٍييً  يىٍنظيري  كىالى  المَّوي  ييكىم ميييـي  كىالى  اآٍلًخرىةً  ًفي لىييـٍ  خى
ك يًيـٍ  كىالى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  لىييـٍ  ييزى  أىًليـه  عىذىابه  كى

76،77 42 

تَّى اٍلًبرَّ  تىنىاليكا لىفٍ   آؿ عمراف  109 92 تيًحب كفى  ًممَّا تيٍنًفقيكا حى
ًلٌموً   آؿ عمراف مىى كى  80 97 سىًبيبلن  ًإلىٍيوً  اٍستىطىاعى  مىفً  اٍلبىٍيتً  ًحج   النَّاسً  عى
ٍبؿً  كىاٍعتىًصميكا  آؿ عمراف ًميعنا المَّوً  ًبحى  26 103 تىفىرَّقيكا كىالى  جى
يىا السَّمىاكىاتي   آؿ عمراف نَّةو عىٍرضي ـٍ كىجى ب كي ٍغًفرىةو ًمٍف رى سىاًرعيكا ًإلىى مى كى

الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى ًفي السَّرَّاًء  كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت ًلٍمميتًَّقيفى 
رَّاًء كىاٍلكىاًظًمي عىًف النَّاًس كىالمَّوي  كىاٍلعىاًفيفى  فى اٍلغىٍيظى كىالضَّ
ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى 

133 
،134 

21،42 

ميكفى  الًَّذيفى  يىٍحسىبىفَّ  كىال  آؿ عمراف ا يىٍبخى ـي  ًبمى  فىٍضًموً  ًمفٍ  المَّوي  ءىاتىاىي
ٍيرنا ىيكى  قيكفى  لَّييـٍ  شىر   ىيكى  بىؿٍ  لَّييـٍ  خى  ًبوً  بىًخميكا مىا سىييطىكَّ
 اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى 

180 78 

مىقىكيـ م ف نٍَّفسو كىاًحدىةو  4 النساء  ـي الًَّذم خى بَّكي يىا أىي يىا النَّاسي اتَّقيكا رى
ًنسىاءن كىاتَّقيكا  االن كىًثيرنا كى بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى كىخى

ـى ،  ا ـٍ المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى مىٍيكي ًإفَّ المَّوى كىافى عى
ًقيبنا  رى

1 22،40،
12 

بىاعى    النساء ثى كىري ثيبلى ٍثنىى  كى كا مىا طىابى لىكيـ م فى الن سىاًء مى فىانًكحي
فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكا فىكىاًحدىةن 

 

3 18 

ديقىاًتًيفَّ  الن سىاءى  كىآتيكا  النساء  36،86 4 ًنٍحمىةن  صى
ـٍ  يىًحؿ   الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا  اءالنس  كىٍرىنا الن سىاءى  تىًرثيكا أىفٍ  لىكي

ميكىيفَّ  كىالى  ا ًببىٍعضً  ًلتىٍذىىبيكا تىٍعضي  يىٍأًتيفى  أىفٍ  ًإالَّ  آتىٍيتيميكىيفَّ  مى
19،20 36،86 
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كىيفَّ  ميبىي نىةو  ًبفىاًحشىةو  كؼً  كىعىاًشري  كىًرٍىتيميكىيفَّ  فىًإفٍ  ًباٍلمىٍعري
يىٍجعىؿى  شىٍيئنا تىٍكرىىيكا أىفٍ  ىفىعىسى  ٍيرنا ًفيوً  المَّوي  كى *  كىًثيرنا خى
فٍ  ٍدتيـي  كىاً  ٍكجو  اٍسًتٍبدىاؿى  أىرى ٍكجو  مىكىافى  زى  ًإٍحدىاىيفَّ  كىآتىٍيتيـٍ  زى

ذيكا فىبلى  ًقٍنطىارنا ذيكنىوي  شىٍيئنا ًمٍنوي  تىٍأخي ا بيٍيتىاننا أىتىٍأخي ٍثمن  ميًبيننا كىاً 
رقـ  الٌسكرةاسـ 

 الٌسكرة
رقـ  رقـ اآلية 

 الصفحة
ر مىتٍ  4 النساء ـٍ  حي مىٍيكي ـٍ  عى بىنىاتيكيـٍ  أيمَّيىاتيكي كىاتيكيـٍ  كى  89 23 كىأىخى
ًباٍلكىاًلدىٍيفً   شىٍيئنا ًبوً  تيٍشًركيكا كىالى  المَّوى  كىاٍعبيديكا  النساء  ًإٍحسىاننا كى

ًبًذم ارً  سىاًكيفً كىاٍلمى  كىاٍليىتىامىى   اٍلقيٍربىى   كى  اٍلقيٍربىى   ًذم كىاٍلجى
ارً  نيبً  كىاٍلجى اًحبً  اٍلجي ٍنبً  كىالصَّ مىا السًَّبيؿً  كىاٍبفً  ًباٍلجى  كى
ـٍ  مىمىكىتٍ  انيكي كرنا ميٍختىاالن  كىافى  مىفٍ  ييًحب   الى  المَّوى  ًإفَّ   أىٍيمى  فىخي

36 108 

انى   النساء ـٍ أىف تيؤىد كا اأٍلىمى ذىا ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي اًت ًإلىى  أىٍىًميىا كىاً 
كىٍمتـي بىٍيفى النَّاًس أىف تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ  ًإفَّ المَّوى ًنًعمَّا  حى

