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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 

 

 


