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ملخص البحث:
غاية الشارع من وضع الشريعة هي تحقيق العدالة االجتماعية والحكم بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه
ونبذ الظلم والفحشاء والمنكر والضرب على أيدي الجناة ،ذلكم هو فحوى االستخالف في األرض وجوهره؛ قال
تعالى{ :إِ َّن َّ ب
اَسحب هوا ِن هوإِيتها ِء ِذي بالقارب بهى هويه بن هنى هع ِن بالفهحب شها ِء هو بال ام بن هك ِر هو بالبه بغ ِي يه ِعظا اك بم له هعلَّ اك بم
ّللاه يهأ ام ار بِ بال هع بد ِل هو ب ِ
صالِحًا قها هل يها قهوب ِم ا بعباداوا َّ
ّللاه هما له اك بم ِم بن إِله ٍه هغ بي ارها ه هاو أه بنشهأه اك بم
ته هذ َّكراونه } ،1وقال عز من قائل { :هوإِلهى ثه امو هد أه هخاها بم ه
ض هوا بسته بع هم هر اك بم فِينها فها بسته بغفِراوها ثا َّم تاوباوا إِله بي ِه إِ َّن هربِّي قه ِريبٌ ام ِجيبٌ } ،2وتلك هي غاية األنبياء والرسل
ِمنه باألهرب ِ
علينم الصالة والوالم؛ قال تعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه الصالة والوالم{ :يها قهوب ِم أه هرأه بيتا بم إِ بن اك بن ا
ت هعلهى بهيِّنه ٍة
اَسصب هال هم هما ا بستهطهع ا
بت هو هما
ِم بن هربِّي هو هر هزقهنِي ِم بنها ِر بزقًا هح هونًا هو هما أا ِري اد أه بن أاخه الِفه اك بم إِلهى هما أه بننها اك بم هع بنها إِ بن أا ِري اد إِ َّال ب ِ
تهوب فِيقِي إِ َّال بِ َّ
اَّللِ هعله بي ِه ت ههو َّك بل ا
ت هوإِله بي ِه أانِيبا }.3
فالعدالة االجتماعية أصل الشريعة اَسسالمية وفرعنا ال توتقيم حياة الفرد والمجتمع إال بفقه أسونا
وتنزيلنا تنزيال يتماشى والونن الكونية والشرعية لتبرز آثارها وثمراتنا إلى الوجود فتتحقق بذلك المنمة والغاية
المنشودة.
وبما أن اَسسالم وحدة متكاملة تصدر عننا التشريعات االجتماعية واالقتصادية ،فقد دعت الحاجة إلى
التعرف على األسس والقواعد التي تضمن للناس فرادى وجماعات عدالة وأمنا روحيا وماديا وتجنبنم الظلم
والعدوان ،وذلك في ضوء النصوص الشرعية كتابا وسنة مع االستئناس بأقوال األئمة وأهل العلم علينم الرحمة.
الكلمات المفتاحية :العدالة االجتماعية ،األسس واآلثار ،الفرد والمجتمع ،النصوص الشرعية.

 / 1اآلية  09من سورة النحل.
 / 2اآلية  09من سورة هود.
 / 3اآلية  88من سورة هود.
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Abstract
The purpose of the Legislator from setting of the Charia is to achieve social
justice and the rule of justice and give everyone his rights and the rejection of injustice
and indecency and evil, and beatings at the hands of the perpetrators, That is the thrust
of succession in the land and essence; the Almighty said in Surah An-Nahl verse 90:
"Indeed, Allah orders justice and good conduct and giving to relatives and forbids
immorality and bad conduct and oppression. He admonishes you that perhaps you will
be reminded", and those are the purpose of the prophets and messengers peace be upon
them.
Social justice is the source of Islamic law (Charia) and its branch does not
evaluate the life of the individual and society except in the jurisprudence of its
foundations and download them in accordance with the cosmic and legal ages to
highlight their effects and fruits to exist, thus achieving the task and the desired goal.
Since Islam is an integral unit from which social and economic legislations are
issued, a need has been identified to identify the foundations and rules that guarantee
individual people and groups of justice and spiritual and material security and avoid
them injustice and aggression, in light of the legal texts in the Quran and Sunnah, with
Taking into consideration the sayings of the imams and scholars, have mercy on them.
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المقدمة:
إن الحمد َّلل ،نحمده ونوتعينه ،ونوتغفره ،ونعوذ باَّلل من شرور أنفونا ،وسيئات أعمالنا ،من ينده ّللا فال
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشند أن ال إله إال ّللا وحده ال شريك له وأشند أن محمدا عبده ورسوله.
وبـعـد:
تعتبر العدالة االجتماعية جزءا ال يتجزأ من تعاليم اَسسالم وأخالقه ،وفصال من فصول شريعته ،وأصال
من أصول عقيدته ،فني قيمة يشترك فينا كل ما هو عقدي وتشريعي وسلوكي ينطلق ذلك من التصور العام
والمتكامل لوحدة اَسسالم كتابا وسنة.
يقول سيد قطب رحمه ّللا « :بل اَسسالم وحدة متكاملة ال تقبل الفصل بين العبادة والمعاملة ،أو بين
العقيدة والشريعة ،أو بين الدنيا واآلخرة ،وعن هذه الوحدة الكبرى تصدر التشريعات االجتماعية واالقتصادية».1
وتبعا لذلك فقد وضع اَسسالم باعتباره النظام األليق واألصدق واألمثل لحياة البشر للعدالة االجتماعية
أسوا وقواعد تضمن للفرد والجماعة األمن الروحي والمادي ،وتحفظ لنم معاشنم ومعادهم ،كما أننا تقودهم إلى
كوب الرهان في القيام بمنمة االستخالف على الوجه األحكم في إطار أمة هي خير األمم.
وبناء عليه ،فإن التواؤل المتعلق بنذا الموضوع يكمن في معرفة هذه األسس والقواعد؟ وكذا تحدياتنا؟
واآلثار الناتجة عن مراعاتنا؟
من أجل اَسجابة عن ذلك حاولت جاهدا تفصيل الموضوع في ضوء رؤية متواضعة لنصوص الكتاب
والونة وأقوال األئمة ،وذلك كله وفق الخطة اَسجرائية اآلتية:
المحور التمهيدي :أسس العدالة االجتماعية من منظور شرعي
وهو موزع على فقرتين اثنتين :الفقرة األولى في مفنوم العدالة االجتماعية ،والفقرة الثانية في تحديد
أسس العدالة االجتماعية.
المحور الثاني :التحديات المعاصرة التي تواجه أسس العدالة االجتماعية تنزيال
والنظر في هذا المحور يتوجه في ذكر التحديات المادية (الفقرة األولى) ،وكذا التحديات المعنوية
(الفقرة الثانية).
المحور الثالث :أسس العدالة االجتماعية وأثر مراعاتها على حياة الفرد والمجتمع
وذلك تحت فقرتين :األولى في ذكر اآلثار المادية ،والثانية في ذكر اآلثار المعنوية.

 / 1العدالة االجتماعية في اَسسالم ،دار الشروق ـ القاهرة ،الطبعة الثالثة عشرة سنة1113( :هـ1003/م) ،ص:
 .20بتصرف.
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أهمية البحث:
تكمن أهمية الموضوع في استيعاب أسس العدالة االجتماعية الصادرة عن الوحدة اَسسالمية المتكاملة ـ
كما استوعبنا الجيل المحمدي جيل الصحابة الكرام ـ هذا االستيعاب الذي من شأنه أن يعمم الرخاء ويشيع الولم
ويحقق الوعادة والحياة الطيبة فينجو بذلك الفرد والمجتمع من كل بغي وظلم ،وهذا كله تحقيق للمننج الرباني
والغاية األسمى من الخلق حيث استخلفنم ووضع لنم ما يصلحنم دنيا وأخرى.

مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في مدى استيعاب البشرية عامة والمجتمع المولم خاصة ألسس العدالة االجتماعية؟
وفي مدى تطبيقنم لمقتضياتنا ومشتمالتنا على أرض الواقع؟ ثم في التواؤل حول الوسائل الناجعة والكفيلة
بتحقيق العدالة االجتماعية في واقعنا الحاضر ليعود الخير والنفع على اَسنوانية والبشرية جمعاء؟

تساؤالت البحث:
ـ ما هي األسس والضوابط التي تنبني علينا العدالة االجتماعية؟
ـ ما هي اآلثار المادية ألسس العدالة االجتماعية على الفرد والمجتمع؟
ـ ما هي اآلثار المعنوية ألسس العدالة االجتماعية على الفرد والمجتمع؟
ـ ما مدى تكريس أسس العدل االجتماعي في المجتمع المولم وغير المولم؟
ـ ما هي التحديات والمعيقات التي تحول دون تنزيل أسس العدالة االجتماعية؟
أهداف البحث:
تتجلى أهدافه من خالل:
ـ إبراز الكليات والضوابط والقيم والمبادئ التي تأسوت علينا العدالة االجتماعية.
ـ توضيح أن دين ّللا تعالى هو وحدة متكاملة تشمل ما هو عقدي وتشريعي وسلوكي.
ـ بيان أن مراعاة أسس العدالة االجتماعية لنا آثار كلنا خير ومنفعة على الفرد والمجتمع.

منهج البحث:
استخدمت في هذا البحث المننج الوصفي التحليلي الذي يعنى بوصف القضايا وجمع الحقائق
والمعلومات والمالحظات عننا ،وتحليلنا ،وتفويرها الستخالص داللتنا ،مع استقراء النصوص الشرعية
المناسبة للموضوع واالستئناس بنقول وأقوال العلماء الشاهدة على محاور البحث ،وتحري الدقة بعزو كل شيء
إلى موضعه.
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البـحـث:
المحور التمهيدي :أسس العدالة االجتماعية من منظور شرعي
الفقرة األولى :مفهوم العدالة االجتماعية
يمكن القول إن مفنوم العدالة االجتماعية مفنوم يتوم بالشمولية لجميع مناحي الحياة بحيث ينشأ عن
ت طبيق مبادئ العدالة االجتماعية احترام الحقوق والواجبات وتبادلنا بشكل سليم وصحيح ،لتعيش بذلك األفراد
والجماعات حياة توودها القيم المادية والمعنوية في سلك ونظام واحد ال يطغى بعضنا على حواب اآلخر ،فتحقيق
العدالة االجتماعية يعني عالج مختلف مجاالت الحياة أي تحقيقنا بتصور إسالمي صحيح؛ يقول سيد قطب رحمه
ّللا:
« إن اَسسالم وهو يتولى تنظيم حياة اَسنوانية جميعا ،لم يعالج نواحينا المختلفة جزافا ،ولم يتناولنا أجزاء
وتفاريق؛ ذلك أن له تصورا كليا متكامال عن األلوهية والكون والحياة واَسنوان؛ يرد إليه كافة الفروع
والتفصيالت؛ ويربط إليه نظرياته جميعا؛ وتشريعاته وحدوده؛ وعباداته ومعامالته؛ فيصدر فينا كلنا عن هذا
التصور الشامل المتكامل ،وال يرتجل الرأي لكل حالة ،وال يعالج كل مشكلة وحدها في عزلة عن سائر المشكالت.
وقد تناول اَسسالم طبيعة العالقة بين الخالق والخلق ،وطبيعة العالقة بين الكون والحياة واَسنوان،
وطبيعة العالقة بين اَسنوان ونفوه ،وبين الفرد والجماعة ،وبين الفرد والدولة ،وبين الجماعات اَسنوانية كافة،
وبين الجيل واألجيال ،ورد ذلك كله إلى تصور كلي جامع ملحوظ الخطوط في سائر الفروع والتفصيالت .1»...
والعدل ضد الظلم والجور واالعوجاج وهو ما يتنافى مع الحكمة الربانية المعلن عننا في قول الباري
ت ُّ
عز وجل ضمن الحديث القدسي" :يها ِعبها ِدي إِنِّي هح َّر بم ا
الظ بل هم هعلهى نه بف ِوي ،هو هج هع بلتاها به بينه اك بم ام هح َّر ًما ،فه هال تهظهاله اموا"،2
{و هك هذلِكه هج هع بلنها اك بم أا َّمةً هو هسطًا}.3
وقال تعالى :ه
جاء في الموسوعة الفقنية الكويتية« :العدل :خالف الجور ،وهو في اللغة :القصد في األمور ،وهو
عبارة عن األمر المتوسط بين طرفي اَسفراط والتفريط.
وأصل الظلم :الجور ومجاوزة الحد ومنه قوله صلى ّللا عليه وسلم في الوضوء" :فه هم بن زها هد هعلهى هه هذا أهوب
ص فهقه بد أه هسا هء هوظهله هم".1
نهقه ه
وهو عند أهل اللغة وكثير من العلماء :وضع الشيء في غير موضعه المختص به ،والظلم في الشرع:
عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل».5