 يىًعظيكيـ ًبًو  ًإفَّ المَّوى كىافى سىًميعنا بىًصيرنا

58 11 

18،43 

 كىأيكًلي الرَّسيكؿى  كىأىًطيعيكا المَّوى  أىًطيعيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا  النساء
ـٍ  اأٍلىٍمرً   المَّوً  ًإلىى فىريد كهي  شىٍيءو  ًفي تىنىازىٍعتيـٍ  فىًإفٍ  ًمٍنكي

ٍيره  ذىًلؾى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالمَّوً  تيٍؤًمنيكفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  كىالرَّسيكؿً   خى
 تىٍأًكيبلن  كىأىٍحسىفي 

59 30،46 

ب ؾى  فىبل  النساء تَّى ييٍؤًمنيكفى  ال كىرى ك ميك  حى رى  ًفيمىا ؾى ييحى  بىٍينىييـٍ  شىجى
رىجان  أىٍنفيًسًيـٍ  ًفي يىًجديكا ال ثيَـّ  ٍيتى  ًممَّا حى م ميكا قىضى ييسى  كى

 تىٍسًميمان 

65 47 

كا ًمف   النساء ـٍ أىًك اٍخريجي ـٍ أىًف اٍقتيميكا أىنفيسىكي مىٍيًي لىٍك أىنَّا كىتىٍبنىا عى كى
ٍنيي  ا ًديىاًركيـ مَّا فىعىميكهي ًإالَّ قىًميؿه م  لىٍك أىنَّييـٍ فىعىميكا مى ـٍ  كى

ـٍ كىأىشىدَّ تىٍثًبيتنا ٍيرنا لَّيي  ييكعىظيكفى ًبًو لىكىافى خى

66 25 

ةى  ًإفَّ   النساء مىى كىانىتٍ  الصَّبلى ٍؤًمًنيفى  عى  68 103 مٍَّكقيكتنا ًكتىابنا اٍلمي
لىكٍ  ًلمَّوً  شييىدىاءى  ًباٍلًقٍسطً  قىكَّاًميفى  كيكنيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا  النساء  كى

مىى   ًبيفى  اٍلكىاًلدىٍيفً  أىكً  أىنفيًسكيـٍ  عى ًنيًّا يىكيفٍ  ًإف كىاأٍلىٍقرى  أىكٍ  غى
ا فىبلى  أىٍكلىى   فىالمَّوي  فىًقيرنا ف  تىٍعًدليكا أىف اٍليىكىل   تىتًَّبعيكا ًبًيمى  كىاً 
كا أىكٍ  تىٍمكيكا ًبيرنا تىٍعمىميكفى  ًبمىا كىافى  المَّوى  فىًإفَّ  تيٍعًرضي  خى

135 104 



131 
 

ـٍ كىاٍلميٍؤًمنيكفى ييٍؤًمنيكفى ًبمىا   النساء كفى ًفي اٍلًعٍمـً ًمٍنيي لىًكًف الرَّاًسخي
ًقيًميفى الصَّبلةى  ا أينًزؿى ًمف قىٍبًمؾى كىاٍلمي مى أينًزؿى إلىٍيؾى كى

ًئؾى كىاٍلميٍؤتيكفى الزَّكىاةى كىاٍلميٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر أيٍكلى 
ـٍ أىٍجران عىًظيمان   سىنيٍؤًتيًي

162 15 

 42 1 ًباٍلعيقيكدً  أىٍكفيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا 5 المائدة 

     
رقـ  اسـ السكرة

 السكرة
رقـ  رقـ اآلية 

 الصفحة
ٍثـً  5 المائدة مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبر  كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى كى

 ٍلعيٍدكىافً كىا
 

2 22،19 

يا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمًَّو شييىدىاءى ًباٍلًقٍسًط  كىالى   المائدة
مىى  أىالَّ تىٍعًدليكا  اٍعًدليكا ىيكى أىٍقرىبي  ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي يىٍجًرمى

ًبيره  ا تىٍعمىميكفى  ًلمتٍَّقكىل   كىاتَّقيكا المَّوى  ًإفَّ المَّوى خى  ًبمى

8 18 

ٍنييـٍ  فىاٍعؼي   المائدة  44 13 اٍلميٍحًسًنيفى  ييًحب   المَّوى  ًإفَّ  كىاٍصفىحٍ  عى

مىف  المائدة ا يىٍحكيـ لَّـٍ  كى ـي  فىأيكلى ًئؾى  المَّوي  أىنزىؿى  ًبمى  46 45 الظَّاًلميكفى  ىي

كىتىٍبنىا  المائدة مىٍيًيـٍ  كى  ًباٍلعىٍيفً  كىاٍلعىٍيفى  نٍَّفسً ًبال النٍَّفسى  أىفَّ  ًفييىا عى
كحى  ًبالس ف   كىالس فَّ  ًباأٍليذيفً  كىاأٍليذيفى  ًباأٍلىنؼً  كىاأٍلىنؼى  ري  كىاٍلجي

اصه فىمىف دَّؽى  ًقصى مىف  لَّوي  كىفَّارىةه  فىييكى  ًبوً  تىصى  يىٍحكيـ لَّـٍ  كى
ا ـي  فىأيكلى ًئؾى  المَّوي  أىنزىؿى  ًبمى  الظَّاًلميكفى  ىي

