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اإلهداء



أىدي ىذا البحث ادلتواضع إىل من تعهداين ابلًتبية يف الصغر  ،إىل عوين وسندي إىل من أستمد
منهم األمان واحلنان إىل اتج رأسي ،أمي حفظها هللا ،وأيب ادلرحوم خطيب بٍت عبد الواسع ،الكرميُت.
بكل احلب ..إىل رفيقة دريب أم عبد الرمحن.
من سارت معي ضلو احللم خطوة ٓتطوة.
بذرانه معاً ..وحصدانه معاً.
وسنبقى معاً ..إبذن هللا.
إىل من مشلوين ابلعطف ،وأمدوين ابلعون ،وحفزوين للتقدم  ،إخويت ،وأخوايت ....رعاىم هللا
إىل براعم وزىور حيايت  ...إىل أبنائي وبنايت ...
إىل كل من علمٍت حرفاً أصبح سنا برقو يضيء الطريق أمامي....
إىل كل رجل وامرأة يعشق السالم يف كافة مشارؽ األرض ومغارهبا....
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شكر وعرفان
بعد احلمد والثناء هلل أبن يسر يل مواصلة طلب العلم وإ٘تام ىذه الرسالة فلو احلمد محداً كثَتاً كما
ينبغي جلالل وجو وعظيم سلطانو.
جيدر يب يف ىذا ادلقام أن أت ػقػػدم بػبالغ االمتػػنان  ،وجزي ػػل العرفان إىل كل من وجهٍت  ،وعلمٍت ،
وأخذ بيدي يف سبيل إصلاز ىذا البحث  ..وأخص بذلك مشريف الدكتور/عادل صاحل الفقيو ،كما
أتػقػدم ّتػزيل الشكر إىل األستػاذين الكريػمُت :عضوي جلػػنػ ػ ػ ػة ال ػمناقشة ،ال ػ ػدكتػ ػ ػور :مطيع دمحم شبالو،
و ال ػ ػدك ػ ػ ػتور :رفعت حسُت عبورة ،على جهودىم يف قراءة الرسالة وتصويبها ؛ واليت سأستفيد منها
وسأقوم بتعديل ادلالحظات  -إبذن هللا  ، -فجزامها هللا عٍت خَت اجلزاء.
كما أتقدم ابلشكر اجلزيل دلؤسس اجلامعة حفظو هللا والشكر موصول جلميع القائمُت عليها.
كما أتوجو ابلشكر إىل كل من ساندين بدعواتو الصادقة  ،أو ٘تنياتو ادلخلصة ...
أشكرىم مجيعاً وأ٘تٌت من هللا عز وجل أن جيعل ذلك يف موازين حسناهتم .
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يهخص انزصانة

عنوان الرسالة:مرتكزات السالم ومسؤولياتو بُت ادلسلمُت يف االسالم.

الدرجة العلمية  :ماجستَت.

الطالب :أمحد حيِت صاحل الفقيو.

املقدمة :تتكون من سبب االختيػار ،وأمهية البحث ،وأىداؼ البحث والدراسات السابقة.
خطة البحث  :تتكون خطة البحث من مقدمة ،وثالثة فصول ،وخا٘تة ،وفهارس على النحو اآليت:
الفصل األول :مصطلح السالم بُت ادلفهوم وادلكانة والعموم ،وحيتوي على ثالثة مباحث ،وفيو تعريف
السالم لغة واصطالحاً ،وأتصيل السالم يف الكتاب والسنة ،وبيان عموم السالم يف االسالم.
الفصل الثاين :مرتكزات تعزيز السالم بُت ادلسلمُت  ،وفيو ثالثة مباحث ،وٖتتوي على بيان االعذار عند
االختالؼ ادلذىيب ،والتوجو السياسي ،وكذلك أسس احلكم الرشيد ،يف العدل وادلساواة ،والشورى واحلرية،
والواجبات واالخالؽ اجملتمعية ،ادلتمثل يف االخوة والتعايش ،واألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر ،والتكافل
االجتماعي ،والرقابة الذاتية.
الفصل الثالث :مسؤوليات تعزيز السالم ووسائلو يف الواقع ادلعاصر وفيو مبحثان :وفيهما بيان مسؤولية
الدولة ،والعلماء والدعاة ،و أبناء اجملتمع ،كما بينت وسائل تعزيز السالم بُت ادلسلمُت ،يف احلسبة ،والًتبية
والتعليم واالعالم.
اهلوامش :وٖتتوي على :عزو اآلايت ،وٗتريج األحاديث ،وبيان نسبة ادلصادر األصلية ،وبيان االلفاظ
الغريبة ،وترمجة األعالم ،وعزو األقوال الفقهية إىل مصادرىا ،والتعريف ابدلناطق اجلغرافية الواردة يف صلب
البحث.
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Abstract
Message Subject: the foundations of peace and responsibilities
among Muslims in Islam.
Degree: MS.
Student: Ahmed Yahya Saleh al-Faqih.
Introduction: it consists of the reason for the selection, and the
importance of research, and the research objectives and previous
studies.
Research Plan: The research plan consists of an introduction, three
chapters and a conclusion, and indexes as follows:
Chapter One: The term peace between the concept and the
prestige and the public, contains three sections, and the definition
of the language of peace and idiomatically, and consolidate peace
in the Quran and Sunnah, and the statement of the general peace
in Islam.
Chapter II: the pillars of promoting peace among Muslims, and
contains three sections, contains a statement excuses when the
difference sectarian, political orientation, as well as the
foundations of good governance, justice, equality, consultation,
and freedom, and duties and community morals, of brotherhood
and co-existence, and the Promotion of Virtue and Prevention of
Vice , social solidarity, and self-censorship.
Chapter III: Responsibilities and means of promoting peace in the
contemporary reality in which two topics: the statement in which
the responsibility of the state, scientists and advocates, and
members of the society, also showed ways to promote peace
between Muslims, in the calculation, and education and the
media.
Footnotes: and it contains: Izzo verses, and the graduation of
conversations, and the statement of the proportion of the original
sources, and the statement of strange vocalizations, and translate
flags, sayings attributed to their sources of jurisprudence, and the
definition of the geographic areas contained in solid research.
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ادلدقمية :

احلمد هلل ذي اجلالل واإلكرام  ،ادللك القدوس السالم ،والصالة والسالم على نيب الرمحة  ،ورسول
احملبة ،دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
إن الشرع احلنيف جاء ليكفل للبشرية سعادهتا ،وينظم ذلا أحكامهأ ،تا أودعو هللا تعاىل يف
شرعو من تعاليم ٖتقق لإلنسانية السعادة ،وللبشرية السالم ،إذ أن البشرية قبل مبعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كانت
تعيش يف ظلمات اجلهالة ،وتشعب األىواء ،وٖتت تسلط األقوايء على الضعفاء ،واستغالل األغنياء
للفقراء ،أمنهم مفقود ،وسلمهم معدوم ،ال أيمن أحدىم يف طريقو الذي يسلكو من اللصوص وقطاع
الطرؽ ،وال أيمن اإلغارة على أىلو وقبيلتو ،ليجد نفسو او أىلو أرقاء يباعون يف سوؽ النخاسُت .
وما من أمة يف األرض كلها ،إال وقد فقدت من معاين األمن والسالم ما بو ٖتيا ،وبو تعيش.
وعندما بلغ الظلم ذروتو  ،واجلور يف األرض قسوتو  ،والنزاع يف اجملتمعات منتهاه جاءت رسالة
َّ ِ
آمنُوا ا ْد ُخلُوا ِِف
ين ا
النيب ملسو هيلع هللا ىلص حاملة شعار السالم بُت ادلسلمُت آمرة بو بينهم قال تعاىل  :اَي أايُّ اها الذ ا
ِ
الش ْيطا ِ
السل ِْم اكافَّةً واَل تاتَّبِعوا ُخطُو ِ
ات َّ
ي  ، )1(مدعمةً اركانو يف اوساطهم قال:
ان إِنَّهُ لا ُك ْم اع ُد ٌّو ُمبِ ن
ُ
ا
ا
ّ
ملسو هيلع هللا ىلص( ،كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه)( )2ليجد ادلرء حالوة العيش اذلٍتء ،وادلقام
السعيد يف وسط اجملتمع ادلسلم ،الذي حيمل أفراده مشاعر احملبة ،ومعاين األخوة لبعضهم البعض ،فيأمن
على نفسو القتل ،وعلى أىلو اخليانة ،وعلى رلتمعو الفساد.
وأصبح السالم واألمن بفعل اتباع تعاليم اإلسالم يف حياة ادلسلمُت واقعاً ملموساً ،حىت قطعت
ادلرأة راكبة اجلمل ادلسافات واألميال ال ٗتاؼ إال هللا ،ومل تزل مرتكزات السالم ضاربةً يف حياة ادلسلمُت
حىت ال تكاد ترى شكاوى يف احملاكم إال ما ندر  ،ورتع الذئب مع الغنم .

( )1البقرة2٠٢:
( )2جزء من حديث أخرجو مسلم بن احلجاج النيسابوري(1414ه) ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،عناية ،:دمحم فؤاد عبد الباقي اخلطيب ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ،ابب ٖترمي ظلم ادلسلم
وخذلو واحتقاره ودمو ،ج| 4ص1986برقم( )2564عن أيب ىريرة.
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واليوم وبسوء فهم للدين وتعاليمو ،غابت بعض مفاىيم التسامح ،وقيم السالم فيما بُت ابناء األمة
ووجدت الشحناء والبغضاء مكاانً ذلا يف قلوب بعض ادلسلمُت ،وتفشى الظلم وحلت القطيعة والعقوؽ يف
أوساطهم ،وجرى الشتم والسباب على ألسنة بعضهم بعضا ،وارتفعت أيديهم حاملةً عصا ادلواجهة وسالح
القتال .
حىت أصبحت اليوم عناوين أخبار القنوات تطالعنا أبخبار مفجعو ،وٖتاليل مزعجو ،وصور ٖتمل
تعابَت مآسي ورسائل تعازي ،وفواجع تتجدد مع اطاللة كل ساعة نشرة اخبارية ،ويف عناوين ابرزة يف
واجهة الصحف واجملالت مع بزوغ فجر كل يوم جديد على ادلسلمُت ،و(حسبنا هللا ونعم الوكيل)،شلا حيتم
علينا الوقوؼ وادلراجعة وتلمس سلرج وحلول لألحداث الواقعة يف أوساط دلسلمُت اليوم لتجنب مزيد نزيف
الدم الواقع بينهم وتبصَتىم بعوامل حقن الدماء بينهم جاء ىذا البحث سائال هللا أن يلهمٍت رشدي و أن
يوفقٍت إىل تبصَت القارئ مابو أردت من التذكَت ،وإيضاح السبيل يف ٖتقيق األمن والسالم بُت ادلسلمُت.
أهماف انثحث:

 -1بيان مفهوم السالم وعمومو ومكانتو يف اإلسالم .
 -2إبراز مرتكزات السالم بُت ادلسلمُت .
 -3إيضاح مسؤوليات تعزيز السالم ووسائلو يف الواقع ادلعاصر.
أهًية انثحث :

 -1أييت لبيان ما يشكلو السالم من أمهية ابلغو يف ٖتقيق االستقرار والطمأنينة واألمان على مستوى
الفرد واجملتمع .
 -2حلاجة ادلسلمُت ومريدي ادلكتبة اإلسالمية ذلذا النوع من البحوث دلا تضيفو من خدمو لألمو
وحاجتها اليوم.
 -3احلاجو ادلاسة اليوم للسالم فيما بُت أبناء اإلسالم .
أصثاب اختيار ادلىضىع :
ح


 -1كثرة الصراعات بُت أبناء اإلسالم .
 -2غياب مفهوم السالم وقيمو بُت ادلسلمُت .
 -3تسليط الضوء على ادلفاىيم والقيم الواجبة على أبناء اإلسالم يف التعايش فيما بينهم .
 -4بيان منهج اإلسالم يف رأب الصدع بُت أفراد اجملتمع من خالل تذكَت ادلسلمُت ٔتكانة السالم يف
الدين ،ومرتكزاتو العظيمة اليت ٕتمعهم .
 -5فسألقي الضوء على وسائل عملية ٖتقق أىدافنا ادلرجوة يف تعزيز السالم .
انمراصات انضاتدقة :

من خالل البحث واالطالع وجدت أنو كتب قريباً من عنوان رساليت بعض الكتب منها :
 (-1مقومات اجملتمع اإلسالمي يف عهد الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) للسيد /أمحد ادلخزصلي
 (-2مقومات االمن االجتماعي يف اإلسالم وآليات ٖتقيقو ) للدكتور /زلسن ابقر القزويٍت وقد
تناولت الدراسة األوىل ادلقومات يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت مع غَت ادلسلمُت  ،والدراسة الثانية  ،أىتمت
ابلبيئة ادلعاشة للكاتب ،وىذه الدراسة ٗتتص ابلدراسة جلوانب السالم عند ادلسلمُت عامة ،وتفردت
يف ٖتديد ادلسئوليات ،وتعيُت الوسائل ادلمكنة يف الواقع ادلعاصر
ينهجي يف انثحث :

قمت بذكر ادلوضوعات ادلتعلقة ٔتوضوعات الفكر االسالمي وما يتعلق ٔترتكزات السالم بُت
ادلسلمُت:
1ػ عنونة لفقرات البحث حسب ما رأيتو مناسباً.
2ػ ذكرت ٘تهيد دلا ىو مناسب دلوضوعات البحث .
3ػ بينت أمهية ومكانة كل فقرات البحث ابلنسبة دلوضوعات السالم.
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4ػ اعتمدت يف ْتثي ابلرجوع إىل أىم ادلصادر وادلراجع األصلية واألساسية دلوضوع البحث.
5ػ ذكرت ادلصدر أو ادلرجع الذي مت الرجوع إليو ألول مرة مع كامل بياانتو واالقتصار على ذكر اسم
الكتاب والصفحة عند تعدد وروده.
6ػ كتبت اآلايت ابلرسم العثماين وعزوهتا يف اذلامش بذكر اسم السورة ورقم اآلية.
7ػ قمت بتخريج األحاديث من مصادرىا ادلعتمدة فإن كان احلديث يف الصحيح أو السنن أو
اجلوامع أذكر الباب واجلزء ورقم احلديث ،وأزيد إن كان يف ادلسانيد أو ادلعاجم يف بيان حكم أحد
احملدثُت عليو ،كما خرجت اآلاثر الواردة يف البحث وعند تكرار احلديث أو األثر أشَت يف احلاشية
أنو سبق ٗترجيو.
8ػ ضمنت اذلامش بيان معٌت ادلصطلحات الغريبة ،وادلناطق اجلغرافية الواردة يف صلب البحث.
 9ػ ترمجت لألعالم الواردة أمساؤىم يف صلب البحث عند ذكرىم ألول مرة .
 11ػ عرفت ادلصطلحات واأللفاظ العلمية معتمدا على ادلعاجم اللغوية وادلراجع العلمية.
 11ػ وضعت خا٘تة يف هناية البحث متضمنة ألىم النتائج والتوصيات .
16ػ أعددت الفهارس الالزمة للبحث وىي كالتايل ،فهرس اآلايت القرآنية ،فهػرس األحاديػث النبويػة
واآلاثر ،فهرس األعالم ،فهرس ادلصادر وادلراجع ،فهرس ادلوضوعات .
واعتمدت يف دراسيت للموضوع على ادلنهج الوصفي التحليلي.
خطة انثحث  :تتكون خطة البحث من مقدمة ،وثالثة فصول ،وخا٘تة ،وفهارس على النحو اآليت -:
ادلقدمة  :وفيها أمهية ادلوضوع ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث ،وأىداؼ
البحث.

د 

انفصم األول
انضالو تني ادلفهىو وادلكانة وانعًىو
وفيه ثالثة يثاحث:

ادلثحث األول :مفهوم السالم ِف اللغة واَلصطالح.

ادلثحث انثاني :مكانة السالم ِف الكتاب والسنه.
ادلثحث انثانث :عموم السالم ِف اإلسالم.
انفصم انثاني
يزتكزات تعزيز انضالو تني ادلضهًني
وفيه ،ثالثة يثاحث:
ادلثحث األول:

اإلعذار عنم االختالف ،وفيه يطهثاٌ:

املطلب األول :اَلختالف املذهيب.
املطلب الثاين :التوجه السياسي.
ادلثحث انثاني :أصش احلكى انزشيم ،وفيه ثالثة يطانة:

املطلب األول :العدل واملساواة.
املطلب الثاين :الشورى.
املطلب الثالث :احلرية .
ادلثحث انثانث :انىاجثات واألخالق اجملتًعية ،وفيه أرتعة يطانة:
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املطلب األول :اَلخوة والتعايش.
املطلب الثاين :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
املطلب الثالث :التكافل اَلجتماعي.
املطلب الرابع :الرقابة الذاتية.
انفصم انثانث
يضؤونيات تعزيز انضالو ووصائهه يف انىاقع ادلعاصز
وفيه يثحثاٌ:
ادلثحث األول :يضؤونيات تعزيز انضالو تني ادلضهًني ،وفيه ثالثة يطانة:

املطلب األول :مسؤولية الدولة.
املطلب الثاين :مسؤولية العلماء والدعاة.
املطلب الثالث :مسؤولية ابناء اجملتمع.
ادلثحث انثاني :وصائم تعزيز انضالو تني ادلضهًني ،وفيه ثالثة يطانة:

املطلب األول :احلسبة.
املطلب الثاين :الرتبية والتعليم.
املطلب الثالث :دور اإلعالم.
اخلامتة وفيها:

أوَلً :أهم النتائج.
ر 

اثنياً :أهم التوصيات.
انفهارس وتشًم:

فهرس اآلَيت القرآنية.
فهرس األحاديث النبوية واآلاثر.
فهرس األعالم املرتجم هلم.
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.

ز 

انفظم األول
يظطهخ انضالو ثني ادلفهىو وادلكبَخ وانعًىو
وفيه ثالثخ يجبدث:

ادلجذث األول :مفهوم السالم يف اللغة
ادلجذث انثبَي :السالم يف الكتاب

واالصطالح.

والسنو.

ادلجذث انثبنث :عموم السالم يف اإلسالم.
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ادلجذث األول
يفهىو انضالو نغخ و اططالدب

أوالً :تعريف السالم لغة:
جاء معُب السبلـ ُب اللغة ٗبعاف متعددة ،منها-:
ً
بلمة كىو
السلىم ،كمنو اشتقاؽ َّ
السلٍم ك َّ
ُ -السبلـ :كىو ضد ا٢برب ،كىو مشتق من َّ
الس ى
الس ٍلم ك ٌ
()1
مصدرىا
ِ -ىسلًم :إسبلمان كسبلمة ،من عرض٪ :با منو ،كمن ا٣بطرٚ :بلص منو( )2كبفتح السْب ك البلـ
(سلىم) معناه :االستسبلـ ،كالطاعة ،كاالنقياد ( ، )3كبكسر السْب كسكوف االـ( سلم) معناه السبلـ
(ْ)

ّ -السبلـ :من ا٤بصدر(سلى ىم) كىو من أ٠باء هللا ا٢بسُب( ،)5قاؿ تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ(.)6

 -4السبلـ ٗبعُب ا٤بسا٤بة كا٤بصا٢بة (.)7
ٓ -ك السبلـ ُب األصل السبلمة ،ك ىي :الرباءة من العيوب(،)8ك منو قيل للجنة :دار السبلمة من
اآلفات (. )9
سببيبسيبب
(ُ) انظر :أبو بكر دمحم بن ا٢بسن األزدم(ُٕٖٗـ)ٝبهرة اللغة ،طُٙ،بقيق :رمزم منّب ،دار العلم للمبليْب،
بّبكت.ٖٖٓ\ِ،
(ِ) انظر :إبراىيم مصطفى ،كآخركف(،د ت) ا٤بعجم الوسيط٦ ،بمع اللغة العربية دار الدعوة ،القاىرة ،صِٕٕ.
(ّ) انظر :دمحم بن مكرـ بن منظور (ُُْْىػ) لساف العرب،طّ ،دار صادر ،بّبكت ُِ\ِّٗ.
( )4انظر :ا٤برجع السابق .َِٗ\ُِ،
( )5انظر :ا٤بصدر نفسو.ُِٗ\ُِ ،
(ٔ) ا٢بشر.ِّ :
( )7انظر :لساف العربٔ\ّ.
( )8انظر :دمحم بن يعقوب الفّبكز آابدم (ُِْٔىػ ََِٓ -ـ) القاموس احمليط ،طٖٙ ،بقيق :مكتب ٙبقيق الَباث ُب
العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت ،صُُُِ.
مؤسسة الرسالة ،إبشراؼ :دمحم نعيم
ي
(ٗ) انظر :لساف العربُِ.ُِٗ /
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اثنياً :تعريف السالم يف االصطالح الشرعي.
يطلق لفظ السبلـ ُب النصوص الشرعية كيراد بو عدة أمور ،ترجع كلها عند التأمل إىل معُب
كاحد ،كىو الرباءة من العيوب (.)1
()2
ك َّ
السلم ٗبعُب كاحد ،كالسلمٗ :بعُب اإلسبلـ هلل عز كجل (. )3
عد ا٣بطايب :السبلـ ك َّ
()4

ُب كتابو بدائع الفوائد ،فقاؿ " :لفظ السبلـ؛ حقيقتها الرباءة ،كا٣ببلص،

كعرفو ابن القيم
ٌ
كالنجاة من العيوب ،كعلى ىذا تدكر تصاريفها " (.)5

ك يعود اختبلؼ تعريف السبلـ عند العلماء ،كالكتٌاب ا٤بعاصرين ،كا٥بيئات إىل اختبلؼ كتنوع
النظرة ٤بفهوـ السبلـ عندىم ،كمن ىذه التعريفات-:
ُ " -السبلـ ىو ا٢بالة الٍب يكوف فيها اإلنساف ٧بميان ،أك بعيدان عن خطر يتهدده ،أك ىو

إحساس يتملك اإلنساف فيتحرر من ا٣بوؼ " (. )6

(ُ) انظر :ا٤ببارؾ بن دمحم ا١بزرم ،ا٤بعركؼ اببن األثّب (ُّٗٗىػُٕٗٗ -ـ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثرٙ ،بقيق:
طاىر أٞبد الزاكم ك٧بمود دمحم الطناحي ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت.ِّٗ/ِ ،
(ِ) ىو :اإلماـ ،العبلمة ،ا٢بافظ ،اللغوم ،أبو سليماف أٞبد بن دمحم بن إبراىيم بن خطاب البسٍب ،ا٣بطايب ،كلد سنة
بضع عشرة كثبلث مائة ،كتوُب(ّٖٖق) ،لو التصانيف البديعة منها" :غريب ا٢بديث" ،ك"معامل السنن ُب شرح سنن
أيب داكد" ،انظر :ايقوت بن عبد هللا ا٢بمومُُْْ( ،ىػ ُّٗٗ-ـ) معجم األدابءٙ ،بقيق :إحساف عباس،طُ ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ِ ،ْٖٔ/كدمحم بن أٞبد الذىيب(َُْٓىػ ُٖٗٓ/ـ) ،سّب أعبلـ النببلء ،طّ٦ ،بموعة
من احملققْب إشراؼ :شعيب األرانؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.ِّ /ُٕ ،
(ّ) انظرٞ :بد بن دمحم ا٣بطايب(َُِْىػ ُِٖٗ-ـ) غريب ا٢بديثٙ ،بقيق :عبد الكرًن إبراىيم الغرابكم ،كخرج
أحاديثو :عبد القيوـ عبد رب النيب ،دار الفكر ،ُُْ/ِ ،كا٤بعجم الوسيط،صِٕٔ.
(ْ) ىو :أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ابن قيم ا١بوزيةُٕٓ-ُٔٗ(،ق) من مصنفاتو
زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد  ،ككتاب" سفر ا٥بجرتْب كابب السعادتْب " توُب كدفن ُب دمشق ،انظر :دمحم بن عبد
هللا الدمشقي(ُّّٗىػ) الرد الوافرٙ ،بقيق :زىّب الشاكيش ،طُ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت صٖٔ ،كصبلح الدين
الصفدم(َُِْىػَََِ-ـ) الواُب ابلوفياتٙ ،بقيق :أٞبد األرانؤكط كتركي مصطفى ،دار إحياء الَباث،
بّبكتِ.ُٗٓ/
(ٓ) دمحم بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية(د ت) بدائع الفوائد ،دار الكتاب العريب ،بّبكت ِ.ِٖٗ/
(ٔ) نشأت ا٥ببليل(ُٖٓٗـ) األمن ا١بماعي الدكيل ،دار النهضة العربية ،القاىرة صُٓٓ.
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ِ " -السبلمة ا٢بسية كا٤بعنوية ،كالطمأنينة الداخلية كا٣بارجية ،ككفالة ا٢بياة السعيدة للفرد
كاجملتمع كالدكلة " (.)1
ّ -السبلـ :ىي" السياسات الٍب تقوـ هبا الدكلة ُب ٝبيع اجملاالت السياسية ،كاالقتصادية
كاالجتماعية كالعلمية كالتكنلوجية كالعسكريةُ ،ب حدكد طاقاهتا؛ ٢بماية كأتمْب كيااها كاستقرارىا
كازدىارىا ،من األخطار الداخلية كا٣بارجيةُ ،ب إطار من ا٢برية كالعدؿ كالتنمية الشاملة ،كا٤بشاركة
السياسية ا٢برة ،مع مراعاة ا٤بتغّبات اإلقليمية كموجباهتا" (.)2
ك ٲبكننا تلخيص معاين السبلـ أبنو -:السبلـ من هللا ٣بلقو ٩با يقدره من كوارث عامة ،أك
مصائب خاصة ،كالسبلـ بوجود ا٢بماية لئلنساف من شر غّبه ،كشعوره ابالطمئناف من أم خطر
على نفسو ،كمن ٰبب ،أك ما قد يهدد سبلـ كطنو ك أمتو.

(ُ) بساـ خضر الشطي(َُّْق-يونيوََِٗ)ٙبقيق األمن االجتماعي ُب اإلسبلـ -مسؤكليات كأدكار٦ ،بلة الشريعة
كالدراسات اإلسبلمية ،جامعة الكويت ،العدد(ٕٕ) صّٓ.
(ِ) خالد عبدالباقي ا٣بطيب (ُّْٓقَُِْ-ـ) ،األمن القومي -األبعاد كالدالالت ،طِ ،مكتبة خالد بن الوليد،
صنعاء ،صَْ.
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ادلجذث انثبَي
يكبَخ انضالو يف انكتبة و انضُخ

للسبلـ مكانة عظيمة ،كرفيعة ُب القرآف كالسنة ،فمهما قلبنا صفحات القواميس ،كبطوف
الكتب ،كعقوؿ اجملتهدين  ،إال أف مفهوـ السػبلـ كمكانتو ،تربز ُب جبلء ،كتوضح ُب أعظم بياف
ُب كتاب هللاٗ ،با يتضمنو من آايت ٙبمل ىذا ا٤بعُب العميق ،ككذلك السنة النبوية ا٤بطهرة ،حيث
كردت كلمة السػػبلـ ،كمشتقاهتا ُب مواضع متعددة ُب كتاب هللا تعاىل كسنة نبيو ،صلى هللا عليو
كسلم ،كمن أبرزىا ،كأقرهبا ٤بوضوع ٕبثنا (:)1
أوالً :السالم اسم من أمساء هللا تعاىل:
ذيكر ُب القرآف الكرًن مرة كاحدةُ ،ب قولو تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﭼ ( .)2قاؿ ابن كثّب

()3

ُب تفسّب اآلية " :كالسبلـ :أم :من ٝبيع العيوب

كالنقائص؛ لكمالو ُب ذاتو كصفاتو كأفعالو " (.)4
كقاؿ البيهقي " )5( :السبلـ :ىو الذم سلم من كل عيبة ،كبرمء من كل آفة ،كىذه صفة
(ُ) انظرٙ :بقيق األمن االجتماعي ُب اإلسبلـ -مسؤكليات كأدكار ،صَّ.
(ِ) ا٢بشرِّ :
(ّ) ىو :عماد الدين أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي(َُْٕٕٕ-ق) العبلمة ا٢بافظ احملدث ،كلد ٗبجدؿ
القرية من أعماؿ مدينة بصرل ،أفٌب ،كدرس ،كانظر ،كبرع ُب الفقو ،كالتفسّب ،كالنحو ،كأمعن النظر ُب الرجاؿ،
كالعلل ،لو مصنفات متعددة منها" :البداية كالنهاية" ،كتفسّب القرآف العظيم" كغّبىا ،انظر :يوسف بن عبد الرٞبن
ا٤بزم(ََُْىػَُٖٗ-ـ)هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿٙ ،بقيق :بشار عواد معركؼ ،طُ ،مؤسسة الرسالة،
بّبكت،ْٔ/ُ،ك أٞبد بن علي حجر العسقبلين(ُِّٗىػُِٕٗ /ـ) الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنةٙ ،بقيق:
دمحم عبد ا٤بعيد،طِ٦،بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ،ا٥بند.ْْٓ\ُ ،
(ْ) إ٠باعيل بن عمر بن كثّب(َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ) تفسّب القرآف العظيمٙ ،بقيق :سامي بن دمحم سبلمة ،طِ ،دار طيبة
للنشر كالتوزيع ،السعودية.َٖ/ٖ،
(ٓ) ىو :أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيْٖٓ-ّْٖ(،ق) ا٢بافظ اإلماـ صاحب كتاب السنن
الكبّب ،كالسنن الصغّب كدالئل النبوة ككتاب األدب كغّب ذلك ،كتوُب بنيسابور كنقل اتبوتو إىل بيهق ،انظر :دمحم بن
عبد الغِب البغدادمَُْٖ( ،ىػ ُٖٖٗ -ـ) التقييد ٤بعرفة ركاة السنن كا٤بسانيدٙ ،بقيق :كماؿ يوسف ا٢بوت،طُ=
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يستحقها بذاتو " ( ،)1كجاء ذكره ُب ا٢بديث عن ثوابف -هنع هللا يضر ،)2( -قاؿ :كاف صلى هللا عليو
كسلم ،يقوؿ (( :اللهم أنت السبلـ ،كمنك السبلـ ،تباركت اي ذا ا١ببلؿ
كاإلكراـ)) (.)3
معناه و فضلو.
كمعُب السبلـ ُب حقو سبحانو كتعاىل " :أنو ذك السبلمة مبالغة ُب كصف كونو سليمان من
النقائص كاآلفات ،كأيضان :أنو معطي السبلمة" (.)4
كقاؿ أبو حامد الغزايل" )5(:ىو الذم تسلم ذاتو عن العيب ،كصفاتو عن النقص ،كأفعالو عن الشر،
معزية إليو ،صادرة منو" (.)6
حٌب إذا كاف كذلك مل يكن ُب الوجود سبلمة ،إال ككانت ٌ
مثرة معرفة اسم هللا تعاىل(السالم) على العبد:
 -1إفشاء السبلـ يعزز األلفة كاحملبة بْب ا٤بسلمْب(.)7
=دار الكتب العلمية ،بّبكت صُّٕ ،كالذىيب ،سّب أعبلـ النببلءُّٔ/ُٖ ،كما بعدىا.
(ُ) أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي(َُُْىػ)االعتقاد كا٥بداية إىل سبيل الرشادٙ ،بقيق :أٞبد الكاتب ،طُ ،دار اآلفاؽ
ا١بديدة بّبكت،صٗٓ.
(ِ) ثوابف بن ٔبدد أبو عبد هللا موىل رسوؿ هللا ْٓ- (،ق) من أىل اليمن من ٞبّب ،أصابو سباء ،فاشَباه رسوؿ هللا
 ،فأعتقو ،سكن ٞبص ،كلو هبا دار الضيافة ،انظر :دمحم بن إسحاؽ بن منده(ُِْٔىػ) معرفة الصحابةٙ ،بقيق:
عامر حسن صربم ،طُ ،مطبوعات جامعة اإلماراتُ ،َُٓ/ك علي دمحم الشيباين ا١بزرم (ُُْٓىػ  ُْٗٗ -ـ)
أسد الغابة ُب معرفة الصحابةٙ ،بقيق :علي معوض ك عادؿ أٞبد ،طُ ،دار الكتب العلمية.َْٖ/ُ ،
(ّ) أخرجو مسلم ،ابب استحباب الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو ،برقم(ُٗٓ) جُ\صُْْ.
(ْ) دمحم حسْب (ُُّْقََِٗ-ـ)صفات ا٤بسلم ،طُ ،دار الدعوة ،اإلسكندرية صّّ.
(ٓ) ىو :دمحم بن دمحم بن دمحم الغزايل ،أبو حامد(َْٓقَٓٓ-ىػ) إماـ الفقهاء على اإلطبلؽ ،كرابين األمة ابالتفاؽ،
ك٦بتهد زمانو ،كعْب كقتو ،كأكانو ،من أشهر كتبو كتاب "الوسيط" ،ك"البسيط" ،ك"الوجيز" ،ك"ا٣ببلصة" ُب الفقو،
كمنها "إحياء علوـ الدين" .انظر :علي بن ا٢بسن ،ا٤بعركؼ اببن عساكر(ُُْٓىػ ُٗٗٓ -ـ) اتريخ دمشق،
ٙبقيق :عمرك بن غرامة العمركم ،دار الفكر ،بّبكت ،َِْ/ٓ ،كعثماف بن عبد الرٞبن ا٤بعركؼ اببن الصبلح
(ُِٗٗـ) طبقات الفقهاء الشافعيةٙ ،بقيق٧ :بيي الدين علي ٪بيب،طُ ،دار البشائر اإلسبلمية ،بّبكت.ِْٗ/ُ ،
(ٔ) دمحم بن دمحم الغزايل(ُِْٗىػ ََِٖ -ـ )ا٤بقصد األسُب ُب شرح معاين أ٠باء هللا ا٢بسُب ،طُ،دار السبلـ،
القاىرة،صٖٖ.
(ٕ) انظر٧ :بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم(ُِّٗىػ)ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج،طِ ،دار إحياء الَباث=
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ِ -يسلم ا٤بسلموف من ظلم بعضهم بعض ،كجور بعضهم على بعض (. )1
ّ -إف ا٤بؤمن مٌب علم حقيقة السبلـ ،كاستشعر معانيو ،كاتصاؼ معبوده بو ،أدرؾ داللتو على
األمن ،كالطمأنينة ،كا٢بصانة ،كالسبلمة (.)2
وميكن أن نقول :أن مثرة معرفة اسم هللا السالم أيضاً ،تشمل معان متعددة منها-:
أ -سبلـ إنعاـ كرٞبة :فهو ا٤بنعم على عباده ابلسبلمة من ا٤برض ،فأنزؿ هللا لكل داء دكاء،
كلكل مرض شفاء ،ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ (. )3
كمسلم ٥بم من ا٣بطااي عند التوبة اب٤بغفرة؛ ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ي
ﮝ ﭼ(.)4
كمسلم ٥بم من الكفر ،اب٥بداية لئلٲباف؛ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ي
()5
كمسلم ٥بم من بطر النعمة ابلشكر ،ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭼ
ﭙﭼ  ،ي

()6

كمن

سخط الضراء ابلصرب ،كمن ا١بزع عند ا٤بصيبة اب٢بمد كاالسَبجاع ،ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(.)7

= العريب ،بّبكت،ـُ\ج ِ.ّٔ /
(ُ) انظر :دمحم ا٢بمود النجدم(ُِْٔق)النهج األ٠بى ُب شرح أ٠باء هللا ا٢بسُب ،ط ٕ ،مكتبة اإلماـ الذىيب،
الكويت.ُُٓ/ُ،
(ِ) مشرؼ بن علي الغامدم(ُِْٔقََِٓ-ـ)منهج اإلماـ ابن قيم ا١بوزية ُب شرح أ٠باء هللا ا٢بسُب ،طُ ،دار ابن
ا١بوزم ،الرايض صُِٖ.
(ّ) الشعراء.َٖ:
(ْ) طو.ِٖ :
(ٓ) البقرة.ِٕٓ :
(ٔ) إبراىيم.ٕ :
(ٕ) البقرة.ُٓٔ -ُٓٓ :
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ك يمسلم ٥بم بعفوه كصفحو ،من شدة بطشو ،كسرعة عقابو .
ك يمسلم ٥بم من العبث كا١بور كالظلم ،بعدلو كحكمتو .
ك يمسلم ألكليائو ،من عوارض ٧ببة غّبه ٗبحبتو (. )1
كمسلم ٥بم من ا٤بوت ،كاألسقاـ كاألحزاف ،كاآلالـ كا٥بموـ ،إبدخا٥بم دار السبلـ(.)2
ي
ب  -أف يعلم العباد أف هللا ٯبرم عليهم مقادير السبلمة ُب بواطن مقادير ا٤بصائب ،فقد خرؽ
ا٣بضر أبمر هللا السفينة كعاهبا؛ لتسلم كلها ألىلها ،كقدر قتل الغبلـ الطاغي ليسلم لوالديو دينهما،
كيرزقاف الرب ابلعوض عنو ،ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ( ،)3قاؿ ابن ا١بوزم " )4(:ينبغي ٤بن آمن ابهلل
تعاىل أف يسلم لو ُب أفعالو ،كيعلم أنو حكيم كمالك ،كأنو ال يعبث ،فإف خفيت عليو حكمة فعلو
نسب ا١بهل إىل نفسو ،كسلٌم للحكيم ا٤بالك ،فإذا طالبو العقل ٕبكمة الفعل قاؿ :ما ابنت يل،
علي تسليم األمر ٤بالكو" ( ،)5كقاؿ " :فسلٌم تسػلم  ،كاحذر كلمة اعَباض كإضمار ،فرٗبا
فيجب ٌ

أخرجتك من دائرة اإلسبلـ" (.)6

(ُ) انظر :ابن قيم ا١بوزم ،بدائع الفوائدُّٓ/ّ ،كمابعدىا.
(ِ) انظر :عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر(َُّْقََُِ-ـ) فقو األ٠باء ا٢بسُب عند ابن القيم ،ط ُ ،دار التوحيد،
ا٤بغرب صِِٖ ،كالنهج األ٠بى ُب شرح أ٠باء هللا ا٢بسُب .ُُٕ/ُ،
(ّ) الكهف.ِٖ :
(ْ) ىو :أبو الفرج عبد الرٞبن بن أيب ا٢بسن علي بن دمحم ا١بوزمَُٓ(،ق )ٕٓٗ-كيتصل نسبو ٗبحمد بن أيب بكر
الصديق  ،كاف عبلٌمة عصره ،كإماـ كقتو ُب ا٢بديث ،كصناعة الوعظ ،صنف ُب فنوف عديدة ،منها" :زاد ا٤بسّب
ُب علم التفسّب" ،أتى فيو أبشياء غريبة ،كلو ُب ا٢بديث تصانيف كثّبة ،كلو "ا٤بنتظم" ُب التاريخ ،كىو كبّب ،كلو
"ا٤بوضوعات" انظر :كفيات األعياف ّ ،َُْ/ك سّب أعبلـ النببلء،ّٔٓ/ُِ ،ك الواُب ابلوفيات.َُٗ/ُٖ ،
(ٓ) عبد الرٞبن بن علي ا١بوزم(ُِْٓىػ ََِْ -ـ) صيد ا٣باطر ،بعناية :حسن ا٤بساحي سويداف ،طُ ،دار القلم،
القلم ،دمشق صْٖٕ.
(ٔ) صيد ا٣باطر ،ص َْٖ.
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اثنياً :السالم مبعىن التحية.
حقيقتها (السبلـ عليكم كرٞبة هللا كبركاتو).
عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر ،)1(-عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-قاؿ (( :خلق هللا آدـ على صورتو ،طولو ستوف
ذراعا ،فلما خلقو قاؿ :اذىب فسلم على أكلئك النفر من ا٤ببلئكة جلوس ،فاستمع ما ٰبيونك،
فإاها ٙبيتك كٙبية ذريتك ،فقاؿ :السبلـ عليكم ،فقالوا :السبلـ عليك كرٞبة هللا ،فزادكه :كرٞبة
هللا.)2( ))...،
مشروعيتها:
دؿ الكتاب كالسنة على مشركعية التحية ،فمن الكتاب قوؿ هللا تبارؾ كتعاىل:
ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ(،)3
كالتحية ىنا ىي :السبلـ (. )4
كقاؿ هللا سبحانو كتعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﭼ( ،)5فاهلل سبحانو مدح ىذا (السبلـ) فقاؿ :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
(ُ) ىو :أبو ىريرة الدكسي صاحب رسوؿ هللا – ملسو هيلع هللا ىلص ،-اليماين(ُِؽ قٓٗ-ق) سيد ا٢بفاظ األثبات ،اختلف ُب ا٠بو
على أقواؿ ،أرجحها :عبد الرٞبن بن صخر ،كاف من أركل الصحابة عن رسوؿ هللا  كأحفظهم ،مسندهٟ :بسة
آالؼ كثبلث مائة كأربعة كسبعوف حديثا ،ا٤بتفق ُب البخارم كمسلم منها :ثبلث مائة كستة كعشركف ،كانفرد
البخارم :بثبلثة كتسعْب حديثا ،كمسلم :بثمانية كتسعْب حديثا ،توُب ابلعقيق ،كقيل :اب٤بدينة ،سنة سبع ،كقيل:
ٜباف ،كقيل :تسع كٟبسْب ُب أايـ معاكية رضي هللا عنهما ،انظر :أبو نعيم األصبهاين ،معرفة الصحابة ْ\ ُٖٖٓ،ك
أسد الغابة ُب معرفة الصحابة ٔ\ُّّ.
(ِ) دمحم بن إ٠باعيل البخارم(ُِِْىػ) صحيح البخارمٙ ،بقيق :دمحم زىّب بن انصر الناصر،طُ ،دار طوؽ النجاة
(مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ابب بدء السبلـ برقم(ِِٕٔ)جٖ\صَٓ ،كمسلم ابب
يدخل ا١بنة أقواـ أفئدهتم مثل أفئدة الطّب (ُِْٖ) جْ\صُِّٖ .
(ّ) النساء.ٖٔ :
(ْ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.ّٖٔ/ِ ،
(ٓ) النور.ُٔ :
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ﯧ ﯨ ﭼ أم :سبلمكم بقولكم " :السبلـ عليكم كرٞبة هللا كبركاتو" ،أك "السبلـ
علينا كعلى عباد هللا الصا٢بْب" إذ تدخلوف البيوت ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ أم :قد شرعها لكم،
كجعلها ٙبيتكم ،ﭽ ﯧ ﭼ الشتما٥با على السبلمة من النقص ،كحصوؿ الرٞبة كالربكة،
كالنماء كالزايدة ،ﭽ ﯨ ﭼ ،ألاها من الكلم الطيب احملبوب عند هللا ،الذم فيو طيب نفس
للمحيا ك٧ببة ،كجلب مودة ( ،)1كابلتحية تشريف لكل مسلم ابلسبلـ ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(.)2
كالدليل على مشركعيتها من السنة أحاديث كثّبة منها :عن عمراف بن حصْب( ،)3قاؿ :جاء
رجل إىل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ، -فقاؿ :السبلـ عليكم ،فرد عليو السبلـٍ ،ب جلس ،فقاؿ :النيب -ملسو هيلع هللا ىلص(( :-
عشر ))ٍ ،ب جاء آخر فقاؿ :السبلـ عليكم كرٞبة هللا ،فرد عليو ،فجلس ،فقاؿ(( :عشركف)) ٍب
جاء آخر فقاؿ :السبلـ عليكم كرٞبة هللا كبركاتو ،فرد عليو ،فجلس ،فقاؿ(( :ثبلثوف)) (.)4
(ُ) انظر :عبد الرٞبن بن انصر السعدم(َُِْىػ َََِ-ـ) تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بنافٙ ،بقيق :عبد
الرٞبن بن معبل اللوٰبق ،طُ ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،صٕٓٓ.
(ِ) األنعاـ.ْٓ :
(ّ) ىو :عمراف بن حصْب بن عبيد بن خلف بن عبد اهم بن سامل بن غاضرة بن سلوؿ بن حبشية بن سلوؿ بن كعب
بن عمرك ا٣بزاعي الكعيب ،يكُب أاب ٪بيد اببنو ٪بيد بن عمرافِٓ- (،ق) أسلم عاـ خيرب ،ككاف من فضبلء الصحابة
ك فقهاءىم ،مات ابلبصرة ُب خبلفة معاكية .انظر :يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب(ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ)
االستيعاب ُب معرفة األصحابٙ ،بقيق :علي دمحم البجاكم ،طُ ،دار ا١بيل ،بّبكت ،َُِٖ/ّ،كأٞبد بن علي بن
حجر العسقبلين (ُُْٓىػ) اإلصابة ُب ٛبييز الصحابةٙ ،بقيق :عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلى دمحم معوض ،طُ،
دار الكتب العلمية ،بّبكتْ.ْٖٓ/
(ْ) أخرجو أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين(د ت) سنن أيب داكد ،أبواب النوـ ،ابب كيف السبلـ؟ٙ ،بقيق:
دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد(،د ط ت)ا٤بكتبة العصرية ،صيدا ،بّبكت ،برقم (ُٓٗٓ)جْ/صَّٓ ،كدمحم بن عيسى،
الَبمذم ،سنن الَبمذم ،أبواب االستئذاف كاآلداب عن رسوؿ هللا  ،ابب ما ذكر ُب فضل السبلـ ،برقم
(ِٖٗٔ)جٓ/صِٓٙ ،بقيق كتعليق :أٞبد دمحم شاكر (جػ ُ ،)ِ ،كدمحم فؤاد عبد الباقي(ُّٓٗىػ ُٕٗٓ -ـ) (جػ
ّ) ،كإبراىيم عطوة عوض (جػْ ،)ٓ ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب ،مصر ،طِ ،كحسنو األلباين ُب
ٙبقيقو لكتاب حملمد بن عبد هللا ا٣بطيب التربيزم(ُٖٓٗـ)مشكاة ا٤بصابيحٙ ،بقيق :دمحم انصر الدين األلباين=
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كعن أنس ( )1أف النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-استأذف على سعد بن عبادة( )2فقاؿ (( :السبلـ عليك كرٞبة
هللا)) ،كعليك السبلـ كرٞبة هللا ،كمل يسمع النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-حٌب سلم ثبلاثن كرد عليو سعد ثبلاثن ،كمل
يسمعو فرجع النيب -عليو الصبلة كالسبلـ ،-فاتبعو سعد فقاؿ :اي رسوؿ هللا -أبيب أنت كأمي -ما
سلمت تسليمة إال كىي أبذين ،كلقد رددت عليك ،كمل أ٠بعك كأردت أف أستكثر ُب سبلمك كمن
الربكة ٍب أدخلو البيت فقرب إليو زبيب فأكل نيب هللا فلما فرغ قاؿ (( :أكل طعامكم األبرار،
كصلت عليكم ا٤ببلئكة ،كأفطر عندكم الصائموف)) (.)3

=طّ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت ،برقم (ْْْٔ).
(ُ) ىو :أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حراـ بن جندب بن عامر بن غنم بن عدم بن النجار ،أبو
اّلل  ،كأحد ا٤بكثرين من الركاية عنو ،من آخر الصحابة مواتن ،كقد اختلف ُب
ٞبزة األنصارم ا٣بزرجي خادـ رسوؿ َّ
سنة كفاتو (ُِٗٗ،ق) ،انظر :االستيعاب ُب معرفة األصحابُ،َُٗ/ك اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة
ُِٕٓ/كمابعدىا.
(ِ) ىو :سعد بن عبادة بن دليم بن أىب حليمة ،شهد العقبة كبدرا ،قاؿ ابن األثّب ُب أسد الغابة ِ" ،ُْْ/ك٤با توُب
ً
َّيب  طمع ُب ا٣ببلفة ،كجلس ُب سقيفة بِب ساعدة ليبايع لنفسو ،فجاء إليو أبو بكر ،كعمر ،فبايع الناس أاب
الن ٌ
بكر ،كعدلوا عن سعد ،فلم يبايع سعد أاب بكر كال عمر ،كسار إًىل الشاـ ،فأقاـ بو ٕبوراف إًىل أف مات ،على خبلؼ
ُب سنة كفاتوُٓ،ُْ،ُُ(،ق) كمل ٱبتلفوا أنو كجد ميتنا على مغتسلو ،كقد اخضر جسده" ،انظر :االستيعاب ُب
معرفة األصحاب ،ْٓٗ/ِ،ك أسد الغابة ُب معرفة الصحابة.ُْْ/ِ ،
(ّ) أخرجو أٞبد بن دمحم بن حنبل(ُُِْىػ ََُِ -ـ ) مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل ،برقم
(َُِْٔ)جُٗ\صّٕٗٙ ،بقيق :شعيب األرانؤكط  ،كآخركف ،إشراؼ :عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي ،مؤسسة
الرسالة ،طُ ،كقاؿ ٧بققوه" :إسناده صحيح على شرط الشيخْب" ،كصححو األلباين ُب ٙبقيق مشكاة ا٤بصابيح،
برقم (ِْْٗ).
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مكانة التحية لتعزيز السالم بني ادلسلمني:
ُ -السبلـ أماف من القتل ،قاؿ تعاىل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ﭼ(.)1
قرأ ا١بمهور( -:السبلـ) بفتح البلـ ،كألف بعدىا ،كىو ٗبعُب :التحية ،ك االستسبلـ(. )2
كتتوجو قراءة( :السبلـ) إىل التحية ا٤بشركعة ،كيكوف من داللتها ،أف ا٤برء معصوـ الدـ إذا القى
التحية اإلسبلمية؛ حٌب يتبْب أمره (. )3
فالسبلـ أماف ،ك٦بلبة للمودة ،كانؼ للحقد كالضغينة (. )4
ِ -السبلـ شعار الود كاحملبة ،قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ((،ال تدخلوف ا١بنة حٌب تؤمنوا ،كال تؤمنوا حٌب ٙبابوا ،أال
أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٙباببتم ،أفشوا السبلـ بينكم)) (. )5
قاؿ النوكم " )6(:كالسبلـ أكؿ أسباب التآلف ،كمفتاح استجبلب ا٤بودة " (. )7
(ُ) النساء.ْٗ:
(ِ) انظر :عبدالرٞبن بن دمحم أبو زرعة(ُُْٖق)ُٕٗٗ-حجة القراءات ،ط ٓ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت ،صَِٗ.
(ّ) انظر :حسْب بن دمحم ا٤بهدم(ُُّْىػََُِ-ـ)خبلصة الكبلـ ُب تفسّب آايت األحكاـ ،طُ ،دار ابن حزـ،
بّبكت ُ.َٔٓ/
(ْ) انظر :دمحم بن عمر الرازم (َُِْىػ)مفاتيح الغيب= التفسّب الكبّب ،طّ ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت
ِّ.ّٓٗ/
(ٓ) أخرجو مسلم ،ابب بياف أنو ال يدخل ا١بنة إال ا٤بؤمنوف ،كأف ٧ببة ا٤بؤمنْب من اإلٲباف ،كأف إفشاء السبلـ سببا
٢بصو٥با ،برقم(ْٓ)جُ\صْٕ،من حديث أيب ىريره هنع هللا يضر.
(ٔ) ىوٰ :بٓب بن شرؼ بن مرم بن حسن ،الشيخ ،اإلماـ ،العبلمة٧ ،بيي الدين ،أبو زكراي ا٢بزامي النوكم-ُّٔ(،
ٕٔٔق) ا٢بافظ ،الفقيو ،الشافعي٧ ،برر ا٤بذىب كمهذبو ،كضابطو ،كمرتبو ،لو مؤلفات عدة أبرزىا " :شرح صحيح
مسلم " ك" اجملموع " ،ك" كتاب األذكار " كغّبىا ،توُب كدفن (بنول) ،انظر :عبد الوىاب السبكي (ُُّْىػ)
طبقات الشافعية الكربلٙ ،بقيق٧ :بمود دمحم الطناحي ك عبد الفتاح دمحم ا٢بلو ،طِ ،ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع،
بّبكت ،ََْ-ّٗٓ/ٖ،ك خّب الدين بن ٧بمود الزركلي(ََِِ ـ) األعبلـ ،طُٓ ،دار العلم للمبليْب ،بّبكت،
ُْٖٗ/كما بعدىا.
(ٕ) ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـُ\جِ /صّٔ.
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ّ -السبلـ معقود ابإلسبلـ ال اب٤بعرفة بْب الناس.
كوف التحية حقان للمسلم على ا٤بسلم ،كما أف السبلـ ُب االسبلـ للجميع كتعود مسؤكلية تعزيزه
كا٢بفاظ عليو كاجب ا١بميع ،عن عبد هللا بن عمرك -رضي هللا عنهما ،)1(-أف رجبلن سأؿ
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،أم اإلسبلـ خّب؟ قاؿ (( :تطعم الطعاـ ،كتقرأ السبلـ على من عرفت كمن مل
تعرؼ))(.)2
ْ -السبلـ مفتاح دعوة ،كبريد رسالةُ ،ب الصحيحْب أف النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-مر ُب ٦بلس فيو أخبلط
من ا٤بسلمْب كا٤بشركْب عبدة األكاثف كاليهود ،كفيو (( :فسلم عليهم النيب -ملسو هيلع هللا ىلصٍ -ب توقف فدعاىم
إىل هللا))( ، )3ككاف ُب كتاابتو بشارات السبلـ للملوؾ ،كأقوامهم إف آمنوا فيقوؿ ُب كتابو ٥بم:
((السبلـ على من اتبع ا٥بدل))(.)4
ٓ -السبلـ ثواب كغفراف ،عن عمراف بن حصْب أف رجبلن جاء إىل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كىو ُب ٦بلس
فقاؿ :السبلـ عليكم ،فقاؿ(( :عشر حسنات)) فمر رجل آخر فقاؿ :السبلـ عليكم كرٞبة هللا،
فقاؿ ((عشركف حسنة)) فمر رجل آخر فقاؿ :السبلـ عليكم كرٞبة هللا كبركاتو ،فقاؿ(( :ػثبلثوف
حسنة))(.)5

(ُ) ىو :عبد هللا بن عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم بن سعيد بن سهم ،كأمو ريطة بنت منبو بن ا٢بجاج بن عامر
بن حذيفة بن سعد بن سهمٔٓ- (،ق) أسلم قبل أىبً ًيو ،كصحب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كتوُب عبد هللا بن عمرك بن العاص
ابلشاـ كىو يومئذ ابن اثنتْب كسبعْب سنة ،انظر :اإلصابة ُب معرفة الصحابة،ُٔٓ\ْ ،كأبو نعيم األصبهاين ،معرفة
الصحابة.ُُِٕ-َُِٕ /ّ ،
(ِ) أخرجو البخارم ابب إطعاـ الطعاـ من اإلسبلـ ،برقم(ُِ)جُ /صُِ ،كابب :إفشاء السبلـ من اإلسبلـ،
برقم(ِٖ) جُ /صُٓ،كمسلم ،ابب بياف تفاضل اإلسبلـ ،كأم أموره أفضل برقم(ّٔ)جُ\صٓٔ.
(ّ) أخرجو البخارم ،ابب التسليم فيو أخبلط من ا٤بسلمْب ،برقم(ِْٓٔ)جٖ\ صٔٓ ،ك مسلم ،ابب ُب دعاء النيب
النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل هللا ،كصربه على أذل ا٤بنافقْب ،برقم(ُٖٕٗ) جّ\صُِِْ ،من حديث أسامة بن زيد.
(ْ) أخرجو البخارم ،جٔ\صّٓ ،ك مسلم،جّ \صُّٔٗ ،من حديث طويل عن ابن عباس.
(ٓ) صحيح ،سبق ٚبرٯبو صَُ.
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ٔ -السبلـ مع كل إقباؿ كإدابر ،عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر ،-قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ((:،-إذا انتهى
أحدكم إىل اجمللس فليسلم ،فإذا أراد أف يقوـ فليسلم ،فليست األكىل أبحق من اآلخرة))(.)1
ٕ -السبلـ مع اطبللة كل لقاء ،عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر ،-قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ((:،إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم
عليو ،فإف حالت بينهما شجرة أك جدار أك حجر ٍب لقيو فليسلم عليو))(.)2
ٖ -السبلـ ٞبل خفيف ،كأمانة مؤداه ،تقوؿ عائشة -اهنع هللا يضر ،)3( -أف النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-قاؿ ٥با (( :إف
جربيل يقرأ عليك السبلـ )) قالت :كعليو السبلـ كرٞبة هللا )) (.)4

(ُ) أخرجو أٞبد بن شعيب النسائي(ُُِْىػ ََُِ-ـ) السنن الكربل ،حققو كخرج أحاديثو :حسن عبد ا٤بنعم
شليب ،أشرؼ عليو :شعيب األرانؤكط ،قدـ لو :عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي ،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت ،برقم
(َُُِٗ) ،ُْْ\ٗ،أبو داكد ،سنن أيب داكد ،أبواب النوـ ،ابب ُب السبلـ إذا قاـ من اجمللس ،برقم
(َِٖٓ) ،ّّٓ\ْ،كالَبمذم ،سنن الَبمذم ،أبواب االستئذاف كاآلداب عن رسوؿ هللا  ،ابب ما جاء ُب التسليم
عند القياـ كعند القعود ،برقم (َِٕٔ) ،ِٓ\ٓ،كأٞبد بن حنبل ،مسند اإلماـ أٞبد ،برقم (ُِْٕ)ُِ\ْٕ،
كصححو دمحم انصر الدين األلباين(ُِِْىػ ََِِ -ـ) السلسلة الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا،طُ ،مكتبة
ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع ،الرايض ،مكتبة ا٤بعارؼ ،برقم (ُّٖ) ُ\ّٔٓ.
(ِ) أخرجو أبو داكد ،سنن أيب داكد ،مرفوعان كموقوفان ،أبواب النوـ ،ابب ُب الرجل يفارؽ الرجل ٍب يلقاه أيسلم عليو؟،
برقم (ََِٓ) ْ\ّّٓ ،كقاؿ الشيخ األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة "كإسناد ا٤برفوع صحيح رجالو كلهم
ثقات ،كأما إسناد ا٤بوقوؼ ففيو أبو موسى ىذا كىو ٦بهوؿ" ،برقم (ُٖٔ) ،كصححو أيضان ُب صحيح ا١بامع الصغّب
كزايدتو ،برقم (ُٕٗ) ا٤بكتب اإلسبلمي( ،د ت ط).
(ّ) ىي :عائشة بنت أيب بكر الصديق بن أيب قحافة بن عامر ،أمها أـ ركماف بنت عامر بن عوٲبر(ٗ ؽ قٖٓ-ق)
تزكجها رسوؿ هللا ٗ بكة قبل ا٥بجرة بسنتْب .كقيل :بثبلث سنْب ،كىي بنت ست سنْب ،كقيل :بنت سبع ،كابتِب
هبا اب٤بدينة ،كىي ابنة تسع ،ماتت عائشة ليلة سبع عشرة من شهر رمضاف بعد الوتر كدفنت من ليلتها ابلبقيع،
كصلى عليها أبو ىريرة  .انظر :أسد الغابة ٕ\ُٖٔ،كاالستيعاب ُب معرفة األصحاب ْ.ُُٖٖ/
(ْ) أخرجو البخارم ،ابب ذكر ا٤ببلئكة ،برقم(ُِّٕ)جْ\صُُِ،ك ابب تسليم الرجاؿ على النساء ،كالنساء على
الرجاؿ برقم(ِْٗٔ) جٖ\صٓٓ،كمسلم ،ابب ُب فضل عائشة رضي هللا تعاىل عنها برقم(ِِْٕ)جْ\صُٖٓٗ.
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اثلثاً :السبلـ اسم للجنة ،كسبب ٢بصو٥با (.)1
قاؿ تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ(،)2كقاؿ تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ(.)3

رابعاً :السبلـ من العباد ،كابعثو يتمثل ُب اآلٌب-:
ُ -صفاء السّبة ،كنقاء السريرة ،فالسبلـ من العباد "من سلم عن ا٤بخالفات سران ،كعلنان ،كبرئ من
العيوب ظاىران كابطنان " ( ،)4قاؿ تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭼ(.)5
كقاؿ تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ( ،)6كقيل " :الذم سلمت نفسو عن الشهوات،
كقلبو عن الشبهات" (. )7
ِ -اإلخبلص هلل ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ( " ،)8فكل عبد سليم عن الغش كا٢بقد كا٢بسد ،كإرادة الشر

(ُ) إشارة إىل ا٢بديث الذم أخرجو مسلم تقدـ ٚبرٯبو صُِ ((ال تدخلوف ا١بنة حٌب تؤمنوا ،كال تؤمنوا حٌب ٙبابوا أال
أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٙباببتم ،أفشوا السبلـ بينكم)) ،كحديث عبد هللا بن سبلـ  عند الَبمذم ،سنن
الَبمذم برقم (ِْٖٓ )(( :اي أيها الناس ،أفشوا السبلـ ،كأطعموا الطعاـ ،كصلوا كالناس نياـ تدخلوف ا١بنة بسبلـ))
كصححو األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة برقم (ٗٔٓ) ،قاؿ دمحم بن إ٠باعيل األمّب الصنعاين رٞبو هللا:
"إخبار أبف ىذه األفعاؿ من أسباب دخوؿ ا١بنة ،ككأنو بسببها ٰبصل لفاعلها التوفيق ك٘بنب ما يوبقها من األعماؿ
كحصوؿ ا٣باٛبة الصا٢بة" سبل السبلـ ،دار ا٢بديث (د ط ت) ِ.ْٔٗ /
(ِ) يونس.ِٓ:
(ّ) األنعاـ.ُِٕ:
(ْ) صفات ا٤بسلم صّْ.
(ٓ) األنعاـ.َُِ:
(ٔ) الشعراء.ٖٗ:
(ٕ) صفات ا٤بسلم ،صّْ.
(ٖ) البقرة.ُُِ:
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الشر قلبيو ،كسلمت عن اآلاثـ كاحملظورات جوارحو ،كسلم من االنتكاس ،كاالنعكاس صفاتو ،فهو
الذم أيٌب هللا تعاىل بقلب سليم ،كىو السبلـ من العباد " (. )1
قاؿ تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ(،)2
كقاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ(.)3

 -3األخذ ابإلسبلـ كلو ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ( ،)4قاؿ ابن كثّب " :فأمر هللا
عباده ا٤بؤمنْب بو ،ا٤بصدقْب برسولو ،أف أيخذكا ٔبميع عرل اإلسبلـ كشرائعو ،كالعمل ٔبميع أكامره،
كترؾ ٝبيع زكاجره ،ما استطاعوا من ذلك" (. )5

ْ -التزاـ التقول :عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص:-

(( ال ٙباسدكا ،كال

تناجشوا ،كال تباغضوا ،كال تدابركا ،كال يبع بعضكم على بيع بعض ،ككونوا عباد هللا إخواان ،ا٤بسلم
أخوا ا٤بسلم ،ال يظلمو ،كال ٱبذلو ،كال ٰبقره ،التقول ىاىنا ،كيشّب إىل صدره ثبلث مرات)) (.)6

(ُ) ا٤بقصد االسُب ُب شرح معاين أ٠باء هللا ا٢بسُب ،صٖٖ.
(ِ) آؿ عمراف.َِ:
(ّ) البقرة.ُُّ:
(ْ) البقرة.َِٖ:
(ٓ) تفسّب القرآف العظيمُ.ٓٔٓ /
(ٔ) أخرجو البخارم ابب حسن ا٣بلق كالسخاء كما يكره من البخل ،برقم(َّٓٔ)جٖ\صُْ،ك مسلم ابب ٙبرًن
ظلم ا٤بسلم ،كخذلو ،كاحتقاره كدمو ،كعرضو ،كمالو ،برقم(ِْٔٓ) جْ\صُٖٔٗ.
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ٓ  -حسن ا٣بلق :قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(،)1
كقاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﭼ(.)2
كُب ا٢بديث النبوم قاؿ((: :إف خياركم ،أحاسنكم أخبلقان)) (.)3
خامسا -:كثرة األلفاظ الدالة على السالم.
جاءت كلمات عديدةُ ،ب سياؽ األلفاظ ُب القرآف الكرًن ك السنة النبوية ،ككلها تبْب مكانة
السبلـ ،كضركرة تعزيزه ،ك منها.
أوال -:يف الكتاب العزيز:
-1الصلح:
إصبلح ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(ُ،)4ب اآلية من ٦باميع ا٣بّبات ما يعزز السبلـ ابإلصبلح بْب الناس،
الناس ،كإزالة الضرر عنهم ابألمر اب٤بعركؼ ،كإيصاؿ ا٣بّب ٥بم ابألمر ابلصدقة (.)5
 الصلح ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭼ(،)6فإرادة الوصوؿ للصلح خّب فيما ٯبوز حٌب معترؾ بعض ا٢بق على الغّب ،كَبؾ ا٤برأة بعض حقها على زكجها لغّبىا خّب من طلب الفرقة كالطبلؽ

(ُ) األعراؼ.ُٗٗ:
(ِ) الفرقاف.ّٔ:
(ّ) جزء من حديث أخرجاه هبذا اللفظ البخارم ،ابب حسن ا٣بلق كالسخاء ،كما يكره من البخل برقم(َّٓٔ)
جٖ\صُّ ،ك مسلم ،ابب كثرة حيائو ملسو هيلع هللا ىلص برقم (ُِِّ) ْ\َُُٖ،كبلٮبا من حديث عبدهللا بن عمرك .
(ْ) النساء.ُُْ:
(ٓ) انظر :مفاتيح الغيب = التفسّب الكبّب.ُِٖ\ُُ ،
(ٔ) النساء.ُِٖ:
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٤با جاء ُب سياؽ اآلية ك الصلح خّب على العموـ ( ،)1كقاؿ سبحانو :ﭽ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﭼ( ،)2فأمر ُب اآلية ابلصلح بْب ا٤بؤمنْب حٌب مع كجود االقتتاؿ بينهم.
 -2األمن ،و األمان:
آمنان :قاؿ تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭼ(،)3قدـ ا٣بليل إبراىيم عليو السبلـ ُب الدعاء طلب األمن ،كرغد العيش ،ألف ٛباـ
التفرغ للعبادة كتوفر أرزاؽ الناس كرخصها ال ٰبصل إال مع األمن ( ،)4كقاؿ تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ (.)5
آمنة :قاؿ تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭼ( ،)6فاألمن للقرل كاالستقرار ألىلها ُب ا٤بقاـ كا٤بعاش مرىوف ٕبفظها من البشر
ابإلٲباف ابهلل كرسولو ،كشكر نعمو سبحانو ،كضده حلوؿ خبلفهما من ا١بوع كا٣بوؼ (.)7

(ُ) انظر :مفاتيح الغيب = التفسّب الكبّب ،ِّٔ\ُُ ،كتفسّب القرآف العظيم.ِْٔ\ِ ،
(ِ) ا٢بجرات.َُ:
(ّ) إبراىيم.ّٓ:
(ْ) انظر :سراج الدين عمر النعماين(ُُْٗ ىػ ُٖٗٗ-ـ )اللباب ُب علوـ الكتاب ،طُٙ،بقيق :عادؿ أٞبد ك علي
معوض ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ِ\ُْٕ.
(ٓ) القصص.ٕٓ:
(ٔ) النحل.ُُِ:
(ٕ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.َٕٔ\ْ ،
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آمن :قاؿ تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ( ،)1أم آمنوف ُب منازؿ ا١بنة
من كل أبس كخوؼ ك أذل  ،كمن كل شر يٰبذر منو ُب

()2
الدنيا .

آمنوف :قاؿ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

()3

بشرت

اآلايت ا٤بؤمنْب ابألماف من أىواؿ يوـ القيامة (ْ).

اآلمنْب :قاؿ تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ( ،)5ثبٌت هللا نبيو موسى
موسى ٗبنحو األمن ٤با قدر هللا من ٙبوؿ العصا إىل حية تسعى ،إذ أف من أمنو هللا ال ٱباؼ أبدا
(.)6
كقاؿ تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ ( ،)7أم آمنْب من العذاب،
كآمنْب من خراب العمراف ،أك أف تقع عليهم أك تنهار هبم ،مامل يقَبفوا من السيئات ما يوجب
إحقاؽ العذاب عليهم (.)8
كقاؿ تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ﭼ

()9

(ُ) سبأ.ّٕ:
(ِ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.ِّٓ\ٔ ،
(ّ) النمل.ٖٗ:
(ْ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.ُِٕ\ٔ ،،
(ٓ) القصص.ُّ:
(ٔ) انظر :دمحم بن جرير الطربم(َُِْىػ َََِ -ـ) جامع البياف عن أتكيل آم القرآفٙ ،بقيق :أٞبد دمحم شاكر،
طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.ْٕٓ\ُٗ ،
(ٕ) ا٢بجر.ِٖ:
(ٖ) انظر :جامع البياف عن أتكيل آم القرآف .ُِٕ\ُٕ،
(ٗ) الفتح.ِٕ:
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األمن :قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭼ ( ،)1رتب هللا األمن من العذاب يوـ القيامة كالتوفيق للهدل كإيتاء ا٢بجة اب٤بعرفة
كاالستقامة ُب الدنيا ،كعدـ الشرؾ بو سبحانو ( ،)2كقاؿ تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(.)3
()4
عرؼ
،
أمنتم :قاؿ تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ
ٌ
هللا عباده ما عليهم إذا خافوا العدك ُب ا٢بج ،كما عليهم إذا أمنوا ذلك كزاؿ عنهم ا٣بوؼ ( )5كقاؿ

تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ( .)6كا٢بصباء ىو
ىو الَباب احململ اب٢بصى الصغّبة (.)7
األمْب :قاؿ تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ( ،)8أم اآلمن،
-3

حيث من دخلو كاف آمنان (.)9

النجاة:

ٗبعُب ا٣ببلص من كل مكركه يلحق ابإلنساف كعلى مثل كل ىذا تدكر تصاريفها.
النجاة ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ (.)10

(ُ) األنعاـ.ِٖ:
(ِ) انظر :جامع البياف عن أتكيل آم القرآف.ّْٗ\ُُ ،
(ّ) األعراؼ.ٗٗ:
(ْ) البقرة.ُٗٔ:
(ٓ) انظر :جامع البياف عن أتكيل آم القرآف.ٖٕ\ّ ،
(ٔ) ا٤بلك.ُٕ:
(ٕ) انظر :جامع البياف عن أتكيل آم القرآف.ُّٓ\ِّ،
(ٖ) التْب.ّ:
(ٗ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.ّْْ\ٖ ،
(َُ) غافر.ُْ:
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٪با ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (.)1
أ٪باان ،ينجيكم ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥﭼ(.)2
كينجي ،قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﭼ(.)3
ينجيو ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(.)4
٪بى ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(.)5
٪باان ،قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ(.)6
كقاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭼ(٪،)7باىم ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (.)8
(ُ) يوسف.ْٓ:
(ِ) األنعاـ.ْٔ-ّٔ:
(ّ) الزمر.ُٔ:
(ْ) ا٤بعارج.ُْ:
(ٓ) األنفاؿ.ّْ:
(ٔ) األعراؼ.ٖٗ:
(ٕ) ا٤بؤمنوف.ِٖ:
(ٖ) العنكبوت.ٔٓ:
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أ٪باىم ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ (.)1
أ٪باكم ،قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭼ( ،)2كقاؿ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ...ﭼ(.)3
أ٪باه ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ...ﭼ(.)4
 -4السالمة:
السبلـٗ :بعُب السبلمة من اآلفات.
سبلمان :قاؿ تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯛ ﯜ
ﯝ ﭼ(.)5
مسلمة :قاؿ تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭼ ( )6ك ً
السلمٗ :بعُب اإلسبلـ ( ،)7قاؿ تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ٌ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ (.)8

(ُ) يونس.ِّ:
(ِ) إبراىيم.ٔ:
(ّ) اإلسراء.ٕٔ:
(ْ) العنكبوت.ِْ:
(ٓ) الفرقاف.ّٔ:
(ٔ) البقرة.ُٕ:
(ٕ) ركم ىذا القوؿ عن العوُب ،عن ابن عباس ،ك٦باىد ،كطاككس ،كالضحاؾ ،كعكرمة ،كقتادة ،كالسدم ،كابن زيد،
انظر :ابن كثّب ،تفسّب القرآف العظيم.ٓٔٓ /ُ ،
(ٖ) البقرة.َِٖ:
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()1

السلمٗ :بعُب االستسبلـ كا٣بضوع ك االنقياد

قاؿ هللا سبحانو كتعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭼ (.)2
كقاؿ تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ(.)3
السلمٗ :بعُب الصلح ( )4كذلك ُب قولو تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ
ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ( ،)5كقاؿ سبحانو :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(.)6

اثنيا -:يف السنة النبوية:
عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص (( :-كل سبلمى من الناس عليو صدقة،
كل يوـ تطلع فيو الشمس تعدؿ بْب االثنْب صدقة ،كتعْب الرجل ُب دابتو فتحملو عليها ،أك
ترفع لو عليها متاعو صدقة ،كالكلمة الطيبة صدقة ،كبكل خطوة ٛبشيها إىل الصبلة صدقة ،كٛبيط
األذل عن الطريق صدقة)) (.)7
(ُ) انظر :أٞبد بن مصطفى ا٤براغي(ُّٓٔىػ ُْٗٔ -ـ)تفسّب ا٤براغي ،طُ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب
ا٢بليب كأكالده ،مصر.ِٕ /ُْ ،
(ِ) النحل.ِٖ:
(ّ) النحل.ٖٕ:
(ْ) انظر :تفسّب ا٤براغي.ِٗ /َُ ،
(ٓ) األنفاؿ.ُٔ:
(ٔ) دمحم.ّٓ:
(ٕ) أخرجو البخارم ،ابب فضل من ٞبل متاع صاحبو ُب السفر برقم(ُِٖٗ) جْ\ صّٓ ،ك ابب من أخذ ابلركاب
ابلركاب ك٫بوه ،برقم(ِٖٗٗ )جْ/صٔٓ ،كمسلم ،ابب بياف أف اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا٤بعركؼ
برقم(ََُٗ) جِ\صٗٗٔ.
23

كمعُب (( -:تعدؿ بْب االثنْب )) تصلح بينهما ابلعدؿ (. )1
عن عبد هللا بن عمر -هنع هللا يضر )2(-قاؿ٠ :بعت رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -يقوؿ ((:انطلق ثبلثة رىط
٩بن كاف قبلكم حٌب أككا ا٤ببيت إىل غار ،فدخلوه فا٫بدرت صخرة من ا١ببل ،فسدت عليهم
الغار ،فقالوا :إنو ال ينج يكم من ىذه الصخرة إال أف تدعوا هللا بصاحل أعمالكم ،فقاؿ رجل منهم:
اللهم كاف يل أبواف شيخاف كبّباف ،ككنت ال أغبق قبلهما أىبل ،كال ماال فنأل يب ُب طلب شيء
يوما ،فلم أرح عليهما حٌب انما ،فحلبت ٥بما غبوقهما ،فوجدهتما انئمْب ككرىت أف أغبق قبلهما
أىبل أك ماال ،ف لبثت كالقدح على يدم ،أنتظر استيقاظهما حٌب برؽ الفجر ،فاستيقظا ،فشراب
غبوقهما ،اللهم إف كنت فعلت ذلك ابتغاء كجهك ،ففرج عنا ما ٫بن فيو من ىذه الصخرة،
فانفرجت شيئا ال يستطيعوف ا٣بركج)) ،قاؿ النيب -ملسو هيلع هللا ىلص (( :-كقاؿ اآلخر :اللهم كانت يل بنت
عم ،كانت أحب الناس إيل ،فأردهتا عن نفسها،
فامتنعت مِب حٌب أ٤بت هبا سنة من السنْب ،فجاءتِب فأعطيتها عشرين كمائة دينار على أف
ٚبلي بيِب كبْب نفسها ،ففعلت حٌب إذا قدرت عليها ،قالت :ال أحل لك أف تفض ا٣باًب إال
ٕبقو ،فتحرجت من الوقوع عليها ،فانصرفت عنها كىي أحب الناس إيل ،كتركت الذىب الذم
أعطيتها ،اللهم إف كنت فعلت ذلك ابتغاء كجهك ،فافرج عنا ما ٫بن فيو ،فانفرجت الصخرة غّب
أاهم ال يستطيعوف ا٣بركج منها)) ،قاؿ النيب  (( :--كقاؿ الثالث :اللهم إين استأجرت أجراء،
فأعطيتهم أجرىم غّب رجل كاحد ترؾ الذم لو كذىب ،فثمرت أجره حٌب كثرت منو األمواؿ،
فجاءين بعد حْب فقاؿ :اي عبد هللا أد إيل أجرم ،فقلت لو :كل ما ترل من أجرؾ من اإلبل كالبقر
كالغنم كالرقيق ،فقاؿ :اي عبد هللا ال تستهزئ يب ،فقلت :إين ال أستهزئ بك ،فأخذه كلو ،فاستاقو
(ُ) انظر :دمحم بن علي بن دقيق العيد(ُِْْىػ ََِّ -ـ) شرح األربعْب النوكية،طٔ ،مؤسسة الرايف صّٗ ،كدمحم
بن صاحل العثيمْب(ُِْٔق) شرح رايض الصا٢بْب (د ط) ،دار الوطن للنشر ،الرايضّ.ّٓ /
(ِ) ىو عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب بن نفيل بن عبد العزل(َُؽ قّٕ-ق) أسلم ٗبكة كمل يكن بلغ يومئذ ،كىاجر
مع أبيو إىل ا٤بدينة ،ككاف يكُب أاب عبد الرٞبن ،ككاف لعبد هللا من الولد اثنا عشر كأربع بنات ،مات ٗبكة،
كعمره(ْٖ)سنة كدفن ُب مقربة ا٤بهاجرين ،انظر :االستيعاب ُب معرفة األصحابَّٗٓ/كما بعدىا ،كاإلصابة ُب ٛبييز
الصحابة ُْٓٓ/كما بعدىا.
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فلم يَبؾ منو شيئا ،اللهم فإف كنت فعلت ذلك اب تغاء كجهك ،فافرج عنا ما ٫بن فيو ،فانفرجت
الصخرة ،فخرجوا ٲبشوف))(.)1
ك ُب ا٢بديث صراحة مفيدة أف إخبلص العمل هلل حبل النجاة ،كطوؽ ا٢بياة ،كأماف
للمخلصْب من كرب الدنيا.