 / 1العدالة االجتماعية في اَسسالم ،ص.29 :
ب
ُّ
ب
ب ،بهابا تهحب ِر ِيم الظل ِم.
 / 2أخرجه اَسمام مولم في صحيحه :كتاب بالبِ ِّر هوال ِّ
صله ِة هواآلدها ِ
 / 3اآلية  112من سورة البقرة.
َّ
ار ِة ،بهابا بال اوضاو ِء ثه هالثًا ثه هالثاً.
 / 1أخرجه اَسمام أبو داود في سننهِ :كتهاب الطنه ه
 / 5الموسوعة الفقنية الكويتية ،صادر عن وزارة األوقاف والشؤون اَسسالمية ـ الكويت ،الطبعة( :من
1121/1191هـ) ،ج ،39 :ص.5 :
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وبناء عليه فإن العدالة االجتماعية هي تحقيق الحياة الطيبة والعادلة ماديا ومعنويا بعيدا عن الظلم الذي
ينتج ع ن سلب الحقوق والحريات ،وذلك باعتبار أن اَسسالم ينطوي على منظومة متكاملة وشاملة تجلب للبشرية
كل مصلحة وتدرأ عننا كل مفودة سواء تعلق األمر بالجانب العقدي أو التشريعي أو الولوكي وسواء هم الحياة
ّللاا هأله بعنهته اك بم إِ َّن َّ
ح هولهوب شها هء َّ
الدنيوية أو األخروية؛ قال ربنا { :هو َّ
هزي ٌز هح ِكي ٌم} ،1وقال
ّللاه ع ِ
ّللاا يه بعله ام بال ام بف ِو هد ِمنه بال امصب لِ ِ
اس بِ بال هح ِّ
ضلُّ هعله بينها هو هما أه بنته هعله بي ِن بم
ق فه هم ِن ا بهتهدهى فهلِنه بف ِو ِه هو هم بن ه
عز وجل{ :إِنَّا أه بنزه بلنها هعله بيكه بال ِكت ه
ض َّل فهإِنَّ هما يه ِ
هاب لِلنَّ ِ
بِ هو ِكي ٍل} ،2وقال { :هولهوب أهنَّنا بم فه هعلاوا هما ياو هعظاونه بِ ِه له هكانه خه يبرً ا لهنا بم هوأه هش َّد ت بهثبِيتًا}.3
فإذن االستقامة على الملة شرط وااللتزام بالشرع عقد واالهتداء بالندي الرباني قيد للنجاة في الدنيا
واآلخرة وسبيل للعيشة النقية؛ يقول خير البرية صلى ّللا عليه وسلم " :همثه ال القهائِ ِم هعلهى احداو ِد َّ
الواقِ ِع فِينها ،هك همثه ِل
ّللاِ هو ه
ضنا بم أه بسفهلهنها ،فه هكانه الَّ ِذينه فِي أه بسفهلِنها إِ هذا ا بستهقهوب ا ِمنه ال هما ِء همرُّ وا
ضنا بم أه بعالههها هوبه بع ا
اب به بع ا
ص ه
قهوب ٍم ا بستهنه اموا هعلهى هسفِينه ٍة ،فهأ ه ه
صيبِنها هخرب قًا هوله بم نا بؤ ِذ هم بن فهوب قهنها ،فهإِ بن يه بت ار اكوها بم هو هما أه هراداوا ههله اكوا هج ِميعًا ،هوإِ بن
هعلهى هم بن فهوب قهنا بم ،فهقهالاوا :لهوب أهنَّا هخ هر بقنها فِي نه ِ
أه هخ اذوا هعلهى أه بي ِدي ِن بم نه هجوب ا ،هونه هجوب ا هج ِميعًا".1
الفقرة الثانية :أسس العدالة االجتماعية
يرسي اَسسالم قواعد ودعائم للموتويات االجتماعية واالقتصادية للبشر تضمن للكافة عدالة تجنبنم
الظلم والطغيان والقنر والحرمان ،وهذه األسس والدعائم يمكن إجمالنا في منظورنا المتواضع كاآلتي:
أ)ـ مشاطرة المال واَسحوان فيه؛ ألن اَسنوان ليس حرا في ملكيته بإطالق فنو خاضع لقيود وشروط مننا اَسسنام
في تحقيق التكافل االجتماعي والتصرف وفق كل ما يصب في بناء المجتمع؛ واألصل في ذلك قوله تعالى{ :إِ َّن
َّ ب
ان هوإِيتها ِء ِذي بالقارب بهى هويه بننهى ع ِهن بالفهحب شها ِء هو بال ام بن هك ِر هو بالبه بغ ِي يه ِع ا
ظ اك بم له هعلَّ اك بم ته هذ َّكراونه }،5
اَسحب هو ِ
ّللاه يهأ ام ار بِ بال هع بد ِل هو ب ِ
وهو توجه العالمة سيدي أبي العباس الوبتي وغيره من األئمة األعالم ،فقد حكي عن الوبتي رحمه ّللا أنه كان
يجعل ماله شطرين فيتصدق بشطر على اليتامى واألرامل وذوي الحاجة ويبقي لنفوه اآلخر وعمل ذلك عشرين
سنة ،ثم ارتقى إلى اَسحوان فيه فكان يجعله على ثالثة يموك الثلث ويتصدق بالثلثين عشرين عاما أخرى ،ثم
على سبعة يصرف مننا خموة أسباع أربعة عشر عاما ،ثم انتنى إلى إعطاء توعة أعشار ويترك ألهله عشرا؛
وكان رحمه ّللا يتأول اآلية على ذلك ،ويوتنبطه أيضا من مشاطرة األنصار أموالنم مع المناجرين رضي ّللا
عننم أجمعين ،0فنذا مذهب فريد في التضامن والتكافل قل من يفقنه اليوم أو يعمل به؛ والذي يلفت لنذا المعنى
ت
ّللا يهأب ام ار اك بم أه بن تاؤه ُّدوا باأله همانها ِ
أن األمر إقامة العدل في األحكام جاءت مقرونة بمادة (حكم) مثل قول ربنا{ :إِ َّن َّ ه
 / 1اآلية  218من سورة البقرة.
 / 2اآلية  38من سورة الزمر.
 / 3اآلية  05من سورة النواء.
ب
 / 1أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهاب ال َّش ِر هك ِة ،بهابٌ  :ههلب ياق هر ا
ع فِي القِ بو هم ِة هو ِاال بستِنه ِام فِي ِه.
 / 5اآلية  09من سورة النحل.
 / 0التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس الوبتي لمؤلفه أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف
بابن الزيات (ت011هـ) ،تحقيق :أحمد التوفيق ،نشر كلية اآلداب والعلوم اَسنوانية ـ الرباط ،الطبعة الثانية
سنة (1001م) .خصص المصنف الجزء األخير منه للتعريف بأبي العباس وذكر أخباره ينظر في ذلك بدءا
من الصفحة .151
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اس أه بن تهحب اك اموا بِ بال هع بد ِل} ،1وأما العدل في المال وهو المشاطرة فيه فقد أحكمنا ّللا
إِلهى أههبلِنها هوإِ هذا هح هك بمتا بم به بينه النَّ ِ
بقوله{ :إِ َّن َّ ب
اَسحب هوا ِن} دونما ذكر المادة المذكورة .وّللا أعلم.
ّللاه يهأ ام ار بِ بال هع بد ِل هو ب ِ
فإذن المال في الحقيقة مال ّللا ،واَسنوان موتخلف فيه إذا ما اكتوبه بإحوان وصرفه بإحوان؛ قال ربنا:
{آ ِمناوا بِ َّ
اَّللِ هو هرساولِ ِه هوأه بنفِقاوا ِم َّما هج هعله اك بم ام بوت بهخلهفِينه فِي ِه فهالَّ ِذينه آ همناوا ِم بن اك بم هوأه بنفهقاوا لهنا بم أهجب ٌر هكبِي ٌر} ،2وقال عز من
قائل { :هو هما له اك بم أه َّال تا بنفِقاوا فِي هسبِي ِل َّ
ّللاِ هو ِ ََّّللِ ِمي هر ا
ض} ،3وقال وهو المنعم المتفضل{ :إِ َّن
اث ال َّو هما هوا ِ
ت هو باألهرب ِ
ت هو اعياو ٍن آ ِخ ِذينه هما آتهاها بم هربُّنا بم إِنَّنا بم هكاناوا قه بب هل هذلِكه امحب ِونِينه }.1
بال امتَّقِينه فِي هجنَّا ٍ
ب)ـ الوازع الولطاني عند اليأس من نفاذ الوازع الديني ،فامتناع الناس مما ال يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعنم
خوفا من ّللا تعالى ،ومن هذا المعنى قول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي ّللا عنه" :إِ َّن َّ
ّللاه يه هز ا
ان
ع بِالو بُّلطه ِ
هما هال يهزه اعها بِ بالقارب آ ِن" ،5وفيه إشارة إلى التغيير الجليل واَسصالم العظيم الذي يحدث عند تدخل الولطان 0وفرعه
لتنفيذ شرع ّللا على األرض وتنزيل أحكامه بالقوة في الوقت والمكان المناسبين ليوتحق بذلك الومع والطاعة،
فالمفود إذا لم ينتنض َسجابة الحق بمجرد اَسعذار واَسنذار الذي يوعظ به،
فإنه ينتنض بأولي األمر ليكون ذلك أحرى باَسجابة ،يقول الشيخ محمد األمين الشنقيطي « :هو ِأله َّن َّ
ّللاه ته هعالهى قه بد يهزه اع
بِالو بُّل ه
طا ِن هما هال يه هز ا
هاب هو بال ِميزه انه لِيهقاو هم
ت هوأه بن هز بلنها هم هعنا ام بال ِكت ه
ع بِ بالقارب آ ِن ،هك هما قها هل ته هعالهى{ :لهقه بد أهرب هس بلنها ار اسلهنها بِ بالبهيِّنها ِ
ب
هارةٌ
اس}1؛ ِأله َّن قهوب لهها { :هوأه بن هز بلنها بال هح ِدي هد فِي ِه بهأبسٌ هش ِدي ٌد} فِي ِه إِش ه
النَّاسا بِ بالقِو ِ
بط هوأه بن هز بلنها بال هح ِدي هد فِي ِه بهأسٌ هش ِدي ٌد هو همنهافِ اع لِلنَّ ِ
ت بال هكتهائِبا » .8ومنه قضاء ربنا في األقوام
اَسبها ِء به بع هد إِقها هم ِة بال اح َّج ِة ،فهإ ِ بن له بم ته بنفه ِع بال اكتابا ته هعيَّنه ِ
إِلهى إِ بع هما ِل ال َّوي ِ
بف ِع بن هد ب ِ
ي فِي بال هحيها ِة ال ُّد بنيها
ص ًرا فِي أهي ٍَّام نه ِح هوا ٍ
ت لِنا ِذيقهنا بم هع هذ ه
صرب ه
الغابرة المكذبة الكافرة{ :فهأهرب هس بلنها هعله بي ِن بم ِري ًحا ه
اب بال ِخ بز ِ
ب
صراونه هوأه َّما ثه امو اد فهنه هد بينهاها بم فها بسته هحبُّوا بال هع همى هعلهى بالنادهى فهأه هخ هذ بتنا بم ه
هوله هع هذابا باآل ِخ هر ِة أه بخزه ى هوها بم هال يا بن ه
صا ِعقهةا ا بل هع هذا ِ
بالناو ِن بِ هما هكاناوا يه بك ِوباونه } ،0كما أغرق الذين ظلموا من قوم نوم ،وأخذ قوم فرعون الذين طغوا في البالد
فأكثروا فينا الفواد فصب علينم ربك سوط عذاب ونبذهم في اليم ،وصبح بقوم لوط عذابا موتقرا وأرسل علينم
حاصبا إال من شكر ،ومن مدين أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين { هذلِكه ِم بن أه بنبها ِء بالقا هرى
 / 1اآلية  51من سورة النواء.
 / 2اآلية  1من سورة الحديد.
 / 3اآلية  19من سورة الحديد.
 / 1اآليات  15ـ  10ـ  11من سورة الذاريات.
 / 5ذكره ابن كثير في البداية والنناية ،دار الفكر ـ بيروت ،طبعة (1191هـ1080/م) ،ج  ،2ص .0 :وهو
مروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه.
 / 0الولطان هو القوة التي يكتوبنا ولي األمر بحكم الشرع وبما يرتضيه الشرع فوامي سلطانا بذلك؛ قال ربنا:
بس لهها س بالطه ٌ
ك هعله بي ِن بم س بالطه ٌ
ان هعلهى الَّ ِذينه آ همناوا هو هعلهى هربِّ ِن بم يهت ههو َّكلاونه إِنَّ هما
بس له ه
ان} ،وقال{ :إِنَّها لهي ه
{إِ َّن ِعبها ِدي لهي ه
َّ
َّ
س بالطهاناها هعلهى ال َّ ِذينه يهته هولوب نهها هوال ِذينه ها بم بِ ِه ام بش ِر اكونه }( .اآلية  05من سورة اَسسراء ،واآليتان  00و 199من
سورة النحل).
 / 1اآلية  21من سورة الحديد.
 / 8أضواء البيان في إيضام القرآن بالقرآن للعالمة محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني
الشنقيطي (ت1303هـ) ،نشر دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ بيروت ،طبعة1115( :
هـ1005/م) ،ج ،1 :ص.22 :
 / 0اآليتان  15و 10من سورة فصلت.
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ك إِ هذا أهخه هذ بالقا هرى هو ِه هي ظهالِ همةٌ
ك أه بخ اذ هربِّ ه
صي ٌد هو هما ظهله بمنهاها بم هوله ِك بن ظهله اموا أه بنفا هونا بم} { ،1هو هك هذلِ ه
نهقاصُّ ها هعله بي ه
ك ِم بننها قهائِ ٌم هو هح ِ
ك بالق ا هرى أه بهله بكنهاها بم له َّما ظهله اموا هو هج هع بلنها لِ ام بنله ِك ِن بم هموب ِعدًا} ،3وكل ذلك من أجل إظنار
إِ َّن أه بخ هذها أهلِي ٌم هش ِدي ٌد} { ،2هوتِ بل ه
الحق ودرء المفاسد وتحقيق المصالح وسيادة العدالة بصورها التي يريدها ربنا بعباده الصالحين مصداقا لونته
تعالى التي ال تتبدل؛ قال عز وجل{ :يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا هم بن يهرب ته َّد ِم بن اك بم ع بهن ِدينِ ِه فه هووب فه يهأبتِي َّ
ّللاا بِقهوب ٍم ي ِاحبُّنا بم
ّللاِ هو هال يه هخافاونه لهوب همةه هالئِ ٍم هذلِكه هفضب ال َّ
هويا ِحبُّونهها أه ِذلَّ ٍة هعلهى بال ام بؤ ِمنِينه أه ِع َّز ٍة هعلهى بال هكافِ ِرينه ي هاجا ِه ادونه فِي هسبِي ِل َّ
ّللاِ ي باؤتِي ِه
ت بِآ هخ ِرينه هو هكانه َّ
هم بن يهشها اء هو َّ
ك قه ِديرً ا}،5
ّللاا هعلهى هذلِ ه
ّللاا هوا ِس ٌع هعلِي ٌم} ،1وقوله{ :إِ بن يهشهأب ي باذ ِه بب اك بم أهيُّنها النَّاسا هويهأب ِ
ك هعلهى َّ
يز}.0
ق هج ِدي ٍد هو هما هذلِ ه
وقوله جل وعز{ :إِ بن يهشهأب ي باذ ِه بب اك بم هويهأب ِ
ت بِ هخ بل ٍ
ّللاِ بِ هع ِز ٍ
فرب الكون ال يقبل إال الصالم وإذا لم يتأت ذلك بالوعظ تأتى بالعقاب وتحقق بالووط وما كان ربك
ق
{وأه بهلهكه إِ َّال هم بن هسبه ه
لينلك القرى بظلم وأهلنا مصلحون ،ولذلك فقد نجى ّللا من المذكورين عباده األخيار فقال :ه
هعله بي ِه بالقهوب ال هو هم بن آ همنه }،1
يظ} { ،8هوله َّما هجا هء أه بم ارنها نه َّج بينها
ب هغلِ ٍ
{ هوله َّما هجا هء أه بم ارنها نه َّج بينها هاودًا هوال َّ ِذينه آ همناوا هم هعها بِ هرحب هم ٍة ِمنَّا هونه َّج بينهاها بم ِم بن هع هذا ٍ
ي
اش هع بيبًا هوالَّ ِذينه آ همناوا هم هعها بِ هرحب هم ٍة ِمنَّا}{ ،0فهله َّما هجا هء أه بم ارنها نه َّج بينها ه
صالِ ًحا هوالَّ ِذينه آ همناوا هم هعها بِ هرحب هم ٍة ِمنَّا هو ِم بن ِخ بز ِ
19
{وإِ َّن لاوطًا له ِمنه بال امرب هسلِينه إِ بذ نه َّج بينهاها هوأه بهلهها أهجب هم ِعينه } { ،11هونه َّج بينها الَّ ِذينه آ همناوا
يهوب ِمئِ ٍذ إِ َّن هربَّكه ها هو بالقه ِويُّ بال هع ِزي از}  ،ه
هو هكاناوا يهتَّقاونه } ،12وهذه هي منمة الولطان من خالل سنره وقيامه على شرع ّللا وتطبيق حدوده وعقوباته ورد