45 105 

 6 عاـ األن
 
 
 

بَّييـ ًباٍلغىدىاًة كى اٍلعىًشي  ييًريديكفى  ًد الًَّذيفى يىٍدعيكفى رى كىالى تىٍطري
مىا ًمٍف ًحسىاًبؾى  مىٍيؾى ًمٍف ًحسىاًبًيـ م ف شىٍيءو كى كىٍجيىوي مىا عى

ـٍ فىتىكيكفى ًمفى الظَّاًلًميفى  مىٍيًيـ م ف شىٍيءو فىتىٍطريدىىي  عى

52 12 

ذىا  األنعاـ لىكٍ  فىاٍعًدليكا ٍمتيـٍ قي  كىاً   39 152 قيٍربىى ذىا كىافى  كى
ـٍ مىًعيشىتىييـٍ ًفي  7 األعراؼ ب ؾى نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىيي ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىةى رى أىىي

اتو ًليىتًَّخذى  ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى يي فىٍعنىا بىٍعضى يىاًة الد ٍنيىا كىرى اٍلحى
ـٍ بىٍعضان سيٍخًرٌيان  يي ٍيره ًممَّا يىٍجمىعيكفى بىٍعضي ب ؾى خى  كىرىٍحمىةي رى

32 22 

كفى اٍخميٍفًنى ًفى قىٍكًمى كىأىٍصًمٍح   األعراؼ قىاؿى ميكسىى أًلىًخيًو ىىاري  29 142كى
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ٍفًسًديفى   كىالى تىتًَّبٍع سىًبيؿى اٍلمي
 مىٍكتيكبنا كنىوي يىًجدي  الًَّذم اأٍليم يَّ  النًَّبيَّ  الرَّسيكؿى  يىتًَّبعيكفى  الًَّذيفى   األعراؼ

نًجيؿً  التٍَّكرىاةً  ًفي ًعندىىيـٍ  كؼً  يىٍأميريىيـ كىاإٍلً يىٍنيىاىيـٍ  ًباٍلمىٍعري  كى
ييًحؿ   اٍلمينكىرً  عىفً  ـي  الطَّي بىاتً  لىييـي  كى ر  ييحى ـي  كى مىٍيًي بىاًئثى  عى  اٍلخى

عي  يىضى ٍنييـٍ  كى ؿى  ًإٍصرىىيـٍ  عى ـٍ  كىانىتٍ  الًَّتي كىاأٍلىٍغبلى مىٍيًي عى
كهي  ًبوً  آمىنيكا لًَّذيفى فىا ري كهي  كىعىزَّ ري نىصى  الًَّذم الن كرى  كىاتَّبىعيكا كى

مىعىوي  أينًزؿى 
ـي  أيكلى ًئؾى    ٍفًمحيكفى  ىي  اٍلمي

157 43 

رقـ  اسـ السكرة
 السكرة

رقـ  رقـ اآلية 
 الصفحة

ـٍ  يىٍجعىؿٍ  المَّوى  تىتَّقيكا ًإفٍ  آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا 8 األنفاؿ   فيٍرقىاننا لىكي
ييكىف ٍر  ـٍ  كى ٍنكي يىٍغًفٍر  سىي ئىاًتكيـٍ  عى ـٍ  كى  اٍلفىٍضؿً  ذيك كىالمَّوي  لىكي
 اٍلعىًظيـً 

29 40 

مىا  األنفاؿ  ا ًفيًيـٍ  كىأىٍنتى  ًلييعىذ بىييـٍ  المَّوي  كىافى  كى مى  ميعىذ بىييـٍ  المَّوي  كىافى  كى
كفى  كىىيـٍ   يىٍستىٍغًفري

33 110 

ةى كىالى يينًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ كىالًَّذي 9 التكبة  كفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ فى يىٍكًنزي
 المًَّو فىبىش ٍرىيـ ًبعىذىابو أىًليـو 

34 22،77 

كا  التكبة ًثقىاالن  ًخفىافان  اٍنًفري اًىديكا كى ـٍ  كىجى ـٍ  ًبأىٍمكىاًلكي  سىًبيؿً  ًفي كىأىٍنفيًسكي
 اً 

41 48 

ا  التكبة دىقىاتي  ًإنَّمى مىٍييىا كىاٍلعىاًمًميفى  كىاٍلمىسىاًكيفً  ٍمفيقىرىاءً لً  الصَّ  عى
لَّفىةً  ًفي قيميكبيييـٍ  كىاٍلميؤى قىابً  كى ًفي كىاٍلغىاًرًميفى  الر   المَّوً  سىًبيؿً  كى

ةن  السًَّبيؿً  كىاٍبفً  ًميـه  كىالمَّوي  المَّوً  ًمفى  فىًريضى ًكيـه  عى  حى

60 38،109 

ييـٍ  اتي كىاٍلميٍؤًمنى  كىاٍلميٍؤًمنيكفى   التكبة كفى  أىٍكًليىاءي  بىٍعضي  بىٍعضو يىٍأميري
كؼً  يىٍنيىٍكفى  ًباٍلمىٍعري ييًقيميكفى  اٍلمينكىرً  عىفً  كى ةى  كى  الصَّبلى