خالصة القول:
السبلـ :شعار مرفوع لكل البشرية كىدؼ منشود ٙبقيقو لكل اإلنسانية ،ك اإلسبلـ ال يكاد ٲبر
ٗبناسبة حضارية ،تعاكنية ،إال كينادم ابألمن كالسبلـ ،كيرغب ُب ً
السلم ،كٰبض عليو ،كحسب
السبلـ ُب الشرؼ منزلة ك ُب علوا ا٤بقاـ مكانة ذكر ً
السلم كمشتقاتو ُب مائو كٜباف كثبلثوف آية ،قاؿ

تعاىلُ :ب سورة البقرة ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ ( ،)2كقاؿ هللا
ُب سورة األنفاؿ :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(.)3
نزؿ القرآف من عند ربنا ا٤بلك القدكس( :السبلـ) ،كنزؿ ٙبفو ا٤ببلئكة ُب ليلة (السبلـ)؛ لتكن
ٙبيتنا بيننا (السبلـ) ،كٙبية ا٤ببلئكة لنا ،كيوـ نلقى ربنا (السبلـ) ،كختاـ صلواتنا (السبلـ)،
كمناجاتنا ُب أعقاب صلواتنا (( ،اللهم أنت السبلـ ،كمنك السبلـ ،تباركت اي ذا ا١ببلؿ
كاإلكراـ))( ،)4كأيمن بعضنا من بعض ب ػػ(السبلـ) ،كمرد القوؿ على ا١باىل منا (سبلـ) ،كمسَباح
ا٤بؤمن دار (السبلـ) ،كبريد دعوتنا للهدل (سبلـ) ،كبتكرًن هللا لنا ،مل ٯبد ا٣بليل إبراىيم عليو

(ُ) أخرجو البخارم ،ابب من استأجر أجّبا فَبؾ األجّب أجره ،فعمل فيو ا٤بستأجر فزاد ،أك من عمل ُب ماؿ غّبه،
فاستفضل ،برقم(ِِِٕ)جّ\ُٗ ،كمسلم ،ابب قصة أصحاب الغار الثبلثة كالتوسل بصاحل األعماؿ،
برقم(ِّْٕ) جْ\َِٗٗ.
(ِ) البقرة.َِٖ:
(ّ) األنفاؿ.ُٔ:
(ْ) سبق ٚبرٯبو،صٔ.
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السبلـ ا٠بان أفضل من أف يسمينا :ا٤بسلمْب

()1

 ،ﭽ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﭼ(.)2

(ُ) انظر :دمحم الصادؽ عفيفي (ربيع األكؿَُْٓق-ديسمربُْٖٗـ) اإلسبلـ كالعبلقات الدكلية٦ ،بلة دعوة ا٢بق،
العدد (ّٔ) صُّٓ.
(ِ) ا٢بج.ٕٖ:
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ادلجذث انثبنث
عًىو انضالو يف اإلصالو

متهيد:
إذا كاف السبلـ بْب ا٤بسلمْب من ا٤بسلمات ٗبوجب أحكاـ الدين ،كفهم معتنقيو ،كمقتضيات
كحدة الفكر كالتصور ،فإف السبلـ ُب اإلسبلـ قد مشل غّب ا٤بسلمْب الساكنْب ُب ظبللو ،كٙبت
حكمو ،دكف اإلكراه على اعتناؽ اإلسبلـ ،كال مصادرة ٢بقهم ُب األمن كالسبلـ.
ك أان على يقْب أين مل أ٘باكز ُب الوصف ،كا٢بقيقة ُب التعبّب ،إف قلت :حٌب ا٢بريب قد مشلو
السبلـ ُب اإلسبلـ ،بعدالة أحكامو ،ك٠باحة شريعتو ،كأخبلقيات مقاتليو ،كىذا ما سنجده ُب
القراءة ُب أسطر ىذا ا٤ببحث.
ادلقصودون ابلسالم ىم:
ُ ػ أىل الذمة ىم -:غّب ا٤بسلمْب ،الذين أهقركا ُب دار اإلسبلـ على دينهمُ ،ب ذمة مؤبدة،
ابلتزامهم أداء ا١بزية ،كنفوذ أحكاـ دكلة اإلسبلـ فيهم.
ِػ أىل العهد ىم -:غّب ا٤بسلمْب ،الذين دخلوا داير ا٤بسلمْب بعد إذف كمصا٢بة إماـ ا٤بسلمْب
على إاهاء ا٢برب مدة معلومة٤ ،بصلحة يراىا ،مامل ينقضوا العهد ،كإف مل ٘برم عليهم أحكاـ أىل
الذمة.
ّػ أىل األماف ىم -:غّب ا٤بسلمْب ،الذين يدخلوف دار اإلسبلـ ابألماف ،أك ا٤بسلم إذا دخل
ببلد الكفر ابألماف ،فإاهم منو ُب أماف ،كىو منهم ُب أماف حٌب تنتهي مدتو ،كيعود إىل مأمنو فيعود
حربيا (. )1

(ُ) انظر :دمحم بن أيب بكر قيم ا١بوزية(ُُْٖقُٕٗٗ-ـ)أحكاـ أىل الذمةٙ ،بقيق :يوسف البكرم ك شاكر العاركرم،
طُ ،رمادم للنشر ،الدماـ ِ\ْٕٖ ،ك سيد سابقُّٕٗ(،ىػ ُٕٕٗ -ـ)فقو السنة ،طّ ،دار الكتاب العريب،
بّبكت.ُِٗ/ّ ،
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أدلة عصمة دمائهم و أمواذلم-:
أوال :من الكتاب:
قاؿ تعاىل ُب أىل الذمة :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(.)1
قاؿ تعاىل ُب أىل العهد :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(.)2
قاؿ تعاىل ُب أىل األماف :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ(.)3
اثنيا :من السنة:
كرد ُب السنة كثّب من األحاديث الدالة على حرمة االعتداء على ا٤بعاىدين كالذميْب ،كالوعيد
الشديد ٤بن قتل ،أك ظلم معاىدا ،أك كلفو فوؽ طاقتو ،منها ما يلي-:
عن عبد هللا بن عمرك بن العاص -رضي هللا عنهما -عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ ((:من قتل نفسا
معاىدا مل يرح رائحة ا١بنة ،كإف رٰبها ليوجد من مسّبة أربعْب عامان)) (.)4

(ُ) التوبة.ِٗ:
(ِ) التوبة.ْ:
(ّ) التوبة.ٔ:
(ْ) أخرجو البخارم ،ابب إٍب من قتل معاىدا بغّب جرـ برقم(ُّٔٔ)جْ\صٗٗكابب إٍب من قتل ذميا بغّب جرـ
برقم(ُْٗٔ)ج ٗ\صُِ.
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كعن صفواف بن سليم( ،)1عن عدة من أبناء أصحاب رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -عن آابئهم( ،)2أف رسوؿ
هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ (( :أال من ظلم معاىدان ،أك انتقصو ،أك كلفو فوؽ طاقتو ،أك أخذ منو شيئان بغّب
طيب نفس ،فأان حجيجو يوـ القيامة))(.)3

كعن أـ ىانئ بنت أيب طالب -اهنع هللا يضر-

()4

قالت :ذىبت إىل رسوؿ هللا -صلى هللا عليو

كسل-ـ عاـ الفتح ،...فقلت :اي رسوؿ هللا ،زعم ابن أمي علي :أنو قاتل رجبلن قد أجرتو -فبلف ابن

ىبّبة )5(-فقاؿ رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ((: -قد أجران من أجرت اي أـ ىانئ))(.)6
اثلثا :من اآلاثر عن الصحابة :

عن عمر بن ا٣بطاب -هنع هللا يضر  ، )7(-أنو كتب إىل عا مل ا١بيش ،كاف بعثو "- :إنو بلغِب أف
رجاالن منكم يطلبوف العلج(،كىم العجم) حٌب إذا أسند ُب ا١ببل ،كامتنع ،قاؿ
(ُ) ىو :صفواف بن سليم القرشي الزىرم ا٤بدين ،موىل ٞبيد بن عبد الرٞبن بن عوؼ الزىرم ،كيكُب أاب عبد هللا ،ككاف
ثقة كثّب ا٢بديث عابدا ،عاش اثنتْب كسبعْب سنة ،كتوُب اب٤بدينة سنةُِّق ،انظر :أٞبد بن علي بن منجويو(َُْٕق)

رجاؿ صحيح مسلمٙ ،بقيق :عبد هللا الليثي،طُ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.ُّٕ\ُ،

(ِ) يعِب :الصقي النسب ،انظر :دمحم أشرؼ آابدم(ُُْٓىػ) عوف ا٤بعبود،طِ ،دار الكتب ،بّبكت ٖ.ُُِ /
(ّ) أخرجو أبو داكد ،سنن أيب داكد ،كتاب ا٣براج كاإلمارة كالفيء ،ابب ُب تعشّب أىل الذمة إذا اختلفوا ابلتجارات،
برقم (َِّٓ) ،كصححو األلباين ُب صحيح ا١بامع ،برقم (ِٓٓٔ).
(ْ) ىي :أـ ىانئ بنت عم النيب  أيب طالب عبد مناؼ عبد ا٤بطلب بن ىاشم ا٥بامشية ،أخت علي كجعفر ،ا٠بها:
فاختة ،كقيل :ىند ،أتخر إسبلمها ،عاشت أـ ىانئ إىل بعد سنة ٟبسْب ،بلغ مسندىا :ستة كأربعْب حديثا٥ ،با من
ذلك حديث كاحد ،أخرجاه .انظر :أسد الغابة ،َِٗ\ٕ،كاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة.ْٖٓ/ٖ ،
(ٓ) ىو ا٢بارث بن ىشاـ بن ا٤بغّبة بن عبد هللا بن عمرك بن ٨بزكـ كقيل :إنو بعض بِب زكجها منها ،أك من غّبىا كزكجها
كاف ىبّبة بن كىب بن عمر بن عائذ بن عمراف بن ٨بزكـ كىو األشبو أسلم يوـ الفتح كاستشهد ابلشاـ .انظر :أسد
الغابة ،ّْٔ\ُ ،كاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة.ٕٔٗ\ُ ،
(ٔ) أخرجو البخارم ،ابب الصبلة ُب الثوب الواحد ملتحفا بو برقم(ّٕٓ )جُ\صَٖ ،ك ابب أماف النساء كجوارىن
كجوارىن برقم(ُٖٓٔ)ج ْ\صََُ ،ك مسلم ،ابب استحباب صبلة الضحى ،كأف أقلها ركعتاف ،كأكملها ٜباف
ركعات ،برقم(ّّٔ) جُ\ صْٖٗ.
(ٕ) ىو :عمر بن ا٣بطاب بن نفيل بن عبد العزل بن رايح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح  ،كيكُب أاب حفص(َْؽ ق-
ِّق) اثين ا٣بلفاء الراشدين ،كأحد ا٤ببشرين اب١بنة ،تزكج النيب  ابنتو حفصة ،قتلو أبو لؤلؤة اجملوسي ُب صبلة
الفجر ،توُب كىو ابن ثبلث كستْب ،انظر :أسد الغابة،ُّٕ\ْ،كاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة.ْْٖ /ْ،
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رجل :مَبس ،يقوؿ :ال ٚبف ،فإذا أدركو قتلو ،كإين -كالذم نفسي بيده  -ال أعلم
مكاف و
أحد فعل ذلك إال ضربت عنقو" (.)1
اجلمع بني حقهم يف السالم والتعايش السلمي وفرض اجلزية:
إف ا١بزية ليست إاتكة مالية ،كال ضريبو بغّب حق ،بل ىي رمز الدخوؿ ٙبت سلطاف الدكلة
اإلسبلمية ،كعدـ التمرد على سلطااها( ،)2كاستحقاقا للدكلة اإلسبلمية على أىل الذمة مقابل ا٢بماية
من أم عدكاف ٰبصل عليهم ُب أنفسهم ،أك أموا٥بم ،أك أعراضهم٩ ،بن يقصدىم ابالعتداء من ا٤بسلمْب
كالكفار ،كاسَبجاع ما أخذ من أموا٥بم ،سواء كانوا يعيشوف مع ا٤بسلمْب ،أـ كانوا منفردين ُب بلد
٥بم( ،)3بل كيقاتل عنهم فبل يسَبقوف ،كقد أفرد اإلماـ البخارم

()4

ُب كتاب ا١بهاد ،كالسّب ( :ابب

يقاتل عن أىل الذمة كال يسَبقوف) (.)5

(ُ) أخرجو مالك بن أنس بن مالك(ُُِْ ىػ )موطأ اإلماـ مالكٙ ،بقيق :بشار معركؼ ك ٧بمود خليل ،مؤسسة
الرسالة ،بّبكت ،ركاية أيب مصعب الزىرم ،ابب االمر ابلوفاء ابألماف ُب سبيل هللا برقم (ُِٗ) ،كقاؿ بعده" :كليس
ا٢بديث ابجملتمع عليو" ،كإسناده ضعيف ١بهالة راك ُب سنده ،كىو أثر منقطع عن عمر انظر :أٞبد أبو بكر
البيهقي(ُُِْىػ ُُٗٗ -ـ) معرفة السنن كاآلاثر ٙ،بقيق :عبد ا٤بعطي قلعجي ،طُ ،دار الوفاء ،ا٤بنصورة.
(ِ) انظر :عبد الفتاح اليافعي(ُِّْقَُُِ-ـ)التعايش اإلنساين كالتسامح الديِب ،طُ ،مؤسسة الرسالة ،دمشق،
صْٔ.
(ّ) انظر :دمحم بن جرير الطربم (ُّٕٖىػ) اتريخ الطربم ،طِ ،دار الَباث ،بّبكت ،ّٕٔ\ّ ،ك أحكاـ أىل الذمةُ،
الذمة.ّْٓ/ ُ،
(ْ) ىو :دمحم بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم أبو عبد هللا البخارم(ُْٗقِٓٔ-ق) حرب اإلسبلـ ،كا٢بافظ ٢بديث
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كلد ُب ٖبارل ،كنشئ يتيما ،ككاف حاد الذكاء مربزا ُب ا٢بفظ ،رحل ُب طلب ا٢بديث ك٠بع من ٫بو
الف شيخٖ ،براساف كالشاـ كمصر كا٢بجاز كغّبىاٝ ،بع ٫بو ََٔ الف حديث اختار ٩با صح منها كتابو "ا١بامع
الصحيح " الذم ىو أكثق كتب ا٢بديث ،كلو ايضا "التاريخ" ك "الضعفاء " ك"األدب ا٤بفرد " كغّبىا ،انظر :عبد
الرٞبن بن أٞبد بن ا٢بنبلي(ُِْٓ ىػ ََِٓ -ـ) طبقات ا٢بنابلةٙ ،بقيق :عبد الرٞبن بن سليماف العثيمْب ،طُ،
مكتبة العبيكاف ،الرايض،ُِٕ\ُ،ك ما بعدىا ،كأٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم(ُُْٕ ىػ)اتريخ بغداد كذيولو،
ٙبقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ٓ\ِ ،كما بعدىا.
(ٓ) انظر :صحيح البخارم ،جْ/ص ٗٔ.
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كا١بزية تعد ٨بففة أكثر من الزكاة على ا٤بسلمْب ،فتعطى على قدر الطاقة ( ،)1كال ٘بب على
امرأة كالصيب كال ٦بنوف كال عاجز ،كال أعمى كال مريض ال يرجى برؤه ،كإف كانوا ميسورين ( ،)2كىي
مقدرة سنواي ال تزيد كإف كاف الذمي ٲبلك ا٤باؿ الكثّب خبلؼ زايدة الزكاة على ا٤بسلم( ،)3كقد
ٚبضع للتقسيط ( ،)4ك ال يعذب أك ٰببس أك يضرب عاجز عن أدائها ( ،)5بل كصل األمر ُب
الدكلة ا٤بسلمة اىل رعاية الذميْب حاؿ عجزىم ،كما فعل ا٣بليفة عمر عندما مر -هنع هللا يضر :-بشيخ
منهم يسأؿ على أبواب الناس ،فقاؿ " :ما أنصفناؾ أف كنا أخذان منك ا١بزية ُب شبيبتكٍ ،ب
ضيعناؾ ُب كربؾ ٍب أجرل عليو من بيت ا٤باؿ ما يصلحو " (.)6
كإذا شارؾ الذمي ُب الدفاع عن دكلة اإلسبلـٗ " ،بقتضى ىذا...أسقط اإلماـ عنهم ا١بزية ،كقد
جرل العمل على ىذا فعبل ُب كثّب من الببلد الٍب فتحها خلفاء ا٤بسلمْب" ( ،)7كثبت إسقاط بعض
بعض قادة جيش عمر ا١بزية مقابل ذلك كأقرىم عليو( " ،)8كُب الببلد اإلسبلمية ُب الوقت ا٢باضر
ذميُّوف ال تؤخذ منهم ا١بزية ُب معظم الدكؿ اإلسبلمية ،كٲبكن توجيو ذلك شرعان أبف يقاؿ :الذميُّوف
ُب ىذه الدكؿ يشَبكوف مع ا٤بسلمْب ُب الدفاع عن دار اإلسبلـ ،كا٤بساٮبة ُب ىذا الواجب ً
تسقط
ا١بزية بعد كجوهبا ،أك ٛبنع كجوهبا أصبلن كما رأينا ُب بعض النماذج التارٱبية السابقة ،فهم يؤدكف

ا٣بدمة العسكرية ،كيساٮبوف ُب الدفاع عن الوطن" (.)9

( )1أنظر :أحكاـ أىل الذمة.ُِٔ\ُ ،
(ِ) انظر :ا٤برجع السابقُُِ / ُ ،ك ِِِك ُُٔ.
(ّ) انظر :ا٤بصدر نفسو .ُِِ / ُ ،
( )4انظر :ا٤بصدر نفسو .ُْٔ\ُ ،
( )5انظر :ا٤بصدر نفسو .ُّٕ\ُ ،
(ٔ) القاسم بن سبلٌـ ا٥بركم البغدادم (د ت)كتاب األمواؿٙ ،بقيق :خليل دمحم ىراس ،دار الفكر ،بّبكت صٔٓ.
(ٕ) حسن بن أٞبد البنا (ُِّْقَُُِ-ـ) ٦بموعة رسائل االماـ الشهيد ،طُ،مؤسسة اقرأ ،القاىرة،صُُّ.
(ٖ) انظر :أٞبد بن ٰبٓب الببلذرمُٖٖٗ( ،ـ) فتوح البلداف ،دار كمكتبة ا٥ببلؿ ،بّبكت صَُٔ.
(ٗ) عبد الكرًن زيداف(َُِْقُِٖٗ-ـ)أحكاـ الذميْب ُب دار اإلسبلـ ،دار الرسالة ،بّبكت ،صُٕٓ.
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ككما سبق اإلشارة أاها مقابل ا٢بماية فتسقط على أىل الذمة إذا مل تتمكن الدكلة من ٞبايتهم،
فإنو ٤با عجز الصحابة عن ٞباية أىل الذمة من أىل ٞبص(٤ ،)1با اضطركا إىل ترؾ مركزىم؛ ٢بضور
الّبموؾ أبمر أيب عبيدة( ،)2ردكا إىل أىل ٞبص ما كانوا قد أخذكه من ا١بزية (.)3
ك لعظم اإلسبلـ أكد على حقهم ُب ا٢بياة ،كحق عيش السبلـ ،فإذا اعتدل مسلم على ذمي
فقتلو عدكاان فإنو يقتل بو عند ا٢بنفية ،يقوؿ عبد هللا ا٤بوصلي ا٢بنفي " )4(:كيقتل ا٢بر اب٢بر ،كابلعبد،
كالرجل اب٤برأة ،كالصغّب ابلكبّب ،كا٤بسلم ابلذمي " (. )5على خبل ؼ قوؿ ا١بمهور كإليك حكم ا٤بسألة
ا٤بسألة ُب ذلك مع ما نذىب إليو من الَبجيح.
 قتل ا٤بسلم ابلكافر الذمي.اتفق الفقهاء على أنو ال يقتل ا٤بسلم ابلكافر ا٢بريب ،كاختلفوا ُب قتلو ابلكافر الذمي.
فذىب ا١بمهور ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة ،إىل أف ا٤بسلم ال يقتل ابلكافر الذمي مستدلْب أبحاديث
منها:

(ُ) من أكسع مدف الشاـ ،كىي اليوـ من احدل ا٤بدف ا٤بشهورة ُب سوراي ،ك تتميز بزراعة ا٣بضركات ،انظر :أٞبد بن
إسحاؽ اليعقويب(ُِِْىػ)البلداف لليعقويب،طُ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،صَُٔ ،ك كماؿ ىاشم
ٞبود(ُّّْقَُِِ-ـ) أطلس العامل العريب ،طُ ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت ،صَٕ.
(ِ) ىو :عامر بن عبد هللا بن ا١براح كأمو أميمة بنت غنم بن جابر  ،من أكائل من أسلم ،كىاجر إىل ا٢ببشة ا٥بجرة
الثانية ،كشهد بدرا ك ا٤بشاىد كلها مع رسوؿ هللا  ،كمات ُب طاعوف عمواس سنة ٜباين عشرة ُب خبلفة عمر بن
ا٣بطاب .كأبو عبيدة يوـ مات ابن ٜباف كٟبسْب سنة .انظر :أسد الغابة ُِٓ /ّ،ك اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة،
ّ\ْٕٓ.
(ّ) انظر :فتوح البلداف ،صُّْ.
(ْ) ىو :عبد هللا بن ٧بمود بن مودكد بن ٧بمود ا٤بوصلي أبو الفضل(ٗٗٓقّٖٔ-ق) كلد اب٤بوصل ،كمات ببغداد ،من
من تصانيفو" ا٤بختار اللغوم " ك " االختيار لتعليل ا٤بختار " ك " ا٤بشتمل على مسائل ا٤بختصر "،انظر :عبد القادر
بن دمحم القرشي(د ت)ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية ،مّب دمحم كتب خانو،كراتشي.ُِٗ/ُ،
(ٓ) عبد هللا بن ٧بمود ا٢بنفي(ُّٔٓىػ ُّٕٗ -ـ)االختيار لتعليل ا٤بختار ،عليها تعليقات٧ :بمود أبو دقيقة ،مطبعة
ا٢بليب ،القاىرة ،ِٔ/ٓ ،ك عثماف بن علي الزيلعي(ُ ُّّىػ)تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ،طُ،
ا٤بطبعة الكربل األمّبية ،بوالؽ ،القاىرة.َُِ/ٔ ،
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ُ -ما ركاه أبو جحيفة -هنع هللا يضر -قاؿ :قلت لعلي  -هنع هللا يضر -ىل عندكم شيء من الوحي إال ما ُب
كتاب هللا؟ قاؿ( :ال كالذم فلق ا٢ببة ،كبرأ النسمة ،ما أعلمو إال فهما يعطيو هللا رجبل ُب القرآف،
كما ُب ىذه الصحيفة) ،قلت :كما ُب الصحيفة؟ قاؿ(( :العقل ،كفكاؾ األسّب ،كأف ال يقتل مسلم
بكافر)) (.)1
ِ -عن علي  -هنع هللا يضر -أف رسوؿ هللا  - -قاؿ (( :ا٤بؤمنوف تكافأ دماؤىم ،كىم يد على من
سواىم يسعى بذمتهم أدانىم ،ال يقتل مؤمن بكافر ،كال ذك عهد ُب عهده ))( ،)2كجعلوا ىذه
األحاديث ٨بصصة للعمومات الواردة ُب القرآف ُب شأف القصاص ،كقولو تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ.....اآليةﮑ ﭼ ( ،)3كقولو تعاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ( ،)4كقولو تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺
﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
 ﭼ

(. )5

كذىب أبو حنيفة هنع هللا يضر كأصحابو ،كما سبق ذكره إىل أف ا٤بسلم يقتل ابلذمي.

(ُ) أخرجو البخارم ،كتاب :شيء مكتوب من عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ابب :كتابة العلم ،برقم ُُُ
(ِ) أخرجو النسائي ُب سننو ،ابب القود بْب األحرار كا٤بماليك ُب النفس ،برقم(ّْٕٓ)ك مسند أٞبد برقم(ُٗٗ) ،ك
األلباين ُب مشكاة ا٤بصابيح ،برقم(ّْٕٓ) كقاؿ عنو صحيح.
(ّ) البقرة.ُٖٕ:
(ْ) اإلسراء.ّّ :
(ٓ) ا٤بائدة.ْٓ:
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مستدلْب بعموميات اآلايت السابقة ،كحديث ((العمد قود))( ،)1كمل ٱبصصوىا ابألحاديث اآلنفة
الذكر ،كعمدكا إىل أتكيلها أبف ا٤براد هبا الكافر ا٢بريب فقط ،كاستدلوا على أتكيلهم ٕبديث((ال يقتل
مؤمن بكافر ،كال ذك عهد ُب عهده)) ،ككجو االستدالؿ عندىم ُب قولو(( كال ذك عهد ُب عهده))
معطوؼ على قولو مؤمن تقديره كال ذك عهد ُب عهده بكافر ،كما ُب ا٤بعطوؼ عليو كا٤براد ابلكافر
ا٤بذكور ُب ا٤بعطوؼ ىو ا٢بريب فقط ،بدليل جعلو مقاببل للمعاىد ،كوف االٝباع قائم على أف ا٤بعاىد
يقتل ٗبن كاف معاىدا مثلو من الذميْب ،فيلزـ أف يقيد الكافر ُب ا٤بعطوؼ عليو اب٢بريب كما قيد ُب
ا٤بعطوؼ ،ألف كركد الصفة بعد متعدد ترجع إىل ا١بميع فيكوف الكبلـ على تقدير :ال يقتل مؤمن بكافر
حريب ،كال ذك عهد ُب عهده بكافر حريب ،كيدؿ ٗبفهومو على أف ا٤بسلم يقتل ابلكافر الذمي(.)2
كقد أيجيب على ىذا االستدالؿ أبنو احتجاج ٗبفهوـ ا٤بخالفة ،كىم ال يقولوف بو ،كقولو ((:كال ذك
عهد ُب عهده)) كبلـ اتـ ال تقدير فيو كىو ينهى عن قتل ا٤بعاىد ،كإف كانوا قد دعموا استدال٥بم
ٕبديث أف النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -قتل مسلما ٗبعاىد ،كقاؿ (( :أان أكرـ من كَب بذمتو))( ،)3كقوؿ عمر كعلي
رضي هللا عنهما ،كىي ال ٚبلوا من مقاؿ(.)4
الَبجيح :ك٭بيل إىل رأم ا١بمهور لقوة حجتهم ُب ذلك ،إال أف يرل اإلماـ ُب القتل ا٤بتعمد ُب حق
أىل الذمة ما يؤثر على سبلـ حق ا٤بواطنة ١بميع الساكنْب ٙبت حكم الدكلة ا٤بسلمة ،فلويل األمر
عندىا خيار اٚباذ ما يراه مناسبا من األحكاـ ا٤بعتربة ُب الشريعة الٍب غايتها ٙبقيق مصاحل العباد ُب
العاجل كاآلجل.
(ُ) جزء من حديث أخرجو الدارقطِب ُب سننو عن عمرك بن دينار عن ابن عباس مرفوعا برقم (ُّّٔ) (ُّّٖ)
جْ\صِٖ ،كقاؿ :عنو األلباين صحيح ،انظر :صحيح ا١بامع الصغّب كزايداتو برقم (ُّْْ).
(ِ) انظر :تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائقَُْ\ٔ ،

(ّ) ا٢بديث عن ابن البيلماين  ،عن ابن عمر قاؿ عنو الدار قطِب":

مل يسنده غّب إبراىيم بن أيب ٰبٓب كىو مَبكؾ

ا٢بديث ،كالصواب عن ربيعة ،عن ابن البيلماين مرسل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كابن البيلماين ضعيف ال تقوـ بو حجة إذا
كصل ا٢بديث فكيف ٗبن يرسلو" سنن الدار قطِب(ُِْْ ىػ  ََِْ -ـ )علي بن عمر الدارقطِبٙ ،بقيق :شعيب

األرنؤكط كآخركف ،طُ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت برقم (ِّٗٓ)ج ْ\صُٔٓ.

(ْ) انظر :نيل األكطار شرح منتقى األخبارٙ ،بقيق :عصاـ الدين الصبابطي ،طُ ،دار ا٢بديث ،مصر،ص ٕ\ُٕ كما
بعدىا.
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قيم عيش التسامح والسالم االتتماعي مع ي ر ادلسلمني:
تعد ٞبل مشاعر السبلـ لغّب ا٤بسلمْب ُب اإلسبلـ ،كالتسامح أعلى درجات القيم ،كأ٠بى
مراتب ا٤بثالية ا٤بتمثل أيضا ُب:
ُ-

الرب كالقسط ألقرابء ا٤بسلمْب من ا٤بشركْب :قاؿ تعاىل ُب القرآف العظيم :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ( ،)1فأابح هللا للمؤمنْب بر كصلة من مل يظاىر عليهم من ا٤بشركْب،
كاإلقساط إليهم ( ،)2كرفع عنهم ا٢برج ُب ذلك ،ما داـ موقفهم منهم لزكـ السلم ،كعدـ مقاتلتهم،
كالسعي ُب إخراجهم من دايرىم ،أك االستيبلء على أموا٥بم ،كىذا قمة العدؿ ُب اإلسبلـ ،كرمزية
عالية ُب حرصو على تبادؿ عيش السبلـ حٌب مع ا٤بخالفْب ،كمد يد الصفح كالسبلـ إىل ا٤بسامل ،ال
ييستثُب من ذلك إال كقوع االعتداء ا٢بريب ،ك ضركرة صده ،ككقوع ا٣بيانة للعهد كا٤بيثاؽ ،ا٤بضركب

للسبلـ بْب ا٤بسلمْب كالكفار ،أك تشكيل أم مصدر هتديد على ا٤بسلمْب ،ٲبسهم ُب دينهم

كأنفسهم ،حيث حذر هللا ا٤بؤمنْب من الوقوع ُب رىن الفسحة للسبلـ الكاذب ا٤بؤدم للخنوع ،كمد
يد السلم إىل الساعي عليهم اب٢برب الواقف ُب كجو الدعوة ،الغّب مسلٌم بعدـ اإلكراه ُب الدين.
فالسبلـ مبذكؿ للمسامل ،كالقوة ضركرة ٤بواجهة من ٰبارب الدين ،ككبح ٝباح النفوس الطا٧بة ُب
زعزعة أمن ا٤بسلمْب ،كالنيل منهم ،كعيش السبلـ اليوـ منوط ابحتياطات امتبلؾ القوة ا٤برىوبة الذم
ال ييعَبؼ فيو إال ابلقوم ،كحيث ال يرد كيد التآمر إال االستعداد لتهديدات األعداء (. )3

(ُ) ا٤بمتحنة.ٗ – ٖ :
( )2انظر :مفاتيح الغيب = التفسّب الكبّب ِٗ\َّٓ.
( )3انظر :سيد قطب(َُِْىػ) ُب ظبلؿ القرآف ،طُٕ ،دار الشركؽ ،بّبكت ،القاىرة.ّْْٓ/ٔ ،
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 -2جواز الصدقة كا٥بدية ا٤بتبادلة معهم :قاؿ تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ( ،)1فأمر ابلصدقة ُب اآلية على كل
من سألك من كل دين( ،)2كقد قبل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -ىدية ا٤بقوقس ملك مصر( ،)3كأجاب يهودم
دعاه إىل خبز شعّب ،كإىالة سنخو (. )5(،)4
 -3حسن ا١بوار ٥ب ػػم :قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﭼ(.)6
كا٤براد اب١بار ا١بنب ُب أحد التفسّبين :ىو ا١بار اليهودم ،كالنصراين( ،)7فاإلحساف؛ من لْب
الكبلـ ،كبسط الوجو ،كاألدب الفاضل ،كاللفظ ا١بميل ،كا٣بلق الكرًن ،كا١بوار ا٤بسامل ،كحق العيش
اآلمن ُب ظبلؿ اإلسبلـ ،مبذكؿ للمؤمن كالكافر؛ لكماؿ توجيهاتو ُب ا٢بظ على مكارـ األخبلؽ،
الذم يلتزمها أبناؤه ُب تعاملهم مع اآلخرين ليعلم ا١بميع أف اإلسبلـ دين السبلـ (. )8

(ُ) البقرة.ِِٕ :
(ِ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.َّٕ\ُ،
(ّ) انظر :دمحم بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية (ُُْٓىػ ُْٗٗ/ـ)زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد ،طِٕ ،مؤسسة الرسالة،
بّبكت ،مكتبة ا٤بنار اإلسبلمية ،الكويت.ُٕ /ٓ،
(ْ) اإلىالة :كل ما يؤدـ بو من الدسم ،ك السنخو :ا٤بتغّبة ،انظر :ا٤بعجم الوسيط ،ُّ\ُ،كلساف العرب.ِٕ\ّ،
(ٓ) أخرجو البخارم ،ابب شراء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلنسيئة ،برقم(َِٗٔ)جّ\ٔٓ ،من حديث أنس.
(ٔ) النساء.ّٔ :
(ٕ) انظر :جامع البياف عن أتكيل آم القرآف ،َُ/ٕ ،كتفسّب القرآف العظيم.ِٖٗ/ِ،
(ٖ) انظر :خبلصة الكبلـ ُب تفسّب آايت األحكاـ ،صَُٓ.
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 -4حسن ا٣بلق ك ا٤بعاملة معهم :قاؿ تعاىل :لنبيو دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ

()1

 ،فليس النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -للعرب فقط ،بل للعا٤بْب أٝبع ،و قاؿ تعاىل :ﭽ ﯦ

ﯧﯨﭼ

()2

 ،كالحظ أنو مل يقل تعاىل كقولوا للمسلمْب حسنا ،بل خرج إبحسانو ُب

القوؿ ك ا٤بعاملة ،من دائرة اللزكـ ُب ذلك بْب ا٤بسلمْب؛ ليجعل اإلحساف يشمل كل الناس بكل
أداياهم (. )3
 -5الزايرة كعيادة ا٤بريض كإجابة الدعوة كالتعزية :عن أنس -هنع هللا يضر -قاؿ :كاف غبلـ يهودم ٱبدـ النيب
ملسو هيلع هللا ىلص ،-فمرض فأاته النيب يعوده ،فقعد عند رأسو فقاؿ لو (( :أسلم)) فنظر إىل أبيو كىو عنده فقاؿلو :أطع أاب القاسم  ،فأسلم ،فخرج النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كىو يقوؿ(( :ا٢بمد هلل الذم أنقذه من النار))(.)4
النار))(.)4
 -6جواز السبلـ كرده عليهم ،إذا جاءكا بلفظو -السبلـ عليكم ،-كإال فبل يرد عليهم ،أك يقاؿ
٥بم( :كعليكم ) (.)5
 -7حريتهم ُب العبادة كالشعائر الدينية :فقد قاـ كفد نصارل ٪براف بشعائرىم فصلوا إىل ا٤بشرؽ ُب
مسجد النيب -ملسو هيلع هللا ىلص  ،)6( -كقاؿ :يوما عمر لعجوز نصرانية ،أسلمي تسلمي ،فأبت
(ُ) األنبياء.َُٕ:
(ِ) البقرة.ّٖ:
(ّ) انظر :تفسّب القرآف العظيم ،ْٕٓ/ُ ،ك :عبد الرٞبن السيوطي(ُِّْىػ ََِّ -ـ) الدر ا٤بنثور ُب التفسّب
اب٤بأثور ،دار الفكر ،بّبكتُ.َُِ/
(ْ) أخرجو البخارم ،ابب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو ،كىل يعرض على الصيب اإلسبلـ برقم(ُّٔٓ )
جِ\ْٗ.
(ٓ) انظر :يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب(ُّٕٖىػ)التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيدٙ ،بقيق :مصطفى بن أٞبد
أٞبد العلوم ،دمحم عبد الكبّب البكرم ،كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ا٤بغرب ،ٖٗ/ُٕ ،كأٞبد بن علي بن
حجر العسقبلين(ُّٕٗق)فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قاـ
إبخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو٧ :بب الدين ا٣بطيب ،عليو تعليقات العبلمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز،
دار ا٤بعرفة ،بّبكت ِْ/ُُ ،كما بعدىا.
(ٔ) انظر :عبد ا٤بلك بن ىشاـ(د ت) السّبة النبويةٙ ،بقيق :مصطفى السقا ك آخركف ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.ْٕٓ /ُ،
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فقاؿ عمر :اللهم فاشهد (ٍ ،)1ب تبل قولو تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ(.)2
ك٥بم ُب تعاطي ما يعتقدكنو يمباحان ُب ملتهمٗ ،با ال يعود ابلضرر على مسلم ،ك ٲبنعوف من إظهار

شعائرىم ،أك يطعموف ماال ٰبل ُب اإلسبلـ مسلما من طعامهم ،كذلك ٧بافظة على مشاعر ا٤بسلمْب
الذين يعيشوف بْب أظهرىم كٱبضعوف لسلطاف دكلتهم ،كىم يركف أف ذلك ٧برـ شرعان عندىم (.)3
 -8ا٢بوار كاجملادلة ابلٍب ىي أحسن ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ...ﭼ( ،)4كأرل أف ضابطو أف يتصدر للحوار معهم ،كاجملادلة كالنقاش علماء ك٨بتصْب،
عندىم من العلم ما بو يقيموف ا٢بجة عليهم ،كمن ا٤بعرفة ما يستطيعوف بو تفنيد الشبو العالقة ُب
رؤكسهم ،كمن اللْب كالرفق ما بو يكسبوف القلوب ،كمن سعة الصدر كا٢بلم ما بو يواجهوف القوؿ
القاسي ،كالكبلـ النايب ،أما عامة الناس فيحجر عليهم الدخوؿ معهم ُب نقاش ديِب كجداؿ ،حٌب
ال تتعلق بقلوهبم شبهة ،أك تقصر أفهامهم ُب الرد على قوؿ ابطل ،أك يتصرفوف إزاء ما يسمعوف
بقوؿ أك فعل ٰبتاج حلم كصفح؛ إال ما يكوف من لزكـ التعايش ُب ظل اجملتمع كالبيئة الٍب ٘بمعهم
إف كانوا من أىل الذمة؛ كحدكد دعوهتم إظهار ٧باسن كٝباؿ اإلسبلـ ُب حسن ا٤بعاملة؛ فا٤بسلم
كتاب ييقرأ ُب تعاملو ،قبل أف يتكلم بلسانو " ،فقد ذـ سبحانو من جادؿ بغّب علم ،أك ُب ا٢بق
بعدما تبْب ،كمن جادؿ ابلباطل" (. )5

(ُ) انظر:أٞبد بن دمحم القرطيب (ُّْٖق) ا١بامع ألحكاـ القرآف= تفسّب القرطيبٙ ،بقيق :أٞبد الربدكين كإبراىيم
أطيفش،طِ ،دار الكتب ا٤بصرية ،القاىرة،ْْ/ُّ ،كالدر ا٤بنثور ُب التفسّب اب٤بأثور ،ِِ/ِ ،كاتريخ دمشق ِّْٗ/
(ِ) البقرة.ِٓٔ:
(ّ) انظر :أحكاـ أىل الذمة،ُٖٖ/ِ ،كّ\ُُِْ كما بعدىا.
(ْ) العنكبوت.ْٔ:
(ٓ) أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية(ُُْٗىػ ُٗٗٗ-ـ) ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيحٙ ،بقيق :علي بن حسن ك
ك آخركف ،طِ ،دار العاصمة ،السعودية ،َِّ/ُ ،كانظر :دمحم بن علي الشوكاين(ُُْْق)فتح القدير ،طُ ،دار
ابن كثّب ،دمشق ْ.َِٔ/
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قيم السالم يف اإلسالم مع احلريب( )1و ادلستأمن:
زايدة ُب بياف عظمة اإلسبلـ ُب ٙبقيق السبلـ لغّب معتنقيو إذا دخل ا٢بريب دار اإلسبلـ بغّب أماف
من أحد من ا٤بسلمْب ،أك أماف الدكلة ،ال يقتل جملرد كونو مػن دار ا٢ب ػػرب ،حتػػى يتبْب للجهات ا٤بسئولة
حقيقة دخولو بغّب أماف ،كالدكافع من كراء ذلك فقد جاء أبو سفياف( )2بعد نقض قريش العهد ،فما
قيتل كال أجّب ،كال بلغ مطلبو ُب شد العقد ،كال زايدة ا٤بدة ُب الصلح (. )3
"ك إذا دخل قوـ من ا٤بسلمْب ببلد ا٢برب أبماف ،فالعدك منهم آمنوف إىل أف يفارقوىم ،أك يبلغوا مدة
أمااهم ،كليس ٥بم ظلمهػػم ،كال خيانتهم " (. )4
كُب صعيد ا٤بواجهات ا٢بربية ،إذا اشَبط ا٤ببارز ا٢بريب األماف من غّب مبارزه حٌب يعود إىل ثكنتو
()5
كٰبسن لؤلسّب ،لقوؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
لو ذلك مامل يغدر  ،ي

ﭦ ﭧ ﭼ( ،)6فقد أحسن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-إىل أسرل بدر( ،)7كحث أصحابو ابإلحساف إليهم
حٌب آثركىم ابلطعاـ على أنفسهم (. )8

(ُ) الذم ليس لو عقد أماف كال عهد مع ا٤بسلمْب.
(ٓ) صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ ،أبو سفياف القرشي األموم ،كأمو صفية بنت حزف ا٥ببللية،
أسلم يوـ فتح مكة ،كشهد حنينا ،كأعطاه رسوؿ هللا  من غنائمها مائة بعّب كأربعْب أكقية ،كلد قبل الفيل بعشر
سنْب ،توُب سنة ثبلثْب كقيل إحدل كثبلثْب ،كقيل أربع كثبلثْب ،كىو ابن ٜباف كٜبانْب سنة ،كصلى عليو عثماف بن
عفاف .انظر :أسد الغابة ،ٗ\ّ ،كاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة ،ِّّ/ّ،كما بعدىا.
(ّ) انظر :السّبة النبوية.ّٗٓ /ِ ،
(ْ) دمحم بن إدريس الشافعي(َُُْىػَُٗٗ-ـ)األـ ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.ِّٔ/ْ ،
(ٓ) انظر :ا٤برجع السابق.ِٕٓ/ْ ،
(ٔ) اإلنساف.ٖ:
(ٕ) تقع ُب ا١بنوب الغريب من ا٤بدينة ،بينها كبْب مكة ،ككانت ُب السنة الثانية من ا٥بجرة ،كىو اسم ٤بكاف بو عْب ماء
كاف لرجل ٠بي اب٠بو(بدرا) انظر :دمحم بن موسى ا٥بمداين (ُُْٓ ىػ )األماكن أك ما اتفق لفظو كافَبؽ مسماه من
األمكنةٙ ،بقيقٞ :بد بن دمحم ا١باسر ،دار اليمامة للبحث كالَبٝبة كالنشر ُُُ\ُ ،كما بعدىا.
(ٖ) انظر :تفسّب القرآف العظيم ،ِٖٖ/ ٖ ،كزاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد ،ََُ/ ّ،كٓ.َٔ/
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ك اهى اإلسبلـ عن ا٣بيانة كالغدر كالتمثيل ،كقتل النساء كالصبياف ككبار السن ،كتقطيع الشجر
ا٤بثمر ،كٚبريب العمراف ،كعقر ا٤بواشي لغّب أكل ،كالفساد ابلتحريق ،ك أف ال ييقتل أجّبان كال فبلحان كال

راىب ُب صومعتو ). (1

كٯبيز اإلسبلـ العفو بعدـ اسَبقاؽ أسرل ا٢برب ،كما فعل النيب –صلى هللا عليو كسلم -عند
دخولو مكة (ِ) " ،ك ٲبكن االلتزاـ بعدـ اللجوء إىل السيب كاالسَبقاؽ ،من أىل ا٢برب من انحية
شرعية ،عن طريق عقد اتفاقية مع الدكؿ األخرل على عدـ اللجوء إىل ىذا النظاـ مطلقا " (ّ) .
كللمعاىد حق األمن كالسبلـ إذا دخل دار ا٢برب ،كظهر ا٤بسلموف عليهم ال يتعرضوف لو ألنو
ابؽ ُب أماف ا٤بسلمْب ،كتعد حق ذمتو ابقية ،إذا دخل دار اإلسبلـ بعد خركجو منو؛ لبقاء حقو ُب
األماف ،ابلعهد السابق ما مل ينكثو ،أم :أف لو حق حرية التنقل من كإىل خارج الدكلة ا٤بسلمة ،مع
بقاء حقو ُب العهد ما مل يصدر منو ما ٱبالف النظم ك استقامة ا٤بواطنة ُب قانوف الدكلة ا٤بسلمة (ْ).
كأعجب ما نراه ُب عظيم إرساء قواعد السبلـ مع غّب ا٤بسلمْب ُب اإلسبلـ ،ما قالو صاحب
(ا٥بداية) برىاف الدين ا٤برغيناين ( " ،)5كمن قتل حربيا دخل إلينا أبماف عمدان فإف شاء اإلماـ قتلو؛
كإف شاء أخذ الدية؛ ألف النفس معصومة ،كالقتل عمد ،كالويل معلوـ ،كىو السلطاف " (. )6

( )1انظر :التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ ،ُِٕ\ِ ،ك دمحم بن دمحم الشيباين ا٤بعركؼ اببن األثّب(ُّٗٗقُٕٗٗ-ـ) الكامل ُب
التاريخ ،دار الفكر ،بّبكتِ\ّّٓ.
(ِ) انظر :السّبة النبوية.ُِْ /ِ ،
(ّ) التعايش اإلنساين كالتسامح الديِب ،صُِٖ.
(ْ) انظر :أحكاـ أىل الذمة ُّٕٗ/ّ ،ك ما بعدىا.
(ٓ) ىو :علي بن أيب بكر عبد ا١بليل الفرغاين ا٤برغياين برىاين الدين َّٓ(،ىػ  )ّٓٗ-نسبتو إىل مرغيناف كىي مدينة
من فرغانة كراء اهرم سيحوف كجيحوف الواقعاف ُب آسيا الوسطى ،من أكابر فقهاء ا٢بنفية ،ككتابو "ا٥بداية شرح بداية
ا٤ببتدم" مشهور يتداكلو ا٢بنفية ،كمن تصانيفو أيضان ":منتقى الفركع" ،ك"٨بتارات النوازؿ" ،انظر :دمحم بن عبد الوىاب
النجدم(ُّْٗىػ) ا١بواىر ا٤بضية ،طُ ،دار العاصمة ،الرايض ،ّّٖ/ُ،األعبلـ للزركلي.ّٕ/ٓ ،
(ٔ) علي بن أيب بكر ا٤برغيناين(د ت) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدمٙ ،بقيق :طبلؿ يوسف ،دار احياء الَباث العريب،
بّبكتِ.ّٖٗ /
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الوفاء ابدلعاىدات بني الدول يف الوقت احلايل:
أغلب الدكؿ اآلف قد دخلت مع بعضها البعض ُب عهود صلح كىدنة ،كقد تعارفوا على ذلك
بوجود التمثيل الدبلوماسي ،بل ٦بٌرد االنتساب إىل ىيئة األمم ا٤بتحدة ،يعِب الدخوؿ ُب عهد كصلح

كىدنة ،مع كل الدكؿ األعضاء ،كما ينص على ذلك نظامها الداخلي ،كجرل العرؼ الدكيل اآلف
على أف قطع العبلقات الدبلوماسية بْب بلدين تعِب إلغاء ا٥بدنة بْب البلدين؛ ىذا كلو بغض النظر
عن أنظمة األمم ا٤بتحدة ا٤بخالفة للشريعة اإلسبلمية؛ ألف الذم يعنينا ىنا ىو أمر العهد معهم

كالصلح ،كليس ُب ذلك ٨بالفة للشريعة اإلسبلمية ،ما مل يكن ُب بنود الصلح كالعهد ما يعارض
الشريعة (.)1
طبيعة العالقات يف عامل اليوم تتخذ صورا متعددة منها:
ُ -إنشاء السفارات كإرساؿ البعثات :فلقد اعَبؼ اإلسبلـ اب٤ببعوثْب ا٣باصْب ،كالرسل
الدكليْب ،الذين يوفدكف من طرؼ دك٥بم للقياـ إبحدل ا٤بهاـ لدل الدكلة اإلسبلمية ُب حالة
السلم كا٢برب؛ ٕبق ا٢بصانة كا٢بماية الكاملة ،فمثلهم كمثل ا٤بؤمنْب ،فبل ٯبوز أف تيساء
معاملتهم ،كجعل ٥بم اإلسبلـ حرمة تكفل ٥بم القياـ ٗبمارسة ا٤بهاـ الٍب ابتعثتهم دك٥بم من
أجلها ،كجعلت ٥بم ا٢بصانة عند الوقوع ُب ٨بالفات تعاقب عليها قوانْب الدكلة اإلسبلمية،
كالنموذج الفذ ٥بذه الصورة ،ما ارتكبو كفد بِب حنيفة الذم بعثو مسيلمة الكذاب( ،)2إىل رسوؿ
هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ، -إبقرارىم بنبوة مسيلمة ،فخاطبهم ملسو هيلع هللا ىلص ((:،أما كهللا لوال أف الرسل ال تقتل لضربت
أعناقكما)) (.)3
(ُ) انظر :التعايش اإلنساين كالتسامح الديِب ،صٕٗ.
(ِ) ىو :مسيلمة بن ٜبامة بن كثّب بن حبيب بن ا٢بارث بن عبد ا٢بارث ،أدعى النبوة ،ك قتل ُب معركة اليمامة ،ك عمره
مائة كٟبسْب سنة ،من فتنتو كاف يدخل البيضة إىل القاركرة كىو أكؿ من فعل ذلك ،ككاف يقص جناح الطّب ٍب يصلو
كيدعي أف ظبية أتتيو من ا١ببل فيحلب منها ،انظر :إ٠باعيل بن عمر بن كثّب(َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ)البداية كالنهاية،
ٙبقيق :علي شّبم،طُ ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكتٓ.ُٔ/
(ّ) أخرجو أبو داكد ،سنن أيب داكد ،كتاب ا١بهاد ،ابب ُب الرسل ،برقم (ِِٕٔ) جّ\صْٖ،كأٞبد ُب مسنده عن
نعيم األشجعي ،برقم (ُٖٗٗٓ)جِٓ\صّٔٔ ،كقاؿ ٧بققوه ُب ٦بموعة شعيب األرنؤكط "حديث صحيح بطرقو
كشواىده" كانظر :دمحم بن عبد هللا ا٢باكم(ُُُْىػ َُٗٗ -ـ) ا٤بستدرؾ على الصحيحْبٙ ،بقيق :مصطفى عبد=
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ِٙ -برير االتفاقيات :كتتخذ صوران كأشكاالن ٕبسب ظرؼ الواقع للدكلة اإلسبلمية ،كمن ىذه
الصور:
أ -معاىدات ا١بوار :تعترب ا٤بعاىدة الٍب عقدىا رسوؿ هللا  -بعد ىجرتو إىل يثرب -مع اليهود مثاؿ
طيب ٥بذا النوع ،فقد عاىدىم ،كأقرىم على دينهم كأموا٥بم ،كاشَبط عليهم ،كشرط ٥بم ،ك٩با جاء ُب
ىذه ا٤بعاىدة(( :كأنو من تبعنا من يهود فإف لو النصرة ،كاألسوة غّب مظلومْب ،كال متناصر
عليهم ،...كأف اليهود ينفقوف مع ا٤بؤمنْب ما داموا ٧باربْب ،كأف يهود بِب عوؼ أمة مع ا٤بؤمنْب:
لليهود دينهم ،كللمسلمْب دينهم :مواليهم ،كأنفسهم إال من ظلم ،كأٍب فإنو ال يوتغ (يهلك) إال نفسو
كأىل بيتو...ك أف على اليهود نفقتهم ،كعلى ا٤بسلمْب نفقتهم ،كأف بينهم النصر على من حارب
أىل ىذه الصحيفة ،كأف بينهم النصح كالنصيحة ،كالرب دكف اإلٍب ،كإنو مل أيٍب امرؤ ٕبليفو ،كإف
النصر للمظلوـ...ك أنو ال ٘بار قريش ،كال من نصرىا ،كأف بينهم النصر على من دىم يثرب ...كأنو
ال ٰبوؿ ىذا الكتاب دكف ظامل أك آٍب ،كأنو من خرج فهو آمن ،كمن قعد فهو آمن اب٤بدينة إال من
ظلم كأٍب ،كأف هللا جار ٤بن بر كاتقى ،دمحم رسوؿ هللا . )1( )) 
معاىدات األمان:
ىي ذلك اللوف من ا٤بعاىدات الٍب تبيح لغّب ا٤بسلمْب حق الدخوؿ إىل أراضي الدكلة
اإلسبلمية من غّب ا٤بسلمْب؛ من األجانب الذين خولتهم الدكلة ،كإذا أتخر ا٤بستأمن فزاد على ا٤بدة
ا٤بسموحة لو فبل ٯبوز أف يستباح دمو أك مالو أك عرضو ألجل ذلك ،بل ينذره اإلماـ اب٣بركج ،فإف
خرج فذاؾ ،كإال فينقلب ذميٌان كتلزمو ا١بزية (،)2
كيعتربكف ثبلثة أصناؼ-:

=القادر عطا ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت برقم (ِِّٔ)جِ\صُٓٓ ،ك قاؿ :ىذا حديث صحيح على
شرط مسلم ،كمل ٱبرجاه ،كحسنو األلباين ُب صحيح ا١بامع الصغّب كزايدتو ،برقم (ُّّٗ).
(ُ) السّبة النبوية َّٓ/ُ ،كما بعدىا.
(ِ) انظر :دمحم بن أٞبد السرخسي(ُُْْق ُّٗٗ-ـ)ا٤ببسوط ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت ،ْٖ/َُ،كأبو بكر بن مسعود
الكاساين(َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ) بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ،طِ  ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.َُُ/ٕ ،
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الصنف األكؿ -:ىم الذين مشلهم حق األماف ُب ميداف القتاؿ؛ ألاهم حقنوا دماءىم بسبب
إلقائهم السبلح ،كإعبلف التسليم ،ككفهم عن قتاؿ ا٤بسلمْب ،ك٥بم حرية ا٣بركج آمنْب من ميداف
القتاؿ إىل موطنهم ،ك٥بم حرية دخوؿ الببلد اإلسبلمية ،لقولو تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ(،)1
كالتنكّب ُب كلمة (أحد) يفيد التعميم ،فبل ٲبنع غّب ا٤بسلمْب من حق األماف ،سواء أكاف كتابيان أـ
كثنيا ،امرأة أـ رجبلن (.)2
الصنف الثاين -:كىم األشخاص الذين دخلوا دار اإلسبلـ ٗبدة معينة تقل عن سنة قمرية ٗبقتضى
عقد أماف؛ أك معاىدات صلح ،كذلك بقصد التعليم ،أك التجارة أك السياحة ،فإف زادكا عن السنة
غدك ُب حكم أىل الذمة ،كإذا أتخر ا٤بستأمن فزاد على ا٤بدة ا٤بسموحة لو فبل ٯبوز أف يستباح دمو أك
مالو أك عرضو ألجل ذلك ،بل ينذره اإلماـ (ا٢باكم) اب٣بركج ،فإف خرج فذاؾ ،كإال فينقلب ذميٌان،
كتلزمو ا١بزية (. )3

الصنف الثالث -:ا٢بربيوف ،كىم رعااي الدكؿ غّب اإلسبلمية ،الذين ليس بينهم كبْب الدكلة
اإلسبلمية عقد صلح ،أك معاىدة حسن جوار ،كمن ٍب فهم ٧بتاجوف إىل عقد معاىدة بينهم كبْب
دكؿ ذات سيادة ،لينقلب حكمهم ُب حكم ا٤بستأمنْب ،ككل ىذه األصناؼ ينعت أرابهبا
(ا٤بستأمنوف) أبف ٥بم حق ا٢بصانة كا٢بمايةُ ،ب الدكلة اإلسبلمية ،شريطة عدـ االشتغاؿ ابلتجسس،
كعدـ اإل٘بار ُب األسلحة ،أك األمور الٍب ٙبرـ دار اإلسبلـ التعامل هبا كا٣بمر كالراب ،فواجب عليهم
احَباـ قوانْب الدكلة اإلسبلمية (.)4

(ُ) التوبة.ٔ :
(ِ) انظر :دمحم بن عبد هللا بن العريب( ُِْىػ ََِّ -ـ)أحكاـ القرآفٙ ،بقيق :دمحم عبد القادر عطا ،طّ ،دار الكتب
العلمية ،بّبكت.ْٓٗ /ِ ،
(ّ) انظر :ا٤ببسوط ،ْٖ/َُ،كبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع.َُُ/ٕ ،
(ْ) انظر :دمحم بن أٞبد الشربيِب(ُُْٓىػ) مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج ،طُ ،دار الكتب ،بّبكتّ
 ،ِّٓ/ك سليماف بن دمحم البجٍئرم ٌي(ُّٗٔىػ) حاشية البجّبمي شرح ا٤بنهج ،مطبعة ا٢بليب ،القاىرة.ِٕٗ/ْ ،
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آاثر عموم السالم يف اإلسالم مع ي ر ادلسلمني:
يتجلى لنا ٩با سبق إف اإلسبلـ ا٢بنيف قد أرسى قواعد السبلـ مع غّب ا٤بسلمْبٗ ،با ال يدع
٦باال للشك ُب أنو دين السبلـ للبشرية ٝبعاءٗ ،با كرسو من مبادئ ،ك أرسى من قواعد ،كألزـ أتباعو
من تعاليم ٙبقق ذلك ،ك تربز آاثره على صعيد التعامبلت مع غّب ا٤بسلمْب ُب التايل-:
ُ -التعايش مع أىل الذمة كا٤بستأمنْبُ ،ب داخل الدكلة ا٤بسلمة على قاعدة :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﭼ (.)1
ِ -إحبلؿ السكينة العامة ،كالطمأنينة اجملتمعية حقان ألىل الذمة كا٤بستأمنْب ُب معابدىم ُب الدكلة
اإلسبلمية " ،فبل ٯبوز للمسلم دخوؿ كنائس أىل الذمة إال إبذاهم؛ ألاهم يكرىوف دخو٥بم إليها" (،)2
كيضل حق أماف نساء ،كصبياف الرجاؿ الناقضْب لعهد الذمة قائمان ُب حقهمُ ،ب قانوف الدكلة
اإلسبلمية ،مامل ٰبصل منهم انقض (.)3
ّ -ضمن اإلسبلـ حرية أىل الذمة ،كا٤بستأمنْب ُب اإلقامة ،كالتنقل ُب الدكلة ا٤بسلمة ،ماعدا مكة
كا٤بدينة (.)4
ْ -يسقط حق الدكلة ا٤بسلمة ُب ا١بزية ،عند عدـ القدرة على الوفاء ُب ٞباية رعاايىا من أىل
فمسقط ما عليو ،ساقط مالىو (. )5
الذمة؛ ي

ٓ -تعدت الرعاية ُب الدكلة ا٤بسلمة ُب الوصوؿ إىل الذمي الساكن ُب أكساط ا٤بسلمْب(. )6

(ُ) البقرة.ِٓٔ :
(ِ) مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ا٤بنهاج ٔ ،ٕٖ/كانظر :دمحم بن موسى الد ً
َّمّبم الشافعي(ُِْٓىػ ََِْ -ـ) النجم
الوىاج ُب شرح ا٤بنهاج ،طُٙ ،بقيق١ :بنة علمية دار ا٤بنهاج ،جدة.ُْٗ/ٗ ،
(ّ) انظر :مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ا٤بنهاج.ٖٓ /ٔ ،
(ْ) انظر :دمحم بن أٞبد ا٣بطيب الشربيِب(د ت) اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعٙ ،بقيق :مكتب البحوث كالدراسات،
دار الفكر ،بّبكت ،ِٕٓ/ِ،ك أبو بكر بن دمحم الدمياطي(ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ) إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح
ا٤بعْب ،طُ ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت ْ.ِّٖ/
(ٓ) انظر :فتوح البلداف ،صُّْ.
(ٔ) انظر :كتاب األمواؿ ،أليب عبيدة ،صٔٓ.
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ٔ -تقوـ الدكلة ا٤بسلمة ابلتعويض ألم متضرر داخل الدكلة ٢بقو ضرر بدين؛ أك مادم جراء أحداث
قائمة ،أك سياسات استثنائية مضرة ،ليست ان٘بة عن أخطاء ،أك عقوابت يعاقب ٗبوجبها القانوف ُب
الدكلة ا٤بسلمة ،قاؿ النوكم " :يلزمنا الكف عنهم ،كضماف ما نتلفو عليهم نفسا كماال" (. )1
ٕ -سفارات ٛبثيل األجنيب ،كرعاايىا آمنة كمؤمنة ُب الدكلة اإلسبلمية ).(2
ٖ -الوفاء كعدـ الغدر ،ك ا٣بيانة كٙبرًن التمثيل ،شريعة رابنية ،كمواد دستورية ُب الدكلة ا٤بسلمةُ ،ب
تعامبلهتا احمللية ك الدكلية (.)3
ٗ -أتمْب رأس ا٤باؿ األجنيب ،ا٤بودع  -العامل أك ا٤بستثمرُ -ب الدكلة اإلسبلمية من ا٤بصادرة أك
ا٢بجر ،كإف كانت دكلتو ٧باربة للمسلمْب ،شرط الرباءة لرأس ا٤باؿ من الدعم ا٤بايل للحرب ،ككجود
عائد مصلحي مشَبؾ بْب الدكلة ك ا٤بستثمر(.)4
َُ -حق أماف أسّب ا٢برب ُب اإلحساف إليو ،كاألماف من التعذيب ،أك االنتقاص من كرامتو،
كحقو ُب عدـ اإلخفاء القسرم بعكس تصرفات أنظمة ا٢بكم الدكلية ،القائمة بتعذيب األسرل،
كاالمتهاف من كرامتهم ،كاإلخفاء القسرم(.)5
ُُ -عدـ التمييز ،كاللعب ٗبصطلحات األلفاظ ،كصرفها عن إرادة قائليها كحقائقها ،كازدكاجية
التعامل فيما يتعلق ٕبقوؽ اإلنساف كا٢برية ،كحق التعايش ،من األنظمة القائمة اليوـ ،إذ تتعامل ُب
كل بلد ،كمع كل جنس ،كأصحاب كل داينةٗ ،بعايّب ازدكاجية بعيدان عن العدؿ كا٢بق ،كمهدد

للسلم اجملتمعي ،كالسبلـ الدكيل(.)6

(ُ) ٰبٓب بن شرؼ النوكم(ُِْٓىػََِٓ-ـ) منهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقوٙ ،بقيق :عوض قاسم أٞبد،
طُ ،ار الفكر ،صُّْ ،كانظر :مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج ،ٕٓ/ٔ ،كما بعدىا.
(ِ) انظر :التعايش اإلنساين كالتسامح الديِب ُب اإلسبلـ ،صٕٗ.
(ّ) انظر :الكامل ُب التاريخ.ّّٓ/ِ،
(ْ) انظر :األـ ِٗٔ/ْ،كَّّ كَّٖ ،كا٤ببسوط ،ٗٓ/َُ ،ك تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق.ِٔٗ/ّ ،
(ٓ) انظر :تفسّب القرآف العظيم ،ِٖٖ/ٖ ،كالكامل ُب التاريخ.ُِٖ/ِ ،
(ٔ) انظر :الكامل ُب التاريخ ،ْْٓ/ِ ،كالسّبة النبوية.ُّْ/ّ ،
45

ُِ -حب ا٣بّب ُب اإلسبلـ للناس ٝبيعا ،كنشر احملبة بينهم ،كترسيخ قيم السبلـ ُب العامل ،كإرادة
الصلح العادؿ ،كمد يد السبلـ يسبق نذير القتاؿ ،كمقدـ على خيار اٚباذ ا٢برب مع ا٤بخالفْب؛
على خبلؼ األنظمة القائمة على استضعاؼ اآلخر؛ كاستعباده كاهب ثركتو (.)1
ُّ -تلتزـ الدكلة ا٤بسلمة ابلوفاء بعقد االتفاقيات مع األعداءٗ ،با ٯبيزه الشرعٍ ،ب ٗبا يفرضو كاقع
اليوـ ،مثل -:عدـ اسَبقاؽ األسرل (.)2
ُْ -تشارؾ الدكلة ا٤بسلمة ُب أم ٧بفل أك ٘بمع دكيل ،يهدؼ إىل نصرة ا٤بظلوـ ،كتعزيز قيم
السبلـ ُب العامل ،فقد استحسن اإلسبلـ مثل حلف الفضوؿ ( ،)3ك٠بي كذلك؛ ألاهم ٙبالفوا أف ترد
الفضوؿ على أىلها ،ك أال يغزكا ظامل مظلوما.
كقد قاؿ النيب -ملسو هيلع هللا ىلصُ ،-ب ىذا ا٢بلف ((:لقد شهدت ُب دار عبد هللا بن جدعاف( )4حلفان ما
أحب أف يل بو ٞبر النعم ،كلو أدعى بو ُب اإلسبلـ ألجبت))(.)5

(ُ) انظر :الكامل ُب التاريخ.ْٕٔ/ِ ،ك
(ِ) انظر :التعايش اإلنساين ،كالتسامح الديِب ُب اإلسبلـ ،صُِٖ.
(ّ)كاف حلف الفضوؿ ىذا قبل البعثة بعشرين سنة ،ككاف أكرـ حلف كأشرفو ،كأكؿ من تكلم بو كدعا إليو الزبّب بن عبد
ا٤بطلب ،ككاف سببو أف رجبلن من زبيد قدـ مكة ببضاعو ،فاشَباىا منو العاصي بن كائل ،ككاف ذا قدر ٗبكة كشرؼ=،
فحبس عنو حقو ،فاستعدل عليو الزبيدم األحبلؼ :عبد الدار ،ك٨بزكما كٝبع ،كسهما ،كعدل بن كعب ،فأبوا أف
يعينوا على العاص ،كزبركه (أى ًم انٍػتىػ ىهيركهي) فلما رأل الزبيدم الشر ،أكَب على أيب قبيس عند طلوع الشمس- ،كقريش ُب
أنديتهم حوؿ الكعبة ،-فصاح ،كأنشدىم شعران ،قاـ على إثره الزبّب بن عبد ا٤بطلب ،فاجتمعت ىاشم كزىره ،كتيم بن
مره ،ككاف حلف الفضوؿ ،فانصفوا الزبيدم من العاصي ،انظر :البداية كالنهاية.ّٓٓ /ِ ،
(ْ) رجل اشتهر اب١بود ،كمات ُب ا١باىلية ،انظر:اإلصابة.ّّ\ْ،
(ٓ) أخرجو البيهقي ،السنن الكربل ،ابب إعطاء الفيء على الديواف كمن يقع بو البداية برقم(ََُّٖ)جٔ/صٔٗٓ ،ك
ك انظر :البداية كالنهاية ،ّٕٓ /ِ،كصححو ابن ا٤بلقن(ُِْٓىػََِْ-ـ) البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث كاألاثر
الواقعة ُب الشرح الكبّبٙ ،بقيق :مصطفى أبو الغيط ك آخركف ،طُ ،بدكف.ِّٓ/ٕ ،
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انفظم انثبَي :ـ

يرتكزاد تعزيز انضالو ثني ادلضهًني

وفيه ،ثالثخ يجبدث:

ادلجذث األول :يف اإلعاا عُ اخاتتال..
ادلجذث انثبَي :يف أصش احلكى انرشي .
ادلجذث انثبنث :انىاججبد واألتالق اجملتًعيخ.
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ادلجذث األول:ـ ـ ـ ـ ـ

يف اإلعاا عُ اخاتتال.

وفيه يطهجبٌ:

ادلطهت األول :اخاتتال .ادلاهجي.
ادلطهت انثبَي :انتىجه

انضيبصي.

48

ادلطهت األول :اخاتتال .ادلاهجي.

مفهوم االختالف.
أكال -:االختبلؼ لغة:
يعِب التغاير ،ك التفاكت ،ك التناقض ،تقوؿ :اختبلؼ ا٤بػذاىب الدينيٌة ،ك تقػوؿ -:اختلف

الرأم :تغايرا ،أم ذىب كل منهما إىل خػبلؼ ما ذىػب إليو اآلخػر ،ك مل يتفقا ،ك
الصػديقافُ :ب َّ
اختلػف مع أخيو على ا٤بّباث ،كالتغاير عدـ ا٤بشاهبة (.)1
اثنيا -:االختبلؼ اصطبلحا:

االختبلؼ ُب ا٤بعُب االصطبلحي عند الفقهاء يعِب" االختبلؼ ُب اآلراء ،كالنحل كاألدايف،
كا٤بعتقدات فيما يسعد اإلنساف بو ،أك يشقى ُب الدنيا ،كاألخرة "(.)2
حقيقتو و وتوده:
إف حقيقة ا٣ببلؼ الذم يعنينا ىنا ىو تباين كجهات النظر حوؿ ا٤بوضوع الواحد ٗبستند
دليل؛ أك الفهم منو ،كذلك أف هللا قدر بْب الناس مقادير العقوؿ كاألفهاـ كما قسم بينهم الرزؽ كأمر
ا٤بعيشة ،كالناس حوؿ ا٤بسألة الواحدة ا٤بطركحة للنقاش كالتفاىم ،يتفاكتوف ُب طريقة حلها ،كطريقة
تشخيصها ،كاألسلوب األمثل للقياـ هبا ٗبا تطيقو عقو٥بم من القدرات ،كٛبليو عليهم خلفياهتم
الفكرية ،كالطبيعة النفسية ،كطرؽ التحليل كاالستنباط للمسألة ا٤بطركحة ( ،)3ك٤با كاف اختبلؼ
األنظار ،كتشعب اآلراء تبعا لذلك ٩با تقتضي طبيعة اإلنساف ،كال ٲبكن االنفكاؾ عنو ،جعل هللا
احملكم ُب كتابو بْب كاضح ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

( )1انظر :ا٤بعجم الوسيط.ُِٓ\ُ ،
( )2إبراىيم بن موسى الشاطيب(ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ) االعتصاـٙ ،بقيق :سليم بن عيد ا٥ببليل ،طُ ،دار ابن عفاف،
السعودية.ُٕٔ\ِ ،
(ّ) انظر :اقتضاء الصراط ا٤بستقيم.ُْٗ\ُ ،
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ﮡ ﭼ ( ،)1كأمهات الفضائل الٍب ال ٱبتلف حو٥با العقبلء بينة ،فبل ٯبوز التبلعب فيما جاء
ُب ذلك من أحكاـ ،كال ا٣بركج عما فيها من تشريع ،كال االلتفات اىل شواذ التأكيل ،قاؿ تعاىل:
ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﭼ

()2

ك٥بذا جاء

اختبلؼ األئمة األعبلـ ُب فهم الدين فيما فيو مصوغ لبلجتهاد ،كليس اختبلفا ُب أصل الدين ،كفق
قواعد كأصوؿ اثبتة ال ٱبرج أحدا عنهاٍ ،ب ٗبا منح هللا كل ٦بتهد من فهم للنص ،كحسن استنباط
٤براد الدليل كاحتماالتو ،كجعل للمصيب أجرين ،كا٤بخطئ ا٤ببتغي الصواب أجرا ،كقد كجد
االختبلؼ حقيقة بْب األئمة ككمثاؿ على ذلك:
ُ -تعيْب قراءة الفاٙبة ُب الصبلة :
فعند مالك ( ،)3ك الشافعية ( ،)4كا٢بنابلة على ا٤بشهور من قو٥بم ( ،)5قالوا :بوجوب قراءة
الفاٙبة ُب الصبلة ،كال تصح بدكاها.
كذىب ا٢بنفية (،)6إىل أف قراءة الفاٙبة ليست فرض ،ك ٯبزئ قراءة ثبلث آايت من أم سورة.
ِ -الطمأنينة ُب الركوع ك السجود :
()9

فعند ا٤بالكية( ،)7ك الشافعية( ،)8ك ا٢بنابلة

(ُ) آؿ عمرافٕ :
(ِ) آؿ عمرافٕ :
(ّ) انظر :دمحم بن أٞبد الدسوقي(ُُْٕقُٗٗٔ-ـ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب،طُ ،دار الكتب العلمية،
بّبكت َّٖ\ُ ،كما بعدىا.
(ْ) انظر :األـ ،ُِٗ\ُ ،كمنهاج الطالبْب بشرح النوكم ،صُْٔ ،كمغِب احملتاج للشربيِب.ُِٕ\ُ ،
(ٓ) انظر :موفق الدين الشهّب اببن قدامة ا٤بقدسي(ُُْْ ىػ  ُْٗٗ -ـ) الكاُب ُب فقو اٞبد ابن حنبل،طُ ،دار
الكتب العلمية ،بّبكت.ِْٔ\ُ ،
(ٔ) انظر :ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم.َٓ\ُ ،
(ٕ) انظر :حاشية الدسوقي.ّٖٕ\ُ،
(ٖ) انظر :إعانة الطالبْب على حل الفاظ فتح ا٤بعْب ،ُْٖ\ُ ،ك مغِب احملتاجَّْ\ُ ،كّٓٔ.
(ٗ) انظر :الكاُب ُب فقو أٞبد بن حنبل.َِٓ\ُ ،
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على ما صححو ابن ا٢باجب( ،)1كأبو يوسف ( ،)2من ا٢بنفية ،إىل أف الطمأنينة فرض ،تبطل
تبطل الصبلة بَبكها (. )3
كذىب أبو حنيفة ( ،)4كدمحم ( ،)5رٞبهما هللا ،إىل أف الطمأنينة ليست من فرائض الصبلة ،بل
ىي كاجب على ٚبريج الكرخي(.)6
(ُ) ىو عثماف بن عمر أيب بكر ا٤بعركؼ اببن ا٢باجب -أبو عمرك ،كردم األصلْٔٔ-َٓٗ(،ق) كلد ُب اسناء ،كنشأ
كنشأ ُب القاى رة ،كدرس بدمشق رجع إىل مصر فاستوطنها ،من كبار العلماء ابلعربية ،كفقيها من فقهاء ا٤بالكية ،ابرعا
ُب العلوـ األصولية ،ككاف ثقة حجة ،متواضعا ،عفيفا .من تصانيفو٨ (:بتصر الفقو) ك(منتهى السوؿ كاألمل ُب علمي
األصوؿ كا١بدؿ) ُب أصوؿ الفقو ،ك(جامع األمهات) ُب فقو ا٤بالكية .انظر :الواُب ابلوفيات ،ُِّ\ُٗ ،ك األعبلـ
للزركلي.ُُِ\ْ ،
(ِ) ىو يعقوب بن ابراىيم بن حبيب ،القاضي االماـ ،من كلد سعد بن حبتو االنصارم صاحب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص- (.
ُُٖ ق) .أخذ الفقو من أيب حنيفة كىو ا٤بقدـ من اصحابو عنده كيل القضاء للهادم كا٤بهدم كالرشيد ،كىو أكؿ من
٠بي قاضي القضاة ،كاٚبذ زاي خاصا للعلماء كثقو أٞبد كابن معْب كابن ا٤بديِب ،قيل :انو أكؿ من كضع الكتب ُب
أصوؿ الفقو ،من تصانيفو( :ا٣براج)ك(أدب القاضي ) كغّبه ،انظر :عبد القادر بن دمحم ا٢بنفي (د ت) ا١بواىر ا٤بضية
ُب طبقات ا٢بنفية ،مّب دمحم كتب خانو ،كراتشي ،َِِ\ِ ،ك األعبلـ للزركلي.ُّٗ\ٖ ،
(ّ) انظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب.ُِْ\ُ ،
(ْ) ىو النعماف بن اثبت التيمي أبو حنيفة الكوُب ،كقيل أنو من أبناء فارس(ََُٖٓ-ق)إماـ ا٢بنفية ،ك (فقيو أىل
العراؽ) قاؿ عنو بن ٰبي بن معْب :كاف أبو حنيفة ثقة ُب ا٢بديث ،ككاف من الطبقة السادسة الذين عاصركا صغار
التابعْب ،خلف علما عظيما ،أصبح الناس عالة على فقهو ُب بغداد ركل لو الَبمذم كالنسائي رتبتو عند بن حجر
فقيو مشهور ،انظر :أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين(َُْْقُْٖٗ-ـ)هتذيب التهذيب ،طُ ،دار الفكر،
بّبكت،ِِٗ\ْ ،ك يوسف بن عبد هللا القرطيب(د ت) االنتقاء ُب فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء مالك كالشافعي كأيب
حنيفة ،دار الكتب العلمية ،بّبكت صُِّكما بعدىا.
(ٓ) ىو دمحم بن ا٢بسن بن فرقد (ُُُّٖٗ-ق) نسبتو لبِب شيباف ابلوالء ،ك أصلو من(حرستا ) من قرل دمشق كلد
بواسط كن شأ ابلكوفة .إماـ ُب الفقو كاألصوؿ ،اثين أصحاب أيب حنيفة بعد أيب يوسف من اجملتهدين الناشرين لعلم
أيب حنيفة بتصانيفو الكثّبة .كيل القضاء للرشيد ابلرقةٍ ،ب عزلو .ك استصحبو معو إىل خراساف ،مات دمحم ابلرم .من
تصانيفو(:ا١بامع الكبّب) (ا١بامع الصغّب) (ا٤ببسوط األصل) ك غّبىا ،انظر :ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية،
ِ\ِْ ،ك األعبلـ للزركلي.َٖ\ٔ ،
( )6ىو عبيد هللا بن ا٢بسْب ،أبو ا٢بسن الكرخي(ََِّْٔ-ق) فقيو حنفي ،انتهت إليو رائسة ا٢بنفية ابلعراؽ ،مولده
مولده ابلكرخ ككفاتو ببغداد ،من تصانيفو" :رسالة ُب األصوؿ الٍب عليها مدار فركع ا٢بنفية" ك( شرح ا١بامع الصغّب)
الصي ىمرم ا٢بنفي(َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ
ك( شرح ا١بامع الكبّب) ،ككبلٮبا ُب فقو ا٢بنفية ،انظر :ا٢بسْب بن علي َّ
)أخبار أيب حنيفة كأصحابو ،طِ ،عامل الكتب ،بّبكت صُٔٔ ،ك األعبلـ للزركلي.ُّٗ\ْ ،
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كيعد سنو على ٚبريج ا١برجاين ( ،)2( ،)1كالفرض ىو الركوع ،كالسجود فقط  ،كىو قوؿ ُب
مذىب ا٤بالكية (. )3
كقد علق انقدا صاحب فتح البارم ،على سوء ا٣ببلؼ كاال٫براؼ ا٤بذىيب ،الذم يسدؿ على
ٰبجز صاحبو عن رؤية ا٢بق ،قائبل رٞبو هللا ":ال ينقضي عجيب ٩بن يتعمد ترؾ قراءة الفاٙبة منهم،
كترؾ الطمأنينة ،فيصلي صبلة يريد أف يتقرب هبا إىل هللا تعاىل ،كىو يتعمد ارتكاب اإلٍب فيها،
مبالغة ُب ٙبقق ٨بالفتو ٤بذىب غّبه " (. )4
أسباب االختالف-:
لقد نشأ االختبلؼ منذ عصر الصحابة كإف كاف قليبل كجاء كذلك اختبلؼ األئمة بعدىم،
كتعود االختبلفات بينهم اىل أسباب كثّبه لعل أٮبها اآلٌب-:
ُ -اختبلؼ القراءات ،كالركاايت ُب التفسّب .
جاءت قراءات للقرآف الكرًن عن النيب – ملسو هيلع هللا ىلص -بطريق متواترة ،بوركدىا جاء االختبلؼ ُب
األحكاـ ا٤بستنبطة فمن ذلك :االختبلؼ ُب فرض القدمْب ُب الوضوء أىو الغسل أك ا٤بسح ؟

()5

ك قد تكوف لسبب القراءات الشاذة (. )6

(ُ) انظر٧ :بمود بن أٞبد العيِب(َُِْىػ َََِ -ـ) البناية شرح ا٥بداية ،طُ ،دار الكتب العلمية،
بّبكت.ُِّ\ِ ،
(ِ) ىو علي بن دمحم بن علي ا٤بعركؼ ابلشريف ا١برجاين(َْٕقُٖٔ-ق) كلد ُب اتكوا بَببستاف ككاف لو رحبلت ُب
طلب العلم كتصدر لئلفتاء كاإلقراء كالتأليف كاف متكلما ٝبع بْب الفلسفة كعلم الكبلـ ك٩بن يقوؿ ابلتأكيل لو ما
يقرب من ٟبسْب مؤلفا منها " شرح ا٤بوفق "ك" التعريفات" كغّبىا ،انظر :دمحم بن علي الشوكاين(د ت) البدر الطالع،
دار ا٤بعرفة ،بّبكت ،َْٗ\ُ،ك األعبلـ للزركلي.ُٓٗ\ٓ ،
( )3انظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب ،ّٖٕ\ُ ،ك ما بعدىا.
( )4فتح البارم شرح صحيح البخارم البن حجر.ِِْ\ِ ،
(ٓ) انظر :جامع البياف عن أتكيل آايت القرآف.ُِِ\ُ ،
(ٔ) انظر :أٞبد بن فىرح اإلشبيلي(ُُْٕىػ ُٕٗٗ -ـ) ٨بتصر خبلفيات البيهقيٙ ،بقيق :ذايب عبد الكرًن عقل،طُ،
عقل،طُ ،مكتبة الرشد ،الرايض.ُِٖ\ٓ ،
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كأسبابو ُب التفسّب " كوف القرآف ٞباؿ ذك كجوه"

()1

٤با فيو من احتماؿ اإلطبلؽ ،كالتقييد،

كما ىو عاـ أك خاص ،كاختبلؼ الكبلـ ُب الَبتيب ،أك التقدًن أك التأخّب ،أك احتماؿ ا٢بقيقة
كاجملاز ،أك احتماؿ اإلضمار ،أك االستقبلؿ ،أك اشَباؾ اللفظ ُب معنيْب أك أكثر ،كاختبلؼ كجوه
القراءات ،أك قوؿ اللغويْب ُب معُب الكلمة

()2

"كليس ُب تفسّب القرآف اختبلؼ -أم :اختبلؼ

تضاد كتناقض-إ٭با ىو كبلـ جامع يراد ىذا كىذا"

)(3

كُب القرآف أيضا ،ككذلك السنة خبلؼ

عارض بْب من أنكر النسخ ،كبْب من أثبتو (. )4
ِ -عدـ االطبلع على ا٢بديث.
تفاكت أصحاب رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابالطبلع على السنة من قوؿ ،أك فعل ،كقد يشهد
أحدىم ُب ٦بلس ماال يشهده اآلخر ،حٌب إف بعضهم مل يطلع إال على ا٢بديث ،أك ا٢بديثْب ،كأبلغ
الداللة على ذلك من أف ا٣بلفاء الراشدين – كىم أعلم أبمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كسنتو ،كأحوالو –
ككذلك خاصة أصحابو – كانت تفوهتم بعض ا٤بسائل فبل يطلعوف عليها كعدـ علم أيب بكر ٗبّباث
ا١بدة (.)5
ّ -الشك ُب ثبوت ا٢بديث .
كاف أصحاب رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -أسرع الناس عمبل اب٢بديث فور بلوغو أ٠باعهم ك تثبتهم من
كىم أك خطأ ،فإذا اطمأنوا لذلك عملوا بو  ،كإال توقفوا ،أك عملوا ٗبا
النقل ،خشية كقوع الناقل ُب ه

(ُ) عبد الرٞبن جبلؿ الدين السيوطي(ُّْٗىػ ُْٕٗ ـ) اإلتقاف ُب علوـ القرآفٙ ،بقيق :دمحم أبو الفضل ،ا٥بيئة
ا٤بصرية العامة للكتاب.ُْٓ\ِ ،
(ِ) انظر :إبراىيم بن موسى الشهّب ابلشاطيب(ُُْٕىػُٕٗٗ /ـ) ا٤بوافقاتٙ ،بقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف،
طُ ،دار ابن عفاف ،بّبكت،صَُِ ،ك خالد عبدالرٞبن العك(ُُْْقُْٗٗ-ـ)اصوؿ التفسّب كقواعده،طّ،
دار النفائس ،بّبكت ،صٖٔ كما بعدىا.
(ّ) فتح القدير للشوكاين.ُْ\ُ ،
(ْ) انظر :عبد هللا السيد البطليوسي(َُّْق) اإلنصاؼ ُب التنبيو على ا٤بعاين كاألسباب الٍب أكجبت االختبلؼ،
ٙبقيق :دمحم رضواف الداية ،طِ ،دار الفكر  ،بّبكت صُٕٗ.
( )5انظر :ا٤بوطأ.َّٓ\ِ ،
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يَبجح عندىم من أدلة أخرل  ،فهذا أبو بكر أتتيو سنة ُب مّباث ا١بدة فيتأكد من صحة النقلٍ ،ب
ٰبكم (. )1
ْ -االختبلؼ ُب فهم النص ،ك تفسّبه .
قد ٱبتلف الفقهاء ُب ا٤براد الشرعي عندما يرد نص من كتاب ،أك سنة ،فيذىب كل ُب
تفسّبه ٫بو ما يراه منسجما مع مراد الدليل ،ك ركح التشريع ،مثل زكاة ا٣بليطْب (.)2
ٓ -تعارض األدلة.
قد تكتنف بعض النصوص عوامل ،كتبدك عليها التعارض ،كاختبلؼ ُب الركاايت،

()3

٩با

ٯبعل اجملتهد يقف أمامها مرجحا بعضها على بعضٕ ،بسب ما يظهر لو من أدلة ،أك بلغ بو
اجتهاده ُب الَبجيح ،كإف كاف ُب ا٢بقيقة ال تعارض بْب األدلة  ،ألاها كلها آتية من مصدر كاحد
ىو هللا تعاىل ،سواء أكانت كاردة ُب القرآف ،أـ كانت كاردة ُب السنة ا٤بطهرة  ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (.)4

 -6عدـ كجود نص ُب ا٤بسألة .
كمن أسباب االختبلؼ البارزة بْب الفقهاء أف ال يكوف ُب ا٤بسألة نص من كتاب هللا ،أك سنة
رسولو ،إذ من الثابت أف النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -قد توُب ،كانتقل اىل جوار ربو ،كطرأت على كاقع ا٢بياة ُب
األمة مسائل ،كاستجدت حوادث تستدعي الوقوؼ عندىا ٤بعرفة مراد الشرع كحكمو فيها ،كوف
ا٢بوادث غّب متناىية ،مع أف النصوص متناىية ،كما يتناىى ال يضبط ما ال يتناىى ،يلتقي بعضها
مع بعض اترة  ،كٱبتلف بعضها مع بعض اترة أخرل  ،كقد تتماثل ،أك تتشابو مع حادثة جرت ُب
( )1انظر :ا٤بوطأ.َّٓ\ِ ،
( )2انظر :مالك بن أنس (ُُْٓىػ ُْٗٗ -ـ) ا٤بدكنة ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،ّّٕ\ُ ،ك ا٤ببسوط،
ِ\ُْٓ ،ك األـ،ُْ ،ٓ\ِ ،ك الكاُب ُب فقو أٞبد بن حنبل.ّٗٔ،ّّٗ\ُ ،
( )3انظر :ا٤بوافقات.َُْ\ٓ ،
(ْ) النساء.ِٖ :
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عهد رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  ،-فكاف لو فيها حكم ،كقد ٚبتلف عنها اختبلفا ظاىرا بينان تتباين معها
اجتهادات العلماء (. )1
ٕ -االختبلؼ ُب القواعد االصولية:
ك ىي -:ا٣بطط ،كا٤بناىج ،الذم يضعها اجملتهد نصب عينيو عند االستنباط ،كالتأسيس
للمذىب (. )2
أدب اختالف الصحابة ،واألئمة وأثره على السالم-:
"مل يزؿ ا٣ببلؼ ُب الفركع بْب الصحابة ،كالتابعْب كمن بعدىم مهنع هللا يضر أٝبعْب  ،كال ينكر ٧بتسب
كال غّبه على غّبه" ( )3ك٩با يؤكد اختبلؼ الصحابة أتكيلهم قوؿ النيب -ملسو هيلع هللا ىلصُ :-ب ما ركاه عبد هللا
بن عمر  -رضي هللا عنهما((:-ال يصلْب أحد العصر إال ُب بِب قريظو)) ( ،)4فأدرؾ بعضهم
الصبلة ُب الطريق ،فقاؿ بعضهم  :ال نصلي حٌب أنتيها ،كقاؿ بعضهم :بل نصلي ،كمل يرد منا ذلك،
فذكر ذلك للنيب ،فلم يعنف أحدا منهم.
ك مل يزؿ ا٣ببلؼ قائم بْب األئمة بعد الصحابة مقررين ما أكده ابن تيميو( )5بقولو:
" إذا خالف قوؿ بعض الفقهاء ،ككافق قوؿ آخرين ،فلم يكن ألحد أف يلزمو بقولو ا٤بخالف ،كيقوؿ
ىذا ٨بالف الشرع " (. )6
( )1انظر :منصور بن دمحم ا٤بركزم السمعاين(ُُْٖىػُٗٗٗ-ـ)قواطع األدلة ُب األصوؿٙ ،بقيق :دمحم حسن الشافعي،
طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.ْٖ\ِ ،
( )2انظر :دمحم صدقي الغزم(ُُْٔ ىػ  ُٗٗٔ -ـ)الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية،طْ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت،
صَْ.
(ّ) ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـُ\جِ\صِْ.
(ْ) أخرجو البخارم ،ابب صبلة الطالب كا٤بطلوب راكبا كإٲباء ،برقم(ْٔٗ)كابب مرجع النيب ملسو هيلع هللا ىلص من األحزاب ،ك٨برجو
إىل بِب قريظة ك٧باصرتو إايىم ،برقم(ُُْٗ)جٓ/صُُِ ،كاللفظ لو .
(ٓ) ىو :شيخ اإلسبلـ تقي الدين أبو العباس أٞبد عبدا٢بليم بن عبدالسبلـ بن عبدهللا بن تيمية ا٢براث ا٢بنبلي-كلد
اجملتهد ا٤بطلق كلد سنة(ُٔٔق) بنجراف يوـ االثنْب العاشر ربيع أكؿ أتىل للفتول كالتدريس كىو دكف العشرين كتوُب
ُب ذم القعدة سنة (ِٖٕق) انظر :الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة.ُٖٔ\ُ،
(ٔ) ٦بموع الفتاكل الكربل.َِْ\ُُ ،
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كمل يكن ألحد أيضا أف يرفض األفهاـ ا٤بخالفة لو ،كيلزـ الناس ٗبا ذىب إليو " فقد قرر األئمة
أنو ليس للفقيو أف ٰبمل الناس على مذىبو" ( " ،)1أك يعَبض على مذىب غّبه" (.)2
" قاؿ اإلماـ مالك( ،)3رٞبو هللا ٤با حج أبو جعفر ا٤بنصور( ،)4دعاين فدخلت عليو فحدثتو،
كسألِب فأجبتو ،فقاؿ :إين قد عزمت أف آمر بكتبك ىذه الٍب كضعتها  -يعِب ا٤بوطأ  -فينسخ
نسخا ٍب أبعث إىل كل مصر من أمصار ا٤بسلمْب منها نسخة ،كآمرىم أف يعملوا ٗبا فيها ال يتعدكف
إىل غّبه  ،كيدعوف ما سول ذلك من ىذا العلم احملدث؛ فإين رأيت أصل العلم ركاية أىل ا٤بدينة
كعلمهم .قاؿ :فقلت " :اي أمّب ا٤بؤمنْب ،ال تفعل فإف الناس قد سبقت إليهم أقاكيل ،ك٠بعوا
أحاديث ،كرككا ركاايت ،كأخذ كل قوـ ٗبا سبق إليهم ،كعملوا بو ،كدانوا بو ،من اختبلؼ الناس
أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كغّبىم ،كإف ردىم عما اعتقدكه شديد ،فدع الناس كما ىم عليو ،كما اختار
كل أىل بلد ألنفسهم ،فقاؿ :لعمرم لو طاكعتِب على ذلك ألمرت بو ،كىذا غاية ُب اإلنصاؼ ٤بن
فهم " (. )5
كأل دهبم كانوا" كثّبا ما يصدركف اختياراهتم بنحو قو٥بم :ىذا أحوط ،أك أحسن ،أك ىذا ما
ينبغي ،أك نكره ىذا ،أكال يعجبِب ،فبل تضييق كال اهتاـ ،ك ال حجر على رأم لو من النص مستنده،
(ُ) ٦بموع الفتاكل الكربل.َٖ\َّ،
( )2عبدهللا شعباف(ُُْٕقُٕٗٗ-ـ)ضوابط االختبلؼ ُب ميزاف السنة،طُ،دار ا٢بديث ،القاىرة صٔٗ.
( )3ىو مالك بن أنس بن مالك األصبحي االنصارمُٕٗ-ّٗ( ،ق) إماـ دار ا٥بجرة ،كأحد األئمة األربعة ،أخذ العلم
عن انفع موىل بن عمر ،كالزىرم ،كربيعة الرأم ،كنظراءىم ككاف مشتهر ابلتثبت كالتحرم ُب من أيخذ عنو ،ك فيما
يركيو من األحاديث ،كُب الفتيا :ال يبايل أف يقوؿ(:ال أدرم)،اشتهر ُب فقهو ابتباع الكتاب ،كالسنة ،كعمل أىل
ا٤بدينة ،من تصانيفو "ا٤بوطأ" ك "تفسّب غريب القرآف ،كغّبىا ،انظر :هتذيب التهذيب ، ٓ\َُ،ك كفيات
االعياف.ّْٗ\ُ،
علي ،ا٤بعركؼ  :أبو جعفر ا٤بنصورٗٓ(،قُٖٓ-ق) من أمراء بِب العباس ،كلد ابلشراة ،كأمو
( )4عبد هللا بن دمحم بن ٌ
بربريٌة ،يقاؿ ٥با :سبلمة ،كىل ا٣ببلفة كىو ابن اثنتْب كأربعْب سنة ،كدامت خبلفتو ثنتْب كعشرين سنة إال أايـ ،كموتو
كاف ٗبكة ،انظر :عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم(ُِٗٗـ) ا٤بعارؼٙ ،بقيق :ثركت عكاشة،طِ ،ا٥بيئة ا٤بصرية
العامة للكتاب ،القاىرة ،صّٕٕ ،كانظر :البداية كالنهاية.ُِٗ\َُ،
( )5يوسف بن عبد هللا القرطيب(ُُْْ ىػ ُْٗٗ -ـ) جامع بياف العلم كفضلوٙ ،بقيق :أيب األشباؿ الزىّبم،طُ ،دار
دار ابن ا١بوزم ،السعودية ،ِّٓ\ُ ،ك ثقة الدين علي بن ا٢بسن ا٤بعركؼ اببن عساكر ،كشف ا٤بغطا ُب فضل
ا٤بوطاٙ ،بقيق٧ :بب الدين أيب سعيد العمركم ،دار الفكر ،بّبكت ،صِٔ.
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بل يسر كسهولة ،كانفتاح على الناس لتيسّب أمورىم" ( ،)1فقد كاف أبو حنيفة -رٞبو هللا تعاىل-
يقوؿ " :ال ينبغي ٤بن مل يعرؼ دليلي أف يفٌب بكبلمي ،ككاف يقوؿ ٤بن أفتاه :ىذا رأم أيب حنيفة،
كىو أحسن ما قدران عليو ،فمن جاءان أبحسن منو فهو األكىل كالصواب" (. )2
كمل يكن أحدىم يرل حرجا ُب الرجوع عن قولو ،كالعدكؿ عن فتواه ،إذا رأل غّبه قد كفق إىل ما
ىو أصوب ابلقوؿ ،كالنظر ُب ا٤بسألة فقد أفٌب مالك ُب سؤاؿ رجل لو ثوابف ،أحدٮبا٪ :بس كاآلخر
طاىر ،كحضرت الصبلة ،قاؿ :يتحرل ،كانصرؼ الرجل فقيل اي إماـ ،قد أفٌب أبو حنيفة " ،يصلي
ُب كل كاحد مرة ،فأمر برد الرجل كأفتاه بقوؿ أيب حنيفة" ( ،)3ك ركم عن اإلماـ أٞبد ( ،)4أنو كاف
يرل الوضوء من ا٢بجامة ،كالفصد ( " ،)5فسئل عمن رأل اإلماـ احتجم كقاـ إىل الصبلة ،كمل
يتوضأ أيصلى خلفو ؟ فقاؿ :كيف ال أصلي خلف مالك ،كسعيد بن ا٤بسيب ( )6؟! كُب ركاية أنو
قاؿ للسائل :أأاهاؾ أف تصلي مع فبلف كفبلف " (.)7
( )1طو جابر العلواينٝ ،باد أكؿ(َُْٓق) أدب االختبلؼ ُب اإلسبلـ ،طُ ،سلسلة كتاب األمة ،صادر عن رائسة
احملاكم الشرعية كالشؤكف الدينية ،قطر ،صُُٖ.
( )2أٞبد بن عبد ا٢بليم الدىلوم ،عقد ا١بيد ،صِّ ،ك صاحل العمرم ،إيقاظ ا٥بمم ،صِٓ ،نقبل عن دمحم يسرم
(ُِْٕىػََِٔ -ـ)طريق ا٥بداية  -مبادئ كمقدمات علم التوحيد عند أىل السنة كا١بماعة ،طِ ،طبعة ا٤بؤلف،
صِّٕ ،ك نعماف بن ٧بمود اآللوسي(َُُْ ىػ ُُٖٗ -ـ)جبلء العينْب ُب ٧باكمة األٞبدين ،تقدًن :علي السيد
صبح ا٤بدين ،مطبعة ا٤بدين ،صَِّ.
( )3أخبار أيب حنيفة كأصحابو ،صُٖ.
( )4أٞبد بن حنبل بن ىبلؿ الشيباين( ُْٔ ُِْ-ىػ) أحد االئمة األربعة ،كلد ُب بغداد كهبا نشأ .امتحن ُب أايـ
ا٤بأموف كا٤بعتصم ،ليقوؿ ٖبلق القرآف فأىب كأظهر هللا على يديو مذىب أىل السنة ،كأيكرـ أايـ الواثق ،كا٤بتوكل ،من
مؤلفاتو" ا٤بسند" فيو ثبلثوف ألف حديث ك" فضائل الصحابة "كغّبىا ،انظر :طبقات ا٢بنابلة ْ\ُ ،كما بعدىا ،ك
البداية كالنهاية ِّٓ\َُ ،كما بعدىا.
( )5انظر :موفق الدين كمشس الدين ابِب قدامة (د ت) ا٤بغِب كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع ،دار الفكر ،بّبكتَِٖ\ُ،
بّبكت َِٖ\ُ،كما بعدىا.
( )6ىو سعيد بن ا٤بسيب بن حزف بن أيب كىب ،قرشي ٨بزكمي من كبار التابعْبْٗ-ُّ(،ق) كأحد الفقهاء السبعة
اب٤بدينة ٝبع بْب ا٢بديث ك الفقو كالزىد ك الورع .كاف ال أيخذ عطاءا ،كيعيش من التجارة ابلزيت ،ككاف أحفظ الناس
ألقضية عمر بن ا٣بطاب كأحكامو حٌب ٠بي راكية عمر ،توُب اب٤بدينة .انظر :الطبقات الكربل ،ٖٗ\ٓ ،ك األعبلـ
للزركلي.َُِ\ّ ،
( )7ا٤بغِب كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع .َِ\ُ ،
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ككاف أبو حنيفة كأصحابو يركف الوضوء من خركج الدـ (،)1كلكن أاب يوسف ،رأل ىاركف
الرشيد ( ،)2احتجم كصلى كمل يتوضأ – ككاف مالك أفتاه ٗبا يراه بعدـ نقض الوضوء ُب ذلك(،)3
أبنو ال كضوء عليو إذا ىو احتجم – فصلى أبو يوسف خلفو ،كمل يعد الصبلة (.)4
كُب أصوؿ ا٤بذىب الزيدم" إذا اختلف الشخصاف( ُب ا٤بذىب) ُب مسائل االجتهاد ٫بو أف
يرل أحدٮبا أف التأمْب ُب الصبلة مشركع ،كاآلخر يرل أنو مفسد ،أك أف الرعاؼ ال ينقض الوضوء،
ك اآلخر يرل أنو ينقضو ،أك ٫بو ذلك (فا)٤بذىب أف (اإلماـ حاكم) فيصح أف يصلي كل إنساف
بصاحبو ألان إذا قلنا ٖببلؼ ىذا أدل إىل أف ٲبتنع الناس أف يؤـ بعضهم بعضا ُب كثّب من الصور،
كاالمتناع عن مساجدىم ،كمل يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور االختبلؼ" (.)5
كقد كرد أف الشافعي -:رٞبو هللا -ترؾ القنوت ُب الصبح ٤با صلى مع ٝباعة ا٢بنفية (ُ ،)6ب
مسجد أيب حنيفة( ،)7فقاؿ ا٢بنفية أنو ":فعل ذلك أداب مع اإلماـ؛ كمل يرد أف ٱبالف ٝباعة من
ا٤بسلمْب ٨بالفة عملية؛ ُب مسألة اجتهادية غّب قطعية ،فإف اختبلؼ الظواىر من أسباب اختبلؼ
البواطن ،كمن معقوؿ التجارب ما ثبت من أف االتفاؽ ُب العادات كاللباس من أسباب التآلف،
( )1انظر :زين الدين ا٤بعركؼ اببن ٪بيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم ،طِ ،دار الكتاب
اإلسبلمي ،بّبكت.ّٓ\ُ ،
( )2ىو ىاركف الرشيد أمّب ا٤بؤمنْب ،ابن ا٤بهدم دمحم بن ا٤بنصور القرشي ا٥بامشي ،كأمو ا٣بيزرافَُٓ(،ق كقيل غّب ذلك-
ُّٗ) توىل ا٣ببلفة سنة َُٕ ق بعد أخيو موسى كاف من أحسن الناس سّبة ،غزا الصائفة ُب عهد أبيو كعقد ا٥بدنة
مع الركـ بعد ٧باصرتو القسطنطينية ،كدامت خبلفتوِّسنة،توَب بطوس كعمرهْٕ ،سنة .انظر :البداية كالنهاية
َُ\َِْ،ك ما بعدىا ،ك ا٤بعارؼ ،صُّٖكما بعدىا.
( )3انظر :دمحم بن رشد القرطيب ا٢بفيد(ُِْٓىػََِْ-ـ) بداية اجملتهد كاهاية ا٤بقتصد ،دار ا٢بديث،
القاىرة.َْ\ُ ،
( )4انظر :ا٤بغِب كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع.ُِ\ُ ،
( )5أٞبد بن قاسم العنسي(َُّٖقُُٗٔ-ـ) التاج ا٤بذىب ألحكاـ ا٤بذىب شرح مًب األزىار ُب فقو األئمة
األطهار ،طِ ،دار إحياء الكتب العربية ،بّبكت.ُُِ\ُ،
( )6انظر :ابن عابدين دمحم ا٢بنفي(ُُِْىػُِٗٗ -ـ) رد احملتار على الدر ا٤بختار ،طِ ،دار الفكر ،بّبكت،
ُ\ٓٓ.
( )7مسجد يقع ُب األعظمية من ضواحي بغداد ،انظر :كليد األعظمي (َُِْى ػ ػ ػ ُٗٗٗـ) اتريخ األعظمية ،طُ،
دار البشائر االسبلمية ،بّبكت ،صُُّ.
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كاالختبلؼ فيها من أسباب التناكر كالتنافر ،فكيف إذا كاف ا٣ببلؼ ُب الدين ،ككاف كل فريق يعتقد
أف اآلخر ٨بالف ٗبخالفتو هلل كلرسولو بدعواه أف ما عليو أىل مذىبو ىو ا٢بق؛ كما خالفهم فيو
غّبىم ابطل" ( ،)1ك ما من أحد من األئمة اجملتهدين إال قد أرشد إىل عدـ تقليده ،ك ترؾ قولو
كرأيو ،إذا ابف الدليل كالحت ا٢بجة (. )2
كمن لطيف القوؿ ،كالسماحة ،ما جاء ُب مذىب الزيدية ،حيث مل يشنعوا على ٨بالفيهم ،أك
يقولوا فيهم بغّب ا٢بق كاالنصاؼ ،كاإلعذار عند ا٣ببلؼ ما نصو.
"ككل ٦بتهد مصيب ُب األصح"(ٍ )3ب إف أصوؿ ا٤بذىب الزيدم ،أنو ال ٯبب االلتزاـ ٗبذىب
إماـ معْب ففيو ما لفظو ":من انتهى ُب علم إىل حالة ٛبكنو الَبجيح بْب األقواؿ ،كجب عليو
استعماؿ نظره ُب الَبجيح ،كإف مل يبلغ درجة االجتهاد" (. )4
كقاؿ صاحب ا٤بنتزع ا٤بختار من الغيث ا٤بدرار ا٤بعركؼ بػ شرح مًب األزىار" (كُب جواز تقليد
إمامْب) أك أكثر فيصّب ا٤بقلد ٥بما (حيث ٱبتلفاف) ُب حكم من األحكاـ (٨بّبا بْب قوليهما فقط)
ال غّبٮبا لو كاف قوؿ اثلث ُب تلك ا٢بادثة خبلؼ " ( ،)5كا٤بختار جواز التزاـ مذىب إمامْب
فصاعدا مامل يؤد اىل اتباع الرخص (. )6
ن