المظالم ألهلنا والضرب على أيدي الجناة والطغاة فتنصيبه وتصرفه منوط بمصلحة الرعية ،وهو وإن كان ال
قدرة له هنا بأن يعذب بعذاب ّللا أو أن يأخذ بأخذ ّللا إال أنه يحكم بحكم ّللا الذي شرعه له وحدوده التي رسمنا
له بله أنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ،فلن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أولنا ،وال خير
في سلطان ليس عدال وال يعرف مصلحة الرعية أي هي.
ت)ـ التماشي مع الونن الكونية التي ضبط ّللا بنا الكون ضمانا الستمرار الحياة وديمومتنا من سابق لالحق ومن
متقدم لموتأخر إلى حين الوقت المعلوم؛ ألن التكافل بين الجميع يتفق مع غاية الكون الواحد وغاية خالقه الواحد
سبحانه ،فكل تغيير سلبي يحدث بكوب اَسنوان على مقومات الحياة األرضية والوماوية فنو فتيلة تحرق الشجر
والمدر ،وهالك ال يبقي لإلنوان ذكرا ،ودمار ال يبقي للكون توازنا ،كما أنه استجابة َسبليس اللعين في قومه:

 / 1اآليتان  199و 191من سورة هود.
 / 2اآلية  192من سورة هود.
 / 3اآلية  58من سورة الكنف.
 / 1اآلية  50من سورة المائدة.
 / 5اآلية  132من سورة النواء.
 / 0اآلية  11من سورة فاطر.
 / 1اآلية  19من سورة هود.
 / 8اآلية  51من سورة هود.
 / 0اآلية  01من سورة هود.
 / 19اآلية  05من سورة هود.
 / 11اآليتان  133و 131من سورة الصافات.
 / 12اآلية  11من سورة فصلت.
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ق َّ
ّللاِ} ،1وبذلك تتخلف الغاية
ضلَّنَّنا بم هو هألا همنِّيهنَّنا بم هو هآل ام هرنَّنا بم فهلهيابهتِّ اك َّن آ هذانه باأله بن هع ِام هو هآل ام هرنَّنا بم فهلهيا هغيِّر َّان خه بل ه
{ هو هألا ِ
المنشودة.
ض
ذلك أن الوجود وحدة متكاملة بتناسقنا وانوجامنا ونظامنا البديع ،قال ربنا :ه
{و هما ِم بن دهابَّ ٍة فِي باألهرب ِ
هاح بي ِه إِ َّال أا هم ٌم أه بمثهالا اك بم هما فهر ب
ص بن هع َّ
هي ٍء إِنَّها
هي ٍء} { ،2ا
ّللاِ الَّ ِذي أه بتقهنه اك َّل ش ب
ب ِم بن ش ب
هو هال طهائِ ٍر يه ِطي ار بِ هجن ه
َّطنها فِي بال ِكتها ِ
هخبِي ٌر بِ هما ته بف هعلاونه }{ ،3أه هوله بم يه هروب ا أهنَّا هخله بقنها لهنا بم ِم َّما هع ِمله ب
ت أه بي ِدينها أه بن هعا ًما فهنا بم لهنها همالِ اكونه هو هذلَّ بلنهاهها لهنا بم فه ِم بننها هر اكوبانا بم
5
1
ب
{وه هاو الَّ ِذي
ض به بع هد إِصب هال ِحنها}  ،ه
هاربا أهفه هال يه بش اكراونه }  ،ه
هو ِم بننها يهأ اكلاونه هولهنا بم فِينها همنهافِ اع هو همش ِ
{و هال تا بف ِوداوا فِي باألهرب ِ
يارب ِس ال ال ِّريها هم با بشرً ا به بينه يه هديب هرحب همتِ ِه هحتَّى إِ هذا أهقهلَّ ب
ت فهأه بن هز بلنها بِ ِه بال هما هء فهأ ه بخ هرجب نها بِ ِه ِم بن اكلِّ
ت هس هحابًا ثِقه ًاال اس بقنهاها لِبهله ٍد هميِّ ٍ
ت}،0
الثَّ هم هرا ِ
َّ
ي بالفا بل ا
ك فِي ِه بِأ ه بم ِر ِه هولِته ببته اغوا ِم بن فهضب لِ ِه هوله هعلَّ اك بم ته بش اكراونه هو هس َّخ هر له اك بم هما فِي
{ّللاا الَّ ِذي هس َّخ هر له اك ام بالبهحب هر لِتهجب ِر ه
ت لِقهوب ٍم يهتهفه َّكراونه }{ ،1أهله بم ته هروب ا أه َّن َّ
ّللاه هس َّخ هر له اك بم هما فِي
ض هج ِميعًا ِم بنها إِ َّن فِي هذلِ ه
ك هآليها ٍ
ال َّو هما هوا ِ
ت هو هما فِي باألهرب ِ
8
ض ام بوتهقه ٌّر هو همتها ٌع إِلهى ِحي ٍن}،0
ض هوأه بسبه هغ هعله بي اك بم نِ هع همها ظها ِه هرةً هوبه ِ
ال َّو هما هوا ِ
اطنهةً}  { ،هوله اك بم فِي باألهرب ِ
ت هو هما فِي باألهرب ِ
ض هذلا ً
وال فها بم اشوا فِي همنها ِك ِبنها هو اكلاوا ِم بن ِر بزقِ ِه هوإِله بي ِه ال ُّن اشو ار}...19
{ها هو الَّ ِذي هج هع هل له اك ام باألهرب ه