ييٍؤتيكفى  ييًطيعيكفى  الزَّكىاةى  كى ميييـي  كىرىسيكلىوي أيكلى ًئؾى  المَّوى  كى  سىيىٍرحى
ًكيـه  عىًزيزه  المَّوى  المَّوي ًإفَّ   حى

71 45 

نىاًزؿى ىيكى ا 10 يكنس  قىدَّرىهي مى عىؿى الشٍَّمسى ًضيىاءن كىاٍلقىمىرى نيكرنا كى لًَّذم جى
ًلؾى ًإالَّ  مىؽى المَّوي ذى  ًلتىٍعمىميكا عىدىدى الس ًنيفى كىاٍلًحسىابى  مىا خى

ؿي اآٍليىاًت ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى  ؽ   ييفىص   ًباٍلحى

5 2 

ذىا  يكنس مىٍيًيـٍ  تيٍتمىى   كىاً   50 15 يىٍرجيكفى  الى  الًَّذيفى  بىي نىاتو قىاؿى  آيىاتينىا عى
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ٍيرً  ًبقيٍرآفو  اٍئتً  ًلقىاءىنىا ذىا غى ا قيؿٍ   بىد ٍلوي  أىكٍ  ىى   ًلي يىكيكفي  مى
ا ًإالَّ  أىتًَّبعي  ًإفٍ  نىٍفًسي ًتٍمقىاءً  ًمف أيبىد لىوي  أىفٍ  ى   مى  ًإلىيَّ ًإن ي ييكحى

اؼي  ٍيتي  ًإفٍ  أىخى ب ي عىصى  ـعىًظي يىٍكـو  عىذىابى  رى
اءىٍتكيـ قىدٍ  النَّاسي  أىي يىا يىا  يكنس ب كيـٍ  م ف مٍَّكًعظىةه  جى ًشفىاءه  رَّ  ل مىا كى

ديكرً  ًفي ٍؤًمًنيفى  كىرىٍحمىةه  كىىيدنل الص   ل ٍممي
57 35 

كفً  ًمفٍ  كىافى  فىمىٍكال  يكنس ـٍ  ًمفٍ  اٍلقيري  عىفٍ  يىٍنيىٍكفى  بىًقيَّةو  أيٍكليكا قىٍبًمكي
ٍينىا ًممَّفٍ  قىًميبلن  ًإالَّ  األىٍرضً  يفً  اٍلفىسىادً   كىاتَّبىعى  ًمٍنييـٍ  أىٍنجى
كىانيكا ًفيوً  أيٍتًرفيكا مىا ظىمىميكا الًَّذيفى  مىا* ميٍجًرًميفى  كى  كىافى  كى
ب ؾى   ميٍصًمحيكفى  كىأىٍىمييىا ًبظيٍمـو  اٍلقيرىل ًلييٍيًمؾى  رى

103 110 

رقـ  اسـ السكرة
 السكرة

رقـ  رقـ اآلية 
 الصفحة

كىذىًلؾى  11 ىكد ب ؾى  أىٍخذي  كى ذى  ًإذىا رى  أىٍخذىهي  ًإفَّ  ظىاًلمىةه  كىًىيى  اٍلقيرىل أىخى
      شىًديده  أىًليـه 

102 111 

كفً  ًمفٍ  كىافى  فىمىٍكال  ىكد ـٍ  ًمفٍ  اٍلقيري  عىفٍ  يىٍنيىٍكفى  بىًقيَّةو  أيٍكليكا قىٍبًمكي
ٍينىاأى  ًممَّفٍ  قىًميبلن  ًإالَّ  األىٍرضً  ًفي اٍلفىسىادً   كىاتَّبىعى  ًمٍنييـٍ  ٍنجى
كىانيكا ًفيوً  أيٍتًرفيكا مىا ظىمىميكا الًَّذيفى  مىا* ميٍجًرًميفى  كى  كىافى  كى
ب ؾى       111ميٍصًمحيكفى  كىأىٍىمييىا ًبظيٍمـو  اٍلقيرىل ًلييٍيًمؾى  رى

117 110 

ٍيره فىأىًعينيكًنى ًبقيكَّة أىجٍ  12 يكسؼ ب ى خى ـٍ قىاؿى مىا مىكَّن ى ًفيًو رى عىٍؿ بىٍينىكي
تَّى ًإذىا سىاكىل بىٍيفى  ًديًد حى بىرى اٍلحى ٍدمان ءىاتيكًنى زي كبىٍينىييـٍ رى
عىمىوي نىاران قىاؿى ءىاتيكًنى  تَّى ًإذا جى كا حى دىفىٍيًف قىاؿى انفيخي الصَّ
مىا اٍستىطػعيكا  كهي كى ا اٍسطىػعيكا أىٍف يىٍظيىري مىٍيًو ًقٍطرا فىمى أيٍفًرٍغ عى

 لىوي نىٍقبان 

55 30 

اًت ًإلىى  الر 14 إبراىيـ  ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى ًلتيٍخًرجى النَّاسى ًمفى الظ ميمى ًكتىابه أىنزى
ًميدً  ـٍ ًإلىى  ًصرىاًط اٍلعىًزيًز اٍلحى ب ًي  الن كًر ًبًإٍذًف رى

1 17 

ـى  اٍجعىٍمًني رىب    إبراىيـ ًقي ةً  مي ًمف الصَّبلى يًَّتي كى بَّنىا  ذير  تىقىبَّؿٍ  رى  كى
 عىاءً دي 