( )1ا٤بغِب كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع َِ\ ُ ،كما بعدىا.
( )2انظر :علي بن أٞبد بن حزـ الظاىرم ،اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـٙ ،بقيق :أٞبد شاكر ،دار اآلفاؽ ا١بديدة،
بّبكت ِ\ُّٕ ،ك دمحم بن علي الشوكاين ،السيل ا١برار ا٤بتدفق على حدائق األزىار ،طُ ،دار ابن حزـ ،بّبكت
صُّ.
( )3أٞبد بن ٰبي ا٤برتضى(ُِْٖقََِٕ-ـ) األزىار ُب فقو األئمة األطهار ،طُ ،مكتبة اإلرشاد ،صنعاء،صُُ.
( )4دمحم بن ابراىيم الوزير(ُُْٓقُْٗٗ-ـ) العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسمٙ ،بقيق :شعيب
األرنؤكط ،طّ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.ُِٓ\ّ ،
( )5عبدهللا بن مفتاح(ُّْٓقَُِْ-ـ ) ا٤بنتزع ا٤بختار من الغيث ا٤بدرار-شرح مًب األزىار ،طِ،مكتبة الَباث
اإلسبلمي ،صعده ،كمؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بّبكت.َُٗ\ُ ،
( )6انظر :ا٢بسن بن أٞبد ا١ببلؿ(َُّْقََِٗ-ـ) ضوء النهار ا٤بشرؽ على صفحات األزىار ،كمعو حملمد بن
ا٠باعيل األمّب ،منحة الغفار حاشية ضوء النهارٙ ،بقيق :دمحم صبحي حبلؽ ،طُ ،ا١بيل ا١بديد ،صنعاء.ُِِ\ُ ،
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"كٝبلة القوؿ أف التفرؽ بْب ا٤بسلمْب ابختبلؼ ا٤بذاىب ،كاآلراء ،ك تعصب كل شيعة ٤بذىب
منها ُب األصوؿ ،أك الفركع ،ىو من أكرب الكبائر الثابتة بنصوص الكتاب ،كالسنة القطعية ،اجملمع
عليها ،كال شيء منها بقطعي ٦بمع عليو ،فمن مقتضى أصو٥بم كلهم ،كجوب ترؾ كل أسباب ىذا
التفرؽ ،كاالختبلؼ "( " ،)1الناشئ عن ا١بهل ،كا٥بول ،كالتعصب ،ككذلك ا٣بطأ بقدر الوسع (،)2
كالرجوع عند ا٣ببلؼ إىل ا٤بنهج الرابين ا٤بعصوـ ،كاعتماد منهج جامع للحوار ،ك آليات للمراجعة
ا٤بستمرة ،مع التحديد لواجب من تقوـ عليهم ا٤بسؤكلية ُب ٙبسس األىداؼ الكربل ُب كاقع
ا٤بسلمْب ،ك٘بمع قلوهبم على ا٢بق ،كالدين ،كتنمي شعور اإلعذار عند ا٣ببلؼ ا٤بذىيب ،بدال من
تذكية العصبية ا٤بذىبية بينهم ،حٌب تسلم اجملتمعات اإلسبلمية من فًب تغذية الكراىية ا٤بذىبية،
كالطائفية ،الٍب هتدد أمن كسبلـ الناس ،كتنتصر ُب تعصب إىل اجتهادات مذاىب تربأ أصحاهبا من
التعصب ٥با .
أثر علم األئمة على السالم بني ادلسلمني.
كاف لعلم األئمة اجملتهدين أثر كاضح ُب تعاملهم ،ك عبلقتهم " ببعضهم القائمة على ركح
التسامح فيما بينهم ،كقوة احملبة ،كاألخوة ُب هللا ،كُب سبيل ا٢بق كالتعاكف ،مع كل ما يوصل إىل رضا
هللا تعاىل ،كإىل سعادة األمة ،كٕبملهم شعور الود ،كاإلعذار لبعضهم فيما اختلفوا فيو ٞباىم هللا من
الوقوع ُب جدؿ عقيم ،كرشقات اختبلؼ مذموـ ،كذلك مرادىم كجل قصدىم من أتباع مذاىبهم
من ا٤بسلمْبُ ،ب ٞبل ىذه ا٤بشاعر ٫بو بعضهم ،كما ٞباىم هللا من مرض القلوب ،القائم على
التحاسد كالبغض ،فنفعهم هللا أبعما٥بم ،كنفع األمة ابجتهاداهتم ،كخدمتهم للدين ،كأركان ثراء
الشريعة ،كسعة أحكامها" ( – ،)3مركنتها كمشوليتها – لتواكب مستجدات ا٢بياة ،كمتغّبات الواقع،

(٦ )1بلة ا٤بنار٧ ،بمود أبو ريو ( رمضاف ُّّْىػ  -أبريل ُِٓٗـ)كلمة ُب فوائد كتايب ا٤بغِب كالشرح الكبّب ،العدد
(ِٔ) صِٕٔ.
( )2انظر :عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي اليماين(َُْٔىػُٖٗٔ -ـ) األنوار الكاشفة ٤با ُب كتاب أضواء على السنة ،عامل
الكتب ،بّبكت صِٓ.
( )3عبد ا١بليل أبو النصر(ُّْٓق) ا٣ببلؼ بْب ا٤بسلمْب ،تقدًن :دمحم عماره ،طُ ،دار السبلـ  ،القاىرة صُّ.
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ليجد اإلنساف ُب اختبلؼ العلماء ما بو يصل اىل حلوؿ ا٤بعضبلت ،كاإلجابة على مسائل الواقعات
ا٤بستجدة ُب ا٢بياة ،ليحيا ا٤بسلم ُب ظبلؿ الشريعة بسبلـ ،كٙبت سلطاف أحكامها أبماف.
أسباب التعصب ادلذىيب.
ُ-غفلة البعض من ٙبذير النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،من التشدد ُب الدين ،كحثو على التيسّب على الناس بقولو ((
يسرك كال تعسركا ،كبشركا كال تنفركا)) (.)1
ِ -غياب عناية عامة ا٤بسلمْب ،أك قصورىم ،انىيك عن قلة عناية بعض ا٤بتعلمْبُ ،ب العلم بفقو
الشريعة ،للتحرم عن ظركؼ كثّب من أكامره ملسو هيلع هللا ىلص ،كإرشاداتو ،ىل ىو تشريع عاـ ،أك خاص
ببعض الناس ،أك بفعل كقوع ظرؼ ،أك عدمو (.)2
ّ -غفلة أك قصور كثّب من العلماء عن إدراؾ حاؿ ك ما يناسب سؤاؿ السائل قبل إصدار الفتول،
فما قد ال يناسبو من الفتول قد يناسب غّبه ).(3
ْ -ظن البعض ُب بعض ا٤بنقوالت من ا٤بسائل دعول اإلٝباع كقوؿ النوكم:
()4

" أٝبعت األمة على استحباب رفع اليدين عند تكبّبة اإلحراـ "

كليست ُب الواقع – عند

التحرم– ٧بل إٝباع ).(5
ٓ -تشديد البعض ُب ا٤بندكابت ،كا٤بواظبة عليها ،حٌب يظن العامة كجوهبا ،كقراءة سورة السجدة
أحياان لئىبل يظن ا١باىل أف غّبٮبا ال ٯبوز " (.)6
فجر يوـ ا١بمعة "،فيقرأ غّبٮبا ن
( )1أخرجو البخارم ،ابب ما كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتخو٥بم اب٤بوعظة كالعلم كي ال ينفركا برقم (ٖٔ) جُ\صِٓ كابب قوؿ
النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :يسركا كال تعسركا» برقم (ُِٓٔ) جٖ\صَّ ،كمسلم ابب ُب األمر ابلتيسّب ،كترؾ التنفّب برقم
(ُِّٕ) جّ\صُّٖٓ.
( )2انظر :دمحم بن أٞبد السرخسي(د ت) أصوؿ السرخسي ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت ،ّٓٔ\ُ ،ك رفعت بن فوزم عبد
ا٤بطلب ،توثيق السنة ُب القرف الثاين ا٥بجرم اسسو كا٘باىاتو ،طُ ،مكتبة ا٣بنا٪بي ،مصر صِْٖ.
( )3انظر :دمحم بن صاحل بن عثيمْب(ُِْٔق) األصوؿ من علم األصوؿ ،دار ابن ا١بوزم ،الرايض صْٖ ،ك دمحم عميم
االحساف(َُْٕقُٖٗٔ-ـ) قواعد الفقو ،طُ،الصدؼ بيلشرز،كراتشي،صُٖٓ.
( )4ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم ،ـِ\ج ْ\ٓٗ.
( )5انظر :فتح البارم البن حجر.ُِٖ\ِ ،
( )6تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق،ُُّ\ُ ،كانظر :فتح البارم البن حجر.ّٕٗ\ِ ،
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ٔ " -أف يكوف العمل الذم حصل من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،حضره ٝبع من أصحابو ،ك٤با تفرقوا ُب الببلد كل
كاحد منهم ركل جانب ٩با حصل ،كأغفل غّبه ،أك نسيو ،كمل ينتبو لو ،فيكوف كل كاحد منهم
ركل ما غفل غّبه ،أك أغفل ما ركاه" (.)1
ٕ -ا١بهل كقصور الفهم "،لنقص العلم ،كقد يكوف لعدـ كجود العلم النافع ،ككبلٮبا حذر هللا
كرسولو منهما "( ،)2كقد يكوف ُب االقتصار ُب تدريس الطبلب مذىب كاحد ،كجعلو أنو الدين
كإنكارا لكل
ا٤بسلم بو ،دكف اطبلعو على مذىب كدليل غّبه٩ ،با قد " يكسبو ذلك نفورا،
ن
مذىب غّب مذىبو ،ماداـ مل يطلع على أدلتو فيورثو ذلك حزازة ُب االعتقاد ُب فضل أئمة أٝبع
الناس على فضلهم؛ كتقدمهم ُب الدين  ،كخربهتم ٗبقاصد الشارع كفهم أغراضو" (.)3
ٖ -التقليد كالتعصب "،أبف ٘بعل ما يصدر عن شخص من رأم ،كيركل لو من اجتهاد حجة عليك
كعلى سائر العباد"( ،)4حٌب بلغ األمر ببعض ا٤بقلدين إىل أف نظركا إىل أقواؿ أئمتهم كما
ينظركف إىل نص الشارع ،فوقفوا جهدىم العلمي على نيصرة مذىب إمامهم كتركٯبو ،كبذلوا كل
ما ُب كسعهم ألجلو ،حٌب لتعجب من قوؿ الكرخي " :كل آية ٚبالف ما عليو أصحابنا فهي
مؤكلة ،أك منسوخة ،ككل حديث كذلك فهو مؤكؿ ،أك منسوخ "( ،)5مع أف األكىل عف
اللساف ،مع األئمة كالعلماء ٝبيعا ،كترؾ أم مظهر من مظاىر التعصب ا٤بذىيب " ،الذل يقود
صاحبو إىل ما ال يليق بو ،كيدفعو إىل ا٣بركج عن حد اللطافة كالكياسة " ( "،)6ك ٯبب على
من لو أدىن ٛبييز أف يرجع إىل كاضحات الكتاب كالسنة ،كيقلد فيما خفي عليو بقدر

( )1ا٣ببلؼ بْب ا٤بسلمْب ،صُٖ.
( )2دمحم عبده كطارؽ عبد ا٢بليم(َُْٓق)مقدمة ُب أسباب اختبلؼ ا٤بسلمْب كتفرقهم ،طُ ،دار األرقم للنشر
كالتوزيع ،الكويت ص َُّ.
( )3ا٤بوافقات.ُُّ\ّ،
( )4دمحم بن علي الشوكاين(َُِْق) أدب الطلب كمنتهى اإلرب ،طُ،دار الكتب العلمية ،بّبكت صٕ.
( )5دمحم ا٣بضرم ،اتريخ التشريع اإلسبلمي ،صِّّ .نقبل عن :دمحم صديق ا ًلقنَّوجي(ُُِْق) قطف الثمر ُب بياف
عقيدة أىل األثر ،كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ،السعودية صُُْ.
( )6دمحم السيد الذىيب ،التفسّب كا٤بفسركف ،مكتبة كىبة ،القاىرة.ّّٓ\ِ ،
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الضركرة"()1كترؾ اال٪برار خلف ركح التقليد الذم يقوـ على التعصب ا٤بذىيب ،كالتسامح كطلب
ا٢بق لذاتو ٙبت ضوء البحث ا٢بر كالنقد الربيئ ،كذلك مراد األئمة من أتباع مذاىبهم (. )2
 -9اتباع ا٥بول ،كىو " :ميبلف النفس إىل ما تستلذه من الشهوات ،من غّب داعية شرع" ("،)3
كاتباع ا٥بول٨ ،بالفة صرٰبة ،كاضحة ،للمقصد األساسي للشريعة ،كذلك أف ا٤بقصد الشرعي
من كضع الشريعة ،كبياف األحكاـ ،ىو إخراج ا٤بكلف عن داعية ىواه ،حٌب يكوف عبدا هلل
اختيارا كما ىو عبد هلل اضطرارا"( ،)4كلذلك جاءت النصوص الشرعيةٙ ،بذر من اتباع ا٥بول،
كتبْب آاثره ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ ( ،)5وﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ (،)6
كدلت التجارب ،كالعادات ،على أف اتباع ا٥بول ،كا٤بشي مع األغراض ،كا١برم كراء الشهوات
بدكف قيد ،ال بد أف يؤدم ذلك إىل التهارج ( ،)7كالتقاتل ،كإىبلؾ ا٢برث كالنسل (. )8

( )1قطف الثمر ُب بياف عقيدة أىل األثر ،صُُْ.
( )2انظر :التفسّب ك ا٤بفسركف.َِّ\ِ ،
( )3علي بن دمحم ا١برجاين(َُّْىػُّٖٗ-ـ) التعريفات ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت صِٕٓ
( )4عثماف ٝبعة ضمّبية (ُُْٕىػُٗٗٔ-ـ) مدخل لدراسة العقيدة اإلسبلمية ،طِ ،مكتبة السوادم ،صَِٖ.
( )5صِٔ :
( )6ا٤بؤمنوف.ُٕ :
( )7مفردىا ا٥برج :كىو القتل ك الفتنة كاالضطراب انظر :ا٤بعجم الوسيط ِ ،ُٖٔ/كالقاموس احمليط ُ.َُِ/
( )8انظر :ا٤بوافقات .ِِٗ\ ِ،
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أثر التعصب المذهبي على السالم بين المسلمين.
٩با سبق عرضو٬ ،بلص إىل أف ا٣ببلؼ الوارد ،ال ٱبرج عن كونو لبنة من لبنات تعزيز السبلـ ُب
خاصة حياة األفراد؛ كعلى عموـ حياة األمة ،كال ٱبرج عن ذلك ،إال بفعل قصور ا٤بفاىيم ،كسلبيات
ا٤بمارسة٩ ،با قد يَبؾ آاثرا غّب ٧بمودة على السبلـ بْب ا٤بسلمْب لعل أبرزىا-:
ُ -انشغاؿ الدعاة ٗبسائل ا٣ببلؼ ،كٙبريرىا ،كالسجاؿ الدائر على بعضهم فيها ،كترؾ الواجب
من االجتماع على األصوؿ ،كالعمل على إحيائها ُب نفوس ا٤بسلمْب ،كاالرتقاء ابالجتهاد ٢بل
مشاكل العصر ،كأزمات ا٢بياة ،من منظور شرعي ُب حياة الناس ،بفعل ا١بمود على مذىب ،أك
فتول معينة ،كاألصل " االنشداد إىل األصوؿ ،كا٤بنهج الرابين ا٤بعصوـ ،ك٧باكلة ٘باكز عصور
التدىور ،حٌب ال نقع ُب شركها ،مع اعتماد آليات للمراجعة ا٤بستمرة؛ كٙبديد ا٤بسؤكليات ،كٙبسس
األىداؼ الكربل ،حٌب ال ننحرؼ عن اال٘باه من حيث ندرم كال ندرم" (ُ)ٗ ،با ٰبافظ على
كحدة فكر العامة ،كعدـ شعورىم ابالختبلؼ ُب الدين ،لقصور مفاىيمهم عن أسبابو ،كآدابو،
كالتسهيل على األمة ُب أمور دينهاُ ،ب التعامل الشرعي مع األحداث ا٤بتجددة ُب حياهتا ،فوحدة
الفكر يقتضي صحة التصور ،كٜبرتو اجتماع كلمة ا٤بسلمْب ،ك شيوع األمن بينهم .
ِ -اخضاع األمة ٥بول السبلطْب ابسم الدين " ،فتعصب أىل ا١باه من العلماء ٤بذاىبهم الٍب
ينتسبوف إليها كٔباىها يعيشوف كيكرموف ،كأتييد األمراء ،كالسبلطْب ٥بم ،استعانة هبم على
اخضاع العامة ،كقطع طريق االستقبلؿ العقلي على األمة" (ِ).
ّ -دعم الزعماء ،كالرؤساء ،كالسبلطْب ،اب٘باه توسيع ىوة ا٣ببلؼ بْب ا٤بذاىب ألغراض سياسية؛
كإذكاء ركح التعصب بْب العلماء كاألتباع " ،ألف ىذا أعوف ٥بم على االستبداد ،كأشد ٛبكينا
٥بم٩ ،با ٰببوف من الفساد كاإلفساد " (ّ).

( )1عبدالكرًن بكار(ُِّْقَُُِ-ـ) الفكر ىو ا٤بدخل،طْ ،دار القلم ،دمشق ،صْٖ.
( )2دمحم رشيد رضا(ُُّْقََُِ-ـ) تفسّب ا٤بنار ،تعليق كتصحيح٠ :بّب مصطفى رابب ،طُ ،دار احياء الَباث
العريب.َِٓ\ِ ،
( )3ا٤برجع السابق.َِٓ\ِ ،
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ْ -كجود حالة من الفوضى ُب الفتول كا٤بنابذة فيها ،كقصور ا٤برجعيات الفقهية الٍب تتصدر للفتول
ُب العلم أك ُب إدراؾ الواقع لصدكر الفتول ،فيحصل التخبط ُب األىواء ).(1
ٓ -االستخفاؼ ٗبكانة أىل العلم كدكرىم ُب قيادة اجملتمع ،كظهور ا٢بمقى الذين ال يعرفوف الفضل
ألىلو كال يعودكف ابلسؤاؿ ُب مستجدات األحداث ككاقع ا٢باؿ للعلماء ُب األمة كاالكتفاء
ابلرأم اجملرد كتكلف القياس بغّب علم ،فيصبح الفاسق ُب الناس إماـ ،كاألرذؿ فيهم سيد مطاع
كقائد متبع

()2

ٔ -التنافس ُب الدين كا٣بصومة كالبغضاء كضيق الصدكر ُب مسائل ا٣ببلؼ العتقاد كل كاحد على
أنو على ا٢بق دكف غّبه أك أقرب للصواب كما دكنو أبعد عنو كهللا يقوؿ :ﭽ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ(.)3

(ُ) انظر٧ :بيي الدين بن شرؼ النوكم (َُْٖق) آداب الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍبٙ ،بقيق :بساـ عبد الوىاب ا١بايب،
طُ ،دار الفكر ،دمشق صَِ
(ِ) انظر :علي بن خلف بن عبد ا٤بلك(ُِّْىػ ََِّ -ـ) شرح صحيح البخارم البن بطاؿٙ ،بقيق :ايسر بن
إبراىيم،طِ ،مكتبة الرشد ،الرايض.ِّٓ\َُ ،

(ّ) آؿ عمراف. َُٓ :

65

ادلطهت انثبَي :اإلعاا يف انتىجه انضيبصي ادلعبطر .
.

النشأة و ادلوقف اإلسالمي منها.
مل تكن نشأة العمل السياسي ابلنظاـ ا٢بزيب ُب الدكؿ االسبلمية معركفا حٌب مطلع القرف
العشرين؛ كإف كانت الدكلة االسبلمية العثمانية قد عرفت حزب ا٢برية ،كاالئتبلؼ العثماين ،الذم
كاف ُب األصل ٦برد كتلو للنواب العرب ُب الرب٤باف الَبكي .سنة ُُُٗـ.
ك بدأ العمل بنظاـ األحزاب السياسية ُب الدكؿ اإلسبلمية ،بعد دخوؿ القوات العسكرية
الربيطانية ،كثّبا من أراضيها ،كما سببو ىذا االحتبلؿ من عدكل التقليد للمستعمر ،خاصة مع عودة
الطبلب ا٤ببتعثْب ا٤بصريْب للدراسات العليا ُب الدكؿ األكركبية (ُ) ،ك إف كانت قد ألغيت على
أساس ما كانت عليو ُب عهد االحتبلؿ الربيطاين بعد ذلك (ِ)ٍ ،ب أطلق السماح للتعددية ا٢بزبية ُب
مصر ،عاـ ُْٕٗـ ،ك ما لبث أف تعزز كجودىا بصدكر القانوف ا٤بصرم رقم َْ لسنة ُٕٕٗـ
بشأف نظاـ االحزاب السياسية (ّ) " ،كعند إطبلؽ السماح للتعددية ا٢بزبية ُب مصر عاـ ُْٕٗـ،
بدأت عندىا اال٘باىات الفقهيةُ ،ب دراسة ا٤بوقف الشرعي ُب اإلسبلـ من ا٤بشاركة السياسية،
كالتعددية ا٢بزبية ،ك تبلورت ُب ا١بملة إىل

ا٘باىْب"(ْ).

أحدٮبا :يرل ا١بواز ابلضوابط الشرعية العامة " كأف تعدد األحزاب ُب ٦باؿ السياسة أشبو
شيء بتعدد ا٤بذاىب ُب

٦باؿ الفقو " (ٓ).

( )1انظر :دمحم مورك(َُُِـ) اإلسبلـ السياسي شخصيات ،ط ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة ،صُٗ،ك سعد الدين
مسعد ىبليل (ُِّْق َُُِ-ـ) ا١بديد ُب الفقو السياسي ا٤بعاصر ،طُ ،مكتبة كىبة ،القاىرة صُُٖ.
( )2أٞبد مثُب( ُّْٓ ق َُِْ-ـ) كشف عوار الليرباليْب كالدٲبقراطيْب كالعلمانيْب ،طُ ،دار الصحابة ،ليبيا
صٖٓ.
( )3انظر :اإلسبلـ السياسي شخصيات ،صُٗ ،ك ا١بديد ُب الفقو السياسي ا٤بعاصر ،صُُٖ .
( )4ا٤برجع السابق ،صُِٕ.
( )5يوسف القرضاكم(ُِْٔقََِٓ-ـ)فتاكل معاصرة،طٓ،دارالقلم ،الكويت ِ\ٔٓٔ ،كراشد الغنوشي(ُٗٗٗـ)
ا٢برايت العامة ُب الدكلة اإلسبلمية ،طُ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بّبكت صٖٖ،ك ا١بديد ُب الفقو السياسي
ا٤بعاصر ،صُٔٗ.
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كالثاين :يرل ا٤بنع كالتحرًن مطلقا " ،كوف اإلسبلـ ىو دين الوحدة ُب كل شيء ،ال يقر نظاـ
ا٢بزبية ،كال يرضاه كال يوافق عليو " (ُ) ،ك حٌب رأل األلباين(ِ) رٞبو هللا من أصحاب القوؿ الثاين
بعدـ جواز ا٤بشاركة ُب الرب٤باانت ا٢بالية (ّ).
كخرج رأم اثلث يرل التفصيل ُب التعددية ا٢بزبية السياسية؛ .إذ ٯبيزىا ُب اإلطار اإلسبلمي
الذم يلتزـ بسيادة الشريعة ،كإال فهي ٩بنوعو ،إذا اشتملت على أحزاب معادية لئلسبلـ ،كإف كانت
التعددية ٛبنع التسلط كاالستبداد ،فقد ٛبكن للمعادين لئلسبلـ منو (ْ) ،كلكل ُب ذلك أدلتو (ٓ).
"كالشك أف ىذه اال٘باىات الثبلثة نتاج اجتهاد صحيح ؛ لصدكرىا من أىل ،كاستنادىا اىل
ا٤برجعية الشرعية٩ ،با ٯبعل أخذ عموـ الناس أبحدىا دكف تعيْب صحيح شرعا؛ كال ٯبب االلتزاـ
أبحد تلك اال٘باىات الثبلثة إال على أصحاهبا اجملتهدين؛ لئلٝباع على كجوب عمل اجملتهد
ابجتهاد نفسو ،إال أف يرل كيل األمر ٝبع الناس على كلمة سواء ُب زمن كمكاف معينْب فلو ذلك
ابلشورل ،كعلى سائر ا٤بسلمْب السمع كالطاعة ٤با عليو ٝباعة ا٤بسلمْب" (ٔ).

( )1حسن أٞبد البناء٦ ،بموعة الرسائل ،صُٔٔ ،كانظر :دمحم انصر أأللباين(ُُّْقََُِ-ـ) موسوعة األلباين ُب
العقيدةٝ ،بع :شادم دمحم آؿ النعماف ،طُ ،مركز النعماف للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ،صنعاء،َُْ\ُ ،
ْ\ِْٖ.ِِٔ\ٗ ،
(ِ) ىو دمحم بن نوح ا٤بشهور ٗبحمد بن انصر الدين األلباين(ُُْٗـَُِْ-ق) كلد ُب مدينة أشقورده ُب ألبانيا،
كىاجر مع كالده إىل الشا ـ كتلقى العلوـ منذ الصغر كتعلم العربية كالفقو ا٢بنفي كحبب إليو علم ا٢بديث فعكف
عليو تعليما كدرسا حٌب برع فيو بشهادة كبار علماء عصره ،كلو مؤلفات كثّبة منها السلسلة الصحيحة ،كغّبىا،
انظر :إبراىيم دمحم العلي (ََِّـ) دمحم انصر الدين األلباين كآاثره العلمية ،طِ ،دار القلم،دمشق،صُُ كما
بعدىا.
( )3انظر :موسوعة األلباين ُب العقيدة.ُٔٔ\ٓ ،
( )4انظر :تقي الدين النبهاين(ُٔٗٗـ) نظاـ ا٢بكم ُب اإلسبلـ ،طْ،دار األمة ،بّبكت ،صِْٔ ،كانظر :صبلح
الصاكم(ُِٗٗـ) التعددية السياسية ُب الدكلة اإلسبلمية ،طُ ،دار اإلعبلـ الدكيل ،صَُِ.
( )5انظر :ا١بديد ُب الفقو السياسي ا٤بعاصر ،ص ُٕٔ كما بعدىا ،كفتاكل معاصرة للقرضاكم ِ\ِٓٔكمابعدىا.
( )6ا١بديد ُب الفقو السياسي ا٤بعاصر ،صُٔٗ ،كانظر :فريد األنصارم(ُّّْقَُِِ-ـ) البياف الدعوم كظاىرة
التضخم السياسي ،طِ ،دار السبلـ للطباعة كالنشر ،صُُِ.
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آاثر اخلالف يف التوتو السياسي على السالم بني ادلسلمني:
لعلنا ندرؾ جدكل العمل ابلنظاـ ا٢بزيب ،كالتعدد السياسي ُب البلداف االسبلمية من خبلؿ
األثر الٍب أفرزتو ىذه التوجهات على السبلـ بْب ا٤بسلمْب ا٤بتمثل ُب اآلٌب -:

أوال -:أثره على السالم يف أوساط العلماء و الدعاة و اجلماعات اإلسالمية.
٤با كاف العلماء كالدعاة ٧بل القدكة ألفراد اجملتمع ،ك٧بط أنظار عيواهم ،تعد آراءىم موقف
يؤخذ ،كدينا ييتبع بفعل تقليد العامة لذلك ،كحفاظا على مشاعر السبلـ ،كالود بْب العلماء،
كالدعاة ٫بو بعضهم ،كحفاظا على قصور فهم العامة من الناس ،كا٤بتعصبْب من ا٤بتعلمْب ،كقطعا
٤بآرب ذكم النوااي السيئة من ا٤بَببصْب لئلسبلـ كا٤بسلمْب ،يسع اختبلؼ اجملتهدين ُب النظر ُب
حكم ا٤بستجدات؛(العمل السياسي كالتعدد ا٢بزيب)إعذار ا٤بخالف ،كٞبل مشاعر الود كالسماحة،
كدعاء كل طرؼ لآلخر ابلتوفيق للحق ،كا٥بداية للصواب ،كطرح جانبان تصدر التشهّب اب٤بخالفْب،
كتبادؿ االهتامات بْب العاملْب للدين ،بل النصح ،كتقييم ا٤بسار من العلماء العاملْب " ،من أىل
العلم ابلقرآف كالسنة ،ىم الذين يعرفوف تفاصيل ىذه ا١بماعات ،كىذه ا١بماعات عندىا حق كابطل
ماىي معصومة...كما خالف الدليل يكوف خطأ ،كصاحبو إذا كاف من أىل ا٢بق؛ ٦بتهدا ،طالبا
للحق ،يكوف لو أجراف إذا أصاب ،كإذا أخطأ يكوف لو أجر"( "،)1كاالختبلؼ الذم ييفتح بْب
علماء األمة اإلسبلمية ال ٯبوز أف يكوف سببا الختبلؼ القلوب ،ألف اختبلؼ القلوب ٰبصل فيو
مفاسد عظيمة "( ،)2كاألحرل لتعزيز دعائم السبلـ ترؾ تبادؿ االهتامات فيما قد يكوف جائزا عند
أحدىم؛ كغّب جائز عند اآلخر "،كىذا من أىسباب فًب تقع بْب األمة؛ فًإف أىقو ناما :يقولوف ،كيفعلوف

أموران ىم ٦بتهدكف فيها كقد أخطأكا ،فتبلغ أىقو ناما يظنوف أىاهم تعمدكا فيها َّ
الذنب؛ أىك يظنوف أىاهم ال

( )1صاحل بن فوزاف آؿ فوزاف (ُِِْقََُِ-ـ) ٧باضرات ُب العقيدة كالدعوة ،طُ ،دار العاصمة ،الرايض
ّ\ْْٓ ،كالنص منقوؿ عن ابن ابز.
( )2دمحم صاحل بن عثيمْب(ُّْْقَُِّ-ـ)الفتاكل ا٤بهمةٝ ،بع كترتيب :صبلح السعيد ،طُ ،مكتبة نور ا٥بدل،
القاىرة ،صّٕٖ.
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يعذركف اب٣بطأ؛ كىم أىيضا ٦بتهدكف٨ ،بطئوف ،فيكوف ىذا ي٦بتهدا ٨بطئا ُب فعلو؛ كىذا ي٦بتهدا ٨بطئا
ي
ٝبيعا مذنبْب " (.)1
ُب إًنكاره؛ كالكل مغفور ٥بم ،ك قد يكوف أىحدٮبا مذنبا ،كما قد يكوانف ن

فقد نسمع ُب أكساط العاملْب ُب حقل الدعوة -مع جبللة قدرىم ،كمنزلتهم ُب الدعوة٩ -بن
قد تركوا مساحة عن مواجهة ٨بططات العو٤بة ،كالتغريب ،كاالىتماـ ابلوحدة بْب ا٤بسلمْب ،كأتليف
القلوب ،إىل إلقاء احملاضرات كالندكات كا٣بطب ،كتصنيف ا٤بؤلفاتُ ،ب ا٤بخالفْب ٥بم من العلماء
( ،)2سواءن كاف ٥بم توجهان سياسيان ،أك رؤية مغايرة يركىا ُب مشركعية العمل ا٢بزيب؛ كالتمثيل
االنتخايب ( ،)3كسواءن كاف رأيهم ُب ذلك راجحان ،أك مرجوحان ،أك صواابن ،أك خطأُ ،ب تقديرىم

٢بجم جلب ا٤بصلحة ،كدرء ا٤بفسدة ،إال أنو يظل القوؿ اب١بواز أك عدمو من الفركع الٍب ال تقتضي

التشنيع كالتحامل الزائد ،كالقوؿ ا١بائر ،على من يرل ذلك ( "،)4ك ا٤بعلوـ أ٭با تطلبو األحزاب
اإلسبلمية إ٭با ىو مرجعية أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ٗبصادرىا ا٤بعركفة ،من القرآف كالسنة ،الٍب
ليست حكراى على أحد ،كٗبذاىبها الفقهية ا٤بشهورة الٍب عرفتها األمة ،كسارت عليها قركان من
الزماف ،كبسعتها الٍب ال تضيق أبم اجتهاد ٰبقق ا٤بصلحة العامة ،كال يصادـ مقاصدىا كقواعدىا،
كنصوصها الثابتة ،فلماذا التنكر ؟ "(.)5
كما داـ أف اإلسبلميْب ما دعوا يومان إىل أف تكوف ا٤برجعية آراء حزب؛ أك ٝباعة كإ٭با تكوف
السيادة لشريعة هللا ،كال أدعوا أف مسلكهم من بْب غّبىم من ا١بماعات اإلسبلمية ىو الدين ا٢بق؛
كالواجب اتباعو ،كإ٭با اجتهاد منهم ُب حكم تنزيل النصوص ،فمن أجل ذلك يعملوف ،كُب سبيلو
يضحوف ،فبل شنيع عليهم ُب ا٤بشاركة السياسية ،كالتعددية ا٢بزبية ٤بنافحة كٚبفيف شر من ينهجوف
( )1تقي الدين أٞبد ابن تيمية( ُِِْىػ ََُِ -ـ) جامع الرسائلٙ ،بقيق :دمحم رشاد سامل ،طُ ،دار العطاء ،الرايض
(ِ\ُّٖ).
( )2انظر :مقبل بن ىادم الوادعي(ُِّْقَُُِ-ـ) ٙبفة اجمليب على أسئلة ا٢باضر كالغريب ،طِ،دار اآلاثر،
صنعاء،صِٖٕكّْْ.
( )3انظر :أٞبد ٰبي النجمي(ُّْٔقَُِٓ-ـ)الرد احملرب على افَباءات صاحب اجملهر ،طِ،دار ا٤بنهاج ،القاىرة
صِِِكمابعدىا.
( )4انظر٦ :بموع الفتاكل ٕٓ\َّ،ك ما بعدىا.
( )5نصر دمحم السبلمي (ُّْْق)مدنية الدكلة رؤية علمية ،بدكف اتريخ طبع صّٗ.
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أفكار مستوردة ،كنظرايت ابطلة ،ييراد ٛبريرىا كتطبيقها على ا٤بسلمْب ( ،)1كيطلبوف " تضمْب أم
دستور مادة صرٰبة أف كل قانوف ،أك نظاـ ،ٱبالف قطعيات الشريعة فهو ابطل ،كىي ُب الواقع
أتكيد ،ال أتسيس" ( " ،)2كالعلمانيوف الذين يدعوف إىل الرأم ،كإىل ما ٱبالف شرع هللا ،يدعوف إىل
أىوائهم ،كإىل ترؾ الكتاب كالسنة  ...ىؤالء ٯبب أف ٰباربوا ،ما يطاعوف ،إ٭با يطاع كييتبع من دعا
إىل كتاب هللا ،كسنة رسولو ،ككافق ا٢بق...يقاؿ لو :أحسنت إذا أحسن ،كأخطأت إذا أخطأ،
كيتبع ُب الصواب ،كيدعى لو ابلتوفيق "(.)3
كليست ا٤بشاركة السياسية قطف ٜبار ،كال جِب انتصارات ،كخاصة ُب ظل كضع الوىن القائم
كالكيد ا٤بمنهج ضد أم توجو إسبلمي ( ،)4كإ٭با ٚبفيف مفاسد ،كمنع من الشر ما ىو أعظم ٩با ىو
قائم كحاصل "،فًإف الشريعة مبناىا على ٙبصيل ا٤بصاحل ٕبسب ا ًإلمكاف "( ،)5كمدافعة ٤با يراد من
سن قوانْب ٚبالف أحكاـ الشريعة ،أك تنفيذ ٨بططات تضر اب٤بسلمْب ،كٙبد من الدعوة إىل هللا،
حاضران أك مستقببل " ،ألف ُب درء ا٤بفسدة عن ا١بماعة ،كجلب ا٤بصلحة ٥بم ،ىو األصل العاـ الذم

قامت عليو الشريعة؛ بل ىو ا٤بسوغ األكرب إللقاء مقاليد السلطة العامة بيد كيل األمر " ()6؛ مع

بياف صبلحية الشريعة ،كمركنتها ُب التعامل مع مستجدات ا٢بياة؛ كظركؼ ا٢باؿ كالواقع ،من خبلؿ
طرح االجتهادات الشرعيةُ ،ب مواجهة الوقائع كاألحداث الٍب تواجو الدكلةُ ،ب ٦باؿ السياسة،
كاالقتصاد ،كالعبلقات الدكلية ،كغّبه ،كمعرفة طبيعة ا٤بخططات ،كغوائل الشركر الٍب ٙباؾ ضد األمة
( )1انظر :مدنية الدكلة رؤية علمية ،صّٗ
( )2يوسف القرضاكم(ُُْٓقُْٗٗ-ـ)فتاكل معاصرة ،طّ ،دار الوفاء ،ا٤بنصورة ،ْٔٔ\ِ،كانظر :عبدا٤بلك
الشيباين(ُّْْقَُِّ-ـ) مسّبة اإلصبلح ،مكتبة خالد ،كدار الكتب اليمنية ،صنعاء صُّٖ.
(٧ )3باضرات ُب العقيدة كالدعوة ،ْٓٓ\ّ ،كالنص نقلو عن ابن ابز.
( )4انظر :أٲبن بن سعيد(ربيع آخرُُْٕقُٗٗٔ-ـ) اي أىل اليمن ا٢بكمة ٲبانية٦ ،بلة البياف ،ا٤بنتدل اإلسبلمي،
لندف ،العدد(َُْ) صٖٔكمابعدىا ،ك فتحي يكن(ُُْٖقُٕٗٗ-ـ)أٔبدايت التصور ا٢بركي اإلسبلمي ،طُِ،
مؤسسة الرسالة انشركف ،بّبكت ،صٕٔ.
( )5دمحم بن قيم ا١بوزية ،مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة" دار الكتب العلمية،بّبكت.ُٗ\ ِ،
( )6ا٤بوافقات،ْٔ\ّ ،كانظر :فتحي الدريِب(ُْٖٗـ) ا٢بق كمدل سلطاف الدكلة ُب تقييده ،طّ،مؤسسة الرسالة،
بّبكت صُٗٓ
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ُب ٦باؿ ا٢بكم ،كرسم السياسات ،كطبيعة العبلقات ،كالتصدم لو كتشكيل مظلة ٞباية النتشار
الدعوة ُب أكساط ا١بماىّب ) "،(1كعلى األقل إل٠باع صوت اإلسبلـ عاليا؛ كإقامة ا٢بجة ،كقطع
األعذار " (.)2
كاب٤بقابل ،الذين ك١بوا ابب ا٤بشاركة السياسة ،كالتعددية ا٢بزبية ،يركف ُب مضمار الصراع بينهم
كبْب قول أصحاب األفكار ا٤بستوردة ،خذالف من أصحاب الرأم ا٤بانعْب للحزبية ،كا٤بشاركة ُب
العملية االنتخابية ،بفعل ا٤بنع ،ك التحذير كالتنفّبُ ،ب صفوؼ من كانوا ُب األصل من أنصار
كمؤيدم أصحاب التوجو االسبلمي ُب االنتخاابت ،إذا سلموا صد القائلْب بعدـ مشركعيتها ،كعدـ
جواز ا٤بشاركة ُب االنتخاابت (. )3
كبفعل سجل ىذا ا٣ببلؼ الدائر؛ من ٞباس ا٤بانعْب ،كالصدع برأيهم ُب كسط العامة؛ كٛبسك
اجمليزين ُب حق ا٤بشاركة بقوة؛ أسهموا بضبلؿ خبلفهمُ ،ب تقسيم كحدة الصف ا٤بسلم ،كأساؤكا
لبعضهم من حيث اجتهدكا ،من تعصب ٩بقوت ،كتزلف مذموـ ،كاللتحس البعض ابلدين عسل
الدنيا كرضا ا٢بكاـ ،كخرج اآلخر ٖبف الغنيمة ،كلساف الشتيمة ،كأسهم حدة ا٣ببلؼ ُب ٙبقيق
نسبة" ٪باح للحكومات كاألنظمة ا٤بشبوىة ،الٍب تعمل على تفكيك الصف اإلسبلمي ،كإاثرة
نزاعاتو ،كخبلفاتو القدٲبة كا٢بديثة ،كأتجيج نّباف العدكاف كالشقاؽ ،نظرا لعدـ الوعي السياسي،
لدل كثّب من أبناء الصف االسبلمي ،كعدـ تفطنهم لبلستخداـ ا٤بباشر كغّب ا٤بباشر ٥بم ،من قبل
تلك األنظمة ُب ضرب إخوااهم؛ كُب ضرب بعضهم بعضإ ،بجة  :ىذا متساىل ،كىذا متميع؛ ٩با
يؤدم للقضاء على ا١بميع "( ،)4كأقوؿ -:أيضا؛ إف ذلك ٩با يقوم جبهة ا٤بناكئْب؛ كتصدرىم
( )1انظر :علي بن انيف الشحود(ُِّْقَُُِ-ـ) مشركعية ا٤بشاركة ُب اجملالس التشريعية كالتنفيذية ا٤بعاصرة ،طُ،
طبعة ا٤بؤلف ،ص ُُ.ْٗ،ٕٔ،
( )2توفيق يوسف الواعي(ُِْٗقََِٖ-ـ) ا٢بوار اإلسبلمي أصولو كمفاىيمو ك كسائلو ،طُ ،مكتبة ا٤بنار
اإلسبلمية ،الكويت صُّٕ.
( )3انظر :مرعي ٞبيد(ُّّْقَُِِ-ـ) ماذا يعِب انتمائي لئلصبلح ،مكتبة خالد ،كدار الكتب اليمنية ،صنعاء
صِْكّٔكٔٔكٖٖ.
( )4عبداجمليد الرٲبي(،ربيع آخرُُْٕقُٗٗٔ-ـ)حوار صريح عن ٮبوـ الدعوة ككاقعها ُب اليمن ،تقدًن رائسة التحرير ،
٦ ،بلة البياف ،العددَُْ ،صٓٔ ،ك أٔبدايت التصور ا٢بركي اإلسبلمي ،صُٕ.
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ا٤بشهد السياسي؛ ليعكس بظبللو ُب إصدار قوانْب ٚبالف أحكاـ االسبلـ ،أك حٌب تقف حجر
عثرة أماـ كاقع إسبلمي ملموس ُب التشريعات ،ك٦باؿ االقتصاد ،كطبيعة العبلقات اجملمع على
إقامتها ،ك عدـ جواز ٨بالفتها ،سواء كاف من اجمليزين للعمل ابلنظاـ السياسي ،كالتعدد ا٢بزيب ،أك
ا٤بانعْب لذلك ( ،)1كقد ال ٘بد إال من" أيٌب ٕبلوؿ نظرية غّب كاقعية ،إذ ال ٲبلك منهجان كاضحا
شامبل للتغيّب ،كتطبيق شرع هللا ،فبل ىو تبُب الدعوة بشمو٥با ،كخاطب األمة كحركها ٗبنهج
يستوعب ٝبيع طاقاهتا؛ كال ىو أفسح اجملاؿ ٤بن يسعى إىل ذلك ،كتعاكف على الرب كالتقول ،ك اي
ليت االختبلؼ منشؤه ُب اعتبار ا٤برحلية ٥باف األمر ،كلكن األسس ا٤بهمة ُب عملية التغيّب الشامل،
 ...فيجمد على مسائل فرعية يتبناىا ،كيرتب عليها الوالء كالرباء ،كالسنة كالبدعة ،كيشن حراب ال
ىوادة فيها على ٨بالفيو ُب ىذه الفركع؛ كٯبعل ذلك أكال أكلوايت دعوتو ،كٰبوؿ ا٤بعركة إليهم ،ككاف
ينبغي أف تتوحد ا١بهود على أصوؿ أىل السنو كا١بماعة؛ ٤بواجهة طرؽ الكفر ،كالبدع ا٤بشهورة،
الٍب ىي ظاىرة للعياف ،كليس مواجهتها ٧بل خبلؼ ،كالذم ينبغي على ىذا الفريق ،ىو فقو
األكلوايت ،كمواجهة األفسد ،فالفاسد ،فما دكنو ،كمراعاة فقو ا٤بصاحل ،كأحكاـ الضركرات ،كتبِب
األصوؿ العقدية ،كاالجتماع عليها ،كالسعي ١بمع شتات األمة ،على منهج كاضح ،كالسّب هبا ٫بو
تغيّب الواقع ،ال ٚبذيلها كتثبيطها ،كعدـ االستغناء عن العاملْب لئلسبلـ ،أك ٧باكلة إلغائهم ،ك٘باكز
جهودىم كأعما٥بم ،كفتح ابب التشاكر ،كا٤بدارسة العلمية٤ ،با ٙبتاجو الدعوة...،كإعطاؤه تصورا
كاضحا لكيفية التغيّب ُب ٝبيع اجملاالت السياسية ،كالتعليمية ،كاالقتصادية ،كاإلعبلمية ،كغّب
ذلك ...كما على الطرؼ اآلخر ،صدؽ االلتزاـ أبصوؿ أىل السنة ...كالسعي لتوحيد العمل
االسبلمي؛ انطبلقا من تلك االصوؿ"(. )2
كمن الواجب ك اللزكـ على العلماء كالدعاة ،النصح كاإلعذار عند ا٣ببلؼٗ "،با ٰبافظ على
شرؼ الغاية ُب الدنيا؛ كعظم ا١بزاء ُب اآلخرة :بسبلمة الصدكر ،ككحدة الكلمة ،كنبذ الفرقة
كاالختبلؼ؛ ألف ٩با يضعف أثر أىل ا٣بّب على الناس :تفرقهم ،كمنابذة بعضهم لبعض ،ألاهم بذلك
( )1انظر :ا١بديد ُب الفقو السياسي اإلسبلمي ا٤بعاصر ،صُٕٓ.ُٖٕ ،
( )2حوار صريح عن ٮبوـ الدعوة ككاقعها ُب اليمن٦ ،بلة البياف ،صَٔ.
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ينشغلوف أبنفسهم عن دعوة الناس؛ كما أف الناس تضعف ثقتهم أبىل ا٣بّب؛ إذا رأكا ما بينهم من
األحقاد ،كاإلحن؛ فاهلل هللا ُب دعوة هللا (عز كجل) كهللا ،هللا ُب العمل الصاحل أف يضيع ىباءن منثوران؛

أمس ا٢باجة إىل حسنة كاحدة ،يثقل هبا ميزانو ،إنو ال
ُب يوـ الفاقة كا٢باجة ،يوـ يكوف العبدُ ،ب ٌ

ٲبكن ٤بن أيقن بيوـ ا١بزاء ،كا٢بساب ،كالوقوؼ بْب يدم الدايف (عز كجل) أف ينفق العمر القصّب

ُب قيل كقاؿ ،كأحقاد كأضغاف كافَباؽ ،على أمور ٯبوز االختبلؼ عليها ،كبقدر ما يكوف من ىذه
األمراض ُب النفوس؛ بقدر ما تؤخر عجلة الدعوة؛ كيفتح اجملاؿ للفئة ا٤بفسدة لتبث ٠بومها ُب الناس
ك٘برىم إىل الشقاء ُب الدنيا ،كالعذاب ُب اآلخرة -،نسأؿ هللا السبلمة – .
كإف من أخطر ما تفرزه الفرقة كاالختبلؼ ،بْب أىل ا٣بّب :الظلم كالعدكاف ،كاالنتصار للنفس
كحظوظها بتأكيل ،كأحياانن بدكف أتكيل ،كينبغي ٤بن أيقن بيوـ الفصل ،كأيقن بيوـ التبلؽ ،يوـ أف
يلتقي الظامل اب٤بظلوـ ،كا١بائر ابجملار عليو ،أف ٰبسب ٥بذا ا٤بقاـ حسابو ،كأال يتكلم إال بعلم كعدؿ،
كأف يراعي حرمة ماؿ ا٤بسلم ،كعرضو ،كٝبيع حقوقو ،قبل أف أيٌب يوـ القصاص ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

()1

إف اليقْب ابليوـ اآلخر كأىوالو ،كاليقْب ابلتبعة الفردية ،ا٤بذكورة ُب قولو تعاىل :ﭽ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ ( )2يفرض على الفئة ا٤بصلحة أف يكوف ا٢بق رائد كل فرد فيها؛"

()3

"كا٣بطاب اإلسبلمي ٯبب أف يتوجو من نبذ ا٥بول ُب ا٣ببلؼ ،أك ا٣ببلؼ ُب ا٥بول ،كىذا بدكره
سوؼ يؤدم إىل توسيع دائرة ا٤بتفق عليو على حساب دائرة ا٤بختلف فيوٍ ،ب بعد ىذا يبقى أف ىناؾ
فرقا بْب ا٣ببلؼ ُب اآلراء كا٣ببلؼ ُب األداء ،فليس كل خبلؼ ُب التنظّب ٯبب أف يتحوؿ اىل
( )1آؿ عمرافَّ :
(ِ) مرًنٗٓ :
(ّ) عبدالعزيز بن انصر ا١بليل(صفرُُْٕقُٗٗٔ-ـ) كلمات إىل ثبلث فئات٦ ،بلة البياف ،العددَُِ،صُِ كما
بعدىا.
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()1

خبلؼ ُب التطبيق"

 "،كإال أدل إىل الفرقة كالتقاطع ،كالعداكة كالبغضاء ،الختبلؼ األىواء،

كعدـ اتفاقها " ( " ،)2فعلى األمة كالدعاة ا٣بركج من ٧بورية القاعدة ا٢بزبية؛ أك القطريةٕ ،بيث
يتعدل التعاكف ا٢بدكد ا٤بصطنعة بْب الدكؿ؛ كيتخطى الفكر أسبلؾ كحواجز االنتماءات السياسية،
كٱبرج من حجر التعصب ا٤بذىيب " ( ،)3ك يقف على" منهج علمي ٧بدد للنقد كا٤براجعة ،يستطيع
أف يستنقذ الصاحل من كل شيء كيضيفو اىل مثلو ،كيستبعد ا٣بطأ كيسقطو من حسابو...،غّب متأثر
ابألىواء كالنزكات ،قائما على أدلة اثبتة بعيدا عن ادعاء العصمة ألحد بعد األنبياء ،قادرا على بياف
مكامن الضعف كالتقصّب ،را٠با الطريق للخركج منها ،يتجنب طريق التحريض ،ك الصراخ ،كالعويل،
كالبكاء على األطبلؿ" ( " ،)4فأمتهم ٕباجة إىل مرجعيات دينية ،ك أصحاب قدرات سياسية ،تتيح
فرص عالية ،كمركنة كبّبة ،تدعم القدرة االستجابية للمسلمْبٛ ،بكينا ٥بم من حل نزاعاهتم،
كخبلفاهتم ،سلما كصلحا ،بدال عن االضطرار ألسباب مرجعية إىل اللجوء إىل استخداـ القوة
كاالقتتاؿ ،كابلتايل تعريض األمة إىل الفتنة " (. )5

اثنيا -:أثر االختالف السياسي على السالم يف اجملتمع و الدولة.
إف األخذ بنظاـ الدٲبقراطية الواقع ُب الببلد االسبلمية كالتعددية ا٢بزبية أضافا لنا مشكلو ،أكثر
٩با يراد من إٯباد حل ،كىدد السلم اجملتمعي ،كفرؽ الكلمة ،أكثر من كونو تنوع برامج تسعى ٣بدمة
األمة؛ كأدل إىل إيغار الصدكر ،كتنافر القلوب ،نتيجة ٨بالفات شرعية ،كعيوب ُب القوانْب ،كسوء

( )1كليد بن خالد ا١بهِب(رمضافُُِْق-ديسمربَََِـ)ىول ا٣ببلؼ أـ خبلؼ األىواء٦ ،بلة البياف ،العددُٕٓ،
صُْْ.
( )2ا٤بوافقات.ُِِ\ٓ ،
( )3فتحي يكن(ُُّْقُّٗٗ-ـ) ا٤بتغّبات الدكلية كالدكر اإلسبلمي ا٤بطلوب ،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت
صُُٖ.
(٦ )4بلة البياف :رائسة التحرير(ٝباد آخرَُْٖقُٖٖٗ-ـ) ىل ا٤بسلموف ٕباجة إىل منهج نقدم؟ ،ا٤بنتدل اإلسبلمي،
لندف ،العدد ،َُ ،صٖ .
( )5عبدا٤بلك منصور(ََِِـ) البغي السياسي ،طِ،مؤسسة ا٤بنصور الثقافية ،صنعاء صَّٔ.
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ا٤بمارسة ،كغياب ضماانت النزاىة ( ،)1كٙبوؿ اختيار تويل السلطات ُب الدكلة من معيار الكفاءات،
إىل معيار الوالءات ،بفعل إفرازات االنتخاابت الشكلية (٩ ،)2با يؤدم اىل الكبت كالتضييق ،كيعد
من مسببات انفجار األكضاع األمنية ،كمهددات السلم االجتماعي بْب ا٤بسلمْب(.)3
ك بفعل رغبات ا٤بوردين ٥با ُب أف تكوف شكلية ،تسمح بتعدد ا٢برايت احملظورة دينان ،كصعود
أنظمة مستبدة موالية ٥با ُب الفكر ك العمل ( ،)4فإف جاءت إفرازات االنتخاابت ٔبديد فهي ُب
الصورة كليس ا١بوىر ،ك ُب تغيّب شخصيات على مستول ٧بدكد ُب النظاـ القائم ،ليكوف األمر ما
قبل العهد ابالنتخاابت ىو ما عليو بعدىا (.)5
كعند شعور ا١بماىّب ك الطرؼ ا٤بنافس ُب استحالة التغيّب عن طريق الصندكؽ ،كقصر النفس
ُب إمكانية ذلك خرجوا منادين بصيحات نداء ا٢برية ،كا٢بق ُب العيش الكرًن ،فينقسم اجملتمع إزاء
ذلك كتتفرؽ األمة ،كتتعمق جذكر التفرقة نتيجة االنتماءات ،كمعطيات الصراعات (. )6
كابلعكس؛ إذا ما كاف الفوز ُب االنتخاابت لتيار غّب مرغوب فيو من قبل الشرؽ كالغرب،
كاألنظمة القائمة ُب الببلد اإلسبلمية ،جاء االنقبلب العسكرم ٰبسم ا٤بوقف ،كيكشف عورة
( )1انظر :عبدالقادر عوده (د ت) التشريع ا١بنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي ،دار الكتاب العريب،
بّبكت ،ّٕٕ\ُ،ك دمحم مورك(َُِِـ) اإلسبلـ السياسي...ا٢بركات اإلسبلمية ،طُ ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة،
صّْٗ ،ك نشواف دمحم السمّبم(ُِِْقََُِ-ـ) التعددية السياسية ُب اليمن -اسس التجربة كحدكد ا٤بمارسة،
تقدًن :أٞبد البشارم ،ك نصر طو ،ا٤بركز اليمِب للدراسات االسَباتيجية ،مكتبة ا١بيل ا١بديد ،صنعاء صُِٕ كما
بعدىا.
( )2انظر :صاحل حسن ٠بيع(َُْٗقُٖٖٗ-ـ) أزمة ا٢برية السياسية ُب الوطن العريب ،طُ ،الزىراء لئلعبلـ العريب،
صَُْ.
( )3انظر :أٲبن بن سعيد ،اي أىل اليمن ا٢بكمة ٲبانية٦ ،بلة البياف ،ا٤بنتدل اإلسبلمي ،لندف ،العددَُْ ،صْٕ.
( )4انظر :تقرير ارتيادم(اسَباتيجي)سنوم ،صادر عن ٦بلة البياف ،مستقبل العامل اإلسبلميٙ -بدايت ُب عامل متغّب،
اإلصدار الثاين(ُِْٓق)ترٝبات ،ملخص لنشرة استخبارات الشرؽ األكسط لعاـََِّـ ،صُُٔ كما بعدىا.
( )5انظر :أزمة ا٢برية السياسية ُب الوطن العريب ،صََْكما بعدىا ،ك افتتاحية ٦بلة البياف ،العودة إىل ا٤بنابع ال
لتجفيفها ،العدد ّٗصٔ
( )6انظر :نورىاف الشيخ (ُّّْ ق) الثورة الليبية ..قراءة ُب آليات إسقاط نظاـ ا٢بكم الفردم ،تقرير ارتيادم
(اسَباتيجي )٦بلة البياف ،اإلصدار التاسع ،صُُٗ ،ك أشرؼ ٧بمود عز الدين(َُِِـ) حدث ُب ٝبعة الغضب
ثورة ِٓ يناير َُُِـ-السويس البداية ،توثيق إعبلمي ،طُ ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة صُّكما بعدىا.
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الدٲبقراطية ،كزيف ا٢برية ،كيهدد أمن اجملتمع( ،)1كضربت الدكلة العميقة ٔبذكرىا ،لضماف بقاء
ىيمنتها من كراء ستار على أجهزة الدكلة ا٤بختلفة (. )2
كيزداد عندىا ضعف ا٤بواقف إزاء التدخبلت ا٣بارجية ا٥بادفة إىل زايدة تفريق ا٤بفرؽ؛ كٛبزيق
ا٤بمزؽ ،كإعادة خارطة ٛبزيق األمة نتيجة االختبلؼ الداخلي (. )3
كىكذا تظل األمة بْب صراع البقاء ،كبقاء الصراع ،أمبلن ُب لقمة عيش كرًن؛ كسبلـ عميم ،يعود
على ا٤بسلمْب ،يقيهم شر أنفسهم من أنفسهم.

( )1انظر :سامي دمحم الدالؿ ،اشكالية زاكية النظر للدٲبقراطية ،البياف  ،العددٕٗ ،صٖٔ
( )2انظر :أٞبد عمرك(ُّْْق شعبافَُِّ -ـ ) الدكلة العميقة معضلة الربيع العريب٦ ،بلة البياف ،لندف ،العددُِّ
صٓٗ ،ك دمحم حسن خليل(َُِِـ) ثورة ِٓيناير ُب عامها الثاين ،طُ ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة صُّٓ.
( )3انظر :بشّب زين العابدين(ُِْٓقَُِّ-ـ) تطور فكرة تقسيم ا٤بشرؽ العريب ُب مراكز الفكر الغربية منََُِ-
َُِٓ  ،البياف ،العددُّٕ ،صِْكمابعدىا.
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ادلجذث انثبَي :يف أصش احلكى انرشي

وفيه ثالثخ يطبنت:

ادلطهت األول :انع ل وادلضبواح.
ادلطهت انثبَي :انشى ي.
ادلطهت انثبنث :احلريخ .
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ادلطهت األول :انع ل وادلضبواح.

أوال -:مفهوم العدل.
العدل لغة":عدؿ" عدال ،كعدكال ،ماؿ كيقاؿ :عدؿ عن الط ًريق ،حاد ،كإًليو رجع ،كُب أمره
عدال ،كعدالة ،كمعدلة استقاـ كُب حكمو حكم ابلعدؿ ،كالعدؿ ضد ا١بور ،كيقاؿ عدؿ فبلان عن
طريقو "عدؿ" ىع ىدالىة ،كعدكلة ،كاف عدال (. )1
العدل اصطالحا  :إعطاء كل ذم حق حقو كمستحقو ،من غّب تفرقة بْب ا٤بستحقْب ،كبدكف نظر
اىل األمور العارضة على الطبيعة اإلنسانية (. )2
اثنيا -:مفهوم ادلساواة.
فهي لغة -:مصدر من ساكاه يساكيو إذا عدلو ،كا٤بساكاة ىي :ا٤بعادلة بْب الشيئْب ٕبيث
يصّباف متعادالف ،ك متساكايف ( ،)3كيقاؿ " :ساكاه ُب القدر"(.)4
"ا٤بساكاة اصطبلحا -:فهي تعِب أف يكوف للمرء ما ألخيو من ا٢بقوؽ ،كعليو مثل ما عليو من
الواجبات دكف زايدة أك نقصاف ،كا٤بساكاة قيمة ال تنقسم ،كال يوجد ٥با أنواع ،كىي أشرؼ نسب
العبلقات بْب األشياء؛ ألاها ىي ا٤بثل اب٢بقيقة ،أم أاها ٘بعل كل طرفيها لآلخر سواءن بسواء" (.)5
الفرق بني العدل وادلساواة.
" ا٤بساكاة ىي الغاية الٍب تسعى العدالة إىل ٙبقيقها ،كىي الغاية ا٤برجوة منها كالعادؿُ -ب ٦باؿ
ا٢بكم ىو ا٢باكم ابلسوية ،ألنو ٱبلف صاحب الشريعة ُب حفظ ا٤بساكاة ؛كمن ىنا جاء تعريف
( )1انظر :لساف العرب.َّْ\ُُ ،
( )2زايد بن صاحل لوبغا (ُِْٔق) كاقعية التشريع االسبلمي كااثرىا ،طبع جامعة االماـ دمحم بن سعود االسبلمية
،الرايض صِِٕ
( )3انظر :لساف العرب.َُْ\ُْ،
( )4الراغب األصفهاىن(ُُِْق) ا٤بفردات ُب غريب القرآفٙ ،بقيق :صفواف عدانف الداكدم،طُ،دار القلم ،الدار
الشامية  ،دمشق ،بّبكت صُْْ.
( )5صاحل بن عبد هللا بن ٞبيد كعدد من ا٤بختصْب ،موسوعة نضرة النعيم،،طْ،دار الوسيلة ،جده ٕ\ِٕٓٗ.
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العدؿ أنو القسط البلزـ لبلستواء ،أم لتحقيق ا٤بساكاة بْب الطرفْب دكف زايدة أك نقصاف ،كإذا
كانت العدالة يخلقان فإف ا٤بساكاة قيمة كىدؼ .
ك٤با كانت العدالة خلقا أك ىيئة نفسانية تصدر عنها ا٤بساكاة فقد اقَبف األمراف ارتباطنان كثيقان،
ألف العدؿ من شأنو أف يساكم بْب األشياء الٍب ىي غّب متساكية٤ ،با كاف األمر كذلك فإف كليهما
قد يستعمل استعماؿ اآلخر تسا٧بان ،كلكنهما غالبان ما يستعمبلف معان " (.)1
أمهية العدل وادلساواة كأساس يف احلكم الرشيد.
أوال :العدل.
قامت ٝبيع الشرائع السماكية على العدؿ ك القسط ،كالعدالة شريعة كل األنبياء كا٤برسلْب،
كابلعدالة قامت السماكات كاألرض ،كهبا قامت ا٢بياة االنسانية البلزمة لئلنساف ،أف يتصرؼ
ابلعدؿ(" ،)2كالعدؿ مركز دائرة الكماؿ ،كمدار فلك الفضيلة ،كمبدأ السعادة ا٢بقيقية بشهادة "

()3

قولو تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂  
 ﭼ ( " ،)4كىو ا٤بيزاف ا٤بستقيم الذم ٰبدد العبلقات بْب الناس؛ ُب حاؿ السلم،
كحاؿ ا٢برب ،إذ بو توزع ا٢بقوؽ ،كبو ٙبمى ،كبو ينتظم الوجود االنساين" (.)5
" كالعدؿ ميزاف هللا ُب األرض ،كبو يرد هللا من الشديد على الضعيف ،كمن الصادؽ على
الكاذب ،كمن ا٤ببطل على احملق ،كابلعدؿ يصدؽ الصادؽ ،كيكذب الكاذب ،كيرد ا٤بعتدم"(،)6
كإذا كاف لكل دين ٠بة يتسم هبا فسمة اإلسبلـ العدؿ؛ كىو شعاره ،كخاصيتو .
( )1موسوعة نضرة النعيم .ِٕٗٓ \ٕ ،
( )2انظر :مفاتيح الغيب= أك التفسّب الكبّب.َُُ\َُ،
( )3دمحم رشيد رضا االٙباد٦ ،بلة ا٤بنار ،العدد ُ ،صْٕٓ.
( )4ا٤بائدةٖ :
( )5دمحم أبو زىرة(،د ت) العبلقات الدكلية ُب االسبلـ ،طُ ،بدكف دار طبع  ،ص ّٓ
( )6تفسّب ا٤بنار.ّٔٗ\ٓ،
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كلذا يهتم اإلسبلـ ابلعدؿ اىتماما عظيما ،كيعده ركيزة مهمة ُب ا٢بكم اإلسبلمي ،كإحدل
أسس قواعده ا٤بتينة ،الٍب ال ٲبكن أف يصلح بدكنو حاؿ ،كال يدكـ بغّبه نظاـ ،كقد ضمن هللا ذكره
ُب " :آايت أمهات األحكاـ" ( ،)1قاؿ تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (،)2
ك أمر هللا ا٤بؤمنْب إبقامة العدؿ ،كلو على ذات النفس ،أك األقرابء دكف ٧باابة أك ٦باملة ،إذ أف
العدؿ كا٢بق مقدماف على ا٢بقوؽ الشخصية ،كحقوؽ القرابة "،يستوم فيو القوم كالضعيف ،كالغِب
كالفقّب ،كالقريب كالبعيد ،كا٤بسلم كغّب ا٤بسلم " (ُ ،)3ب ا٢بكم كا٤بعاملة ( " ،)4كالظلم ال يباح شيء
شيء منو ٕباؿ ،حٌب إف هللا تعاىل قد أكجب على ا٤بؤمنْب أف يعدلوا على الكفار" ( ،)5فقاؿ هللا
تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ( ،)6كقاؿ تعاىل -:ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (،)7
" ألف هللا ٯبزم ابلعدؿ على ترؾ العدؿ " (. )8

( )1ا١بامع ألحكاـ القرآف = تفسّب القرطيب.ِٓٓ\ٓ،
( )2النحل َٗ :
(ّ) ٧بمود شلتوت(ُِٕٗـ) االسبلـ عقيدة كشريعة ،ط ٔ،بدكف دار طبع ،صِْٕ
( )4انظر :ا١بامع ألحكاـ القرآف= تفسّب القرطيب.ُٔٓ\َُ،
(ٓ) أٞبد بن تيمية ا٢براين(ُُِْق )ََُِ-الفتاكل ،خرج احاديثها عامر ا١بزار كأنور الباز ،طِ،دار الوفاء ،ا٤بنصوره
ا٤بنصوره َّ\ ّّٗ.
(ٔ) النساءُّٓ :
(ٕ) النساءَُٓ :
(ٖ) تفسّب ا٤بنار.ّٔٗ\ٓ ،
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اثنيا -:ادلساواة.
لعظم أمػر ا٤بسػاكاة بْب ا٤بسلمْب ٗبا يعزز األخوة ،كالسبلـ بينهم ،كييذىب شعور االستعبلء من

بعضهم على بعض؛ أك أف يرل أحدىم الفضل لنفسو على غّبه ،ذكر هللا ميزاف التفاضل بْب الناس
فقاؿ تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (.)1
كصرح ملسو هيلع هللا ىلص ،اب٤بساكاة بْب ا٤بسلمْب ،حيث ال ٛبييز لدـ موركث ،كال اعتبارات ٤بيزاف جاه أك
سلطاف أماـ إقامة حق ا٤بساكاة ُب اإلسبلـ ،فالقانوف اإلسبلمي يسرم على ا١بميع دكف استثناء،
فقد شنع ملسو هيلع هللا ىلص على أسامة بن زيد( ،)2مراجعتو ُب ا٤برأة ا٤بخزكمية الٍب سرقت قائبل :كما ُب ا٢بديث
عن عائشة اهنع هللا يضر (( أتشفع ُب حد من حدكد هللاٍ ،ب قاـ فاختطبٍ ،ب قاؿ :إ٭با أىلك الذين قبلكم،
أاهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه ،كإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو ا٢بد ،كاًن هللا لو أف
فاطمة بنت دمحم سرقت لقطعت يدىا )) (. )3
كأتٌب ا٤بساكاة بْب الناس ُب ا٢بقوؽ كالواجبات ،كا٤بسؤكلية كا١بزاء ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﭼ( ،)4وﭧ ﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ(.)5
(ُ) ا٢بجرات.ُّ :
( )2أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل .كأمو أـ أٲبن حاضنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ا٢بب بن ا٢ببَِ(،قْٓ-ق) أمره النيب على
جيش قبل موتو كأنفذه أبوبكر ككاف كعمر ٯببلنو ،اعتزؿ فتنة علي كمعاكية مات اب٤بدينة .انظر :أسد الغابة ُب معرفة
الصحابة ،ُْٗ\ ُ ،كاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة.َِِ\ُ ،
( )3أخرجو البخارم ،ابب إقامة ا٢بدكد على الشريف كالوضيع ،برقم( ٕٖٕٔ) جْ\صُٕٓك مسلم ،ابب قطع
السارؽ الشريف كغّبه ،برقم(ُٖٖٔ) جّ\صُُّٓ.
( )4النحلٕٗ :
( )5النساءِّ :
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كبذلك " قرر اإلسبلـ ا٤بساكاة بْب ا٤بسلمْب ٝبيعا؛ ُب الواجبات الٍب طالبهم هبا ،كا٢بقوؽ الٍب
كفلها ٥بم ،ككذلك مسؤكليتهم ٫بو أفعا٥بم ،ككذلك ساكل ُب ا١بزاء الذم يلحق اإلنساف عن عملو
ُب الدنيا كاآلخرة؛ رجاال كانوا أك نساء "( ،)1كال أيٌب فارؽ ا٢بق ُب ا٤بساكة بْب الرجل كا٤برأة إال
" استنادان إىل ما فضل هللا بو الرجل على ا٤برأة من قوامة؛ مبعثها الفركؽ الواضحة ُب الَبكيب البنياين
كالنفسي ،كتلك الفركؽ الٍب جعلتو صا٢با ،كمؤىبل للقيادة كالرعاية كاإلنفاؽ على األسرة بشكل
قاطع "( ،)2دكف ا٤برأة " ،ففي اإلسبلـ لكل كاحد طبيعتو ،كما يصلح لو "( ،)3كمن ىنا يتضح لنا
" أف العدالة كا٤بساكاة ليستا ُب االعتبار اإلسبلمي ٦برد شعارات يزين هبا ظاىر اجملتمع ،أك يوضع منو
ُب إطار المع براؽ ،كإ٭با العدالة كا٤بساكاة ٮبا األساس الواقعي؛ الذم تنبثق منو القيم كا٤ببادئ
اإلسبلمية عامة ،ظاىرا كابطنا "( ،)4لينعم ا٤بسلموف ابألمنُ ،ب ظل تطبيقات عدالة السماء،
كيعمهم السبلـ ُب ا٢بكم بينهم على قدـ ا٤بساكاة.