فلكل موجود حكمة تتناسق مع غاية الوجود ،والوجود وحدة متكاملة األجزاء متناسقة الخلقة والنظام
واالتجاه بحكم صدوره المباشر عن اَسرادة الواحدة المطلقة الكاملة كان منيأ وصالحا ومواعدا لوجود الحياة
بصفة عامة ولوجود اَسنوان ـ أرقى نماذج الحياة ـ بصفة خاصة ،11لذلك ينبغي أن يكون تصور اَسنوان حول
الكون ومحيطه البيئي البيولوجي تصورا عاما شامال بحيث يصان للفرد وللجماعة ولألمة ولألجيال المتعاقبة
وك ٌّل يجب أن يعمل لتحقيق الغاية المنشودة ،وذلك جوهر العدل وخالفه ظلم وطغيان .والحمد َّلل رب العالمين.
ث)ـ تقرير أخوة الوجود وأخوة الدين لكن تبقى آصرة الدين أوثق من آصرة القرابة ،فالناس من آدم وآدم من تراب
هم خلق ّللا المكرم اخلقوا من نفس واحدة ،ومن هنا تصدر معاني اَسنوانية لكن لما علم الباري اختالف األفراد
في تنزيلنا ضبطهنا من أوجه من ذلك ما جاء في قوله عز وجل { :هو بال ام بؤ ِمناونه هو بال ام بؤ ِمن ا
بض
هات به بع ا
ضنا بم أهوب لِيها اء بهع ٍ
اوف هويه بننهوب نه ع ِهن بال ام بن هك ِر هوياقِي امونه الص هَّالةه هوي باؤتاونه ال َّز هكاةه هويا ِطيعاونه َّ
ك هسيهرب هح امنا ام
ّللاه هو هرساولهها أاولهئِ ه
يهأب امراونه بِ بال هم بعر ِ
ّللاا إِ َّن َّ
َّ
هزي ٌز هح ِكي ٌم}{،12يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا هال تهتَّ ِخ اذوا هع اد ِّوي هو هع اد َّو اك بم أهوب لِيها هء تا بلقاونه إِله بي ِن بم بِ بال هم هو َّد ِة هوقه بد هكفهراوا بِ هما
ّللاه ع ِ
ق ي باخ ِرجاونه ال َّرساو هل هوإِيَّا اك بم أه بن تا بؤ ِمناوا بِ َّ
هجا هء اك بم ِمنه بال هح ِّ
ضاتِي
اَّللِ هربِّ اك بم إِ بن اك بنتا بم هخ هرجب تا بم ِجنهادًا فِي هسبِيلِي هوا ببتِغها هء همرب ه
 / 1اآلية  118من سورة النواء.
 / 2اآلية  30من سورة األنعام.
 / 3اآلية  09من سورة النمل.
 / 1اآليات  19و 11و 12من سورة يس.
 / 5اآلية  81من سورة األعراف.
 / 0اآلية  50من سورة األعراف.
 / 1اآليتان  11و 12من سورة الجاثية.
 / 8اآلية  10من سورة لقمان.
 / 0اآلية  23من سورة األعراف.
 / 19اآلية  15من سورة الملك.
 / 11العدالة االجتماعية في اَسسالم ،ص.22 :
 / 12اآلية  12من سورة التوبة.
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يل}{ ،1قه بد هكان ب
هت له اك بم
تا ِورُّ ونه إِله بي ِن بم بِ بال هم هو َّد ِة هوأهنها أه بعله ام بِ هما أه بخفه بيتا بم هو هما أه بعله بنتا بم هو هم بن يه بف هع بلها ِم بن اك بم فهقه بد ه
ض َّل هس هوا هء ال َّوبِ ِ
أاس هبوةٌ هح هونهةٌ فِي إِ بب هرا ِهي هم هوالَّ ِذينه هم هعها إِ بذ قهالاوا لِقهوب ِم ِن بم إِنَّا با هرآ اء ِم بن اك بم هو ِم َّما ته بعبا ادونه ِم بن داو ِن َّ
ّللاِ هكفهرب نها بِ اك بم هوبهدها هب بينهنها
ك لهكه ِمنه َّ
ضا اء أهبهدًا هحتَّى تا بؤ ِمناوا بِ َّ
اَّللِ هوحب هدها إِ َّال قهوب هل إِ بب هرا ِهي هم ِألهبِي ِه هأله بسته بغفِ هر َّن لهكه هو هما أه بملِ ا
ّللاِ ِم بن
هوبه بينه اك ام بال هعدها هوةا هو بالبه بغ ه
صيرا} { ،2هال يه بننها اك ام َّ
ّللاا هع ِن الَّ ِذينه له بم ياقهاتِلاو اك بم فِي الدِّي ِن هوله بم ي باخ ِرجاو اك بم
ك ت ههو َّك بلنها هوإِله بيكه أهنه ببنها هوإِله بي ه
هي ٍء هربَّنها هعله بي ه
ش ب
ك بال هم ِ
ار اك بم أه بن تهبهرُّ وها بم هوتا بق ِوطاوا إِله بي ِن بم إِ َّن َّ
ّللاه ي ِاحبُّ بال ام بق ِو ِطينه }{ ،3يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا هال تهتَّ ِخ اذوا بال هكافِ ِرينه أهوب لِيها هء
ِم بن ِديه ِ
ارى
ص ه
ِم بن داو ِن بال ام بؤ ِمنِينه أهتا ِري ادونه أه بن تهجب هعلاوا ِ ََّّللِ هعله بي اك بم س بالطهانًا امبِينًا}{ ،1يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا هال تهتَّ ِخ اذوا باليهناو هد هوالنَّ ه
بض هو هم بن يهته هولَّنا بم ِم بن اك بم فهإِنَّها ِم بننا بم إِ َّن َّ
ّللاه هال هي بن ِدي بالقهوب هم الظَّالِ ِمينه }{ ،5يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا هال
أهوب لِيها هء به بع ا
ضنا بم أهوب لِيها اء بهع ٍ
هاب ِم بن قه ببلِ اك بم هو بال اكفَّا هر أهوب لِيها هء هواتَّقاوا َّ
ّللاه إِ بن اك بنتا بم
تهتَّ ِخ اذوا الَّ ِذينه اتَّ هخ اذوا ِدينه اك بم ها از ًوا هوله ِعبًا ِمنه الَّ ِذينه أاوتاوا بال ِكت ه
0
ان هو هم بن يهته هولَّنا بم
اَسي هم ِ
ام بؤ ِمنِينه } { ،يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا هال تهتَّ ِخ اذوا آبها هء اك بم هوإِ بخ هوانه اك بم أهوب لِيها هء إِ ِن ا بسته هحبُّوا بال اك بف هر هعلهى ب ِ
بس ِمنه َّ
ِم بن اك بم فهأاولهئِكه ها ام الظَّالِ امونه } { ،1هال يهتَّ ِخ ِذ بال ام بؤ ِمناونه بال هكافِ ِرينه أهوب لِيها هء ِم بن داو ِن بال ام بؤ ِمنِينه هو هم بن يه بف هعلب هذلِكه فهلهي ه
ّللاِ

ّللاا نه بف هوها هوإِلهى َّ
هي ٍء إِ َّال أه بن تهتَّقاوا ِم بننا بم تاقهاةً هويا هح ِّذ ار اك ام َّ
اور اك بم أهوب تا ببداوها يه بعله بمها
صي ار قالب إِ بن تا بخفاوا هما فِي ا
فِي ش ب
ّللاِ بال هم ِ
صد ِ
هي ٍء قه ِديرٌ} { ،8هال ت ِهج اد قهوب ًما ي باؤ ِمناونه بِ َّ
ض هو َّ
َّ
اَّللِ هو باليهوب ِم باآل ِخ ِر
ّللاا هعلهى اك ِّل ش ب
اوا ِ
ّللاا هويه بعله ام هما فِي ال َّو هم ه
ت هو هما فِي باألهرب ِ
يا هوا ُّدونه هم بن هحا َّد َّ
ال هربِّ
يرتهنا بم} { ،0هونهادهى ناو ٌم هربَّها فهقه ه
ّللاه هو هرساولهها هولهوب هكاناوا آبها هءها بم أهوب أه ببنها هءها بم أهوب إِ بخ هوانهنا بم أهوب هع ِش ه
ك بال هح ُّ
ح فه هال
إِ َّن ا ببنِي ِم بن أه بهلِي هوإِ َّن هو بع هد ه
بس ِم بن أه بهلِكه إِنَّها هع هم ٌل هغ بي ار ه
ال يها ناو ام إِنَّها لهي ه
ق هوأه بنته أهحب هك ام بال هحا ِك ِمينه قه ه
صا ل ِ ٍ
ب َّ
ك بِ ِه ِع بل ٌم إِنِّي أه ِعظا ه
بس له ه
ّللاا
هض ه
تهوبأ ه بل ِن هما لهي ه
ك أه بن ته اكونه ِمنه بال هجا ِهلِينه }{ ،19يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا هال تهت ههولَّوب ا قهوب ًما غ ِ
اور} { ،11هما هكانه لِلنَّبِ ِّي هوالَّ ِذينه آ همناوا أه بن يه بوته بغفِراوا
هعله بي ِن بم قه بد يهئِواوا ِمنه باآل ِخ هر ِة هك هما هيئِ ه
س بال اكفَّا ار ِم بن أهصب هحا ِ
ب بالقاب ِ
لِ بل ام بش ِر ِكينه هولهوب هكاناوا أاولِي قارب بهى ِم بن به بع ِد هما تهبهيَّنه لهنا بم أهنَّنا بم أهصب هحابا بال هج ِح ِيم هو هما هكانه ا بستِ بغفها ار إِب هبرا ِهي هم ِألهبِي ِه إِ َّال ع بهن
ت هحتَّى
هموب ِع هد ٍة هو هع هدهها إِيَّاها فهله َّما تهبهيَّنه لهها أهنَّها هع اد ٌّو ِ ََّّللِ تهبهرَّأه ِم بنها إِ َّن إِ بب هرا ِهي هم هألهوَّاهٌ هحلِي ٌم} { ،12هو هال ته بن ِكحاوا بال ام بش ِر هكا ِ
ي باؤ ِم َّن هو ه ه
أل همةٌ ام بؤ ِمنهةٌ هخ بي ٌر ِم بن ام بش ِر هك ٍة هولهوب أه بع هجبه بت اك بم هو هال تا بن ِكحاوا بال ام بش ِر ِكينه هحتَّى ي باؤ ِمناوا هوله هع بب ٌد ام بؤ ِم ٌن خه بي ٌر ِم بن ام بش ِر ٍك
ار هو َّ
اس له هعلَّن بام يهته هذ َّكراونه }،13
هولهوب أه بع هجبه اك بم أاولهئِ ه
ّللاا يه بدعاو إِلهى بال هجنَّ ِة هو بال هم بغفِ هر ِة بِإ ِ بذنِ ِه هويابهيِّنا آيهاتِ ِه لِلنَّ ِ
ك يه بد اعونه إِلهى النَّ ِ
وغير ذلك من الفروع والجزئيات حكما وعقيدة.