40 62 

كا كىالى  عىاىىٍدتيـٍ  ًإذىا المَّوً  ًبعىٍيدً  كىأىٍكفيكا 16 النحؿ   بىٍعدى  اأٍلىٍيمىافى  تىٍنقيضي
قىدٍ  تىٍكًكيًدىىا عىٍمتيـي  كى ـٍ  المَّوى  جى مىٍيكي ـي  المَّوى  ًإفَّ  كىًفيبلن  عى  مىا يىٍعمى
 تىٍفعىميكفى 

91 42 
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ذىا  النحؿ ديىيـٍ  بيش رى  كىاً  دًّا كىٍجييوي  ظىؿَّ  ىًباأٍليٍنثى  أىحى  كىًظيـه  كىىيكى  ميٍسكى
مىى أىييٍمًسكيوي  ًبوً  بيش رى  مىا سيكءً  ًمفٍ  اٍلقىٍكـً  ًمفى  يىتىكىارىل*   عى

 يىٍحكيميكفى  مىا سىاءى  أىالى  الت رىابً  ًفي يىديس وي  أىـٍ  ىيكفو 

58،59 83 

ًمفٍ   النحؿ مىؽى  أىفٍ  آيىاًتوً  كى ـٍ  م فٍ  لىكيـ خى اأىٍزكى  أىنفيًسكي  ل تىٍسكينيكا اجن
عىؿى  ًإلىٍييىا دَّةن  بىٍينىكيـ كىجى ًلؾى  ًفي ًإفَّ   كىرىٍحمىةن  مَّكى يىاتو  ذى   آلى
كفى  ل قىٍكـو     يىتىفىكَّري

72 85 

فٍ   النحؿ اقىٍبتيـٍ  كىاً  لىًئفٍ  ًبوً  عيكًقٍبتيـٍ  مىا ًبًمٍثؿً  فىعىاًقبيكا عى بىٍرتيـٍ  كى  صى
ٍيره  لىييكى  اًبًريفى  خى  ًلمصَّ

126 39 

ييبىش ري اٍلميٍؤًمًنيفى  17 اإلسراء ـي كى ذىا اٍلقيٍرآفى يىٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى ًإفَّ ىى 
ـٍ أىٍجرنا كىًبيرنا اًت أىفَّ لىيي اًلحى الًَّذيفى يىٍعمىميكفى الصَّ



 

9 17،35 

رقـ  اسـ السكرة
 السكرة

رقـ  رقـ اآلية 
 الصفحة

ـٍ  كىأىنىاٍ  كىاًحدىة مىةن أي  أيمَّتيكيـٍ  ىىًذهً  ًإفَّ  21 األنبياء ب كي  96 92 فىاٍعبيديكفً  رى
مىا  األنبياء ٍمنىاؾى  كى  104 107 ل ٍمعىالىًميفى  رىٍحمىةن  ًإالَّ  أىٍرسى
مىا  األنبياء ٍمنىا كى  الى  أىنَّوي  ًإلىٍيوً  نيكًحي ًإالَّ  رَّسيكؿو  ًمف قىٍبًمؾى  ًمف أىٍرسى

 فىاٍعبيديكفً  أىنىا ًإالَّ  ًإلى وى 
25 66 

ج   النَّاسً  ًفي كىأىذ ف 22 لحجا االن  يىٍأتيكؾى  ًباٍلحى مىى   ًرجى اًمرو  كيؿ   كىعى  ضى
نىاًفعى  ل يىٍشيىديكا * عىًميؽو  فىج   كيؿ   ًمف يىٍأًتيفى  كا لىييـٍ  مى يىٍذكيري  كى
ـى  مىى   مٍَّعميكمىاتو  أىيَّاـو  ًفي المَّوً  اٍس قىييـ مىا عى زى  بىًييمىةً  م ف رى

 اٍلفىًقيرى  اٍلبىاًئسى  كىأىٍطًعميكا ًمٍنيىا ميكافىكي   اأٍلىٍنعىاـً 

27،28 74 

لىقىدٍ  23 المؤمنكف  مىٍقنىا كى نسىافى  خى لىةو  ًمف اإٍلً  105 12 ًطيفو  م ف سيبلى
ًسٍبتيـٍ   المؤمنكف ا أىفىحى مىٍقنىاكيـٍ  أىنَّمى ـٍ  عىبىثنا خى عيكفى  الى  ًإلىٍينىا كىأىنَّكي  31 155 تيٍرجى

نيكا الًَّذيفى  ًفي اٍلفىاًحشىةي  تىًشيعى  أىفٍ  ييًحب كفى  ًذيفى الَّ  ًإفَّ  24 النكر  لىييـٍ  آمى
ـي  كىالمَّوي  كىاآلًخرىةً  الد ٍنيىا ًفي أىًليـه  عىذىابه     تىٍعمىميكفى  ال كىأىٍنتيـٍ  يىٍعمى

19 111 

ٍليىٍعفيكا  النكر  كا كى ٍليىٍصفىحي  42 22 لىكيـٍ  المَّوي  يىٍغًفرى  أىفٍ  تيًحب كفى  أىالى  كى
ٍؤًمًنيفى  قيؿٍ   النكر كا ًلٍممي اًرًىـٍ  ًمفٍ  يىغيض  يىٍحفىظيكا أىٍبصى ييـٍ  كى كجى  فيري