ركائز العدل ادلعزز للسالم يف احلكم بني ادلسلمني.
إف العدؿ ُب ا٢بكم ا٤بفضي للسبلـ ٰبتاج إىل مادة كفيلة بتحقيقو ،كيد ضامنة لتنفيذه ،كبيئة
قابلة للعمل بو ،كنفوس أتىب الضيم إال ابلعيش ٙبت كنفوٗ ،با يعزز ُب أكساط الناس ،كاجملتمعات
مبدأ العدؿ ،كقيم السبلـ ،كأىم ذلك يتمثل ُب اآلٌب-:

( )1عبلء دمحم سعيد(ُِْٕقََِٕ-ـ) ٧باكالت اإلصبلح كالتغيّب ُب العامل العريب ا٤بعاصر ،طُ ،دار الشركؽ ،مصر،
صَْٔ.
( )2حسن أٞبد عابدين(شعبافَُْْقُْٖٗ-ـ) حقوؽ اإلنساف ككاجباتو ُب القرآف٦ ،بلة إنو ا٢بق ،دار الصحافة،
رابطة العامل اإلسبلمي ،مكة ،العدد(ِٗ) صِْٓ
( )3الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي(َُِْ ىػ) ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدايف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة ،مراجعة:
مانع بن ٞباد ا١بهِب ،طْ ،دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر كالتوزيع.ِِٗ\ُ،
( )4دمحم سعيد البوطي(ُُْٕقُٗٗٔ-ـ) فقو السّبة النبوية ،طُُ ،دار الفكر ،دمشق صُِٖ.
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ا -اإلٲباف ابلتشريع السماكم كالعمل بو "،الذم ينقل التوجيهات الدينية كاألخبلقية إىل قوانْب
ملزمة ،كيعاقب على تركها " ( ،)1كوف اإلسبلـ أبحكامو كتشريعاتو يصلح النفوس ابلتزكية ،كاجملتمع
ابألخبلؽ ك التكافل ،كيتجو للحكم فيصلحو ابلعدؿ ،كالكوف يصلحو ابلعمارة ،كإقامة ا٢بضارة
( ،)2كالتشريع القيمة ا٢بامية للقيم ،كالدين ،كاألخبلؽ ،ابعتباره القادر على حل أعماؽ ا٤بشكبلت
ا٤بختلفة ) " ،(3كحفظ ا٢بقوؽ ،كإقامة العدؿ ،كرفع الظلم السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ،كىو
ا٤بقصود الرئيسي لؤلحكاـ "( ،)4كأداة ضبط لتصرفات ا٢باكم ،ا٤بانعة لو من الظلم كاالستبداد (" ،)5
كما صلحت األرض قط كال استقامة حياة الناس إال أايـ كانت عبوديتهم هلل كحده :عقيدة كعبادة
كشريعة " ( ،)6كقد قاؿ ابن القيم رٞبو هللا ":كمن لو ذكؽ ُب الشريعة ،كاطبلع على كما٥با،
كتضمنها لغاية مصاحل العبادُ ،ب ا٤بعاش كا٤بعاد ،ك٦بيئها بغاية العدؿ الذم يسع ا٣ببلئق؛ كأنو ال
عدؿ فوؽ عد٥با ،كال مصلحة فوؽ ما تضمنتو من ا٤بصاحل ،تبْب لو أف السياسة العادلة جزء من
أجزائها ،كفرع من فركعها ،كأف من أحاط علما ٗبقاصدىا ،ككضعها موضعها ،كحسن فهمو فيها ،مل
ٰبتج معها إىل سياسة غّبىا البتة.
فإف السياسة نوعاف :سياسة ظا٤بة فالشريعة ٙبرمها؛ كسياسة عادلةٚ ،برج ا٢بق من الظامل الفاجر
فهي من الشريعة ،علمها من علمها ،كجهلها من جهلها " (.)7
ِ -صياغة مواد قانوف ا٢بكم ا٤بفضي للسبلـ ُب حياة األمة كالدكلة ،كاحَبامو كتفعيلو ،القائم
على األسس الصحيحة الٍب تقوـ على أساس الدين كالعقيدة ،ا٤براعي فيما ييسن من نظم ك قوانْب

( )1يوسف القرضاكم ،مبلمح اجملتمع ا٤بسلم الذم ننشده ،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت ،صُٕٓ
( )2انظر :تفسّب القرآف العظيم .ٓٗٓ\ْ،
( )3انظر :ا٤برجع السابق.ُّْ\ِ ،
( )4علي بن انيف الشحود (ُِّْ ىػ َُُِ ـ) األحكاـ الشرعية للثورات العربية ،طُ ،طبعة ا٤بؤلف ،ص ّٕٗ.
( )5انظر :دمحم إكيج(ُُِْشعبافَََِ-ـ نوفمرب) تنزيل الشريعة اإلسبلمية ُب الواقع اإلسبلمي الراىن بْب الرفض
كالقبوؿ٦ ،بلة البياف ،العدد(ُٔٓ)صْٗ.
(ٔ) ُب ظبلؿ القرآف.ُّْٓ\ّ ،
(ٕ) دمحم بن أيب بكر بن القيم ا١بوزية(د ت)الطرؽ ا٢بكمية ،دار البياف،صْ.
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تبلؤمها مع ا٤بصاحل الشرعية العامة ،كا٤بقاصد اإل٥بية العليا ( " ،)1كمٌب فرطت ا٢بكومة بشيء من
خصوصيات ا٥بيمنة العادلة على القوانْب ا٤بذكورة؛ أك عبثت بتلك السنن الطبيعية ،فقد بدأت
بتشويش نظاـ االختصاص ،كمهدت للشعب سبيل التغلب ،كطريق الفوضى ُب األعماؿ ،كالتباين
ُب ا٤بقاصد ،فأكدت بو إىل ا٥ببلؾ ،كٕبياهتا إىل خطر االرتباؾ " ( ،)2إذ ٕبصوؿ اال٫براؼ عن
الشريعة ا٢بافظة للنظاـ أيت من عند هللا اإليذاف هببلؾ القرل الظا٤بة ،قاؿ تعاىل:
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ(.)3
ّ -قابلية نفوس الناس لتطبيق العدؿُ ،ب االمتثاؿ ألحكاـ الشرع ،بعيدا عن نزعات أىواء
النفوس ،كإرادة تسلط ا٢بكاـ ،كخضوع احملكومْب ألحكاـ الظا٤بْب " ،إذ ال قيمة لؤلمن ،إف مل
يتوفر اإلحساس بو"( ،)4كال ٧بل للسبلـ إذا مل يسلم الناس من الشركر كالظلم ،كيصلحوا القلوب،
فاهلل يقوؿ :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ ( ،)5ك ال ٚبرج إرادة هللا العدؿ
على من ترؾ العدؿ إال أف ٯبازيو ابلعدؿ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﭼ (.)6
 -4الرقابة اجملتمعية ُب تطبيق العدؿ كحراستو من سوء ا٤بمارسة ،كأالعيب التطبيق " ،ككل فرد ُب
ا١بماعة اإلسبلمية منوط بو الرقابة على سبلمة تنفيذ أحكاـ الشريعة ،ك منوط بو أف يدفع الظلم
حْب يقع ،كأف ينبو ا٢باكم حْب يطغى ،كالقاضي حْب ٱبطئ ،كإنو ليبوء ابإلٍب إف ىو تراخى ُب
الرقابة ،أك كتم شهادة ا٢بق ،أك أقر ا٣بطأ كمل ينبو إليو ،كيستنكره حْب يسمع بو ،أك يراه"( ،)7ك ُب
( )1انظر :تنزيل الشريعة اإلسبلمية ُب الواقع اإلسبلمي الراىن بْب الرفض كالقبوؿ٦ ،بلة البياف ،العدد،ُٓٔ،صْ.
( )2عبد الوىاب خبلؼ(َُْٖ قُٖٖٗ -ـ) السياسة الشرعية ُب الشؤف الدستورية ك ا٣بارجية كا٤بالية ،دار القلم،
بّبكت ،ص ّْ.
( )3اإلسراءُٔ :
(ٙ )4بقيق األمن االجتماعي ُب اإلسبلـ -مسؤكليات كأدكار ،صُْ.
( )5الرعدُُ :
( )6األنعاـ.ُِٗ :
( )7دمحم علي ا٥بامشي(ُِّْقََِِ-ـ)اجملتمع ا٤بسلم كما يبينو اإلسبلـ ُب الكتاب كالسنة ،طُ ،دار البشائر=
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ا٢بديث (( :إذا رأيت أمٍب هتاب فبل تقوؿ للظامل اي ظامل فقد تودع منهم))( ،)1أم استول كجودىم
كعدمهم ُب ا٢بياة ،كأصاهبم ا٣بذالف بفعل ٩بارستهم ا٤بعاصي ،ك تركهم قوؿ ا٢بق كالصدع بو كاألخذ
على يد الظامل ،كلزكـ العدؿ كحراستو ،بعدك٥بم عنو إىل الظلم كالرضى بو ( ،)2على أف تراعى قواعد
الشرع ا٢بنيف ُب دفع الظلم ،كالنهي عن ا٤بنكر ا٢باصل ا٤بنظمة ألمر التغيّب للمنكر كالوقوؼ ُب
كجو الظامل كعزلوٗ ،با ال ٯبر إىل منكر أكرب ،أك مفسدة أعظم ،أك فوات مصلحة دائمة أبخرل
مرجوحة (. )3
أثر العدل و ادلساواة على السالم بني ادلسلمني.
يتجلى عظيم أثر العدؿ كا٤بساكاة من منطلق أٮبيتهما ُب حياة الفرد كاجملتمع كالدكلة ،كما
سبق بيانو ،إذ تبلمس آاثرٮبا ا١بميع من ا٤بسلمْب ،أفرادا كٝباعات ،كحكاما ك٧بكومْب ،فالعدؿ
كا٤بساكاة ضماف ٞباية مركز ا٢باكم من النقد ،أك ا٣بوض ُب جدؿ حق طاعتو أك عزلو ،كصبلحية
شرعيتو للحكم بفعل الظلم كاالستبداد(،)4كمؤمن لو من تبعات العقوبة على الظلم " ،فالغالب أف
الظامل تعجل لو العقوبة ُب الدنيا كإف أمهل"( ،)5كمؤمن العدؿ للحاكم النجاة يوـ القيامة ،عن أيب
ىريرة  -هنع هللا يضر -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :ما من أمّب عشرة إال كىو يؤتى بو يوـ القيامة مغلوال
حٌب يفكو العدؿ ،أك يوبقو ا١بور)) (.)6
=بّبكت ،ص ُُٔ.
( )1أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ،مسند عبدهللا بن عمركا بن العاص ،هبذا اللفظ برقم(ْٖٕٔ)جُُ\صّْٗ ،كالذىيب ُب
ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ،برقم(َّٕٔ)جْ\صَُٖ ،كقاؿ عنو الذىيب :صحيح.
( )2انظر :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ ،ُٓ\َُ ،ك فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب،ّْٓ\ُ ،
(ّ) انظر :شهاب الدين أٞبد بن إدريس القراُب(د ت) أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ ،عامل الكتب ،بّبكت.ّٗ\ْ،
( )4انظر :دمحم بن دمحم الغزايل(د ت)احياء علوـ الدين ،طّ،دار الفكر ،بّبكت ،ُٔٓ\ِ ،ك دمحم بن علي
الشوكاين(ُُّْىػ ُّٗٗ -ـ)نيل األكطار شرح منتقى األخبارَِّ\ٕ ،كما بعدىا ،ك ا١بامع ألحكاـ القرآف،
ٓ\ِٓٓكِٗٓ ،ك دمحم بن مفلح ا٤بقدسي (ُُْٕقُٗٗٔ-ـ) اآلداب الشرعيةٙ ،بقيق :شعيب األرنؤكط ،كعمر
القياـ ،طِ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكتَُٖ\ُ ،كِٕٖ.
( )5عبدالرٞبن بن رجب ا٢بنبلي(ُِِْقََُِ-ـ ،ركائع التفسّب ا١بامع لتفسّب بن رجب ا٢بنبلي ،طُ ،دار
العاصمة ،السعودية.ِّٓ\ُ ،
( )6ركاه النسائي ُب السنن الكربل ،ابب كراىية اإلمارة ،برقم(َُِِٓ)جَُ\صُْٔ ،كأبو يعلى ا٤بوصلي ُب=
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" فالعدؿ أقرب ما ييتقى بو عقاب هللا ُب الدنيا كاآلخرة ،ألنو قواـ الصبلح لؤلفراد ،كاإلصبلح

ُب األقواـ " (. )1

ك العدؿ ضماف قوة الدكلة ،كنفوذ السلطة بْب ا٤بواطنْب كاحَبامها " ،كإف هللا يقيم الدكلة
العادلة ،كإف كانت كافرة ،كال يقيم الظا٤بة كإف كانت مسلمة ،كيقاؿ الدنيا تدكـ مع العدؿ كالكفر،
كال تدكـ مع الظلم ك اإلسبلـ"(.)2
()4

" فالعدؿ حفاظ النظاـ ،كقواـ أمر االجتماع "( ،)3كقد خاطب رستم

قومو معيبنا ا٫برافهم،

كمستشعران زكاؿ عركش ظلمهمٗ ،بجيء عدؿ دكلة اإلسبلـ ،قائبل " :إف هللا كاف ينصركم على
العدك ،كٲب ٌكن لكم ُب الببلد ٕبسن السّبة ،ككف الظلم ،كالوفاء ،كاإلحساف ،فإذا تغّبًب فبل أرل هللا
إال مغّبان ما بكم " (.)5
ك خاطب رسوؿ قيصر ملك الركـ عمر ٤با رآه بثيابو ا٤برقعة انئما على رمل الصحراء كقد كضع
درتو( العصاة) كالوسادة ٙبت رأسو ،قائبل  " :عدلت فأمنت فنمت ،كملكنا ٯبور ،ال جرـ أنو ال
يزاؿ ساىران ،خائفا ،أشهد أف دينكم لدين ا٢بق؛ كلوال أين أتيت رسوال ألسلمت"(.)6
كالظلم أخطر مصادر التهديد على ا٤بستويْب الفردم كا١بماعي ،كاستقرار األمن الداخلي،
كالعدؿ كا٢بزـ ضماف تقليل نسب ا١برائم ُب اجملتمع ،كٞباية حق الفرد من النهب كالسرقة
=مسنده برقم (ُْٔٔ) ،ابب شهر بن حوشب ،عن أيب ىريرة ،قاؿ ٧بققو اسناده حسن هبذا اللفظ ،انظر :أٞبد بن
علي بن ا٤بثيُبَُْْ( ،ق)مسند أيب يعلىٙ ،بقيق :حسْب سليم  ،طُ ،دار ا٤بأموف للَباث ،دمشقُُ\ِْٗ.
(ُ) تفسّب ا٤بنار.ِِٗ\ٔ ،
( )2ابن تيمية(ُِْٖقََِٕ-ـ) ا٢بسبةٙ ،بقيق علي الشحود،طِ،صُٖٕ،كالفتاكل الكربل.ُْٔ\ِٖ ،
( )3تفسّب ا٤بنار.ّٕٔ\ٓ ،
( )4ىو رستم بن ىرمز ،كاف ٧بنكا قد جربتو الدىور ،قاد جيش الفرس ُب معركة القادسية كىزـ جيشو كقتل فيها ،انظر:
أٞبد بن داكد الدينورم (َُٔٗـ) األخبار الطواؿٙ ،بقيق :عبد ا٤بنعم عامر ،طُ ،دار إحياء الكتب العريب ،القاىرة،
ُ\ُُٗ.
( )5الكامل ُب التاريخ.َْٔ\ِ ،
( )6دمحم بن دمحم الغزايل(َُْٗقُٖٖٗ-ـ) الترب ا٤بسبوؾ ُب نصيحة ا٤بلوؾ ،ضبط كتصحيح :أٞبد مشس الدين ،طُ،
دار الكتب العلمية ،بّبكت صٗ ،ك أٞبد بن خالد السيبلكم( د ت )االستقصاء ال خبار دكؿ ا٤بغرب االقصى،
ٙبقيق :جعفر ك دمحم الناصرم ،دار الكتاب ،الدار البيضاء.ْٖ\ُ،
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()1
مرمة (،سور،
كاالنتقاص "،كتب عامل إىل عمر بن عبدالعزيز  :إف مدينتنا قد احتاجت إىل َّ

كنق طيرقها من ا٤بظامل ").(2
حصن مدينتك ابلعدؿِّ ،
كحامية) فكتب إليو عمرِّ :
كما أف السبلـ يتحقق بقدر قوة الدكلة ُب ٙبقيق استقرار اقتصادم لرعاايىا ،كٗبا يستجيب
لطموحات غالبية أفراد اجملتمع ( ،)3ككجود" القضاء العادؿ ،الشاُب لغل الصدكر ،كإشباع ٢باجة
النفس ا٤بتعلقة إىل االعتداء ،ردا للظلم ،كهتدئة للخواطر الثائرة٤ ،با نزؿ هبا من عدكاف "( ،)4لتسكن
نفوس ا٤بظلومْب إىل عدالة األحكاـ ك تنفيذىاٗ ،با" يعطي ا٢بماية لئل٪بازات االنسانية ،من ثقافة،
كعبلقات مَبابطة كمتجانسة ،كتنمية الوحدة الوطنية ،كاحملافظة على الَباث كالعادات ،كالقيم
األصيلة ،كعدـ إاتحة الفرصة ألم خبلفات داخلية ،أك عصبية أك قبلية " ( "،)5كىو مشعر للناس
ابالطمئناف كاالستقرار ،كحافز ٥بم على اإلقباؿ على العمل كاإلنتاج ،فيَبتب على ذلك ٭باء العمراف
كاتساعو ،ككثرة ا٣بّبات كازدايدىا ،كال شك أف األمن كاالستقرار الذم ٲبكن للناس من العمل
كاالنتاج من أكرب العوامل على تقدـ الدكلة كازدىارىا ،بينما ُب ا٤بقابل تكوف عواقب االعتداء على
أمواؿ الناس ك٩بتلكاهتم كغمطهم حقوقهم ىي اإلحجاـ عن العمل ،كالنشاط ،كالركود عن ا٢بركة
كاإلنتاج ،لفقد شعور الثقة بْب الناس ،ا٤بؤدم اىل الكساد االقتصادم ،كالتأخر العمراين ،كالتخلف
السياسي " (.)6
( )1ىو عمر بن عبد العزيز بن مركاف ،قرشي من بِب أميةُٔ(،ق كقيل ّٔقَُُ-ق) ا٣بليفة العادؿ التقي الثقة الزاىد،
بيشر بو جده عمر بن ا٣بطاب ُب رؤايه ،قاؿ عنو أٞبد أنو اجملدد رأس ا٤بائة األكىل ،ك توىل ا٤بلك تسعة كعشرين شهرا،
بعد سليماف بن عبد ا٤بلك .انظر :دمحم بن إ٠باعيل البخارم(ُّٕٗ ق  )ُٕٕٗ -التاريخ األكسطٙ ،بقيق٧ :بمود
إبراىيم زايد ،طُ،دار الوعي ،مكتبة دار الَباث ،حلب ،ِْٔ\ُ ،ك الطبقات الكربل ،ٖٗ\ُ ،ك اتريخ
دمشق ،ُٓٓ\ْٓ،كُٓ\ّّٗ.
( )2اآلداب الشرعية ،َِِ\ُ،كانظر :دمحم بن دمحم بن الوليد الطرطوشي(ُِٖٗىػُِٖٕ -ـ) سراج ا٤بلوؾ ،أكائل
ا٤بطبوعات العربية ،مصر،صّٓ.
(ّ) انظر :دمحم طارؽ صفر(ََِٕـ) دكر الشرطة ُب دعم األمن االقتصادم ،رسالة دكتوراه ،اكادٲبية الشرطة ،القاىرة
صٔ .
(ْ) دمحم ابو زيد دمحم (ََِّـ) مبدئ ٠بو الدستور ككفالة احَبامو٦ ،بلة كلية الدراسات العلياء ،اكادٲبية مبارؾ لؤلمن،
لؤلمن ،القاىرة ،العدد ٖ،صَْٔ.
(ٓ) دمحم فتحي أمْب(ََِٓـ) العلم العسكرم ،طُ ،األكائل للنشر ك التوزيع ،دمشق صَِِ
(ٔ) علي دمحم األىدؿ ،الوسيط ُب السياسة الشرعية ،طُ ،مكتبة األندلس ،صنعاء،صُُْ.
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كبغياب العدؿ كا٤بساكاة ،إما بفعل غياب حق التعليم ،أك سوء توزيع ا٤بشاريع ،أك سوء استغبلؿ
الثركات الطبيعية ،كمنع ا٢بقوؽ العامة ،ككجود الطبقية اجملتمعية ،أيٌب الشعور ابلظلم االجتماعي ٩با
يفقد اجملتمع ٛباسكو ،لفقداف ركح الوالء ،كاالنتماء أماـ أم آتمر أك عدكاف على كحدة كاستقبلؿ
كثوابت الوطن ( ،)1كما ٰبدث انفصاـ كتباين ٦بتمعي ،كثقاُب بْب أبناء الدكلة أماـ أم ظواىر
صراعات داخل الدكلة كاجملتمع٩ ،با يؤدم إىل حالة من االاهيار ،كالتأثّب السليب على القيم ،كعلى
ٛباسك ،ككحدة اجملتمع كسلمو ( ،)2كنتيجة اصدار قوانْب سابقة ٛبكن األقوايء ،من الضعفاء ،ك
تراكمات سياسات خاطئة ،يتولد شعور الناس بفقداف العدؿ٩ ،بن ٯبب عليو تنفيذه كرعايتو ،ا٤بتمثلة
ُب ا٢باكم ،كمؤسسات الدكلة ا٤بختلفة ،عندىا ٱبرج الناس " على سلطة القانوف ،فإذا ابلفوضى
تنتشر ،كبعبلقات الناس تضطرب ،كإذا بتحزب ا٤بظلومْب ضد الظا٤بْب ،كيقوـ الناس ضد السلطة
الٍب ٙبكمهم " ( ،)3فيقع بعض أفراد اجملتمع ضحااي سياسات األمر الواقع ،كاالستقطاب الفكرم
القريب من سياسات كمؤثرات األعداء ،كإيعازات ا٤بخربْب ( ،)4كعندىا ال ٯبدم نفعا تعدد األجهزة
األجهزة األمنية ،إذا أصبح اجملتمع ال يعيش ُب سبلـ مع نفسو؛ " ألف اجملتمعات ال تبنيها ا٢براسة،
كلكن تبنيها الثقة ،كال تقوـ على ا٤ببلحقة ،كإ٭با تقوـ على العدؿ" (.)5
كمن ىنا ندرؾ أف العدؿ كا٤بساكاة ضماف السبلـ ،كاألمن الداخلي للوطن كا٤بواطن ،كالشعب
كاألمة " ،كهبما عبلج كل ا٤بخاطر كاألضرار كالشركر ،كالنكبات كاألزمات ،الٍب تستهدؼ الدكلة
كاجملتمع ،كاألمور ا٢بيوية كا٤بصّبية ،الٍب ٥با عبلقة أبمن كسيادة كسبلمة كدستور كقوانْب كاستقرار
كقوة كقدرات كإمكاانت كتنمية كموارد كأركاف الدكلة كاجملتمع ،ككل ما يتعلق بقوة الدكلة السياسية

(ُ) انظر :فادية اٞبد الفقّب(ََِْـ) ا٤بواطنة كالدٲبقراطية ُب البلداف العربية ،طِ،مركز دراسات الوحدة العربية ،
مشركع دراسات الدٲبقراطية ُب البلداف العربية ،بّبكت صَُٗ
(ِ) انظر :األمن القومي االبعاد كالدالالت ،ص ْٗ
(ّ) أنور غسبلف( ََِٖـ ) النظاـ الدستورم ا٤بصرم ،ط ِ ،دار النهضة العربية ،القاىرة صُْ
(ْ) انظر :زكراي عبدهللا الزامل(ُُّْ صفرُِٗٗ-ـ)حوؿ مصطلح التطرؼ٦ ،بلة البياف ،صادرة عن ا٤بنتدل
اإلسبلمي ،العددْٓ،لندف،ص َُٖ.
(ٓ) عبدالقادر حامد(ُُّْ صفر قُِٗٗ-ـ) ما ٰبتاجو العرب٦ ،بلة البياف ،العدد ْٓ،صٗ.
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كاالقتصادية كالدفاعية كاالجتماعية كالتجارية كالصناعية كالثقافية ،كغّبىا " ( ،)1كما أاهما من ركائز
الضماانت ا٢بقيقية لوحدة الصف ،كقوة ا١ببهة الداخلية ٤بواجهة أم ٨باطر خارجية (.)2
كجدير أف نقوؿ ،يتجو اإلسبلـ إىل ا٢بكم ليصلحو ابلعدؿ ،لضماف تعزيز السبلـ بْب
ا٤بسلمْب ،كٙبقيق األمن ُب أكساطهم ،فسلطاف العدؿ ٲبؤل النفوس بقناعة الرضا ،ك يضفي على
ا٢بياة طابع السبلـ ،ك يقوم ُب الدكلة أركاف األمن ،كٲبنح األمة ا٤بهابة ،كٲبنع من كالية سلطاف
األعداء عليها ،كيضمن نبذ بواعث الشر ُب حق مسلم كاف أك كافر .

(ُ) األمن القومي االبعاد كالدالالت ،صّٓ .
( )2انظر :ا٤برجع السابق ،صّْ.
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ادلطهت انثبَي-:انشى ي.

ادلفهوم و األمهية.
أكال :مفهوـ الشورل.
لغةٗ :بعُب التشاكر ،كاألمر الذم يتشاكر فيو ،ك االستشارة ىي :طلب اإلدالء ابلرأم ُب أمر
من األمور (.)1
كاصطبلحا -:اجتماع أىل ا٢بل ،كالعقدُ ،ب استخراج أصلح الوجوه ُب كاقعة من الوقائع
ا٤بطركحة للنقاش٩ ،با مل يرد فيها نصا ُب الدين (.)2
أك ىي بصفو عامة" عرض أمر ما من األمور الٍب هتم الفرد أك اجملتمع على ذكم الرأم
كا٣بربة لدراستو كإبداء اآلراء ُب شأنو ،مع بياف ا٢بجج الستخراج الرأم الراجح من تلك اآلراء "(،)3
أك ىي" طرح أمر من األمور على أىل الشورل ،كأرابب االختصاص ،كإحالة النظر فيو ،حٌب يظهر
الصواب ،كيبْب ا٢بق" (. )4
اثنيا -:أمهية الشورى وموضوعها يف اإلسالم .
" الشورل ُب اإلسبلـ قاعدة من قواعده الٍب إذا فيقدت اختل نظاـ حكمو ،كنزلت ا٤بصائب

أبىلو ،كحلت ُب ٦بتمعهم الفوضى ،كصار كل شيء ُب غّب مكانو البلئق بو" ( " ،)5كالشورل تعترب
دعامة ىامة ،كاثبتة ،من الدعائم األساسية الٍب يرتكز عليها نظاـ ا٢بكم اإلسبلمي ،كما يتصل بو
من قواعد دستورية تكفل ٥با االستقرار ،كالسؤدد ،كحينما قرر اإلسبلـ مبدأ الشورل فلقد قضى

(ُ) انظر :ا٤بعجم الوسيط ،ص ْٗٗ.
(ِ) انظر :مفاتيح الغيب=التفسّب الكبّب ،َْٗ\ٗ،ك جامع البياف عن أتكيل آم القرآف.ّْٓ\ٕ،
(ّ) عبد هللا بن أٞبد االىدؿ (ُّْْ قَُِّ -ـ) الشورل ،طُ ،مكتبة خالد بن الوليد ،صنعاء صُٔ.
(ْ) ا٠باعيل البدكم(ُُْْق )ُْٗٗ-معامل الشورل اإلسبلمية ،طُ ،طبعة دار النهضة العربية ،القاىرة صُُ.
(ٓ) الشورل ،صُِ.
90

بذلك على مهدد اإلنسانية الفاضلة كمفسدىا أال كىو االستبداد اب٢بكم كالرأم ،كاحتكار التشريع
كالتصرؼ كاإلدارة ،كحقق للفرد كرامتو الفكرية ،كللجماعة حقها الطبيعي ُب تدبّب شؤكاها" (.)1
ك ىي " -:إسعاؼ للخركج من مأزؽ النوازؿ الٍب ال توجد فيها نصوص قاطعة ،أك اكتنفتها
الضركرات ،كا٢باجات القريبة منها " (.)2
ك٥بذا ٪بد أف اإلسبلـ قد قرر أصو٥با ُب أمر هللا لنبيو ا٤بعصوـ للقياـ هبا؛ قاؿ تعاىل:
ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(.)3
كقد كاف -ملسو هيلع هللا ىلص -يستشّب أصحابو ُب األمر اذا حدث ،حٌب ُب خاصة نفسو كأىلو ،فقد
استشار ُب فراؽ عائشة -اهنع هللا يضر ،)4( -كقد استشار أصحابو يوـ بدر ( ،)5كُب معركة أحد

()6

كا٣بندؽ ( ،)7كاهج ا٣بلفاء الراشدكف اهجو -ملسو هيلع هللا ىلص ُ -ب األخذ ابلشورل ،فقد استشار عمر ُب
خركجو بنفسو ٤بعركة القادسية ٤با بلغو قوة حشد الفرس ( ،)8كعهد ُب اختيار ا٣بليفة بعده إىل أىل
الشورل الستة ( ،)9كالنماذج كثّبة ال يتسع ا٤بقاـ لذكرىا ،كلست ُب مقاـ حصر لوقائع تطبيقات
الشورل ُب حياة ا٤بسلمْب ،فالشورل البد منها ُب قياـ مصاحل الدنيا كالدين "،ك٤با فيها من ا٣بّب
العائد على ا٤بسلمْب" ( ،)10كىي ُب ا٢بكم ركيزة ك أساسا لو ،فبها سداد الرأم ،كىي من
ضماانت استقامة سّب النظاـ ُب اإلسبلـ ،السامل من االستبداد ،كأداة للحزـ ُب اٚباذ القرار

(ُ) فتحي عبدالكرًن(ُٕٕٗـ) الدكلة كالسيادة ُب الفقو اإلسبلمي ،مكتبة كىبة ،القاىرة صّٖٗ.
(ِ) الشورل ،صُٔ.
(ّ) آؿ عمرافُٓٗ :
(ْ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.ُْٗ\ِ ،
(ٓ) انظر :السّبة النبوية.ُٔٓ\ِ ،
(ٔ) انظر :ا٤برجع السابق.ّٔ\ّ،
(ٕ) انظر :ا٤بصدر نفسو.ِِّ\ّ،
(ٖ) انظر :الكامل ُب التاريخ.َْٓ\ِ ،
(ٗ) انظر :ا٤برجع السابق.ٔٓ\ّ ،
(َُ) الشورل ،صُِ.
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ابستفاضة اآلراء كٛبحيصها ( " ،)1كتكوف الشورل ُب ماال نص فيو أصبل ،أك ُب ماال دليل ُب
كيفيتو ،أك فيما كرد فيو نص ٰبتمل أكثر من معُب كال مرجح ،أك جاء سابق بطريق االجتهاد
كالتشاكر ،فقد يكوف قاببل أيضان لبلجتهاد كالتشاكر بفعل الظركؼ ك ا٤بتغّبات "(.)2

مرتكزات الشورى ادلعززة للسالم.
إذا كاف من أىداؼ الشورل إرادة الوصوؿ إىل الصواب ،أك حل ا٤بشكلة ،أك ٙبديد موقف ،ك
بغية الوصوؿ إىل أفضل ا٣بيارات ،كا٢بلوؿ للموضوع ا٤بطركح للنقاش ،فتحتاج إىل مرتكزات تضمن
سبلمة الوصوؿ إىل أفضل تلك ا٣بيارات؛ بعد أتكيدان على التسليم ٗبوضوع الشورل ُب اإلسبلـ.
ك ابلنظر إىل ٩بارسة غالب الدكؿ اإلسبلمية للشورل على اختبلؼ ُب النسب كصور ا٤بمارسة،
إال أاها تفتقر إىل ا٤برتكزات ا٢بقيقية ا٤بعززة للسبلـ بْب ا٤بسلمْب الٍب تتمثل ُب اآلٌب-:

 -1حتقق صفة أىل الشورى.
ال تؤٌب الشورل ٜبرهتا إال إذا كانت ُب أىلها ،من أىل ا٢بل ك العقد ،ا٤بتمثل فيهم صفة
ا٤بستشارين من أصحاب العقوؿ ا٤بفكرة ذكم ا٣بربة كالتجربة ،كالتخصص ا١بامعْب للدين ك التقول
ك النصح كا٤بودة ،السا٤بْب من األىواء ،كاألغراض الشخصية ( ،)3كقد تكوف ىذه الصفات ُب الفرد
٦بتمعة أك بعضها ،كما اعَبل القصور فيها ُب أحدىم جربه اجتماع عقوؿ بعضهم إىل بعض )، (4
" فمنطق ا٢باؿ يقتضي أف يكوف ٝبيع أىل ا٢بل كالعقد ،أك أكثرىم ٩بن ٥بم إ٤باـ اتـ ابلشريعة
اإلسبلمية؛ إذ الشورل مقيدة أبال ٚبرج على نصوص الشريعة القطعية ،كال ركحها التشريعية ،كإذا
كانت ا٢بياة ا٤بعاصرة تتطلب ٚبصصات فنية ُب ٦باالت معقدة يصعب على غّب ا٤بتخصصْب
(ُ) انظر :علي بن دمحم ا٤باكردم(ُٕٖٗـ) أدب الدنيا كالدينٙ ،بقيق :دمحم صباح ،دار مكتبو ا٢بياه ،بّبكت صََّ.
(ِ) الشورل ،صُٔ.
(ّ) انظر :علي بن دمحم ا٤باكردم(د ت)األحكاـ السلطانية ،دار ا٢بديث ،القاىرة صِِ ،كالشورل ،صَُّ.
(ْ) انظر :األحكاـ السلطانية ،صّّ كما بعدىا ،كالشورل ،ص ُُٗ.
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ارتيادىا فإف الواجب" أف يكوف أىل ا٢بل كالعقد من احمليطْب ابلشريعة اإلسبلمية ،كابلعلوـ كالفنوف
كالصناعات الٍب ٙبتاجها األمة"(" ،)1كي تكوف أىليتهم ُب ٛبثيل األمة ،كالنيابة عنها صحيحة" (.)2

 -2ضمان سالمة آليات ممارسة الشورى
كمل يقيد اإلسبلـ طريقة الشورل فعلى ا٣بصوص مَبكؾ ٢باجة كل فرد ،كضركراتو ،كطريقة
حياتو ( ،)3كُب ا٢بكم ٚبتلف صور كطرؽ ا٤بمارسة ٥بذا ا٤ببدأ " ابختبلؼ موضوعات الشورل كزمااها
كمكااها كأىلها " ( ،)4ككضع النظاـ ،كآليات تطبيق الشورل فيوٗ ،با يتفق مع ركح الشريعة،
كاستقامة الطريقة ،كحق إشراؾ ا٤بسلمْب ُب تدبّب أمورىم( ،)5كحاجة احملكومْب للوقاية من استبداد
ا٢باكمْب ( " ،)6كإف كاف من ا٤بتعذر ٝبع شعب أبكملو ،أك أمة بكل أفرادىاُ ،ب أمر التشريع
كالشورل ،كإدارة شؤكاها العامة ،بدكف نظاـ النيابة كالتمثيل ،إذ يستحيل من الناحية ا٤بادية ٝبع
األمة كلها ُب مكاف كاحد ،كحٌب لو أننا افَبضنا ٙبقق ذلك ،الستحاؿ الوصوؿ إىل رأم كاحد،
كقرار اهائي ،لسبب اختبلؼ اآلراء ،كتباين الفهم ُب ا٤بسألة الواحدة ،أضف إىل ذلك أنو قد يتعلق
موضوع الشورل ُب ٦بلس التشريع أبمر فِب ٕبت ،أك أبمر يتطلب موضوعو خربة خاصة ،ال يصلح
لعامة الناس إبداء الرأم فيو ،كإ٭با يرجع فيو إىل أىل االختصاص من العلماء ،فيكوف األخذ بنظاـ
التمثيل النيايب ،ضركرة ال مناص من األخذ هبا ،من أجل ٙبقيق ا٤بصلحة العامة ،كٛبثيل األمة عن
طريق نواهبا ،للمشاركة ُب اٚباذ القرار ،كإقامة فريضة الشورل الٍب أمر هللا هبا "( ،)7كقد يكوف ُب
طريقة االنتخاب عيوابن ٘بعلها غّب مفضلة عقبلن ،زماان كمكاان ،كقد ال تدرؾ األمة حاجة ا٣بليفة،
(ُ) عبد القادر عودة (ُُٗٗـ) اإلسبلـ كأكضاعنا السياسة ،طُ ،دار الكتاب العريب ،بّبكت صِِ.
(ِ) حسْب دمحم ا٤بهدم(ُِْٖقََِٕ-ـ) الشورل ُب الشريعة اإلسبلمية ،طُ ،مكتبة اإلرشاد ،صنعاء ،صٖٓ.
(ّ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.َِ\ٔ ،
(ْ) الشورل ،صُُٗ.
(ٓ) انظرُ :ب ظبلؿ القرآف ََٓ\ُ ،كما بعدىا.
(ٔ) انظر :مصطفى أبو زيد(ُُّْقُّٗٗ-ـ)فن ا٢بكم ُب اإلسبلـ ،طِ ،دار الفكر العريب ،بّبكت ،صُٕٗ.
(ٕ) الشورل ُب الشريعة اإلسبلمية ،صْٓ.
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كا٢بكم من ا٤بستشارين حٌب تزكده هبم ،لذلك فإف األمثل أف يي ىَبؾ للخليفة حق اختيار أعضاء ٦بلس

الشورل ،كفق شركط دستورية سابقة٩ ،بنوحة لو من األمة ،موفقة بْب منح الصبلحيات ككجوب منع

االستبداد ،كعلى أف يستفيض ُب األمة أخبار فضلهم كأىليتهم ،كاشتهارىم ابلعلم ،كا٣بربة كالرأم
السديد ُب اختصاصهم ،سواءن كاف ُب األحكاـ الشرعية ،أـ ُب غّبىا من التخصصات االقتصادية

كالسياسية ،كغّب ذلك( ،)1كما تقتضي الضركرة ُب بعض مواضيع الشورل حصرىا ُب نطاؽ عددم
٧بدكد ،ك٧بل نظر ُب دائرة ضيقة ،من أىل الرأم كالعلم كالنصح كالعقل ،لتضل ُب دائرة سرية داخل
الدكلة ا٤بسلمة ،فذلك أصوب ٢بفظ أسرار الدكلة ،كأحكم من الوقوع ُب ا٣بطأ ( ،)2ك ا٤بهم ىنا
كجود مشاعر الرضا ُب أفراد اجملتمع عن سّبة كسّب الصانعْب للقرارات الصعبة ُب الدكلة؛ لبللتفاؼ
حو٥بم ُب ا٤بعضبلت ،كالتسليم بنتائج القرارات ا٤بتخذة من قبلهم ٗبا يضمن تعزيز السبلـ بْب أفراد
اجملتمع ،كدكلتهم القائمة الٍب يركف أف قراراهتا انبعة من ضماف مصلحتهم ،كتنفيذىا كاجب عليهم
ٝبيعا لرعاية تلك ا٤بصاحل .

 -3إلزامية الشورى والقبول بنتائجها.
لقد جاءت اآلايت القرآنية آمرة ابلشورل اترة لقولو تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ( ،)3كمبينة صفات أفراد اجملتمع الفاضل اترة أخرل كما
ُب قولو سبحانو ك تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﭼ(،)4

(ُ) انظر :أٞبد العوضي ( ُٓٗٗـ) ا٢بقوؽ السياسية للرعية ُب الشريعة اإلسبلمية ،طبعة مؤسسة راـ للتكنولوجيا،
مصر ،صُٕٔكمابعدىا.
(ِ) انظر :أدب الدنيا ك الدين ،صَّٖ ،ك تيسّب الكرًن ا٤بناف ،صَُٗ.
(ّ) آؿ عمرافُٓٗ :
(ْ) الشورل.ّٖ :
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كجاءت أقواؿ العلماء من فهمهم للنصوص ُب األمر ابلشورل بْب قائل ابلوجوب ،كقائل
ابلندب ( ،)1ك ا٣ببلؼ بْب ىل ىي ملزمة أك معلمو؟ كإليك ما استدؿ بو الطرفاف مع ما ٭بيل إليو
من الَبجيح ُب ا٤بسألة.
أوال-:
أستدؿ القائلوف بكواها ملزمة :
أكال -:بقولو سبحانو ك تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭼ ( ،)2ككجو االستدالؿ فيها أف ىذه اآلية نزلت بعد غزكة أيحد كنتائجها األليمة كالٍب
كاف قرار ا٣بركج فيها مبنيان على الشورل كأخذه ملسو هيلع هللا ىلص برأم األكثرية مع ما كاف يكرىو عليو الصبلة
كالسبلـ من ا٣بركج ُب أحد فنزلت ىذه اآلية أتمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ابلعفو عنهم كاالستغفار ٥بم
كمشاكرهتم حٌب ال يظن ظاف بضركرة استبعاد الشورل ،فإذا أمر هللا هبا رسولو كىو أرجح الناس عقبلن
فاألمر ُب حق غّبه من قادة ا٤بسلمْب أكىل كأكجب ،فصيغة األمر عند علماء األصوؿ تفيد الوجوب
ما مل ترد قرينة تصرفو عن ذلك ،كىذه الصيغة (ﭭ) صيغة أمر كىي تدؿ على كجوب
الشورل كمل ترد نصوص أخرل تصرفها إىل الندب بل جاءت النصوص األخرل من الكتاب كالسنة
()3
تؤكد ىذا الوجوب كتؤيده ،
ك قاؿ صاحب البحر احمليط ُب التفسّبُ " :ب ىذه اآلية دليل على ا٤بشاكرة كٚبمّب الرأم
كتنقيحو ،كالفكر فيو ،كإف ذلك مطلوب شرعا" (.)4
كُب أف ا٤بقصود ُب قولو تعاىل (:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ) العزـ ُب التزاـ رأم األكثرية ُب الشورل

ك التوكل على هللا ُب التنفيذ ( ،)5كأجيب أف كلمة العزـ ٗبعناىا اللغوم -ىو قصد اإلمضاء كليس
األكثرية )6( ،كرد أبنو من ا٤بعهود أحياان اختبلؼ ا٤بعُب الشرعي عن ا٤بعُب اللغوم .
(ُ) انظر :جامع البيافُٖٓ\ٔ،كما بعدىا ،كا١بامع ألحكاـ القرآف= تفسّب القرطيب.ِْٗ\ْ،
(ِ) آؿ عمراف. ُٓٗ :
(ّ) انظر :مفاتيح الغيب أك التفسّب الكبّب.َُْ \ٗ،
(ْ) دمحم بن يوسف أثّب الدين األندلسي (َُِْق) البحر احمليط ُب التفسّبٙ ،بقيق :صدقي دمحم ٝبيل ،دار الفكر،
بّبكت.َُْ\ّ ،
(ٓ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.َُٓ\ِ ،

(ٔ) انظر :لساف

العربُِ\َِٕ.
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اثنيا -:ما أثُب هللا بو على األنصار بقولو تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ ( ،)1كاإلخبار بتحليهم ابلشورل قبل اإلسبلـ كبعده ك أاهم

كانوا ال يربموف أمران إال بعد الشورل ( ،)2ك النص مطلق كليس مقيدان ابلشورل ا٣باصة ابألنصار ،ك
إف كانوا ا٤بقصودين منها ابتداءن فالشورل تعد من صميم أعماؿ ك٩بارسة ا٤بؤمنْب الٍب يدعوىم إىل
التزامها إٲبااهم ( " ،)3ك التعبّب ٯبعل أمرىم كلو شورل ...كىي من ألزـ صفات القيادة " (.)4

اثلثا -:جاء ُب ا٢بديث عن علي هنع هللا يضر قاؿ :قلت :اي رسوؿ هللا :األمر ينزؿ بنا بعدؾ مل ينزؿ فيو
قرآف كمل يسمع منك فيو شيء قاؿ (( :اٝبعوا لو العابدين من أمٍب كاجعلوه بينكم شورل كال تقضوه
برأم كاحد)) ( ،)5كسئل رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ا٢بزـ؟ فقاؿ (( :تستشّب الرجل ذا الرأمٍ ،ب
ٛبضي إىل ما أمرؾ بو))(،)6كأجيب أبف ا٢بديث ضعيف ،كقد خاطب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أاببكر كعمر قائبل:
قائبل (( :لو اجتمعتما ُب شورل ما خالفتكما))( )7ككجو االستدالؿ ُب ا٢بديث رجحاف رأم
االثنْب على الواحد ،كاألكثرية على األقلية ،كأجيب أيضا أف ا٢بديث ضعيف.

ك كاف من عادتو ملسو هيلع هللا ىلص ،أف يطلب الرأم كا٤بشورة من الناس (،)8

( )1الشورل.ّٖ :
(ِ) انظر :البحر احمليط ُب التفسّب.ّّْ\ٗ،
(ّ) انظر :دمحم الطاىر بن عاشور(ُْٖٖٗق) التحرير كالتنوير  ،الدار التونسية للنشر ،تونس.ُُُ\ِٓ ،
(ْ) ُب ظبلؿ القرآف.ُّٔٓ\ٓ،
( )5ركاه سليماف بن أٞبد الطرباين(د ت) ا٤بعجم األكسطٙ ،بقيق :طارؽ بن عوض ،ك عبد احملسن ا٢بسيِب ،دار ا٢برمْب،
ا٢برمْب ،القاىرة ،ابب من ا٠بو أٞبد ،برقم(ُُٖٔ) ِ\ُِٕ ،كقاؿ عنو ا٥بيثمي كرجالو موثقوف من أىل
الصحيح ،انظر :نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي(ُُْْ ىػ ُْٗٗ ،ـ) ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائدٙ ،بقيق:
حساـ الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاىرة ،ابب االجتهاد برقم (ّْٖ) ُ\ُٖٕ.
(ٔ) أخرجو البيهقي من طريق أيب داكد ُب "ا٤براسيل" كقاؿ عنو األلباين :إسناده شامي مرسل ،كرجالو ثقات ،انظر:
لؤللباين(ُُِْىػ) سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب األمة ،طُ ،دار ا٤بعارؼ ،الرايض
َُ\ْْٔ.
(ٕ) أخرجو أٞبد ُب مسنده من حديث عبدالرٞبن بن غنيم برقم(ُْٕٗٗ)ِٗ\ُٖٓكقاؿ عنو ٧بققوه ُب ٦بموعة
األرنؤكط ،إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ،كحديث عبد الرٞبن بن غنم عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مرسل.
(ٖ) انظر :تفسّب القرآف العظيمّْٗ\ُ،ك ّ\ٕٕك ٕ\ّْٗ.
96

()1

حٌب قاؿ أبو ىريرة هنع هللا يضر ":ما رأيت أحدان أكثر مشاكرة ألصحابو من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
كمعلوـ من السنة العملية أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص استشار أصحابو ُب بدر كا٣بندؽ كمل ٱبرج عن نتائج
الشورل كقد نزؿ عندىا ُب أحد كىو كاره(.)2
.

اثنيا-:

من رأل ُب الشورل أاها معلمة ؟ أكال -:يرل أف األمر ُب قولو تعاىل (:كشاكرىم ُب األمر)
للندب كليس للوجوب ألف هللا تعاىل أمر الرسوؿ صلى هللا عليو ك آلو كسلم ٗبشاكرة أصحابو عند

لقاء العدك كا٢برب تطييبان لنفوسهم ك ليقتدم ا٤بؤمنْب بصنيعو ملسو هيلع هللا ىلص كيصّب من بعده سنة متبعة ،ك
كذا لبلستفادة من الرأم كالعلم عندىم ،ك٤با ُب الشورل من الفضل كالرشاد ألحسن كجوه األمور
كليس ٢باجة منو ملسو هيلع هللا ىلص إىل رأيهم ،كونو مؤيد ابلوحي ،كعلى أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مل ٘بب عليو الشورل أك
ا٤بشاكرة كابلتايل يقاس عليو كضع ا٣بليفة ا٤بسلم ،إذ ال ٘بب عليو ا٤بشاكرة ،ألف السلطات الدينية
كالسياسية من صبلحياتو لو أف يتوالىا بنفسو أك أف يفوض فيها البعض ابختياره ،من دكف إلزاـ أك

فرض عليو ( ،)3كفسركا قولو تعاىل(:فإذا عزمت فتوكل على هللا) ٗبضي النيب فيما يراه كإف خالف
()4
ذلك ما أشار بو أصحابو عليو
كأجيب على ىذا أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُب سّبتو العملية كاف يستفيد من آراء من يشّبكف عليو ،كما
ُب معركة بدر ك ا٣بركج ألحد ،ك أمر حفر ا٣بندؽ ُب غزكة األحزاب كغّبىا كثّب من األحداث ك
الوقائع ،مع أنو ملسو هيلع هللا ىلص " :أكمل الناس عقبلن إال أف علوـ ا٣بلق متناىية فبل يبعد أف ٱبطر بباؿ إنساف
من كجو ا٤بصاحل ما ال ٱبطر ببالو" ( " )5كغّب جائز أف يكوف األمر اب٤بشاكرة على جهة تطييب
(ُ) ركاه دمحم بن حباف(َُْٖ ىػ ُٖٖٗ -ـ) اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حباف ،ترتيب :عبلء الدين علي
الفارسيٙ ،بقيق  :شعيب األرنؤكط ،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت ،ابب ذكر ما يستحب لئلماـ استعماؿ ا٤بهادنة

بينو كبْب أعداء هللا إذا رأل اب٤بسلمْب ضعفا يعجزكف عنهم ،برقم (ِْٕٖ)جُُ\صُِٕ ،ك دمحم بن إدريس
الشافعي(ََُْق) ا٤بسند ،دار الكتب العلمية ،بّبكت،كتاب األحكاـ ُب األقضية ،برقم (ِٖٔ)

جِ\صُٕٕ ،عن الزىرم عن أيب ىريرة ،كقاؿ األلباين صحيح ُب ٚبريج فقو السّبة ص َّّ ك ِّّ ك ّّٓ.
(ِ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.ٕٕ،ِ،ُْٗ\َُٗ،ِ\ِ،

(ّ) انظر :جامع البياف ُب أتكيل القرآف ،ّْْ\ٕ ،ك ا١بامع ألحكاـ القرآف= تفسّب القرطيب.َِٓ\ْ ،
(ْ) انظر :تفسّب الطربم ٕ\ّْٔ،كالدر ا٤بنثور ُب التفسّب اب٤بأثور.ّٓٗ\ِ،
(ٓ) مفاتيح الغيب = أك التفسّب الكبّب.َْٗ\ٗ ،
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نفوسهم كرفع أقدارىم كلتقتدم األمة بو ُب مثلو؛ ألنو لو كاف معلوما عندىم أاهم إذا استفرغوا
٦بهودىم ُب استنباط ما شوكركا فيو كصواب الرأم فيما سئلوا عنوٍ ،ب مل يكن ذلك معموال عليو كال
متلقى منو ابلقبوؿ بوجو ،مل يكن ُب ذلك تطييب نفوسهم كال رفع ألقدارىم بل فيو إٰباشهم ُب
إعبلمهم أبف آراءىم غّب مقبولة كال معموؿ عليها"(.)1
أما كجو ربط مقاـ ا٣بليفة ٗبقاـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيبدك أنو ربط ُب غّب موضعو ،إذ أف ٩بارسة النيب لدكر
ا٢باكم دارج ٙبت مقاـ العصمة من ا٣بطاء ابلنبوة٩ ،با ٯبعل الفارؽ كاضحا ُب استغنائو عن آراء
الناس لقوة ا٤بصدر الذم يعود إليو كىو الوحي .
ك للقائلْب أبف الشورل معلمة كجو حجة ُب أف ىذه اآلية خاصة أبيب بكر كعمر رضي هللا
عنهما كليست عامة ُب أصحاب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،فقد كرد عن ابن عباس رضي هللا عنهما ُب قولو
تعاىل( :كشاكرىم ُب األمر) قاؿ( :أبو بكر كعمر رضي هللا عنهما) (.)2
كأجيب عليهم على أف ٚبصيص األمر أبيب بكر كعمر فيو إشكاؿ كوف الذين أمر هللا رسولو
ٗبشاكرهتم ُب ىذه اآلية ىم الذين أمر هللا نبيو أف يعفو عنهم كيستغفر ٥بم مع ما حصل من ىزٲبتهم،
كإف كاف عمر منهم فإف أاببكر مل يكن منهم فكيف يدخل ٙبت ىذه اآلية (. )3
اثنيا  -:جاءت اآلية ُب قولو تعاىل (كأمرىم شورل بينهم) خاصة ُب األنصار كقد سبق لنا بيانو
كٗبا أجيب عليهم.
اثلثا -:قياـ أبوبكر ٗبحاربة أىل الردة كالتمسك برأيو ُب ذلك خبلفا لرأم الكثّب بينهم عمر بعدـ
()4
مقاتلتهم ،كأجيب أف عمر ما لبث أف رأل أف ا٢بق مع أيب بكر كعدؿ مع غّبه إىل رأم أيب بكر

(ُ) أٞبد بن علي ا١بصاص (ُُْٓىػُْٗٗ/ـ)أحكاـ القرآفٙ ،بقيق :عبد السبلـ شاىْب،طُ،دار الكتب العلمية
بّبكت.ُٓ\ِ،
(ِ) أخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ،ابب مشاكرة الوايل كالقاضي ُب األمر ،برقم (َََِّ) َُ \ُٖٔ ،كقاؿ عنو
ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ صحيح على شرط الشيخْب كمل ٱبرجاه ككافقو الذىيب ،برقم (ّْْٔ) ابب حديث ضمرة كأبو
طلحة ّ\ْٕ.
(ّ) انظر :مفاتيح الغيب= أك التفسّب الكبّب ٗ\َُْ.
(ْ) انظر :أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية (ُُْٖىػ) السياسة الشرعية،طُ ،كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة
كاإلرشاد ،السعودية ،صَُُ.
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الراتح:

٭بيل إىل أف الشورل ملزمة ابلنظر إىل طبيعة ا٢بكم ُب اإلسبلـ ،كأف قواعد السياسة الشرعية
تستلزـ عدـ االنفراد ابلرأم ،خاصة ُب أمور ا٤بسلمْب العامة ،كمعلوـ أنو كاف من عادتو ملسو هيلع هللا ىلص أف
يشاكر أصحابو ُب مسائل الدنيا ،كلو سلمنا للقوؿ بكوف الشورل معلمة للحاكم فقد تتغّب األحكاـ
بتغّب الزماف كالقوؿ بلزكمها أقرب ما يكوف إىل غاية الصواب ،كضماف ا٤بنافع " ،ك خاصة ُب زمننا
ىذا ،نظرا ٤با يعرض لؤلمة من ا٤بكائد كا٤بخاطر ،ككثرة ا٤بستجدات ،كالوقائع الٍب ىي ُب أمس
ا٢باجة اىل الشورل ،كرأم ا١بماعة " ( ،)1كزايدة القصور ُب رؤساء كملوؾ اليوـ عن بلوغ شركط
الوالية ( ،)2كحاجة احملكومْب للوقاية من استبداد ا٢باكمْب(.)3
كما ٲبكن القوؿ الشورل ا٤بلزمة تعد احملققة ٤ببدأ السبلـ ا٤بنشود بْب ا٤بسلمْب اليوـ؛ كالضامنة
الستقامة سّب ا٢بكم ،كالكفيلة للرضا ابلنتائج ا٤بَبتبة على خيارات اٚباذ القرار ُب أكساط النخب،
كاجملتمع ا٤بمثل ٗبستشاريو من أىل ا٢بل كالعقد ،أك االستفتاء ،لئلدالء ابلرأم ا٤بباشر إف أمكن (،)4
كال فائدة ُب إنشاء ٦بالس شورل كاختيار ٩بثليو أك انتخاهبم من أىل ا٢بل كالعقد إذا مل يستشرىم
ا٢باكم كينزؿ عند رأيهم "ففائدة الشورل تتمحور ُب إلزاميتها ،فهي التعبّب ا٢بقيقي عن كحدة األمة
كحريتها" ( " ،)5كاألخذ هبا كمرجعية للحكم كالسياسة يتطلب أف تكوف ملزمة ،ك٩بارستها يكوف
قوالن كعمبلن حٌب تكوف صفة الزمة" ( ،)6كالقبوؿ بنتائجها ،كال تستغل لتتحوؿ إىل فرقة كفتنة،
امتثاالن لقولو تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ( ،)7كقولو تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (.)8

(ُ) انظر :توفيق دمحم الشاكم(ُُّْقُِٗٗ-ـ)فقو الشورل كاالستشارة ،طِ ،دار الوفاء للنشر ،ا٤بنصورة ،صْٗ.
(ِ) انظر :عبدهللا بن عمر الدميحي(َُْٗق) اإلمامة العظمى عند أىل السنة كا١بماعة ،طِ ،دار طيبة ،الرايض
صِْٓ ك ما بعدىا.
(ّ) انظر :فن ا٢بكم ُب اإلسبلـ ،صُٕٗ.
(ْ) انظر :أدب الدنيا كالدين ،صََّكما بعدىا.
(ٓ) الشورل ُب الشريعة اإلسبلمية ،صِّْ.
(ٔ) ا٤برجع السابق ،صُِّ.
(ٕ) الشورلّٖ :
(ٖ) آؿ عمرافُٓٗ :
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آاثر الشورى على السالم يف حياة ادلسلمني.
إف الشورل ابعتبارىا اإلطار العاـ كالنطاؽ الذم ٯبب أف تعمل ُب حدكده كافة السلطات
ا٢باكمة ُب الدكلة اإلسبلمية؛ سواء أكانت تشريعية أـ تنفيذية أـ قضائية " ،تعترب ضركرة للحفاظ
على الَبابط ،كالتضامن ُب اجملتمع اإلسبلمي ،بل كضركرة اللتزاـ ا٤بسلمْب بطاعة أكلياء أمورىم" (،)1
كسبلمة غوائل صدكرىم ٫بوىم بتطييب نفوسهم ُب استشارهتم ،كىي بذلك ٛبنع االستبداد ابلرأم،
أك االنفراد بو ،بغية الوصوؿ إىل أصوب اآلراء كٙبقيق كحدة األمة كالتأليف بْب قلوب أفرادىا (،)2
كالشورل ترشد للخّب حٌب لصاحل ا٤بستبد كشعبو ( " ،)3ألنو كلما زاد ا٤بستبد ظلما كاعتسافا ،زاد
خوفو من رعيتو ،كحٌب من حاشيتو ،كحٌب من ىواجسو ،كخياالتو " ( ،)4كالشورل توفر أكرب قدر
للسداد ُب قرار ا٢باكم؛ إذ أف أكثر القرارات السياسية فشبل تلك الٍب أنفرد ابٚباذ قرارىا ا٢باكم ،أك
أنو مل ٰبسن اختيار مستشاريو لصنع القرار ،أكمل يعبأ ٗبشورهتم كعمل ٖببلفها

()5

ٗبا قد ٯبِب الويل

على أمن األمة ،كسبلمة أفرادىا.

(ُ) دمحم عبد ا٤بنعم البهي ،الدين كالدكلة ُب توجيو القرآف الكرًن ،نقبل عن ٦بدم عبدالكرًن مكي (ُّْٓق-
َُِْـ)رئيس الدكلة ُب النظاـ السياسي اإلسبلمي بْب البيعة كاالنتخاابت كالتوريث ،طُ،دار السبلـ
،االسكندرية،صّّٔ.
(ِ) انظر :فؤاد دمحم البنا(َُِْقُِٖٗ-ـ) مبدأ ا٤بشركعية ُب القانوف اإلسبلمي ،طِ،دار الكتاب ا١بامعي ،مصر،
صِْ.
(ّ) انظر :كىبو الزحيلي(ُُِْىػ َََِ -ـ)حق ا٢برية ُب العامل ،طُ ،دار الفكر ا٤بعاصر ،بّبكت صُٔٔ كما
بعدىا.
(ْ) عبد الرٞبن الكواكيب ا٢بليب(ُِّْقَُُِ-ـ)طبائع االستبداد كمصارع االستعباد ،طِ ،ا١بيل ا١بديد انشركف،
صنعاء صَْ.
(ٓ) انظر :فن ا٢بكم ُب اإلسبلـ ،صُٖٗ.
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يقوؿ ا٤باكردم:

()1

" إذا أشكلت عليك األمور كتغّب لك ا١بمهور ،فارجع إىل رأم العقبلء،

كانزع إىل استشارة العلماء ،كال أتنف من االسَبشاد ،كال تستنكف من االستمداد ،فؤلف تسأؿ
كتسلم ،خّب لك من أف تستبد كتندـ ،كينبغي أف تكثر من استشارة ذكم األلباب ،ال سيما ُب األمر
ا١بليل ،فقلما يضل عن ا١بماعة رأم ،كيذىب عنهم صواب ،ألف إرساؿ ا٣بواطر الثاقبة ،كإحالة
األفكار الصادقة ،ال يغرب عنها ٩بكن ،كال ٱبفى عليها جائز " ( " ،)2كالشورل هتيئ للسلطة
ا٢باكمة الثبات كاالستقرار؛ ألنو ُب ظل كجودىا تكفل ا٢برايت ،فبل يلجأ أحد اىل ا٤بؤامرات
كاالنقبلابت ،ماداـ ا٤بتنفس الصحي العلِب لطرح اآلراء ا٤بختلفة للنقاش كا٢بوار موجودا " (،)3
فالشورل ركيزة ضماف ،كصماـ أماف للمجتمع من العنف كالدمار ،كالوقوع ُب ىزات عنف ٚبرب
الببلد ،كتنغص عيش احملكوـ ،كتطيح بسلطات ا٢باكم ( " ،)4حٌب يصّب كاقع حياة األمة كاقع
سعادة كمركءة ،كأكضاع أمن كأمانة كعدؿ ،ك٘بديد أل٭باط ا٢بياةٗ ،با يضمن األصالة ،كيسمح
للمعاصرة ا٤بستساغة دينا " (.)5

( )1ىو علي ابن دمحم ابن حبيب ا٤باكردم (َّْْٔٓ-ق) نسبتو اىل بيع ماء الورد ،كلد ابلبصرة كانتقل اىل بغداد ،إماـ
ُب مذىب الشافعي ،كاف حافظا لو ،كىو أكؿ من لقب ب ( أقضى القضاة) ُب عهد القائم أبمر هللا العباسي ،ككانت
لو ا٤بكانة الرفيعة عند ا٣بلفاء كملوؾ بغداد ،اهتم اب٤بيل إىل االعتزاؿ ،توُب ُب بغداد من تصانيفو(ا٢باكم)ُب الفقو=،
=ك(األحكاـ السلطانية) ك(أدب الدنيا كالدين) ك( قانوف الوزارة) انظر :طبقات الشافعيةِٕٔ\ٓ ،كمابعدىا ،ك سّب
أعبلـ النببلء.ْٔ\ُٖ ،
(ِ) أدب الدنيا ك الدين ،صَّّ.
(ّ) داككد الباز(ُٕٗٗـ) الشورل ك الدٲبقراطية النيابية ،دراسة ٙبليلية كأتصيلية ١بوىر النظاـ اللبناين الرب٤باين ،كلية
الشريعة كالقانوف ،فرع دمنهور ،جامعة األزىر صْٕ ،ك ايسْب عبدالعزيز(ُّْْقَُِّ-ـ) الشورل دراسة ُب
الفقو السياسي ،طِ ،مكتبة خالد بن الوليد ،صنعاء صِٔ.
(ْ) انظر :عبدا٢بميد ا٠باعيل االنصارم(ُِٖٗـ) الشورل بْب التأثر كالتأثّب ،مطابع دار الشركؽ ،مصر صُِ.
(ٓ) الشورل دراسة ُب الفقو السياسي ،صَّ.
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ادلطهت انثبنث :احلريخ.

احلرية بني ادلفهوم و احلدود
أوال -:مفهوم احلرية.
لغة :ا٢برية مفرد من ا٤بصدر(حره) كٝبعها من غّب ا٤بصدر( حرايت)( )1كىي تعِب :رفع القيد،
ك حق إرادة التصرؼ ،بعيدا عن قهر كتصرؼ كتعسف أحد ،كضدىا العبودية (.)2
كاصطبلحا " -:ا٢برية يخلق ينشئو هللا سبحانو كتعاىل ُب الفطرة ،مٌب انقاد ا٤برء ُب ٝبيع شؤف

حياتو لقانوف الشرع ،كٗبقدار انقياده لقانوف فطرتو ُب ا٢بياة تتوفر ملكة ا٢برية ،فإذا ما خالفو فقد
انتقص من حريتو قدر ٨بالفتو " (.)3
كأرل ا٢برية ُب اإلسبلـ :اختيار اإلنساف أفعالو ا٤بقيدة ابلشرع ،احملكومة اب١بزاء "،فاالنقياد
للدين ا٢بق ،إ٭با ىو انقياد لقوانْب حقيقة ا٢برية الٍب ال تتوفر لئلنساف قطعا ُب ا٢بياة إال هبا " (،)4
كفيما يتعلق اب٢بكم "حق اإلنساف ُب أف يشارؾ ُب اختيار حكامو ،كمراقبتهم ك٧باسبتهم كتقييمهم،
كأف يشَبؾ ُب إدارة الشؤكف العامة لببلده بصورة مباشرة ،أك غّب مباشرة ،كلو أف يدعو اىل ا٣بّب،
كاألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،كأف يشَبؾ مع غّبه من األفراد كا١بماعات ُب ٩بارسة ىذا ا٢بق،
كالدفاع عنو لصاحل اجملتمع كخّبه " (.)5
أمهية احلرية يف احلكم الرشيد:
تتجلى أٮبية "ا٢برية ُب أاها نبع يتدفق منو تساكم ا٢بقوؽ بْب ا٢بكاـ كاحملكومْب ،ابعتبارىم
ككبلء لؤلمة فيما عهد إليهم من مهاـ ،كأككلت ٥بم من مسؤكليات ،كعدـ الرىبة منهم ُب ا٤بطالبة
(ُ) انظر :ا٤بعجم الوسيط.ُٔٓ\ُ ،
(ِ) انظر :ا٤برجع السابق ،َٖٓ\ِ ،ك معجم لغة الفقهاء(َُْٖ ىػ ُٖٖٗ -ـ)دمحم ركاس قلعجي ،حامد صادؽ،
طِ ،دار النفائسْٕ\ُ ،كُٕٗكِِْ.
(ّ) ايسْب عبدالعزيز(ُِّْقَُِّ-ـ)ا٢برية دراسة ُب الفقو السياسي ،طِ ،مكتبة خالد بن الوليد ،صنعاء ،صٕ.
(ْ) ا٤برجع السابق ،صٖ.
(ٓ) ٦بموعة ابحثْب(ُُِْقُِٗٗ-ـ)شرعة حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ ،طُ ،طبلس للدراسات كالَبٝبة كالنشر،
دمشق صُٓ.
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ٕبق ،كالنصيحة بلطفُ ،ب ظل حرية ٩بارسة حق التعليم كا٣بطابة كالصحافةُ ،ب ظل األمن على
الدين كاألركاح ،كاألمن على الشرؼ كاألعراض ،فا٢برية الباعث ٤بختلف الدكافع ،كاألفكار اإلبداعية
ُب األمة" (.)1
اثنيا -:حدود احلرية يف اإلسالم.
"حرية الفرد تبدأ من حيث يبدأ حقو ُب ا٢بياة ،كتنتهي من ٝبيع جهاهتا حيث يبدأ حق
البارئ ا٤بصور سبحانو ،كحق من حولو من ا٣بلق يكبل كبعضا ،فحاؿ التجاكز ٤بسافات ا٢برية تفقد
معناىا كتنقلب إىل صورة اعتداء على حقوؽ الغّب ،كتصّب آلة ىدـ ،ال كسيلة بناء" ( "،)2كال
تسلب ا٢برية إال عند الدكافع الشريرة من البشر" (.)3
احلرية بني ادلشروع ،و التصرف ادلمنوع.
إًذا كاف االسبلـ دين العقل كالربىاف ،كحرية الضمّب كالوجداف ،فبل يكره الناس على اعتناقو إال
بعد اقتناع اتـ ،كعقيدة راسخة ،قاؿ تعاىل :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ(،)4
يض ابلدين ،كاستخفاؼ بو كبعدـ صبلحيتو ،كمنعا
كلكنو ال يسمح ُب تغيّب دين ا٤بسلم ،كونو تعر ه

حملاكلة إفساد ٝباعة ا٤بسلمْب) ،(5لذا شدد اإلسبلـ عقوبة ا٤برتد ،ففي ا٢بديث قاؿ صلى هللا عليو
مسلم (( ،من بدؿ دينو فاقتلوه))( ،)6كال ُب االنتقاص من الشريعة كأحكامها ،كخاصة إذا اٚبذت
الصفة ا١بماعية ،مقركنة ابنشقاؽ ا٤برتدين ،كخركجهم عن طاعة الدكلة ،كااللتحاؽ ابلعدك ،فعندئذ
يعترب عملهم فتنة مضرة اب٤بصلحة العامة ،كٯبب قتا٥بم حٌب يتوبوا ،كيرجعوا إىل احَباـ النظاـ

(ُ) أٞبد دمحم ا٢باضرم(د ت) ا٢برية منهج اإلسبلـ كتشريعو ،التوجيو ا٤بعنوم ،صنعاء ،صّٖ.
(ِ) ا٢برية دراسة ُب الفقو السياسي ،صُّ.
(ّ) ا٢برية منهج اإلسبلـ كتشريعو ،صّٖ.
(ْ) البقرةِٓٔ :
(ٓ) انظر :التحرير كالتنوير.ّّٔ\ِ ،
(ٔ) أخرجو البخارم ،ابب :ال يعذب بعذاب هللا برقم(َُّٕ) جْ\صِٔ ،كابب حكم ا٤برتد كا٤برتدة كاستتابتهم
برقم(ِِٗٔ) جٗ\صُٓ ،من حديث ابن عباس.
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كالسلطة ،كىذا ما فعلو ا٣بليفة األكؿ أبوبكر الصديق ( )1هنع هللا يضر ،يوـ حارب بعض األعراب كالقبائل
عندما انشقوا عن الدين ،بعد كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كامتنعوا عن أداء فريضة الزكاة ،فكاف ذلك منهم ثورة
كعصياانن كفتنة (.)2
ك معلوـ أف الفتنة ٛبثل خطرا على سبلمة الدكلة كاجملتمع ،كتعد بعبارة القرآف الكرًن نفسو أشد
كأكرب من القتل ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ( ،)3فإ نذا ليست الردة كحدىا سبب القتاؿ،
حٌب ال ٱبلط بينها كبْب مبدأ حرية العقيدة ،كبْب تقرير عقوبة ا٤برتد ،قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭜ
ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬﭼ ( ،)4ك إ٭با ىو صيانة للمجتمع ا٤بسلم من التفكك ،كٞباية لعقيدة الناس من الفساد،
كقطعان لنوااي خطوات تقويض كياف الدكلة برد ا٤بتمردين(ا٤برتدين) إىل ا٢بق ،كجادة الصواب ( ،)5إذ
٪بد أف أم دكلة ُب األرض ال تسمح بتفكك تركيبتها الدينية ،كالقبوؿ بتغيّب عقيدهتا ،سواء كانت
على حق ُب ذلك أك ابطل ،فكيف إذا كانت مصدر هتديد للدين ا٢بق ،كمصدر زعزعة ألمن
كسبلمة اجملتمع ا٤بسلم ،كبنيتو األساسية كالتكوينية (.)6
(ُ) ىو عبد هللا بن أيب قحافة عثماف بن عامر ،من تيم قريش(ُٓؽ قُّ-ق) أكؿ ا٣بلفاء الراشدين ،كأكؿ من آمن
برسوؿ هللا ،ك من أعاظم الرجاؿ ،كخّب ىذه األمة بعد نبيها ،كلد ٗبكة ،كنشأ ُب قريش سيدا ،موسرا ،عا٤با ألنساب
القبائل حرـ على نفسو ا٣بمر ُب ا١باىلية ،صحب رسوؿ هللا ُب ىجرتو ،ككاف لو معو ا٤بواقف ا٤بشهورة ،ك كيل ا٣ببلفة
ٗببايعة الصحابة لو ،فحارب ا٤برتدين ،ككجو ا١بيوش للشاـ كالعراؽ ففتح قسم منها ُب أايمو ،انظر :اإلصابة ُب ٛبييز
الصحابة ،ُْٓ\ْ ،كسّب أعبلـ النببلء ،صٕ.
(ِ) انظر :مصطفى دمحم حلمي(ُِْٔ ىػ) منهج علماء ا٢بديث كالسنة ُب أصوؿ الدين ،طُ ،دار الكتب العلمية،
بّبكت ،صْ
(ّ) البقرة.ُُٗ:
(ْ) آؿ عمراف.ِٕ :
(ٓ) انظر :دمحم الغزايل(ُْٖٗـ) حقوؽ اإلنساف بْب تعاليم اإلسبلـ كإعبلف األمم ا٤بتحدة ،طّ ،دار الفكر العريب،
القاىرة ،صُُٖ،ك علي دمحم الصبلَّيب(ُِّْ ىػ  ََِِ -ـ) االنشراح كرفع الضيق ُب سّبة أيب بكر الصديق-
شخصيتو كعصره،طُ ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ،القاىرة،صُِٔكما بعدىا.
(ٔ) انظر :أبو األعلى ا٤بودكدم(د ت)اإلسبلـ ُب مواجهة التحدايت ا٤بعاصرة ،تعريب :خليل أٞبد ا٢بامدم ،دار=
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كألف ُب ذلك خركج من عزة العبودية هلل ،إىل مذلة اتباع ا٥بول كالشيطاف ،ففي ا٢بديث
القدسي(( :خلقت عبادم حنفاء ،كإاهم أتتهم الشياطْب فاجتالتهم عن دينهم ،كحرمت عليهم ما
أحللت ٥بم ،كأمرهتم أف يشركوا يب مامل أنزؿ بو سلطاف)) (.)1
كما أنو خركج من حق هللا ُب التشريع ،كنبيو ُب االتباع ،إىل الوقوع ٙبت طغياف عقوؿ رموز
الدين احملرؼ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ( ،)2كجاء ُب حديث عدم بن حاًب( ،)3قاؿ :أتيت
النيب صلى هللا كسلم ،فسألتو عن قولو تعاىل:ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﭼ فقلت :اي رسوؿ هللا ،ما عبدكىم ،فقاؿ(( :حرموا عليهم ا٢ببلؿ ،كأحلوا ٥بم ا٢براـ،
فأطاعوىم ،فتلك عبادهتم إايىم )) ( ،)4ك الوقوع ٙبت أتثّب ا٫براؼ االعتقاد بتعدد اآل٥بة  -كما
=السعودية للنشر كالتوزيع ،ص َُٖ كما بعدىا ،ك لطفي عبد الوىاب ،العرب ُب العصور القدٲبة ،طِ ،دار ا٤بعرفة
ا١بامعية ،بّبكت ،صّٕٗ كما بعدىا ،كسور ٞبن ىداايت(ُُِْق) التعايش السلمي بْب ا٤بسلمْب كغّبىم داخل
دكلة كاحدة،طُ،دار السبلـ ،مصر ،صَِٕ.
( )1جزء من حديث أخرجو مسلم :ابب الصفات الٍب يعرؼ هبا ُب الدنيا أىل ا١بنة كأىل النار برقم (ِٖٓٔ)
جْ\صُِٕٗ ،عن عياض بن ٞبار اجملاشعي.
(ِ) التوبةُّ :
( )3ىو عدم بن حاًب بن عبد هللا بن سعد الطائئٖ- (،ق) أبو كىب كأبو طريف :أمّب ،صحايب ،أسلم سنة تسع،
ككاف رئيس طيئ ُب ا١باىلية كاالسبلـ ،ثبت عند الردة على اإلسبلـ ،كثبت ٕبسن رأيو قومو كمعهم آخركف ،كقدـ
علي ،كفقئت
على أيب بكر بصدقات قومو ،كشهد فتح العراؽٍ ،ب سكن الكوفة كشهد ا١بمل كصفْب كالنهركاف مع ٌ
عينو ،ركل لو احملدثوف ٔٔ حديثا ،عاش أكثر من مئة سنة كىو ابن حاًب الطائي الٌذم يضرب ٔبوده ا٤بثل ،انظر:
اسد الغابة ،ٕ\ْ،كاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة.ّٖٖ\ْ ،
(ْ) أخرجو الَبمذم ،ابب كمن سورة التوبة ،برقم (َّٓٗ)جٓ/صِٖٕ ،كالبخارم ُب التاريخ الكبّب ،برقم
(ُْٕ)جٕ\صَُٔ ،كالبيهقي ُب السنن الكربل ،ابب :ما يقضي بو القاضي كيفٍب بو ا٤بفٍب برقم
(ََِّٓ)جَُ/صُٖٗ ،كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ،ابب :مصعب بن سعد بن أيب كقاص ،عن عدم بن حاًب،
برقم(ُِٖ)جُٕ/صِٗ  ،كقاؿ :عنو األلباين :حسن ،انظر :دمحم بن انصر األلباين(َُْٓق)غاية ا٤براـ ُب ٚبريج
أحاديث ا٢ببلؿ كا٢براـ ،ط ّ ،ا٤بكتب إلسبلمي ،بّبكت صُٗ.
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عند النصارل -فمنطق العقل كالتفكّب ،يقوؿ :إذان كيف سيكوف ا٤بصّب ،عند تعدد حرايت التصرؼ
كاإلدارة ؟ حتمان الفساد كالنزاع ُب تنافس صبلحية إدارة الكوف كا٢بياة ،كاستعبلء كل على اآلخر ٗبا
ٲبلك ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﭼ( " )1كلكي يسَبد الناس حريتهم ككرامتهم ،ٯبب ٙبطيم ىؤالء األرابب األدعياء ،كاآل٥بة ا٤بزكرين
خصوصان ُب نفوس الذين توٮبوىم أراباب حقا ،كىم ٨بلوقوف مثلهم ،ال ٲبلكوف ألنفسهم ضرا كال
نفعا ،كال موات كال حياة كال نشورا " (.)2
كمن ٩بقوت ا٢برية ا٤برفوضة ُب اإلسبلـ ،الوقوع ٙبت سلطة أىواء النفوس كالشهوة ،قاؿ هللا
تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﭼ( ،)3ك ُب ا٢بديث ،قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ((:إ٭با ٩با أخشى عليكم بعدم ،بطونكم
كفركجكم ،كمضبلت األىواء)) ( ،)4كاإلنساف إ٭با أعطي العقل ليميز بْب النافع فيختاره ،كالضار
فيَبكو ،كىذا ىو الذم ٲبيزه عن ا٢بيواف البهيم ،حْب ال يرضى لنفسو ذؿ طاعة ا٥بول ،كالوقوع ٙبت
قهر عدكه ( " ،)5بقدرتو على إخضاع شهوة البطن كالفرج ،فهما مسخراتف لو ،فيستعيد اإلنساف
حريتو؛ لعدـ خضوعو ٥بما ،كىذه مرحلة ٙبرر الشك فيهاٍ ،ب يتحرر اإلنساف أيضا من ٝبوح
العاطفة ،كجنوح العقل ،بَبشيد عاطفتو ،كٙبرير عقلو من األكىاـ ،كمعُب ىذا أف :شهادة ال إلو إال
هللا ،ىي :صيحة ٙبرير ،من رقة ،كسلطاف الشهوة على الغريزة ،كالوىم على العقل ،كا١بموح على

( )1األنبياء.ِِ :
( )2مبلمح اجملتمع ا٤بسلم الذم ننشده.ُّٓ ،
(ّ) القصصَٓ :
(ْ) أخرجو ابن أيب عاصم ُب :السنة ،من حديث :أيب برزة األسلمي ،كقاؿ عنو األلباين :صحيح .انظر :أبو بكر بن أيب
عاصم الشيباين(ََُْىػَُٖٗ /ـ)كتاب السنة ،كمعو ظبلؿ ا١بنة ُب ٚبريج السنة بقلم :دمحم انصر الدين األلباين
طُ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،عماف.ُِ\ُ،
(ٓ) انظر :دمحم بن أيب بكر بن القيم ا١بوزية(َُّْىػُّٖٗ/ـ) ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب ،دار الكتب العلمية،
بّبكت،صْْٕ.
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العاطفة ،كأف ال يكوف على اإلنساف سلطاف إال هللا ،كمن ىنا تكوف التكاليف ٝبيعها حرية كليست
قيودان؛ ألاها كلها تربية لئلرادة " (.)1
كمن ٩بقوت ا٢برية الوقوع ٙبت قيد نظرايت إنسانيو تشرع كفقا ألىواء ا٢بكاـ ُب صياغة مواد
القانوف ،كتربر ٩بارساهتم ا٣باطئة ُب تنفيذه ،ككلها ٘بر إىل التهلكة ُب الفكر كالتصور كالعمل
كالتصرؼ " ،كمن عجيب ما حدث أف حرب الثبلثْب عاما الٍب اشتعلت ُب اكركاب خبلؿ القرف
السابع عشر للميبلد قد انتهت بصلح عجيب ،إذ منحت كل أمّب ا٢بق ُب اختيار الدين الذم
يفرضو على شعبو" (.)2
كمن مفاىيم ٩باقيت ا٢برية ُب عامل اليوـ الوقوع ٙبت قيد ا٤بلكية ا٤بدمر ٥بمة الفرد ُب الكسب
كالنشاط ،أك االنفتاح ا٤بفرط ُب أحقيتو ُب التملك القائم على ا١بشع كاالستغبلؿ ،كليس أدؿ على
ذلك من النظاـ االشَباكي الشمويل كالرأ٠بايل ،فقيدت األكىل حرية الفرد ُب التملك ،كا٢بق ُب
التصرؼ ،اذ ظهرت ألكؿ مرة ُب القرف التاسع عشر ا٤بيبلدم ٙبت الدعول اىل ٧باربة األاننية لتصل
حد التأميم غّب ا٤بشركع ا٤بضر ابلفرد ُب نقل ملكية الصناعة اىل الدكلة ،أك فرض ضرائب عالية،
كسن قوانْب قاسية ُب حق ا٤بلكية الفردية ( ،)3كأفسحت الثانية النظاـ الفردم ،الذم يسعى فيو كل
فرد لتحقيق أرابحو ُب منافسة حرة ،كحرية اقتصادية اتمة ،يقوـ على أساس اطبلؽ ا٢برية الشخصية
للفرد فيما يعمل كفيما ٲبلك؛ كفيما ينفق ،دكف حدكد أك قيود ،كمن غّب مراعاة لدين أك خلق(،)4
" حٌب أف ا٢بكومة تسن القوانْب لفرض ا٤بنافسة ،كٙبظر قوانْب أخرل ٛبنع أشكاؿ االحتكارات
لتحرير ا٤بنافسة ،كىذا االطبلؽ للمنافسة سيؤدم ابلضركرة إىل ٙبوؿ السوؽ إىل غابة أيكل القوم
فيها الضعيف " (.)5
( )1دمحم فرغلي(َُِْىػ) البيئة اإلدارية ُب ا١باىلية كاإلسبلـ٦ ،بلة دعوة ا٢بق ،العدد(ُٔ)صُُْ.
(ِ) دمحم الغزايل(ُِْٔىػ ََِٔ-ـ) التعصب كالتسامح بْب ا٤بسيحية كاإلسبلـ -دحض شبهات كردكد مفَبايت ،طِ،
دار القلم ،دمشق صَُٓ.
(ّ) انظر :ا١بديد ُب الفقو السياسي اإلسبلمي ا٤بعاصر ،صُِكمابعدىا
(ْ) انظرٞ :بود بن أٞبد الرحيلي(ُُْٓىػ) الرأ٠بالية كموقف اإلسبلـ منها ،طُ،دار العاصمة ،الرايض صُٓ.
(ٓ) ا١بديد ُب الفقو السياسي اإلسبلمي ا٤بعاصر ،صُّ.
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كىكذا يفعل ضعف الوازع الديِب ،كطغياف النهم ا٤بادم ،كما قاؿ تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﭼ

()1

ُب استغراؽ األفراد حياهتم ُب السعي كطلب الرزؽ ،كالنهم ُب ا٤بزيد من ا٤بادة،

قاؿ - :ملسو هيلع هللا ىلص  (( :-تعس عبد الدينار كالدرىم كالقطيفة كا٣بميصة ،إف أعطي رضي ،كإف مل يعط مل
يرض))(٩ ،)2با آثر فقداف اإلحساس ٕبق اآلخرين ،كالتعايل كالكرب كالغركر كالفجور ،قاؿ تعاىل:
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ(،)3
" فتأثرت ذمم الناسٗ ،بحاكالت شراء الرأ٠بالية ،سواء ُب موقف عاـ ،أك حٌب ُب موقف
تصويت انتخايب ،كحٌب ُب التوجو ا٢بكومي ،يصبح مسّبان بفعل سيطرة رأس ا٤باؿ على ا٢بكم" (،)4
لكن اإلسبلـ يعطي لئلنساف حق كسب يده ُب التملك ،ليكوف ثراي من حبلؿ ،موجبا عليو إخراج
حقو الواجب فيو ،ك٧بببان لقلوب مكتسبيو ثواب إنفاقو ،فيما تقتضي ضركرات توفّب ا٤باؿ ،كحاجات
ا٤بسلمْب إليو ،مانعان الكسب كطرقو العائد اب٤بضرة على شخص الفرد ،كعموـ اجملتمع ،قاؿ تعاىل:
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ ( )5ك قاؿ تعاىل  :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ

()6

ادلرأة وحق احلرية ادلعزز للسالم.
جاء اإلسبلـ بتعاليمو ليقرر للمرأة حقا كاف مفقودان ُب كل ٦بتمعات ا١باىلية ،كحرية كانت

مسلوبة ُب كل أنظمة الدنيا ،ككرمها أمان ،كبنتان ،كأختان ،كزكجة( ،)7كجعل ٥با حق تقرير ا٤بصّب ُب
العيش ،فبل تكره على ا٣باطب الذم ال تريده؛ كال الزكج الذم ال ترتضيو ،كال أيٌب دكر األىل إال
(ُ) العلقٔ :
( )2أخرجو البخارم ،ابب ا٢براسة ُب الغزك ُب سبيل هللا ،برقم(ِٖٖٔ)جْ/صّْ،ك ابب ما يتقى من فتنة ا٤باؿ،
برقم(ّْٓٔ) جٖ\صِٗ ،من حديث أيب ىريرة.
(ّ) اإلسراءُٔ :
(ْ) مبلمح اجملتمع ا٤بسلم الذم ننشده ،صِٖٓ
(ٓ) ا٤بلكُٓ :
(ٔ) ا٤بنافقوفَُ :
(ٕ) انظر :دمحم أٞبد ا٤بقدـ(ُِْٔ ىػ) عودة ا٢بجاب ،طُ ،دار ابن ا١بوزم ،القاىرةُِّ\ِ ،كما بعدىا.
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للهداية إذا عميت عليها ا٤براشد ُب االختيار ،فتقرر إرادة حق عيش االرتباط ٕبرية ( ،)1ك٥با حق
التملك من ا٢بق اب٤بّباث ( ،)2كحق الكسب ا٤بادم ،كإدارة ما٥با ،بعيدا من ٙبكم زكجها ،أك غّبه،
فتقرر إدارة ما٥با ٕبرية (.)3
كمن حقها التعبّب ،كإبداء الرأم كالنصيحة ،كخاصة فيما يتعلق بشؤكاها ( ،)4ك حٌب ُب الرأم
العاـ ،فكم من امرأة يكوف رأيها خّبان كبركة على أىلها كقومها ( ،)5كُب كل ٦باالت ا٢برية ا٤بسموحة
ا٤بسموحة ٥با مقيدة بتعاليم الدين ،شأاها شأف الرجل ابلتصرؼ ٕبرية ،كالتقيد اب٤بسوؤلية ،فحفظ
اإلسبلـ ا٢برية للمرأة ٗبا بو تعيش سعيدة ،كٙبيا آمنة ،كماعدا ىذا فهو دعوة للخركج من ربقة الدين،
كجلباب ا٢بياء ،إىل أندية التفسخ ،ك٦باالت اإلابحية ،لتجد نفسها مسلوبة حق اإلعزاز ُب اإلسبلـ،
ابلتبذؿ ُب سوؽ عمل الرجاؿ ،كمشاؽ ا٢بياة ).(6
" فا٢برية ىنا ٗببدئها الصحيح ،كٗبفهومها السليم ،مبدأ من مبادئ اإلسبلـ دعا إليها كحث
عليها ،كأمر هبا ،كعاشها ا٤بسلموف ،كالغرب ال زاؿ ُب ظلماتو كجهلو ...كا٢برية الٍب يدعوا إليها
الغرب ،إ٭با ىي حرية ىدـ ال بناء ،حرية ٚبريب ال إصبلح ،إاها حرية الفوضى كاال٫ببلؿ كالدمار
(ُ) انظر :ا٤ببسوط ،ُٗٔ\ْ ،كاألـ.َِ\ٓ ،
(ِ) انظر :تفسّب القرآف العظيم.ِِٓ\ِ ،
(ّ) انظر :الدر ا٤بنثور ُب التفسّب اب٤بأثور.ُْْ\ُ ،
(ْ) انظر :أبو يعلى دمحم بن الفراء(َُُْىػ َُٗٗ -ـ) العدة ُب أصوؿ الفقو ،طِ ،الرايض.ُُٕٕ\ْ ،
(ٓ) إشارة ٤با كقع عقب صلح ا٢بديبية من حديث مركاف بن ا٢بكم كا٤بسور بن ٨برمة قاال٤( :با فرغ رسوؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) من
الكتاب ،أمر الناس أف ينحركا كٰبلقوا ،فو هللا ما قاـ رجل؛ ٤با دخل ُب قلوب الناس من الش ًر ،فقا٥با رسوؿ هللا (صلى
هللا عليو كسلم) ثبلث مرات ،فما قاـ أحد ،فقاـ رسوؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) فدخل على أـ سلمة ،فقاؿ ٥با( :أما ترل الناس
آمرىم ابألمر ال يفعلونو)  ،فقالت :اي رسوؿ هللا ،ال تىػليمهم؛ فإف الناس دخلهم أمر عظيم ٩با رأكؾ ٞبلت على نفسك
أحدا حٌب أتتى ىديك فتنحر كٙبل؛ فإف الناس إذا رأكؾ فعلت ذلك فعلوه،
َب الصلح ،فاخرج اي رسوؿ هللا ال تكلم ن
فخرج رسوؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ففعل ذلك ،فقاـ الناس فنحركا ،فحلق بعض كقصر بعض ،فقاؿ رسوؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ( :اللهم
اغفر للمحلقْب ،ثبل ناث ،كقاؿ ُب الثالثة :كللمقصرين) صحيح البخارم ،ابب الشركط ُب ا١بهاد كا٤بصا٢بة مع أىل
ا٢برب ،برقم(ُِّٕ) جّ\صُّٗ.
(ٔ) انظر :دمحم الصادؽ عفيفي (َُِْ ىػ شعباف) ا٤برأة كحقوقها ُب اإلسبلـ٦ ،بلة دعوة ا٢بق ،رابطة العامل اإلسبلمي
مكة ا٤بكرمة،العددُٕ ،صَُٕ ،ك سفر بن عبدالرٞبن ا٢بوايل (ُُْٖقُٖٗٗ-ـ) العلمانية ،طُ ،مكتب
الطيب ،القاىرة ،صِّْ كما بعدىا ،ك ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدايف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة.ّْٓ\ُ ،
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كالشذكذ ،كاالعتداء على حرمات هللا ،ك٧بارـ الناس ،أما ا٢برية اإلسبلمية ،فهي مضبوطة ابألخبلؽ
الٍب أمر هللا هبا ،كأٝبع العقبلء على استحسااها ،كتلك ا٢برية ا٤بنشودة لئلنساف " ).(1

مرتكزات احلرية ادلعززة للسالم بني ادلسلمني .
إف مبدأ ا٢برية ا٤بنشودة ال تتعزز ُب أكساط ا٤بسلمْب إال ُب ظل ا٤بفهوـ الصحيح للحرية؛
كا٤بمارسة السليمة ٤ببادئها كما سبق لنا عرضو ،كابعتبارىا ركيزة من الركائز ا٤بعززة للسبلـ بْب
ا٤بسلمْب؛ ك٩بارستها ضركرة ملحة لذلكٙ ،بتاج ُب تطبيقها ا٤بنشود للسبلـ ُب حياة ا٤بسلمْب اليوـ
لآلٌب-:
تطبيق مبدأ الشورل الفاتح لنفس التعبّب ٕبرية ،من غّب مضض من قوؿ ُب إطار حقوؽ ا٢برايت
ا٤بعتربة ُب الدين " ،من خبلؿ نظاـ يقوـ على أساس الشورل كتعدد مؤسسات ا٢بكم ،كعدـ انفراد
شخص مهما كانت قدراتو ُب إدارة أمور الرعية فاالنفراد مدعاة للتفريط ُب حقوقها " (.)2
ُ-

عزة النفوس كمنعتها.
إف منع االستبداد كمنح ا٢برية -حرية الرأم كالتعبّب -قسمة بْب أمانة ا٢بكم  ،كيقظة الرعية

كصبلحها ،انطبلقا من الشعور أبمانة القياـ ٕبق كبل منهما على اآلخر ،بشهادة القرآف الكرًن:
ﭽ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ ( ،)3إذ على ا٢باكم إفساح اجملاؿ
٢برية الرأم ،كعلى الرعية كاجب األمانةُ ،ب النصح للحاكم ،حٌب عد الدين حرية القوؿ ،كجرأة
الصدع اب٢بق من مقامات ا١بهاد ،فقاؿ -:صلى هللا علية كسلم(( :إف من أعظم ا١بهاد كلمة عدؿ

(ُ) ٧باكالت اإلصبلح كالتغيّب ُب العامل العريب ا٤بعاصر ،صَّْ.
(ِ) أٞبد فهد بركات(ُْٖٗـ) حركة ا١بامعة اإلسبلمية ،طُ،مكتبة ا٤بنار ،الزرقاء صَِٔ.
(ّ) الزخرؼْٓ :
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عند سلطاف جائر))( ،)1ك آكد ما يكوف فيو حق للرعية ُب إبداء الرأم ،كالقوؿ بكل حريةُ ،ب ما
يكوف فيو ٙبديد مصّب ،أك العزـ ُب قرار خطّب ُب تبعاتو على الدكلة كأفراد اجملتمع ،حٌب صدع
عمر بكل حرية منكران ُب بعض بنود صلح ا٢بديبية ،كعنوف لذلك صاحب السّبة النبوية بقولو:

(عمر ينكر على الرسوؿ الصلح)( ،)2كضل عمر يصدع برأيو ،كيعارض بقولو ،كيراجع الرسوؿ ،ك
أاببكر ،فلم يزجره النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كمل يعنفو ،فما زاد إال أف ىدء من ٞباسة اعَباضو ،قائبل (( :إين رسوؿ
هللا ،كلست أعصيو ،كىو انصرم )) ( ،)3كإف كاف عمر يندـ بعدىا على قولو كاعَباضو كموقفو
ذلك ،فمحل ندمو ٤بكانة رسوؿ هللا ،ككجوب عدـ االعَباض على رأيو كأمره ،كليس عدكال عن حق
القوؿ ،كإبداء حرية الرأم .
كيزداد حق القوؿ ُب ا٢برية عند كجود مربر كاضح ،من حق مطلوب ،أك أمر الزـ القياـ بو،
سواء كاف على شخص رئيس الدكلة ،اك أفراد اجملتمع ،ابعتبار ا٤بسؤكلية ا١بماعية ،فقد جعل صلى
هللا عليو كسلم سلطاف القوؿ ٕبرية للذم جاء يطلب دينىو عليو ،فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رجبل تقاضى
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فأغلظ لو فهم بو أصحابو ،فقاؿ(( :دعوه ،فإف لصاحب ا٢بق مقاال)) (.)4

( )1أخرجو الَبمذم ،كحسنو ،ابب :ما جاء أفضل ا١بهاد برقم (ُِْٕ)جْ/صُْٕ،عن أيب سعيد كأيب أمامة،
كالنسائي ،ابب :فضل من تكلم اب٢بق عند إماـ جائر ،عن رجل برقم (َِْٗ) جٕ/صُُٔ،ك أبو داكد ،ابب:
األمر كالنهي ،عن أيب سعيد برقم (ّْْْ)جٔ/صََْ ،كصححو األلباين صحيح ا١بامع الصغّب كزايداتو ،برقم
(ََُُ).
(ِ) السّبة النبوية البن ىشاـ.ُّٔ\ِ ،
(ّ) جزء من حديث أخرجو البخارم ،ابب الشركط ُب ا١بهاد ك ا٤بصا٢بة مع أىل ا٢برب ،برقم(ُِّٕ)جّ\صُٕٗ،
من حديث ا٤بسور بن ٨برمة كمركاف بن ا٢بكم.
( )4جزء من حديث أخرجو البخارم ،ابب الوكالة ُب قضاء الديوف ،برقم (َِّٔ)كابب استقراض اإلبل ،برقم(َِّٗ)
ج ّ\صٗٗ ،كابب لصاحب ا٢بق مقاؿ برقم (َُِْ)ك ابب ا٥ببة ا٤بقبوضة كغّب ا٤بقبوضة ،كا٤بقسومة كغّب
ا٤بقسومة ،برقم (َِٔٔ)ص ُُٔ كابب استقراض اإلبل ،برقم (َِّٗ) صُُٖ ك ابب من أىدم لو ىدية كعنده
جلساؤه ،فهو أحق ،برقم (َِٔٔ) صُُٔ ،كمسلم ابب من استسلف شيئا فقضى خّبا منو ،كخّبكم أحسنكم
قضاء ،برقم (َُُٔ) ّ\ُِِْ.
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كقد ذكر الصحايب ا١بليل عمرك بن العاص( )1هنع هللا يضر على سبيل اإلنصاؼ ،كإحياء ركح ا٤بنافسة
عند ا٤بسلمْب ٧بامد الصفات عند الركـ ،عندما حدث عنده ا٤بستورد القرشي (،)2فقاؿ٠ :بعت
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،يقوؿ (( :تقوـ الساعة كالركـ أكثر الناس)) فقاؿ لو عمرك :أبصر ما تقوؿ ،قاؿ :أقوؿ
ما ٠بعت من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قاؿ " :لئن قلت ذلك ،إف فيهم ٣بصاالن أربعا :إاهم ألحلم الناس عند
فتنة ،كأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ،ك أكشكهم كرة بعد فرة ،كخّبىم ٤بسكْب كيتيم كضعيف ،كخامسة
حسنة ٝبيلة :كأمنعهم من ظلم ا٤بلوؾ" (.)3

" ك٤با كانت ىذه ا٣بلة ا١بميلة فيهم ،ال يكاد يسلط عليهم ظامل من أنفسهم يستبيحهم كما عند
غّبىم" ( "،)4فالرعية العاقلة ،تقيد كحش االستبداد ،بزماـ تستميت دكف بقائو ُب يدىا؛ لتأمن من
الزماـ ،كإف صاؿ ربطتو" ( ،)5كإف امتلكوا نفسية مضركبة ابلذؿ كا٥بواف،
بطشو ،فإف مشخ ىزت بو ٌ

مستلذة للتبعية ،صاركا "،قوة ا٤بستبدُّ ،كقوتو هبم عليهم يصوؿ كيطوؿ ،أيسرىم فيتهللوف لشوكتو؛
كيغصب أموا٥بم ،فيحمدكنو على إبقائو حياهتم؛ كيهينهم فيثنوف على رفعتو ،كيغرم بعضهم على
بعض ،فيفتخركف بسياستو ،كإذا أسرؼ ُب أموا٥بم ،يقولوف كرٲبان ،كإذا قتل منهم مل ٲبثٌل ،يعتربكنو
رحيمان ،كيسوقهم إىل خطر ا٤بوت فيطيعونو حذر التوبيخ؛ كإف نقم عليو منهم بعض األابة ،قاتلهم

كأاهم بيغاة " (.)6
(ُ) ىو  :عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم بن سعيد القرشي ،أبو عبدهللاّْ- ( ،ق)من دىاة العرب كاف إسبلمو
سنة ٜباف قبل الفتح بستة أشهر ،ككاف أمّبا على سرية إىل ذات السبلسل ،كعامبل لعلي على مصر ٍب كاله عليها
معاكية ،كمات فيها ،أنظر :أسد الغابة ْ\ِِّ ،كاالستيعاب ُب معرفة األصحاب ّ\ُُْٖ.
(ِ) ىو :ا٤بستورد بن شداد بن عمرك القرشي الفهرم( ْٓ-ق) صحايب سكن الكوفة ،ركل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،موىل رسوؿ
هللا ،كىو الذم يقاؿ لو سفينة ،مات ابإلسكندرية ،أنظر :أسد الغابة ،ُْٖ\ٓ،ك االستيعاب ُب معرفة األصحاب،
ْ\ُُْٕ.
( )3أخرجو مسلم ،ابب تقوـ الساعة كالركـ أكثر الناس ،برقم (ِٖٖٗ) جْ\صِِِِ.
(ْ) األحكاـ الشرعية للثورات العربية ،صٕ.
(ٓ) طبائع االستبداد كمصارع االستعباد ،صِِ.
(ٔ) ا٤برجع السابق  ،صِْ.
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" فمن أراد أف يعيش عامل أفضل ؟ ٯبب أف يكوف مستعدا للتغيّب من نفسو "( " ،)1ك على
الشر؟ فتلجئ حاكمها للخّب رغم طبعو ،كقد يكفي لئل١باء
الرعية أف تعرؼ ،ما ىو ا٣بّب؟ كما ىو ٌ
٦برد الطلب ،إذا علم ا٢باكم أف كراء القوؿ فعبل ،كمن ا٤بعلوـ أف ٦برد االستعداد للفعل فعل يكفي
شر االستبداد " (.)2
آاثر احلرية على السالم بني ادلسلمني :
من سابق الذكر ٤با أكردانه من ا٢برية ُب اإلسبلـ؛ كأٮبيتها ُب ا٢بكم بْب ا٤بسلمْب ،كركائز
تطبيقها ،األمثل ُب ا٢بكم الرشيد ،ا٤بفضي لتعزيز السبلـ كاألمن ُب حياة ا٤بسلمْب؛ تتمثل آاثر
ا٢برية على السبلـ بْب ا٤بسلمْب ُب اآلٌب -:
ُ -حرية ا٤بعتقد كعدـ اإلكراه ُب الدين ،سبلـ لصفوؼ ا٤بسلمْب من تغلغل كفار القلوب،
كأمراض النفوس ،كا٢باقدين على الدين ( " ،)3ألف العقيدة الصحيحة ،ٯبب أف تكوف انبعة من
القلب؛ ال من اللساف فقط ،فمن أقر ابإلسبلـ بلسانو ،كقلبو منطو على الكفر كالشرؾ ،فهو منافق،
أسوأ حاال عند هللا من ا٤بشرؾ ك الكافر" (.)4
ِ -حق إبداء الرأم ٕبرية سبلـ من النجول ،كأماف من الغيبة ،كأماف لنظاـ ا٢بكم من الَببص،
بفعل تكميم األفواه ،كمصادرة ا٢برايت ،ألف "خوؼ ا٤بستبد من نقمة رعيتو ،أكثر من خوفهم من
أبسو؛ ألف خوفو ينشأ عن علمو ٗبا يستحقو منهم ،كخوفهم انشئ عن جهل ،كخوفو عن عجز
حقيقي فيو ،كخوفهم عن توىم التخاذؿ فقط ،كخوفو على فقد حياتو كسلطانو ،كخوفهم على
لقيمات من النبات ،كعلى كطن أيلفوف غّبه ُب أايـ؛ كخوفو على كل شيء ٙبت ٠باء ملكو،
كخوفهم على حياة تعيسة فقط " (.)5

(ُ) جوف سي ماكسويل(د ت)الفشل البناء ،مكتبة جرير ،قطر صُٗ.
(ِ) ا٤برجع السابق ،صِِ.
(ّ) انظر :جامع البياف ُب أتكيل القرآف.َْٕ\ٓ ،
(ْ) ٧باكالت اإلصبلح كالتغيّب ُب العامل العريب ا٤بعاصر ،صََْ.
(ٓ) طبائع االستبداد كمصارع االستعباد ،صُٓ.
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ّ -حرية الكسب ا٤بشركع ،كالتملك الفردم ،سبلـ ألبناء اجملتمع من كسل البطالة ،كٚبفيف
على الدكلة من زايدة أعباء حق توفّب العيش للسكاف؛ كضماف نشاط ركح العمل كاالستثمار ،ك
ٗبنع تعدم التصرفات ُب الكسب ا٤بشركع كٚبطي التعامل ا٤بباح ضماف حق حرية آخرين ،كمراعاة
من تقع عليهم مساكئ تلك التصرفات " ،ألنو كابء دائم ابلفًب ،كجدب مستمر بتعطيل األعماؿ،
كحريق متواصل ابلسلب كالغصب ،كسيل جارؼ للعمراف ،كخوؼ يقطع القلوب ،كظبلـ يعمي
األبصار ،كأمل ال يفَب ،كصائل ال يرحم ،كقصة سوء ال تنتهي " (.)1
ْ -حق ا٤برأة ُب ا٢برية ا٤بشركعة ،ضماف ٢بقها من االنتقاص ،كتفعيل لدكرىا ُب اجملتمع ،كرعاية
ألنوثتها من االبتذاؿ ،كأتمْب مبدأ توزيع األدكار ُب ا٢بياة ،بْب الرجل ،كا٤برأة ٕبسب ا٣بصائص
كالوظائف ،كالتكاليف الدينية ) ،(2كتوفّب ضماانت الصحة كالسبلـ لؤلفراد ،كاجملتمع ا٤بسلم٩ ،با ينتج
عن االتصاؿ ا١بنسي غّب ا٤بشركع بْب الرجل كا٤برأة ،كما ُب اجملتمعات الكافرة ،ا٤بتفسخة ُب مبدأ
ا٢برية ،كا٤بتنكرة لقيم الشريعة اإلسبلمية .