 / 1اآلية  1من سورة الممتحنة.
 / 2اآليتان  1و 5من سورة الممتحنة.
 / 3اآلية  8من سورة الممتحنة.
 / 1اآلية  113من سورة النواء.
 / 5اآلية  53من سورة المائدة.
 / 0اآلية  50من سورة المائدة.
 / 1اآلية  23من سورة التوبة.
 / 8اآليتان  28و 20من سورة آل عمران.
 / 0اآلية  21من سورة المجادلة.
 / 19اآليتان  15و 10من سورة هود.
 / 11اآلية  13من سورة الممتحنة.
 / 12اآليتان  111و 115من سورة التوبة.
 / 13اآلية  210من سورة البقرة.
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وغرضنا بنذا القول أن لإلنوان حقا الندراجه في معاني األخوة الوجودية وهي مضبوطة بتلكم األوجه
المتقدمة للتمكن من تحقق جانب كبير من مبادئ العدالة االجتماعية وطرف عريض من المواواة بين المجتمع
اَسنواني ،ويشند لذلك أيضا تقاسمه صلى ّللا عليه وسلم مع الينود الطعام والشراب ،وقوله ألسماء رضي ّللا
ك" ،1وتعايش ه صلى ّللا عليه وسلم مع ذوي العند والذمة دفعا ومنعا وهلم جرا من مظاهر
صلِي أا َّم ِ
عنناِ " :
الوماحة والعدل.
وأما تقرير أخوة الدين ،فال جرم أننا ركن ركين وأساس متين ال يتصور إقامة الدين إال بنا وال تشيد
جدران العدالة بين المجتمع المولم إال بلبناتنا2؛ وقد حث علينا ربنا حتى في أحلك الظروف؛ لذلك قال تعالى:
{ هوإِ بن طهائِفهتها ِن ِمنه بال ام بؤ ِمنِينه ا بقتهتهلاوا فهأهصب لِحاوا به بينهنا هما فهإ ِ بن بهغ ب
هت إِحب دهاها هما هعلهى باألا بخ هرى فهقهاتِلاوا الَّتِي تهب ِبغي هحتَّى تهفِي هء
ت فهأهصب لِحاوا به بينهنا هما بِ بال هع بد ِل هوأه بق ِوطاوا إِ َّن َّ
إِلهى أه بم ِر َّ
ّللاِ فهإِ بن فها هء ب
ّللاه ي ِاحبُّ بال ام بق ِو ِطينه إِنَّ هما بال ام بؤ ِمناونه إِ بخ هوةٌ فهأهصب لِحاوا به بينه
أهخه هو بي اك بم هواتَّقاوا َّ
ّللاه له هعلَّ اك بم تارب هح امونه } ،3لكن ادعاءها يقتضي مقومات ويوتلزم شروطا وتبعيات من ذلك قول ربنا:
{يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا هال يه بو هخرب قهوب ٌم ِم بن قهوب ٍم هع هوى أه بن يه اكوناوا خه بي ًرا ِم بننا بم هو هال نِ هوا ٌء ِم بن نِ هوا ٍء هع هوى أه بن يه اك َّن خه يبرً ا
س ِاال بس ام بالفاواو ا
اَسي هما ِن هو هم بن له بم يهتابب فهأاولهئِكه ها ام الظَّالِ امونه يها
ب بِ بئ ه
ِم بنن َّان هو هال ت بهل ِم ازوا أه بنفا هو اك بم هو هال تهنهابه ازوا بِ باأله بلقها ِ
ق به بع هد ب ِ
ضا أهيا ِحبُّ أه هح اد اك بم أه بن
بض الظَّنِّ إِ بث ٌم هو هال ت ههج َّوواوا هو هال يه بغتهبب به بع ا
ض اك بم هب بع ً
أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا اجب تهنِباوا هكثِيرً ا ِمنه الظَّنِّ إِ َّن بهع ه

صله ِة ال همرب أه ِة أا َّمنها هولهنها زه وب ٌج.
ب ،بهابا ِ
 / 1أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا األه هد ِ
 / 2على أن المجتمع ليس ضرورة َسقامة الدين ،فقد يقيمه ربنا بأضعف مخلوقاته ،كما أن تصور المجتمع أو
الجماعة قد ال يتأتى في حاالت وبخاصة في آخر الزمان أو في غريبه ،ويشند لذلك قول خير البرية ﷺ:
ك أه بن يه اكونه هخ بي هر هما ِل ال ام بولِ ِم هغنه ٌم يه بتبه اع ِبنها هشعهفه ال ِجبها ِل هو هم هواقِ هع القه ب
"ياو ِش ا
ط ِر ،يهفِرُّ بِ ِدينِ ِه ِمنه الفِت ِهن"( .أخرجه
اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا ا َِسي هما ِن ،بهابٌ ِ :منه الدِّي ِن الفِ هرا ار ِمنه الفِته ِن).
ولذلك فالجماعة ال تتمثل في أشخاص بعيننم بل في الثبات على هذا الدين والوير على الجادة وما وافق
اَسجب هما هع هو بال اح َّجةه هوال َّو هوا هد باأله بعظه هم ه هاو
الحق؛ ففي إعالم الموقعين البن القيم رحمه ّللا ما نصه « :هوا بعله بم أه َّن ب ِ
ض ،قها هل هع بب اد َّ
ون قه بد
بال هعالِ ام ه
ّللاِ ببنا هم بوعاو ٍد :يها هع بمراو ببنه هم بي ام ٍ
صا ِحبا بال هحقِّ ،هوإِ بن هكانه هوحب هدها ،هوإِ بن هخالهفهها أه به ال باألهرب ِ
الَّ :
إن اج بمناو هر بال هج هما هع ِة ها بم الَّ ِذينه فها هرقاوا
اك بنت أهظانُّك ِم بن أه بفقه ِه أه به ِل هه ِذ ِه بالقهرب يه ِة ،أهته بد ِري هما بال هج هما هعةا؟ قا بلت :هال ،قه ه
ب هعلهى فه ِخ ِذي هوقها هل :هو بي هحكَّ ،
ق بال هح َّ
إن
بال هج هما هعةه ،بال هج هما هعةا هما هوافه ه
ض هر ه
ق هوإِ بن اك بنت هوحب دهك .هوفِي له بف ٍظ آ هخ هر :فه ه
ق طها هعةه َّ
ّللاِ ته هعالهى.
اس فها هرقاوا بال هج هما هعةه ،هوإِ َّن بال هج هما هعةه هما هوافه ه
اج بمناو هر النَّ ِ
ه
ب
ب
هت ال هج هما هعةا فه هعلهيبك بِ هما هكان ب
هوقها هل نا هع بي ام ببنا هح َّما ٍد :إ هذا فه هود ب
هت هعله بي ِه ال هج هما هعةا قهب هبل أ بن ته بف اوده ،هوإِ بن اك بنت هوحب دهك،
ب
فهإِنَّك أه بنته بال هج هما هعةا ِحينهئِ ٍذ .هذ هك هرهها البه بينهقِ ُّي هو هغ بي ارها.
هوقه بد هش َّذ النَّاسا اكلُّنا بم زه همنه أهحب هم هد بب ِن هح بنبه ٍل َّإال نهفه ًرا يه ِوي ًرا؛ فه هكاناوا ها بم بال هج هما هعةا ،هو هكان ب
ضاةا ِحينهئِ ٍذ
هت بالقا ه
اَس هما ام أهحب هم اد هوحب هدها ه هاو بال هج هما هعةا ،هوله َّما له بم يهت ههح َّملب هه هذا اعقاو ال
هو بال ام بفتاونه هو بال هخلِيفهةا هوأه بتبها اعها اكلُّنا بم ها بم ال َّشا ُّذونه  ،هو هكانه ب ِ
اط ِل
اس قهالاوا لِ بل هخلِيفه ِة :يها أه ِمي هر بال ام بؤ ِمنِينه أهته اكونا أه بنته هوقا ه
ضاتاك هو او هالتاك هو بالفاقهنها اء هو بال ام بفتاونه اكلُّنا بم هعلهى بالبه ِ
النَّ ِ
َّ
ب
ب
ه
ب
ب
ا
بس الط ِوي ِل؛ فه هال إلههه َّإال
هوأهحب هم اد هوحب هدها ها هو هعلهى ال هحقِّ؟ فهله بم يهتَّ ِو بع ِعل امها لِ هذلِ ه
ك؛ فهأ هخ هذها بِال ِّويها ِط هوال اعقوبه ِة به بع هد ال هحب ِ
َّ
ضى هعله بينها هسلهفانا بم،
ار هح ِة ،هو ِه هي ال َّوبِي ال بال هم بنيه اع ِأله به ِل ال ُّونَّ ِة هو بال هج هما هع ِة هحتَّى يه بلقهوب ا هربَّنا بم ،هم ه
ّللاا ،هما أه بشبههه اللَّ بيلهةه بِ بالبه ِ
ص هدقاوا هما عهاههداوا َّ
ضى نهحب بهها هو ِم بننا بم هم بن يه بنت ِهظ ار
ّللاه هعلهيب ِه فه ِم بننا بم هم بن قه ه
هويه بنته ِظ ارهها هخلهفانا بمِ { :منه بال ام بؤ ِمنِينه ِر هجا ٌل ه
هو هما به َّدلاوا ته بب ِديال} هو هال هحوب هل هو هال قا َّوةه َّإال بِا ه ََّّللِ بال هعلِ ِّي بال هع ِظ ِيم»( .إعالم الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت151هـ) ،تحقيق :محمد عبد الوالم إبراهيم ،دار
الكتب العلمية ـ ييروت ،الطبعة األولى سنة (1111هـ1001/م) ،ج ،3 :ص 398 :و.)390
 / 3اآليتان  0و 19من سورة الحجرات.
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1
ّللا إِ َّن َّ
اَسي همانه ِم بن قه ببلِ ِن بم ي ِاحبُّونه
ّللاه ته َّوابٌ هر ِحي ٌم}  ،ه
يهأب اك هل لهحب هم أه ِخي ِه هم بيتًا فه هك ِر بهتا اموها هواتَّقاوا َّ ه
{والَّ ِذينه تهبه َّو اءوا ال َّدا هر هو ب ِ
ق
هاج هر إِله بي ِن بم هو هال يه ِج ادونه فِي ا
صةٌ هو هم بن ياو ه
صا ه
اور ِه بم هحا هجةً ِم َّما أاوتاوا هوي باؤثِراونه هعلهى أه بنفا ِو ِن بم هولهوب هكانه بِ ِن بم خه ه
هم بن ه ه
صد ِ
اَسي هما ِن هو هال
اش َّح نه بف ِو ِه فهأاولهئِكه ها ام بال ام بفلِحاونه هوالَّ ِذينه هجا اءوا ِم بن به بع ِد ِه بم يهقاولاونه هربَّنها ا بغفِرب لهنها هو ِ َِس بخ هوانِنها الَّ ِذينه هسبهقاونها بِ ب ِ