ًبيره  المَّوى  ًإفَّ  لىييـٍ  أىٍزكىى ذىًلؾى   يىٍصنىعيكفى  ًبمىا خى
30 35 

قيؿٍ   النكر اًرًىفَّ  ًمفٍ  يىٍغضيٍضفى  ًلٍمميٍؤًمنىاتً  كى يىٍحفىٍظفى  أىٍبصى  36 31 كى
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ييفَّ  كجى ا ًإالَّ  ًزينىتىييفَّ  ييٍبًديفى  كىالى  فيري ٍليىٍضًرٍبفى  ًمٍنيىا ظىيىرى  مى  كى
ميًرًىفَّ  مىى ًبخي ييكًبًيفَّ  عى  ًلبيعيكلىًتًيفَّ  ًإالَّ  ًزينىتىييفَّ  ييٍبًديفى  كىالى  جي

 أىٍبنىاءً  أىكٍ  أىٍبنىاًئًيفَّ  أىكٍ  بيعيكلىًتًيفَّ  آبىاءً  أىكٍ  آبىاًئًيفَّ  أىكٍ 
كىاًتًيفَّ  بىًني أىكٍ  ًإٍخكىاًنًيفَّ  بىًني أىكٍ  ًإٍخكىاًنًيفَّ  أىكٍ  بيعيكلىًتًيفَّ   أىخى

ا أىكٍ  ًنسىاًئًيفَّ  أىكٍ  انيييفَّ  مىمىكىتٍ  مى ٍيرً  التَّاًبًعيفى  أىكً  أىٍيمى  أيكًلي غى
ٍربىةً  اؿً  ًمفى  اإٍلً كا لىـٍ  الًَّذيفى  الط ٍفؿً  أىكً  الر جى مىى يىٍظيىري  عى
 ًمفٍ  ييٍخًفيفى  مىا ًلييٍعمىـى  ًمًيفَّ ًبأىٍرجي  يىٍضًرٍبفى  كىالى  الن سىاءً  عىٍكرىاتً 
تيكبيكا ًزينىًتًيفَّ  ًميعنا المَّوً  ًإلىى كى ـٍ  اٍلميٍؤًمنيكفى  أىي وى  جى  لىعىمَّكي
 تيٍفًمحيكفى 

 
 
 

رقـ  اسـ السكرة
 السكرة

رقـ  رقـ اآلية 
 الصفحة

ـٍ  آمىنيكا الًَّذيفى  المَّوي  كىعىدى  24 النكر ًمميكا ًمنكي الً  كىعى اتً الصَّ  حى
 قىٍبًمًيـٍ  ًمف الًَّذيفى  اٍستىٍخمىؼى  كىمىا اأٍلىٍرضً  ًفي لىيىٍستىٍخًمفىنَّييـٍ 
لىييمىك نىفَّ  ى   الًَّذم ًدينىييـي  لىييـٍ  كى لىييبىد لىنَّييـ لىييـٍ  اٍرتىضى  بىٍعدً  م ف كى
ٍكًفًيـٍ  مىف  شىٍيئنا ًبي ييٍشًركيكفى  الى  يىٍعبيديكنىًني  أىٍمننا خى  كىفىرى  كى

ًلؾى  دى بىعٍ  ـي  فىأيكلى ًئؾى  ذى     اٍلفىاًسقيكفى  ىي

55 106 

ذىا  النكر ـي  اأٍلىٍطفىاؿي  بىمىغى  كىاً  ميـى  ًمٍنكي ا فىٍميىٍستىٍأًذنيكا اٍلحي  اٍستىٍأذىفى  كىمى
 قىٍبًمًيـٍ  ًمفٍ  الًَّذيفى 

59 46 

كى  25 الفرقاف  كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى ًلؾى كىالًَّذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لى افى بىٍيفى ذى 
 قىكىامنا

67 22 

 31 151   كىالى تيًطيعيكا أىٍمرى اٍلميٍسًرًفيفى  26 الشعراء
ٍرتى اٍلقىًكم  اأٍلىًميفي  28 القصص  ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى  30 26 ًإفَّ خى

ًمفٍ  30 الرـك مىؽى  أىفٍ  آيىاًتوً  كى ـٍ  ًمفٍ  لىكيـٍ  خى  ًلتىٍسكينيكا أىٍزكىاجان  أىٍنفيًسكي
   يىاًإلىيٍ 

21 84 

ًنيفنا ًلمد يفً  كىٍجيىؾى  فىأىًقـٍ   الرـك  النَّاسى  فىطىرى  الًَّتي المَّوً  ًفٍطرىتى   حى
مىٍييىا ٍمؽً  تىٍبًديؿى  الى   عى ًلؾى   المَّوً  ًلخى ـي  الد يفي  ذى  لى ًكفَّ  اٍلقىي   أىٍكثىرى  كى

30 96 
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 يىٍعمىميكفى  الى  النَّاسً 
قىاؿى الًَّذيفى أيكتيكا   الرـك ـى كىاإليمىافى لىقىٍد لىًبٍثتيـٍ ًفي ًكتىاًب المًَّو كى اٍلًعٍم

ـٍ كينتيـٍ ال تىٍعمىميكفى  لىًكنَّكي  إلىى يىٍكـً اٍلبىٍعًث فىيىذىا يىٍكـي اٍلبىٍعًث كى
56 15 