(ُ) طبائع االستبداد كمصارع االستعباد  ،صِْ.
(ِ) انظر :ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدايف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة.ِِٗ\ُ ،
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ادلجذث انثبنث:

انىاججبد واألتالق اجملتًعيخ

وفيه أ ثعخ يطبنت:

ادلطهت األول :اخاتىح وانتعبيش.
ادلطهت انثبَي :األير ثبدلعرو .وانُهي عٍ ادلُكر.
ادلطهت انثبنث :انتكبفم اخاجتًبعي.
ادلطهت انراثع :انرلبثخ انااتيخ.
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ادلطهت األول :األتىح وانتعبيش

أوال األخوة.
مفهوـ األخوة.
أخوة ( ،)1كاألخ يطلق على
لغة :من لفظة األخ كأصلو أخو من ا٤بفرد ،كمثناه أخواف ،كٝبعو ى

يخ َّوةن)من أصل اللفظ (أخا) كتدكر ٝبيع تصاريفها على
من ٝبعهما صلب أك بطن أك كبلٮبا ،ك(أ ي
الصلة ،كالصداقة ،كالتواد ،كاحملبة ،كاالنتساب ،كالتضامن كالتجانس ،ك ا٤ببلزمة للشيء (.)2
األخوة اصطبلحا -:األخوة ُب هللا ىي " :منحة قدسية ،ك إشراقة رابنية ،كنعمة إ٥بية،
يقذفها هللا ُب قلوب ا٤بخلصْب من عباده ،كاألصفياء من أكليائو ك األتقياء من خلقو " (،)3
قاؿ تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭼ ( " ،)4كما أاها أيضا قوة إٲبانية نفسية ،تورث الشعور
العميق ابلعاطفة كاحملبة كاالحَباـ كالثقة ا٤بتبادلة ،مع كل من تربطو كإايه أكاصر العقيدة اإلسبلمية
الصادقة؛ يولد ُب نفس ا٤بؤمن أصدؽ العواطف النبيلة ،كأخلص األحاسيس الصادقة "(.)5
ك ٲبكننا التعبّب إف األخوة اإلسبلمية ،ىي -:رابطة دينية ،ك٠بة أخبلقية ،تقوـ على اإلحساس
ابلواجب ،كاألداء للحقوؽ ،لَببط تباعد أكاصر النسب بْب الناس ،برابط اإلٲباف بْب القلوب

( )1انظر :زين الدين دمحم الرازم(َُِْىػ ُٗٗٗ /ـ) ٨بتار الصحاحٙ،بقيق :يوسف الشيخ دمحم ،طٓ،ا٤بكتبة العصرية،
بّبكت،صُْ.
( )2انظر :ا٤بعجم الوسيط.ٗ\ُ،
( )3عبدهللا انصح علواف(ُِْٗقََِٖ-ـ)األخوة اإلسبلمية ،طُْ،دار السبلـ ،القاىرة صٓ.
(ْ) األنفاؿّٔ :
( )5األخوة اإلسبلمية ،صٓ.
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اثنيا -:التعايش.
لغة :من أصل(عيش) عاش كأعاشو ك عايشو كتعايشوا  ،ك العيش -:ما ال تقوـ ا٢بياة إال بو،
ك التعايش -:ما كاف قائم بْب الناس على ا٤بودة ك العطاء ،ك األلفة كحسن ا١بوار ،كالقائم بْب الدكؿ
على االحَباـ ا٤بتبادؿ ،ك عدـ االعتداء (. )1
كيعِب ُب ا٤بصطلح السياسي التعايش السلمي القائم على العبلقات الودية ،كا٤بنافع ا٤بتبادلة
كبديل عن العبلقات العدائية بْب الدكؿ ذات النظم ،كالَبكيبات االجتماعية ا٤بختلفة (.)2
مكانة التعايش يف تعزيز السالم بني ادلسلمني.
ٚبتلف الناس ُب طبيعة ا٤بلكات ،كتتباين معها أكلوايت االحتياجات ،ككبل يسعى جهده لتلبية
رغبات نفسو ،كتوفّب احتياجات حياتو ،بوسائل يراىا ،كخطوات يتبعها ،ك ال تضبط تلك ا٣بطوات
ككسائل السعي لتلك الرغبات ا٤بعززة للتعايش السلمي بْب ا٤بسلمْب إال مبادئ الدين الذم يعتنقو
ا٤بسلم ،كيؤمن ٗببادئو ُب التعامل ،ك إال اتبع خواطر السوء من نفسو ،كدكاعي ىواه ،كتزيْب الشيطاف
٤ببادئ خطوات غّب مشركعة ُب تلبية تلك الرغبات عند تعاملو مع غّبه من الشعور ابالستعبلء،
كاألفضلية كالرغبة ُب التسلط ،كالتحكم ُب رقاب الناس كاحتياجاهتم (.)3
لذا ٪بد أف اإلسبلـ أكجب حقوؽ ،كشرع أساليب ،كاهى عن أخرل ُب التعامبلت بْب
ا٤بسلمْب ،فيما تقتضي حاجة بعضهم إىل بعض ،كيعزز مبدأ التعايش السلمي بينهم؛ ٗبا يقيم العدؿ،
كيكفل ا٤بصلحة ا٤بعتربة ك ا٤بشَبكة للجميع ،فحرـ من البيوع ما يفضي إىل ا٣بصومات كالعداكات،
كالراب كالقمار ك سائر أنواع التعامبلت ا٤بالية كالتجارية ( ،)4كأكد على ما ٫بتاجو اليوـ ُب تعامبلتنا
(ُ) انظر :ا٤بعجم الوسيط ّٔٗ\ِ ،كما بعدىا.
( )2انظر٦ :بموعة من أساتذة معهد الفلسفة كأكادٲبية العلوـ ابالٙباد السوفيٍب(د ت)مشكلة ا٢برب كالسبلـ ،ترٝبة
شوقي جبلؿ كسعد رٞبي ،دار الثقافة ا١بديد ،مصر ،صَُِ.
(ّ) انظر :جامع البياف عن أتكيل آم القرآف،َِّ\َُ ،ك دمحم متويل الشعراكم(ُٕٗٗـ) تفسّب الشعراكم – ا٣بواطر،
مطابع أخبار اليوـ ،القاىرةٓ\ِْْٕ.
(ْ) انظر٦ :بموع الفتاكل ،ُْٗ\ِٗ ،ك ْٔٓ،كَّ\ ّٗك ما بعدىا ،ك عبد الكرًن يونس ا٣بطيب(َُّٗىػ)
التفسّب القرآين للقرآف ،دار الفكر العريب  ،القاىرة ِ\ّٔٔ.
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التجارية من السماحة ك الصدؽ كاألمانة ،ففي ا٢بديث ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قاؿ(( :رحم هللا رجبل
٠بحا إذا ابع ،كإذا اشَبل ،كإذا اقتضى))( )1ك عن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -مر على صربة
طعاـ فأدخل يده فيها ،فنالت أصابعو بلبل فقاؿ(( :ما ىذا اي صاحب الطعاـ؟)) قاؿ أصابتو
السماء اي رسوؿ هللا ،قاؿ(( :أفبل جعلتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس ،من غش فليس مِب))( ،)2كألزـ
إبتقاف العمل كٙبسْب ا١بودة ،فعن عائشة -اهنع هللا يضر -أنو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ((:إف هللا ٰبب إذا عمل أحدكم
عمبل أف يتقنو))( ، )3كالتوضيح عند التسويق ٤بواصفات السلع التجارية ا٤بصنعة فينا ،كا٤بستوردة
بطلبات أبناء جلدتنا ٫بن ا٤بسلمْب لؤلمر كالتوجيو لو ملسو هيلع هللا ىلص ،حيث قاؿ (( :ا٤بسلم أخو ا٤بسلم  ،كال
ٰبل ٤بسلم ابع من أخيو بيعا فيو عيب إال بينو لو))( ،)4كالصدؽ ُب مواعيد التنفيذ لؤلعماؿ ا٤بتفق
على مواعيد تنفيذىاٗ ،با ٰبافظ على صدؽ التعامل بْب ا٤بسلمْب ،ك ٲبنع ضغائن القلوب ،ففي
ا٢بديث((:إذا حدث أحدكم فبل يكذب ،كإذا كعد فبل ٱبلف)) ( )5كاهى عن بيع كشراء الثمرة حٌب
تسلم من كل عارض مفسد ،كيبدك صبلحها للبائع كا٤بشَبم ،فعن أنس بن مالك (( ،أف رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص اهى عن بيع الثمرة حٌب تزىي)) ،قالوا :كما تزىي؟ قاؿٙ(( :بمر)) ،فقاؿ(( :إذا منع هللا الثمرة
فبم تستحل ماؿ أخيك؟))( ،)6كل ذلك ٗبا يؤمن الوقوع ُب اجملازفة( الغرر) كا٣بديعة ،كالنهي عن
()7

ا٣بدع قائم ُب كل بيع

ك حث على الوزف ا٤بعلوـ كالَبجيح ُب الكيل ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ

(ُ) أخرجو البخارم ابب السهولة كالسماحة ُب الشراء كالبيع ،كمن طلب حقا فليطلبو ُب عفاؼ ،برقم (َِٕٔ)
جّ\صٕٓ ،عن جابر بن عبدهللا.
(ِ) أخرجو مسلم ،ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :من غشنا فليس منا» برقم(َُِ)جُ\صٗٗ.
(ّ) أخرجو الطرباين ُب األكسط ،ابب من أ٠بو أٞبد ،برقم (ٕٖٗ) جُ\صِٕٓ ،كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف ابب ُب
األماانت كما ٯبب من أدائها إىل أىلها برقم (َّْٗ) ك(ُّْٗ) جٕ\صِّّ ،كقاؿ عنو األلباين ُب صحيح
ا١بامع الصغّب :حسن.
( )4أخرجو بن ماجو ،عن عقبة بن عامر ،ابب من ابع عيبا فليبينو برقم (ِِْٔ) جِ\صٕٓٓ ،كالبيهقي ُب السنن
الصغرل ،ابب ما جاء ُب التدليس ككتماف العيب اب٤ببيع برقم (ُّٗٗ) جِ\صِْٔ ،كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ،من
حديث حبيب بن أيب اثبت برقم(ُِِٓ) جِ\صَُ ،كقاؿ عنو الذىيب صحيح.
(ٓ) أخرجو أٞبد ابب حديث عبادة بن الصامت ،برقم (َِِٖٗ)جّٕ\صُْٕ ،كابن حباف ابب الصدؽ كاألمر
اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،برقم (ُِٕ) جُ\صَٔٓ ،ك البيهقي ُب شعب اإلٲباف ،ابب اإليفاء ابلعقود برقم
(َْْٔ) جٔ\صُٕٗ ،كقاؿ عنو األلباين ُب صحيح ا١بامع :حسن.
(ٔ) أخرجو البخارم ،ابب بيع النخل قبل أف يبدك صبلحها برقم(ُِٕٗ)جّ\صٕٕ ،كمسلم ،ابب كضع ا١بوائح برقم
برقم (ُٓٓٓ)جّ\صَُُٗٝ ،بيعهم عن أنس بن مالك.
(ٕ) انظرٞ :بزة دمحم قاسم (َُُْ ىػ  َُٗٗ -ـ) منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم ،مراجعة :عبد القادر=
118

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ( ،)1كُب كل ٦باؿ للتعامل الشرعي كالصحيح بْب
.
ا٤بسلمْب ٲبنع اإلسبلـ ما يفضي إىل الفساد ُب التعامل ،كيصادر حق ا١بميع ُب التعايش ُب سبلـ
مرتكزات األخوة والتعايش ادلعزز للسالم بني ادلسلمني.
 -1التحلي ٖبلق التسامح كنبذ ا٤بشاحة كتوتر األعصاب ،كترؾ غلبة شعور البعض من البعض
أاهم مظلوموف ك مقهوركف ،بصراحة التفاىم كالتفهم ٤بواقف ا١بميع ٫بو ا١بميع ،كاإلعذار كا٤بسا٧بة
كسعة الصدر كالصرب على األذل عند أم تصرؼ صادر من ا٤بسلم ٫بو أخيو ا٤بسلم(،)2
" إذ لوكاف كلما اختلف مسلماف ُب و
شيء هتاجرا مل يبق بْب ا٤بسلمْب عصمة ،كال أيخوة " (.)3

 -2حسم الصراع الداخلي ،كمنع بواعثو بْب ا٤بسلمْب.
قد تربز بوادر خبلؼ بْب ا٤بسلمْب بفعل موركاثت اترٱبية سابقة؛ عندما ٘بد تغذية من أعداء
اإلسبلـ ،إلحياء النزاعات بْب ا٤بسلمْب ( )4أك بفعل دعوات سبللية ،أك مناطقية أك حزبية ،أك أم
شكل من أشكاؿ التعصب القائم على غّب رابطة الدين ،أك ما يقره الشرع ،ككل ذلك يعد من أمر
ا١باىلية  ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٞبو هللا ":-كل ما خرج عن دعول اإلسبلـ ،كالقرآف من
نسب ،أك بلد ،أك جنس ،أك مذىب ،أك طريقة :فهو من عزاء ا١باىلية" ( " ،)5ككم جرت دعول
ا١باىلية على أىلها من كيبلت ،كحركب طاحنة ،كقودىا النفوس ،كاألمواؿ ،كاألعراض ،كعاقبتها

=األرانؤكط ،تصحيح :بشّب دمحم عيوف ،مكتبة دار البياف ،دمشق.ِّٔ\ُُ ،
(ُ) اإلسراء. ّٓ :
( )2انظر :فتح البارم البن حجر.ْٕٖ\ٖ،
(٦ )3بموع الفتاكل.ُّٕ\ّْ ،
( )4انظر :جامع البياف عن أتكيل آم القرآف ،ِٕٔ\ٓ ،ك تفسّب القرآف العظيم.َٗ\ِ ،
(ٓ) ٦بموع الفتاكل.ِّٖ\ِٖ ،
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ٛبزيق الشمل ،كغرس العداكة ،كالشحناء ُب القلوب ،كالتفريق بْب القبائل كالشعوب" ( ،)1فمادة
ا٢بسم عندىا الرجوع إىل الكتاب كالسنة ،كتغليب العقل ،كالرجوع إىل أىل الدين كالرأمُ ،ب فصل
النزاع ،كحسم مادة ا٣ببلؼ ،لصاحل ا٤ببدأ الصحيح ا١بامع ،ك ا٤بصلحة ا٤بعتربة ،ك اآلجل ا٤بأموؿ،
كليس العاجل ،كالدائم كليس ا٤بؤقت ( ،)2كالقبوؿ بذلك تعزيزا للسبلـ بْب ا٤بسلمْب ،كحفاظا على
أخوهتم ،ككحدت قلوهبم "،كعلى غّب ىذا النحو ال يعد حسماٗ ،بقدار ما ىو بداية ٤بشكبلت،
كتوترات جديدة ،كا٤بسلم مستقبلي الرؤية ،كا٢بس كا٥بم كا٤بنهج ،كالبد أف ينحاز ُب النهاية إىل ما
ينسجم مع ذلك" ( ،)3امتثاال ألمر هللا ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ(.)4
بعضا ُب
كعليو " ال ييشرع اجتماع طائفة ،كٙبزهبم على التناصر ا٤بطلقٕ ،بيث ينصر بعضهم ن
ا٢بق كالباطل ،بل الواجب على كل أحد اتباع كتاب هللا كسنة رسولو" ( ،)5ك ٗبقتضىاه " أمر هللا ُب
ٝبيعا ،كاهى عن التفرؽ كاالختبلؼ ،كأمر أف نكوف شيعة كاحدة ال شيعا
ُب كتابو ابالعتصاـ ٕببلو ن
متفرقْب ،قاؿ تعاىل ُب كتابو :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ( " ،)6فجعل ا٤بؤمنْب إخوةن ،كأمر ابإلصبلح بينهم
ابلعدؿ مع كجود االقتتاؿ ،كالبغي" ( ،)7كحسم الصراع فبل يقاتل من البغاة الذم ألقى سبلحو،
كترؾ القتاؿ ،كال ٯبهز ٥بم على جريح ،ك ال يتبع فارعن القتاؿ ،كيفك كال يقتل ٥بم أسّب ،كال

( )1عبد العزيز ين صاحل الطوايف(ُُْٗىػُٗٗٗ-ـ)جهود الشيخ دمحم األمْب الشنقيطي ُب تقرير عقيدة السلف ،طُ،
مكتبة العبيكاف ،الرايض.ُُٕ\ُ،
( )2انظر  :عبدالكرًن بكار(ُِّْقََُِ-ـ)العيش ُب الزماف الصعب ،طٔ،دار القلم ،دمشق صُّٗ.
( )3ا٤برجع السابق ،صُّٗ.
( )4آؿ عمرافَُّ :
( )5ابن تيمية(ُِِْىػ)جامع ا٤بسائلٙ ،بقيق :عزير مشس كبكر أبو زيد ،طُ ،دار عامل الفوائد ،بّبكت.ُُٗ\ُ ،
( )6ا٢بجرات.ٗ :
( )7جامع ا٤بسائل.ّٕ\ّ ،
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تستحل أموا٥بم ،كال تسىب نساءىم ( ،)1كيعطف على كل ذم رحم فيهم ( ،)2كال ٰبمل فرد من
ا٤بقاتلْب تبعات ا١براح ،كالدماء كما فات ُب قتا٥بم ( ،)3كل ذلك حسمان للقتاؿ ا٢باصل بْب
ا٤بسلمْب ،كمنعا لعواقب أتثّباتو السيئة ُب مستقبل التعامل فيما بينهم ،ك٘بسيدان إلعادة ٢بمة األخوة
الواجبة أبمر هللا ،كأمر رسولو البلزمة عليهم.
ككما منع اإلسبلـ أيضا تبادؿ االهتامات ،كأم بوادر مهددات السلم بْب ا٤بسلمْب ،ك مثّبات
أسبابو ،كإظهاره على بساط الرشق ُب القوؿ ،ك التحريض للعامة ،كشغلها بو منعا إلاثرة الفتنة،
كإيغار الصدكر بْب ا٤بسلمْب ،كتحديد أصحاب البدع كاألىواء ،يقوؿ الشاطيب ")4(:فإذا كاف من
مقتضى العادة أف التعريف هبم على التعيْب يورث العداكة بينهم كالفرقة ،لزـ من ذلك أف يكوف منهيا
عنو ،إال أف تكوف البدعة فاحشة جدان كبدعة ا٣بوارج ،كذكرىم بعبلمتهم حٌب يعرفوا ،كيلحق بذلك
ما ىو مثلو ُب الشناعة أك قريب منوٕ ،بسب نظر اجملتهد ،كما عدا ذلك فالسكوت عنو أكىل" (. )5
ٍ .ب استطرد ُب تقرير ذلك ،كبياف أثره على السبلـ بْب ا٤بسلمْب( ،)6إىل أف قاؿ " :كمن ىذا يعلم
أنو ليس كل ما يعلم ٩با ىو حق يطلب نشره ،كإف كاف من علم الشريعة ،ك٩با يفيد علما ابألحكاـ،
بل ذلك ينقسم ،فمنو ما ىو مطلوب النشر ،كىو غالب علم الشريعة ،كمنو ما ال يطلب نشره

( )1انظر :السنن الكربل للبيهقي ،ُّْ\ٖ ،كحملي الدين بن ٰبٓب النوكم ،ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْبٙ ،بقيق :زىّب
الشاكيش ،طّ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت ،دمشق ،عماف.ٖٓ\َُ ،
(ِ) انظر :السنن الكربل للبيهقي.ِِّ\ٖ ،
( )3انظر :ا٤برجع السابق.َّّ\ٖ ،
( )4ىو :إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي ،الغرانطي ،الشهّب ابلشاطيب(  َٕٗ -ىػ) أصويل حافظ ، ،كاف من أئمة
ا٤بالكية ،من أىل غرانطة ،نشأ كقضى كل حياتو فيها ،كتتلمذ على يد علمائها كالوافدين منهم إليها ،كمحمد البّبم،
كأبو جعفر الشقورم ،كغّبىم ،كال يذكر لو رحبلت كال أسفار ،من كتبو" االعتصاـ" ك "ا٤بوافقات" ك "اجملالس" شرح
بو كتاب البيوع من صحيح البخارم ،ك "اإلفادات ك االنشادات" كغّبىا ،انظر :األعبلـ للزركلي ُ\ٕٓ ،ك معجم

ا٤بؤلفْب عمر بن رضا كحالة ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.ُُٖ/ُ ،

( )5االعتصاـ ،ِٕٓ\ِ ،ك ا٤بوافقات.ُٓٓ\ٓ ،
( )6انظر :ا٤برجع السابق ُُٓ\ٓ ،ك ما بعدىا.
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إبطبلؽ ،أك ال يطلب نشره ابلنسبة إىل حاؿ أك كقت أك شخص ،كمن ذلك تعيْب ىذه الفرؽ ،فإنو
كإف كاف حقا فقد يثّب فتنة ،كما تبْب تقريره فيكوف من تلك ا١بهة ٩بنوعا بثو " (.)1
كذىب ا٤باكردم ،للقوؿ " :فإذا اعتقد قوـ رأم ا٣بوارج ( )2كظهر معتقدىم على ألسنتهم ،كىم
بْب أىل العدؿ غّب منابذم ٥بم ،كال متجرئْب عليهم ،تركوا على حا٥بم ،كمل ٯبز قتلهم كال قتا٥بم"
( ،)3حفاضا على السبلـ بْب ا٤بسلمْب ،كمنعا لبواعث العداكات كالبغضاء ،كقطعا لدابر كل فتنة
تسفك فيها الدماء ،كتزىق فيها األركاح ،ك٘بر على ا٤بسلمْب فًب االقتتاؿ بينهم.
 -3تعميق رابطة األخوة ،كالتعايش العابرة للحدكد ،ا٤بتجاكزة للنسب.
إف ٩با أدرؾ أٮبيتو -ملسو هيلع هللا ىلصُ -ب بداية انطبلؽ دعوتو؛ كأتسيس الدكلة اإلسبلمية ُب أكساط أبناء
٦بتمع يثور أحدىم لبغلتو؛ كينتصر ُب حق كاف أك ابطل لقريبو كقبيلتو ( ،)4ىو تعميق ركح األخوة
ا٤بتجاكزة لعنصر القرابة كا١بنس كاللوف ،كالوالء ا٤بقيت للَباب ،إىل تعميق صبلت األخوة القائمة
على الدين ،حٌب ما نزؿ مهاجرم على أنصارم إال بقرعة( ،)5ك كاف أكؿ اإلسبلـ الرجل من
ا٤بهاجرين يرث أخاه من األنصار ،كىو كذلك يرثو ( ،)6كأصبح أحدىم يرل أخاه أحق بدرٮبو

( )1ا٤بوافقات.ُٕٔ\ٓ ،
(ِ) ا٣بوارج ىم الذين خرجوا على علي هنع هللا يضر ٩بن كاف معو ُب حرب صفْب ،ككبار الفرؽ منهم :احملكمة ،ك األزارقة،
كالنجدات ك البهيسية ،ك العجاردة ،ك الثعالبة ،كاإلابضية ،كالصفرية ،كالباقوف فركعهم ،كٯبمعهم القوؿ ابلتربم من
عثماف كعلي رضي هللا عنهما ،كيكفركف أصحاب الكبائر ،كيركف ا٣بركج على اإلماـ إذا خالف السنة حقا كاجبا ،إىل

غّب ذلك ،انظر :دمحم بن عبد الكرًن الشهرستاين(د ت) ا٤بلل كالنحل ،مؤسسة ا٢بليب ،القاىرةُُْ/ُ ،كما بعدىا.

( ُُْٗ( )3ىػ  ُٗٗٗ-ـ) ،ا٢باكم الكبّب ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو شرح ٨بتصر ا٤بزينٙ ،بقيق :علي دمحم
معوض ك عادؿ عبد ا٤بوجود ،طُ،دار الكتب العلمية ،بّبكت(ُّ\ُُٖ).
( )4انظر :السّبة النبوية البن ىشاـِٖٔ\ُ ،كٔٓٓ ،ك الكامل ُب التاريخََٓ\ُ ،كما بعدىا.
( )5انظر :أٞبد بن دمحم ا٤بصرم(ُِّّ ىػ) إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم،طٕ ،ا٤بطبعة الكربل األمّبية ،مصر،
ِ\ّٕٔ.
( )6انظر :أٞبد بن دمحم بن حنبل الشيباين ،الرد على ا١بهمية كالزاندقة،طُٙ،بقيق :صربم شاىْب ،دار الثبات للنشر
كالتوزيع صٕٖ ،ك تفسّب القرآف العظيم.ِّٖ\ٔ،
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الذم ُب يده ) ،(1كالبخيل من يعده قرضا ،كحٌب عرض أحدىم ،أف ينزؿ ألخيو عن بعض أىلو،
كيقسم لو نصف مالو (ُ ،)2ب موقف إيثار عجيب ،قابلو نبل شريف ،كأنو من نسج خياالت
القصاصْب لوال ثبوت كقوع ذلك النموذج الفريد ُب تربية النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -ألصحابو.
ك تنمية ٤بشاعر اإلحساس اب١بسد الواحد بْب ا٤بسلمْب؛ كتعميقا ألكاصر احملبة ،كالسبلـ ٫بو
بعضهم أيضان كجو اإلسبلـ أتباعو مهما تباعدت بينهم صبلت القرابة ،كأنت هبم الداير ،إىل التناصر
كالتعاطف كالَباحم ،كُب الصحيحْب عن النيب – ملسو هيلع هللا ىلص -أنو قاؿ (( :مثل ا٤بؤمنْب ُب تو ٌادىم كتراٞبهم
٢بمى كالسهر))(،)3
كتعاطفهم كمثل ا١بسد الواحد ،إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر ا١بسد اب َّ

بعضو بعضا ،كشبك بْب أصابعو )) ( ،)4كقاؿ(( :كالذم
ك قاؿ (( :ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف يىشد ي

نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حٌب يٰبب ألخيو من ا٣بّب ما يٰبب لنفسو)) (.)5

"كليس معُب ىذا أف اإلسبلـ ٲبنع حب الشخص لوطنو ،لكنو يوجب مبلحظة أمور ال بد أف
تكوف ُب حسباف ا٤بسلم ،كأف يبلحظها بدقة ،فبل يوايل كيعادم من أجل الوطن ،بل ٯبعل الوالء
أكالن هلل تعاىل؛ عليو يوايل ،كعليو يعادم ،فبل يق ًٌدـ ٧ببة الوطن ،أك أىل الوطن على ٧ببة هللا تعاىل،
ك٧ببة من ٰببو عز كجل ،كذلك ٯبب أف ال يكوف حب الوطن ينشأ عن عصبية جاىلية ...،بل عليو
أف يراعي األخوة اإلسبلمية قبل أخوة الوطن ،فإف أخوة العقيدة أثبت ،كأنفع من أخوة الوطن ،على

( )1انظر :سليماف بن أٞبد الطرباين(د ت) ا٤بعجم الكبّبٙ ،بقيقٞ :بدم بن عبد اجمليد السلفي ،طِ ،مكتبة ابن تيمية
القاىرة.ِّْ\ُِ ،
( )2انظر :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ.ُٔٔ\ٕ ،
( )3أخرجو البخارم ،ابب :رٞبة الناس كالبهائم ،برقم(َُُٔ) جٖ\صَُ ،ك مسلم ،ابب تراحم ا٤بؤمنْب كتعاطفهم
كتعاضدىم ،برقم (ِٖٔٓ)جْ\صُٗٗٗ ،كاللفظ ٤بسلم كبلٮبا عن النعماف بن بشّب.
(ْ) أخرجو البخارم ،ابب تشبيك األصابع ُب ا٤بسجد كغّبه برقم (ُْٖ) جُ\صَُّ ك ابب نصر ا٤بظلوـ برقم
(ِْْٔ)جّ\ُِٗك ابب تعاكف ا٤بؤمنْب بعضهم بعضا ،برقم (َِٔٔ) جٖ\ُِ ،كمسلم ،ابب تراحم ا٤بؤمنْب
كتعاطفهم كتعاضدىم )ِٖٓٓ(،جْ\صُٗٗٗ ،عن أيب موسى األشعرم.
(ٓ) أخرجو البخارم ،ابب :من اإلٲباف أف ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو،برقم (ُّ) جُ\صُِ ،كمسلم ابب الدليل
على أف من خصاؿ اإلٲباف أف ٰبب ألخيو ا٤بسلم ما ٰبب لنفسو من ا٣بّب برقم(ْٓ) جُ\صٖٔ عن أنس.
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طريقة خاطئة"(" ،)1كليت شعرم ما الفائدة من تقديس الوطنية إذا كانت ٜبارىا قطع كل صلة
ا٤بودة بْب أكطاف ا٤بسلمْب ،كأف يكوف الوالء كالرباء
للشخص ٗبا كراء كطنو ،كابلتايل قطع أكاصر َّ
قائما على الوطنية ال على األخوة اإلسبلمية؛ كأف يغضب الشخص لوطنو أكثر من غضبو لدينو؛
ن
مقدما على أكاصر األخوة ُب
كالتعصب لبِب كطنو كتقديسهم ،سواء كانوا قبل اإلسبلـ ،أك بعده ،ن

الدين؛ ٕبيث ٯبب أف ٰبب ا٤بلحد الوطِب على الصاحل من غّب كطنو حسب شريعة الوطنية؛ أليست

تفرؽ كال ٘بمع؟ كتشتت ا٤بسلمْب كتضعفهم ؟"( ،)2كقد أكد القرآف الكرًن على
ىذه معاكؿ ىدـ ٌ

األخوة العامة بْب أبناء األمة ُب قولو تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (.)3
كالنيب -ملسو هيلع هللا ىلص -قد أحاط اخَباؽ ٛبزيق األخوة بْب ا٤بسلمْب بسياج النهي كالتحذير ،من كل ما
يفكك رابطة األخوة بينهم ،أك يناؿ من ألفتهم ،ك٧ببتهم لبعضهم ،كيؤدم إىل التباغض ،الذم يفقدىم
الشعور ابألمن كالسبلـ ُب ظل عيش بعظهم مع بعض؛ فقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص (( :-ال تباغضوا كال ٙباسدكا كال
تدابركا ،ككونوا عباد هللا إخواان ،كال ٰبل ٤بسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلثة أايـ)) ( ،)4كقاؿ – صلى هللا
عليو كسلم (( :-ا٤بسلم أخو ا٤بسلم ال يظلمو كال ييسلمو ( ،)5كمن كاف ُب حاجة أخيو كاف هللا ُب

( )1غالب بن علي عواجي(ُِْٕىػََِٔ-ـ) ا٤بذاىب الفكرية ا٤بعاصرة كدكرىا ُب اجملتمعات كموقف ا٤بسلم منها،
طُ :،ا٤بكتبة العصرية الذىبية ،جدة.ِٖٗ\ِ ،
( )2ا٤برجع السابق.ٖٖٗ\ِ ،
(ّ) آؿ عمراف.َُّ :
( )4أخرجو البخارم ،ابب ما ينهى عن التحاسد كالتدابر ،برقم (َٓٔٔ)ج ٖ\صُٗك ابب ا٥بجرة برقم (َٕٔٔ )
جٖ/صُِ ،ك مسلم ،ابب النهي عن التحاسد كالتباغض كالتدابر برقم(ِٖٓٓ) جْ\صُّٖٗٝ ،بيعهم عن أنس
بن مالك.
(ٓ) أم ال يَبكو مع من يؤذيو ،كال فيما يؤذيو ،بل ينصره كيدفع عنو ،انظر :القاموس احمليطُ\َْٖ ،ك٨بتار
الصحاح.ُّٓ\ُ،
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حاجتو ،كمن فرج عن مسلم كربة ،فرج هللا -عز كجل -عنو كربة من كرابت يوـ القيامة ،كمن سَب
مسلما سَبه هللا يوـ القيامة)) (.)1
ن

"كعلى مثل ذلك اإلٲباف ،كمثل ىذه األخوة ،يقوـ منهج هللا ُب األرض ُب كل زماف " ). (2

ْػ ػ ا٢بوار كالتفاىم عند ا٣ببلؼ.
"ا٢بوار ضركرة بشرية ،من شأاها أف ٚبتزؿ الكثّب من ا٤بشكبلت ،كتنهي العديد من الصراعات،
كٙبل احملبة ٧بل التنافر ،كالتقارب بدؿ التدابر"،

()3

كبفعل ا٢بوار ا٥بادؼ ،كالنقاش ا٤بقنع ،كتبيْب

كجهات النظر من األحداث كا٤بواقف على ٝبيع ا٤بستوايت ُب حياة ا٤بسلمْب العامة كا٣باصة "
نصل إىل عمارة األرض ،كبناء اإلنساف ،كصبلح ا٢بياة كاجملتمعات"( ،)4إذ ال بداية ٤بشكلة ُب
حياة ا٤بسلمْب إال عند تصميم اآلذاف عن لغة ا٢بوار الصادؽ ،كال اهاية ٥با إال ابلرجوع إليو ،ك ال
مكاف إلحبلؿ السبلـ بينهم إال بقياـ "كحدة ٦بتمعية متعاكنة متفاٮبة متضامنة ،لرفع الظلم ،كٙبقيق
العدالة كا٢برية كا٤بساكاة ،كالدفاع عن حقوؽ اإلنساف ،كصيانة اجملتمع ،من كل ما يفسده أخبلقيا،
كيضعفو سياسيا ،كيفقره اقتصاداي ،كيرعبو أمنيا "(.)5
ٓػ ػ تبادؿ قواـ ا٤بعيشة ُب ا٢بياة.
تزخر البلداف اإلسبلمية على اختبلؼ بينها فيما تقوـ بو ا٢بياة ،كيلزـ للمعيشة الكرٲبة لبِب
اإلنساف ،بوجود مقومات ا٢بياة ا٥بانئة الٍب تتنوع من ا٤بقومات البشرية الشابة ،كالعاملة ،كتنوع
ا٤بنتجات الزراعية ٗبا حباىا هللا من خصوبة األرض ،كالتنوع ا٤بناخي ،كغناىا ٗبقومات القدرة على
اإلنتاج الصناعي ،ك التكنولوجي ،الٍب ٙبتاج كل ىذه ا٤بقومات إىل إرادة كإدارة ،قادرة على توظيف

(ُ) أخرجو البخارم ،ابب :ال يظلم ا٤بسلم ا٤بسلم كال يسلمو برقم(ِِْْ) جّ\صُِٖ ،ك(ُٓٗٔ) جٗ\صِِ،
عن عبدهللا بن عمر ،كمسلم ،ابب ٙبرًن الظلم برقم (َِٖٓ) جْ\صُٔٗٗ ،عن سامل عن أبيو.

(ِ) ُب ظبلؿ القرآف.ْٓٓ\ُ ،
( )3فتحي يكن (ُِّْقََِِ-ـ) قطوؼ شائكة ُب حقل التجارب اإلسبلمية ،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت
صَُِ
( )4ا٤برجع السابق ،صَُِ.
( )5ا٤بصدر نفسو ،صُِِ.
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()1

ىذه ا٤بقومات للصاحل ا٤بعيشي ألبناء األمة

كأتكيد االعتماد ا٤بتبادؿ ،كا٤بتزايد بْب البلداف

اإلسبلمية ُب اجملاالت االقتصادية كالثقافية كالسياسية ،كالسعي ا١بماعي إىل امتبلؾ قوة رادعة،
كمدافعة ٛبنع هتديد السلم العاـ ،بدال من الركوف إىل ازدكاجية معايّب االتفاقات الدكلية ،كٙبقيق
التوازف االجتماعي السليم للمجتمعات ُب مشاريع مشَبكة تعود ابلنفع ،كتؤمن سبل العيش ،كاألمن
الغذائي للجميع ُب كل أقطار ا٤بسلمْب اليوـ (.)2
ك٬بلص ىنا ُب القوؿ إىل أنو" ال ٲبكن أف ٯبمع القلوب إال أخوة ُب هللا ،تصغر إىل جانبها
األحقاد التارٱبية ،كالثارات القبلية ،كاألطماع الشخصية ،كالراايت العنصرية ،كيتجمع الصف ٙبت
لواء هللا الكبّب ا٤بتعاؿ"( )3مع أٮبية التعايش ،كاالستفادة ا٤بتبادلة من خّبات موارد األمة ،ك مقومات
ا٢بياة ١بميع شعوب كأبناء ا٤بسلمْب (.)4
آاثر األخوة والتعايش على السالم بني ادلسلمني.
بعضا ،كتناصرىم كتعاكاهم على الرب
"من كاجبات األخوة بْب ا٤بؤمنْب مواالة بعضهم ن
()5

كالتقول"

لقولو تعاىل :ﭽ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ( ،)6كقولو تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ

()7

" فإاها جعلت كل مسلم يعتقد كل شرب من

األرض فيو أخ يدين بدين القرآف الكرًن قطعة من األرض اإلسبلمية العامة؛ الٍب يفرض اإلسبلـ على
( )1انظر :دكرية ا٤بستقبل العريب ،ستيٍب الزازية(فربايرَُِٓـ) الثركة البَبكلية كاألمن االقتصادم العريب ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،لبناف ،السنة(ّٕ)العدد(ِّْ)صٔٓ،ك علي جريشو(ُِْٖقََِٕ-ـ)حاضر العامل اإلسبلمي،
طٔ ،مكتبة كىبة ،القاىرة صُٗ كما بعدىا.
( )2انظر٦ :بلة شؤكف عربية٦ ،بلس الوحدة االقتصادية العربية(سبتمربُْٖٗـ)ا٤بشركعات العربية ا٤بشَبكة مع إشارة
خاصة إىل مشركعات األمن الغذائي ،صادرة عن جامعة الدكؿ العربية ،تونس ،العدد(ّٗ)صٗٔ ،كالعدد نفسو ،عبد
ا٤بنعم سعيد ،اسَباتيجية اسرائيل النوكية،صُْٗكما بعدىا.
(ُ )3ب ظبلؿ القرآف.ّْْ\ُ ،
( )4انظر :ا٤بشركعات العربية ا٤بشَبكة مع إشارة خاصة إىل مشركعات األمن الغذائي،صَٕ كما بعدىا
( )5جامع ا٤بسائل ،صُُٗ.
( )6ا٢بجرات َُ:
( )7ا٤بائدةِ:
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كل أبنائو أف يعملوا ٢بمايتها كإسعادىا؛ فكاف من ذلك أف اتسع أفق الوطن اإلسبلمي ،ك٠با عن
حدكد الوطنية ا١بغرافية ،كالوطنية الدموية ،إىل كطنية ا٤ببادئ السامية ،كالعقائد ا٣بالصة الصحيحة،
كا٢بقائق الٍب جعلها هللا للعامل ىدل كنورا.
كاإلسبلـ حْب يشعر أبناؤه هبذا ا٤بعُب ،كيقرره ُب نفوسهم ،يفرض عليهم فريضة الزمة ٢بماية
أرض اإلسبلـ من عدكاف ا٤بعتدين؛ كٚبليصها من غصب الغاصبْب ،كٙبصينها من مطامع
ا٤بعتدين"( ،)1كبفعل األخوة القائمة على رابطة الشعور اب١بسد الواحد بْب ا٤بسلمْب ،ك التناصر على
ا٢بق بينهم ،تتجلى أثرىا على السبلـ بينهم ،ليشمل من سكن أطراؼ أراضي ا٤بسلمْب ا٤بتاٟبة ٢بدكد
األعداء؛ أك أكلئك الذين يعيشوف على شكل أقليات مسلمة ُب أكساط غّب مسلمة؛ كٙبت سلطاف
دكؿ غّب إسبلمية ،من أف ٛبد إليهم أايدم القهر ،أك تقتلهم سلطات البغي ،عند الشعور بسلطاف
التناصر بْب ا٤بسلمْب ،ضد من ٲبسهم ُب عقيدهتم ،كينتهك من حرماهتم ،فيحل ٙبت القياـ بواجبات
األخوة اإلسبلمية ،األمن للمسلمْب ٤بن أنت دايرىم؛ كقلت أعدادىم ،كمن ٰبل ُب كسط داير أىل
اإلسبلـ ،كيعيش ُب أكساط ا٤بسلمْب أنفسهم ،كبذلك ٰبل السبلـ بْب ا٤بسلمْب ٝبيعا ،بفعل القياـ
بواجب األخوة ،كٞبل مشاعر الود ،كالسبلـ ٫بو بعضهم (.)2
كما يتيح التعايش بْب ا٤بسلمْب كدك٥بم اليوـ كفرة االنتاج كجودتو ،كارتفاع األجور ،كالرفع من
ا٤بستول ا٤بعيشي لؤلفراد ،كالنهوض بكفاية الدكؿ احملتاجة للمساعدة ُب جوانب البناء كالتنمية
ٗبساعدهتا ،كاستثمار الدكؿ الغنية فيها ،كإشراؾ ا٤بستثمرين من ا٤بواطنْب ُب مشركعات االستثمار
برؤكس أموا٥بم ا٤بكدسة ببنوؾ اكركاب كأمريكا ،كتوفّب ا٢باجات األساسية ابلرجوع إىل بعضها ُب تغطية
ىذه االحتياجات بدؿ من الرجوع إىل الدكؿ األجنبية ،كالوقوع ٙبت استغبلؿ كربل الشركات فيها،
الٍب ال تقدـ ما ٲبكن من ذلك إال على حساب أمن كسبلـ ا٤بسلمْب (.)3
(٦ )1بموعة الرسائل ،صِٓ.
( )2انظر :أٞبد بن عبد الوىاب البكرم(ُِّْ ق)اهاية األرب ُب فنوف األدب ،طُ ،دار الكتب كالواثئق القومية،
القاىرة ،ُِٓ\ِِ ،ك ٧بماس بن عبد هللا ا١بلعود(َُْٕ ىػ ُٖٕٗ -ـ) ا٤بواالة كا٤بعاداة ُب الشريعة اإلسبلمية،
طُ ،دار اليقْب للنشر كالتوزيع ،بّبكتُ\ِّٓ.
( )3انظرٞ :بزة ا١بميعي الدموىي(َُْٓقُٖٗٓ-ـ)عوامل االنتاج ُب االقتصاد اإلسبلمي،طُ ،طبعة ا٤بؤلف ،مصر،
صِٖٔ كما بعدىا.
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كبفعل ىذا التعاكف يتعزز اىتماـ ا١بميع بسبلـ ا١بميع من أم مهدد داخلي أك خارجي ،قد
يستفرد بدكلة من الدكؿ ،أك شعب من الشعوب ،النابع من الشعور أبٮبية الدفاع كبسط السبلـ الذم
يعود بفائدتو على سبلـ كأمن كعيش ٝبيع الدكؿ ،ك الشعوب ا٤بسلمة.
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ادلطهت انثبَي :األير ثبدلعرو .وانُهي عٍ ادلُكر

أمهيتو و مكانتو يف تعزيز السالم:
"إف األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو القطب األعظم ُب الدين ،كىو ا٤بهم الذم ابتعث
هللا بو النبيْب أٝبعْب ،كلو طوم بساطو ،كأٮبل عملو كعلمو ،لتعطلت النبوة ،كاضمحلت الداينة،
كعمت الفَبة ،كفشت الضبللة ،كشاعت ا١بهالة ،كانتشر الفساد ،كاتسع ا٣برؽ ،كخربت الببلد،
()1

كىلك العباد ،كإف مل يشعركا اب٥ببلؾ إال يوـ التناد"

"كقد اتفقت األمة كلها على كجوب األىمر

اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ببل خبلؼ من أحد منهم"

()2

"كىو على من أمكنو ٗبا أمكنو ،مع

شفقة كرأفة كرفق ،كرٞبة كلطف كلْب من القوؿ"( ")3كيعد من فركض الكفاايت ،إذا قاـ هبا البعض
سقط الوجوب عن الباقْب ،كإذا مل ٰبصل القياـ بذلك أٜبوا كلهم"( ،)4كىو سر خّبية األمة ،كعبلمة
اإلٲباف ،لقولو هللا تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ (" ،)5كاألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر أمر مشركع
ألنو سبب إلقامة الدين ،كإظهار شعائر اإلسبلـ ،كإٟباد الباطل "( ،)6كُب ا٢بديث الثابت عن أيب
بكر الصديق ،أنو قاؿ :اي أيها الناس إنكم تقرؤكف ىذه اآلية ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(،)7

( )1إحياء علوـ الدين. َّٔ\ِ ،
(ِ) علي بن أٞبد بن حزـ الظاىرم(،د ت) الفصل ُب ا٤بلل كاألىواء كالنحل ،مكتبة ا٣با٪بي ،القاىرة.ُِّ\ْ ،
(ّ) أبو بكر دمحم بن أيب إسحاؽ البخارم(د ت) التعرؼ ٤بذىب أىل التصوؼ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ص ٕٓ.
(ْ) عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ (ُُْْ ىػ  ُُٗٗ -ـ) قواعد األحكاـ ُب مصاحل األانـ ،تعليق :طو عبد
الرؤكؼ سعد ،مكتبة الكليات األزىرية ،القاىرة ،ٓٓ\ُ ،كانظر :البن تيمية(َُّْق) االستقامةٙ ،بقيق :دمحم رشاد
سامل ،طُ ،جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ،ا٤بدينة ا٤بنورة.َِٖ\ِ ،
(ٓ) آؿ عمرافَُْ :
(ٔ) ا٤بوافقات.ّْٕ\ُ ،
( )7ا٤بائدة.َُٓ :
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كإين ٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ (( :إف الناس إذا رأكا ظا٤با ،فلم أيخذكا على يديو أكشك أف
يعمهم هللا بعقاب منو)) (.)1
كاألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر " ،فيو صبلح العباد ُب ا٤بعاش كا٤بعاد ،ال يتم كال يصلح كال
يستقيم ٥بم حاؿ إال بذلك " ( ،)2كبو ا٢بماية من الفساد كالتعدم( ،)3كتركو نذير زايدة الفساد ُب
األرض ،كامتداد الببلء على الناس ،كعبلمة اقَباب خراب العامل (.)4
مرتكزات األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر ادلعزز للسالم:
إف خّب ضامن لتحقيق مقاصد األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر؛ ا٤بعزز للسبلـ بْب ا٤بسلمْب،
ىو توخي األساليب كاآلداب ا٤بقررة شرعاُ ،ب القياـ هبذه الشعّبة كاعتمادىاُ ،ب مفاىيم كثقافة
الشعوب ا٤بسلمة كخطط دك٥با ،كأساس للتذكّب كالنصح بْب ا٤بسلمْب ،ابعتبارىا ركيزة من ركائز
تعزيز السبلـ بينهم ،ك٥بذا ٙبتاج إىل ٦بموعة ركائز على النحو اآلٌب-:

ُ -اتباع ا٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة ،كاجملادلة كا٤بناظرة ابلٍب ىي أحسن ،كإرادة ا٣بّب للمنصوح ،كعدـ
الغلظة كالتشديد ُب النصح كالتوجيو ،كعدـ إشعار ا٤بنصوح ،بتفوؽ الناصح كٛبيزه كأفضليتو ،كا٤ببالغة
ُب حجم ٨بالفتو ،كالتشنيع عليو بفعل تصرفو كإجرامو كإفساده ،كغّب ذلك ٩با قد يعيق عملية التأثّب

( )1أخرجو الَبمذم :ابب ما جاء ُب نزكؿ العذاب إذا مل يغّب ا٤بنكر ،برقم(ُِٖٔ)ج ْ/صْٕٔ،ك ابب كمن سورة
ا٤بائدة ،برقم(َّٕٓ)جٓ/صِٔٓ ،ك أبو داكد ،ابب األمر كالنهي ،برقم(ّّْٖ)جْ/صُِِ ،كابن ماجو :برقم
(ََْٓ) جِ/صُِّٕ ،ككبلٮبا :ابب األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،أبلفاظ متقاربةٝ ،بيعهم من طريق
إ٠باعيل بن أيب خالد ،كقاؿ الَبمذم :حديث حسن صحيح.
( )2مشس الدين ،أبو العوف دمحم بن أٞبد بن سامل السفاريِب ا٢بنبلي(َُِْ ىػ ُِٖٗ -ـ) لوامع األنوار البهية كسواطع
األسرار األثرية لشرح الدرة ا٤بضية ُب عقد الفرقة ا٤برضية ،طِ ،مؤسسة ا٣بافقْب كمكتبتها ،دمشق ِ\ِْٔ.
( )3انظر :علي بن ا٢بسن بن ىبة هللا ا٤بعركؼ اببن عساكر(َُْْق) تبيْب كذب ا٤بفَبم فيما نسب إىل اإلماـ أيب
ا٢بسن األشعرم ،دار الكتاب العريب  ،بّبكت صّْٓ
(ْ) انظر :يوسف بن ٰبٓب الشافعي(َُُْ ىػ  ُٖٗٗ -ـ) عقد الدرر ُب أخبار ا٤بنتظر كىو ا٤بهدم عليو السبلـ،
ٙبقيق :مهيب بن صاحل البوريِب،طِ ،مكتبة ا٤بنار ،الزرقاء صُّٕكَّْ.
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كالتوجيو كاإلصبلح ،لقولو تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ(.)1
 " -2تقدًن كسب قلوب ا٤بنصوحْب ،كليس كسب ا٤بواقف ،كترؾ التشهّب اب٤بنصوحْب كعدـ
فضحهم" (.)2
ّ -العلم كالقدرة ٗبا يغّب ،كأف ال يؤدم تغيّب ا٤بنكر ُب إٯباد منكر أكرب ،بسبب سوء التقدير
كالتعبّب كالتفكّبٗ ،با ال يؤدم تقرير ا٤بعركؼ إىل زكاؿ معركؼ أىم منو ،فا٤بصلحة ا٤بوجودة مقدمة
على ا٤بصلحة ا٤بنتظرة ،ا٤بساكية أك األقل من ا٤بصلحة ا٤بوجودة؛ ككذلك ا٤بفسدة ا٤بوجودة ال ينبغي
تغيّبىا اب٤بفسدة األكرب ،كاألخطر منها "( ،)3كىذا يستلزـ " العودة إىل قاعدة ا٤بصاحل ك ا٤بفاسد ُب
شركط األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ").(4
-4

إحياء دكر ا٢بسبة بْب ا٤بسلمْب -أفرادا كٝباعات كىيئات -مع الفهم الدقيق ،كاالستخداـ

ا٤بفيد ٥بذه الشعّبة الدينية ،ببل إفراط كال تفريطٙ ،بت شعور أبناء اجملتمع ا٤بسلم أبٮبيتها ،كعناية
الدكلة ُب التأكيد على ذلك ،كرعايتو كتنظيم آليات ٩بارستو ( ،)5كسَبد معنا ُب الفصل الثالث
ابعتبارىا من كسائل تعزيز السبلـ بْب ا٤بسلمْب.
آاثر األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر على السالم بني ادلسلمني.
ٲبثل األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،حصن اجملتمع ا٤بسلم من انتشار الفساد ،كحاميو من
عموـ العقوبة ،ا٤بَبتبة على فعل ا٤بعصية ،كالسكوت على إنكارىا ،ففي ا٢بديث ((:إف الناس إذا رأكا

( )1النحلُِٓ :
( )2نور الدين بن ٨بتار ا٣بادمي (ُُِْىػََُِ -ـ) علم ا٤بقاصد الشرعية ،طُ ،مكتبة العبيكاف ،الرايض ص َُٗ.
( )3ا٤برجع السابق ،صَُٗ.
( )4ا٢بوار اإلسبلمي أصولو كمفاىيمو ك كسائلو ،صُُِ.
( )5انظر :عبدالكرًن زيداف(ُُِْقََُِ-ـ) أصوؿ الدعوة ،طْ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت صُٕٕ كما بعدىا.
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()1

ظا٤با ،فلم أيخذكا على يديو أكشك أف يعمهم هللا بعقاب منو ))

كالقياـ بوظيفة األمر اب٤بعركؼ

كالنهي عن ا٤بنكر " ،من أىم ا٢بصوف ،الٍب ٰبافظ هبا ا٤بؤمنوف على سبلمة ٦بتمعهم ،من فكر
ا٤بفسدين ،كتركيج ا٫برافهم الفكرم كالسلوكي" (.)2
كقياـ ٝباعة من ا٤بسلمْب بواجباتو ،سبب للنجاة من عذاب هللا ،كعقابو ا٢باصل على تركو،
كعدـ القياـ ٕبقو ،قاؿ تعاىل:ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭼ

()3

فاألمر اب٤بعركؼ كالنهي

عن ا٤بنكر ُب أكساط ا٤بسلمْب ٲبثل سفينة ٪باة من الوقوع ُب مهالك الذنوب كا٤بعاصي ،ا٤بستوجبة
للعقاب من هللا ،عند التفريط كالتضييع ٥بذه الشعّبة الدينية ،كركيزة سبلـ ألبناء اجملتمع ا٤بسلم من
عموـ عذابٰ ،بل بربىم كفاجرىم؛ لتضييعهم حق هللا عليهم " ،كبو سبلمة اجملتمع من عوامل
الفساد ،ككيد ا٤بفسدين ،كينتج عنها استمرار النهج القوًن للمجتمع ،كاحملافظة على مقوماتو "(" ،)4
أما إذا مل يقم اجملتمع بدكره ،فإف ا٤بنكر يستشرم فيو؛ كا١برٲبة تنتشر ،كتصبح ا٤بنكرات كا٤بعاصي
مألوفة بْب أفراد اجملتمع؛ فبل يفرقوف بْب معركؼ كمنكر ،كال ٲبيزكف بْب ا٣ببيث ،كالطيب ،كبْب
ا٢ببلؿ كا٢براـ.
فشيوع مبدأ التناصح بْب أفراد اجملتمع ا٤بسلم ،يعمق أكاصر األخوة كالوحدة كالَبابط فيما بينهم،
فتقل األعماؿ اإلجرامية ُب اجملتمع؛ كٚبتفي بقيامو هبذه الفريضة؛ كيعلوا صوت ا٢بق ،فيعم ا٣بّب
كاألمن أرجاء اجملتمع ،كٯبعل كل نفس مريضة ٚبتفي ،كال ٘برؤ على اإلضرار ابجملتمع كأفراده "( ،)5أك
أك اللعب أبمنو ،كهتديد سلمو االجتماعي .
( )1سبق ٚبرٯبو :صَُّ.
( )2عبد هللا بن عبد الرٞبن ا١بربوع(ُِّْىػََِّ-ـ ) أثر اإلٲباف ُب ٙبصْب األمة اإلسبلمية ضد األفكار ا٥بدامة،
طُ،عمادة البحث العلمي اب١بامعة اإلسبلمية ،ا٤بدينة ا٤بنورة.ُِٔ\ِ ،
(ِ) األعراؼ.ُٔٓ :
( )4أثر اإلٲباف ُب ٙبصْب األمة اإلسبلمية ضد األفكار ا٥بدامة.ُِٔ\ِ ،
( )5أٞبد بن أٞبد الطويلي(ُِّْقَُُِ-ـ) التدابّب الوقائية للحماية من ا١برٲبة ُب الشريعة اإلسبلمية ،طُ ،دار
النشر للجامعات ،القاىرة صُٖٓ.
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كترؾ األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،سبب مقت هللا كعقابو ،قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﭼ (. )1
ك٬بلص إىل أف األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر أبساليبو كشركطو ا٤بقررة شرعا ركيزة سبلـ،
كسبيل ٪باة من عذاب هللا النازؿ على التاركْب لو ،كجدار حامي من تصدع لبنات األخبلؽ الفاضلة
ُب كاقع الناس كحياهتم.

(ُ) ا٤بائدة.ٕٗ،ٕٖ :
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ادلطهت انثبنث :انتكبفم اخاجتًبعي.

أمهيتو:
إف من بْب ما رغب اإلسبلـ فيو أتباعو؛ كحثهم عليو ،كبْب ٥بم عظيم أثره ،مبدأ التكافل
بينهم ،فجعلو من بْب أفضل األعماؿ ،كُب ا٢بديث عنو ملسو هيلع هللا ىلص ،قاؿ ((:من أفضل العمل :إدخاؿ
السركر على ا٤بؤمن ،يقضي عنو دينا ،يقضي لو حاجة ،ينفس عنو كربة )) ( ،)1كمن أبرز صفات
عباد هللا ا٤بؤمنْب ،أاهم يتواصوف اب٤برٞبة ،قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

()2

" كىذا أتكيد على ٚبلق ا٤بؤمنْب هبذه ا٣بصلة ،الٍب تنبت من قلوهبم الطيبة العامرة ابإلٲباف ،كلذلك
تراىم يدعوف اآلخرين ،كيوصواهم هبا؛ ٤با يلمسوف من آاثرىا الطيبة ،كهبذا الَباحم يتم التعاكف ا٤بثمر
بْب أبناء اجملتمع ا٤بسلم ،كيسود التفاىم بينهم ،كيسارع كل كاحد منهم لتفقد أحواؿ إخوانو،
كمساعدهتم ماداي كمعنواي ،كٰبرص كل منهم على أخيو ،كما ٰبرص على نفسو ،فينصحو إذا أخطأ
بشفقة عليو ،كيرشده إذا ظل أك تعثر ،كأيخذ بيده إذا احتاج للعوف "

()3

كل ذلك برىاف الداللة على أف ا٤بؤمن يعيش لغّبه ،كما يعيش لنفسو ،كيقدـ من ا٣بّب خدمة
إلخوانو ا٤بسلمْب ،كيشعر بشعورىم ،كيسهر على راحتهم ،ألنو يتلمس ُب ذلك رضا ربو ،فعن أيب
ىريرة هنع هللا يضر :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ (( :بينما رجل ٲبشي بطريق كجد غصن شوؾ على الطريق فأخره،
فشكر هللا لو فغفر لو))( ،)4فكيف يَبؾ ُب الشدائد ،كٱبذؿ عند ا٤بلمات ،كيبخل عن ا٤بساعدة
عند الفقر كا٢باجة ،مسلم ال يرضى أف يشاؾ أحد بشوكة ُب طريقو.
( )1أٞبد بن أبو بكر البيهقي(ُِّْ ىػ  ََِّ -ـ )شعب اإلٲبافٙ ،بقيق٨ :بتار أٞبد الندكم،طُ ،مكتبة الرشد
للنشر كالتوزيع ،الرايض ابب :التعاكف على الرب كالتقول ،برقم( ِْٕٕ)جَُ\صَُّ،كصححو األلباين ُب صحيح
ا١بامع ،برقم (ٕٖٗٓ).
( )2البلد.ُٕ :
( )3أنس أٞبد كرزاف (ُُْٖقُٕٗٗ-ـ)منهج اإلسبلـ ُب تزكية النفوس ،طِ،دار ابن حزـ ،بّبكت.ُْٖ\ِ،
( )4أخرجو البخارم ،ابب فضل التهجّب إىل الظهر ،برقم(ِٓٔ)جُ\صُُّ ،ابب من أخذ الغصن ،كما يؤذم الناس
ُب الطريق فرمى بو ،برقم(ِِْٕ)ج ّ \صُّٓ ،كمسلم ،ابب بياف الشهداء ،برقم(ُُْٗ) جّ\صُُِٓ  ،ك
ابب فضل إزالة األذل عن الطريق برقم(ُُْٗ)جْ\صَُِِ ،عن أيب ىريرة.
134

إنو شعور التكافل العظيم بْب ا٤بؤمنْب ،ك إرادة ا٣بّب كالسبلـ لكل الناس .
مرتكزات التكافل االتتماعي ادلعزز للسالم:
الرٞبة ك التكافل ،صفة الزمة بْب ا٤بؤمنْبٗ ،با ٲبليو عليو دينهم ٫بو بعضهم ،كما سبق ذكره،
كأتكيدا للقياـ بو ،كتعزيزه ُب أكساط ا٤بسلمْب اليوـٰ ،بتاج ا٤بسلموف اليوـ لبلىتماـ كتفعيل ركائزه،
الٍب تتمثل ُب اآلٌب-:

ُ ػ الزكاة الواجبة ،كصدقات النافلة.
"إف التفاكت بْب الناس ُب األرزاؽ كا٤بواىب ،كٙبصيل ا٤بكاسب ،أمر كاقع طارئٰ ،بتاج ُب
شرع هللا إىل عبلج"( )1قاؿ هللا تعاىل:ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﭼ ( )2كسدا
لفوارؽ ذلك التمايز الذم أرادتو حكمة هللا ُب خلقو ،كٙبقيق التكافل (الضماف االجتماعي ُب
اإلسبلـ) ،أكجب هللا على من استودعو مالو كرزقو ا٤بقسوـ  -الغِب -حصة ألخيو الفقّب ،حقا الزما
ُب ذمتو ،تعطى لو من غّب منة ،لقولو تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (،)3
ليتحقق إبخراج الزكاة حصوؿ األلفة ،كا٤بودة بْب ا٤بسلمْب ،كيزكؿ ا٢بقد كا٢بسد عنهم ،كتستطيب
مشاعر الرضا نفس الفقّب ،على ما آتى هللا الغِب من فضلو (.)4
"كيصاف ا٤باؿ من مسببات التلف ،كٰبصن من تطلعات األعْب ،كامتداد أيدم العابثْب
كاجملرمْب" ( " ،)5كيزداد ٛباسك اجملتمع كتكافل أفراده ،كالقضاء على الفقر ،كما يرتبط بو من مشاكل
الزحيلي ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،دار الفكر ،دمشق.َُٕٗ\ّ ،
( )1كىبة بن مصطفى
ٌ
( )2النحل.ُٕ :
(ّ) الذارايت. ُٗ :
( )4انظر :مفاتيح الغيب = التفسّب الكبّب ،ٕٕ\ُٔ ،كما بعدىا.
( )5كىبة بن مصطفى الزحيلي (ُُْٖ ىػ) التفسّب ا٤بنّب ُب العقيدة كالشريعة كا٤بنهج ،طِ ،دار الفكر ا٤بعاصر ،دمشق،
َُ\ِٖٕ ،كما بعدىا ،كانظر :دمحم بن رشد القرطيب(َُْٖقُٖٖٗ-ـ) البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل
٤بسائل ا٤بستخرجةٙ ،بقيق :دمحم حجي كآخركف،طِ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت.َّٖ\ُٖ ،
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اجتماعية كاقتصادية كأخبلقية"()1؛ مؤدية إىل زعزعة أمن كسبلمة اجملتمع ا٤بسلم ،إذا أخرج األغنياء
مقدار النصاب الواجب ُب الزكاة ،كأحسن القائموف عليها استغبل٥با ،كصرفها ٤بستحقيها ،كأبرأ
ا٤بسلم ذمتو فيما ألزـ نفسو من نذر ،أك فيما ٯبب ُب حقو من كفارة ،كما ما يكوف على ا٢باج من
أضحية (.)2
كمع ما ذيكر مل يقف اإلسبلـ عند ٙبقيق التكافل بْب ا٤بسلمْب ابلفرض الواجب عليهم ُب
الزكاة ،أك ٗبا يتعْب على ا٤بسلم من كاقعو كحالو كما سبق بل حث ا٤بسلم على انفلة الصدقة٩ ،با ٯبد
من قليل أك كثّب؛ ليناؿ شرؼ أجر الصدقة ا١بميع ،كتتحلى نفوسهم ابلعطف كالرٞبة٫ ،بو بعضهم
بعضا ( ،)3حٌب بلغ األمر ٗبن ال ٯبد ما ينفقو ،أف يتصدؽ بعرضو على ا٤بسلمْب( ،)4أك أف يسعى
ُب ا٣بّب ،كإيصالو إىل أىلو ( ،)5ليجد ا٤بنفق للخّب كالساعي فيو راحة الشعور ابلعطف كالرٞبة على
ا٤بساكْب ،كأيمن ا٤بسكْب على إعالة نفسو كأىلو ُب كسط األغنياء كاحملسنْب.
ِ ػ الوقف ا٣بّبم.

( )1شحاتة دمحم صقر(د ت) دليل الواعظ إىل أدلة ا٤بواعظ ،دار الفرقاف للَباث ،البحّبة ،ك دار ا٣بلفاء الراشدين ،دار
الفتح اإلسبلمي  ،اإلسكندرية.ّْٗ\ُ،
(ِ) انظر :بدائع الصنائع،ٗٓ\ٓ،كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالقٕٔ\ّ،
( )3انظر :سليماف الطيالسي البصرل (ُُْٗ ىػ  ُٗٗٗ -ـ ) مسند أيب داكد الطيالسيٙ ،بقيق :دمحم بن عبد احملسن
الَبكي ،دار ىجر ،مصر.ٓٓ\ِ ،
( )4إشارة إىل حديث :علبة بن زيد (أحد البكائْب) ؛ خرج من الليل ،فصلى من ليلتو ما شاء هللاٍ ،ب بكى كقاؿ :اللهم!
إنك أمرت اب١بهاد كرغبت فيوٍ ،ب مل ٘بعل عندم ما تقول بو ،كمل ٘بعل ُب يد رسولك ما ٰبملِب عليو ،كإين أتصدؽ على
كل مسلم بكل مظلمة أصابِب فيها ُب ماؿ أك جسد أك عرضٍ ،ب أصبح مع الناس ،فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص(( :أين ا٤بتصدؽ
ىذه الليلة؟)) فلم يقم أحدٍ .ب قاؿ(( :أين ا٤بتصدؽ؟ فليقم)) فقاـ إليو ،فأخربه ،فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص(( :أبشر؛ فو الذم
نفسي بيده؛ لقد كتبت لك ُب الزكاة ا٤بتقبلة )) .
 ركاه :البزار ؛ أبسانيد ضعاؼ يقوم بعضها بعضا ،انظر٦ :بمع الزكائد ،برقم(ّّْٔ)ك(ّْْٔ)ك(ْْٓٔ) ّ\ُُْ،كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف ،برقم(ِٕٕٗ) َُ\َِْ ،كقاؿ عنو األلباين ُب ٙبقيق فقو السّبة ،صحيح ،صَْْ .
( )5انظر :سنن ابن ماجو.ٕٖٓ\ُ ،
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الوقف ا٣بّبم ىو " حبس العْب على ملك الواقف ،كالتصدؽ اب٤بنفعة" ( ،)1كىو نفسو ا٤براد
من الصدقة ا١بارية(" ،)2كالقاعدة ُب الصدقة ا١بارية كل عمل صاحل يستمر لئلنساف بعد موتو "(،)3
إذا كانت موقوفة من مكلف على معْب ،على كجو الرب ،كالقربة إىل هللا ،مع غاية التأبيد ُب موضوع
الوقف (.)4
"كقد عرؼ ا٤بسلموف ُب االسبلـ ما يعرؼ بنظاـ الوقف ا٣بّبم؛ من أصحاب القلوب الرحيمة،
بوقف ٩با ٲبلكوف حاؿ حياهتم كبعد موهتم ،إلطعاـ ا١بائع ،كسقاية الظمآف ،ككسوة العرايف ،كإيواء
الغريب ،كعبلج ا٤بريض ،كتعليم ا١باىل ،كدفن ا٤بيت ،ككفالة اليتيم ،كإعانة احملركـ ،ك٫بو ذلك من
()5

أعماؿ ا٣بّب ،الٍب ىي ٜبرة لنفوسهم السامية ،كقلوهبم ا٢بية اليقظة ،حٌب كقفت لوازـ األفراح"

ليأخذ الفقّب ا٤بتهيئ للزكاج ما يلزمو ليظهر بو أايـ عرسو أماـ الناس ،كما يتزين بو لعركسو عند
كصو٥با تلك الليلةُ ،ب كسط مشهد فرح يعم كل ا٢باضرين ،كشعور بوجوب التكافل يرسم الفرحة
على شفاه احملتاجْب ،كُب ظل ىذا يَبسخ األمن كالسبلـ القليب كالعملي بْب أبناء ا٤بسلمْب نتيجة
كجود التكافل كالَباحم ،عند بصيص كجود حاجة كل عاجز كفقّب بينهم.
"كالوقف ىو ا٢بجر األساسي الذم قامت عليو كل ا٤بؤسسات ا٣بّبية ُب اتريخ حضارتنا"

()6

"كإننا ُب أمس ا٢باجة إىل إعادة ىيكلة كترتيب النظاـ الوقفيُ ،ب كثّب من البلداف اإلسبلمية ،كما

( )1تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب.ِّٓ\ّ ،
( )2انظر :ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـٔ\جُُ\ٖٓ ،ك ٰبٓب بن أيب ا٣بّب اليمِب الشافعي(ُُِْ ىػ-
َََِ ـ) البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعيٙ ،بقيق :قاسم دمحم النورم،طُ ،دار ا٤بنهاج ،جدة.ُّٕ\ٖ ،
( )3دمحم بن صاحل بن عثيمْب (ُِْٔ ىػ )شرح رايض الصا٢بْب ،دار الوطن للنشر ،الرايض.ّْٖ\ٓ ،
( )4انظر :مرعي بن يوسف ا٤بقدسي(ُِْٓىػ ََِْ -ـ ) دليل الطالب لنيل ا٤بطالبٙ ،بقيق :نظر دمحم الفاراييب،
طُ ،دار طيبة للنشر كالتوزيع ،الرايض ،صُٖٔ ،ك عبد ا٤بلك بن عبد هللا ا١بويِب(ُِْٖىػََِٕ-ـ ) اهاية
ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىبٙ ،بقيق :عبد العظيم ال ٌديب ،طُ ،دار ا٤بنهاج ،ّْٖ\ٖ ،ك مصطفى بن سعد السيوطي
(ُُْٓىػ ُْٗٗ -ـ) مطالب أكيل النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى ،طِ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،عماف.ِٖٗ\ْ ،
( )5منهج اإلسبلـ ُب تزكية النفوس.ُٖٕ\ِ،
( )6راغب السرجاين(َُِِـ)ركائع األكقاؼ ُب ا٢بضارة اإلسبلمية ،طْ،دار اهضة مصر ،ا١بيزة صٖٔ.
137

أننا ٕباجة إىل إعادة كل األكقاؼ الٍب أخذت قوة كعنوة ،لغّب الدكر الرايدم الذم أداه لنا الوقف
عرب مئات السنْب" (. )1
ّ ػ ػ دعم كتفعيل دكر ا١بمعيات كا٤بؤسسات ا٣بّبية.
تعد ا١بمعيات كا٤بؤسسات ا٣بّبية كسيلة حضارية ُب تطور جوانب التكافل بْب أبناء اجملتمعات؛
كيعود أساس ىذا ُب اإلسبلـ إىل حث ا٤بسلمْب على النفقة كالبذؿ كالتكافل( ،)2كالسبيل ُب مهاـ
ا١بمعيات كا٤بؤسسات ا٣بّبية العمل كوسيط ُب إطار منظم بْب أىل ا٣بّب كا٤بستحقْب للمساعدة
(ٗ " ،)3بد يد ا٤بعونة إىل احملتاج ،كإغاثة ا٤بلهوؼ ،كتفريج كربة ا٤بكركب ،كإطعاـ ا١بائع"

()4

كقد

حث القرآف الكرًن على ىذا التعاكف ا٤بادم كاستنهض ا٥بمم فيو ،يقوؿ تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

()5

آاثر التكافل االتتماعي على السالم بني ادلسلمني:
يتجلى عظيم أثر التكافل االجتماعي بْب ا٤بسلمْب ُب كونو" قادر على انتشاؿ الفقراء
كا٤بساكْب ،كاحملتاجْب من بؤسهم كفقرىم ،كقادر على نشر ركح احملبة كاأللفة كاألخوة بْب أبناء األمة

( )1ركائع األكقاؼ ُب ا٢بضارة اإلسبلمية  ،صُٕٗ.
( )2انظر :ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـْ\ج ٕ\صَُِ ،ك جعفر شرؼ الدين (َُِْ ىػ ) ا٤بوسوعة
القرآنية ،خصائص السورٙ ،بقيق :عبد العزيز التوٯبزم ،طُ ،دار التقريب بْب ا٤بذاىب اإلسبلمية ،بّبكت،
ِ\ُُِ.
( )3انظر :تفسّب ا٤براغي.ّْٗ\َّ ،
( )4مصطفى مسلم (ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ ) مباحث ُب إعجاز القرآف ،طّ ،دار القلم ،دمشق صّْٓ.
.
(ٓ) البقرةُٕٕ :
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اإلسبلمية ،كىو قادر على رفع الضرر كاألذل كالضيم الذم يشعر بو ا٤بسلموف ا٤بستضعفوف
كا٤بنكوبوف ُب كثّب من أقطاران اإلسبلمية ا٤بسلوبة،...كغّبىا من البلداف األخرل" (.)1
ك يتجلى أثره أيضاُ :ب خفض نسبة أعداد الفقراء كا٤بساكْب؛ ُب أكساط اجملتمع ا٤بسلم ،كزايدة
أعداد ا١بمعيات كا٤بؤسسات ا٣بّبية الفاعلة ُب ٦باالت الكفالة كاإلغاثة ،كمستول العطاء،
كا٣بدمات ا٤بقدمة للشرائح ا٤بستحقة ،لنرل مع الوقت كالزمن خركج أعداد من شرائح االستحقاؽ
لتلك العطاءات؛ إىل فئة االستغناء عن العطاء ،كأعلى منو إىل شرٰبة ا٤بعطْب ،لينعم األغنياء ابلسبلـ
كالرضا من الفقراء ،كٰبظوا منهم ابلدعاء كالثناء ا٢بسن

)(2

.

كمبدأ التكافل -الزكاة -سبيل ُب فصل النزاع بْب ا٤بسلمْب ،ا٤بؤدم للقتاؿ كالتنازع؛ حٌب ال
ينتشر أثره ُب هتديد األمن ،كالسلم اجملتمعي بْب ا٤بسلمْب.
"كنرل القرآف الكرًن حريصا على سيادة األخوة كاحملبة ُب اجملتمع ،كسبلمة الصدكر من الكراىية
كاألحقاد ،ك إذا ساءت العبلقة بْب الناس فعلى أىل ا٣بّب ُب اجملتمع أف يتدخلوا إلصبلح ذات
البْب ،كإذا كاف ذلك بْب طائفتْب كاف التدخل أكجب ،كلو ابستعماؿ القوة؛ إليقاؼ نزيف
الدماء"( "،)3فيعطى الغارـ إلصبلح ذات البْب من الزكاة ( "،)4ألف سيادة السبلـ كالوائـ بْب ٝبيع
الذين يعيشوف ُب كنف اجملتمع اإلسبلمي ىدؼ أصيل من أىداؼ اإلسبلـ"(. )5

( )1ركائع األكقاؼ ُب ا٢بضارة اإلسبلمية ،صُٕٗ.
( )2انظر :دمحم بن إ٠باعيل البخارم(ُُْٖ ىػ ُٕٗٗ -ـ)صحيح األدب ا٤بفردٙ ،بقيق كتعليق :دمحم انصر الدين
األلباين ،طْ ،دار الصديق للنشر كالتوزيع صٗٗ ،نور الدين ا٤ببل ا٥بركم القرم(ُِِْقََِِ-ـ)مرقاة ا٤بفاتيح
شرح مشكاة ا٤بصابيح،طُ ،دار الفكر ،بّبكت.ُِٖٔ\ْ،
( )3يوسف القرضاكم(ََِٖـ) اصوؿ العمل ا٣بّبم ُب اإلسبلـ ُب ضوء النصوص كا٤بقاصد الشرعية ،طِ ،دار
الشركؽ ،القاىرة صْٖ.
(ْ) ٞبد بن دمحم ا٣بطايب (ُُّٓ ىػ ُِّٗ -ـ) معامل السنن ،طُ ،ا٤بطبعة العلمية ،حلب.ٔٓ\ِ ،
(ٓ) اصوؿ العمل ا٣بّبم ُب اإلسبلـ ُب ضوء النصوص كا٤بقاصد الشرعية ،صُٔٗ.
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كالتكافل ا٤بادم(االقتصادم) ضماف تقليل ا١برٲبة ُب اجملتمعات؛ كالسرقة كالزان ،إذ بفعل ضغط
ا٢باجة ،كشدة الفاقة ،امتدت يد السارؽ ا٤برة األكىل ،ليطعم نفسو ،كقد تضطر ا٤برأة لبيع عرضها،
كالوقوع ُب السلوؾ اإلجرامي ،بفعل الوقوع ٙبت أتثّب الظركؼ ا٤بادية القاسية؛ ليتعدل األمر بعدىا
إىل سلوؾ ٲبارس ،كعادات تتبع ،ككسيلة تكسب ُب ا٤برات القادمة ،فالتكافل ا٤بادم سبيل كف
ألايدم األذل على ٩بتلكات الناس كأعراضهم (.)1
كابلتكافل كالعطاء ا٤بادم  -سهم ا٤بؤلفة قلوهبم ،ا٣بمس -أيمن اجملتمع ك الدكلة ٩بن ٱبشى
شرىم كفسادىم ،إذ قد تضطر الدكلة إىل إعطائهم أتليفا ٥بم ،كاستمالة لقلوهبم ،كاتقاءن لشرىم ،كقطعان

لفسادىم ،كدرائن ٤بخاطر الردة ،كالتفكّب ا٤بعوج ،كالتخلص من ركاسب ا٤باضي (. )2

كلعل أبرز أثر غياب ذلك بْب ا٤بسلمْب اليوـ؛ الوقوع ُب الردة ،كحبائل ا٤بنصرين ُب مناطق من
آسيا ،ك ُب القارة السوداء ،بوقوعهم ٙبت أتثّب ضغط ا٢باجة الٍب عجزت عن الوفاء هبا موارد
ا٤بسلمْب لتثبيتهم على الدين (. )3
ك ابلتكافل ا٤بادم ُب رعاية األغنياء إلخوااهم الفقراء عامل سبلـ ،كمضلة أماف ،ككسيلة ضماف
للمسلمْبُ ،ب النصر على األعداء ،بفضل بركة دعاء الضعفاء ،الذم ال يقل أتثّبه على األعداء عن
أتثّب ا٤بدافع كالدابابتٍ ،ب بفعل تراص صفوفهم ،ككجود الرٞبة كالتعاطف ،ككفالة األغنياء ُب توفّب
احتياجات الفقراء فيما يلزـ بو مواجهة األعداء ،ألف من أعجزتو ا٢باجة ،كغشتو الفاقة عن توفّب
قوتو كيف يواجو عدكه؟ اذا مل ٯبد الذم يطعمو ،كيسانده كيقويو (. )4

(ُ) انظر :منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم.ُِ\ّ ،
(ِ) انظر :االستذكار،ُِِ\ّ ،ك ا١بامع ألحكاـ القرآف =تفسّب القرطيب ،ِّْ\ّ ،ك تفسّب ا٤بنار.ِْٕ\َُ ،
( )3انظر :دمحم مشس ا٢بق صديق(ُِّْقَُُِ-ـ)االجتياح التنصّبم لبنجبلديش بْب عجز الداخل كصمت ا٣بارج،
٦بلة البياف ،مكتب الرايض ،تقرير ارتيادم ،سنوم ،األمة ُب معركة تغيّب ا٤بفاىيم ،اإلصدار الثامن ،صُِٕ ،ك الفقو
اإلسبلمي كأدلتو.ََِٕ\ّ ،
( )4انظر :فتح البارم البن حجر ،ُٗٓ\ٔ ،كا١بامع ألحكاـ القرآف-تفسّب القرطيب ،ِّٔ\ِ ،ك أٞبد حنبل
الشيباين(َُّْقُّٖٗ -ـ)فضائل الصحابةٙ ،بقيق :كصي هللا دمحم عباس،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكتُٓٔ\ُ،
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ادلطهت انراثع :انرلبثخ انااتيخ.