وف هر ِحي ٌم} ،2وقول خير البرية ﷺ" :ال ام بولِ ام أه اخو ال ام بولِ ِم اله يه ب
تهجب هعلب فِي قالاوبِنها ِغ ًال لِل َّ ِذينه آ همناوا هربَّنها إِنَّكه هر اء ٌ
ظلِ امها
هواله يا بو ِل امها" " ،3هح ُّ
يض ،هواتِّبها ا
ع ال هجنهائِ ِز ،هوإِ هجابهةا ال َّد بع هو ِة،
ق ال ام بولِ ِم هعلهى ال ام بولِ ِم هخ بمسٌ  :هر ُّد ال َّواله ِم ،هو ِعيها هدةا ال هم ِر ِ
1
ّللاِ اله ي باؤ ِمنا قِي هل :هو هم بن يها هرساو هل َّ
ّللاِ اله ي باؤ ِمنا  ،هو َّ
ّللاِ اله ي باؤ ِمنا  ،هو َّ
"و َّ
هوته بش ِم ا
ال :الَّ ِذي اله يهأب همنا
ّللاِ؟ قه ه
س"  ،ه
يت ال هعا ِط ِ
هجا ارها به هوائِقهها" " ،5هال ي باؤ ِمنا أه هح اد اك بم هحتَّى يا ِحبَّ ِأله ِخي ِه هما ي ِاحبُّ لِنه بف ِو ِه" " ،0بال ام بولِ ام هم بن هسلِ هم بال ام بولِ امونه ِم بن لِ هوانِ ِه
بس ِمنَّا" " ،8هم بن له بم يه بنته َّم بِأه بم ِر بال ام بولِ ِمينه فهلهي ه
هويه ِد ِه" " ،1هم بن غهشَّ فهلهي ه
هاصحً ا ِ ََّّللِ
س ن ِ
بس ِم بننا بم ،هو هم بن له بم ياصب بِحب هويا بم ِ
بس ِم بننا بم" ،0إلى آخر ما ال يخفى من كثرته ،فالمتآخي يحدث بنعمة
هولِ هرساولِ ِه هولِ ِكتهابِ ِه و َِس هما ِم ِه ولِ هعا َّم ِة بال ام بولِ ِمينه فهلهي ه
ربه جل وعال المعلن عننا في قوله { :هو باذ اكراوا نِ بع همته َّ
ّللاِ هعله بي اك بم إِ بذ اك بنتا بم أه بعدها ًء فهأهلَّفه به بينه قالاوبِ اك بم فهأهصب بهحب تا بم بِنِ بع همتِ ِه
ك يابهيِّنا َّ
ّللاا له اك بم آيهاتِ ِه له هعلَّ اك بم ته بنته ادونه } ،19وأما مدعينا مع
ار فهأ ه بنقه هذ اك بم ِم بننها هك هذلِ ه
إِ بخ هوانًا هو اك بنتا بم هعلهى هشفها اح بف هر ٍة ِمنه النَّ ِ
انطواء وعزلة وترك وامتناع أو ظلم وبغض فنو ينتف بما ال يعرف ويدعي ما ال يفقه ولم يفطن من الدين ال
لبه وال قشوره .والحمد َّلل رب العالمين.
ج)ـ المواواة المحكومة بال ِحكم والمقاصد الشرعية وتكافؤ الفرص والعدل بين الجميع اعتبارا بوحدة الوجود
اَسنواني البشري ،ال باعتبار الخلقة وما يتعلق بنا من لون وجنس وعرق أو لغة وغير ذلك مما ال ينضبط؛
واألصل في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى{ :يها أهيُّنها النَّاسا ِإنَّا هخله بقنها اك بم ِم بن هذ هك ٍر هوأا بنثهى هو هج هع بلنها اك بم اشعاوبًا هوقهبهائِ هل
ّللاِ أه بتقها اك بم إِ َّن َّ
لِته هعا هرفاوا إِ َّن أه بك هر هم اك بم ِع بن هد َّ
ّللاه هعلِي ٌم هخبِي ٌر} ،11وقول الرسول الكريم ﷺ" :يها أهيُّنها النَّاسا  ،أه هال إِ َّن هربَّ اك بم
هوا ِح ٌد ،هوإِ َّن أهبها اك بم هوا ِح ٌد ،أه هال هال فهضب هل لِ هع هربِ ٍّي هعلهى ع ههج ِم ٍّي ،هو هال لِ هع هج ِم ٍّي هعلهى ع ههربِ ٍّي ،هو هال أهحب هم هر هعلهى أهس هبوده ،هو هال
أه بس هو هد هعلهى أهحب هم هر ،إِ َّال بِالتَّ بق هوى .أهبهلَّ بغ ا
ت ،قهالاوا :بهلَّ هغ هرساو ال ّللاِ"،12

 / 1اآليتان  11و 12من سورة الحجرات.
 / 2اآليتان  0و 19من سورة الحشر.
ب
ب ،بهاب :اله يهظلِ ام ال ام بولِ ام ال ام بولِ هم هواله يا بولِ امها.
 / 3أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهاب ال همظهالِ ِم هوالغهصب ِ
اع ال هجنهائِ ِز.
 / 1أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا ال هجنهائِ ِز ،بهابا األه بم ِر بِاتِّبه ِ
ب ،بهابا إِ بث ِم هم بن اله يهأب همنا هجا ارها به هوايِقهها.
 / 5أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا األه هد ِ
ان أه بن يا ِحبَّ ِأله ِخي ِه هما ي ِاحبُّ لِنه بف ِو ِه.
ان ،بهابٌ ِ :منه ا َِسي هم ِ
 / 0أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا ا َِسي هم ِ
ان ،بهابٌ  :ال ام بولِ ام هم بن هسلِ هم ال ام بولِ امونه ِم بن لِ هوانِ ِه هويه ِد ِه.
اَسي هم ِ
 / 1أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا ِ
َّ
َّ
بس ِمنَّا».
صلى ّللاا هعله بي ِه هو هسل هم « :هم بن هغ َّشنها فهلهي ه
اَسي همانه  ،بهابا قوب ِل النَّبِ ِّي ه
 / 8أخرجه اَسمام مولم في صحيحهِ :كتهابا ب ِ
 / 0أخرجه اَسمام الطبراني في المعجم األوسط :بهابا بال ِم ِيم ،هم ِن ا بس امها :ام هح َّم ٌد.
 / 19اآلية  193من سورة آل عمران.
 / 11اآلية  13من سورة الحجرات.
ه
ه
َّ
َّ
ا
ا
َّ
ه
صلى ّللاا هعل بي ِه هو هسل هم ،هح ِديث هرج ٍال ِم بن
ب النبِ ِّي ه
 / 12أخرجه اَسمام أحمد في مونده :أ هحا ِديث ِر هجا ٍل ِم بن أصب هحا ِ
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم.
ب النَّبِ ِّي ه
أهصب هحا ِ
13
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وفي قوله تعالى{ :أه بك هر هم اك بم} لفت االنتباه لما تأصل وتجدر في الخليقة المكرمة المفضلة؛ ومنه قول ربنا األعز
ير ِم َّم بن خه له بقنها
األكرم { :هولهقه بد هكر بَّمنها بهنِي آ هد هم هو هح هم بلنهاها بم فِي بالبه ِّر هو بالبهحب ِر هو هر هز بقنهاه بام ِمنه الطَّيِّبها ِ
ت هوفهض بَّلنهاها بم هعلهى هك ِث ٍ
ض ً
يال}.1
ته بف ِ
وقد تض افرت نصوص الوحي على التووية بين الجنوين في غير ما آية من ذلك قول ربنا { :هم بن هع ِم هل
صالِحً ا ِم بن هذ هك ٍر أهوب أا بنثهى هوها هو ام بؤ ِم ٌن فهلهناحب يِيهنَّها هحيهاةً طهيِّبهةً هولهنهجب ِزيهنَّنا بم أهجب هرها بم بِأهحب هو ِن هما هكاناوا يه بع هملاونه } { ،2هم بن هع ِم هل
ه
ك يه بد اخلاونه بال هجنَّةه يارب هزقاونه فِينها بِ هغي ِبر
صالِ ًحا ِم بن هذ هك ٍر أهوب أا بنثهى هوها هو ام بؤ ِم ٌن فهأاولهئِ ه
هسيِّئهةً فه هال ياجب هزى إِ َّال ِم بثلهنها هو هم بن هع ِم هل ه
ق ال َّزوب هج بي ِن ال َّذ هك هر هو باألا بنثهى ِم بن نا ب
ت ِم بن هذ هك ٍر أهوب أا بنثهى
ب} { ،3هوأهنَّها خه له ه
ِح هوا ٍ
طفه ٍة إِ هذا تا بمنهى} ،1هو هم بن يه بع هملب ِمنه الصَّالِ هحا ِ
ك يه بد اخلاونه بال هجنَّةه هو هال ي ب
ت هوه هاو ام بؤ ِم ٌن فه هال يهخه افا ظا بل ًما
هوها هو ام بؤ ِم ٌن فهأاولهئِ ه
اظله امونه نهقِيرً ا} { ،5هو هم بن يه بع هملب ِمنه الصَّالِ هحا ِ
هو هال ههضب ًما} 0إلى غير ذلك مما يبرز جليا العدل الرباني بين عباده في الدار الدنيا واآلخرة .وقد ظنر لكل متأمل
ما عابه ربنا على قوم صدر مننم الحيف والظلم في حق اَسناث اتباعا لألهواء والظنون التي هي من ضالل
إبليس اللعين؛ قال ربنا { :هوإِ هذا ب ا ِّش هر أه هح ادها بم بِ باألا بنثهى ظه َّل هوجب ناها ام بو هو ًدا هوها هو هك ِظي ٌم يهت ههوا هرى ِمنه بالقهوب ِم ِم بن ساو ِء هما
1
ب لِلرَّحب هم ِن همثه ًال
ض هر ه
{وإِ هذا با ِّش هر أه هح ادها بم ِب هما ه
اون أه بم يه اد ُّسها فِي التُّ هرا ِ
ب أه هال هسا هء هما يهحب اك امونه }  ،ه
با ِّش هر بِ ِه أهيا بم ِو اكها هعلهى ه ٍ
8
ب قاتِله ب
{وإِ هذا بال هموب اءو هدةا اسئِله ب
ت}.0
ت بِأهيِّ هذ بن ٍ
ظه َّل هوجب ناها ام بو هو ًدا هوها هو هك ِظي ٌم}  ،ه

وأما التووية من حيث األحكام الشرعية ،فالمواواة في ذلك ليوت حرفية كما يفنمنا البعض من جنلة
زماننا ،وإنما هي راجعة إلى النصوص الشرعية القطعية ثم االجتنادات الفقنية المعتبرة ،ومن هذا الباب قول
اوف} ،19وقوله ﷺ " :هوإِ َّن لهن َّان هعله بي اك بم ،هوله اك بم هعله بي ِن َّن هحقًا" ،11وقد
ربنا الباري { :هولهن َّان ِم بث ال الَّ ِذي هعله بي ِن َّن بِ بال هم بعر ِ
جعل الرسول ﷺ المواواة مطية للدعوة كما في باب الحرمات ومنه قوله ﷺ لمن استأذنه في الزنا" :أهتا ِحبُّها
ك؟ قها هل :هال هوّللاِ يها
ال :أهفهتا ِحبُّها ِال ببنهتِ ه
ال :هال هوّللاِ هج هعلهنِي ّللاا فِدها هءكه .قها هل :هو هال النَّاسا يا ِحبُّونهها ِألا َّمنهاتِ ِن بم ،قه ه
ِألا ِّمكه ؟ قه ه
ال :هال هوّللاِ هج هعلهنِي ّللاا فِدها هءكه .
ال :أهفهتا ِحبُّها ِألا بختِ ه
ك؟ ق ه ه
ال :هو هال النَّاسا يا ِحبُّونهها لِبهنهاتِ ِن بم ،قه ه
اول ّللاِ هج هعلهنِي ّللاا فِدها هءكه .قه ه
هرس ه
ال :هال هوّللاِ هج هعلهنِي ّللاا فِ هدا هءكه  .قها هل :هو هال النَّاسا ي ِاحبُّونهها
ال :أهفهتا ِحبُّها لِ هع َّمتِكه ؟ قه ه
ال :هو هال النَّاسا يا ِحبُّونهها ِألهخه هواتِ ِن بم ،قه ه
قه ه
ك؟ قها هل :هال هوّللاِ هج هعلهنِي ّللاا فِدها هءكه .قها هل :هو هال النَّاسا يا ِح ُّبونهها لِ هخ هاالتِ ِن بم"،
لِ هع َّماتِ ِن بم ،قها هل :أهفهتا ِحبُّها لِ هخالهتِ ه