ٍينىا 31 لقماف نسىافى  كىكىصَّ مىٍتوي  ًبكىاًلدىٍيوً  اإٍلً مى مىى   كىٍىننا أيم وي  حى  كىٍىفو  عى
اليوي  ًفصى ًلكىاًلدىٍيؾى  ًلي اٍشكيٍر  أىفً  عىامىٍيفً  يفً  كى  ًإلىيَّ  كى
ف اٍلمىًصيري  اىىدىاؾى  كىاً  مىى   جى ا ًبي تيٍشًرؾى  أىف عى  لىؾى  لىٍيسى  مى

ا فىبلى  ًعٍمـه  ًبوً  ا  تيًطٍعييمى اًحٍبييمى كفنا الد ٍنيىا ًفي كىصى   مىٍعري
 ًبمىا فىأينىب ئيكيـ عيكيـٍ مىٍرجً  ًإلىيَّ  ثيَـّ   ًإلىيَّ  أىنىابى  مىفٍ  سىًبيؿى  كىاتًَّبعٍ 
 تىٍعمىميكفى  كينتيـٍ 

14،15 41 

ـٍ بىٍيفى النَّاًس  38 ص ًميفىةن ًفى اأٍلىٍرًض فىاٍحكي عىٍمنىاؾى خى دي ًإنَّا جى يىادىاكي
ؽ  كىالى تىتًَّبًع اٍليىكىل  ًباٍلحى

26 30 

مٍ  ًمفٍ  كىالى  يىدىٍيوً  بىٍيفً  ًمف اٍلبىاًطؿي  يىٍأًتيوً  الَّ  41 فصمت   م فٍ  تىنًزيؿه   ًفوً خى
ًكيـو  ًميدو  حى  حى

 
 

42 96 

رقـ  اسـ السكرة
 السكرة

رقـ  رقـ اآلية 
 الصفحة

قيٍؿ  42 الشكرل ـٍ  كى ا أيًمٍرتى  كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىي ـٍ كىمى ًلؾى فىاٍدعي  كىاٍستىًق فىًمذى 
ا أىنزىؿى المَّوي ًمف ًكتىابو  كىأيًمٍرتي أًلىٍعًدؿى بىيٍ  ـي  آمىنتي ًبمى نىكي

ةى  جَّ ـٍ  الى حي اليكي ـٍ أىٍعمى لىكي ـٍ  لىنىا أىٍعمىالينىا كى ب كي ب نىا كىرى المَّوي رى
لىٍيًو اٍلمىًصيري  ـي المَّوي يىٍجمىعي بىٍينىنىا  كىاً  بىٍينىكي  بىٍينىنىا كى

15 18 ،39 

 38،44 40 الظَّاًلًميفى  ييًحب   الى  ًإنَّوي   الشكرل

لىمىفٍ   الشكرل بىرى  كى ٍزـً  لىًمفٍ  ذىًلؾى  ًإفَّ  فىرى كىغى  صى  44 43 اأٍليميكرً  عى

ًلؾى   الشكرل كىذى  ٍينىا كى ا ًإلىٍيؾى  أىٍكحى كحن  مىا تىٍدًرم كينتى  أىٍمًرنىا مىا م فٍ  ري
يمىافي  كىالى  اٍلًكتىابي  لى ًكف اإٍلً عىٍمنىاهي  كى  مىف ًبوً  نٍَّيًدم نيكرنا جى
نَّؾى  ًمفٍ  نَّشىاءي   م ٍستىًقيـو  ًصرىاطو  ًإلىى   لىتىٍيًدم ًعبىاًدنىا كىاً 

52 55 

ا سيٍخًريًّا 43 الزخرؼ ييـ بىٍعضن  19 32 ًليىتًَّخذى بىٍعضي
ًلؾى  44 الدخاف  كٍَّجنىاىيـ كىذى  كرو  كىزى  84 54 ًعيفو  ًبحي

 106 4 ًليىٍزدىاديكىاٍ  اٍلميٍؤًمًنيفى  قيميكبً  ًفي الٌسًكينىةى  أىنزىؿى  اٌلًذمى  ىيكى  48 الفتح
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انان  اًنًيـٍ إً  ٌمعى  ًإيمى ًلٌموً  يمى نيكدي  كى كىافى  كىاألٍرضً  الٌسمىاكىاتً  جي  كى
ًميمان  الٌموي  ًكيمان  عى  حى

كا ًإٍخكىةه  اٍلميٍؤًمنيكفى  ًإنَّمىا 49 الحجرات  ٍيكيـٍ  بىٍيفى  فىأىٍصًمحي كى  المَّوى  كىاتَّقيكا أىخى
ـٍ  ميكفى  لىعىمَّكي  تيٍرحى

10 38 

ٍر  الى  كاآمىني  الًَّذيفى  أىي يىا يىا  الحجرات  أىفٍ  عىسىى قىٍكـو  ًمفٍ  قىٍكـه  يىٍسخى
ٍيرنا يىكيكنيكا  يىكيفَّ  أىفٍ  عىسىى ًنسىاءو  ًمفٍ  ًنسىاءه  كىالى  ًمٍنييـٍ  خى
ٍيرنا كا كىالى  ًمٍنييفَّ  خى كا كىالى  أىٍنفيسىكيـٍ  تىٍمًمزي  ًبٍئسى  ًباأٍلىٍلقىابً  تىنىابىزي
ـي  يمىافً  بىٍعدى  اٍلفيسيكؽي  ااًلٍس مىفٍ  اإٍلً ـي  فىأيكلىًئؾى  يىتيبٍ  لىـٍ  كى  ىي