أمهية الرقابة الذاتية كمعزز للسالم:
إف من أىم ما رىب اإلسبلـ عليو أتباعو كعمقو ُب نفوسهم رقابة هللا ،كا٣بشية منو ،ابلتذكّب
بوعد هللا ككعيده ،ك األمر كالدعوة إىل التزكية ،لّباقب العبد ربو عند النطق ابللساف ،كالتصرؼ ُب
كل األفعاؿ ،كحٌب عند كركد خواطر النفس ،ككاردات الرغبة للشيء ليعم الشعور ابألمن ،كالعيش ُب
أماف ٝبيع أفراد اجملتمع ا٤بسلمُ ،ب سابق ركيزة ،كتنفيذ كسيلة ،لتحقيق ذلك ُب ٦بتمع ا٤بسلمْب -
الرقابة الذاتية على األفعاؿٗ -با ال تستطيع ٙبقيقو ألم ٦بتمع أقول سبلطْب الدنيا ،كال أدؽ أنظمة
الرقابة ا٢بديثة ُب العامل ( ،)1كال أيٌب تنفيذ األحكاـ كالعقوابت ا٤بقررة شرعا إال ضد أصحاب
النفوس الشريرة ،ا٤بعرضة عن توجيو الكتاب كالسنة ،كالٍب ذبل كاعظ اإلٲباف ُب قلبها ،كمل تنتفع
ابلدعوة كالتذكّب؛ لتصلح من اعوجاجها تنفيذ ا٢بدكد الرادعة ،كاألحكاـ الكفيلة بسعادة األمة،
ك٩بارسة دكرىا ُب ا٢بياة (.)2
مرتكزات الرقابة الذاتية ادلعززة للسالم بني ادلسلمني:
إف ٩با تفرد بو اإلسبلـُ ،ب تربية أتباعو عن سائر قوانْب الدنيا ،كأنظمة ا٢بكم الوضعية عرب
التاريخ ،كأجهزة الرقابة ُب العامل ،تربية النفس كالوجداف ،كإحياء رقيب الضمّب الداخلي للمسلم ،عند
أم تصرؼ ،كمواجهة أم حدث ،كال يقدـ مؤمن على ٨بالفة تعاليم الدين؛ إال عند ذبوؿ اإلٲباف،
كضعف سلطاف الرقيب ُب القلب عند التصرؼ ُب األعماؿ ( ،)3كفقدانو الركائز ا٤بعززة لؤلمن،
كالسبلـ لنفسو كأمتو ،كالٍب ٙبتاج ىذه الرقابة ُب تعزيزىا لآلٌب-:
( )1انظر :سهل بن عبد هللا التيسَبم (ُِّْق) تفسّب التسَبمٝ ،بعها :أبو بكر البلدم ٙبقيق :دمحم ابسل عيوف
السود ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت صْ ،ك ٝباؿ الدين أبو الفرج ا١بوزم(ُُّٖق) ذـ ا٥بولٙ ،بقيق:
مصطفى عبد الواحد ،مراجعة :دمحم الغزايل ،دار الكتب ا٢بديثة ،القاىرة صٓٔٔ ،ك تفسّب القرآف العظيم،
ٓ\ِٕٓكٔ\ٕٔ ،ك ُب ظبلؿ القرآف.ِّّٔ\ّ ،
( )2انظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو.َِّٓ\ٕ ،
( )3انظر :ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـُ\جِ\صُْ ،كتقي الدين ابن تيمية ا٢براين(ُُْٔىػ-
ُٔٗٗـ)اإلٲبافٙ ،بقيق :دمحم انصر الدين األلباين ،طٓ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،عماف ،صِٗ.
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ُ -الَببية ك التنشئة الدينية.
ا٤بتمثلة بنشر الوعي الديِب الصحيح بْب أبناء األمة ٝبيعان ،كشحن النفوس اب٣بوؼ من هللا،
" كترسيخ العقائد الصحيحة ،كاألخبلؽ ا١بميلة ،كالعلوـ النافعة ،كاألعماؿ الصا٢بة ،كىذه ىي
الَببية النافعة للقلوب ،كاألركاح ا٤بثمرة لسعادة الدارين" ( ،)1الكفيلة بنشر األمن كالسبلـ ألبناء
اجملتمع ا٤بسلم ،فقد كاف السلف يتعاىدكف تقوًن السلوؾ ُب قلوب الناشئة ابلتوجيو فيما يصلح كماال
يصلح(" ،)2كالتأديب على كل رايضة ٧بمودة ،يتخرج هبا اإلنساف ُب فضيلة من الفضائل"(.)3
فالدين تعليم كتربية للنفوس ،قاؿ تعاىل على لساف ا٣بليل إبراىيم عليو السبلـ ،ﭽ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﭼ (.)4
كحٌب أكلئك الذين كقعوا ُب ا١برٲبة ال يصلح من أحوا٥بم إال " التهذيب الديِب ،بغرس ا٤ببادئ
كالقيم الٍب ٙبض على ا٣بّب ،كتنهى عن الشر ،كتذكر ابهلل كبعدلو كقدرتو ،كعقابو على فعل الشر،
كإاثبتو على ا٣بّب ،كقبولو توبة التائبْب ،فلو أتثّبه ُب استئصاؿ العوامل اإلجرامية؛ كإصبلح احملكوـ
عليهم ،كإعادة اندماجهم ُب اجملتمع"(.)5
كبدكف الَببية على الرقابة الذاتية هلل ،كتعاىد إصبلح النفوس ابلتزكية ،يظل ا٣بوؼ حاصل على
الفرد من نفسو ،كمنو على اجملتمع من حولو.

( )1عبد الرٞبن بن انصر بن عبد هللا آؿ سعدم(ُُِْىػ)القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد ،طِ ،كزارة الشئوف
اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ،السعودية ،صُٕ.
( )2انظر :فتح البارم البن حجر.ُِٔ\ٓ ،
( )3أٞبد بن دمحم ا٢بموم(د ت)ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت.ٗ\ُ ،
( )4البقرة.ُِٗ :
( )5خالد عبدالباقي ا٣بطيب(ُِّْقَُُِ-ـ) ا٤بدخل اىل دراسة علمي اإلجراـ كالعقاب ،طِ ،دار الكتب اليمنية،
صنعاء صُِّ.
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ِ٧ -باسبة النفس ك مراقبتها.
ا٤بؤمن دائم احملاسبة لنفسو على ما قدمت ،كمراقب إىل ما سيفضي إليو ،كدائم االهتاـ لنفسو
ابلتقصّب ُب حق هللا ،كحق عباده ( ،)1ألنو يدرؾ أف سرائر النفوس على الناس على هللا بوادم،
كما ٱبفى عليهم ليس على هللا ٖباُب ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (.)2
كُب مقاـ ىذا الشعور ُب الفرد ا٤بسلم ،أيمن ا٤بسلم شر أخيو ا٤بسلم؛ من أف ينالو أبذل ُب
نفسو أك عرضو أك مالو.
ّ -االكثار من الذكر كالدعاء ابلثبات على ا٢بق.
يقوؿ ابن تيميو " كليتخذ كردا من األذكار ُب النهار ،ككقت النوـ ،كليصرب على ما يعرض لو
من ا٤بوانع ،ك الصوارؼ ،فإنو ال يلبث أف يؤيده هللا بركح منو ،كيكتب اإلٲباف ُب قلبو ،كليحرص
على إكماؿ الفرائض ،من الصلوات ا٣بمس ،ابطنة كظاىرة  ،فإاها عمود الدين ،كليكن ىجّباه ال
حوؿ كال قوة إال ابهلل ،فإف هبا ٙبمل األثقاؿ ،كتكابد األىواؿ ،كيناؿ رفيع األحواؿ ،كال يسأـ من
الدعاء كالطلب" ( )3ففي ا٢بديث( :يستجاب ألحدكم ما مل يعجل) ( ")4ك أيٌب ابأللفاظ الٍب كرد
الَبغيب ُب قو٥با " ( ،)5على درجات الذكر " من ثناء أك دعاء أك رعاية " ( ،)6كاإلكثار من طلب
طلب كسؤاؿ هللا الثبات ُب ا٢بياة كعند ا٤بمات (. )7
( )1انظر :الطبقات الكربل.ِِِ\ٔ ،
(ِ) آؿ عمراف.ِٗ :
(٦ )3بموع الفتاكل.ُّٕ\َُ ،
(ْ) جزء من حديث أخرجو البخارم ابب يستجاب للعبد ما مل يعجل ،برقم (َّْٔ) جٖ\صْٕ كمسلم ،بياف أنو
يستجاب ،برقم(ِّٕٓ)جْ\َِٓٗ عن أيب ىريرة.
( )5فتح البارم البن حجر.َِٗ\ُُ ،
( )6دمحم بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية (ُُْٔ ىػ ُٗٗٔ -ـ) مدارج السالكْب بْب منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعْب،
ٙبقيق :دمحم ا٤بعتصم ابهلل البغدادم،طّ ،دار الكتاب العريب ،بّبكت.َْٔ\ِ ،
( )7انظر :فتح البارم البن حجر.ُْٗ\ُُ ،
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ْ٦ -بانبة ا٥بول كحظ النفس.
" ا٥بول أمر ابطِب فبل يعرفو غّب صاحبو؛ إذا مل يغالط نفسو ،إال أف يكوف عليها دليل
خارجي " ( " ،)1كالشريعة موضوعة إلخراج ا٤بكلف من داعية ىواه " ( ،)2كٚبليصو من غفلة القلب
الذم من لوازمو حصوؿ اتباع ا٥بول ( ،)3كالبعد ابلنفس عن مواقف الذؿ ،كاكتساب الرذائل كحرماف
كحرماف الفضائل كحقائق عيوب من يهول اإلنساف ال تتضح إال مع التفكّب ،كحسن النظر كاإلمعاف
( ،)4كاتباع ا٥بول من ٝبلة ما تندرج ٙبتو الكبائر الناشئة عن البدع كالضبلالت ،كطلب الشهوات،
الشهوات ،كحظوظ النفس ( " ،)5كمن خالف ىواه أراح قلبو كبدنو كجوارحو ،فاسَباح كأراح ،قاؿ
أبو بكر الوراؽ )6( :إذا غلب ا٥بول أظلم القلب ،كإذا أظلم ضاؽ الصدر ،كإذا ضاؽ الصدر ساء
ا٣بلق ،كإذا ساء ا٣بلق أبغضو ا٣بلق كأبغضهم.
فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشر ك العداكة ،ك ترؾ ا٢بقوؽ؟ " ( " ،)7ك عربة ألىل
ا٥بول من شدة الببلء كامرأة العزيز٤ ،با تبعت ىواىا لقيت الضر كالفقر" (.)8

( )1ا٤بوافقات.ّٕٕ\ِ ،
( )2ا٤برجع السابق.ِٖٓ\ِ ،
(ّ) انظر :مفاتيح الغيب = أك التفسّب الكبّب.ْٕٓ\ُِ،
( )4انظر :ذـ ا٥بول ،صَْٔكمابعدىا.
( )5انظر :نظاـ الدين ا٢بسن بن دمحم النيسابورم (ُُْٔ ىػ ) غرائب القرآف كرغائب الفرقافٙ ،بقيق :زكراي عمّبات ،
طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.ُْٓ\ِ،
( )6ىو :دمحم بن إ٠باعيل بن العباس البغدادم ا٤بستملي الوراؽ ا٤بكُب أبوبكر(ِّٗقّٕٖ -ق) إماـ ك٧بدث تتلمذ على
على يد بعض كبار علماء عصره كالدارقطِب ،كقالوا عنو ثقو مع ما أخذ عليو من التساىل لضياع كتبو كإسرافو ُب
الركاية ،انظر :أٞبد حجر العسقبلين(َُّٗىػ ُُٕٗ/ـ) لساف ا٤بيزافٙ ،بقيق :دائرة ا٤بعرؼ النظامية ،ا٥بند ،مؤسسة

األعلمي للمطبوعات ،بّبكت.َٖ\ٓ،

( )7ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب ،ص ِْٖ.
( )8عبد الكرًن بن ىوازف القشّبم(د ت)لطائف اإلشارات = تفسّب القشّبمٙ ،بقيق :إبراىيم البسيوين ،طّ ،ا٥بيئة
ا٤بصرية العامة للكتاب ،مصرِ\ُِْ.
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"كاب١بملة؛ األمن كالسبلمة كالتوفيق من هللا على من اتبع ا٥بدل ،كأتمل ُب اآلايت الكربل،
كترؾ اتباع ا٥بول ،كمن اتبع ا٥بول فقد ضل كغول ،كاستحق عذاب اآلخرة كاألكىل "(.)1
كمن أجل السبلمة من موارد أصحاب األىواء" يعيش ا٤بسلم عامبل دائما على أتديب نفسو،
كتزكيتها كتطهّبىا ،إذ ىي أكىل من يؤدب ،فيأخذىا ابآلداب ا٤بزكية ٥با ،كا٤بطهرة ألدرااها ،كما ٯبنبها
كل ما يدسيها ،كيفسدىا من سيئ ا٤بعتقدات ،كفاسد األقواؿ كاألفعاؿ ،ٯباىدىا ليل اهار،
كٰباسبها ُب كل ساعةٰ ،بملها على فعل ا٣بّبات ،كيدفعها إىل الطاعة دفعا ،كما يصرفها عن الشر
كالفساد صرفا ،كيردىا عنهما ردا ،ك يتبع ُب إصبلحها كأتديبها؛ لتطهر كتزكو"( ،)2لتضل رقابة هللا
خلق عميق صادؽ خالص انبعة من ذات قلب اإلنساف .
ٓ -ا٣بوؼ من ا٣بواطر الشريرة .
إف ا٣بواطر مدخل كبّب من مداخل الشيطاف إىل القلب ،كمن كفقو هللا للتمييز بْب خواطر أتثّب
ا٤ببلئكة الدالة على ا٣بّب؛ كالبعد عن أتثّب خواطر الشيطاف ا١بالبة للقلق كالوحشة ،كا٤برغبة ُب الشر،
فهذه عبلمة استنارة قلبو بنور اإلٲباف ( " ،)3ألف كساكس النفس تؤكؿ إىل مضرة كشرب ا٣بمر،
كالقتل ا٤بفضي للثأر ،أك إىل سوءة كعار كالزان ،كالكذب "( ،)4إذا تزاٞبت على صاحبها ،كاسَباح
إليها؛ ١بهل قلبو ،كتعلق أبماين العفو ،كحسن العاقبة ،كمل يصدؽ اجملاىدة لنفسو ،كيقطع كساكس
النفس ،كأمعن ا٣بوض ُب ا٣بطااي ،كمل يسلك طريق األقوايء من التوابْب(،)5قاؿ تعاىل :ﭽ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ(.)6

( )1نعمة هللا بن ٧بمود النخجواين(ُُْٗ ىػ  ُٗٗٗ -ـ) الفواتح اإل٥بية كا٤بفاتح الغيبية ا٤بوضحة للكلم القرآنية كا٢بكم
الفرقانية ،طُ ،دار ركايب للنشر ،الغورم ،ص ُْٓ.
( )2أبوبكر جابر ا١بزائرم(د ت) ًمنهاج ا٤بسلم ،دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالَبٝبة ،مصر صٖٔ.
( )3انظر :ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـُ\جِ\صُْٓ.
( )4التحرير كالتنوير.َُٓ\ِ ،
( )5انظر :دمحم بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية(د ت)الركح ُب الكبلـ على أركاح األموات كاألحياء ابلدالئل من الكتاب
كالسنة ،دار الكتب العلمية ،بّبكت صِْٕ.
( )6العنكبوت. ٔٗ :
145

آاثر الرقابة الذاتية على السالم بني ادلسلمني.
"إف رقابة هللا ُب السر كالعلن :أك تكوين كازع الدين ،كإيقاظ سلطاف الضمّب من أىم عوامل
منع ا١برٲبة كاإلجراـ" ( ،)1كانتشار األمن كالسبلـ ،فشعور العبد أنو إذا ٛبكن من اإلفبلت من رقابة
السلطة؛ فإنو لن يتمكن من اإلفبلت من رقابة هللا ،ٲبثل ىذا ُب حد ذاتو أكرب ضماف لعدـ
اال٫براؼ ،كاالنسياؽ إىل األخبلؽ ا٤بذمومة ،كمن قبيل ا٤بثاؿ ،فأثر استشعار ا١بنسْب – الرجل
كا٤برأة -برقابة هللا عليهما ُب فرضية عفة النظر ،كطهارة القلب ،ٲبنع سلوؾ سبيل اإلغراء كالفتنة (،)2
لليقْب بوجود " كسيلة إثبات ا٤بعلومات ،كخزائن ا٤بعارؼ ،كالوقائع٤ ،بواجهة أصحاهبا هبا ،مع علمو
تعاىل بكل شيء" ( ،)3كىي كما قاؿ تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ( ،)4أم
موكل ابإلنساف مبلئكة حفظة ك مبلئكة يتعقبوف أعماؿ العباد ،كيتبعواها اب٢بفظ كالتدكين ،سواء
خّبا عملو أك شرا جناه على نفسو ( ،)5قاؿ تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(. )6

( )1الفقو اإلسبلمي كأدلتو.َِّٓ\ٕ،
( )2انظر :منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم.ُِٔ\ٓ ،
( )3التفسّب ا٤بنّب ُب العقيدة كالشريعة كا٤بنهج.ُِِ\ُّ ،
(ْ) الرعد.ُُ :
( )5انظر :مفاتيح الغيب = التفسّب الكبّب.ُٕ\ُٗ ،
(ٔ) طو.ُٓ :
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انفظم انثبنث

يضئىنيبد تعزيز انضالو ووصبئهه يف انىالع ادلعبطر

وفيه يجذثبٌ:

ادلجذث األول :يضئىنيبد تعزيز انضالو ثني ادلضهًني.

ادلجذث انثبَي :وصبئم تعزيز انضالو ثني ادلضهًني.
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ادلجذث األول

يضئىنيبد تعزيز انضالو ثني ادلضهًني

وفيه ثالثخ يطبنت:

ادلطهت األول :يضئىنيخ ان ونخ.
ادلطهت انثبَي :يضئىنيخ انعهًبء وان عبح.
ادلطهت انثبنث :يضئىنيخ اثُبء اجملتًع.
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ادلطهت األول :يضئىنيخ ان ونخ

سنتعرؼ من خبلؿ ىذا ا٤بطلب على مسؤكلية الدكلة أبجهزهتا ا٤بختلفة كرجا٥با ا٤بسندة إليهم
أدكارىم ُب تعزيز السبلـ بْب ا٤بسلمْب بعد معرفتنا ٤بفهومها.
مفهوم ادلسؤولية:
ا٤بسؤكلية ":من سأؿ ،فهو مسؤكؿ"( ")1كبوجو عاـ حاؿ ،أك صفة من يسأؿ عن أمر تقع عليو
تبعتو؛ يقاؿ أان برمء من مسؤكلية ىذا العمل ،ك تطلق(أخبلقيا) على التزاـ الشخص ٗبا يصدر عنو؛
قوال أك عمبل ،كتطلق (قانوان) على االلتزاـ إبصبلح ا٣بطأ الواقع على الغّب " (. )2
كا٤بسؤكؿ" :من رجاؿ الدكلة ا٤بنوط بو عمل تقع عليو تبعتو" (. )3
من تقع عليهم ادلسؤولية يف الدولة:
ُ -ا٢باكم (الرئيس) ك مؤسسة الرائسة.
مكانتو كمعزز للسالم بني ادلسلمني.
إف كجود شخص ٲبثل رئيس الدكلة يعد مطلب ديِب كطبيعي ُب نفس الوقت ،يرأس ٗبنحو
الصبلحيات ،كييطاع ٗبوجب أمر الدين ،كضركرة تنفيذ األحكاـ ،كاإلٝباع على نصب اإلماـ
كاجب ( ،)4كييعد حتمية دينية ،يقوؿ ابن تيمية " ٯبب أف ييعرؼ أف كالية أمر الناس من أعظم
كاجبات الدين ،بل ال قياـ للدين إال هبا "( ،)5كال كجود لؤلمن إال بوجود الرئيس للقياـ ٗبسؤكليتو" ،

( )1معجم لغة الفقهاء ،صِْٓ.
( )2ا٤بعجم الوسيط ،صُُْ.
( )3ا٤برجع السابق ،صُُْ.
( )4انظر :شعب اإلٲباف ،ُْٔ\ٗ ، ،ك مفاتيح الغيب= أك التفسّب الكبّب ،ّٓٔ\ُُ ،ك دمحم بن دمحم الغزايل (ُِْْ
(ُِْْ ىػ  ََِْ -ـ) االقتصاد ُب االعتقاد ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،صُّٕ ،ك األزىار ُب فقو
األئمة األطهار ،صُّّ.
(٦ )5بموع الفتاكل.َّٗ\ِٖ ،
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" "فهو كالنار إف قصرت بطل نفعها ،كإف جاكزت عظم ضررىا ،فخّب السلطاف من أشبو الغيث ُب
أحيائو ُب نفع من يليو ،ال من أشبو النار ُب أكلها ىما يليها ،كالسلطاف إذا كاف عادال خّب من ا٤بطر
إذا كاف كاببل ،كسلطاف غشوـ خّب من فتنة تدكـ ،كالناس إىل عدؿ سلطااهم أحوج منهم إىل خصب

زمااهم"( " ،)1ألف البشر ال ٲبكن حياهتم ككجودىم إال ابجتماعهم كتعاكاهم على ٙبصيل قوهتم
كضركراهتم ،ك إذا اجتمعوا دعت الضركرة إىل ا٤بعاملة ،كاقتضاء ا٢باجات ،كمد كل كاحد منهم يده
إىل حاجتو ،أيخذىا من صاحبو؛ ٤با ُب الطبيعة ا٢بيوانية من الظلم كالعدكاف ،بعضهم على بعض،
كٲبانعو اآلخر عنها ٗبقتضى الغضب كاألنفة ،كمقتضى القوة البشرية ُب ذلك ،فيقع التنازع ا٤بفضي
إىل ا٤بقاتلة ،كىي تؤدم إىل ا٥برج ،كسفك الدماء ،كإزىاؽ النفوس ،ا٤بفضي ذلك إىل انقطاع النوع،
كىو ما خصو البارم ابحملافظة ،فاستحاؿ بقاؤىم فوضى دكف حاكم ،يزع بعضهم عن بعض،
كاحتاجوا من أجل ذلك إىل الوازع ،كىو ا٢باكم عليهم ،كىو ٗبقتضى الطبيعة البشرية ا٤بلك " (. )2
ككما أشران سابقان أف الرئيس(ا٤بلك) ٲبثل ُب الدكلة رأس ا٥برـ؛ كا٤بسؤكؿ السياسي األكؿ فيها،
ٕبكم موقعو ،كسعة صبلحياتوُ "،ب رائسة السلطتْب التشريعية كالتنفيذية" ( ،)3كمعلوـ أف " األمن
على األنفس كاألمواؿ ،ال ينتظم إال بسلطاف مطاع ،تشهد لو مشاىدة أكقات الفًب ٗبوت السبلطْب
ك األئمة "( ،)4تتمثل مسؤكليتو ،كأجهزة الدكلة ا٤بعنية ،بتعزيز السبلـ بْب ا٤بسلمْب ُب اآلٌب-:
أ -مسؤولية الرئيس يف الرقابة على الذات ،واسناد ادلسؤوليات.
ابعتبار أف رئيس الدكلة ٲبثل السلطة العليا ،كا٤بسؤكؿ كا٤بتصرؼ األكؿ ُب شؤكف كمقدرات
الدكلة؛ فيلزمو على نفسو تفعيل سلطة الضمّب عليها؛ انىيك عن كجوب تفعيل سلطة القانوف على
ا١بميع؛ إذ عليو أف يؤدم ا٢بق ،كينصف الرعية كلومن نفسو ،حٌب ال ٯبر الويل على نفسو ،كعلى
( )1دمحم بن حباف البيسٍب(د ت)ركضة العقبلء كنزىة الفضبلءٙ ،بقيق :دمحم ٧بي الدين عبد ا٢بميد ،دار الكتب العلمية،
بّبكت صَِٕ.
( )2عبد الرٞبن بن دمحم بن خلدكف(َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ) ديواف ا٤ببتدأ كا٣برب ُب اتريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من
ذكم الشأف األكربٙ ،بقيق :خليل شحادة ،طِ،دارالفكر،بّبكت.ِّْ\ُ ،
( )3الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ُُّٔ\ٖ ،
( )4االقتصاد ُب االعتقاد ،ص ُِٖ.
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الدكلة ( ،)1عفيف عن أمواؿ األمة ،نزيو عند التصرؼ ُب أمواؿ الدكلة ،بعيدا عن العبث ٗبقدرات
ا٤بسلمْب ،ليصّب ٭بوذج يقتدم بو مسؤكليو بْب رعيتو؛ فقد يٞبل ماؿ عظيم من أمواؿ ا٣بيمس إىل
عمر بن ا٣بطاب ،فأخذ ينظر ذىبها ككنوزىا ،كيقلبها ،كيقوؿ " - :إف الذين أدكا ىذا لذككا أمانة،
فقاؿ :علي  -هنع هللا يضر -اي أمّب ا٤بؤمنْب ،إنك عففت ،فعفت الرعية "( "،)2كلو أنك رتعت لرتعوا "(،)3
ككما أف ىذا ىو ا٤بنشود ُب شخص ا٢باكم(الرئيس) ،فهو ىدؼ للحاكم ُب اختياره ٤بعاكنيو(مؤسسة
الرائسة) ،ككبار ا٤بسؤكلْب ُب الدكلة ،إلحبلؿ السبلـ عليو كعليهم ،كعلى عموـ األمة.
كما عليو الوقوؼ على معرفة القصور من نفسو؛ ليختار من الرجاؿ ما يكمل القصور فيو (،)4
" فأكؿ كسيلة لتقدير ذكاء ا٢باكم ىي النظر إىل الرجاؿ احمليطْب بو" ( ،)5كاختيار األقوايء كاألمناء
ُب تويل ا٤بناصب العامة للدكلةٕ ،بيث يتم اختيار من تقول هبم ا٤بسؤكلية ُب ٙبمل ا٤بهاـ من القوة ُب
االدارة ،كالبحث كالتنقيب عليهم ،كاالستشارة ُب اختيارىم ( ،)6كحسن التدبّب ُب شؤكف األعماؿ
ا٤بناطة إليهم ،ككضع كبل ُب موضعو الذم يناسب قدراتو ( ،)7فالرجل الشجاع ك القوم غالب ما
ٙبتاج إليو األمة ُب ادارة األمن كا١بيش ،مع اعتبار كجود األمانة ،كخاصة ُب ا٤بنوطة إليهم مسؤكلية
إدارة كتنمية ا٤بوارد ا٤بالية للدكلة؛ كالعمل ا٤بتواصل ،كا٢برص ا٤بستمر ُب البحث على رجاؿ (موظفْب)
ٯبمعوف مواصفات القوة كاألمانةُ ،ب اجملاؿ التنفيذم كالقضائي للدكلة ،كما كاف تقدير مكاف ا٢باجة
( )1أنظرٞ :بد بن دمحم مشس الدين ،ابن ا٤بوصلي(د ت)حسن السلوؾ ا٢بافظ دكلة ا٤بلوؾٙ ،بقيق :فؤاد عبد ا٤بنعم ،دار
الوطن ،الرايض صٔٔ.ك دمحم بن ا٢بسن أبو ا٤بعايل ،البغدادم(ُُْٕىػ) التذكرة ا٢بمدكنية ،طُ ،دار صادر،
بّبكت ،ُّٕ\ُ ،ك الطبقات الكربل.ِِٕ\ّ ،
( )2الكامل ُب التاريخ.ُٖٓ\ِ،
( )3تقي الدين أٞبد بن تيمية (ُُْٖق)السياسة الشرعية،طُ،كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد،
السعودية صِٔ.
( )4انظر٦ :بموع الفتاكل.ْٓٓ\ْ ،
(ٓ) جوف سي ماكسويل(د ت ) اساسيات العبلقات -ما ٰبتاج كل قائد إىل معرفتو ،مكتبة جرير ،قطر ،صٖ.
( )6انظرٰ :بٓب الكوُب األحوؿ (ُّْٖق)ا٣براج ،طِ،ا٤بطبعة السلفية كمكتبتها،صَْكانظرٞ:بيد بن ٨بلد ا٤بعركؼ
اببن ز٪بويو(َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ) األمواؿٙ ،بقيق :شاكر ذيب فياض،طُ،مركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات
اإلسبلمية ،السعودية صُٖٓ.
( )7انظر٦ :بموع الفتاكل ،ِٕٓ\ِٖ ،كما بعدىا.
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إليو أشد قيدـ ُب مواصفات االختيار ،مع إمكانية توزيع ا٤بسؤكليات ك ا٤بهاـ ،إف تعذر كجود
الصفات ا٤بطلوبة ٦بتمعة ُب شخص؛ ٗبا يليب تنفيذ ا٤بهاـ ا٤بطلوبة ،كاالستفادة من كل العقوؿ
العاملة (. )1
كأرل لضماف ا٢بصوؿ على ا٤بستطاع من ىذه ا٤بواصفات اليوـ؛ ٙبتاج الدكلة ا٤بسلمة إىل معايّب
كاضحة ُب ٙبديد ذكم الكفاءات ا٤بهنية ،كأصحاب التجربة العملية ،كاالختبارات ا٤بيدانية ،للحصوؿ
على أفضل كوادر اإلدارة ،كالشخصيات القادرة على القيادة ،بعيدان عن كل اعتبارات الوالءات
كاالنتماءات؛ لتجنب عواقب فساد إسناد األمر إىل غّب أىلو؛ ا٤بؤدم إىل الظلم كا١بور كالفوضى،
كتغييب الكفاءات (.)2
ب  -مسؤولية الرئيس يف حتقيق األمن االتتماعي واالقتصادي .
ٙبتاج الدكلة ُب ىذا اإلطار إىل" تبُب السياسات الٍب تساعد على التماسك االجتماعي ،ك
الوحدة الوطنية "( "،)3ك السعي ُب استثمار احمليط الطبيعي للدكلة؛ كما ينطوم عليو من ثركات
ابستخراج معادف األرض؛ ككنوز البحار ،كٝبيع الثركات الٍب أكدعها هللا ُب الكوف؛ كاستخلف فيها
اإلنساف ،كجعلو سلطاان على تسخّبىا ،كاالنتفاع هبا ُب حياتو ،ليتحقق أقصى حد للرفاىية
االجتماعية الشاملة؛ الٍب ال تقتصر على فئة دكف فئة ،أك ٦باؿ دكف آخر" ( ،)4كتنمية ا٤بوارد ،كما
صنع الفاركؽ عمر  -هنع هللا يضرُ" -ب ٙبصيل عشور التجارة ،الٍب ٛبر عرب حدكد الدكلة اإلسبلمية؛ سواء
الداخلة أك ا٣بارجة من أراضي الدكلة ،كىي أشبو ما تكوف ابلرسوـ ا١بمركية ُب العصر ا٢باضر"(،)5
كالعدؿ كاإلحساف ُب صرفها " ،من كفالة الركاتب ،كإدرار العطاء ،كٛبويل اإلنفاؽ " ( ، )6مع لزكـ
( )1انظر :السياسة الشرعية البن تيمية ،ص ُٕ ،ك حسن السلوؾ ا٢بافظ دكلة ا٤بلوؾ ،صَُُ.
( )2انظر :علي بن خلف بن بطاؿ(ُِّْىػ ََِّ -ـ)شرح صحيح البخارمٙ ،بقيق :ايسر بن إبراىيم ،طِ ،مكتبة
الرشد ،الرايض.ُّٖ\ُ ،
( )3األمن القومي األبعاد ك الدالالت ،صَُُ.
(ٙ )4بقيق األمن االجتماعي ُب اإلسبلـ –مسؤكليات كأدكار ،العدد(ٕٕ)صٖٓ.
( )5دمحم الصبليب(ُّّْقَُِِ-ـ) سّبة أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب-شخصيتو كعصره ،طُُ ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت
بّبكت ص ِٖٓ.
( )6ا٤برجع السابق ،صِٓٓ.
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االدخار للصاحل العاـ ،فالنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص " -قسم خيرب ( ،)1كعزؿ نصفها لنوائبو ،كما ينزؿ بو " (،)2
كأتمْب حاجات الناس األساسية ( ،)3كسد حاجة الفقراء ،كرعاية األرامل ( ،)4كمواجهة الظركؼ
االستثنائية ،كالسعي ُب كفاية الناس ما أمكن ،فقد قاـ عمر ٔبمع كتوزيع جهود اإلغاثة عاـ الرمادة
()6( )5

،

" كتنظيم التعامل ُب النقد ،كتنظيم توزيع السلع ،كا٤بواد التموينية ،كالتدخل ُب تسعّبىا،

منعا من استغبلؿ البعض الظركؼ االقتصادية ،كرفع أسعارىا " ( ،)7كالعمل على تفعيل القانوف
الضامن استمرار قياـ اهضة األمة ،ا٤بانع للتنازع الناجم عن تضارب حاجات الناس ُب اجملتمع (،)8
" كالقياـ ببسط العدؿ ،ك٧باربة الرشوة ،كغل أيدم ا٤بتسلطْب ،كإنشاء ا٤برافق ا٢بديثة ،الٍب يعود
خّبىا على ا١بميع" ( ،)9كالسّب ُب اهج سياسة العمل على تطوير أجهزة الدكلة؛ التنفيذية كا٣بدمية،
كا٣بدمية ،كتطوير ا٤بؤسسات ،كاالىتماـ ابإلصبلحات ،كتطوير ا١بهاز اإلدارم كتنشيطوٗ ،با يوطد
أركاف الدكلة ،كيعزز سبلمتها من أم اضطراب؛ أك حراؾ ثورم ،يستغل ضعف أدائها ( ،)10ك صنع
القرار من منطلق ا٢برص على أمن ا٤بسلمْب؛ كحياهتم ا٤بعيشية ،على ا٤بستول القريب كالبعيد ،كما
( )1مساكن اليهود فتحها النيب عليو الصبلة كالسبلـ(ٕق)ذات حصوف كمزارع تقع على بعد َٕأكَٖميبل من ا٤بدينة ُب
جهة الشماؿ ،كىي اآلف قرية ُب مناخها بعض الوخامة ،انظر :فتوح البلداف،صِّ ،كسيف الدين الكاتب
(ُُّْقََُِ-ـ)أطلس اتريخ العرب كاإلسبلـ ،إشراؼ :دمحم قجو كآخركف ،دار الشرؽ ،بّبكت صُِ.
(ِ) فتح البارم شرح صحيح البخارم)ِِْ\ٔ ،ك نيل األكطار.ُٗ\ٖ ،
(ّ) انظر :سليماف بن موسى ا٢بمّبم(َُِْ ىػ )االكتفاء ٗبا تضمنو من مغازم رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كالثبلثة ا٣بلفاء،
طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.َّٕ\ِ ،
(ْ) انظر :ا٢بسْب بن مسعود البغوم الشافعي(َُّْىػ ُّٖٗ -ـ)شرح السنةٙ ،بقيق :شعيب األرنؤكط ك دمحم زىّب
الشاكيش،طِ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،دمشق ،بّبكت.)ِٖ\َُ ،
(ٓ) انظر :األدب ا٤بفرد ،صُٖٗ ،ك عمر بن شبة (كا٠بو زيد) بن عبيدة(ُّٗٗ ىػ)اتريخ ا٤بدينةٙ ،بقيق :فهيم دمحم
شلتوت ،طبع حبيب ٧بمود أٞبد ،جدة ّْٕ\ِ ،كما بعدىا.
(ٔ) عاـ الرمادة :كاف عاـ ٦باعة ك٠بي بعاـ الرمادة ،ألاهم ٤با أجدبوا ،صارت ألوااهم كلوف الرماد ،انظر :النهاية ،البن
األثّب.ِِٔ\ِ،
(ٕ) ا٤بدخل إىل دراسة علمي اإلجراـ ك العقاب ،صُٖٓ.
(ٖ) انظر :ديواف ا٤ببتدأ كا٣برب ُب اتريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكرب ،صْٗ.
(ٗ) عبدالقادر حامد(شواؿ ُُِْقُِٗٗ -ـ) سر تقدـ األمم٦ ،بلة البياف ،العدد َٓ،صُِ
الصبلَّيب(ُِْٗ ىػ  ََِٖ -ـ) الدكلة األموية عوامل االزدىار كتداعيات االاهيار ،طِ ،دار
(َُ) انظر :علي دمحم َّ
ا٤بعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت.ْٔٓ\ُ ،
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فعل عمر بن ا٣بطابُ ،ب تقسيم أراضي سواد العراؽ ( ،)1فقد أرسى" دعائم اثبتة ألمن اجملتمع
السياسي؛ ليس ُب عصره فقط ،بل كفيما يليو من عصور بعده " (. )2

2ـ ـ مسؤولية األتهزة األمنية والعسكرية يف الدولة .
ٙبقيق األمن للناس ،كا٢بفاظ على أنفسهم ك٩بتلكاهتم ،كدفع أم خطر يهددىم من الداخل،
أك ا٣بارج ،من صميم مسؤكليات الدكلة ٫بو رعاايىا.
كلعل كل األجهزة التنفيذية ُب الدكلة من مضامْب أىدافها؛ بصورة مباشرة ،كغّب مباشرةٙ ،بقيق
السبلـ كاألمن للمجتمع ك الدكلة (. )3
كاألجهزة األمنية على اختبلؼ مسمياهتا؛ كتعدد صبلحياهتا ،كىيكلتها التنظيمية ُب زمننا
ا٢باضر( ،)4ىدفها " معا١بة مشكلة ا١برٲبة ،كٙبقيق العدالة ا١بنائية ،كبث الطمأنينة كاألمنُ ،ب
قلوب ا٤بواطنْب كافة " ( " ،)5ك تنفيذ قوانْب اجملتمع كفق ضوابط كقيود مشددة ،كىي ُب نفس
الوقت مطالبة ابإلجراءات السليمة ،كٞباية حقوؽ األفراد ،كفوؽ ذلك كلو الشرطة كىي تقف أماـ
بوابة العدالة ا١بنائية مكلفة بتحقيق العدالة ،كٞباية حقوؽ ضحااي ا١برٲبة ،كبث الثقة " ( "،)6ألف
ٞباية كاحَباـ حقوؽ اإلنساف ىي احدل غاايت اجملتمع الٍب يسعى إليها ٗبختلف الوسائل ،كتقتضي
آداب كسلوؾ رجل الشرطة إقامة التوازف بْب حرايت األفراد؛ كحقوؽ ا١بماعة ،كبْب حقوؽ اإلنساف،

( )1انظر :كتاب األمواؿ البن سبلـ ،صٕٓ ،ك نيل األكطار ،ُٖ\ٖ ،كما بعدىا.
( )2سّبة أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب-شخصيتو كعصره ،صِٓٓ.
( )3انظر :األمن القومي األبعاد ك الدالالت ،صُِٕكما بعدىا.
( )4انظر :عباس الوشامة ،كدمحم أمْب(ُِْٔقََِٓ-ـ)نظم كإدارة الشرطة العربية-منظور أمِب ،طُ،مكتبة الرشد
انشركف ،الرايض صَٔ كما بعدىا ،كَُْكمابعدىا.
( )5ا٤برجع السابق ،صٕٔ.
( )6ا٤بصدر نفسو ،صُُ.
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كنظاـ اجملتمع " ( ،)1كتنفيذ أحكاـ القضاء ( ،الشرع )" الٍب تقضي على رؤكس الفتنة ،كال تَبؾ
شوكة ٲبكن ٥با أف تكرب ُب ظهر الدكلة " (. )2
ك أيٌب دكر أجهزة األمن(ا٤بخابرات)" الكشف عمن يقوموف أبعماؿ ٘بسس لؤلعداء كتعقبهم،
كمتابعة نشاطهم ،كتتبع ما يدكر بْب الناس من أخبار ،كمعرفة ما يقوـ بو الوالة كالعماؿ من ٨بالفات
أك تصرفات ،توحي بعدـ كالئهم للدكلة " ( ،)3مع االنضباط الشرعي ُب" النهى عن سوء الظن
اب٤بسلم؛ كعن تتبع العورات ا٤بستورة ،كعن الغيبة ك النميمة" ( "،)4فًإف بذلك يقوـ النظاـ ،كٰبصل
االنتظاـ" (. )5
ككما أيٌب حق توفّب األمن ،كا٢بماية الشخصية للرئيس ،ككبار مسؤكيل الدكلة ،على عاتق
األجهزة األمنية ،كقد ياٚبذت ا٢براسة ،كاحتياطات األمن كالسبلمةُ ،ب عهده ملسو هيلع هللا ىلصٕ ،براسة سعد بن
أيب كقاص( )6لو؛ عند مقدمو ا٤بدينة؛عن عائشة اهنع هللا يضر تقوؿ :كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،سهر ،فلما قدـ ا٤بدينة،
قاؿ ((:ليت رجبل صا٢با ٰبرسِب الليلة )) إذ ٠بعنا صوت سبلح ،فقاؿ (( :من ىذا؟)) ،فقاؿ :أان
سعد بن أيب كقاص ،جئت ألحرسك ،كانـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص( ،)7كتكونت نواة إنشاء أجهزة األمن ُب
اإلسبلـ ،ابلعسس ":كىو الطواؼ ابلليل لتتبع اللصوص ،كطلب أىل الفساد ،كمن يٱبشى
( )1زىّب جوعيد الزبيدم(ُٕٖٗـ)الشرطة كحقوؽ اإلنساف-آراء ُب االعداد النموذجي لرجل األمن ،دار النشر اب٤بركز
العريب للدراسات األمنية كالتدريب ،الرايض ،صٗٗ.
( )2صن تزك (ُّْْقَُِّ-ـ)فن ا٢برب ،ترٝبة :رؤؼ شبايك،طِ،دار اجياؿ للنشر كالتوزيع ،القاىرة صُٓٓ.
( )3التدابّب الوقائية من الوقوع ُب ا١برٲبة ُب الشريعة اإلسبلمية ،صَِّ.
( )4تفسّب ا٤براغي ،ُْٗ\ِٗ ،كانظر :جامع البياف،ّْٕ\ُِ،ك تفسّب القرآف العظيم.ّٕٗ\ٕ ،
( )5زين الدين دمحم ا٢بدادم(َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ)التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب ،طّ،مكتبة اإلماـ الشافعي ،الرايض،
ُ\َِٖ.
( )6ىو سعد بن مالك ،كاسم مالك أىيب بن عبد مناؼ بن زىرة ،ابن اسحاؽ ،قرشي .من كبار الصحابة ،أسلم قدٲبا
كىاجر ،ككاف أكؿ من رمى بسهم ُب سبيل هللا ،كىو أحد الستة أىل الشورل ككاف ٦باب الدعوة توىل قتاؿ جيوش
الفرس ،كفتح هللا على يديو العراؽ ،اعتزؿ الفتنة أايـ علي كمعاكية ،توُب اب٤بدينة .أنظر :أسد الغابة،ِْٓ\ِ ،
كاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة ،ِٔ\ّ ،كما بعدىا.
( )7أخرجو البخارم،ابب ا٢براسة ُب الغزك ُب سبيل هللا برقم(ِٖٖٓ)جْ\صّْ ،كمسلم ،ابب ُب فضل سعد بن أيب
كقاص هنع هللا يضر برقم(َُِْ)جْ\صُٕٖٓ.
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شرىم"( ،)1ككاف يتوىل عبدهللا بن مسعود أليب بكر ذلك ُب عهده ( ،)2كابشر عمر بن ا٣بطاب ىذا
العمل بنفسو ()3؛ كيقوؿ عمر بن عبدالعزيز" البد للسلطاف من كزعة"( ")4أم أعواف يكفوف الناس
الناس عن الشر كالفساد ،كيتولوف تربيتهم كتنظيمهم"(.)5
كما يقتضي األمر انسجاـ العمل بْب أجهزة الدكلة -العسكرية كاألمنية ،كاألمنية األمنية ، -ك
قياداهتا ا٤بختلفة ،لضماف قيامها ٗبسؤكلياهتا "،فالقيادة حصن الدكلة ،فإذا كاف ىذا ا٢بصن كامبل من
ٝبيع ا١بهات فالدكلة ستكوف قوية؛ أما إذا كاف ىذا ا٢بصن بو عيوب فالدكلة ستكوف ضعيفة"(.)6
كعلى مثل ىذه ا٤بسؤكليات تقوـ كتينشأ أجهزة األمن ُب اإلسبلـ؛ كإال فبل ،فقد أكصى النيب -
ملسو هيلع هللا ىلص -صاحبو أاب ىريرة؛ قائبل (( :يكوف ُب آخر الزماف أمراء ظلمة ،ككزراء فسقة ،كقضاة خونة،
كفقهاء كذبة ،فمن أدرؾ منكم ذلك الزماف فبل يكونن ٥بم جابيا ،كال عريفا ،كال شرطيا)) (. )7

( )1سّبة أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب-شخصيتو كعصره ،صُِٔ.
( )2انظرٝ :باؿ الدين عبد الرٞبن ا١بوزم(ُُِْ ىػ ُِٗٗ -ـ) ا٤بنتظم ُب اتريخ األمم كا٤بلوؾ ،طُٙ ،بقيق :دمحم عطا
ك مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.ٕٓ\ْ ،
ا٢بي اإلدريسي(د ت)الَباتيب اإلدارية= نظاـ ا٢بكومة النبويةٙ ،بقيق :عبد هللا ا٣بالدم ،طِ ،دار
( )3انظر :دمحم عبد ٌ
األرقم ،بّبكت.ِْْ\ُ ،
( )4شرح صحيح البخارم البن بطاؿ.ِِّ\ٖ ،
( )5عبد ا٢بميد دمحم الصنهاجي(ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ) تفسّب ابن ابديس (ُب ٦بالس التذكّب من كبلـ ا٢بكيم ا٣ببّب،
ٙبقيق :أٞبد مشس الدين،طُ،دار الكتب العلمية ،بّبكت صُِٔ ،كانظر :أٞبد بن دمحم النيسابورم(د ت)٦بمع
األمثاؿٙ ،بقيق :دمحم ٧بٓب الدين  ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت ص ّٕٗ.
(ٔ) فن ا٢برب ،صّٓ.
(ٕ) ركاه الطرباين ُب اجملموع األكسط برقم(َُْٗ)جْ\صِِٕ ا٤بعجم الصغّب برقم(ْٔٓ) جُ/ص َّْ،ابب من
ا٠بو علي ،كقاؿ :مل يركه عن قتادة إال ابن أيب عركبة ،كال عنو إال ابن ا٤ببارؾ تفرد بو داكد بن سليماف كىو شيخ
ال أبس بو ،كبنحوه عند أيب يعلى ،كرجالو رجاؿ الصحيح خبل عبد الرٞبن بن مسعود كىو ثقة ،انظر٦ :بمع الزكائد
كمنبع الفوائد ،ِّّ /ٓ ،كا٣بطيب البغدادم :اتريخ بغداد ،ّٔ /ُِ ،ك قاؿ الطرباين ال أبس بو
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ككما على الدكلة ا٤بسارعة إىل احراز التفوؽ العسكرم؛ ٗبا ينشر األمن ،كٲبنع خطر
األعداء ( ،)1كاألخذ بوسائل التكنولوجيا ُب ذلك ،كواها" أصبحت قوة ُب يد الدكؿ ا٤بتقدمة؛
كدكرىا أصبح أحد كسائل اخَباؽ كتعدم لسيادة الدكؿ" (. )2
ّػ ػ مسؤولية ادلؤسسات التشريعية والقضائية يف الدولة.
تتمثل السلطة التشريعية ُب الدكلة ُب ٦بالسها النيابية؛ كالتشريعية ،أك أم جهة ٨بولة إبصدار ك
صياغة القوانْب؛ النابعة من أصل الشريعة اإلسبلمية ،إذ يستلزـ عليها اعتبار ٙبقيق األمن ،كتعزيز
السبلـ بْب الناس ،عند دراسة أم مادة ،كصياغة أم قانوف ،كتفعيل تطبيقو ُب حياة الناس
كتعامبلهتم ،كحتما كجود تعزيزه كإقامتو ُب الشريعة اإلسبلمية ،كأحكامها الغراء ،لقولو تعاىل:
ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ( ،)3ا٤بأموركف إبقامتها ،ك ٙبكيمها ،ك لقولو تعاىل-:
ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ ( ،)4فهي
الضامنة لتعزيز السبلـ بْب الناس ()5؛ مامل تعدؿ عن تطبيق أحكامها أىواء ا٢بكاـ ،كقوانْب
ا٤بشرعْب (.)6
" ككل ما أكدت عليو كأقرتو الشريعة اإلسبلمية السمحاء من ا٢بماية كالصيانة كا٢بصانة للفرد
يٰبفظ بو دمو من أف ييسفك ،كعرضو أف يينتهك ،كمالو أف ييغتصب ،كمسكنو أف يقتحم ،كحريتو أف
تتعطل ،كأف ضماف توفّب ا٢بماية الكافية للحرايت كا٢بقوؽ ،كتوفّب أسباب العيش كاستتباب األمن

كاجب على الدكلة " (. )7
(ُ) انظر :الفقو االسبلمي كأدلتو.ّٖٔٗ\ٖ ،
(ِ) األمن القومي -األبعاد ك الدالالت ،صَُُ.كانظر :مبلمح اجملتمع ا٤بسلم الذم ننشده ،صِِّ.
(ّ) األنعاـ.ّٖ :
(ْ) ا٤بائدة.ْٖ :
(ٓ) انظر٧ :بمود دمحم غريب(َُْٕىػ ُٖٕٗ -ـ)شريعة هللا اي كلدم ،طُ ،ا٤بطبعة السلفية ،القاىرة ،صٖ.
( )6انظر :اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ،َُْ\ِ ،ك إ٠باعيل بن إبراىيم الطيب(ُُْٕقُٗٗٔ-ـ)الثقافة القضائية ،مكتبة
مكتبة خالد ،صنعاء ،صِِِ.
( )7خالد عبد الباقي ا٣بطيب(َُِٔـ)شرح قانوف ا١برائم كالعقوابت -القسم ا٣باص -ا١برائم الواقعة على األشخاص،
طُ ،دار الكتب اليمنية ،صنعاء ،صَِٕ.
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كما على السلطات التشريعية ُب الدكلة تطوير قوانْب العمل؛ كتضمينها النصوص ا٢بامية ٢بق
العامل كرب العمل ،ك شركط العمل ،كجوانب السبلمة فيو ،الشامل لكل القطاعات ،العاـ كا٣باص
كا٤بختلطٗ " ،با يليب احتياجات أفرادىا ،كمقومات معيشتهم ،كٰبقق األمن ُب اجملتمع ،من خبلؿ
أتمْب ا٢بد األدىن من ا٢بياة الكرٲبة للشعب؛ ألف العوز كالفقر يؤجج انر الفتنة ،كاإلفساد ُب
األرض ،كيشعل الثورة من أجل لقمة العيش ،كحبة الدكاء " ( ،)1ك عند سن القوانْب كالتشريعات
"على الدكلة أف تراقب ،كأف تعدؿ ،كأف تطور من سياساهتا ،طبقا ٤بقتضيات أمنها القومي ،بناءن على

()2
كىم ٧بموؿ ُب دعوة
ا٤بتغّبات احمليطة هبا "  ،ألف األمن ٲبثل قيمة عليا ُب التشريع اإلسبلمي؛ ه
األنبياء ُب ٙبقيقو ألتباعهم ( ،)3ك السلطة القضائية ىي " :ا٤بيزاف الذم يزف األحداث على النظاـ؛

كعلى التشريع "( "،)4ك ال ٱبرج عن سلطة القضاء أحد ،كال يستثُب من اختصاصو موضوع" (. )5
.
()6

" كُب ذلك ضماف كثيق ٢برية اإلنساف؛ كا٢بفاظ على كرامتو كمصا٢بو ،كعدـ استبداد أحد بو "

أما إذا ٚبلى القضاء عن مسؤكليتو " أبف ال ٰبكم ابلعدؿ ،أك يَباخى ُب ا٢بكم بو ،جعل الناس من
أنفسهم قضاة أمورىم ،ككقف بعضهم لبعض يثأر كينتقم ،كأصبحت القوة كحدىا ىي ا٢بكم بينهم؛
كتزعزع إٲبااهم ابلقانوف ذاتو ،كانتهت أمورىم إىل الفوضى كاالضطراب"( ،)7كلذا ليس للقاضي
اإلمهاؿ ،كترؾ الفصل ُب ا٢بكم بعدما تبْب؛ إال انتظارا للصلح ،لقطع ا٣بصومة كا٤بنازعة ،كمنع

(ٙ )1بقيق األمن االجتماعي ُب اإلسبلـ-مسؤكليات كأدكار ،العدد(ٕٕ) صٕٖ.
( )2علي الدين ىبلؿ(ََُِـ)النظاـ السياسي ا٤بصرم ،بْب إرث ا٤باضي كآفاؽ ا٤بستقبل ََُُُِٖٗ-ـ ،طُ،
الدار ا٤بصرية اللبنانية ،القاىرة ،صَِ.
( )3انظر :منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم ،ِْٗ\ْ ،ك مفاتيح الغيب = التفسّب الكبّب.َُّ\ُٗ ،
( )4الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ُّّٔ\ٖ ،
( )5كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية الكويتية (ُِْٕىػ )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ،طِ ،دار السبلسل ،الكويت
َُ\ِّْ.
( )6الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ُّّٔ\ٖ ،
( )7أٞبد فتحي سركر (ََِٓـ)العامل ا١بديد بْب االقتصاد كالسياسة ك القانوف ،طِ ،دار الشركؽ صَُٗ.
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العداكة كالبغضاء ،الٍب يورثها فصل القضاء بْب ا٤بتخاصمْب ( " ،)1كإذا أمكن إقامة ا٢بق مع عدـ
إيغار الصدكر كاف أكىل "( " ،)2ألف ا٢بكم القضائي عنواف ا٢بقيقة ،كإف تنفيذه ٗبثابة النقل
لتلك ا٢بقيقة من السكوف إىل ا٢بركة؛ كٙبويلها من الواقع النظرم إىل حيز التطبيق العملي"(،)3
" كا١باين نفسو إذا كثق ُب عدالة القضاء؛ رضي ٗبا قيضي بو عليو ،كاستشعر األماف كلوكاف ُب ٧بنة
العقوبة "(. )4
ْػ ػ مسؤولية أتهزة الرقابة واحملاسبة وضرورة تفعيلها.
الرقابة كاحملاسبة ُب الدكلة ٛبثل بعضا من دكر " إحياء نظاـ انظر ا٤بظامل ،الذم ٱبتص
ابلشكاكل الٍب يرفعها الناس على ا٤بوظفْب ،كمسؤكيل الدكلة...،ألف إساءهتم الستعماؿ كظائفهم
يسرع بتقويض كياف اجملتمع ،كتقع على الدكلة مسؤكلية انصاؼ ا٤بظلوـ "(.)5
كيلزـ تفعيل دكر الرقابة كاحملاسبة ُب كل ا٤بؤسسات ا٢بكومية ،كعلى كل ا٤بستوايت ُب الدكلة،
من جهات مسؤكلة ،ذات اختصاص ُب األداء ،ك مشهود ٥با اب٣بربة ،ك ٕبسن السّبة ،كبعيدة عن
كل مؤثرات خفر األمانة؛ أك اال٫بياز ،لتكوف عْب ا٢باكم الباصرة؛ للوقوؼ على أداء ا٤بسؤكلْب ُب
الرعية؛ كمدل إقامة العدؿ بينهم ،كٞباية أمنهم ،كا٢بفاظ على سبلمتهم ( ،)6كتفعيل قوة قوانْب
الرقابة كاحملاسبة " ألاها إذا فقدت ىذه القوة زاؿ كل أمل؛ كال يستطيع سلطاف شرعي ،أف يكوف ذا
قوة عندما ٚبسر القوانْب قوهتا" ( " ،)7كىذا كلو يؤدم إىل كسب قلوب الناس ،كربطهم ابلدكلة،

( )1انظر :أبو بكر عبد الرزاؽ الصنعاين(َُّْق)ا٤بصنفٙ ،بقيق :حبيب الرٞبن األعظمي،طِ ،اجمللس العلمي ،ا٥بند،
ك ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت.َّّ\ٖ ،
( )2كماؿ الدين دمحم ا٤بعركؼ اببن ا٥بماـ(د ت)فتح القدير ،دار الفكر ،بّبكت.ُِٕ\ٕ ،
( )3دمحم سعيد الليثي(ََِٗـ)امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكاـ اإلدارية ،طُ،دار أبو اجملد للطباعة ،القاىرةصُ.
( )4األمن القومي األبعاد ك الدالالت ،صََُ.
( )5التدابّب الوقائية من الوقوع ُب ا١برٲبة ُب الشريعة اإلسبلمية ،صّّٖ.
( )6انظر :ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء ،صِِٕ
( )7جاف جاؾ ركسو(َُِْـ) مبادئ ا٢بقوؽ السياسية ،ترٝبة :عادؿ عمر،طُ ،مكتبة ابن سيناء ،القاىرة صُِٔ.
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كتعلقهم ابإلماـ ،فيزداد حرصهم على بقاء دكلتهم ،كاستعدادىم للذكد عنها ألاها ُب نظرىم كالبيت
٥بم ،ككا٢بارس ٢بقوقهم" (. )1
كٝباع القوؿ ُب مسؤكلية الدكلة ا٤بمثلة بشخصية الرئيس ،كٝبيع مؤسساهتا ،كأجهزهتا ا٤بختلفة،
كمواد قوانينها ،كطبيعة ٩بارساهتا " ،حراسة الدين ،كسياسة الدنيا " ( ،)2ك ٙبقيق العدؿ ُب كل
شيء ،لينعم ا٤بسؤكؿ كا٤بواطن ٝبيعا على السواء بنعمة األمن كالسبلـ ،لتيمنع بعدىا مربرات مطالب
النشاز؛ كٰباؿ دكف استجابة ا٤بواطن لتأثّبات الفًب؛ كدكاعي أتجيج الصراعات .

( )1اصوؿ الدعوة ،صِّْ.
(ِ) االحكاـ السلطانية ،صٓ.
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ادلطهت انثبَي :يضؤونيخ انعهًبء وان عبح

مكانتهم يف اإلسالم كمعزز للسالم بني ادلسلمني.
إف العلماء كرثة األنبياء" )1(،ك حراس الدين ،ابلدليل كالربىاف ،كما أف ا١بنود حراسو ابلسيف
كالسناف "( ،)2كالدعاة صفوة اجملتمع ،كىم ٝبيعا قدكة للناسُ ،ب أقوا٥بم ك تصرفاهتم ،ك٧بط أنظار
عيواهم ،كموضع حجة ،كاستدالؿ عندىمُ ،ب حوارىم كعند اختبلفهم ،أك مع غّبىم؛ ليقينهم بشرؼ
العلم الذم ٰبملوه ،كاألمانة الٍب تقلدكىا بناء على ٞبلو ( ،)3كالعلماء أعرؼ الناس ابهلل ،كأتقاىم
لو ،قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ( ،)4كالعلماء كالدعاة ،قوات حرس،
كضباط أمن ،كأداة منع ٣برؽ سفينة السبلـ ا٢باملة للمسلمْب ،كُب ا٢بديث :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ((،مثل القائم
على حدكد هللا كالواقع فيها ،كمثل قوـ استهموا على سفينة ،فأصاب بعضهم أعبلىا ،كبعضهم
أسفلها ،فكاف الذين ُب أسفلها ،إذا استقوا من ا٤باء مركا على من فوقهم؛ فقالوا :لو أان خرقنا ُب
نصيبنا خرقا كمل نؤذ من فوقنا؛ فإف يَبكوىم كما أرادكا ىلكوا ٝبيعا ،كإف أخذكا على أيديهم ٪بوا،
ك٪بوا ٝبيعا )) (.)5
ك ييعد العلماء مرجع " العباد إذا جاءىم أمر من األمور ا٤بهمة ،كا٤بصاحل العامةٗ ،با يتعلق
ابألمن ،كسركر ا٤بؤمنْب ،أك اب٣بوؼ الذم فيو مصيبة عليهم ...ك أىل الرأم كالعلم كالنصح ،كالعقل
(ُ) جزء من حديث أخرجو أبو داكد ابب ا٢بث على طلب العلم ،برقم(ُّْٔ) ج ْ\صٕٓ ،كابن ماجو ،ابب فضل
العلماء كا٢بث على طلب العلم)ِِّ(،جُ\صٖٓ ،قاؿ عنو األلباين  ،كالَبمذم برقم(ِِٖٔ) جٓ\صْٖ،
كأٞبد برقم(ُُِٕٓ) جّٔ\صْٖ ،من حديث أيب الدرداء هنع هللا يضر ،كقاؿ عنو األلباين ُب حديث صحيح ُب تعليقو
على سنن ابن ماجو،جُ\صّْ
(ِ) دمحم دمحم الغزايل(د ت)فضائح الباطنيةٙ ،بقيق :عبد الرٞبن بدكم ،مؤسسة دار الكتب الثقافية ،الكويت ُٖٗ.
(ّ) انظر :دمحم عجاج ا٣بطيب(ََُْ ىػ  َُٖٗ -ـ) السنة قبل التدكين ،رسالة ماجستّب من كلية دار العلوـ ٔبامعة
القاىرة ،طّ ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت صِْ.
(ْ) فاطر.ِٖ :
( )5أخرجو البخارم،ابب :ىل يقرع ُب القسمة كاالستهاـ فيو برقم(ِّْٗ)جّ\صُّٗ ،من حديث النعماف بن بشّب
.
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كالرزانة ،الذين يعرفوف األمور ،كيعرفوف ا٤بصاحل كضدىا "( ،)1كمن أجل السبلـ بْب ا٤بسلمْب أتٌب"
"منزلة العلماء ،مثل منزلة ا٤بلوؾ"( )2كهبم ،تنتصر إرادات الضعفاء ،كابختبلفهم تزداد سطوة الظا٤بْب؛
إذا ٚبلفوا عن التوجيو كالقيادة (. )3
كمن العلماء أيٌب مصدر ا٣بوؼ على أمن الناس؛ كالسبلـ ُب األمة ،إذا جانبوا الدليل إىل الرأم
اجملرد كأتكلوا ا٢بق على غّب كجهو ،كأنزلوا الدليل ُب غّب ٧بلو ،قاؿ -:ملسو هيلع هللا ىلص:-

(( يكوف ُب آخر

الزماف دجالوف كذابوف ،أيتونكم من األحاديث ٗبا مل تسمعوا أنتم ،كال آابؤكم ،فإايكم كإايىم ،ال
يضلونكم ،كال يفتنونكم))

()4

كقاؿ عمر بن ا٣بطاب  -هنع هللا يضر  ":-ما أخاؼ على ىذه األمة من

مؤمن ينهاه إٲبانو؛ كال فاسق بْب فسقو ،كلكن أخاؼ عليها رجبل قرأ القرآف حٌب أذلقو بلسانو؛
أتكلو على غّب أتكيلو" (. )5
مسؤولية العلماء والدعاة لتعزيز السالم بني ادلسلمني.
ال ٱبفى على عاقل ،عظيم كاجب العلماء خاصة؛ كالدعاة عامة٫ ،بو ا٤بسلمْبُ ،ب ٙبقيق
األمن كالسلم ،النابع من كاقع مسؤكليتهم ُب ذلك؛ الٍب تتمثل ُب اآلٌب-:
ُػ ػ اجتياز عقبة تعكّب أجواء السبلـ الذم يقع بْب الراعي ك الرعية ،عند غمطهم حقهم ،بتوجيو
الناس ابلتحلي ابلصرب( ،)6كالوعظ كالتذكّب للحاكم ٕبقوقهم؛ كما ٯبب من حقوؽ الرعية عليو،

( )1تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف ،صَُٗ.
( )2ا٢بسن بن عبد هللا العسكرم(َُْٔىػ ُٖٗٔ-ـ)ا٢بث على طلب العلم كاالجتهاد ُب ٝبعوٙ ،بقيق :مركاف
قباين،طُ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت صْٖ.
( )3انظر :الدكلة األمويٌة عوامل االزدىار كتداعيات االاهيار.ْٔٓ\ُ،
(ْ) أخرجو مسلم ،ابب ُب الضعفاء كالكذابْب كمن يرغب عن حديثهم ،برقم(ٕ)جُ\صُِ ،من حديث أيب ىريرة.
( )5جامع بياف العلم كفضلو ،برقم(ِّٖٔ)جِ\صَُِْ ،ك ىو حديث موقوؼ عن عمر ذكره بنحوه :أبو بكر بن
أيب شيبة (َُْٗق)ا٤بصنف ُب األحاديث كاآلاثرٙ ،بقيق :كماؿ يوسف ا٢بوت،طُ،مكتبة الرشد ،الرايض ،ابب ما
ذكر ُب فتنة الدجاؿ برقم(ُّٕٕٓ) جٕ\صَّٓ.
( )6انظر :شعب اإلٲباف ،ْٓٗ\ٗ ،ك اتريخ دمشق.ِٗٔ\ّْ ،
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حيث ٘بلت عدة مواقف للرابنيْب العلماء ُب ذلك فكاف عطاء بن أيب رابح ( ،)1يذىب إىل ا٢باكم
ىشاـ بن عبدا٤بلك ( ،)2يطالبو اب٢بقوؽ ،كتقسيم األرزاؽ للناس ،كا١بند كأىل الذمة ،فيستجيب لو
ا٢باكمٍ ،ب يسألو ا٢باكم :ىل من حاجة غّبىا؟ يقوؿ :عطاء نعم "،اتق هللا ُب نفسك ،كاعلم أنك
خلقت كحدؾ ،كٛبوت كحدؾ ،كٙبشر كحدؾ ،كٙباسب كحدؾ ،ما معك ٩بن ترل أحد " (. )3
ِػ ػ مد عبلقة التصاحل ،كجسر التسامح "،إىل كجهاء القوـ ،كسادت اجملتمع ،كإف انصبوىم العداء،
بزعم أف مواقفهم قاصرة على مصا٢بهم الشخصية؛ ألاهم مسلموفُ ،ب ٦بتمع مسلم ،كلسنا بصدد
ضمهم إىل حزب أك ٝباعة أك مؤسسة ،فا٢برية مكفولة ،كا٤بمارسة كاالختيار ،كإ٭با ٫بن بصدد حركة
ُب اجملتمع ١بميع شرائحو ،كالتعامل ُب ا٤بواقف ا٤بختلفة؛ لتكوين عبلقات ٞبيمة مع ا١بميع؛ تسمح
ابنتشار الصبلح ،كا٢بب كاألماف كالسبلـ كالوائـ ،بطريقة طبيعية ٠بحة ،تسمح للمجتمع أبف يغّب
من نفسو؛ من أجل حياة طيبة" ( ،)4كتوجيو الناس للسّب ُب شؤف حياهتم ُب طريق" ال تشدد يفضي
يفضي إىل العذاب ،كال تفريط يؤدم إىل اال٫براؼ " (.)5
ّػ ػ السعي ُب حل ا٣ببلؼ الذم ٰبصل بْب ا٤بسلمْب دكف ا٫بياز مع أحد األطراؼ ،ألف اال٫بياز
يؤدم إىل إيقاد الفتنة ،كاإلسبلـ حريص على "صيانة اجملتمع ا٤بؤمن من ا٣بصاـ؛ كالتفككٙ ،بت
( )1ىو عطاء بن بن أيب رابح يكُب أب اب دمحم من خيار التابعْب من مواليد ا١بند( اليمن) كاف أسود مفلفل الشعر معدكد
ُب ا٤بكيْب ٠بع عائشة ك أاب ىريرة كابن عباس كأـ سلمة ك أاب سعيد ك٩بن أخذ عنو األكزاعي كأبو حنيفة مهنع هللا يضر ٝبيعا
ككاف مفٍب مكة شهد لو ابن عباس كابن عمر كغّبٮبا ابلفتيا كحثوا أىل مكة على األخذ عنو  ،مات ٗبكة ،انظر:
مشس الدين دمحم الذىيب(ُُْٗىػُٖٗٗ-ـ) تذكرة ا٢بفاظ  ،ط ُ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ُ\ٕٓ.
( )2ىو ىشاـ بن عبد ا٤بلك بن مركاف بن ا٢بكم  ،القرشي األموم الدمشقي ،أمّب ا٤بؤمنْب(ِٕقُِٓ-ق) بويع لو
اب٣ببلفة سنة ٟبس كمائة .كاف ٝبيبل أبيض أحوؿ ٱبضب ابلسواد ،ككاف ذكيا مدبرا لو بصر ابألمور ،ككاف فيو حلم
ك أانة ،كانت كفاتو ابلرصافة ،كىو ابن بضع كٟبسْب سنة ،كقيل إنو جاكز الستْب ،ككانت خبلفتو تسع عشرة سنة
كسبعة أشهر كأحد عشر يوما ،كقيل كٜبانية أشهر كأايـ ،انظر :البداية كالنهاية ّّٖ\ٗ،كما بعدىا ،ك سّب أعبلـ
النببلء ُّٓ\ٓ ،كما بعدىا.
( )3انظر :برىاف الدين دمحم ا٤بعركؼ ابلوطواط(ُِْٗ ىػ  ََِٖ -ـ)غرر ا٣بصائص الواضحة ،كعرر النقائض
الفاضحةٙ ،بقيق :ابراىيم مشس الدين طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.ِّْ،
(ٝ )4باؿ ماضي(ُِْٕقََِٔ-ـ)فقو ا٢بركة ُب اجملتمع،طُ ،دار الدعوة ،االسكندرية صّٗ.
( )5ا٤برجع السابق ،صََُ.
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النزكات كاالندفاعات"  ،قاؿ تعاىل :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
()1

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ(.)2

كمناصرة قضااي العدؿ ،كنصرة ا٤بظلومْب ،من األمور الٍب ٯبتمع عليها الشرفاء؛ كيتقلد
مسؤكليتها ا٢بكاـ كالعلماء ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ(.)3
-4

مناصرة ا٢بكاـ ُب ا٢بق ،كقيادة اجملتمع ،للقياـ ٗبسؤكلياهتم العامة ،للتغلب على األزمات

كاحملن ،كالعبور ا١بميل ابألمة ،كقيادهتا عند كركد الفًب ُب دينها ،كحلوؿ ما يهدد أمنها كسلمها،
كليس أدؿ على ذلك من حض شيخ اإلسبلـ ابن تيمية على جهاد التتار ( ،)4حٌب أنو ذىب من
الشاـ إىل مصر ،ليلتقي ابلسلطاف الناصر دمحم بن قبلككف ( ،)5كمن حولو من األمراء كالوزراء،
ليحثهم على جهاد التتار ،كٝبع ا١بيوش لقتا٥بم ،ككاف البن تيمية  -رٞبو هللا ، -دكر ُب ىذا
ا١بهاد ،كاإلعداد لو ،كقيادة بعض فصائلوٗ ،با ىو مشهور كمسطور ( ،)6كتصد للرد على موارد
الشبو ،كبياف ا٢بكم الشرعي ُب قتا٥بم ،فقاؿ ":ىؤالء من جنس ا٣بوارج ،الذين خرجوا على علي
(ُ )1ب ظبلؿ القرآف.ّّّْ\ٔ،
(ِ) ا٢بجرات.ٗ :
( )3النساء.ٓٗ :
( )4التتار كا٤بغوؿ :اسم يطلق على األقواـ الذين نشأكا ُب مشاؿ الصْب ُب صحراء جويب ُب منغوليا؛ كٲبثلوا أصل القبائل
ُب ىذه ا٤بنطقة ،كإليهم تعود ،الَبؾ ،كا٤بغوؿ ،كالسبلجقة ،كغّبىا من القبائل ،انظر :راغب السرجاين
(ُِْٕقََِٔ-ـ) التتار من البداية إىل عْب جالوت ،طُ ،مؤسسة إقراء ،صٕ.
( )5ىو السلطاف الناصر دمحم بن قبلككف(ُْْٖٕٔ-ق) توىل ا٤بلك على مصر كعمره اثنا عشر عاما ،كخلع عن ا٤بلك،
كفر إىل الشاـ ،كأعيد إىل ا٤بلك ،بعد أربع سنوات ،كبقي فيو إىل موتو ،خرج مع جند مصر لقتاؿ التتار ككتب هللا
النصر عليهم ُب كقعة (شقحب) ،انظر :البداية ك النهايةّٖٓ،ّٗٗ\ُّ ،كُْ\ِٗ.ُِٗ،
( )6انظر :البداية ك النهايةِٖ\ُْ ،كما بعدىا.
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كمعاكية ،كرأكا أاهم أحق ابألمر منهما ،كىؤالء يزعموف ،أاهم أحق إبقامة ا٢بق من ا٤بسلمْب؛ كيعيبوف
على ا٤بسلمْب ما ىم متلبسوف بو؛ من ا٤بعاصي كالظلم ،كىم متلبسوف ٗبا ىو أعظم منو؛ أبضعاؼ
مضاعفة ،فتفطن العلماء كالناس لذلك ،ككاف يقوؿ للناس :إذا رأيتموين من ذلك ا١بانب (يعِب
صف التتار) كعلى رأسي مصحف فاقتلوين" (.)1
فهذه مسؤكلية الذين ٲبثلوف ركح األمة ،كركاد ا٢بق ،الذين يسّبكف هبا ٫بو الغاية ،حْب
تشتبو السبل ،كتتفرؽ هبا الطرؽ ،كتعم الفًب ،كتكثر الدعول ،كيعجب كل ذم رأم برأيو؛ كرحم هللا
()2

ا٢بسن البصرم،

إذ قاؿ ":إف الفتنة إذا أقبلت عرفها العامل ،كإذا أدبرت عرفها كل جاىل"(،)3

كالعلماء كالدعاة ،يكوف اجملتمع أشد حاجة ٥بمُ ،ب حالتْب" :عند جهل ابلدين ،كعدكاف عليو ،فإذا
كاف ا١بهل كانوا ألسنة ا٢بق ،الٍب تكشف الشبهات ،كتزيح ا٤بفَبايت ،كإذا كاف العدكاف ،كانوا
ألسنة الصدؽ ،الٍب تضع األمور ُب مواضعها ،فبل فقّب ييظلم ،كال فقّب ييهاف ،كال شعب ييضطهد،
كال طاغية يتألوٍ ،ب كانوا من كراء ذلك؛ فهم ا٢بكمة الٍب ترد للمجنوف عقلو ،كالقوة الٍب تكبح ُب
الطاغية طيشو" ( ،)4فالعلماء" كالشمس للدنيا ،ككالعافية للناس ،فانظر؛ ىل ٥بذين من خلف ،أك
منهما عوض؟ " (. )5
-5

االنتشار ُب أكساط الناس ابلدعوة ،كالوعظ كالتذكّب ٗبا ٯبب هلل على عباده؛ ك ٗبا على

ا٤بسلم ٫بو أخيو ا٤بسلم؛ بلساف الَبغيب احملبب للسبلـ ،كالَبىيب ا٤بنذر ابلعقوبةُ ،ب ا٣بطب
كا٤بواعظ كالدركس ،كعرب كل كسائل االتصاؿ كالتواصلٗ ،با يعزز السبلـ ،كيرسخ مفاىيمو ،كيقوم

( )1البداية كالنهاية.ِٕ\ُْ ،
( )2ىو ا٢بسن بن يسار البصرم ،أبو سعيد (ُِقَُُ-ق) اتبعي ،كاف أبوه من سيب ميساف ،كموىل لبعض األنصار ،
كلد اب٤بدينة ككانت أمو تيرضع ألـ سلمة ،رأل بعض الصحابة ك٠بع من قليل منهم ،كاف شجاعانٝ ،بيبلن ،انسكان ،
فصيحان ،عا٤بان ،شهد لو أنس بن مالك كغّبة ،ككاف إماـ أىل البصرة كأكؿ كاتب للربيع بن سليماف كايل خراساف ،كيل
قضاء البصرة أايـ عمر بن عبد العزيز ٍ ،ب استعفى ،انظر :األعبلـ للزركلي.ِِٔ\ِ ،
( )3أٞبد بن عبد هللا األصبهاين(ُّْٗىػ ُْٕٗ -ـ) حلية األكلياء كطبقات األصفياء ،السعادة ،مصر.ِْ\ٗ ،
(ْ) مصطفى السباعي(ُّْٖقََُِ-ـ) أخبلقنا االجتماعية ،طْ ،دار السبلـ القاىرة ،صُْٖ.
(ٓ) االنتقاء ُب فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء مالك كالشافعي كأيب حنيفة مهنع هللا يضر ،صٕٓ.
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دعائمو ،بْب ا٤بسلمْب ،كٯبعلو منشود ،كسلوؾ ا١بماىّب ،ك٧بط اىتماـ ا٢بكاـ كا٤بسؤكلْبُ ،ب ٙبقيقو
لشعوهبم ،لينعم ا١بميع ،بسعادة الدنيا ،كالفوز ابألجر ،كالثواب ُب اآلخرة.
كعلى العموـ تتجلى مسؤكلية العلماء كالدعاة ،ابألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،كتقصي
ا٢بق ،كالصدع بو ُب القوؿ ،كعند كل موقف ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(. )1

(ُ) آؿ عمراف.ُٖٕ :
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ادلطهت انثبنث :يضؤونيخ أثُبء اجملتًع

ا٤بسلموف كا١بسد الواحدُ ،ب تداعي ا٤بشاعر ،كعند حلوؿ النوائب ( (،)1كا٤بؤمن للمؤمن
كالبنياف يشد بعضو بعضا )( )2عند ا٢باجة يواسيو ،كُب ا٤بصيبة يعزيو ،كحاؿ غيابو أيمنو على أىلو
كمالو ،ال يصلو أذل من يد مسلم أك لسانو ،يقابل أخاه ابلسبلـ ،كالبشر كاالبتسامة ،مع اطبللة
اللقاء ،كتقابل الصور (" ،)3بعيدا عن األثرة ،كغمط ا٢بق ،كاحتقار الناس ،كظلم الضعفاء ،ك٧باابة
األقوايء ،كاإلسراؼ ُب الفسق كالفجور ،كالغركر ابلغُب كالثركة  ،فهذا كلو من الكفر بنعمة هللا،
كاستعما٥با ُب غّب ما يرضيو ،من نفع الناس ،كالعدؿ العاـ"( ،)4ككل ا٤بشاعر ،ك األحاسيس الطيبة،
كا٢بقوؽ الواجبة ،بْب أفراد اجملتمع ا٤بسلم ،كاألكامر ا٤بوجهة للتعامل فيما بينهم توفر ٥بم األمن ،كتعزز
ُب أكساطهم دعائم السبلـ.
وتتجلى مسؤولية اجملتمع ادلسلم يف التحلي ابآليت-:
ُػ ػ االلتزاـ األديب ابلوفاء اب٢بقوؽ ٫بو اآلخرين.
ٰبتم عيش اجملتمع تداخل أفراده مع بعضهم ،كحاجة بعضهم إىل بعض ،كنتيجة ىذا
التداخل كارتباط العبلقات ،يقتضي االلتزاـ الذاٌب من األفراد؛ ألداء ا٢بقوؽ ٫بو بعضهم ،قبل إلزامهم
ابلقانوف ،حٌب يعيش أفراد اجملتمع ا٤بسلم ُب أجواء السبلـ كظبلؿ األمن ،على الدين كالنفس كا٤باؿ
كالعقل كالعرض ،كليس أدؿ على ىذا من أف ٯبد قاضي ا٤بسلمْب عمرُ ،ب عهد الصديق أاببكر
نفسو ،بعد عاـ كامل ُب القضاء ،مل ترفع إليو قضية ،كمل يشتكي إليو خصماف ( ،)5كألجل ذلك
( )1انظر :ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـٖ،جُٔ\صُّٗ.
( )2جز من حديث سبق ٚبرٯبو ،صُِّ.
( )3انظر :ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج،ـٕ،جُْ\صُّْ،ك ـٖ،ج ُٔ\صُٕٕ ،ك شرح السنة للبغوم،
ُّ\ِٕ.
( )4أخبلقنا االجتماعية ،صُٕٖ.
(ٓ) انظر :عبلء الدين علي الشهّب اب٤بتقي ا٥بندم(َُُْىػُُٖٗ/ـ ) كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ كاألفعاؿ،طٓ،
ٙبقيق :بكرم حياين كصفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.ّْٔ\ٓ ،
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أكد اإلسبلـ على حق ا١بوار ،كأداء حقوؽ األقارب ،تعزيزا للسبلـ ،ك دفعا ألم ابعث يولد
ا٣بصومة بينهم ،كينسيهم حقوؽ بعضهم على بعض،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ(. )1
ِػ ػ نبذ بواعث اال٫براؼ ك التعصب ا٤بمقوت.
ٰبتاج اجملتمع ا٤بسلم لَبسيخ قيم السبلـ؛ كاألمن ُب حياتو ،إىل" نبذ بواعث اال٫براؼ ،ا٣بطّب
ُب أخبلؽ اجملتمع السياسية كاالجتماعية؛ ا٤بتمثل ُب ا٫براؼ كثّب من السياسيْب عن سنن ا٢بق
كاالستقامة ،كانتشار ركح ا٢بزبية البغيضة ،عن جهل كتعصب مقيت ،كإسراؼ الصحف ا٤بعارضة ُب
النقد ،كالصحف ا٤بوالية ُب التأييد؛ فكل ذلك لو أثر كبّب فيما نشاىده من مرض التطاكؿ كالغركر،
ُب أحكامنا كنظرتنا إىل من سواان ،كىذا ال يعفي اجملتمع نفسو ،من تبعة ىذا ا٤برض؛ فلو كاف اجملتمع
على كعي صحيح؛ ٤با أثرت ُب نفسو الدعاايت ا٤بضللة ،كاألكاذيب ا٤بلفقة ،كلطالب مركجي التهم
ابألدلة على ما يدعوف ،كألعرض عن ا٤بغرقْب ُب ا٢بزبية العمياء؛ إعراضا يكوف فيو التأديب األديب
٥بم؛ حٌب يرعوكا عن خطتهم ،كاجملتمع الواعي الصحيح ،ال يزكؿ فيو االختبلؼ ُب القضااي العامة؛
كلكن اختبلفو يكوف أكثر التئاما مع ا٢بق ،كأكثر انسجاما مع ا٤بصلحة العليا لؤلمة "( ،)2كاألصل
ُب خضم األحداث على ا٤بسلمْب ردىم بياف األمر إىل أىلو ،فاهلل يقوؿ :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (. )3
ّػ ػ االلتزاـ ابلنظم كالقوانْب كالتشريعات ،الٍب تنظم سّب ا٢بياة العامة ،كتؤمن سبلمة األركاح،
كا٤بمتلكات ألفراد اجملتمع ،حيث أف كل ما أرساه اإلسبلـ من قواعد كتشريعات ،يؤمن السبلمة
(ُ) النساء.ّٔ :
(ِ) أخبلقنا االجتماعية ،صّٖ.
(ّ) النحلّْ :
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للكليات ا٣بمس لئلنساف ،حٌب" كاف ا٤بقصود من شرع القصاص صيانة النفوس ،كاألركاح عن
اإلىدار"( ،)1كجاء التوجيو ُب تنظيم ٞبل السبلح ( ،)2كٙبرًن اإلشارة كا٤بزاح بو٨ ،بافة إصابة ا٤بسلم،
كالوقوع ُب" تركيعو كٚبويفو ،كالتعرض لو ٗبا قد يؤذيو " ( ،)3ك ما أيٌب ُب ا٢بياة من تطور اإلجراءات
ا٢بامية ،ك احملافظة على ىذه الكليات ،يتناسب مع مقاصد الشريعة ك مركنتها كعا٤بيتها ،كإنشاء
شرطة ا٤بركر ،كتنظيم قواعد السّب ،كغّبىا من النظم ،كالقوانْب ا٤بستحدثة ُب ا٢بياة ،الكفيلة ٕبفظ
أمن ،كسبلمة أبناء اجملتمع ،البلزـ على أفراد اجملتمع التحلي هبذه النظم كالقوانْب ،الراعية ألمنهم،
ا٤بتخ نذة من أجل سبلمتهم ،قبل النظر إىل اإلجراءات العقابية ٤بخالفة ىذه القوانْب (. )4
ْػ ػ التطهر من أسباب اإلغراء كالفتنة كالتحلي ابلقيم .
"كتتمثل مسؤكلية اجملتمع – كما ىي على ا٢بكاـ – ُب تيسّب أسباب االرتباط ا٢ببلؿ ،إىل
جوار سد أبواب ا٢براـ "( ،)5كنفي مساكئ اجملتمعات الغربية الدخيلة على ٦بتمعات ا٤بسلمْب ،كما
أحدثتو " من بدع منكرة على ٦بتمع ا٤بسلمْب ُب األزايء؛ كاألاثث كا٤بآكل كا٤بشارب ،كاألعراس،
ك٨بتلف ا٤بناسبات ،كالعبلقات بْب الرجاؿ ك النساء ،كغّب ذلك" ( ،)6كتكوين سياج حامي ألبناء
اجملتمع ،من اال٫ببلؿ كشيوع ا١برٲبة ،كآاثرىا الوخيمة ،كما يَبتب عليها من عقاب " كتطبيق الشريعة
ُب كثّب من األمور الٍب ال ٙبتاج إىل سلطاف الدكلة ،كتدخل ا٢بكاـ"( ،)7ا٤برتبطة ابلقلوب ،كتصرؼ
الفرد مع الذات ،ك٩بارستو ٢بياتو الشخصية .
ففي ا٢بديث (( :اي معشر ا٤بهاجرين ٟبس إف ابتليتم هبن كنزؿ فيكم أعوذ ابهلل أف
تدركوىن ،مل تظهر الفاحشة ُب قوـ قط حٌب يعملوا هبا إال ظهر فيهم الطاعوف كاألكجاع الٍب مل تكن
(ُ) مفاتيح الغيب = التفسّب الكبّب.ُٕٔ\َُ ،
(ِ) انظر :فتح البارم بشرح صحيح البخارم البن حجر.ْٓٔ\ُ ،
(ّ) ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـٖ\ج ُٔ\صَُٕ.
( )4انظر :خالد عبد الباقي ا٣بطيب(َُِِـ)السلطات الضبطية ُب مواجهة حوادث ا٤بركر -دراسة نظرية عملية
تطبيقية ،طُ ،مكتبة خالد بن الوليد ،صنعاء ،صّّٕ كما بعدىا.
(ٓ) مبلمح اجملتمع ا٤بسلم الذم ننشده ،صُٖٖ.
(ٔ) ا٤برجع السابق ،صُُٕ
(ٕ) ا٤بصدر نفسو ،صَِٔ.
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مضت ُب أسبلفهم ،كمل ينقصوا ا٤بكياؿ كا٤بيزاف إال أخذكا ابلسنْب ،كشدة ا٤بؤنة ،كجور السلطاف
عليهم ،كمل ٲبنعوا الزكاة إال منعوا القطر من السماء ،كلوال البهائم مل ٲبطركا ،كمل ينقضوا عهد هللا كعهد
رسولو إال سلط عليهم عدكىم من غّبىم ،كأخذكا بعض ما كاف ُب أيديهم ،كما مل ٰبكم أئمتهم
بكتاب هللا إال ألقى هللا أبسهم بينهم)) (. )1