 / 1اآلية  19من سورة اَسسراء.
 / 2اآلية  01من سورة النحل.
 / 3اآلية  19من سورة غافر.
 / 1اآليتان  11و 15من سورة النجم.
 / 5اآلية  123من سورة النواء.
 / 0اآلية  190من سورة طه.
 / 1اآليتان  58و 50من سورة النحل.
 / 8اآلية  10من سورة الزخرف.
 / 0اآليتان  8و 0من سورة التكوير.
 / 19اآلية  220من سورة البقرة.
ه
ب
ه
ا
 / 11أخرجه اَسمام أحمد في مونده :أ َّو ال ام بونه ِد البهصب ِريِّينه  ،هح ِديث هع ِّم أبِي اح َّرةه ال َّرقها ِش ِّي.
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كما تجاوز الشرع الحكيم قمم المواواة فجعلنا في المعنويات ومنه قوله ﷺ :ه
"ال ي باؤ ِمنا أه هح اد اك بم هحتَّى ي ِاحبَّ ِأله ِخي ِه
هما يا ِحبُّ لِنه بف ِو ِه" .1والحمد َّلل رب العالمين.
م)ـ الوعي في اَسصالم وتحقيق المصالح كلما ظنرت المضار وانتشرت المفاسد ،وهذا مننج األنبياء والمرسلين
وهو الحكمة من بعثتنم وإرسالنم ،قال ربنا عن المقالة الخالدة لشعيب على نبينا وعليه الصالة والوالم{ :إِ بن
عبت هو هما تهوب فِيقِي إِ َّال بِ َّ
اَّللِ هعله بي ِه ته هو َّك بل ا
اَسصب هال هم هما ا بستهطه ا
ت هوإِله بي ِه أانِيبا } ،2وقال نبينا ﷺ وهو يندف إلى
أا ِري اد إِ َّال ب ِ
هظلِ اموا ،أه هال هال ت ب
هظلِ اموا ،أه هال هال ت ب
إصالم المنظومة االقتصادية الوائدة يومئذ" :ا بس همعاوا ِمنِّي ته ِعي اشوا ،أه هال هال ت ب
هظلِ اموا،
س ِم بنها ،هوإِ َّن اك َّل ِربًا هكانه فِي بال هجا ِهلِيَّ ِة هموب ضاو ٌ
ضى أه َّن أهو هَّل ِربًا
ع ،هوإِ َّن ّللاه قه ه
ئ إِ َّال بِ ِطي ِ
إِنَّها هال يه ِحلُّ هما ال ا بم ِر ٍ
ب نه بف ٍ
هظلِ امونه  ،هو هال تا ب
ب ،له اك بم ار اءوسا أه بم هوالِ اك بم ،هال ت ب
ظله امونه " إلى أن بوط يديه فقال" :أه هال
ياو ه
َّاس بب ِن هع بب ِد بال امطَّلِ ِ
ضعاِ ،ربها بال هعب ِ
ت؟ أه هال ههلب بهلَّ بغ ا
ت؟ أه هال ههلب بهلَّ بغ ا
ههلب بهلَّ بغ ا
ب ،فهإِنَّها رابَّ امبهلَّ ٍغ أه بس هع اد ِم بن هسا ِم ٍع" ،3وقد فشا
ت؟ ثا َّم قها هل :لِيابهلِّ ِغ ال َّشا ِه اد بالغهائِ ه
هذا الطاعون اليوم أكثر من سابقه حتى غدا الناس يذوقون عاقبته ويتجرعون ألم الوحت الذي كوبته أيدينم
فصدق علينم إبليسا ظنه فاتبعوه إال فريقا من المؤمنين؛ قال ربنا{ :الَّ ِذينه يهأب اكلاونه ال ِّربها هال يهقاو امونه إِ َّال هك هما يهقاو ام
ك بِأهنَّنا بم قهالاوا إِنَّ هما بالبه بي اع ِم بث ال ال ِّربها} 1إلى قوله{ :يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا اتَّقاوا َّ
الَّ ِذي يهته هخبَّطاها ال َّش بيطهانا ِمنه بال همسِّ هذلِ ه
ّللاه
ب ِمنه َّ
ّللاِ هو هرساولِ ِه هوإِ بن تا ببتا بم فهله اك بم ار اءوسا أه بم هوالِ اك بم
هو هذراوا هما بهقِ هي ِمنه الرِّ بها إِ بن اك بنتا بم ام بؤ ِمنِينه فهإِ بن له بم ته بف هعلاوا فهأب هذناوا بِ هحرب ٍ
هظلِ امونه هو هال تا ب
هال ت ب
ظله امونه }.5
وقد أشرنا إلى هذا الجانب؛ ألنه أصبح في وقتنا الراهن في أمس الحاجة إلى اَسصالم ومحاربة المفاسد
التي ألمت به ،فال يمكن أن تتأ تى العدالة االجتماعية من خالله إال بترك المحرمات من ربا واستغالل ونصب
واحتيال وسلوك المعروف والقرض الحون وعدم التشوف لما في أيدي اآلخر ،فاَسصالم بال ريب دعامة من
الدعائم .والحمد َّلل رب العالمين.
خ)ـ الحرية المقيدة والمنضبطة بضوابط الشرع الحكيم والموضوعة بوضعه؛ ألن العباد خلق ّللا وهو من يضع لنم
أوجه الحرية في ديننم ودنياهم وّللا يعلم وأنتم ال تعلمون ،فنذا األصل أيضا مما تنبني عليه العدالة االجتماعية،
وهو أصل عظيم قل من يفنمه؛ إذ الغرض من تنزيل الشريعة المطنرة أن يكون الناس عبادا َّلل اختيارا كما هم
عباد ّللا اضطرارا ،وهنا نقر بوبقية اَسسالم َسخراج الناس من الرقية إلى الحرية كما أخرجنم سلفا من ذل
العبودية إلى عز الطاعة؛ فبدأ بتحرير الفطرة الممووخة من عبادة غير ّللا الواحد القنار؛
ق لِي ب
اظ ِن هرها هعلهى الدِّي ِن اكلِّ ِه هو هكفهى بِ َّ
قال ربنا{ :ه هاو الَّ ِذي أهرب هس هل هرساولهها بِ بالنادهى هو ِدي ِن بال هح ِّ
اَّللِ هش ِنيدًا}{ ،0يها أه به هل
ب هويه بعفاو ع بهن هكثِي ٍر قه بد هجا هء اك بم ِمنه َّ
ّللاِ ناو ٌر هو ِكتهابٌ
ب قه بد هجا هء اك بم هرساولانها يابهيِّنا له اك بم هكثِيرً ا ِم َّما اك بنتا بم تا بخفاونه ِمنه بال ِكتها ِ
بال ِكتها ِ
ّللاا هم ِن اتَّبه هع ِرضب هوانهها اسب هال الو هَّال ِم هوي باخ ِر اجنا بم ِمنه ُّ
ين يه بن ِدي بِ ِه َّ
امبِ ٌ
ص هرا ٍط
ور بِإ ِ بذنِ ِه هويه بن ِدي ِن بم إِلهى ِ
الظلا هما ِ
ت إِلهى النُّ ِ

 / 1سبق تخريجه.
 / 2اآلية  88من سورة هود.
ه
ب
ه
ا
 / 3أخرجه اَسمام أحمد في مونده :أ َّو ال ام بونه ِد البهصب ِريِّينه  ،هح ِديث هع ِّم أبِي اح َّرةه ال َّرقها ِش ِّي.
 / 1اآلية  211من سورة البقرة.
 / 5اآليتان  211و 218من سورة البقرة.
 / 0اآلية  28من سورة الفتح.
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ام بوته ِق ٍيم} ،1ثم شرع أحكام الكفارات وأدرج فينا عتق الرقاب كما أنه حث على ذلك بأنواع المرغبات فجعلنا من
ق َّ
ار ،هحتَّى فهرب هجها
ق هرقهبهةً ام بولِ همةً ،أه بعته ه
القربات حيث قال خير البرية ﷺ " :هم بن أه بعته ه
ّللاا بِ اك ِّل عاضب ٍو ِم بنها عاضب ًوا ِمنه النَّ ِ
بِفهرب ِج ِه" ،2وَّلل در الفاروق رضي ّللا عنه في مقولته القوية الجريئة لواليه على مصر عمرو بن العاص رضي
اس هوقه بد هوله هد بتنا بم أا َّمنهاتانا بم أهحب هرا ًر" 3فالعبودية مكروهة في البشر كما قال الواسة عمر،
ّللا عنه " :همتهى ا بسته بعبه بدتا ام النَّ ه
وكأني به يومئ إلى ما استفحل في زمننا اليوم من قنر الرجال واستحياء النواء واستضعاف الولدان .وّللا
الموتعان.
وتجدر اَسشارة في هذا المقام إلى الحريات األساسية التي كفلنا اَسسالم للبشر عقيدة وشريعة من ذلك
1
قول ربنا { :هوقا ِل بال هح ُّ
ض اكلُّنا بم
ق ِم بن هربِّ اك بم فه هم بن شها هء فه بلي باؤ ِم بن هو هم بن شها هء فه بليه بكفارب }  { ،هولهوب شها هء هربُّكه هآل همنه هم بن فِي باألهرب ِ
س أه بن تا بؤ ِمنه إِ َّال بِإ ِ بذ ِن َّ
س هعلهى الَّ ِذينه هال
ّللاِ هويهجب هع ال الرِّجب ه
هج ِميعًا أهفهأ ه بنته تا بك ِرها النَّ ه
اس هحتَّى يه اكوناوا ام بؤ ِمنِينه هو هما هكانه لِنه بف ٍ

يه بعقِلاونه }{ ،5قالب يها أهيُّنها بال هكافِراونه هال أه بعبا اد هما ته بعبا ادونه هو هال أه بنتا بم عها ِب ادونه هما أه بعبا اد هو هال هأنها عهابِ ٌد هما هعبه بدتا بم هو هال أه بنتا بم
0
وم هو هذ ِّكرب فهإ ِ َّن ال ِّذ بك هرى ته بنفه اع بال ام بؤ ِمنِينه }{ 1فه هذ ِّكرب إِ بن
عهابِ ادونه هما أه بعبا اد له اك بم ِدينا اك بم هولِ هي ِدي ِن} { ،فهته هو َّل هع بننا بم فه هما أه بنته بِ هملا ٍ
صي ِبط ٍر} ،0فنذا كله
ت ال ِّذ بك هرى هسيه َّذ َّك ار هم بن يه بخشهى هويهته هجنَّبانها باأله بشقهى}{ ،8فه هذ ِّكرب إِنَّ هما أه بنته ام هذ ِّك ٌر لهوبته هعله بي ِن بم بِ ام ه
نهفه هع ِ
مما سبيله العدل وإقرار لعين الحق.
ضوب ا به بينهنا بم
وقوله عز وجل { :هوإِ هذا طهلَّ بقتا ام النِّ هوا هء فهبهله بغنه أه هجلهن َّان فه هال ته بع ا
اجن َّان إِ هذا ته هرا ه
ضلاوه َّان أه بن يه بن ِكحب نه أه بز هو ه
اَّللِ هو باليهوب ِم باآل ِخ ِر هذلِ اك بم أه بز هكى له اك بم هوأه ب
طنه ار هو َّ
ك ياو هعظا بِ ِه هم بن هكانه ِم بن اك بم ي باؤ ِمنا بِ َّ
ّللاا يه بعله ام هوأه بنتا بم هال
اوف هذلِ ه
بِ بال هم بعر ِ
ته بعله امونه } ،19وقول خير البرية ﷺ " :ب ه
األيِّ ام أه هح ُّ
ص هماتانها"،11
ق بِنه بف ِونها ِم بن هولِيِّنها ،هو بالبِ بك ار تا بوتهأب هذنا فِي نه بف ِونها ،هوإِ بذنانها ا
هوي هوتهها هوأهنها
وعن عائشة رضي ّللا عننا أن فتاة دخلت علينا فقالت" :إِ َّن أهبِي زه َّو هجنِي ا ببنه أه ِخي ِه لِيهرب فه هع بِي خ ِ
ارههةٌ ،قهاله ب
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم فهأه بخبهرب تاها فهأهرب هس هل
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم ،فه هجا هء هرساو ال ّللاِ ه
ت :اجب لِ ِوي هحتَّى يهأبتِ هي النَّبِ ُّي ه
هك ِ
إِلهى أهبِينها فه هدعهاها فه هج هع هل باأله بم هر إِله بينها ،فهقهاله ب
صنه هع أهبِي ،هوله ِكنِّي أه هر بد ا
اول ّللاِ قه بد أه هج بز ا
ت أه بن أه بعله هم أهلِلنِّ هوا ِء ِمنه
ت هما ه
ت :يها هرس ه
هيءٌ؟" ،12وعند أحمد أن رجال يقال له ِخدها ٌم زوج ابنته وهي كارهة ،فأتت النبي صلى ّللا عليه وسلم،
باأله بم ِر ش ب