 الظَّف   ًمفى  كىًثيرنا اٍجتىًنبيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا*  الظَّاًلميكفى 
سَّسيكا كىالى  ًإٍثـه  الظَّف   بىٍعضى  ًإفَّ  كيـٍ  يىٍغتىبٍ  كىالى  تىجى  بىٍعضي

ا  بىٍعضن

11،12 44،83 

مىٍقنىاكيـ م    الحجرات ـٍ يىا أىي يىا النَّاسي ًإنَّا خى عىٍمنىاكي ف ذىكىرو كىأينثىى  كىجى
ـٍ ،  ـٍ ًعندى المًَّو أىٍتقىاكي فيكا ، ًإفَّ أىٍكرىمىكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارى شيعيكبنا كى

ًبيره  ًميـه خى  ًإفَّ المَّوى عى

13 11،40 
94 

مىا 53 النجـ  96 3 ييكحىى   كىٍحيه  ًإالَّ  ىيكى  ًإفٍ  * اٍليىكىل   عىفً  يىنًطؽي  كى
تى  57 الحديد مىى اإلٍثـً كى نيكا عى مىى اٍلًبر  كىالتٍَّقكىل كىال تىعىاكى نيكا عى عىاكى

 كىاٍلعيٍدكىافً 
7 22 

رقـ  اسـ السكرة
 السكرة

رقـ  رقـ اآلية 
 الصفحة

ٍلنىا مىعىييـي الًكتىابى كىالًميزىافى  57 الحديد مىنىا ًبالبىي نىاًت كىأىٍنزى ٍمنىا ريسي لىقىٍد أىٍرسى
 الًقٍسطً ًليىقيكـى النَّاسي بً 

25 16 

اتو  58 المجادلة ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمنكي
ًبيره  ا تىٍعمىميكفى خى  كىالمَّوي ًبمى

11 13 

يمىافى  الدَّارى  تىبىكَّؤيكا كىالًَّذيفى  59 الحشر  مىفٍ  ييًحب كفى  قىٍبًمًيـٍ  ًمفٍ  كىاإٍلً
رى  ديكًرًىـٍ  ًفي يىًجديكفى  كىالى  ًإلىٍيًيـٍ  ىىاجى ةن  صي اجى  أيكتيكا ًممَّا حى

كفى  ييٍؤًثري مىى كى لىكٍ  أىٍنفيًسًيـٍ  عى ةه  ًبًيـٍ  كىافى  كى اصى مىفٍ  خىصى  كى
ـي  فىأيكلىًئؾى  نىٍفًسوً  شيحَّ  ييكؽى   اٍلميٍفًمحيكفى  ىي

9 42 

فًّا يًموً سىبً  ًفي ييقىاًتميكفى  الًَّذيفى  ييًحب   المَّوى  ًإفَّ  61 الصؼ  كىأىنَّييـ صى
 مٍَّرصيكصه  بينيىافه 

4 107 
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كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمف  62 الجمعة ةي فىانتىًشري فىًإذىا قيًضيىًت الصَّبلى
ـٍ تيٍفًمحيكفى  كا المَّوى كىًثيرنا لَّعىمَّكي فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري

 

10 23 

مىفٍ  65 الطبلؽ ديكدى  يىتىعىدَّ  كى ـى  قىدٍ فى  المَّوً  حي  46 1 نىٍفسىوي  ظىمى

كا بىٍينىكيـ   الطبلؽ كرىىيفَّ  كىٍأتىًمري ـٍ فىآتيكىيفَّ أيجي ٍعفى لىكي فىًإٍف أىٍرضى
ف تىعىاسىٍرتيـٍ فىسىتيٍرًضعي لىوي أيٍخرىل   كؼو كىاً   ًبمىٍعري

6 88 

نىاًكًبيىا  67 الممؾ ـي اأٍلىٍرضى ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مى عىؿى لىكي ىيكى الًَّذم جى
لىٍيًو الن شيكري  ٍزًقًو كىاً  كيميكا ًمف ر   كى

15 22،107 

انىاًتًيـٍ  ىيـٍ  كىالًَّذيفى  70 المعارج ٍيًدًىـٍ  أًلىمى  43 32 رىاعيكفى  كىعى

مىفٍ  سىعىًتوً  ًمفٍ  سىعىةو  ذيك ًليينًفؽٍ   المعارج مىٍيوً  قيًدرى  كى  فىٍميينًفؽٍ  ًرٍزقيوي  عى
 المَّوي  آتىاهي  ًممَّا

7 83 

 28 38 كيؿ  نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه  74 المدثر 
ييٍطًعميكفى   اإلنساف ـى  كى مىى الطَّعىا ب وً  عى ا ًمٍسًكيننا حي يىًتيمن  37 76 كىأىًسيرنا كى

مىٍقنىاهي ًبقىدىرو  77 المرسبلت  2 33 ًإنَّا كيؿَّ شىٍيءو خى
ده  المَّوي  ىيكى  قيؿٍ  112 اإلخبلص  مىدي  المَّوي   أىحى لىـٍ  يىًمدٍ  ـٍ لى   الصَّ لىـٍ   ييكلىدٍ  كى  كى

ده  كيفيكنا لَّوي  يىكيف  أىحى
1،2،3،4 65 
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