( )1جزء من حديث أخرجو أبو عبدهللا ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ،برقم(ِّٖٔ)جْ/ص ِٖٓ،كقاؿ عنو
صحيح اإلسناد ،كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف ،برقم(َِّْ) جٓ/صِّك (ََُٔٔ)جُّ/صُِّٝ ،بيعهم :من
حديث عبدهللا بن عمر.
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ادلجذث انثبَي:ــ

وصبئم تعزيز انضالو ثني ادلضهًني

وفيه ثالثخ يطبنت-:

ادلطهت األول :احلضجخ.
ادلطهت انثبَي :انرتثيخ وانتعهيى.
ادلطهت انثبنث :اإلعالو.
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متهيد:
٤با كاف السبلـ ُب أكساط ا٤بسلمْب كاجب ديِب ،كىدؼ منشود ،كغاية مرجوة كاف البد من
كسائل ٙبقق ىذه األىداؼ كتَبجم ىذه الغاايت ،ك تعمق دعائم األمن ،ك تقوم مرتكزات السبلـ
بينهم ،كىذا ما نسلط الضوء عليو ُب ا٤بطالب التالية:
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ادلطهت األول :احلضجخ

مفهوم احلسبة.
ا٢بسبة لغة -:اسم من االحتساب ،كمن معانيها األجر ،كحسن التدبّب ،كالنظر ،كمنو قو٥بم:
فبلف حسن ا٢بسبة ُب األمر ،إذا كاف حسن التدبّب لو.
كمن معاين االحتساب البدار إىل طلب األجر كٙبصيلو ،كُب حديث عمر :أيها الناس
احتسبوا أعمالكم فإف من احتسب عملو كتب لو أجر عملو كأجر حسبتو.
ك اسم الفاعل :احملتسب ،أم طالب األجر ،ك من معانيها اإلنكار ،يقاؿ :احتسب عليو األمر
إذا أنكره عليو ،كاالختبار يقاؿ :احتسبت فبلان ،أم اختربت ما عنده (.)1
ا٢بسبة اصطبلحا ىي ":أمر اب٤بعركؼ إذا ظهر تركو ،كاهي عن ا٤بنكر إذا أيظهر فعلو "(. )2
مكانتها كوسيلة للحفاظ على السالم بني ادلسلمني.
٤با كاف ٙبقيق السبلـ بْب ا٤بسلمْب كرعايتو غاية دينية ،جاءت ا٢بسبة ُب اإلسبلـ كسيلة من
الوسائل احملققة ٥بذه الغاية ،كلذلك أمر هللا ا٤بؤمنْب بواجب النهوض بذلك ،قاؿ هللا – تعاىل:-
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﭼ ( ،)3كا٢بسبة " كظيفة دينية" ( "،)4كال ٱبتص األمر كالنهي أبصحاب
الوالايت كا٤براتب ،بل ذلك اثبت آلحاد الناس من ا٤بسلمْب ،ككاجب عليهم"( ،)5كتكتسب صفة
لناس
ر٠بية ُب الدكلة ا٤بسلمة بقياـ كيل األمر " بتعيْب من يتوىل مهمة األمر اب٤بعركؼ  ،إذا أظهر ا ي
تركو ،كالنهي عن ا٤بنكر إذا أظهر الناس فعلو ،صيانة للمجتمع ا٤بسلم من اال٫براؼ ،كٞباية للدين

( )1انظر :القاموس احمليط ،صْٕ ،ك أٞبد بن فارس الرازم(ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ)معجم مقاييس اللغةٙ ،بقيق :عبد
السبلـ دمحم ىاركف ،دار الفكر ،ٓٗ\ِ ،ك إ٠باعيل بن ٞباد الفارايب(َُْٕ ىػ  ُٖٕٗ -ـ)الصحاح اتج اللغة
كصحاح العربيةٙ ،بقيق :أٞبد عبد الغفور عطار ،طْ ،دار العلم للمبليْب ،بّبكت.َُٗ\ُ ،
(ِ) األحكاـ السلطانية.ّْٗ\ُ ،
(ّ) آؿ عمراف.َُْ:
(ْ) ا٢بسبة ،صٕٗ.
(ٓ) ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ،ُِٗ\َُ ،كانظر :األزىار ُب فقو األئمة األطهار ،صِّٓ.
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من الضياع ،كٙبقيقا ٤بصاحل الناس الدينية كالدنيوية ،كفقان لشرع هللا – تعاىل ،)1(" -كإف كاف ال
يستلزـ ابلضركرة لقيامها إذف الدكلة كواها من النصيحة ،الٍب يقوـ عليها مدار الدين ،كتنتهي إليها
األحكاـ( ،)2ففي ا٢بديث عن ٛبيم الدارم( )3هنع هللا يضر أف النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-قاؿ (( :الدين النصيحة)) قلنا:
٤بن؟ قاؿ (( :هلل ،كلكتابو ،كلرسولو ،كألئمة ا٤بسلمْب كعامتهم)) ( ،)4كحٌب ال تصبح أداة تقييد
للفقهاء كالدعاة كا٤بتطوعْب ابألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،أك كسيلة للحكر على اجتهادات
العلماء كالفقهاء ،كتفسّب أحكاـ الشريعة لصاحل التوجو السياسي( ،)5كال تيقيد ابلتعيْب إال" فيما
٘برم فيها التعزير ،كاٚباذ األعواف ،كاستعماؿ القوة ،فهذا الشرط لو كجو مقبوؿ البتنائو على
ا٤بصلحة؛ ألف إابحة ىذا النوع من االحتساب لكل أحد قد يؤدم إىل الفتنة كالفوضى ،ككقع
االقتتاؿ بْب الناس ٕبجة ا٢بسبة ،كابشَباط اإلذف تندفع ىذه األضرار ،فيلزـ اإلذف ،ألف دفع الضر
مشركعا" ( ،)6كأفضل أحواؿ ا٢بسبة ُب القوة ككقوع التأثّب،
كاجب ،كما يستلزمو ىذا الدفع يكوف
ن
كإحبلؿ السبلـ بْب ا٤بسلمْب ،عند اجتماع سلطاف القوة كا٥بيبة ،مع داعي النصح ك ا٤بوعظة ،قاؿ

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ( )7كقاؿ تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﭼ

()8

(ُ) ا٢بسبة ،صِ.
(ِ) انظر :منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم.ُُٓ\ُ ،
الدارم ،أبو رقية :صحايب ،نسبتو إىل الدار بن ىانئ ،من ٣بم(  َْ -ىػ )أسلم سنة
(ّ) ىوٛ :بيم بن أكس بن خارجة
ٌ
ٗ ىػ ،سكن ا٤بدينةٍ ،ب انتقل إىل الشاـ بعد مقتل عثماف فنزؿ بيت ا٤بقدس ،كىو أكؿ من أسرج السراج اب٤بسجد
ككاف راىب أىل عصره كعابد أىل فلسطْب ،ركل لو البخارم كمسلم ُٖ حديثا ،مات ُب فلسطْب ،انظر :أسد

الغابة ،ِْٖ\ُ ،كاإلصابة. ْٖٕ\ُ،
(ْ) أخرجو مسلم ،ابب بياف أف الدين النصيحة ،برقم(ٓٓ) جُ\صْٕ.
( )5انظر :عبد اجمليد الصغّب(ُُْٓق)الفكر األصويل ك إشكالية السلطة العلمية ُب اإلسبلـ ،دار ا٤بنتخب العريب،
بّبكت ،صُُّ.
( )6أصوؿ الدعوة ،صَُٖ.
( )7ا٢بديد.ِٓ:
( )8النحل.ُِٓ:
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احلسبة و دورىا يف خدمة السالم بني ادلسلمني.
٤با كانت ا٢بسبة احدل الوسائل ا٤بتبعة كا٤بشركعة إلحبلؿ السبلـ بْب ا٤بسلمْب ،فلها غاايهتا
ا٤برجوة ،كآاثرىا ا٤بلموسة ُب حياة الناس ،كرعاية أمنهم ،كالٍب هتدؼ إىل ٙبقيق الغاايت التالية:
ُ ػ ػ " إصبلح دين ا٣بلق ،الذم مٌب فاهتم خسركا خسراان مبيننا ،كمل ينفعهم ما نعموا بو ُب الدنيا،
كإلصبلح ما ال يقوـ الدين إال بو من أمر دينهم.
كالشريعة إ٭با جاءت أبحكاـ ٙبفظ على الناس الكليات ا٣بمس ،أك ا٤بصاحل العليا ا٣بمس
كىى :الدين كالنفس كالعقل كالنسل كا٤باؿ ،فكل األحكاـ الشرعية ُب ىذا ا٣بصوص إ٭با ىي أكامر
كنواهو للحفاظ على ىذه الكليات ،كا٢بسبة إ٭با تسعى للتحقق من تطبيق ىذه األكامر ،كااللتزاـ

ابلنواىي" ( )1كتركها " أقبح من مواقعة ا٤بعصية" ( " ،)2كالوابؿ الذم يَبتب على ترؾ ا٢بسبة أعظم
من الوابؿ الذم يَبتب على ا٤بعصية ،فكاف التوبيخ على ترؾ ا٢بسبة أعظم"

،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮤ

()3

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼ (.)4

ِػ ػ"بناء الضمّب االجتماعي  -الوازع ا١بماعي  -الذم ٰبوؿ دكف ىتك مبادئ اجملتمع ا٤بسلم
كقواعده ،كآدابو العامة ،كأعرافو ،ذلك أف للبيئة االجتماعية أٮبية قصول ُب سلوؾ أفراد اجملتمع ،فإذا
كاف للمجتمع قواعد مرعية ،كآداب ٧بفوظة ،كمبادئ ٧بمية من سلطاتو ،صعب على العصاة ا٣بركج
عليها ،كتريب ُب أنفسهم ا٢بياء من ٨بالفة اجملتمع ،كا٣بركج عليو ،أما إف كانت ىذه ا٤ببادئ،
كالقواعد منتهكة من غالب أفراد اجملتمع ،كمل تكن ىناؾ سلطة تسعى للحفاظ عليهإ ،بجة أف تلك
األمور من الشئوف ا٣باصة ،سهل على األفراد ا٣بوض ُب ا٤بنكرات ،بل إف العصاة يغركف الصا٢بْب
بسلوؾ اهجهم؛ ألف الناس ٰببوف التشبو ببعضهم بعضا ،لذا قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ
( )1ا٢بسبة البن تيمية ،صّ.
( )2انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاكم(ُُْٖ ىػ)أنوار التنزيل كأسرار التأكيلٙ ،بقيق :دمحم عبد الرٞبن ا٤برعشلي،
طُ ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.ُّْ\ِ ،
(ّ) أٞبد بن دمحم بن ا٤بهدم(ُُْٗ ىػ)البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اجمليدٙ ،بقيق :أٞبد القرشي ،حسن زكي ،القاىرة،
القاىرة.ٕٓ\ِ ،
(ْ) ا٤بائدة.ّٔ:ِٔ:
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ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﰈﭼ

()1

كأمر هللا تعاىل أف تكوف العقوابت الشرعية علنية؛ حٌب يتعظ الناس بعذاب

غّبىم ،فقاؿ بعد أف ذكر عقاب الزانة :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ( )2كما
أمر النساء اب٢بجاب ،كعدـ إبداء الزينة لغّب احملارـ ،بل كأمرىن بعدـ التلْب ُب الكبلـ ٗبا يثّب
الرجاؿٍ ،ب بعد ذلك كلو ،أمر كبل من الرجاؿ كالنساء بغض البصر؛ منعا للفتنة ا٤بثّبة للشهوة"(.)3
ّػ ػ "استقامة ا٤بوازين االجتماعية ،كاتزاف ا٤بفاىيم كاستقرارىا؛ حٌب ال ينقلب ا٤بنكر معركفا ،كا٤بعركؼ
منكرا ،لذا ٪بد أف من أشد األمور خطورة انتشار ا٤بنكراتٍ ،ب تواطؤ اجملتمع على السكوت عنهاٍ ،ب
قبو٥با أخّبا ،فإذا بلغت ا٤بنكرات درجة القبوؿ عند الناس ،كذلك أبف يركىا أمورا معتادة ،ال حاجة
الستنكارىا فضبل عن اإلنكار على مرتكبيها ،إذا بلغ ا٢باؿ إىل ىذا ا٢بد ،فإف اجملتمع يفقد موازينو
ا٤بستقيمة ،كتذكب مفاىيمو الصحيحة ،لكل القيم الفضيلة ،كعندئذ يعجز كل قانوف عن التأثّب ُب
الناس ،كال سيما القوانْب الوضعية ،الٍب تقوـ على مبدأ عدـ التدخل ُب ا٢برايت الشخصية ،فلو
نظران إىل كثّب من اجملتمعات اإلابحية ٪بد أف األمور قد انفلتت من يد السلطات ،إذ أصبح اجملتمع
ال يستنكر سلوؾ اال٫براؼ كالشذكذ ،كالسلطة ال تقدر على ٧باربة الرذائل ،كا٤بخدرات كا١برائم ،الٍب
يعتدل فيها على حرمات الناس ،بينما ٪بد اجملتمعات اإلسبلمية  -على كجو العموـ -ال تزاؿ
ٙبتفظ أبصو٥با كمبادئها٩ ،با ٯبعل السلوؾ اال٫براُب كالشذكذ كا٣بركج على قيم اجملتمع أمورا
مستقبحة ،كمستنكرة من عامة الناس " (. )4
ْ " -دفع العقاب العاـ من هللا تعاىل ،كمنع حاالت الفساد ا١بماعي ذلك أف فشو ا٤بنكرات
كظهور الفساد يستحق العقاب من كجهْب:
األكؿ :إف ارتكاب تلك ا٤بنكرات موجب للعقاب.

(ُ) النور.ُٗ :
(ِ) النور. ِ :
(ّ) ا٢بسبة ،صْ.
( )4ا٤بصدر نفسو ،صْ.
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الثاين :إف السكوت عن ىذه ا٤بنكرات من غّب أصحاهبا موجب آخر للعقاب ،لذا قاؿ هللا – تعاىل-
٧بذرا ىذه األمة أف تسكت عن ا٤بنكر"( )1ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ( ،)2كذلك حٌب ال ٰبل هبم مثل ما حل ٗبن قبلهم،
الذين حكى هللا تعاىل حا٥بم ُب قولو :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ( ،)3كقاؿ رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص (( :ما من قوـ يعمل فيهم اب٤بعاصي ٍب يقدركف أف يغّبكا كال يغّبكف إال يوشك أف يعمهم هللا
بعقاب)) (.)4
لوازم دور احلسبة كمعزز للسالم.
إف الكبلـ عن الشيء يستلزـ العلم بو ،ك ا٢بسبة كالقياـ هبا تستلزـ العلم ٗبا ٯبب كٗبن يصلح
٥با ،حٌب ٙبقق ا٤بقصد الشرعي من إقامتها كتكوف كسيلة انفعة ،كطريقة انجعة ،إلحبلؿ األمن
كالسبلـ بْب ا٤بسلمْب ،ك ما جاء من اشَباطات الفقهاء ُب احملتسب ،كما يتعلق ٗبوضوع ا٢بسبة ٲبثل
الطريقة الصحيحة ُب القياـ اب٢بسبة ا٤بعززة للسبلـ بينهم.
حيث يشَبط الفقهاء ُب القائمْب هبا اإلسبلـ٤ ،با فيو من " السلطنة كعز التحكيم"( ،)5كليس
ذلك لكافر ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

()6

كالتكليف

ابعتباره شرط الوجوب ،ك إف صح من الصيب ( ،)7كالقدرة " ،كىي ىنا متحققة أبصحاب الوالايت
الوالايت من األئمة كالوالة ،كالقضاة كسائر ا٢بكاـ ،فإاهم متمكنوف بعلو اليد ،كامتثاؿ األمر،

( )1ا٢بسبة ،صْ.
( )2األنفاؿ.ِٓ :
(ّ) ا٤بائدة. ٕٗ :ٕٖ:
( )4سبق ٚبرٯبو :صَُّ.
(ٓ) دمحم بن دمحم القرشي(د ت)معامل القرية ُب طلب ا٢بسبة ،دار الفنوف «كمربدج»صٖ
(ٔ) النساء.ُُْ :
(ٕ) انظر :احياء علوـ الدين،ُِّ\ِ ،ك معامل القرية ،صٖ،كا٢بسبة البن تيمية،صِٔ.
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ككجوب الطاعة كانبساط الوالية"

()1

يدؿ عليو قولو تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﭼ(.)2
كالعلم أبحكاـ الشريعة عموما قاؿ النوكم -رٞبو هللا " :-إ٭با أيمر كينهى من كاف عا٤بان ٗبا أيمر
بو كينهى عنو ،كذلك ٱبتلف ابختبلؼ الشيء" ( ،)3ك معرفة كاقع الناس ،كا٢باؿ كأساليب ككسائل
التعامل بينهم " ،فًإف من مل يعرؼ الواقع ُب ا٣بلق ،كالواجب ُب الدين ،مل يعرؼ أحكاـ هللا ُب
عباده ،كإًذا مل يعرؼ ذلك ،كاف قولو كعملو ٔبهل ،كمن عبد هللا بغّب علم ،كاف ما يفسد أكثر ٩با
يصلح "( ،)4كالعدالة الٍب ٛبنع من اقَباؼ كبّبة أك صغّبة دالة على ا٣بسة ،أك مباح ٱبل اب٤بركءة ،إىل
إىل ما على احملتسب من اإلخبلص هلل ،ك التحلي اب٢بلم ك الرفق ك الصرب ( ،)5ك ٛبثل القدكة فيما
أيمر بو كينهى عنو ،فقد ذـ سبحانو علماء السوء من بِب إسرائيل فقاؿ تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ( )6كيعظم أثر ا٢بسبة على
كقائما ُب
ظاىرا ن
السبلـ ا٤بنشود بْب ا٤بسلمْب فيما يلزـ ٫بو ذات ا٤بوضوع لبلحتساب " أف يكوف ن
ا٢باؿ ،كمتف نقا على حكمو"( ،)7كيشمل جوانب االعتقاد كالعبادات ك ا٤بعامبلت (. )8
فبهذه الغاايت ،كٙبت ىذه الشركط٪ ،بزـ القوؿ ُب أف ا٢بسبة ُب اإلسبلـ ،كسيلة انفعة،
كطريقة ٦بدية ،لتعزيز أركاف السبلـ ،كتوطيد مرتكزاتو بْب ا٤بسلمْب.

(ُ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية.ِّْ\ُٕ ،
(ِ) ا٢بج.ُْ :
(ّ) ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،ـُ\ج ِ\صِّ.
(ْ) جامع الرسائل البن تيمية.َّٓ\ِ ،
(ٓ) انظر:االستقامة ،ُِّ\ِ،ك تقي الدين أٞبد بن تيمية(ُُْٖىػ)األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،طُ ،كزارة
الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ،السعودية صَِ.
( )6البقرة.ْْ :
( )7اصوؿ الدعوة.ُٖٗ ،
( )8انظر :ا٤برجع السابق ،صُِٗ.
178

ادلطهت انثبَي :انرتثيخ و انتعهيى

مفهوم التبية و التعليم.
العلم لغة :من ىعلً ىم ،يػى ٍعلى يمً ،ع ٍلمان ،كىو نقيض ا١بهل ،تقوؿ :رجل عبلٌمة ،كعبلٌـ ،كعليم (.)1
ك(رىب – يريب) ٗبعُب نشأ كترعرع
كالَببية لغة :من الفعل (راب – يربو)أم زاد ك٭با ى
ييرب) ٗبعُب أصلحو ،كتوىل أمره ،ك ساسو كقاـ عليو (. )3

()2

ك(رب-
ن

ك الَببية كالتعليم اصطبلحا -:تعِب" تنمية ٝبيع جوانب الشخصية اإلسبلمية الفكرية
كالعاطفية كا١بسدية كاالجتماعية كالعلمية ،كتنظم سلوكها على أساس مبادئ اإلسبلـ كتعاليمو،
بغرض ٙبقيق أىداؼ اإلسبلـ ُب شٌب ٦باالت ا٢بياة " (. )4
دور التبية والتعليم كمعزز للسالم بني ادلسلمني.
ال مرية ُب أف الَببية كالتعليم أبنظمتها كمؤسساهتا كمناىجها ،كانت كالتزاؿ ا١بهة ا٤بسؤكلة عن
ا٤بستقبل للشعوب ركحيا كماداي ،ك بناء ثقافة السلم كا٢برب ،كواهما ٲبثبلف مصنع بناء الرجاؿ،
كٚبريج األجياؿ ،كتنوير العقوؿ ،كتوجيو السلوؾ ،ك أداة تطعيم عبلجي ،أك مناعي ،ألم جيل حوؿ
أم فكر أك أشخاص أك توجو ،كما أاها معيار تقوًن ٢باؿ األمم ،ككسيلة توظيف لتقدـ الشعوب،
كقياس مدل اهضتها كتطورىا كتقدمها ،كما قد تكوف كسيلة ىدـ ألم أمة ،كأداة تدمّب ٤بقدراهتا،
كهتميش لدكرىا ،كترسيخ ٚبلفها كأتخرىا

()5

( )1انظر :ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم ،كتاب العْبٙ ،بقيق :مهدم ا٤بخزكمي ،ك إبراىيم السامرائي ،دار كمكتبة ا٥ببلؿ،
بّبكت ،ُِٓ\ِ ،ك معجم مقاييس اللغة.َُٗ\ْ ،
( )2انظر :ا٤بعجم الوسيط ،صِّٔ ،ك الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية.َِّٓ\ٔ ،
( )3انظر :معجم مقاييس اللغة ،ِّٖ\ِ،ك لساف العرب،َُْ\ُ ،
( )4حلمي طو رشيد(ُٖٔٗـ)الَببية اإلسبلمية كأساليب تدريسها ،دار األرقم ،عماف صٗ.
( )5انظر :سلسلة كتاب األمة :قطب مصطفى سانو (ربيع أكؿ ُّْٓق) مناىج العلوـ اإلسبلمية كا٤بتغّبات العا٤بية،
السنة الرابعة كالثبلثوف ،إدارة البحوث كالدراسات اإلسبلمية ،قطر ،العدد(َُٔ) صُْ كما بعدىا.
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كقد قاؿ الَبمذم(-)1رٞبو هللا ": -صبلح ٟبسة ُب ٟبسة :صبلح الصيب ُب ا٤بكتب ،كصبلح الفٌب
ُب العلم ،كصبلح الكهل ُب ا٤بسجد ،كصبلح ا٤برأة ُب البيت ،كصبلح ا٤بؤذم ُب السجن " (.)2
كالَببية كالتعليم من القضااي الٍب ٙبتاج إىل مراجعة مستمرة ُب صياغة األىداؼ الصحيحة،
كإعداد كتوفّب الكفاءات العاملة ،كتقدير جهودىا ك اإلبداع ،كالتجديد ُب الوسائل ا٤بتبعة ،كالتقييم
الدائم كالدقيق لكل جوانب أداء الَببية ،ك٨برجات التعليم ،ألف صبلح اإلنساف ال يستقيم إال إذا
حسن أتديبو ،كصلح تعليمو ،كطبع على الطابع النبوم ُب شكلو كموضوعو ،كُب مادتو كصورتو ،كما
()3

كاف يتعلم النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -من جربيل،

ككما كاف يعلم أصحابو  -مهنع هللا يضر " ،)4( -كهللا جل كعبل

جعل صفيو  -ملسو هيلع هللا ىلص -معلما ألمتو قوال كفعبل "(.)5
كمن منبع ىذه األٮبية يتوجب التوجو ٫بو مراجعة مناىج العلوـ ُب البلداف اإلسبلمية أىدافا
ك٧بتوايت ،ك أساليب ككسائل ،للتطوير كاإلصبلح ،حٌب تؤٌب ٜبرهتا ،كٙبقق نتائج إٯبابية تعزيزا
لؤلمن ،كترسيخا لقيم السبلـ بْب ا٤بسلمْب ،كالٍب ٙبتاج إىل اآلٌب-:
ُػ ػ التوجيو كاإلصبلح األمثل ٤بناىج الَببية كالتعليم بتحديد مصطلح كاضح ،كمفهوـ دقيق ٰبدد
ا٤بفاىيم كا٤بصطلحات ،كا٤بواضيع ا٤بطركحة ُب مناىج الَببية كالتعليمٗ ،با يغرس كينمي أخبلؽ
كعادات سليمة ُب نفوس الناشئة تتفق مع الفكرة اإلسبلمية ،ك ٗبا ال يسمح ابالعتداء على
( )1دمحم بن عيسى بن سورة السلمي البغوم الَبمذم ،أبو عيسى(َِِٕٗٗ-ق) كىو من أئمة علماء ا٢بديث كحفاضو،
من أىل ترمذ ،على اهر جيحوف ،الواقع ُب آسيا الوسطى ،تلميذ للبخارم ،شاركو ُب بعض شيوخو ،ك كاف=يضرب
بو ا٤بثل ُب ا٢بفظ ،من تصانيفو" ا١بامع الكبّب" ا٤بعركؼ بسنن الَبمذم ،أحد كتب ا٢بديث الستة ،ك" الشمائل
احملمدية" كالتاريخ" ك" العلل" ُب ا٢بديث ،انظر :عبد الكرًن بن دمحم السمعاين(ُِّٖ ىػ  ُِٗٔ -ـ) األنساب،
ٙبقيق :عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي كغّبه،طُ٦ ،بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ،حيدر آابدّ\ِْ ،ك األعبلـ
للزركلي.ِِّ\ٔ،
( )2سّب أعبلـ النببلء.ُْْ\ُّ ،
ا٤بركزم(د ت) الزىد كالرقائق ،كمعو :لنعيم بن ٞباد ،الزىدٙ ،بقيق :حبيب الرٞبن
( )3انظر :عبد هللا بن ا٤ببارؾ ٍ
األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بّبكتِ\ِّ،ك أٞبد بن شعيب النسائي (َُْٔق)عمل اليوـ كالليلةٙ ،بقيق:
فاركؽ ٞبادة ،طِ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكتُ\َّٓ.
( )4انظر :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ.ِٗ \َُ ،
( )5اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حباف.ّٔٓ\ٔ ،
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الكليات ،كالثوابت ا٤بتواترة ،كيعمق بعد القلوب ،ك يقوم حواجز ا٢بدكد

()1

" بفعل ما تشهده

الساحة الفكرية ا٤بعاصرة من دعوات عشوائية مر٘بلة متسرعة ،هتدؼ إىل تغيّب مناىج العلوـ
اإلسبلمية أبىدافها ك٧بتوايهتا كأساليبها ،كطرؽ التقوًن فيها تغّبا عشوائيا تتحقق من خبللو غاايت
مشبوىة ،كأىداؼ منكورة ٦بهولة ،ال ٛبت أبدىن صلة بواقع األمة ،كتطلعاهتا كآما٥با "( ،)2كالسعي
ا٢بثيث للتأثّب ُب مناىجنا كتكريس القيم ا٤بهددة للسلم بْب ا٤بسلمْب الظاىر منذ القرنْب األخّبين
من الزمن ،بفقد ركح االنتماء ا١بماعي لؤلمة ،بعد تقسيمها دكيبلت ،كتكريس ثقافة ا٢بدكد
ا٤بصطنعة بْب الدكؿ ا٤بسلمة ،كإذكاء ركح االنتماء القومي بْب شعوهبا ،كشغل مساحة كاسعة ُب
مناىج التعليم ،لَبسيخو ُب عقوؿ الطبلب ،كثقافة األجياؿ ،مع أف األحرل االقتصار على تقدًن
الواقع ا٤برير ُب مساحة عرض يتسع مضمواها ٤با يعزز ُب نفوس الناشئة األمل من ا٣بركج من ٨باطر
ىذا االنقساـ ،كالتقسيم ا٤بهدد لوحدة كفكر كأمن ا٤بسلمْب ،كالسبلـ بينهمُ ،ب رؤية علمية ٘بمع
ا١بميع ،كتوحد الكل (. )3
ِػ ػ تضمْب مناىج التعليم رؤية اسبلمية صحيحة فيما يدكر كيتحرؾ ُب الواقع اإلسبلمي ا٤بعاصر،
كخاصة منها تلك األساليب التعليمية كالَببوية ،الٍب تقوـ على تكريس مبدأ تكميم األفواه ،كمصادرة
ا٢برايت ،كاالعتداء على حرية التفكّب كالتعبّب ،أك الٍب تقوـ على تعليم كتدريب النشء على االعتزاز
ابلذات ُب غّب ٧بلو ،كرفض رأم اآلخر ،كالشعور ابلعلو كاالستعبلء ُب األرض (.)4
كما ٯبرم على الساحة السياسية ُب البلداف اإلسبلمية من سوء فهم ك٩بارسة كتعليم٥ ،بذا كلو
يشكل خطران كبّبان يتعاظم مع األايـ اإلحساس بو؛ ٩با قد يؤدم اىل زايدة التدخل األجنيب ُب ا٤بناىج
الدراسية ،كبث ا٤بفاىيم الذم يرتضيها النظاـ الدكيل األكحد٩ ،با يلقي العبء الثقيل على
ا٢بكومات ،كالشعوب اإلسبلمية ٢بماية نظمها الَببوية ،من أم تدخل أجنيب ُب صياغة كٙبديد
( )1انظرٝ :باؿ دمحم ا٥بنيدم(ُِْٕقََِٔ-ـ) تربية الطفل ُب اإلسبلـ ،طُ ،دار اهر النيل صُٔ.
( )2مناىج العلوـ اإلسبلمية كا٤بتغّبات العا٤بية ،صَٕ.
( )3انظر :كتاب اإلسبلـ اليوـ(ُِْٓق)حصاد الكتب ،قراءة ُب أىم ما صدر عن دكر النشر خبلؿ عاـ(ُِْْق)
دار احملقق ،الرايض ،العدد(ٖ)صِْ ،ك مناىج العلوـ اإلسبلمية كا٤بتغّبات العا٤بية  ،صّْ.
( )4انظر :مناىج العلوـ اإلسبلمية كا٤بتغّبات العا٤بية ،صُٕ ،ك عبد الكرًن بكار(ُِّْقَُُِ-ـ)حوؿ الَببية
كالتعليم ،طّ ،دار القلم ،دمشق صٖٖ.
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مادة ا٤بقررات الدراسية الدينية كاإلنسانية ،كيضاعف عراقيل مواكبة التعليم لنظم كمستجدات علوـ
الصناعات ،كالتكنو ١بيا ا٢بديثة ،ك يزيف كعي الطبلب ،إما اب٤بذكور فيو ،أك ا٤بسكوت عنو(،)1
"فإف الزيف يغتصب ا٢بقيقة ،كالصمت يغتا٥با"). (2
ّػ ػ تبصّب ا٤بربوف ا٤بتعلمْب بعظمة اإلسبلـ ُب ترسيخ قيم األمن ك السبلـ بْب ا٤بسلمْب ،كدحر الشر
كالزيف كالفساد ،كالتخلق بنظاـ اإلسبلـ كطريقتو ،كمنهجو الذم ٰبل ُب األمة االستقرار كاألمن،
كالسعادة ٧بل الفوضى ،كا٣بوؼ كالشقاء ،كبياف ا٢بقائق التارٱبية ،كالواقعية ا٢بقيقية ،كضرب
األمثاؿ " :إف ىذا اإلسبلـ ىو دين ا٢بياة ،كدين اإلنسانية ،كدين الوعي ،كالَببية كاإلصبلح ،كحينما
هتتدم البشرية هبديو كتستقي األمم من معينو ،كأتخذ الدكؿ ٗببادئو كتشريعو ،فإف السبلـ ُب العامل
يسود ،كمعامل اجملتمع الفاضل تَباءل لؤلعْب ٔببلء ككضوح ،كيعيش الناس ُب ظبلؿ اإلسبلـ سعداء
آمنْب "(. )3

( )1انظر :فاتن دمحم عبد ا٤بنعم (ََِٗـ)التخطيط االسَباتيجي للتعلم عن بعد بْب النظرية كالتطبيق ،طُ مكتبةابن
سيناء ،القاىرة صِّٓ
( )2نبيل النواب كاندر نرجاين(ُٖٖٗـ)مستقبل التعليم كالبطالة ُب الوطن العريب ،نشر ا٤بعهد العريب للتخطيط ابلكويت،
دار طبلس ،دمشق صّٕ.
( )3عبدهللا انصح علواف(َُُْقُُٖٗ-ـ) تربية األكالد ُب اإلسبلـ ،طّ ،دار السبلـ ،بّبكت.ُٔ\ُ،
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ادلطهت انثبنث :اإلعالو

مفهوم اإلعالم.
اإلعبلـ لغة :يدؿ على اإلخبار ،ك النبأ ،كالتعلم(،)1
ك ليس ٤بفهوـ اإلعبلـ تعريف ٧بدد إال من ا٤بمكن القوؿ أنو " :االتصاؿ ٔبماىّب الناس،
ك٨باطبتها اب٣برب كالفكرة ،كا٤بعلومات كالرأم ،كنقل العلم إليها ابلطرؽ كالوسائل ا٤بناسبة
الفعالة" (.)2
دور اإلعالم كوسيلة لتعزيز للسالم.
" اإلعبلـ؛ يعترب ظاىرة فنية خطّبة ،كلدهتا ا٢بضارة ا٢بديثة ،كالدة جديدة ،أمدهتا بطائفة من
اإلمكانيات العظيمة ،ضاعفت قيمتها ،كجعلتها قوة كبّبة ،ال تستغِب عنها الشعوب ،كال ا٢بكومات
ُب العصر الذم نعيش فيو" ( ،)3كإف عدت الكلمة ا٤بقركءة ،ىي :كسيلة اإلعبلـ األكىل (.)4
ك قد انتهج األكائل ُب اإلعبلـ أساليب ككسائل ،كإمكاانت متاحة ك٧بدكدة ،كا٤بناداة كالبعوث
كالشعر ،كاستخداـ ا٢بماـ الزجاؿ ،إليصاؿ الرسائل( ،)5كا٤بناكر إبيقاد النّباف على ا١بباؿ ،كاألماكن
ا٤برتفعة ،لئلعبلـ ٕبصوؿ أمر ُب شأف السلم كا٢برب (.)6
" كا٢بق إننا إذا قلنا عن العصر الذم نعيش فيو أنو(عصر اإلعبلـ) مل نكن مبالغْب ُب القوؿ،
كإذا أضفنا أبنو (عصر الدعاية) مل نكن مسرفْب ُب الوصف ،ك إذا أشران إليو أبنو(عصر
( )1انظر٨ :بتار الصحاح ،صُِٕ ،ك أيوب بن موسى ا٢بسيِب (د ت)الكليات معجم ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ
اللغويةٙ ،بقيق :عدانف دركيش ك دمحم ا٤بصرم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت صُْٖ.
( )2سلسلة دعوة ا٢بق الشهريةٞ :بد عبد الواحد(ذك ا٢بجةَُْْقُْٖٗ-ـ) ،اإلعبلـ ُب اجملتمع اإلسبلمي ،السنة
الثالثة ،العدد (ّّ) ،إدارة الصحافة كالنشر ،رابطة العامل اإلسبلمي ،مكة ا٤بكرمة ،صَِ.
( )3عبد اللطيف ٞبزة(ُٓٔٗـ)اإلعبلـ لو اترٱبو كمذاىبو ،دار الفكر العريب ،مصر ا١بديدة صّ.
( )4انظر :حسْب فوزم النجار(ُْٖٗـ) اإلعبلـ ا٤بعاصر ،سلسلة اقرأ ،صُُ.
( )5انظر :دمحم بن دمحم ا٤باتريدم(ُِْٔ ىػ) أتكيبلت أىل السنةٙ ،بقيق٦ :بدم ابسلوـ ،طُ ،دار الكتب العلمية،
بّبكتُ\ْٗ ،ك جواد علي(ُِِْىػ)ا٤بفصل ُب اتريخ العرب قبل اإلسبلـ ،طْ ،دار الساقي ،بّبكت.ُٕ/ُٕ،
( )6انظر :أٞبد بن ٰبٓب القرشي (َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ)التعريف اب٤بصطلح الشريف ،عِب بتحقيق كضبط كتعليق
حواشيو :دمحم مشس الدين ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت صِٗٓ ،ك صبح األعشى .ُّٔ\ُ،
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الشعوب)الٍب تعتمد اعتمادان اتما على اإلعبلـ كالدعاية ،مل نبعد عن ا٢بقيقة ،كمل نتجاكز الواقع
()1

ا٤بلموس"

لتعدد كسائل اإلعبلـ ا٤بقركء كا٤برئي كا٤بسموع ،كسرعة النقل ا٤بباشر ،كمن مواطن

ا٢بدث ،بل كتوثيق أحداث عند كقوعها ،بفعل أجهزة الرقابة ،كالتصوير ا٢بديثة.

أثر االعالم على السالم بني ادلسلمني اليوم.
يعد االعبلـ كسيلة أتثّب انجح على مستول ا٢بكاـ كاحملكومْب ،كقرار الدكؿ ُب األمن كالسلم،
كإعبلف التهدئة كا٢برب( ،)2كعلى مستول أكساط الشعوب ،ككسيلة صيانة مصاحل األفراد،
كا١بماعات ،كاحملافظة على ٠بعة ا١بميع ،كرعاية ا٤بصاحل العامة ،كتفضيلها على ا٤بصاحل ا٣باصة،
كا٢بيلولة دكف اإلضرار ابلصاحل العاـ ،عند كجود خطة إعبلمية صحيحة يكرسها اإلعبلـ ٣بدمة أمن
ك سبلـ الناس ( ،)3بعيدا عن عرض مشاىد القتاؿ كالرعب ،ك أفبلـ ا١بنس ا٤بثّب للغرائز ،ا٤بولد
لتنامي الشعور اب٣بوؼ على النفس كالعرضُ ،ب بركز إعبلمي سافر ببل مسوغ ٢بياة األفراد
ا٣باصة (.)4
إذ من أسباب ظهور العنف أسباب ثقافية من سوء استخداـ اآللة االعبلمية " ُب زايدة موجة
التغريب الفكرم ،كالسلوكي ُب اجملتمع ،األمر الذم ٱبلق رد فعل عنيف ،من قبل بعض ا١بماعات
االسبلمية ،ىذا إىل جانب اىتزاز بعض القيم األصيلة ،كاحَباـ العمل ،كالعلم كاألمانة ،كبركز قيم
دخيلة مبتذلة ،كرستها سنوات االنفتاح االستهبلكي ،كتبنتها بعض الفئات ،كالعناصر االجتماعية،
الٍب حققت مكاسب مادية كبّبة ،دكف جهد إنتاجي يذكر ،فضبل عن تركيج كسائل االعبلـ ٥بذه
( )1اإلعبلـ لو اترٱبو كمذاىبو ،صٖ.
( )2انظر :العماد حسن توركماين(د ت) الدىاء ُب ا٢برب ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت صُْٗ.
( )3انظر :اإلعبلـ لو اترٱبو كمذاىبو ،صُّٖ.
( )4انظر :دمحم حساـ الدين( ُِّْقََِّ-ـ)ا٤بسؤكلية االجتماعية للصحافة ،طُ ،الدار ا٤بصرية اللبنانية ،القاىرة
صِٕ كما بعدىا.
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القيم ،كاإلعبلء ُب ٩بارستها كأتكيدىا"( ،)1كعدـ كضع أحداث العنف ُب حجمها الطبيعي،
كا٤بعا١بة االعبلمية ا٣بربية ا٥بادئة٩ ،با يثّب مشاعر ا٣بوؼ ُب أكساط الناس ،كيولد الشعور" على أاهم
رىائن ُب يد اإلرىاب ،أك تقدٲبهم على أاهم أمة مكبوتة ،تقوـ ٝباعة (٦باىدة)ابستعادة حقوقهم
السليبة من النظاـ الباطش"(.)2
االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم لتعزيز السالم بني ادلسلمني:
يعد اإلعبلـ سبلح ذك حدين ،ككسيلة فيها ا٣بّب كالشر ،تنتج ٨برجات كفق استخداـ البشر،
كميوؿ الناس ،كا٘باىات الدكؿ كسياستها الٍب تريد ٙبقيقها من خبلؿ االعبلـ ،كلعل أبرز ما ٰبتاج
إليو ا٤بسلموف اليوـ ُب التوجيو االعبلمي على صعيد إرساء األمن كالسبلـ بينهم يتمثل ُب اآلٌب-:
ُ -التحرر االعبلمي من ىيمنة الشركات االعبلمية الدكلية ،الٍب تسعى إلذكاء ركح ا٣ببلؼ بْب
ا٤بسلمْب ،كإبراز ا١بوانب ذات الطابع السليب ُب أكساطهم ،من هتويل حوادث القتل كالعنف ،ك
أخبار الكوارث ،كالتغطية االعبلمية لؤلزمات السياسية ،كاالنقبلابت كالثورات ،ك٘باىل التغطية
اإلعبلمية ألم حدث ذا طابع تنموم بناء لؤلمة ،كإظهار مضامْب بث غّب مرغوب فيو ،يؤثر سلبا
على الثقافات كالعادات ،كا٤بثل القيمة ُب أكساط ا٤بسلمْب ،كيثّب النزاعات ،كالتوترات بْب الدكؿ،
كل ذلك ٯبعل ىذه الوسيلة ٛبارس أتثّبا قواي على األفراد ُب الدكؿ اإلسبلمية ،كهتدد أمن كسلم
ا٤بسلمْب ،بفعل التكريس اإلعبلمي ،الذم ال يقل خطورة على ا٤بسلمْب من حقبة االستعمار ،كإف
اختلفت الوسائل ،كاألدكات (. )3
ِ -تقدًن برامج انفعة كجادة ،كبديلة عن ا٤بواد االعبلمية ا٤بستوردة ،إذ لؤلسف أف األغلبية من
الربامج تكرس قيم التفاىة ،كتسلط األضواء كثّبا على جوانب سلبية من ٩بارسات بعض أفراد
اجملتمع بشكل سيء ،كمساحة كبّبة ُب العرض للمسلسبلت كاألفبلـ٩ ،با يعطي ا٤بشاىد نوع رضى،
( )1ا٤بسؤكلية االجتماعية للصحافة  ،صُِِ.
( )2ا٤برجع السابق ،صِِٓ.
( )3انظر :عادؿ سراج مرداد(ُِِْقََُِ-ـ) التوجهات ا٤بعاصرة لئلعبلـ الدكيل ،مركز ا٤بلك فيصل للبحوث
كالدراسات اإلسبلمية،صِّ كما بعدىا.
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أك دافعية للتقليد ٤بثل تلك ا٤بمارسات عندما يرل نفسو ٧بتاجا إليها ،كعلى افَباض أحسن األحواؿ
ال تشهد إخراج فِب إٯبايب(معا١بات) ٤بثل ىذه السلبيات إال اندران ،كُب مساحة ضيقة ال ٘بدم نفعا
بعد التكريس السليب ،كالعرض السافر ،ا٤بمتنع معو قبوؿ جوانب ا٤بعا١بة لتلك السلبيات ،انىيك عن
برامج األطفاؿ ا٤بتنكرة للدين كالقيم كاألخبلؽ ،كا٤بفرطة ُب اإلاثرة ك ا٣بياؿ ،احملرضة على العنف
كا١برٲبة ( )1الٍب" عندىا ٱبلط األطفاؿ بْب الواقع كا٣بياؿ ،كيتعرضوف للتأثّب الضار ابستمرار ،كيركف
اجملرـ بطبل خفيف الظل ،كالقانوف ال ينتصر إال ُب النهاية ،كرجل الشرطة موضع هتكم كسخرية،
كالقاضي إنساان مَبددا كمضحكا ،فإف احتماؿ عدـ التأثّب بذلك جد عسّب" (. )2
ّ  -إسباغ االعبلـ ابلسبغة اإلسبلميةُ ،ب صياغة األىداؼ ،كأثناء البث ،كالعرض  -من الصدؽ
كالعفة كاألمانة ك ا٢بياء ،كسائر أخبلؽ اإلسبلـ ،كإشاعتها -كتوثيق ا٤بصادر ،ك٩بارسة الوظائف،
كالتحديث ُب الوسائل كاألساليب ،كالتوجيو للرأم العاـٗ ،با ٱبدـ الدين ،كيعزز مرتكزات السبلـ بْب
ا٤بسلمْب( ،)3مع سبق اإلعداد لرجل اإلعبلـ السامل ُب " سجاايه كأىواؤه كطويتو ،فإنو أخطر على
األمة من أم عدك آخر ،أخطر عليها من ا١بهل ،كا٤برض كالفقر ،ألنو يستطيع كبسهولة جدان أف
يوجهها إىل ا٥باكية الٍب تؤدم ٗباضيها كحاضرىا"(.)4

ْ ػ ػ " ٕبث ك معايشة مشكبلت اجملتمع اإلسبلمي ،كقضاايه ا٤بختلفة ،كمعا١بتها معا١بة إسبلمية
كاعية " (.)5

( )1انظر :علي جريشو(َُْٗقُٖٗٗ-ـ)٫بو اعبلـ إسبلمي .اعبلمنا إىل أين؟ ،طُ ،مكتبة كىبة ،القاىرةصُّ كما
بعدىا.
( )2إبراىيم إماـ(د ت)اإلعبلـ اإلذاعي كالتلفزيوف ،صُّٖ ،نقبل عن ٦بلة البياف(َُْٖقُٖٖٗ-ـ) الفيديو
كالتلفزيوف خطر مؤكد على األطفاؿ ،العدد(ُِ)صُٗ.
( )3انظر٫ :بو اعبلـ إسبلمي .اعبلمنا إىل أين؟،صَٖكما بعدىا.
( )4سلسلة اصدارات كتب" ا٤بؤٛبر العا٤بي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة" كرقة مقدمة من :عبد هللا بن إبراىيم
األنصارم(ربيع أكؿ ُّٕٗىػُٕٕٗ /ـ)رسالة اإلعبلـ ُب ببلد اإلسبلـ كعبلقتها ابلدعوة اإلسبلمية ،السنة التاسعة،
ا١بامعة اإلسبلمية ،ا٤بدينة ا٤بنورة ،العدد(ْ) صُٕٔ.
( )5اإلعبلـ ُب اجملتمع اإلسبلمي ،العدد (ّّ) ،صُُٔ.
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ٓػ ػ فرض الدكلة للرقابة القانونية كاألخبلقية ،كمواجهة الغزك اإلعبلمي ،كالتيارات الفكرية الوافدة،
على مواقع التواصل االجتماعي نظران لربكز ظاىرة العنف ،كالتشجيع على ا١برٲبة ،كاالنفبلت

األخبلقي كاإلابحي ،ا٤بهدد للقيم الدينية ،كالتقاليد كاألعراؼ ( " ،)1كخاصة بْب فئات الشباب الٍب
تشكل السواد األعظم من مرتكيب ىذه النوعية من ا١برائم ،كتنبئ عن هتديدات كارثية ٤بستقبل
اجملتمع ،ما مل تسارع ابٚباذ التدابّب االحَبازية ،الفنية كاألمنية كالتشريعية؛ للحد من تلك ا١برائم،

كٙبجيم آاثرىا السلبية على اجملتمع "( ،)2كتنمية الوعي الثقاُب ُب االستخداـ اآلمن لشبكة التواصل
االجتماعي ،كالتحذير من سوء استخداـ ذلك ،كأثره على ذات ا٤بستخدـ ،ك أىلو ك٦بتمعو ،كما
ٯبر عليو من ٠بعة سيئة ،أك يورده مصائد ا٤بفسدين على مواقع التواصل االجتماعي (.)3
كختاـ القوؿ ٯبب" أف ييبُب العمل اإلعبلمي على فكر إسبلمي نقي ،كأف يتضمن دعوة إىل
خّب ،أك ٙبقيقا لنفع ،أك دفعا لضر ،أك ا٫براؼ يتهدد بناء اجملتمع االسبلمي"( ،)4بعيدا عن الزيف
الذم يغّب ا٢بقيقة ،كالصمت الذم يغتا٥با ُب كاقع الناس ك حياهتم.

( )1انظر :اإلعبلـ ُب اجملتمع اإلسبلمي ،العدد(ّّ)صُُّ ،ك ما بعدىا ،ك نبيل علي(ََِْـ)عنف ا٤بعلومات..
كإرىاهبا ،سلسلة الكتاب العريب ،الكويت ،العدد ،)ٓٓ( ،صُِٔ.
(٧ )2بمود الرشيدم(ُِّْقَُُِ-ـ) العنف ُب جرائم اإلنَبنت ..أىم القضااي :ا٢بماية كالتأمْب ،طُ ،الدار ا٤بصرية
 .اللبنانية ،القاىرة صُْ.
( )3انظر :ا٤برجع السابق ،صٔٔ.
( )4االعبلـ ُب اجملتمع اإلسبلمي ،صٕٗ.
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اخلبمتخ وتشًم:
أوخا :أهى َتبئج انجذث.
َتبئج انجذث

ا٢بمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا كعلى آلو كصحبو كسلم من خبلؿ السّب ُب خطوات ىذا
البحث توصل الباحث ٕبمد هللا إىل أىم النتائج التالية:
ُ ػ معُب السبلـ ىو -:السبلـ من هللا ٣بلقو ٩با يقدره من كوارث عامة ،أك مصائب خاصة ،كالسبلـ
بوجود ا٢بماية لئلنساف من شر غّبه ،كشعوره ابالطمئناف من أم خطر على نفسو كمن ٰبب ،أك ما
قد يهدد سبلـ كطنو ك أمتو.
ِػ ػ ذكر السبلـ ُب الكتاب كالسنة ،كتعدد ألفاظ مشتقاتو داللة على مكانتو ،ك حرص اإلسبلـ ُب
الدعوة للبشرية ُب ٙبقيقو.
ّػ ػ أكد اإلسبلـ حرصو على مبدأ السبلـ مع غّب ا٤بسلمْب الساكنْب ٙبت سلطانو بعدالة أحكامو،
ك٠باحة شريعتوُ ،ب التعامل معهم كحٌب أكلئك الذين ليسوا ٙبت سلطاف أحكامو ،ال يستثُب عن
الرغبة ُب إحبلؿ السبلـ معهم إال ما ٲبنع ٙبقيقو بعدكااهم على ا٤بسلمْب ،أك كقوفهم ُب الصد عن
الدعوة لئلسبلـ.
ْػ ػ يعد االختبلؼ ا٤بذىيب ،كاالختبلؼ ُب التوجو السياسي ا٤بعاصر ،القائم على أصل الفهم للشريعة
اإلسبلمية ركيزة سبلـ ،كاختبلؼ تنوع عند احَباـ مبدأ االختبلؼ ،كالسعي ُب التعاكف ُب ا٤بتفق
عليو ،كاإلعذار عند ا٣ببلؼُ ،ب حرص ٝباعي عاـ لنيل رضا هللا كٙبقيق مصاحل األمة.
ٓػ ػ جعل اإلسبلـ العدؿ كا٤بساكاة شعاره كخاصيتوٗ ،با تضمنتو مادتو التشريعية ،ككفلتو للبشرية
أحكامو ،كرىب عليو أتباعو من كجوب إقامة العدؿ كا٤بساكاة ُب حق ا١بميع على ا١بميع دكف ٛبييز،
أك ٧باابة ألحد؛ ليمؤل نفوس الناس بقناعة الرضا ،كيضفي على حياة ا٤بسلمْب طابع السبلـٙ ،بت
حكم عدؿ اإلسبلـ ،كمساكاة ا١بميع عند تنفيذ قوانْب السماء العادلة.
ٔػ ػ إقامة الشورل ُب أىلها ،كموضوعها ا٤بشركع ُب اإلسبلـ ،كالتوجيو السليم للممارسة ا٤بستساغة
شرعا ،ضماف سداد الرأم ،كاستقامة سّب النظاـ السامل من االستبداد ،ك أداة حزـ ُب اٚباذ القرارات
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الصعبة ،كصماـ أماف للمجتمع من الوقوع ُب ىزات عنف ٚبرب الببلد كتنغص عيش احملكوـ،
كتطيح بسلطات ا٢باكم ،بوجود مشاعر الرضا لنتائج الشورل ك القرارات النا٘بة عنها الٍب تعزز
السبلـ بْب أفراد اجملتمع كدكلتهم القائمة الٍب يركف أف قراراهتا انبعة من ضماف مصلحتهم ،كتنفيذىا
كاجب عليهم ٝبيعا لرعاية تلك ا٤بصاحل.
ٕػ ػ ا٢برية ٗبفهومها الصحيح مبدأ من مبادئ اإلسبلـ دعا إليها كحث عليها كحاؿ بْب مطامع
استغبل٥با ُب حياة األفراد كاجملتمعات كالشعوب ،إذ ال ٲبنحها إال الدين اإلسبلمي الراعي ٤بصاحل
ا١بميع ،كال ٰبيط ٔبوانب حدكدىا إال تعاليم الشرع ا٢بنيفٗ ،با ال يضيق ُب رحاب ا٢برية السبلـ،
كال يضيع ُب إطبلقها أمن البشر كسبلمتهم.
ٖػ ػ األخوة اإلسبلمية عمدة ركائز احبلؿ السبلـ بْب أفراد اجملتمع ا٤بسلمٗ ،با ٙبمل من ضماف كحدة
الصف كٝبع القلوب كمشاعر النبل بْب ا٤بسلمْب ٫بو بعضهم البعض ،إىل جانب ما يقتضي حق
التعايش بينهم كبْب دك٥بم اليوـ عند مراعاة التصرؼ ،ك اٚباذ أم قرار ٗبا ٯبلب للجميع السبلـ ك
األمن ،كٲبنع مسببات التفريط ُب احتياطات تدابّب السبلـ العاـ لؤلمة.
ٗ ػ فريضة القياـ ابألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،ركيزة سبلـ للمجتمع ٩با قد ينتشر فيو من
الفساد ،ك ٰبل بَبكو من العقاب.
َُػ ػ ٰبقق مبدأ التكافل االجتماعي ُب اإلسبلـ قدرا كبّبا قادرا على انتشاؿ الفقراء كا٤بساكْب
كاحملتاجْب من بؤسهم كفقرىم ،ك نشر ركح احملبة كاأللفة ك األخوة بْب أبناء األمة اإلسبلمية ،ك رفع
الضرر كاألذل كالضيم الذم يشعر بو ا٤بسلموف ا٤بستضعفوف كا٤بنكوبوف ُب كثّب من أقطاران
اإلسبلمية ،كغّبىا من البلداف األخرل.
ُُػ ػ ٛبيز اإلسبلـ عن غّبه من النظم كالقوانْب ُب ٙبقيق السبلـ ألتباعو ،بَببية النفوس على
استشعار رقابة هللا على األفعاؿ ،ليحقق أكرب ضماف لعدـ اال٫براؼ ،كاالنسياؽ كراء األخبلؽ
ا٤بذمومة.
ُِػ ػ تظافر جهود ا٤بسؤكلْب ُب الدكلة ،كالعلماء ُب األمة ،كالوعي ُب أكساط أفراد اجملتمعُ ،ب قياـ
كبل ٗبسؤكليتو ضماف إلحبلؿ السبلـ بْب ا٤بسلمْب ،ككاجبا ٰبوؿ دكف االستجابة لتأثّبات الفًب،
كدكاعي أتجيج الصراعات ،كا٣بركج عن سلطة الدكلة ،كبث الرعب بْب الناس.
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ُّػ ػ التطبيق الشرعي للحسبة ،ك االختيار ا٤بعرُب كالتوجيو الصحيح ك السليم ٤بواد كأدكار الَببية
كالتعليم ،كاالعبلـ ،كسائل انجحة لتعزيز السبلـ بْب ا٤بسلمْب.
ثبَيب :انتىطيبد.

ٰبتاج ا٤بسلموف ٝبيعا إىل األمن كالسبلـ على أنفسهم ،كُب سائر شؤكف حياهتم لذا ٲبكن – إف
جاز يل -أف أكصي كبل فيما يلزمو ،ابآلٌب-:
ُ -أكصي ا١بهات ا٤بسؤكلة ُب الدكؿ العربية كاإلسبلمية الَبكيز ُب صياغة مواد كأىداؼ التعليم،
كاإلعبلـ ٗبضامْب كاضحة كحقيقية ٚبدـ أمن كسبلـ ٝبيع دك٥با النابع من ا٤بفهوـ اإلسبلمي
الصحيح لتعزيزه.
ِ -أكصي ا١بامعات كمراكز البحوث كدكر النشر ككل ا١بهات ا٤بعنية بنشر العلم كا٤بعرفة الَبكيز
على ا١بوانب الٍب ٚبدـ تعزيز السبلـ ك تبْب أثره على األمة ُب كاقعنا ا٤بعاصر.
ّ -أكصي العلماء كالدعاة كالوعاظ الَبكيز ُب مواضيع خطاابهتم للناس على ا١بوانب الٍب توحد
الناس ك٘بمع الشمل كٛبنع بوادر ا٣ببلؼ ُب األمة.
ْ -أكصي أرابب ا٤باؿ كرجاؿ األعماؿ العناية ُب إنشاء كسائل إعبلمية مواكبة للعصر هتتم ُب
برا٦بها كخططها اإلعبلمية ُب تعزيز مبدأ السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

مت البحث حبمد هللا وتوفيقو،،،
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انفهب س
وفيهب :

أوخا  :فهرس اآليبد انمرآَيخ.

ثبَيب :فهرس األدبديث انُجىيخ واآلثب .

ثبنثب :فهرس األعالو ادلرتجى ذلى.

اثعب :فهرس ادلظبد وادلراجع.

تبيضب :فهرس ادلىضىعبد.
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ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
-47

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

63

21

ﮗ ﮘﮙﮚ ﭼ
-41

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ

64

21

-51

ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

72

21

-51

ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

121

15

ﭾﭼ
-52

ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ

128

15

-53

ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ

121

74

-54

صى ح األعرا.

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

71

21

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ
-55

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

11

21

-56

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

165

132

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ
-58
-57

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
صى ح األَفبل

ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

111
25

18
188

ﯽ ﯾﭼ
-51

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

43

21

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ
-61

ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

61

25-23

-61

ﭽﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

63

116

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ

196

-62

صى ح انتىثخ

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

4

27

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ
-63

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

6

43-27

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ
-64

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

21

27

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ
-65

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

31

115

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﭼ
-66

صى ح يىَش

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

23

22

ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﭼ
-68

-67
-61

25

ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ
صى ح يىصف

ﭽ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭼ
صى ح انرع

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

45
11

15

21
146-74

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂
  ﭼ
-81

صى ح إثراهيى

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ

197

6

22

ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
-81

ﭽﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

8

8

ﭷ ﭸﭼ
-82

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

35

17

ﭯﭼ
صى ح احلجر

-83

-84

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ
صى ح انُذم

ﭽﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

72

27

11

23

ﯠ ﯡﭼ
-85

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

43

167

ﭟﭠ ﭼ
-86

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

81

135

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
-88

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ

78

23

-87

ﭽ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

11

71

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ
-81

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

18

71

ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﭼ
-71

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

112

17

ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹﭼ
-71

ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ
صى ح اإلصراء

198

125

-131
184

-72

ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

16

117-74

ﯼﭼ
-73

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

33

33

ﮪ ﮫﭼ
-74

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ

35

111

-75

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

68

22

ﭢ ﭣ ﭤﭼ
-76

صى ح انكهف

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

72

7

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
صى ح يريى

-78

15

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

83

صى ح طه

-77

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ

15

146

-71

ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

72

8

صى ح األَجيبء

-11

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ

22

116

-11

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

118

38

صى ح احلج

-12

ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ

41

187

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ
-13

ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

199

87

26

﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
        ﭼ
صى ح ادلؤيُىٌ

-14

ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

27

21

ﭼ
-15

ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ

81

63

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ
صى ح انُى

-16
-18

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ
ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

2

186

11

186

ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ
-17

ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ

61

1

ﯨﭼ
صى ح انفرلبٌ

-11

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

63

22-18

ﯜﯝﯞﭼ
-111
-111

صى ح انشعراء

ﭽﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭼ
ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

71

15

71

8

صى ح انًُم

-112

ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
صى ح انمظض

200

71

11

-113

ﭽ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ

31

11

ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ
-114

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

51

116

ﯿﭼ
-115

ﭽ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳

58

17

﮴ ﮵﮶ ﮷ﭼ

صى ح انعُكجىد

-116

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

24

22

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ
-118

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ...ﭼ

46

37

-117

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

65

21

ﭱ ﭲﭼ
-111

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

61

145

صى ح صجأ

-111

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

38

11

﮺﮻ ﮼﮽ ﮾﮿﯀﯁﯂ ﭼ
صى ح فبطر

-111

ﭽ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

27

161

صى ح ص

-112

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﭼ
صى ح انزير

201

26

63

-113

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ

61

21

صى ح غبفر

-114

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ

41

21

صى ح انشى ي

-115

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

37

ﮣﭼ

-116

صى ح انزتر.
ﭽﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

54

-16-14
11

111

صى ح حمً

-118

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

35

23

صى ح انفتخ

-117

ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

28

11

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
 ﭼ
صى ح احلجراد

-111

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

1

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

-121
164

﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ
-121

ﭽ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂    ﭼ

11

17

-121

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

13

71

صى ح اناا يبد

-122

11

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
صى ح احل ي

202

135

-123

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

25

184

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
-124

صى ح احلشر

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

23

2

﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ﭼ
صى ح ادلًتذُخ

-125

ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ

7

35

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ
-126

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ

1

35

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
صى ح ادلُبفمىٌ

-128

ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ

11

117

صى ح ادلهك

-127

ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

15

117

-121

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

18

21

صى ح اإلَضبٌ

-131

ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

7

35

صى ح انجه

-131

ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

203

18

134

صى ح انتني

-132

ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

-133

ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

3
صى ح انعهك
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6

21
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ثبَيب :فهرس األدبديث
طر .احل يث واألثر

و

انظفذخ

ُ.

(( أذشفع ف ٙحذ يٍ حذٔد هللا.))..

ِ.

(( ئرا اَرٓٗ أحذكى ئنٗ انًدهظ فهٛغهى.))...

ُْ

ّ.

((ئرا حذز أحذكى))...

ُُٖ

ْ.

(( ئرا سأٚد أير ٙذٓاب فال ذمٕل نهظانى.))......

ٖٓ

ٓ.

(( ئرا نم ٙأحذكى أخاِ فهٛغهى عه.))...ّٛ
(( أال يٍ ظهى يعاْذاً ،أٔ اَرمصّ.))..

ُْ
ِٗ

ٕ.

(( أيا ٔهللا نٕال أٌ انشعم ال ذمرم نضشتد أعُالكًا .))..

ُْ

ٖ.

(( ئٌ انعهًاء ٔسثح األَثٛاء.))....

ُُٔ

ٗ.

(( ئٌ هللا ٚحة ئرا عًم))..

ٔ.

ُٖ

َُ.

(( ئٌ انُاط ئرا سأٔا ظانًا ،فهى ٚأخزٔا.))...

ُُ.

(( أٌ انُث  ٙاعرأرٌ عهٗ ععذ تٍ عثادج .))..

ُُ

ُِ.

(( أٌ انُث  ٙيش ف ٙيدهظ ف ّٛأخالط .))...

ُّ

ُّ.

(( ئٌ خثشٚم ٚمشأ عهٛك انغالو .))....

ُْ

ُْ.

(( أٌ سخم ذماضٗ سعٕل هللا فأغهع نّ .))...
(( أٌ سخالً خاء ئنٗ انُث ْٕٔ  ٙف ٙيدهظ.))...

ُُُ

ُٔ.

(( أٌ سخالً عأل انُث  ٙأ٘ اإلعالو خٛش.))...

ُّ

ُٕ.

(( أٌ سعٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٓٗ عٍ تٛع انثًشج حرٗ ذضْ))..ٙ

ُُٖ

ُٖ.

((أ ٍٚانًرصذق ْزِ انهٛهح؟))..

ُّٔ

ُٗ.

(( ئَ ٙسعٕل هللأ ،نغد أعص))...ّٛ

ُُُ

َِ.

(( ئٌ يٍ أعظى اندٓاد كهًح عذل عُذ عهطاٌ خائش.))...

َُُ

ُِ.

(( اَطهك ثالثح سْظ يًٍ كاٌ لثهكى.)).....

ِْ

ِِ.

(( ئًَا يًا أخشٗ عهٛكى تعذ٘ ،تطَٕكى.))...
(( ئَّ تهغُ ٙأٌ سخاالً يُكى ٚطهثٌٕ انعهح.))...

َُٔ
ِٗ

ِْ.

(( تًُٛا سخم ًٚش ٙتطشٚك ٔخذ غصٍ.))...

ُّْ

ِٓ.

(( ذعظ عثذ انذُٚاسٔ ،انذسْىٔ ،انمطٛفحٔ ،انخًٛصح.))..
غاعح ٔ انشٔو أكثش انَُّاط.))...
(( ذمٕو ان َّ

َُٖ

ُٓ.

ِّ.

ِٔ.

205

َُُُّّ-

ُّ

ُُِ

ِٕ.

(( حشيٕا عهٓٛى انحاللٔ ،أحهٕا نٓى انحشاو.))..

ِٖ.

(( خهك هللا آدو عهٗ صٕسذّ ،طٕنّ عرٌٕ رساعا))....

ِٗ.

(( خهمد عثاد٘ حُفاءٔ ،ئَٓى أذرٓى انشٛاط))...ٍٛ

َُٓ

َّ.

(( خًظ ئٌ اترهٛرى تٍٓ َٔضل فٛكى .))...

ُٗٔ

ُّ.

(( انذ ٍٚانُصٛحح» لهُا :نًٍ؟ لال.))....

ُْٕ

ِّ.

((سحى هللا سخال عًحا))...

ُُٖ

ّّ.

(( فهًا لذو انًذُٚح ،لال :نٛد سخال.))....

ُٓٓ

ّْ.

(( لثم انُثْ  ٙذٚح انًمٕلظ يهك يصش .))...

ّٔ

ّٓ.

(( لذ أخشَا يٍ أخشخ ٚا أو ْاَئ.))....

ِٗ

ّٔ.

(( كاٌ غالو ٕٓٚد٘ ٚخذو انُث.))...ٙ

ّٕ

ّٕ.

(( كم عاليٗ يٍ انُاط عه ّٛصذلح.))....

ِّ

ّٖ.

(( ال ذثاغضٕا ٔال ذحاعذٔا .))...

ُُّ

ّٗ.

(( ال ذحاعذٔأ ،ال ذُاخشٕأ ،ال ذثاغضٕا.))...

ُُِْٔ-

َْ.

(( ال ذذخهٌٕ اندُح حرٗ ذإيُٕا.))...

ُُِٓ-

ُْ.

((نمذ شٓذخ ف ٙداس عثذ هللا تٍ خذعاٌ)).

ْٔ

ِْ.

(( ال ٚصه ٍٛأحذ انعصش ئال ف ٙتُ ٙلشٚضّ.))...

ٓٓ

ّْ.

(( انهٓى أَد انغالؤ ،يُك انغالو ،ذثاسكد)).

ِٔٓ-

ْْ.

(( يا أخاف عهٗ ْزِ األيح يٍ يإيٍ ُٓٚاِ.))...

ُِٔ

ْٓ.

((يا ْزا ٚا صاحة انطعاو؟))

ُُٖ

ْٔ.

((يا يٍ لٕو ٚعًم فٓٛى تانًعاص))....ٙ

ُٕٕ

ْٕ.

(( يا يٍ أيٛش عششج ،ئال ْٕٔ ٚإذٗ تّ.))...

ٖٓ

ْٖ.

(( يثم انمائى عهٗ حذٔد هللا ٔانٕالع فٓٛا.))....

ُُٔ

ْٗ.

(( يثم انًإيُ ٍٛف ٙذٕادّْىٔ ،ذشاحًٓى.))....

ُِّ

َٓ.

(( انًغهى أخٕ انًغهى ال ٚظهًّ.))...

ُُِْٔ-

ُٓ.

((انًغهى أخٕ انًغهىٔ ،ال ٚحم))...

ُُٖ

ِٓ.

((يٍ أفضم انعًم :ادخال انغشٔس عهٗ انًإيٍ)).

ُّْ

ّٓ.

(( يٍ تذل د ُّٚفالرهِٕ.))....

َُّ

ْٓ.

(( يٍ لرم يعاْذا نى ٚشذ سائحح اندُح.)).....

ِٖ
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َُٓ
ٗ

ٓٓ.

(( ٔانز٘ َفغ ٙتٛذِ ال ٚإيٍ أحذكى حرٗ.))...

ُِّ

ٔٓ.

(( ٚا أٓٚا انُاط ئَكى ذمشؤٌ ْزِ اٜٚح.))....

ُِٗ

ٕٓ.

(( ٚغرداب ألحذكى))..

ُّْ

ٖٓ.

(( ٚغشٔ ٔال ذعغشٔأ ،تششٔا ٔال ذُفشٔا.))......

ُٔ

ٗٓ.

(( ٚكٌٕ ف ٙآخش انضياٌ أيشاء ظهًح.)).....

ُٔٓ

َٔ.

(( ٚكٌٕ ف ٙآخش انضياٌ دخانٌٕ ،كزاتٌٕ.))...

ُِٔ
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ثبنثب :فهرس األعالو
طر .انعهى

و

.1
.2
ّ.

( ئتشاْٛى تٍ يٕعٗ تٍ دمحم انهخً ،ٙانشاطث.)ٙ
( أحًذ تٍ انحغ ٍٛتٍ عه ٙتٍ يٕعٗ أتٕ تكش انثٓٛم.)...ٙ
( أحًذ تٍ حُثم تٍ ْالل انشٛثاَ ٙأحذ االئًح األستعح.)...

( .4أحًذ عثذانحهٛى تٍ عثذانغالو تٍ عثذهللا تٍ ذًٛٛح)...
 ( .5أتٕتكش دمحم تٍ ئعًاعٛم انٕساق)
 ( .6أعايح تٍ صٚذ تٍ حاسثح تٍ ششاحٛم.)....
 ( .8انحاسز تٍ ْشاو ).
 ( .7انحغٍ تٍ ٚغاس انثصش٘)...
 ( .1انغهطاٌ انُاصش دمحم تٍ لالٌٔٔ .)...
 ( .11انًغرٕسد انمشش.)ٙ
ُُ ( .انُعًاٌ تٍ ثاتد انر ًٙٛأتٕ حُٛفح انكٕف.)....ٙ
 ( .12أو ْاَئ تُد عى انُث  ٙأت ٙطانة عثذ يُاف.)...
 ( .13أَظ تٍ يانك تٍ انُضش تٍ ضًضى تٍ صٚذ.)...
٘)...
ُْ( .ذًٛى تٍ أٔط انذاس ّ
ُٓ ( .ثٕتاٌ تٍ تدذد أتٕ عثذ هللا يٕنٗ سعٕل هللا .)....
 ( .16حًذ تٍ دمحم تٍ ئتشاْٛى تٍ خطاب انثغر ،ٙانخطات ،ٙأتٕ
عهًٛاٌ.)..
ُٕ ( .سعرى تٍ ْشيض.)....
 ( .17ععذ تٍ عثادج تٍ دنٛى تٍ أتٗ حهًٛح.)...
 ( .11ععذ تٍ يانكٔ ،اعى يانك أْٛة تٍ عثذ يُاف.)...
 ( .21ععٛذ تٍ انًغٛة تٍ حضٌ تٍ أتْٔ ٙة ،لششٙ
يخضٔي.)...ٙ
 ( .21صخش تٍ حشب تٍ أيٛح تٍ عثذ شًظ أتٕ عفٛاٌ.)....
 ( .22صفٕاٌ تٍ عهٛى انمشش ٙانضْش٘ انًذَ.)...ٙ
 ( .23عايش تٍ عثذ هللا تٍ اندشاذ أتٕ عثٛذج .)...
 ( .24عائشح تُد أت ٙتكش انصذٚك تٍ أت ٙلحافح.)...
 ( .25عثذ انشحًٍ تٍ أت ٙانحغٍ عه ٙتٍ دمحم اندٕص٘ أتٕ
انفشج.)..
 ( .26عثذ انشحًٍ تٍ صخش أتٕ ْشٚشج انذٔع.)....ٙ
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انظفذخ

121
5
ٕٓ
55
144
71
21
165
164
112
ُٓ
21
56
ُْٕ
ٔ
3
ٖٔ
11
155
58
31
21
32
14
7
1

.28
.27
.21
َّ.

( عثذ هللا انًٕصه.) ٙ
( عثذ هللا تٍ أت ٙلحافح عثًاٌ تٍ عايش.)..
( عثذ هللا تٍ عًش تٍ انخطاب تٍ َفٛم.)....
( عثذ هللا تٍ عًشٔ تٍ انعاص تٍ ٔائم تٍ ْاشى.)...

 ،ٙانًعشٔف  :أتٕ خعفش
ُّ ( .عثذ هللا تٍ دمحم تٍ عه ّ
انًُصٕس.)...
ِّ ( .عثٛذ هللا تٍ انحغ ،ٍٛأتٕ انحغٍ انكشخ.)....ٙ
 ( .33عثًاٌ تٍ عًش أت ٙتكش انًعشٔف تاتٍ انحاخة.)...
 ( .34عذ٘ تٍ حاذى).
ّٓ ( .عطاء تٍ تٍ أت ٙستاذ ٚكُٗ تأ تا دمحم .)...
ّٔ ( .عه ٙاتٍ دمحم اتٍ حثٛة انًأسد٘.)...
.38
.37
.31
.41
ُْ.

( عه ٙتٍ أت ٙتكش عثذ اندهٛم انفشغاَ ٙانًشغٛاَ.)....ٙ
( عه ٙتٍ دمحم تٍ عه ٙانًعشٔف تانششٚف اندشخاَ.)...ٙ
( عًاد انذ ٍٚأتٕ انفذاء ئعًاعٛم تٍ كثٛش انمشش.)....ٙ
( عًش تٍ انخطاب تٍ َفٛم تٍ عثذ انعضٖ أيٛش انًإيُ)ٍٛ
( عًش تٍ عثذ انعضٚض تٍ يشٔاٌ ،لشش ٙيٍ تُ ٙأيٛح.)...

.42
.43
.44
.45
.46
ْٕ.

( عًشاٌ تٍ حص ٍٛتٍ عثٛذ تٍ خهف تٍ عثذ َٓى.)...
( يانك تٍ أَظ تٍ يانك األصثح ٙاالَصاس٘.)....
( دمحم تٍ أت ٙتكش تٍ إٔٚب أتٕ عثذ هللا اتٍ لٛى اندٕصٚح .)....
( دمحم تٍ اعًاعٛم انثخاس٘).
( دمحم تٍ انحغٍ تٍ فشلذ يٍ انحُفٛح .)....
( دمحم تٍ عٛغٗ تٍ عٕسج انغهً ٙانثغٕ٘ انرشيز٘.)....

.47
.41
.51
.51
.52

( دمحم تٍ دمحم تٍ دمحم انغضان ،ٙأتٕ حايذ.)...
( يغٛهًح تٍ ثًايح تٍ كثٛش تٍ حثٛة تٍ انحاسز.)...
(دمحم تٍ َاصش انذ ٍٚاألنثاَ)..ٙ
( ْاسٌٔ انششٛذ أيٛش انًإيُ ،ٍٛاتٍ انًٓذ٘ دمحم.)..
( ْشاو تٍ عثذ انًهك تٍ يشٔاٌ تٍ انحكى  ،انمششٙ
األيٕ٘.)...
( ٚح ٗٛتٍ ششف انذ ٍٚانُٕٔ٘.
( ٚعمٕب تٍ اتشاْٛى تٍ حثٛة ،انماض.)....ٙ

.53
.54
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32
114
31-21
ُّ
ٔٓ
ُٓ
51
115
ُّٔ
َََُُُ-
41
52
5
27-28
ٕٖ
11
56
3
31
51
َُٖ
6
41
68
57
163
12
51

اثعب فهرس ادلظبد وادلراجع

أوخا :انمرآٌ انكريى.

ثبَيب :كتت انعمي ح:

ُ

إبراىيم بن موسى الشاطيب(ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ) االعتصاـٙ ،بقيق :سليم بن عيد ا٥ببليل،
طُ ،دار ابن عفاف ،السعودية.

ِ

أبو بكر دمحم بن أيب إسحاؽ البخارم ا٢بنفي ،التعرؼ ٤بذىب أىل التصوؼ ،دار الكتب
العلمية ،بّبكت.

ّ
ْ

أبو حامد دمحم دمحم الغزايل(د ت) فضائح الباطنيةٙ ،بقيق :عبد الرٞبن بدكم(،د ت) مؤسسة
دار الكتب الثقافية ،الكويت.
أبوبكر جابر ا١بزائرم(د ت) ًمنهاج ا٤بسلم ،دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع.

ٓ

أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي(َُُْىػ) االعتقاد كا٥بداية إىل سبيل الرشادٙ ،بقيق :أٞبد الكاتب،
طُ ،دار اآلفاؽ ا١بديدة ،بّبكت.

ٔ

أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية (ُُْٗىػ ُٗٗٗ-ـ) ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح،
ٙبقيق :علي بن حسن ك آخركف ،طِ ،دار العاصمة ،السعودية.

ٕ
ٖ

أٞبد بن دمحم بن حنبل الشيباين ،الرد على ا١بهمية كالزاندقة،طُٙ،بقيق :صربم شاىْب ،دار
الثبات للنشر كالتوزيع.
مشس الدين ،أبو العوف دمحم بن أٞبد بن سامل السفاريِب ا٢بنبلي(َُِْ ىػ ُِٖٗ -ـ) لوامع
األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا٤بضية ُب عقد الفرقة ا٤برضية ،طِ ،مؤسسة
ا٣بافقْب كمكتبتها ،دمشق.

ٗ

صاحل بن فوزاف آؿ فوزاف (ُِِْقََُِ-ـ) ٧باضرات ُب العقيدة كالدعوة ،طُ ،دار
العاصمة ،الرايض.

َُ

عبد الرٞبن بن انصر بن عبد هللا آؿ سعدم(ُُِْىػ)القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد،
طِ ،كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ،السعودية.

ُُ
ُِ

عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر(َُّْقََُِ-ـ) فقو األ٠باء ا٢بسُب عند ابن القيم ،ط
ُ ،دار التوحيد ،ا٤بغرب.
عبد العزيز ين صاحل الطوايف(ُُْٗىػُٗٗٗ/ـ)جهود الشيخ دمحم األمْب الشنقيطي ُب تقرير
عقيدة السلف ،طُ ،مكتبة العبيكاف ،الرايض.
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ُّ

عبد هللا بن عبد الرٞبن ا١بربوع(ُِّْىػََِّ-ـ ) أثر اإلٲباف ُب ٙبصْب األمة اإلسبلمية
ضد األفكار ا٥بدامة ،طُ،عمادة البحث العلمي اب١بامعة اإلسبلمية ،ا٤بدينة ا٤بنورة.

ُْ

عثماف ٝبعة ضمّبية(ُُْٕىػُٗٗٔ-ـ) مدخل لدراسة العقيدة اإلسبلمية ،طِ ،مكتبة
الوادم.

ُٓ

علي بن أٞبد بن حزـ الظاىرم ،الفصل ُب ا٤بلل كاألىواء كالنحل ،مكتبة ا٣با٪بي ،القاىرة.

ُٔ

علي بن ا٢بسن بن ىبة هللا ا٤بعركؼ اببن عساكر(َُْْق) تبيْب كذب ا٤بفَبم فيما نسب
إىل اإلماـ أيب ا٢بسن األشعرم ،دار الكتاب العريب  ،بّبكت.

ُٕ

٧بماس بن عبد هللا ا١بلعود (َُْٕ ىػ ُٖٕٗ -ـ) ا٤بواالة كا٤بعاداة ُب الشريعة اإلسبلمية،
طُ ،دار اليقْب للنشر كالتوزيع ،بّبكت.

ُٖ

دمحم ا٢بمود النجدم(ُِْٔق) النهج األ٠بى ُب شرح أ٠باء هللا ا٢بسُب ،ط ٕ ،مكتبة اإلماـ
الذىيب ،الكويت.

ُٗ

دمحم الغزايل(ُِْٔقََِٔ-ـ) التعصب كالتسامح بْب ا٤بسيحية كاإلسبلـ -دحض شبهات
كردكد مفَبايت ،طِ ،دار القلم ،دمشق.

َِ

دمحم بن ابراىيم الوزير(ُُْٓقُْٗٗ-ـ) العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم،
ٙبقيق :شعيب األرنؤكط ،طّ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

ُِ

دمحم بن سعيد بن القحطا ين(د ت) الوالء كالرباء ُب اإلسبلـ من مفاىيم عقيدة السلف ،تقدًن:
عبد الرزاؽ عفيفي طُ ،دار طيبة ،الرايض.

ِِ

دمحم بن عبد الكرًن الشهرستاين(د ت) ا٤بلل كالنحل ،مؤسسة ا٢بليب ،القاىرة.

ِّ

دمحم بن عبد الوىاب النجدم(ُّْٗىػ)ا١بواىر ا٤بضية ،طُ ،دار العاصمة ،الرايض.

ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ

دمحم بن دمحم الغزايل (ُِْْ ىػ  ََِْ -ـ) االقتصاد ُب االعتقاد ،طُ ،دار الكتب العلمية،
بّبكت.
دمحم بن دمحم الغزايل(ُِْٗىػ ََِٖ -ـ ) ا٤بقصد األسُب ُب شرح معاين أ٠باء هللا ا٢بسُب،
طُ،دار السبلـ ،القاىرة.
دمحم بن دمحم ا٤باتريدم(ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ) أتكيبلت أىل السنةٙ ،بقيق٦ :بدم ابسلوـ،
طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
دمحم صديق ً
القنَّوجي(ُُِْق) قطف الثمر ُب بياف عقيدة أىل األثر ،كزارة الشؤكف اإلسبلمية
كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ،السعودية.
دمحم يسرم (ُِْٕىػََِٔ -ـ)طريق ا٥بداية  -مبادئ كمقدمات علم التوحيد عند أىل
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السنة كا١بماعة ،طِ ،طبعة ا٤بؤلف.
ِٗ

٧بمود شلتوت(ُِٕٗـ) االسبلـ عقيدة كشريعة ،ط ٔ،بدكف دار طبع.

َّ

مشرؼ بن علي الغامدم(ُِْٔقََِٓ-ـ)منهج اإلماـ ابن قيم ا١بوزية ُب شرح أ٠باء هللا
ا٢بسُب ،طُ ،دار ابن ا١بوزم ،الرايض.

ُّ

الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي(َُِْ ىػ) ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدايف كا٤بذاىب كاألحزاب
ا٤بعاصرة ،مراجعة :مانع بن ٞباد ا١بهِب ،طْ ،دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر كالتوزيع.

ِّ

نعماف بن ٧بمود اآللوسي(َُُْ ىػ ُُٖٗ -ـ)جبلء العينْب ُب ٧باكمة األٞبدين ،تقدًن:
علي السيد صبح ا٤بدين ،مطبعة ا٤بدين.

ّّ

يوسف بن ٰبٓب الشافعي(َُُْ ىػ  ُٖٗٗ -ـ) عقد الدرر ُب أخبار ا٤بنتظر كىو ا٤بهدم
عليو السبلـٙ ،بقيق :مهيب بن صاحل البوريِب،طِ ،مكتبة ا٤بنار ،الزرقاء.
اثلثاً :كتب التفاس ر وعلوم القرآن:

ّْ
ّٓ
ّٔ

أٞبد بن علي ا١بصاص (ُُْٓىػُْٗٗ/ـ)أحكاـ القرآفٙ ،بقيق :عبد السبلـ
شاىْب،طُ،دار الكتب العلمية بّبكت.
أٞبد بن دمحم بن ا٤بهدم(ُُْٗ ىػ) البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اجمليدٙ ،بقيق :أٞبد عبد هللا
القرشي ،حسن عباس زكي ،القاىرة.

أٞبد بن مصطفى ا٤براغي(ُّٓٔىػ ُْٗٔ -ـ)تفسّب ا٤براغي ،طُ،شركة مكتبة كمطبعة
مصطفى البايب ا٢بليب.

ّٕ

إ٠باعيل بن عمر بن كثّب(َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ) تفسّب القرآف العظيمٙ ،بقيق :سامي بن دمحم
سبلمة ،طِ ،دار طيبة للنشر كالتوزيع ،السعودية.

ّٖ

جعفر شرؼ الدين (َُِْ ىػ ) ا٤بوسوعة القرآنية ،خصائص السورٙ ،بقيق :عبد العزيز
التوٯبزم،طُ ،دار التقريب بْب ا٤بذاىب اإلسبلمية ،بّبكت.

ّٗ
َْ
ُْ

حسْب بن دمحم ا٤بهدم(ُُّْىػََُِ-ـ)خبلصة الكبلـ ُب تفسّب آايت األحكاـ ،طُ،
دار ابن حزـ ،بّبكت.
الراغب األصفهاىن(ُُِْق) ا٤بفردات ُب غريب القرآفٙ ،بقيق :صفواف عدانف
الداكدم،طُ،دار القلم ،الدار الشامية  ،دمشق ،بّبكت.
سراج الدين عمر النعماين(ُُْٗ ىػ ُٖٗٗ-ـ ) اللباب ُب علوـ الكتاب ،طُٙ ،بقيق:
عادؿ أٞبد ك علي معوض ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
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ِْ

سهل بن عبد هللا التيسَبم (ُِّْق) تفسّب التسَبمٝ ،بعها :أبو بكر البلدم ٙبقيق :دمحم
ابسل عيوف السود ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ّْ

سيد قطب(َُِْىػ) ُب ظبلؿ القرآف ،طُٕ ،دار الشركؽ ،بّبكت ،القاىرة.

ْْ

عبد ا٢بميد دمحم الصنهاجي(ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ) تفسّب ابن ابديس (ُب ٦بالس التذكّب من
كبلـ ا٢بكيم ا٣ببّبٙ ،بقيق :أٞبد مشس الدين،طُ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ْٓ

عبد الرٞبن السيوطي(ُِّْىػ ََِّ -ـ) الدر ا٤بنثور ُب التفسّب اب٤بأثور ،دار الفكر،
بّبكت.

ْٔ

عبد الرٞبن بن انصر السعدم(َُِْىػ َََِ-ـ) تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ
ا٤بنافٙ ،بقيق :عبد الرٞبن بن معبل اللوٰبق ،طُ ،الناشر :مؤسسة الرسالة.

ْٕ

عبد الرٞبن جبلؿ الدين السيوطي(ُّْٗىػ ُْٕٗ ـ) اإلتقاف ُب علوـ القرآفٙ ،بقيق :دمحم
أبو الفضل ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب.

ْٖ

عبد الرٞبن جبلؿ الدين السيوطي ،الدر ا٤بنثور ُب التفسّب اب٤بأثور ،دار الفكر ،بّبكت.

ْٗ

عبد الكرًن بن ىوازف القشّبم(د ت) لطائف اإلشارات = تفسّب القشّبمٙ ،بقيق :إبراىيم
البسيوين ،طّ ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ،مصر.

َٓ

عبد الكرًن يونس ا٣بطيب(َُّٗىػ) التفسّب القرآين للقرآف ،دار الفكر العريب  ،القاىرة .

ُٓ

عبدالرٞبن بن رجب ا٢بنبلي(ُِِْقََُِ-ـ ،ركائع التفسّب ا١بامع لتفسّب بن رجب
ا٢بنبلي ،طُ ،دار العاصمة ،السعودية.

ِٓ

عبدالرٞبن بن انصر السعدم(َُِْقَََِ-ـ) تيسّب الكرًن ا٤بنافٙ ،بقيق :عبدالرٞبن بن
معبل اللوٰبق،طُ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

ّٓ

دمحم السيد الذىيب (د ت) التفسّب كا٤بفسركف ،مكتبة كىبة ،القاىرة.

ْٓ

دمحم الطاىر بن عاشور(ُْٖٗ ىػ) التحرير كالتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس.

ٓٓ

دمحم بن أٞبد القرطيب(ُّْٖىػ ُْٗٔ -ـ ) ا١بامع ألحكاـ القرآف الكرًنٙ ،بقيق :أٞبد
الربدكين كإبراىيم أطفيش ،طِ ،دار الكتب ا٤بصرية ،القاىرة.

ٔٓ

دمحم بن جرير الطربم (َُِْىػ َََِ -ـ) جامع البياف عن أتكيل آم القرآفٙ ،بقيق :أٞبد
دمحم شاكر ،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

ٕٓ

دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب (ُِْْىػ ََِّ -ـ) أحكاـ القرآف ،راجع أصولو كخرج
أحاديثو كعلَّق عليو :دمحم عبد القادر عطا ،طّ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ٖٓ

دمحم بن على الشوكاين(ُُْْ ىػ) فتح القدير ،طُ ،دار ابن كثّب ،دار الكلم الطيب ،دمشق،
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بّبكت.
ٗٓ
َٔ

دمحم بن عمر الرازم(َُِْىػ)مفاتيح الغيب ،التفسّب الكبّب ،طّ ،دار إحياء الَباث العريب،
بّبكت.
دمحم رشيد رضا(ُُّْقََُِ-ـ) تفسّب ا٤بنار ،تعليق كتصحيح ٠بّب مصطفى رابب ،طُ،
دار احياء الَباث العريب.

ُٔ

دمحم متويل الشعراكم(ُٕٗٗـ) تفسّب الشعراكم – ا٣بواطر ،مطابع أخبار اليوـ ،القاىرة.

ِٔ

مصطفى مسلم (ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ )مباحث ُب إعجاز القرآف ،طّ ،دار القلم ،دمشق.

ّٔ

دمحم بن يوسف أثّب الدين األندلسي (َُِْق) البحر احمليط ُب التفسّبٙ ،بقيق :صدقي دمحم
ٝبيل ،دار الفكر ،بّبكت.َُْ\ّ ،

ْٔ

انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاكم(ُُْٖ ىػ) أنوار التنزيل كأسرار التأكيلٙ ،بقيق :دمحم
عبد الرٞبن ا٤برعشلي ،طُ ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.

ٓٔ

نظاـ الدين ا٢بسن بن دمحم النيسابورم (ُُْٔ ىػ )غرائب القرآف كرغائب الفرقافٙ ،بقيق:
زكراي عمّبات ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ٔٔ

نعمة هللا بن ٧بمود النخجواين(ُُْٗ ىػ  ُٗٗٗ -ـ) الفواتح اإل٥بية كا٤بفاتح الغيبية ا٤بوضحة
للكلم القرآنية كا٢بكم الفرقانية ،طُ ،دار ركايب للنشر ،الغورم.

ٕٔ

كىبة بن مصطفى الزحيلي (ُُْٖ ىػ) التفسّب ا٤بنّب ُب العقيدة كالشريعة كا٤بنهج ،طِ ،دار
الفكر ا٤بعاصر ،دمشق.
رابعاً :كتب احلديث وشروحها:

ٖٔ
ٗٔ
َٕ
ُٕ
ِٕ

أبو بكر عبد الرزاؽ الصنعاين(َُّْق) ا٤بصنفٙ ،بقيق :حبيب الرٞبن األعظمي،طِ،
اجمللس العلمي ،ا٥بند ،ك ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت.
أٞبد بن أبو بكر البيهقي(ُُِْىػ ُُٗٗ -ـ) معرفة السنن كاآلاثر ٙ،بقيق :عبد ا٤بعطي
قلعجي ،طُ ،دار الوفاء ،ا٤بنصورة.
أٞبد بن أبو بكر البيهقي (ُِّْ ىػ  ََِّ -ـ ) شعب اإلٲبافٙ ،بقيق٨ :بتار أٞبد
الندكم،طُ ،مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع ،الرايض.
أٞبد بن شعيب النسائي (َُْٔق)عمل اليوـ كالليلةٙ ،بقيق :فاركؽ ٞبادة ،طِ ،مؤسسة
الرسالة ،بّبكت.
أٞبد بن شعيب النسائي(ُُِْىػ ََُِ-ـ) السنن الكربل ،حققو كخرج أحاديثو :حسن
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عبد ا٤بنعم شليب ،أشرؼ عليو :شعيب األرانؤكط ،قدـ لو :عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي،
طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.
ّٕ

أٞبد بن علي بن ا٤بثيُب ا٤بوصلي(َُْْق ُْٖٗ -ـ ) مسند أيب يعلىٙ ،بقيق :حسْب سليم
أسد ،طُ ،دار ا٤بأموف للَباث ،دمشق.

ْٕ

أٞبد بن علي بن حجر العسقبلينُّٕٗ( ،ق) فتح البارم بشرح صحيح البخارم رقم كتبو
كأبوابو كأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قاـ إبخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو٧ :بب الدين
ا٣بطيب ،عليو تعليقات العبلمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.

ٕٓ

أٞبد بن دمحم بن حجر العسقبلين(ُِّّىػ) إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم،طٕ،
ا٤بطبعة الكربل األمّبية ،مصر.
أٞبد بن دمحم بن حنبل(ُُِْىػ ََُِ -ـ ) مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل ،برقم (َُِْٔ)،

ٕٔ
ٕٕ

ٙبقيق :شعيب األرانؤكط  ،كآخركف ،إشراؼ :عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي ،مؤسسة الرسالة،
ط.
أٞبد بن ٰبٓب القرشي العدكم(َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ)التعريف اب٤بصطلح الشريف ،عِب
بتحقيق كضبط كتعليق حواشيو :دمحم مشس الدين ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ٖٕ

أٞبد بن دمحم حنبل الشيباين(َُّْقُّٖٗ -ـ)فضائل الصحابةٙ ،بقيق :كصي هللا دمحم
عباس،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

ٕٗ

ا٢بسْب بن مسعود البغوم الشافعي(َُّْىػ ُّٖٗ -ـ) شرح السنةٙ ،بقيق :شعيب
األرنؤكط ك دمحم زىّب الشاكيش،طِ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،دمشق ،بّبكت.

َٖ

ٞبد بن دمحم ا٣بطايب (ُُّٓ ىػ ُِّٗ -ـ) معامل السنن ،طُ ،ا٤بطبعة العلمية ،حلب.

ُٖ

ٞبد بن دمحم ا٣بطايب(َُِْىػ ُِٖٗ-ـ) غريب ا٢بديثٙ ،بقيق :عبد الكرًن إبراىيم
الغرابكم ،كخرج أحاديثو :عبد القيوـ عبد رب النيب ،دار الفكر( ،د ط) .

ِٖ

ٞبزة دمحم قاسم(َُُْ ىػ  َُٗٗ -ـ) ،منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم ،راجعو:
عبد القادر األرانؤكط ،مكتبة دار البياف ،دمشق ،كمكتبة ا٤بؤيد ،الطائف.

ّٖ

ٞبيد بن ٨بلد ا٤بعركؼ اببن ز٪بويو(َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ) األمواؿٙ ،بقيق :شكر ذيب
فياض،طُ،مركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ،السعودية.

ْٖ
ٖٓ

رفعت بن فوزم عبد ا٤بطلب ،توثيق السنة ُب القرف الثاين ا٥بجرم اسسو كا٘باىاتو ،طُ ،مكتبة
ا٣بنا٪بي ،مصر.
سليم عيد ا٥ببليل(َُِْقُٗٗٗ-ـ) هبجة الناظرين شرح رايض الصا٢بْب ،طُ ،دار ابن
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ا١بوزم ،السعودية.
ٖٔ
ٕٖ

سليماف الطيالسي البصرل (ُُْٗ ىػ  ُٗٗٗ -ـ ) مسند أيب داكد الطيالسيٙ ،بقيق :دمحم
بن عبد احملسن الَبكي ،دار ىجر ،مصر.
سليماف بن أٞبد الطرباين(د ت) ا٤بعجم األكسطٙ ،بقيق :طارؽ بن عوض ،ك عبد احملسن
ا٢بسيِب ،دار ا٢برمْب ،القاىرة،

ٖٖ

سليماف بن أٞبد الطرباين(د ت) ا٤بعجم الكبّبٙ ،بقيقٞ :بدم بن عبد اجمليد السلفي ،طِ،
مكتبة ابن تيمية ،القاىرة.

ٖٗ

سليماف بن األشعث السجستاين(،د ت)سنن أيب داكد ،أبواب النوـ ،ابب كيف السبلـ؟،
ٙبقيق :دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد(،د ط ت)ا٤بكتبة العصرية ،صيدا ،بّبكت.

َٗ

علي بن ا٢بسن ا٤بعركؼ اببن عساكر ،كشف ا٤بغطا ُب فضل ا٤بوطاٙ ،بقيق٧ :بب الدين أيب
سعيد العمركم ،دار الفكر ،بّبكت.

ُٗ

علي بن خلف بن بطاؿ(ُِّْىػ ََِّ -ـ)شرح صحيح البخارمٙ ،بقيق :ايسر بن
إبراىيم ،طِ ،مكتبة الرشد ،الرايض.

ِٗ

عمر بن شبة (كا٠بو زيد) بن عبيدة(ُّٗٗ ىػ) اتريخ ا٤بدينةٙ ،بقيق :فهيم دمحم شلتوت ،طبع
حبيب ٧بمود أٞبد ،جدة.

ّٗ

القاسم بن سبلٌـ البغدادم(د ت) كتاب األمواؿٙ ،بقيق :خليل دمحم ىراس ،دار الفكر،
بّبكت.

ْٗ

مالك بن أنس بن مالك (ُُِْ ىػ ) ا٤بوطأٙ ،بقيق :بشار معركؼ ك ٧بمود خليل ،مؤسسة
الرسالة ،بّبكت ،ركاية أيب مصعب الزىرم.

ٓٗ

ا٤ببارؾ بن دمحم ا١بزرم ،ا٤بعركؼ اببن األثّب(ُّٗٗىػُٕٗٗ -ـ) النهاية ُب غريب ا٢بديث
كاألثرٙ ،بقيق :طاىر أٞبد الزاكم ك٧بمود دمحم الطناحي ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت.

ٔٗ

دمحم أشرؼ بن أمّب آابدم (ُُْٓىػ) عوف ا٤بعبود ،كحاشية ابن القيم ،طِ ،دار الكتب
العلمية ،بّبكت.

ٕٗ

دمحم بن إ٠باعيل البخارم (ُُْٖ ىػ  ُٕٗٗ -ـ)صحيح األدب ا٤بفردٙ ،بقيق كتعليق :دمحم
انصر الدين األلباين ،طْ ،دار الصديق للنشر كالتوزيع.

ٖٗ

دمحم بن إ٠باعيل البخارم(ُِِْىػ) صحيح البخارمٙ ،بقيق :دمحم زىّب بن انصر الناصر،طُ،
دار طوؽ النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي).

ٗٗ

دمحم بن حباف(َُْٖ ىػ ُٖٖٗ -ـ) اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حباف ،ترتيب :عبلء
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الدين علي الفارسيٙ ،بقيق  :شعيب األرنؤكط ،طُ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.
ََُ

دمحم بن صاحل العثيمْب(ُِْٔق) شرح رايض الصا٢بْب (د ط) ،دار الوطن للنشر ،الرايض.

َُُ

دمحم بن عبد الغِب البغدادمَُْٖ( ،ىػ ُٖٖٗ -ـ) التقييد ٤بعرفة ركاة السنن كا٤بسانيد،
ٙبقيق :كماؿ يوسف ا٢بوت،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

َُِ

دمحم بن علي الشوكاين(ُُّْىػ ُّٗٗ -ـ) نيل األكطار شرح منتقى األخبارٙ ،بقيق :عصاـ
الدين الصبابطي ،طُ ،دار ا٢بديث ،مصر.

َُّ

دمحم بن علي ا٤بعركؼ اببن دقيق العيد(ُِْْىػ ََِّ -ـ) شرح األربعْب النوكية،طٔ،
مؤسسة الرايف.
دمحم بن عيسى الَبمذم ،سنن الَبمذمٙ ،بقيق كتعليق :أٞبد دمحم شاكر ،كدمحم فؤاد عبد

َُْ
َُٓ
َُٔ
َُٕ

الباقي(ُّٓٗىػ ُٕٗٓ -ـ)  ،كإبراىيم عطوة عوض ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب
ا٢بليب ،طِ ،مصر.
دمحم بن انصر األلباين(َُْٓق)غاية ا٤براـ ُب ٚبريج أحاديث ا٢ببلؿ كا٢براـ ،ط ّ ،ا٤بكتب
إلسبلمي ،بّبكت.
دمحم بن انصر الدين االلباين صحيح ا١بامع الصغّب كزايدتو ،ا٤بكتب اإلسبلمي( ،د ت ط).
دمحم انصر الدين األلباين (ُِِْىػ ََِِ -ـ) السلسلة الصحيحة كشيء من فقهها
كفوائدىا ،طُ ،مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع ،الرايض ،مكتبة ا٤بعارؼ.

َُٖ

دمحم انصر الدين األلباين(ُِّْىػ) ضعيف أيب داكد ،طُ ،مؤسسة غراس للنشر ك التوزيع،
الكويت.

َُٗ

دمحم انصر الدين األلباين(د ػ ت) مشكاة ا٤بصابيحٙ ،بقيق ، :طّ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت.

َُُ

٧بي الدين بن ٰبٓب النوكم (د ت) ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْبٙ ،بقيق :زىّب الشاكيش ،طّ،
ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت.

ُُُ

٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم (ُِّٗىػ) ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج،طِ،
دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.

ُُِ

مصطفى دمحم حلمي(ُِْٔ ىػ ) منهج علماء ا٢بديث كالسنة ُب أصوؿ الدين ،طُ ،دار
الكتب العلمية ،بّبكت.

ُُّ
ُُْ

نور الدين ا٤ببل ا٥بركم القارم(ُِِْىػ ََِِ -ـ) مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح
طُ ،دار الفكر ،بّبكت.
نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي(ُُْْ ىػ ُْٗٗ ،ـ) ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائدٙ ،بقيق:
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حساـ الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاىرة.
ُُٓ

يوسف بن عبد هللا القرطيب(ُُْْ ىػ ُْٗٗ -ـ) جامع بياف العلم كفضلوٙ ،بقيق :أيب
األشباؿ الزىّبم،طُ ،دار ابن ا١بوزم ،السعودية.
يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب(ُّٕٖىػ) التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيدٙ ،بقيق:

ُُٔ

مصطفى بن أٞبد العلوم ،دمحم عبد الكبّب البكرم ،كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،
ا٤بغرب.
خامساً :كتب أصول الفقو:

ُُٕ

أبو يعلى دمحم بن الفراء(َُُْ ىػ  َُٗٗ -ـ) العدة ُب أصوؿ الفقو ،طِ ،الرايض.

ُُٖ

شهاب الدين أٞبد بن إدريس القراُب(د ت) أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ ،عامل الكتب ،بّبكت،

ُُٗ

عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ (ُُْْ ىػ  ُُٗٗ -ـ ) قواعد األحكاـ ُب مصاحل
األانـ ،تعليق :طو عبد الرؤكؼ سعد ،مكتبة الكليات األزىرية  ،القاىرة.

َُِ

علي بن أٞبد بن حزـ الظاىرم(د ت) اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـٙ ،بقيق :أٞبد شاكر ،دار
اآلفاؽ ا١بديدة ،بّبكت .علوـ قرآف.

ُُِ

دمحم بن أٞبد السرخسي (د ت ) أصوؿ السرخسي ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.

ُِِ

دمحم بن صاحل بن عثيمْب(ُِْٔق) األصوؿ من علم األصوؿ ،دار ابن ا١بوزم ،الرايض.

ُِّ

دمحم صدقي الغزم (ُُْٔ ىػ  ُٗٗٔ -ـ) الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية،
طْ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

ُِْ

دمحم عميم االحساف(َُْٕقُٖٗٔ-ـ) قواعد الفقو ،طُ،الصدؼ بيلشرز ،كراتشي.
٧بيي الدين بن شرؼ النوكم (َُْٖق) آداب الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍبٙ ،بقيق :بساـ عبد

ُِٓ
ُِٔ
ُِٕ

الوىاب ا١بايب ،طُ ،دار الفكر ،دمشق .
منصور بن دمحم ا٤بركزم السمعاين(ُُْٖىػُٗٗٗ-ـ) قواطع األدلة ُب األصوؿٙ ،بقيق :دمحم
حسن الشافعي ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
نور الدين بن ٨بتار ا٣بادمي (ُُِْىػََُِ -ـ) علم ا٤بقاصد الشرعية ،طُ ،مكتبة
العبيكاف ،الرايض.
سادساً :كتب الفقو:

فقو حنفي:
ُِٖ

ابن عابدين دمحم ا٢بنفي(ُُِْىػُِٗٗ -ـ) رد احملتار على الدر ا٤بختار ،طِ ،دار الفكر،
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بّبكت.
ُِٗ
َُّ

أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاساين (َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ) بدائع الصنائع ُب ترتيب
الشرائع طِ  ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
عثماف بن علي الزيلعي ا٢بنفي (ُ ُّّىػ) ،تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق طُ ،ا٤بطبعة
الكربل األمّبية  -بوالؽ ،القاىرة.

ُُّ

علي بن أيب بكر ا٤برغيناين(د ت) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدمٙ ،بقيق :طبلؿ يوسف ،دار
احياء الَباث العريب ،بّبكت.

ُِّ

كماؿ الدين دمحم ا٤بعركؼ اببن ا٥بماـ(د ،ت) فتح القدير ،دار الفكر ،بّبكت.

ُّّ
ُّْ
ُّٓ

دمحم بن أٞبد الدسوقي(ُُْٕقُٗٗٔ-ـ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب،طُ ،دار
الكتب العلمية ،بّبكت.
دمحم بن أٞبد السرخسي(ُُْْق ُّٗٗ-ـ) ا٤ببسوط ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
٧بمود بن أٞبد العيِب(َُِْىػ َََِ -ـ) البناية شرح ا٥بداية ،طُ ،دار الكتب العلمية،
بّبكت.
فقو مالكي:

ُّٔ

مالك بن أنس (ُُْٓىػ ُْٗٗ -ـ) ا٤بدكنة ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ُّٕ

دمحم بن رشد القرطيب (َُْٖ ىػ ُٖٖٗ -ـ) البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل
٤بسائل ا٤بستخرجةٙ ،بقيق :دمحم حجي كآخركف  ،طِ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت.
فقو شافعي:

ُّٖ

أبو بكر بن دمحم الدمياطي(ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ) إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب،
طُ ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت.

ُّٗ

رمي (ُّٗٔىػ َُٗٓ -ـ) حاشية البجّبمي على شرح ا٤بنهج ،مطبعة
سليماف بن دمحم البجٍئ ٌ
ا٢بليب.

َُْ

عبد ا٤بلك بن عبد هللا ا١بويِب (ُِْٖىػََِٕ-ـ ) اهاية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىبٙ ،بقيق:
عبد العظيم ال ٌديب،طُ ،دار ا٤بنهاج.

ُُْ

علي بن دمحم ا٤باكردم (ُُْٗ ىػ  ُٗٗٗ-ـ) ا٢باكم الكبّب ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعي
كىو شرح ٨بتصر ا٤بزينٙ ،بقيق :علي دمحم معوض ك عادؿ عبد ا٤بوجود ،طُ،دار الكتب
العلمية ،بّبكت.

ُِْ

دمحم بن أٞبد ا٣بطيب الشربيِب(ُُْٓىػ ُْٗٗ -ـ) مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
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ا٤بنهاج ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ُّْ
ُْْ
ُْٓ
ُْٔ
ُْٕ

دمحم بن أٞبد ا٣بطيب الشربيِب(،د ت) اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعٙ ،بقيق :مكتب
البحوث كالدراسات ،دار الفكر ،بّبكت.
دمحم بن إدريس الشافعي(َُُْىػَُٗٗ-ـ) األـ ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت .
دمحم بن موسى الد ًَّمّبم الشافعي(ُِْٓىػ ََِْ -ـ) النجم الوىاج ُب شرح ا٤بنهاج ،طُ،
ٙبقيق١ :بنة علمية دار ا٤بنهاج ،جدة.
ٰبٓب بن أيب ا٣بّب اليمِب الشافعي(ُُِْ ىػ َََِ -ـ) البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي،
ٙبقيق :قاسم دمحم النورم،طُ ،دار ا٤بنهاج ،جدة.
ٰبٓب بن شرؼ النوكم(ُِْٓىػََِٓ-ـ) منهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقوٙ ،بقيق:
عوض قاسم أٞبد ،طُ ،دار الفكر.
فقو حنبلي:

ُْٖ
ُْٗ

عبد هللا السيد البطليوسي(َُّْق) اإلنصاؼ ُب التنبيو على ا٤بعاين كاألسباب الٍب أكجبت
االختبلؼٙ ،بقيق :دمحم رضواف الداية ،طِ ،دار الفكر  ،بّبكت.
مرعي بن يوسف ا٤بقدسي(ُِْٓىػ ََِْ -ـ ) دليل الطالب لنيل ا٤بطالبٙ ،بقيق :نظر
دمحم الفاراييب،طُ ،دار طيبة للنشر كالتوزيع ،الرايض .

َُٓ

مصطفى بن سعد السيوطي (ُُْٓىػ ُْٗٗ -ـ) مطالب أكيل النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى،
طِ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،عماف.

ُُٓ

موفق الدين الشهّب اببن قدامة ا٤بقدسي(ُُْْ ىػ  ُْٗٗ -ـ) الكاُب ُب فقو اٞبد ابن
حنبل،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ُِٓ

موفق الدين كمشس الدين ابِب قدامة (د ت) ا٤بغِب كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع ،دار الفكر،
بّبكت.
فقو زيدي:

ُّٓ
ُْٓ
ُٓٓ

أٞبد بن قاسم العنسي(َُّٖقُُٗٔ-ـ) التاج ا٤بذىب ألحكاـ ا٤بذىب شرح مًب األزىار
ُب فقو األئمة األطهار ،طِ ،دار إحياء الكتب العربية ،بّبكت.
أٞبد بن ٰبي ا٤برتضى(ُِْٖقََِٕ-ـ) األزىار ُب فقو األئمة األطهار ،طُ ،مكتبة
اإلرشاد ،صنعاء.
ا٢بسن بن أٞبد ا١ببلؿ (َُّْقََِٗ-ـ) ضوء النهار ا٤بشرؽ على صفحات األزىار،
كمعو حملمد بن ا٠باعيل األمّب ،منحة الغفار حاشية ضوء النهارٙ ،بقيق :دمحم صبحي حبلؽ،
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طُ ،ا١بيل ا١بديد انشركف ،صنعاء.
ُٔٓ
ُٕٓ

عبدهللا بن مفتاح (ُّْٓقَُِْ-ـ ) ا٤بنتزع ا٤بختار من الغيث ا٤بدرار -شرح مًب االزىار،
طِ،مكتبة الَباث اإلسبلمي ،صعده ،كمؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بّبكت.
عبدهللا بن مفتاح(ُّْٓقَُِْ-ـ) الغيث ا٤بدرار ا٤بعركؼ بشرح مًب األزىار ،طِ،مكتبة
الَباث اإلسبلمي ،صعده ،كمؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بّبكت.
سابعاً :الفقو العام:

ُٖٓ

السيد سابق( ،د ت ) فقو السنة ،طّ ،دار الكتاب العريب ،بّبكت.

ُٗٓ

مشس الدين بن أيب عبدهللا بن قيم ا١بوزية(،د ت) أحكاـ أىل الذمةٙ ،بقيق :صبحي الصاحل،
ا١بامعة اللبنانية.

َُٔ

دمحم بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية (ُُْٓىػ ُْٗٗ-ـ) ،زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد ،طِٕ،
مؤسسة الرسالة ،بّبكت ،مكتبة ا٤بنار اإلسبلمية ،الكويت.

ُُٔ

دمحم بن إ٠باعيل األمّب الصنعاين (د ت) سبل السبلـ ،دار ا٢بديث (د ط ت) .

ُِٔ

دمحم بن عبد هللا ا٢باكم (ُُُْىػ َُٗٗ -ـ) ا٤بستدرؾ على الصحيحْبٙ ،بقيق :مصطفى
عبد القادر عطا ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ُّٔ

دمحم بن علي الشوكاين ،السيل ا١برار ا٤بتدفق على حدائق األزىار ،طُ ،دار ابن حزـ ،بّبكت.

ُْٔ

كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية الكويتية (ُِْٕىػ ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ،طِ ،دار
السبلسل ،الكويت.

ُٓٔ

الزحيلي ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،دار الفكر ،دمشق.
كىبة بن مصطفى
ٌ

ُٔٔ

سليماف بن موسى ا٢بمّبم(َُِْ ىػ ) االكتفاء ٗبا تضمنو من مغازم رسوؿ هللا  -صلى هللا
عليو كسلم  -كالثبلثة ا٣بلفاء ،طُ ،دار الكتب العلمية بّبكت.

اثمناً :كتب الس رة :

ُٕٔ
ُٖٔ
ُٗٔ
َُٕ

عبد ا٤بلك بن ىشاـ(د ت) السّبة النبويةٙ ،بقيق :مصطفى السقا ك آخركف ،دار ا٤بعرفة،
بّبكت.
علي دمحم الصبلَّيب(ُِّْ ىػ  ََِِ -ـ ) االنشراح كرفع الضيق ُب سّبة أيب بكر الصديق
شخصيتو كعصره،طُ ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ،القاىرة.
الصبلَّيب(ُِْٗ ىػ  ََِٖ -ـ) السّبة النبوية  -عرض كقائع كٙبليل أحداث،طٕ،
ىعلي دمحم َّ
دار ا٤بعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت.
دمحم الصبليب(ُّّْقَُِِ-ـ) سّبة أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب-شخصيتو كعصره،
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طُُ ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
ُُٕ

دمحم سعيد البوطي(ُُْٕقُٗٗٔ-ـ) فقو السّبة النبوية ،طُُ ،دار الفكر ،دمشق.
اتسعاً :اللغة وادلعاتم:

ُِٕ

إبراىيم مصطفى ،كآخركف(،د ت) ا٤بعجم الوسيط٦ ،بمع اللغة العربية دار الدعوة ،القاىرة.

ُّٕ

أٞبد بن إسحاؽ اليعقويب(ُِِْىػ)البلداف لليعقويب،طُ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ُْٕ
ُٕٓ
ُٕٔ
ُٕٕ

أٞبد بن إ٠باعيل تيمور(ُِِْىػ ََِِ -ـ) تصحيح لساف العرب ،طُ ،دار اآلفاؽ
العربية ،القاىرة.
أٞبد بن فارس الرازم (ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ) معجم مقاييس اللغةٙ ،بقيق :عبد السبلـ دمحم
ىاركف ،دار الفكر.
أٞبد بن دمحم ا٢بموم ،ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت.
إ٠باعيل بن ٞباد الفارايب(َُْٕ ىػ  ُٖٕٗ -ـ) الصحاح اتج اللغة كصحاح العربيةٙ ،بقيق:
أٞبد عبد الغفور عطار ،طْ ،دار العلم للمبليْب ،بّبكت.

ُٖٕ

أيوب بن موسى ا٢بسيِب (د ت)الكليات معجم ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغويةٙ ،بقيق:
عدانف دركيش ك دمحم ا٤بصرم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت .

ُٕٗ

علي بن دمحم ا١برجاين(َُّْىػُّٖٗ-ـ) التعريفات ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
دمحم بن ا٢بسن األزدم (ُٕٖٗـ) ٝبهرة اللغةٙ ،بقيق :رمزم منّب بعلبكي ،طُ ،دار العلم

َُٖ

للمبليْب ،بّبكت.
دمحم بن يعقوب الفّبكز آابدم (ُِْٔىػ ََِٓ -ـ) القاموس احمليط ،طٖٙ ،بقيق :مكتب

ُُٖ
ُِٖ

العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة
ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة ،إبشراؼ :دمحم نعيم
ي
كالنشر كالتوزيع ،بّبكت.
دمحم ركاس قلعي ،كحامد صادؽ قنييب (َُْٖقُٖٖٗ-ـ) معجم لغة الفقهاء ،طِ،دار
النفائس ،الرايض.
عاشراً :كتب التاتم والتخريج:

ُّٖ
ُْٖ

أٞبد بن حجر العسقبلين(َُّٗىػ ُُٕٗ/ـ) لساف ا٤بيزافٙ ،بقيق :دائرة ا٤بعرؼ النظامية،
ا٥بند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بّبكت.

أٞبد بن علي بن ىمنجويو (َُْٕق) رجاؿ صحيح مسلمٙ ،بقيق :عبد هللا الليثي،طُ،دار
ا٤بعرفة ،بّبكت
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ُٖٓ

إبراىيم دمحم العلي(ََِّـ) دمحم انصر الدين األلباين كآاثره العلمية ،طِ ،دار القلم،دمشق

ُٖٔ

أبو بكر بن أيب عاصم الشيباين(ََُْىػَُٖٗ -ـ) كتاب السنة ،كمعو ظبلؿ ا١بنة ُب ٚبريج
السنة بقلم :دمحم انصر الدين األلباين طُ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،عماف.

ُٕٖ

أبو عبد هللا دمحم بن سعد(َُُْ ىػ َُٗٗ -ـ) الطبقات الكربلٙ ،بقيق :دمحم عبد القادر
عطا ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ُٖٖ

أٞبد بن عبد هللا األصبهاين(ُّْٗىػ ُْٕٗ -ـ) حلية األكلياء كطبقات األصفياء ،دار
الكتاب العريب ،بّبكت.

ُٖٗ

أٞبد بن علي ابن حجر العسقبلين(ُُْٓىػ) اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة ٙبقيق :عادؿ أٞبد
عبد ا٤بوجود كعلى دمحم معوض ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

َُٗ

أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين(َُْْقُْٖٗ-ـ)هتذيب التهذيب ،طُ ،دار الفكر،
بّبكت.

ُُٗ

الصي ىمرم ا٢بنفي(َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ )أخبار أيب حنيفة كأصحابو ،طِ،
ا٢بسْب بن علي َّ

ُِٗ

خّب الدين بن ٧بمود الزركلي(ََِِ ـ) األعبلـ ،طُٓ ،دار العلم للمبليْب ،بّبكت.

ُّٗ

عامل الكتب ،بّبكت.

سراج الدين عمر ابن ا٤بلقن(ُِْٓىػََِْ-ـ) البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث كاألاثر الواقعة
ُب الشرح الكبّبٙ ،بقيق :مصطفى أبو الغيط ك آخركف ،طُ.

ُّٗ

مشس الدين دمحم بن أٞبد الذىيب(ُُْٗىػُٖٗٗ -ـ) تذكرة ا٢بفاظ ،طُ،دار الكتب
العلمية ،بّبكت.

ُْٗ

عبد الرٞبن بن أٞبد ا٢بنبليُِْٓ ،ى ػ ػ ػ ػ ََِٓـ ،طبقات ا٢بنابلةٙ ،بقيق :عبدالرٞبن بن
سليماف العثيمْب ،ط ُ/مكتبة العبيكاف ،الرايض.

ُٗٗ

عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي اليماين(َُْٔىػُٖٗٔ -ـ) األنوار الكاشفة ٤با ُب كتاب أضواء
على السنة ،عامل الكتب ،بّبكت.

ََِ

عبد القادر بن دمحم بن نصر هللا القرشي(د ت) ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية ،مّب دمحم كتب
خانو ،كراتشي.

َُِ

عبد الكرًن بن دمحم السمعاين(ُِّٖ ىػ  ُِٗٔ -ـ) األنسابٙ ،بقيق :عبد الرٞبن بن ٰبٓب
ا٤بعلمي كغّبه،طُ٦ ،بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ،حيدر آابد.

َِِ

عبد الوىاب السبكي(ُُّْق) طبقات الشافعية الكربلٙ ،بقيق :د٧ .بمود دمحم الطناحي ك
عبد الفتاح دمحم ا٢بلو ،طِ ،ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت.
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َِّ

عثماف بن عبد الرٞبن ا٤بعركؼ اببن الصبلح(ُِٗٗـ) الفقهاء الشافعيةٙ ،بقيق٧ :بيي الدين
علي ٪بيب،طُ ،دار البشائر اإلسبلمية ،بّبكت.

َِْ

علي بن ا٢بسن ا٤بعركؼ اببن عساكر(ُُْٓ ىػ  ُٗٗٓ -ـ) اتريخ دمشقٙ ،بقيق :عمرك بن
غرامة العمركم ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت.

َِٓ

علي دمحم الشيباين ا١بزرم (ُُْٓىػ  ُْٗٗ -ـ) أسد الغابة ُب معرفة الصحابةٙ ،بقيق :علي
معوض ك عادؿ أٞبد ،طُ ،دار الكتب العلمية.

َِٔ

دمحم بن أٞبد الذىيب (َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ) ،سّب أعبلـ النببلء ،طّ٦ ،بموعة من احملققْب
إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

َِٕ

دمحم بن إسحاؽ بن منده(ُِْٔ ىػ ََِٓ -ـ) معرفة الصحابةٙ ،بقيق :عامر حسن
صربم،طُ ،مطبوعات جامعة اإلمارات.

َِٖ

دمحم بن إ٠باعيل البخارم(ُّٕٗ ق  )ُٕٕٗ -التاريخ األكسطٙ ،بقيق٧ :بمود إبراىيم زايد،
طُ،دار الوعي ،مكتبة دار الَباث ،حلب ،القاىرة.

َِٗ

يوسف بن عبد الرٞبن ا٤بزم(ََُْىػَُٖٗ-ـ)هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿٙ ،بقيق:
بشار عواد معركؼ ،طُ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

َُِ

يوسف بن عبد هللا القرطيب(د ت) االنتقاء ُب فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء مالك كالشافعي
كأيب حنيفة ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ُُِ

يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب(ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ) االستيعاب ُب معرفة األصحاب،
ٙبقيق :علي دمحم البجاكم،طُ ،دار ا١بيل ،بّبكت.
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احلادي عشر :كتب عامة:

ُِّ

ا٠باعيل البدكم(ُُْْق )ُْٗٗ-معامل الشورل اإلسبلمية ،طُ ،طبعة دار النهضة العربية،
القاىرة.

ُِْ

راغب السرجاين(َُِِـ)ركائع األكقاؼ ُب ا٢بضارة اإلسبلمية ،طْ،دار اهضة مصر ،ا١بيزة.

ُِٓ

إ٠باعيل بن إبراىيم الطيب(ُُْٕقُٗٗٔ-ـ)الثقافة القضائية ،مكتبة خالد ،صنعاء.

ُِٔ

دمحم بن أيب بكر بن القيم ا١بوزية (د ت)الطرؽ ا٢بكمية ،دار البياف.

ُِٕ
ُِٖ

أٞبد بن تيمية (َُّْق) االستقامةٙ ،بقيق :دمحم رشاد سامل ،طُ ،جامعة اإلماـ دمحم بن
سعود ،ا٤بدينة ا٤بنورة.
أٞبد بن تيمية(ُِِْىػ)جامع ا٤بسائلٙ ،بقيق :عزير مشس كبكر أبو زيد ،طُ ،دار عامل
الفوائد ،بّبكت.
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ُِٗ

أٞبد بن تيمية ا٢براين(ُُِْق )ََُِ-الفتاكل ،خرج احاديثها عامر ا١بزار كأنور الباز
،طِ،دار الوفاء ،ا٤بنصوره.

َِِ

أٞبد دمحم ا٢باضرم (د ت) ا٢برية منهج اإلسبلـ كتشريعو ،التوجيو ا٤بعنوم ،صنعاء.

ُِِ

أٞبد فهد بركات(ُْٖٗـ) حركة ا١بامعة اإلسبلمية ،طُ،مكتبة ا٤بنار ،الزرقاء.

ِِِ

أنس أٞبد كرزاف (ُُْٖقُٕٗٗ-ـ)منهج اإلسبلـ ُب تزكية النفوس ،طِ،دار ابن حزـ،
بّبكت.

ِِّ

أٞبد ابن تيمية ( ُِِْىػ ََُِ -ـ) جامع الرسائلٙ ،بقيق :دمحم رشاد سامل ،طُ ،دار
العطاء ،الرايض.

ِِْ

ٝباؿ دمحم ا٥بنيدم(ُِْٕقََِٔ-ـ) تربية الطفل ُب اإلسبلـ ،طُ ،دار اهر النيل.

ِِٓ

حلمي طو رشيد(ُٖٔٗـ)الَببية اإلسبلمية كأساليب تدريسها ،دار األرقم ،عماف .

ِِٔ

عبدالكرًن زيداف(ُُِْقََُِ-ـ)اصوؿ الدعوة ،طْ ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

ِِٕ

عبدهللا شعباف(ُُْٕقُٕٗٗ-ـ) ضوابط االختبلؼ ُب ميزاف السنة ،طُ،دار ا٢بديث
،القاىرة.

ِِٖ

عبدهللا انصح علواف(َُُْقُُٖٗ-ـ) تربية األكالد ُب اإلسبلـ ،طّ ،دار السبلـ ،بّبكت.

ِِٗ

عبدهللا انصح علواف(ُِْٗقََِٖ-ـ)األخوة اإلسبلمية ،طُْ ،دار السبلـ ،القاىرة.

َِّ

دمحم أٞبد ا٤بقدـ( ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ) عودة ا٢بجاب ،طُ ،دار ابن ا١بوزم ،القاىرة.

ُِّ

دمحم بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية(د ت) بدائع الفوائد ،دار الكتاب العريب ،بّبكت.

ِِّ

دمحم صاحل بن عثيمْب(ُّْْقَُِّ-ـ)الفتاكل ا٤بهمةٝ ،بع كترتيب :صبلح السعيد ،طُ،
مكتبة نور ا٥بدل ،القاىرة.

ِّّ

نبيل النواب كاندر نرجاين(ُٖٖٗـ) مستقبل التعليم كالبطالة ُب الوطن العريب ،نشر ا٤بعهد
العريب للتخطيط ابلكويت ،دار طبلس ،دمشق.

ِّْ

ٰبٓب الكوُب األحوؿ (ُّْٖق)ا٣براج ،طِ،ا٤بطبعة السلفية كمكتبتها.

ِّٓ

يوسف القرضاكم(ُُْٓقُْٗٗ-ـ) فتاكل معاصرة ،طّ ،دار الوفاء ،ا٤بنصورة.

ِّٔ

يوسف القرضاكم(ُِْٔقََِٓ-ـ) فتاكل معاصرة ،طٓ ،دار القلم ،الكويت.
الثاين عشر :كتب فكر اسالمي:

ِّٕ
ِّٖ

أبو األعلى ا٤بودكم (دػ ت ) اإلسبلـ ُب مواجهات التحدايت ا٤بعاصرة ،تعريب :خليل اٞبد
ا٢بامدم ،دار السعودية للنشر كالتوزيع.
أٞبد مثُب( ُّْٓ ق َُِْ-ـ) كشف عوار الليرباليْب كالدٲبقراطيْب كالعلمانيْب ،طُ ،دار
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الصحابة ،ليبيا.
ِّٗ
َِْ

أٞبد ٰبي النجمي(ُّْٔقَُِٓ-ـ) الرد احملرب على افَباءات صاحب اجملهر ،طِ،دار
ا٤بنهاج ،القاىرة.
تقي الدين أٞبد ابن تيمية( ُِِْىػ ََُِ -ـ) جامع الرسائلٙ ،بقيق :دمحم رشاد سامل،
طُ ،دار العطاء ،الرايض.

ُِْ

توفيق يوسف الواعي(ُِْٗقََِٖ-ـ) ا٢بوار اإلسبلمي أصولو كمفاىيمو ك كسائلو ،طُ،
مكتبة ا٤بنار اإلسبلمية ،الكويت.

ِِْ

ٝباؿ ماضي(ُِْٕقََِٔ-ـ)فقو ا٢بركة ُب اجملتمع،طُ ،دار الدعوة ،االسكندرية.

ِّْ

حسن أٞبد عابدين(شعبافَُْْقُْٖٗ-ـ) حقوؽ اإلنساف ككاجباتو ُب القرآف ٦بلة إنو
ا٢بق ،دار الصحافة ،رابطة العامل اإلسبلمي ،مكة ،العدد(ِٗ).

ِْْ

حسن بن أٞبد البنا (ُِّْقَُُِ-ـ) ٦بموعة رسائل االماـ الشهيد ،طُ،مؤسسة اقرأ،
القاىرة.

ِْٓ

ٞبود بن أٞبد الرحيلي(ُُْٓق) الرأ٠بالية كموقف اإلسبلـ منها ،طُ،دار العاصمة ،الرايض.

ِْٔ

راشد الغنوشي(ُٗٗٗـ) ا٢برايت العامة ُب الدكلة اإلسبلمية ،طُ ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بّبكت.

ِْٕ

زىّب جوعيد الزبيدم(ُٕٖٗـ)الشرطة كحقوؽ اإلنساف-آراء ُب االعداد النموذجي لرجل
األمن ،دار النشر اب٤بركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب ،الرايض.

ِْٖ

سفر بن عبدالرٞبن ا٢بوايل(ُُْٖقُٖٗٗ-ـ) العلمانية ،طُ ،مكتب الطيب ،القاىرة.

ِْٗ

عبد ا١بليل أبو النصر(ُّْٓق) ا٣ببلؼ بْب ا٤بسلمْب ،تقدًن :دمحم عماره ،طُ ،دار السبلـ ،
القاىرة.

َِٓ

عبد الكرًن بكار( ُِّْق )َُُِ-حوؿ الَببية كالتعليم ،طّ ،دار القلم ،دمشق.

ُِٓ

عبد هللا بن أٞبد االىدؿ (ُّْْ قَُِّ -ـ) الشورل ،طُ ،مكتبة خالد بن الوليد،
صنعاء.

ِِٓ

عبد اجمليد الصغّب(ُُْٓق) الفكر األصويل ك إشكالية السلطة العلمية ُب اإلسبلـ ،دار
ا٤بنتخب العريب ،بّبكت.

ِّٓ

عبدا٢بميد ا٠باعيل االنصارم(ُِٖٗـ) الشورل بْب التأثر كالتأثّب ،مطابع دار الشركؽ ،مصر.

ِْٓ

عبدالكرًن بكار(ُِّْقََُِ-ـ)العيش ُب الزماف الصعب ،طٔ،دار القلم ،دمشق.

ِٓٓ

عبلء دمحم سعيد (ُِْٕقََِٕ-ـ) ٧باكالت اإلصبلح كالتغيّب ُب العامل العريب ا٤بعاصر،
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ِٔٓ
ِٕٓ

طُ ،دار الشركؽ ،مصر.
الصبلَّيب(ُِْٗ ىػ  ََِٖ -ـ) الدكلة األموية عوامل االزدىار كتداعيات االاهيار،
علي دمحم َّ
طِ ،دار ا٤بعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت.
غالب بن علي عواجي(ُِْٕىػََِٔ-ـ) ا٤بذاىب الفكرية ا٤بعاصرة كدكرىا ُب اجملتمعات
كموقف ا٤بسلم منها ،طُ :،ا٤بكتبة العصرية الذىبية ،جدة.

ِٖٓ

فاتن دمحم عبد ا٤بنعم (ََِٗـ)التخطيط االسَباتيجي للتعلم عن بعد بْب النظرية كالتطبيق ،طُ
مكتبة ابن سيناء ،القاىرة.

ِٗٓ

فادية اٞبد الفقّب(ََِْـ) ا٤بواطنة كالدٲبقراطية ُب البلداف العربية ،طِ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،مشركع دراسات الدٲبقراطية ُب البلداف العربية ،بّبكت.

َِٔ

فتحي يكن (ُِّْقََِِ-ـ) قطوؼ شائكة ُب حقل التجارب اإلسبلمية ،طُ ،مؤسسة
الرسالة ،بّبكت.

ُِٔ

دمحم ا٣بضرم ،اتريخ التشريع اإلسبلمي ،نقبل عن٦ :بموعة ابحثْب(ُُِْقُِٗٗ-ـ) شرعة
حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ ،طُ ،طبلس للدراسات كالَبٝبة كالنشر ،دمشق.

ِِٔ

دمحم حساـ الدين ( ُِّْقََِّ-ـ)ا٤بسؤكلية االجتماعية للصحافة ،طُ ،الدار ا٤بصرية
اللبنانية  ،القاىرة.

ِّٔ

دمحم حسن خليل(َُِِـ) ثورة ِٓيناير ُب عامها الثاين ،طُ ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.

ِْٔ

دمحم عبده كطارؽ عبد ا٢بليم(َُْٓق)مقدمة ُب أسباب اختبلؼ ا٤بسلمْب كتفرقهم،
طُ،دار األرقم للنشر كالتوزيع ،الكويت.

ِٓٔ

دمحم علي ا٥بامشي(ُِّْقََِِ-ـ) اجملتمع ا٤بسلم كما يبينو اإلسبلـ ُب الكتاب كالسنة،
طُ ،دار البشائر ،بّبكت.

ِٔٔ

دمحم فتحي أمْب(ََِٓـ) العلم العسكرم ،طُ ،األكائل للنشر ك التوزيع ،دمشق.

ِٕٔ

دمحم مورك(َُُِـ) اإلسبلـ السياسي شخصيات ،ط ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.

ِٖٔ

٧بمود الرشيدم(ُِّْقَُُِ-ـ)العنف ُب جرائم اإلنَبنت ..أىم القضااي :ا٢بماية
كالتأمْب ،طُ ،الدار ا٤بصرية اللبنانية ،القاىرة.

ِٗٔ

٧بمود دمحم غريب(َُْٕىػ ُٖٕٗ -ـ)شريعة هللا اي كلدم ،طُ ،ا٤بطبعة السلفية ،القاىرة.

َِٕ

مرعي ٞبيد(ُّّْقَُِِ-ـ) ماذا يعِب انتمائي لئلصبلح ،مكتبة خالد ،كدار الكتب
اليمنية ،صنعاء.

ُِٕ

مصطفى السباعي(ُّْٖقََُِ-ـ) أخبلقنا االجتماعية ،طْ ،دار السبلـ القاىرة.
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ِِٕ

مقبل بن ىادم الوادعي(ُِّْقَُُِ-ـ) ٙبفة اجمليب على أسئلة ا٢باضر كالغريب،
طِ،دار اآلاثر ،صنعاء.

ِّٕ

نشأت ا٥ببليل(ُٖٓٗـ) األمن ا١بماعي الدكيل ،دار النهضة العربية ،القاىرة.

ِْٕ

نصر دمحم السبلمي (ُّْْق) مدنية الدكلة رؤية علمية ،بدكف اتريخ طبع .

ِٕٓ

كىبو الزحيلي(ُُِْىػ َََِ -ـ) حق ا٢برية ُب العامل ،طُ ،دار الفكر ا٤بعاصر ،بّبكت.

ِٕٔ
ِٕٕ

يوسف القرضاكم(ََِٖـ) اصوؿ العمل ا٣بّبم ُب اإلسبلـ ُب ضوء النصوص كا٤بقاصد
الشرعية ،طِ ،دار الشركؽ ،القاىرة.
يوسف القرضاكم ،مبلمح اجملتمع ا٤بسلم ،ط ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.
الثالث عشر :كتب التاريخ:

ِٖٕ

أٞبد بن خالد السيبلكم( د ت ) االستقصاء ال خبار دكؿ ا٤بغرب االقصىٙ ،بقيق :جعفر ك
دمحم الناصرم ،دار الكتاب ،الدار البيضاء.

ِٕٗ

أٞبد بن داكد الدينورم(َُٔٗ ـ) األخبار الطواؿٙ ،بقيق :عبد ا٤بنعم عامر ،طُ ،دار إحياء
الكتب العريب ،القاىرة.

َِٖ

أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم (ُُْٕى ػ ) اتريخ بغداد كذيولوٙ ،بقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ُِٖ

إ٠باعيل بن عمر بن كثّب(َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ) البداية كالنهاية ٙبقيق :علي شّبم،طُ ،دار
إحياء الَباث العريب ،بّبكت.

ِِٖ

ٝباؿ الدين عبد الرٞبن ا١بوزم(ُُِْ ىػ ُِٗٗ -ـ) ا٤بنتظم ُب اتريخ األمم كا٤بلوؾ ،طُ،
ٙبقيق :دمحم عطا ك مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ِّٖ

جواد علي(ُِِْىػََُِ-ـ) ا٤بفصل ُب اتريخ العرب قبل اإلسبلـ ،طْ ،دار الساقي،
بّبكت.

ِْٖ

راغب السرجاين(ُِْٕقََِٔ-ـ) التتار من البداية إىل عْب جالوت ،طُ ،مؤسسة إقراء.

ِٖٓ

سيف الدين الكاتب(ُُّْقََُِ-ـ) أطلس اتريخ العرب كاإلسبلـ ،إشراؼ :دمحم قجو
كآخركف ،دار الشرؽ العريب ،بّبكت.

ِٖٔ

صبلح الدين الصفدم(َُِْىػَََِ-ـ) الواُب ابلوفياتٙ ،بقيق :أٞبد األرانؤكط كتركي
مصطفى ،دار إحياء الَباث ،بّبكت.

ِٕٖ

عبد الرٞبن بن دمحم بن خلدكف(َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ) ديواف ا٤ببتدأ كا٣برب ُب اتريخ العرب
كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكربٙ ،بقيق :خليل شحادة ،طِ،دارالفكر،بّبكت.
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ِٖٖ

عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم(ُِٗٗـ) ا٤بعارؼٙ ،بقيق :ثركت عكاشة،طِ ،ا٥بيئة
ا٤بصرية العامة للكتاب ،القاىرة.

ِٖٗ

علي بن ا٢بسن ،ا٤بعركؼ اببن عساكر (ُُْٓىػ ُٗٗٓ -ـ) اتريخ دمشقٙ ،بقيق :عمرك بن
غرامة العمركم ،دار الفكر ،بّبكت.

َِٗ

عبدا٤بلك الشيباين(ُّْْقَُِّ-ـ)مسّبة اإلصبلح ،مكتبة خالد ،كدار الكتب اليمنية،
صنعاء.

ُِٗ

لطفي عبد الوىاب ،العرب ُب العصور القدٲبة ،طِ ،دار ا٤بعرفة ا١بامعية ،بّبكت.

ِِٗ

دمحم بن جرير الطربم (ُّٕٖىػ) اتريخ الطربم ،طِ ،دار الَباث ،بّبكت.

ِِٗ

دمحم بن عبد هللا الدمشقي (ُّّٗىػ)الرد الوافرٙ ،بقيق :زىّب الشاكيش ،طُ ،ا٤بكتب
اإلسبلمي ،بّبكت.

ِّٗ

دمحم بن دمحم الشيباين ا٤بعركؼ اببن األثّب(ُّٗٗقُٕٗٗ-ـ) الكامل ُب التاريخ ،دار الفكر،
بّبكت.

ِْٗ

دمحم بن موسى ا٥بمداين (ُُْٓ ىػ )األماكن أك ما اتفق لفظو كافَبؽ مسماه من األمكنة،
ٙبقيقٞ :بد بن دمحم ا١باسر ،دار اليمامة للبحث كالَبٝبة كالنشر.

ِٓٗ

كليد األعظمى َُِْى ػ ػ ُٗٗٗـ ،اتريخ األعظمية طُ /دار البشائر االسبلمية بّبكت.
الرابع عشر :كتب السياسة الشرعية.

ِٔٗ

أبو األعلى ا٤بودكدم (ُّٖٗىػُٕٖٗ-ـ )ا٣ببلفة كا٤بلك ،طُ ،تعريب أٞبد إدريس دار
القلم ،الكويت.

ِٕٗ

أٞبد العوضي( ُٓٗٗـ) ا٢بقوؽ السياسية للرعية ُب الشريعة اإلسبلمية ،طبعة مؤسسة راـ
للتكنولوجيا ،مصر.

ِٖٗ

أٞبد فتحي سركر (ََِٓـ) ،العامل ا١بديد بْب االقتصاد كالسياسة ك القانوف ،طِ ،دار
الشركؽ.

ِٗٗ

أنور غسبلف( ََِٖـ ) النظاـ الدستورم ا٤بصرم ،ط ِ ،دار النهضة العربية ،القاىرة.

ََّ

تقي الدين أٞبد بن تيمية (ُُْٖق)السياسة الشرعية ،طُ،كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ
كالدعوة كاإلرشاد ،السعودية.

َُّ

تقي الدين أٞبد بن تيمية(ُُْٖىػ)األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر طُ ،كزارة الشئوف
اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ،السعودية.

َِّ

تقي الدين النبهاين(ُٔٗٗـ) نظاـ ا٢بكم ُب اإلسبلـ ،طْ،دار األمة ،بّبكت.
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َّّ

توفيق دمحم الشاكم(ُُّْقُِٗٗ-ـ)فقو الشورل كاالستشارة ،طِ ،دار الوفاء للنشر
،ا٤بنصورة.

َّْ

حسْب دمحم ا٤بهدم(ُِْٖقََِٕ-ـ) الشورل ُب الشريعة اإلسبلمية ،طُ ،مكتبة اإلرشاد،
صنعاء.

َّٓ

داككد الباز(ُٕٗٗـ) الشورل ك الدٲبقراطية النيابية ،دراسة ٙبليلية كأتصيلية ١بوىر النظاـ
اللبناين الرب٤باين ،كلية الشريعة كالقانوف ،فرع دمنهور ،جامعة األزىر.

َّٔ

زايد بن صاحل لوبغا (ُِْٔق) كاقعية التشريع االسبلمي كآاثرىا ،طبع جامعة االماـ دمحم بن
سعود االسبلمية ،الرايض.

َّٕ

سعد الدين مسعد ىبليل (ُِّْق َُُِ-ـ) ا١بديد ُب الفقو السياسي ا٤بعاصر ،طُ،
مكتبة كىبة القاىرة.

َّٖ

سور ٞبن ىداايت(ُُِْ قََُِ-ـ)التعايش السلمي بْب ا٤بسلمْب كغّبىم داخل دكلة
كاحدة طُ ،دار السبلـ ،مصر.

َّٗ

صاحل حسن ٠بيع (َُْٗقُٖٖٗ-ـ) أزمة ا٢برية السياسية ُب الوطن العريب ،طُ ،الزىراء
لئلعبلـ العريب.

َُّ

صبلح الصاكم(ُِٗٗـ) التعددية السياسية ُب الدكلة اإلسبلمية ،طُ ،دار اإلعبلـ الدكيل.

ُُّ

طو جابر العلواينٝ ،باد أكؿ(َُْٓق) أدب االختبلؼ ُب اإلسبلـ ،طُ ،سلسلة كتاب
األمة ،صادر عن رائسة احملاكم الشرعية كالشؤكف الدينية ،قطر.

ُِّ
ُّّ

عباس الوشامة ،كدمحم أمْب(ُِْٔقََِٓ-ـ)نظم كإدارة الشرطة العربية-منظور أمِب،
طُ،مكتبة الرشد انشركف ،الرايض.
عبد الرٞبن الكواكيب ا٢بليب(ُِّْقَُُِ-ـ) طبائع االستبداد كمصارع االستعباد ،طِ،
ا١بيل ا١بديد انشركف ،صنعاء.

ُّْ

عبد الفتاح اليافعي(ُِّْقَُُِ-ـ) التعايش اإلنساين كالتسامح الديِب ُب االسبلـ ،طُ،
مؤسسة الرسالة ،دمشق.

ُّٓ

عبد القادر عودةُُٗٗ( ،ـ) اإلسبلـ كأكضاعنا السياسة ،طُ ،دار الكتاب العريب ،بّبكت.

ُّٔ

عبد الوىاب خبلؼ (َُْٖ قُٖٖٗ -ـ) السياسة الشرعية ُب الشؤف الدستورية ك ا٣بارجية
كا٤بالية ،دار القلم.

ُّٕ

عبدالقادر عوده (د ت) التشريع ا١بنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي ،دار الكتاب
العريب ،بّبكت .السياسة الشرعية.
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ُّٖ

عبدهللا بن عمر الدميحي(َُْٗق) اإلمامة العظمى عند أىل السنة كا١بماعة ،طِ ،دار
طيبة ،الرايض.

ُّٗ

عبدا٤بلك منصور(ََِِـ) البغي السياسي ،طِ،مؤسسة ا٤بنصور الثقافية ،صنعاء.

َِّ

علي الدين ىبلؿ(ََُِـ)النظاـ السياسي ا٤بصرم ،بْب إرث ا٤باضي كآفاؽ ا٤بستقبل
ََُُُِٖٗ-ـ ،طُ ،الدار ا٤بصرية اللبنانية ،القاىرة.

ُِّ

علي بن دمحم ا٤باكردم(د ت) األحكاـ السلطانية ،دار ا٢بديث ،القاىرة.

ِِّ

علي بن انيف الشحود (ُِّْ ىػ َُُِ ـ) األحكاـ الشرعية للثورات العربية ،طُ.

ِّّ

علي بن انيف الشحود(ُِّْقَُُِ-ـ) مشركعية ا٤بشاركة ُب اجملالس التشريعية كالتنفيذية
ا٤بعاصرة ،طُ ،طبعة ا٤بؤلف.

ِّْ

علي سعيد الغامدم(ُِِْ ق ََُِ-ـ) فقو الشورل دراسة أتصيليو نقديو ،طُ ،دار
طيبة ،الرايض.

ِّٓ

علي دمحم األىدؿ ،الوسيط ُب السياسة الشرعية ،طُ ،مكتبة األندلس ،صنعاء.

ِّٔ

العماد حسن توركماين(د ت) الدىاء ُب ا٢برب ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت .

ِّٕ

فتحي الدريِب(ُْٖٗـ) ا٢بق كمدل سلطاف الدكلة ُب تقييده ،طّ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.

ِّٖ

فتحي عبدالكرًن(ُٕٕٗـ) الدكلة كالسيادة ُب الفقو اإلسبلمي ،مكتبة كىبة ،القاىرة.

ِّٗ

فتحي يكن(ُُْٖقُٕٗٗ-ـ) أٔبدايت التصور ا٢بركي اإلسبلمي ،طُِ ،مؤسسة الرسالة
انشركف ،بّبكت.

َّّ

فتحي يكن(ُُّْقُّٗٗ-ـ) ا٤بتغّبات الدكلية كالدكر اإلسبلمي ا٤بطلوب ،طُ ،مؤسسة
الرسالة ،بّبكت.

ُّّ

فريد األنصارم(ُّّْقَُِِ-ـ) البياف الدعوم كظاىرة التضخم السياسي ،طِ ،دار
السبلـ للطباعة كالنشر.

ِّّ

فؤاد دمحم البنا(َُِْقُِٖٗ-ـ) مبدأ ا٤بشركعية ُب القانوف اإلسبلمي ،طِ،دار الكتاب
ا١بامعي ،مصر.

ّّّ

دمحم أبو زىرة ( ،د ت ) العبلقات الدكلية ُب االسبلـ ،طُ ،بدكف دار طبع.

ّّْ

دمحم بن دمحم الغزايل(َُْٗقُٖٖٗ-ـ)الترب ا٤بسبوؾ ُب نصيحة ا٤بلوؾ ،ضبط كتصحيح :أٞبد
مشس الدين ،طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ّّٓ

دمحم بن دمحم ا٤بوصلي(د ف) حسن السلوؾ ا٢بافظ دكلة ا٤بلوؾٙ ،بقيق :فؤاد عبد ا٤بنعم ،دار
الوطن ،الرايض.

231

ّّٔ

دمحم بن دمحم القرشي(د ت)معامل القرية ُب طلب ا٢بسبة ،دار الفنوف «كمربدج».

ّّٕ

ا٢بي اإلدريسي(د ت) الَباتيب اإلدارية= نظاـ ا٢بكومة النبويةٙ ،بقيق :عبد هللا
دمحم عبد ٌ
ا٣بالدم ،طِ ،دار األرقم ،بّبكت.
دمحم عبد ا٤بنعم البهي ،الدين كالدكلة ُب توجيو القرآف الكرًن ،نقبل عن ٦بدم عبدالكرًن مكي

ّّٖ

(ُّْٓقَُِْ-ـ)رئيس الدكلة ُب النظاـ السياسي اإلسبلمي بْب البيعة كاالنتخاابت
كالتوريث ،طُ،دار السبلـ ،االسكندرية.

ّّٗ

مصطفى أبو زيد(ُُّْقُّٗٗ-ـ) فن ا٢بكم ُب اإلسبلـ ،طِ ،دار الفكر العريب ،بّبكت.

َّْ

نشواف دمحم السمّبم(ُِِْقََُِ-ـ) التعددية السياسية ُب اليمن -اسس التجربة كحدكد
ا٤بمارسة ،تقدًن :أٞبد البشارم ،نصر طو ،ا٤بركز اليمِب للدراسات االسَباتيجية ،مكتبة ا١بيل
ا١بديد ،صنعاء.

ُّْ

ايسْب عبدالعزيز(ُِّْقَُِّ-ـ)ا٢برية دراسة ُب الفقو السياسي ،طِ ،مكتبة خالد بن
الوليد ،صنعاء.

ِّْ

ايسْب عبدالعزيز (ُّْْقَُِّ-ـ) الشورل دراسة ُب الفقو السياسي ،طِ ،مكتبة خالد
بن الوليد ،صنعاء.
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اخلامس عشر :كتب األدب ومعاتم البلدان:

ّْْ

أٞبد بن إسحاؽ اليعقويب(ُِِْىػ)البلداف لليعقويب،طُ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ّْٓ
ّْٔ
ّْٕ

أٞبد بن عبد الوىاب البكرم(ُِّْ ق)اهاية األرب ُب فنوف األدب ،طُ ،دار الكتب
كالواثئق القومية ،القاىرة.
أٞبد بن دمحم النيسابورم(د ت) ٦بمع األمثاؿٙ ،بقيق :دمحم ٧بٓب الدين  ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
برىاف الدين دمحم ا٤بعركؼ ابلوطواط (ُِْٗ ىػ  ََِٖ -ـ)غرر ا٣بصائص الواضحة ،عرر
النقائض الفاضحةٙ ،بقيق :ابراىيم مشس الدين طُ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ّْٖ

دمحم بن ا٢بسن أبو ا٤بعايل ،البغدادم(ُُْٕىػ) التذكرة ا٢بمدكنية ،طُ ،دار صادر ،بّبكت.

ّْٗ

دمحم بن حباف البيسٍب(د ت) ركضة العقبلء كنزىة الفضبلءٙ ،بقيق :دمحم ٧بي الدين عبد ا٢بميد،
دار الكتب العلمية ،بّبكت.

َّٓ

ايقوت بن عبد هللا ا٢بمومُُْْ( ،ىػ ُّٗٗ-ـ) معجم األدابءٙ ،بقيق :إحساف
عباس،طُ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت.
السادس عشر :كتب التزكية:

ُّٓ

ٝباؿ الدين أبو الفرج ا١بوزم ذـ ا٥بولٙ ،بقيق :مصطفى عبد الواحد ،مراجعة :دمحم الغزايل،
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دار الكتب ا٢بديثة ،القاىرة.
ِّٓ
ّّٓ

ا٢بسن بن عبد هللا العسكرم(َُْٔىػ ُٖٗٔ-ـ) ا٢بث على طلب العلم كاالجتهاد ُب
ٝبعوٙ ،بقيق :مركاف قباين،طُ ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت.
شحاتة دمحم صقر(د ت) دليل الواعظ إىل أدلة ا٤بواعظ ،دار الفرقاف للَباث ،البحّبة ،ك دار
ا٣بلفاء الراشدين ،دار الفتح اإلسبلمي  ،اإلسكندرية.

ّْٓ

صاحل بن عبد هللا بن ٞبيد كعدد من ا٤بختصْب ،موسوعة نضرة النعيم ،طْ ،دار الوسيلة للنشر
كالتوزيع ،جدة.

ّٓٓ

عبد الرٞبن بن علي ا١بوزم(ُِْٓىػ ََِْ -ـ) صيد ا٣باطر ،بعناية :حسن ا٤بساحي
سويداف ،طُ ،دار القلم ،دمشق.

ّٔٓ

ا٤بركزم(د ت) الزىد كالرقائق ،كمعو :لنعيم بن ٞباد،الزىدٙ ،بقيق :حبيب
عبد هللا بن ا٤ببارؾ ٍ
الرٞبن األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.

ّٕٓ

علي البصرم ا٤باكردم(ُٕٖٗـ) أدب الدنيا كالدينٙ ،بقيق :دمحم صباح ،دار مكتبو ا٢بياه،
بّبكت.

ّٖٓ

دمحم بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية (ُُْٔ ىػ ُٗٗٔ -ـ) مدارج السالكْب بْب منازؿ إايؾ نعبد
كإايؾ نستعْبٙ ،بقيق :دمحم ا٤بعتصم ابهلل البغدادم،طّ ،دار الكتاب العريب ،بّبكت.

ّٗٓ

دمحم بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية (َُّْىػُّٖٗ-ـ) ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب ،دار الكتب
العلمية ،بّبكت.

َّٔ
ُّٔ

دمحم بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية(د ت) الركح ُب الكبلـ على أركاح األموات كاألحياء ابلدالئل
من الكتاب كالسنة ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
دمحم بن علي الشوكاين(َُِْق) أدب الطلب كمنتهى اإلرب ،طُ،دار الكتب العلمية،
بّبكت.

ِّٔ

دمحم بن قيم ا١بوزية ،مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة دار الكتب العلمية،
بّبكت.

ّّٔ

دمحم بن دمحم الغزايل ،احياء علوـ الدين ،طّ،دار الفكر ،بّبكت.

ّْٔ

دمحم بن مفلح ا٤بقدسي (ُُْٕقُٗٗٔ-ـ) اآلداب الشرعيةٙ ،بقيق :شعيب األرنؤكط.

ّٓٔ

دمحم حسْب (ُُّْقََِٗ-ـ) صفات ا٤بسلم ،طُ ،دار الدعوة ،اإلسكندرية.
السابع عشر :الرسائل اجلامعية واجملالت العلمية:

ّٔٔ

إبراىيم إماـ(د ت) اإلعبلـ اإلذاعي كالتلفزيوف ،نقبل عن ٦بلة البياف(َُْٖقُٖٖٗ-ـ)
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الفيديو كالتلفزيوف خطر مؤكد على األطفاؿ ،العدد(ُِ).
ّٕٔ
ّٖٔ

دمحم طارؽ صفر(ََِٕـ) دكر الشرطة ُب دعم األمن االقتصادم ،رسالة دكتوراه ،اكادٲبية
الشرطة ،القاىرة.
أٞبد بن أٞبد الطويلي(ُِّْقَُُِ-ـ) التدابّب الوقائية للحماية من ا١برٲبة ُب الشريعة
اإلسبلمية ،طُ ،دار النشر للجامعات ،القاىرة.

ّٗٔ

أٲبن بن سعيد(ربيع آخرُُْٕقُٗٗٔ-ـ) اي أىل اليمن ا٢بكمة ٲبانية٦ ،بلة البياف ،ا٤بنتدل
اإلسبلمي ،لندف ،العدد(َُْ).

َِٕ

بساـ خضر الشطي(َُّْق-يونيوََِٗ)ٙبقيق األمن االجتماعي ُب اإلسبلـ -مسؤكليات
كأدكار٦ ،بلة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،جامعة الكويت ،العدد(ٕٕ).

ُّٕ

بشّب زين العابدين(ُِْٓقَُِّ-ـ) تطور فكرة تقسيم ا٤بشرؽ العريب ُب مراكز الفكر
الغربية منََُِ ، َُِٓ-البياف ،العددُّٕ.
تقرير ارتيادم(اسَباتيجي)سنوم ،صادر عن ٦بلة البياف ،مستقبل العامل اإلسبلميٙ -بدايت ُب

ِّٕ
ّّٕ
ّْٕ

عامل متغّب ،اإلصدار الثاين(ُِْٓق)ترٝبات ،ملخص لنشرة استخبارات الشرؽ األكسط
لعاـََِّـ.
دكرية ا٤بستقبل العريب ،ستيٍب الزازية (فربايرَُِٓـ) الثركة البَبكلية كاألمن االقتصادم العريب،
مركز دراسات الوحدة العربية ،لبناف ،السنة(ّٕ) العدد(ِّْ).
سامي دمحم الدالؿ ،اشكالية زاكية النظر للدٲبقراطية ،البياف  ،العددٕٗ.
سلسلة اصدارات كتب ا٤بؤٛبر العا٤بي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة ،كرقة مقدمة من :عبد هللا

ّٕٓ

بن إبراىيم األنصارم(ربيع أكؿ ُّٕٗىػُٕٕٗ /ـ) رسالة اإلعبلـ ُب ببلد اإلسبلـ كعبلقتها
ابلدعوة اإلسبلمية ،السنة التاسعة ،ا١بامعة اإلسبلمية ،ا٤بدينة ا٤بنورة ،العدد(ْ) .

ّٕٔ

سلسلة دعوة ا٢بق الشهريةٞ :بد عبد الواحد(ذك ا٢بجةَُْْقُْٖٗ-ـ) اإلعبلـ ُب اجملتمع
اإلسبلمي ،السنة الثالثة ،العدد (ّّ) ،إدارة الصحافة كالنشر ،رابطة العامل اإلسبلمي ،مكة
ا٤بكرمة.

ّٕٕ

سلسلة كتاب األمة :قطب مصطفى سانو(ربيع أكؿ ُّْٓق) مناىج العلوـ اإلسبلمية
كا٤بتغّبات العا٤بية ،السنة الرابعة كالثبلثوف ،إدارة البحوث كالدراسات اإلسبلمية ،قطر،
العدد(َُٔ).

ّٖٕ

عبدالعزيز بن انصر ا١بليل(صفرُُْٕقُٗٗٔ-ـ) كلمات إىل ثبلث فئات٦ ،بلة البياف،
العددَُِ.
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ّٕٗ

عبدالقادر حامد (شواؿ ُُِْقُِٗٗ -ـ) سر تقدـ األمم٦ ،بلة البياف ،العدد َٓ.

َّٖ

عبدالقادر حامد(ُُّْ صفر قُِٗٗ-ـ) ما ٰبتاجو العرب٦ ،بلة البياف ،العدد ْٓ.

ُّٖ

عبدهللا الزامل(ُُّْ صفرُِٗٗ-ـ) حوؿ مصطلح التطرؼ٦ ،بلة البياف ،صادرة عن ا٤بنتدل
اإلسبلمي ،العددْٓ،لندف.

ُّٖ

عبداجمليد الرٲبي ،حوار صريح عن ٮبوـ الدعوة ككاقعها ُب اليمن ،تقدًن رائسة التحرير ٦ ،بلة
البياف ،العددَُْ.

ِّٖ

٦بلة ا٤بنار٧ ،بمود أبو ريو ،كلمة ُب فوائد كتايب ا٤بغِب كالشرح الكبّب ،العدد(ِٔ).

ّّٖ

٦بلة شؤكف عربية٦ ،بلس الوحدة االقتصادية العربية(سبتمربُْٖٗـ) ا٤بشركعات العربية ا٤بشَبكة
مع إشارة خاصة إىل مشركعات األمن الغذائي ،صادرة عن جامعة الدكؿ العربية ،تونس،
العدد(ّٗ) ،كالعدد نفسو ،عبد ا٤بنعم سعيد ،اسَباتيجية اسرائيل النوكية.

ّْٖ

دمحم إكيج(ُُِْشعبافَََِ-ـ نوفمرب) تنزيل الشريعة اإلسبلمية ُب الواقع اإلسبلمي الراىن
بْب الرفض كالقبوؿ٦ ،بلة البياف ،العدد(ُٔٓ)

ّٖٓ

دمحم الصادؽ عفيفي(َُِْق شعباف) ا٤برأة كحقوقها ُب اإلسبلـ٦ ،بلة دعوة ا٢بق ،رابطة العامل
اإلسبلمي ،مكة ،العددُٕ.

ّٖٔ

دمحم الصادؽ عفيفي(ربيع األكؿَُْٓق-ديسمربُْٖٗـ) اإلسبلـ كالعبلقات الدكلية٦ ،بلة
دعوة ا٢بق.

ّٕٖ

دمحم رشيد رضا( شواؿ ُُّٓ -ىػ -فرباير ُٖٖٗ -ـ) االٙباد٦ ،بلة ا٤بنار ،العدد ُ.

ّٖٖ

دمحم مشس ا٢بق صديق(ُِّْقَُُِ-ـ)االجتياح التنصّبم لبنجبلديش بْب عجز الداخل
كصمت ا٣بارج٦ ،بلة البياف ،مكتب الرايض ،تقرير ارتيادم ،سنوم ،األمة ُب معركة تغيّب
ا٤بفاىيم ،اإلصدار الثامن.

ّٖٗ

دمحم عجاج ا٣بطيب(ََُْ ىػ  َُٖٗ -ـ) السنة قبل التدكين ،رسالة ماجستّب من كلية دار
العلوـ ٔبامعة القاىرة ،طّ ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت.

َّٗ

دمحم فرغلي (َُِْق) البيئة اإلدارية ُب ا١باىلية كاإلسبلـ ٦بلة دعوة ا٢بق ،العدد(ُٔ).

ُّٗ

نبيل علي(ََِْـ)عنف ا٤بعلومات ..كإرىاهبا ،سلسلة الكتاب العريب ،الكويت ،العدد،
(ٓٓ).

ِّٗ

نورىاف الشيخ (ُّّْق) الثورة الليبية ..قراءة ُب آليات إسقاط نظاـ ا٢بكم الفردم ،تقرير
ارتيادم (اسَباتيجي ) ٦بلة البياف ،اإلصدار التاسع.

ّّٗ

كليد بن خالد ا١بهِب(رمضاف ُُِْق -ديسمربَََِـ)ىول ا٣ببلؼ أـ خبلؼ األىواء،
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٦بلة البياف، ،العدد.)ُٕٓ(:
الثامن عشر :كتب اإلعالم واالقتصاد والقانون:
ّْٗ

أشرؼ ٧بمود عز الدين(َُِِـ) حدث ُب ٝبعة الغضب ثورة ِٓ يناير َُُِـ-السويس
البداية ،توثيق إعبلمي ،طُ ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.

ّٓٗ

خالد عبد الباقي ا٣بطيب(َُِٔـ) شرح قانوف ا١برائم كالعقوابت -القسم ا٣باص -ا١برائم
الواقعة على األشخاص ،طُ ،دار الكتب اليمنية ،صنعاء.

ّٔٗ

خالد عبدالباقي ا٣بطيب(ُِّْقَُُِ-ـ)ا٤بدخل اىل دراسة علمي اإلجراـ كالعقاب ،طِ،
دار الكتب اليمنية ،صنعاء.

ْٕٗ

خالد عبدالباقي ا٣بطيب(ُّْٓقَُِْ-ـ) األمن القومي -األبعاد كالدالالت ،طِ ،مكتبة
خالد بن الوليد ،صنعاء.

ّٖٗ

عادؿ سراج مرداد(ُِِْقََُِ-ـ) التوجهات ا٤بعاصرة لئلعبلـ الدكيل ،مركز ا٤بلك فيصل
للبحوث كالدراسات اإلسبلمية.

ّٗٗ

عبد اللطيف ٞبزة(ُٓٔٗـ) اإلعبلـ لو اترٱبو كمذاىبو ،دار الفكر العريب ،مصر ا١بديدة.

ََْ

علي جريشو(َُْٗقُٖٗٗ-ـ)٫بو اعبلـ إسبلمي .اعبلمنا إىل أين؟ ،طُ ،مكتبة كىبة،
القاىرة.
التاسع عشر :ادلراتع االتنبية:

َُْ

جوف سي ماكسويل(د ت ) اساسيات العبلقات -ما ٰبتاج كل قائد إىل معرفتو ،مكتبة جرير،
قطر.

َِْ

جوف سي ماكسويل(د ت)الفشل البناء ،مكتبة جرير ،قطر.

َّْ

جاف جاؾ ركسو(َُِْـ)العقد االجتماعي ،أك مبادئ ا٢بقوؽ السياسية ،ترٝبة :عادؿ
عمر،طُ ،مكتبة ابن سيناء ،القاىرة.

َْْ

صن تزك (ُّْْقَُِّ-ـ)فن ا٢برب ،ترٝبة :رؤؼ شبايك،طِ،دار اجياؿ للنشر
كالتوزيع ،القاىرة.

236

تبيضب :فهرس ادلىضىعبد

و

ادلىضىع

رقم الصفحة

ُ.

اإلىداء

أ

ِ.

الشكر والعرفان.

ب

ّ.

ملخص الرسالة عريب.

ت

ْ.

ملخص الرسالة اجنليزي.

ث

مقدمة.

ج –ح

ٓ.
ٔ.

أىداف البحث.

ح

ٕ.

أمهية البحث.

ح

ٖ.

أسباب اختيار ادلوضوع.

خ

ٗ.

الدراسات السابقة.

خ
خ -د

َُ .خطوات البحث.

ذ -ر-ز

ُُ .اخلطة.
انفظم األول:يظطهخ انضالو ثني ادلفهىو وادلكبَخ وانعًىو
وفيه ثالثخ يجبدث:

2

ُِ .ادلجذث األول :يفهىو انضالو يف انهغخ واخاططالح.

2

ُّ .ادلجذث انثبَي :انضالو يف انكتبة وانضُه.

5

ُْ.

ٜبرة معرفة اسم هللا تعاىل(السبلـ) على العبد.

11-6

ُٓ.

مكانة التحية لتعزيز السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

16-12

ُٔ.

كثرة األلفاظ الدالة على السبلـ.

26-17

ادلجذث انثبنث :عًىو انضالو يف اإلصالو.

27

ُٕ.
ُٖ.

ا١بمع بْب حقهم ُب السبلـ كالتعايش السلمي كفرض ا١بزية.
قيم عيش التسامح كالسبلـ االجتماعي مع غّب ا٤بسلمْب.
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34-33
38-35

ُٗ.

قيم السبلـ ُب اإلسبلـ مع ا٢بريب ك ا٤بستأمن.

41-39

َِ.

معاىدات األماف.

43-42

ُِ.

آاثر عموـ السبلـ ُب اإلسبلـ مع غّب ا٤بسلمْب.

46-44

انفظم انثبَي :يرتكزاد تعزيز انضالو ثني ادلضهًني وفيه،

ثالثخ يجبدث:

ِِ .ادلجذث األول :يف اإلعاا عُ اخاتتال ،.وفيه يطهجبٌ:

ِّ .ادلطلب األول :االختبلؼ ا٤بذىيب.

47
48
65-49

ِْ.

أسباب االختبلؼ.

54-52

ِٓ.

أدب اختبلؼ الصحابة ،كاألئمة كأثره على السبلـ-:

59-55

ِٔ.

أثر علم األئمة على السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

63-63

ِٕ.

أثر التعصب ا٤بذىيب على السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

65-64

ِٖ .ادلطلب الثاين :التوجو السياسي.

76-66

ِٗ .أثر ا٣ببلؼ ُب التوجو السياسي على السبلـ ُب أكساط العلماء ك الدعاة ك
ا١بماعات اإلسبلمية.

74-68

َّ.

أثر االختبلؼ السياسي على السبلـ ُب اجملتمع ك الدكلة.
ادلجذث انثبَي :يف أصش احلكى انرشي  ،وفيه ثالثخ يطبنت:

ُّ .ادلطلب األول :العدؿ كا٤بساكاة.

76-74
77
85-78

ِّ.

أٮبية العدؿ كا٤بساكاة كأساس ُب ا٢بكم الرشيد.

82-79

ّّ.

ركائز العدؿ ا٤بعزز للسبلـ ُب ا٢بكم بْب ا٤بسلمْب

85-82

ّْ.

أثر العدؿ ك ا٤بساكاة على السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

89-85

ّٓ .ادلطلب الثاين :الشورل.
ّٔ.

133-93

أٮبية الشورل كموضوعها ُب اإلسبلـ .
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92-93

ّٕ.

مرتكزات الشورل ا٤بعززة للسبلـ.

ّٖ.

آاثر الشورل على السبلـ ُب حياة ا٤بسلمْب.

ّٗ .ادلطلب الثالث :ا٢برية .

99-92
131-133
132

َْ.

ا٢برية بْب ا٤بشركع ،ك التصرؼ ا٤بمنوع.

138-133

ُْ.

ا٤برأة كحق ا٢برية ا٤بعزز للسبلـ.

113-138

ِْ.

مرتكزات ا٢برية ا٤بعززة للسبلـ بْب ا٤بسلمْب .

113-113

ّْ.

آاثر ا٢برية على السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

114-113

ْْ .ادلجذث انثبنث :انىاججبد واألتالق اجملتًعيخ ،وفيه أ ثعخ
يطبنت:

ْٓ .ادلطلب األول :االخوة كالتعايش.

115
128-116

ْٔ.

مكانة التعايش ُب تعزيز السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

119-117

ْٕ.

مرتكزات األخوة كالتعايش ا٤بعزز للسبلـ بْب ا٤بسلمْب.

126-119

ْٖ.

آاثر األخوة كالتعايش على السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

128-126

ْٗ .ادلطلب الثاين :األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.

133-129

َٓ.

أٮبيتو ك مكانتو.

133-129

ُٓ.

مرتكزات األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ا٤بعزز للسبلـ.

131-133

ِٓ.

آاثر األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر على السبلـ بْب ا٤بسلمْب

133-131

ّٓ .ادلطلب الثالث :التكافل االجتماعي.

134

ْٓ.

مرتكزات التكافل االجتماعي ا٤بعزز للسبلـ.

138-135

ٓٓ.

آاثر التكافل االجتماعي على السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

143-138

ٔٓ .ادلطلب الرابع :الرقابة الذاتية.
ٕٓ.

146-141

أٮبية الرقابة الذاتية كمعزز للسبلـ.
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141

ٖٓ.

مرتكزات الرقابة الذاتية ا٤بعززة للسبلـ بْب ا٤بسلمْب

ٗٓ.

آاثر الرقابة الذاتية على السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

146

َٔ .انفظم انثبنث :يضؤونيبد تعزيز انضالو ووصبئهه يف انىالع

147

ادلعبطر وفيه يجذثبٌ:

ُٔ .ادلجذث األول :يضؤونيبد تعزيز انضالو ثني ادلضهًني ،وفيه
ثالثخ يطبنت:

ِٔ .ادلطلب األول :مسؤكلية الدكلة.

146-141

148
163-149

ّٔ.

من تقع عليهم ا٤بسؤكلية ُب الدكلة.

ْٔ.

مسؤكلية ا٢باكم كأجهزة الدكلة ا٤بعنية ُب تعزيز السبلـ.

ٓٔ .ادلطلب الثاين :مسؤكلية العلماء كالدعاة.

149
163-149
166-161

ٔٔ.

مكانتهم ُب اإلسبلـ كمعزز للسبلـ بْب ا٤بسلمْب.

162-161

ٕٔ.

مسؤكلية العلماء كالدعاة لتعزيز السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

166-162

ٖٔ .ادلطلب الثالث :مسؤكلية أبناء اجملتمع.
ٗٔ.

173-167

فيما تتجلى مسؤكلية اجملتمع ا٤بسلم ٫بو السبلـ.

173-167

َٕ .ادلجذث انثبَي :وصبئم تعزيز انضالو ثني ادلضهًني،

171

وفيه ثالثخ يطبنت

ُٕ .ادلطلب األول :ا٢بسبة.

173

ِٕ.

مكانتها كوسيلة للحفاظ على السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

174-173

ّٕ.

ا٢بسبة ك دكرىا ُب خدمة السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

177-175

ْٕ.

لوازـ دكر ا٢بسبة كمعزز للسبلـ.

178-177

ٕٓ .ادلطلب الثاين :الَببية كالتعليم.
ٕٔ.

182-179

دكر الَببية كالتعليم كمعزز للسبلـ بْب ا٤بسلمْب.

ٕٕ .ادلطلب الثالث :دكر اإلعبلـ.

182-179
187-183
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ٖٕ.

أثر االعبلـ على السبلـ بْب ا٤بسلمْب اليوـ.

185-184

ٕٗ.

االستخداـ األمثل لوسائل اإلعبلـ لتعزيز السبلـ بْب ا٤بسلمْب.

187-185

َٖ .اخلبمتخ وفيهب:

188

ُٖ.

أىم النتائج.

ِٖ.

أىم التوصيات.

193

ّٖ .انفهب س وتشًم:

191

193-188

ْٖ.

فهرس اآلايت القرآنية.

234-192

ٖٓ.

فهرس األحاديث النبوية كاآلاثر.

237-235

ٖٔ.

فهرس األعبلـ ا٤بَبجم ٥بم.

239-238

ٕٖ.

فهرس ا٤بصادر كا٤براجع.

236-213

ٖٖ.

فهرس ا٤بوضوعات.

241-237

241