 / 1اآليات  10و 11و 18من سورة المائدة.
ت األه بي هما ِن ،بهابا قهوب ِل َّ
ّللاِ ته هعالهى{ :أهوب تهحب ِريرا هرقهبه ٍة} [المائدة:
 / 2أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا هكفَّا هرا ِ
ب أه بز هكى.
 ]80هوأهيُّ ال ِّرقها ِ
 / 3القصة بتمامنا في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه البن الجوزي رحمه ّللا ،المجلس
األعلى للشؤون اَسسالمية ـ مملكة البحرين ،الطبعة األولى سنة (1135هـ2913/م) .ص 08 :و.00
 / 1اآلية  20من سورة الكنف.
 / 5اآليتان  00و 199من سورة يونس.
 / 0سورة الكافرون.
 / 1اآليتان  51و 55من سورة الذاريات.
 / 8اآليات  0و 19و 11من سورة األعلى.
 / 0اآليتان  21و 22من سورة الغاشية.
 / 19اآلية  239من سورة البقرة.
ه
ه
ب
ا
ب
ب
ب
ب
ه
ِّ
ام ،بهابا ا بستِئذا ِن البِك ِر هواألي ِِّم فِي أنف ِو ِن هما.
 / 11أخرجه اَسمام مالك في موطئهِ :كتهابا الن هك ِ
ه
ب
ارههةٌ.
ب
ام ،البِك ار يازه ِّو اجنها أباوهها هو ِه هي هك ِ
 / 12أخرجه اَسمام النوائي في سننهِ :كتهابا النِّ هك ِ
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ام أهبِينها" ،1وفي
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم نِ هك ه
ال" :فه هر َّد هرساو ال ّللاِ ه
ارههةٌ .قه ه
فقالت" :يها هرساو هل ّللاِ ،إِ َّن أهبِي هز َّو هجنِي هوأهنها هك ِ
2
ّللاِ إِ َّن َّ
هاورب ها بم فِي باأله بم ِر فهإِ هذا هع هز بمته فهته هو َّكلب هعلهى َّ
ّللاه
مجاالت الرأي قول ربنا { :هوأه بم ارها بم اشو هرى به بينهنا بم}  { ،هوش ِ
ي ِاحبُّ بال امت ههو ِّكلِينه } ،3ألن ذلك مبدأ من مبادئ الحياة والحضارة الراقية .والحمد َّلل رب العالمين.

المحور الثاني :التحديات المعاصرة التي تواجه أسس العدالة االجتماعية تنزيال
إن الناظر في واقعنا الحالي يوتقرئ مجموعة من التحديات التي تعيق معالم العدالة االجتماعية وأسونا
نعمل في هذا المحور على لفت االنتباه إلى بعضنا من خالل ما يلي:
الفقرة األولى :التحديات المادية
أ)ـ اَسعراض عن الذكر والدستور اَسلني المصلح للفرد وللمجتمع والصالح لكل زمان ومكان ،فاَسعراض عنه قطعا
جالب للنقم والمحن موقع في الشرك والظلم والفتن تصيب الخاصة كما تصيب العامة والصالح كما الطالح؛ قال
ربنا { :هو هم بن هال ي ِاجبب دها ِع هي َّ
ين} ،1وما
بس لهها ِم بن داونِ ِه أهوب لِيها اء أاولهئِ ه
ك فِي ه
ض هولهي ه
ّللاِ فهلهي ه
ض هال ٍل امبِ ٍ
بس بِ ام بع ِج ٍز فِي باألهرب ِ
أصاب األقوام األ هول ما أصابنم إال بالعصيان والتمرد والعناد والتكبر؛ قال ربنا{ :قهالاوا يها هاو اد هما ِج بئتهنها ِببهيِّنه ٍة هو هما
ك بِ ام بؤ ِم ِنينه }{ ،5قهالاوا يها اش هعيببا هما نه بفقهها هك ِثيرً ا ِم َّما تهقاو ال هوإِنَّا لهن ههراكه فِينها
هار ِكي آلِنهتِنها ع بهن قهوب لِكه هو هما نهحب نا له ه
نهحب نا بِت ِ
ال بال هكافِراونه هه هذا
ك له هر هج بمنها ه
ض ِعيفًا هولهوب هال هر بهطا ه
يز}{ ،0بهلب ع ِهجباوا أه بن هجا هءها بم ام بن ِذ ٌر ِم بننا بم فهقه ه
ه
ك هو هما أه بنته هعله بينها بِ هع ِز ٍ
هي ٌء ع ِهجيبٌ أهإِ هذا ِم بتنها هو اكنَّا تا هرابًا هذلِكه هرجب ٌع به ِعي ٌد قه بد هعلِ بمنها هما ته بنقاصا باألهرب ضا ِم بننا بم هو ِع بن هدنها ِكتهابٌ هحفِيظٌ بهلب هك َّذباوا
ش ب
1
بِ بال هح ِّ
ق هك بم أه بهله بكنها ِم بن
يج} { ،ص هو بالقارب آ ِن ِذي ال ِّذ بك ِر به ِل الَّ ِذينه هكفهراوا فِي ِع َّز ٍة هو ِشقها ٍ
ق له َّما هجا هءه بام فهنا بم فِي أه بم ٍر هم ِر ٍ
ال بال هكافِراونه هه هذا هسا ِح ٌر هك َّذابٌ أه هج هع هل
ص هو هع ِجباوا أه بن هجا هءها بم ام بن ِذرٌ ِم بننا بم هوقه ه
قه ببلِ ِن بم ِم بن قهرب ٍن فهنهادهوب ا هو هالته ِحينه همنها ٍ

هي ٌء اع هجابٌ } .8اآليات.
احدًا إِ َّن هه هذا لهش ب
باآللِنهةه إِلهنًا هو ِ
وقد كثر في زمننا هذا اَسعراض حتى أصبح مشركوه أعظم شركاً من األولين؛ ألن األولين كانوا
يخلصون َّلل في الشدة ويشركون في الرخاء ،أما مشركو زماننا فشر اكنم دائم في الرخاء والشدة عياذا باَّلل من
ك هد هع اوا َّ
صينه لهها ال ِّدينه فهله َّما نهجَّاها بم إِلهى بالبهرِّ إِ هذا ها بم يا بش ِر اكونه
ّللاه ام بخلِ ِ
ذلك؛ والدليل قوله تعالى{ :فهإ ِ هذا هر ِكباوا فِي بالفا بل ِ
لِيه بكفاراوا بِ هما آته بينهاها بم هولِيهته همتَّعاوا فه هووب فه يه بعله امونه } .0فأي إعراض أعجب من هذا؟ فإنا َّلل وإنا إليه راجعون.
ب)ـ تضييع حدود ّللا واالعتناء بالمظنر أكثر من الجوهر وعدم الوير على الجادة ،لذلك فإن أناسي زماننا أعظم بخال
وقترا من األولين؛

 / 1أخرجه اَسمام أحمد في مونده :موند النواء ،هح ِد ا
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم.
ت ِخ هذ ٍام ع بهن النَّبِ ِّي ه
يث خه بن هوا هء ِب بن ِ
 / 2اآلية  35من سورة الشورى.
 / 3اآلية  150من سورة آل عمران.
 / 1اآلية  31من سورة األحقاف.
 / 5اآلية  53من سورة هود.
 / 0اآلية  01من سورة هود.
 / 1اآليات  2ـ  3ـ  1ـ  5من سورة ق.
 / 8اآليات  1ـ  2ـ  3ـ  1من سورة ص.
 / 0اآليتان  05و 00من سورة العنكبوت.
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ألن األولين كانوا وقافين عند حدود َّلل فلم يضيعوها وأولوا العناية للورائر قبل المظاهر وأنفقوا في قليل وفي
كثير في الوراء وفي الضراء فلم يكونوا يخافون فقر الجيوب بل فقر القلوب فنم أعظم جودا وكرما ،أما أناس
زماننا فإمواكنم دائم في الرخاء وفي الشدة.
والدليل ما ورد عند اَسمام مالك قدس ّللا روحه في موطئه عن ابن موعود رضي ّللا عنه أنه قال
ضيَّ اع احراوفاها ،قهلِي ٌل هم بن يهوبأهلا ،هكثِي ٌر هم بن
َسنوان" :إِنَّ ه
آن ،هوتا ه
ك فِي هز هما ٍن هكثِي ٌر فاقهنها اؤها ،قهلِي ٌل قارَّا اؤها ،تاحب فهظا فِي ِه احداو اد بالقارب ِ
ب
صراونه بال اخ ب
اس زه هم ٌ
ان قهلِي ٌل
بطي ،ي ِاطيلاونه فِي ِه الص هَّالةه ،هويه بق ا
ياع ِ
طبهةه ،يابه ُّدونه أه بع همالهنا بم قه بب هل أه به هوائِ ِن بم ،هو هسيهأتِي هعلهى النَّ ِ
ضيَّ اع احداو ادها ،هكثِي ٌر هم بن يهوبأهلا ،قهلِي ٌل هم بن يا بع ِطي ،ي ِاطيلاونه فِي ِه
فاقهنها اؤها ،هك ِثي ٌر قارَّا اؤها ،ياحب فهظا فِي ِه احراوفا ا بلقارب آ ِن هوتا ه
بال اخ ب
صراونه الص هَّالةه ،يابه ُّدونه فِي ِه أه به هوا هءها بم قهب هبل أه بع همالِ ِن بم".1
طبهةه ،هويه بق ا
وقال ربنا في أوصاف هي أحق بالزمن األول{ :قالب أه اؤنهبِّئا اك بم بِ هخي ٍبر ِم بن هذلِ اك بم لِلَّ ِذينه اتَّقهوب ا ِع بن هد هربِّ ِن بم هجنَّ ٌ
ات
ّللاِ هو َّ
ان ِمنه َّ
تهجب ِري ِم بن تهحب تِنها باأله بننها ار خه الِ ِدينه فِينها هوأه بز هوا ٌج امطهن هَّرةٌ هو ِرضب هو ٌ
صي ٌر بِ بال ِعبها ِد الَّ ِذينه يهقاولاونه هربَّنها إِنَّنها
ّللاا به ِ
ار} ،2وقال
آ همنَّا فها بغفِرب لهنها اذناوبهنها هوقِنها هع هذ ه
ار الصَّابِ ِرينه هوالصَّا ِدقِينه هو بالقهانِتِينه هو بال ام بنفِقِينه هو بال ام بوته بغفِ ِرينه بِ باألهس هبح ِ
اب النَّ ِ
ك امحب ِونِينه هكاناوا قهلِ ً
يال ِمنه اللَّي ِبل هما
اون آ ِخ ِذينه هما آتهاها بم هربُّنا بم إِنَّن بام هكاناوا قه بب هل هذلِ ه
أيضا{ :إِ َّن بال امتَّقِينه فِي هجنَّا ٍ
ت هو اعي ٍ
ار ها بم يه بوته بغفِراونه هوفِي أه بم هوالِ ِن بم هح ٌّ
اوم}.3
ق لِلوَّائِ ِل هو بال همحب ر ِ
يهن هبجعاونه هوبِ باأله بس هح ِ
ت)ـ البخل والشح أتلف ّللا من أموك ،وهما الطبع الخبيث وآفة القصد ورأس كل الباليا والمصائب انطالقا من قول
الظ بل هم ،فهإ ِ َّن ُّ
خير البرية صلى ّللا عليه وسلم" :إِيَّا اك بم هو ُّ
الظ بل هم ظالا هم ٌ
ك هم بن
ات يهوب هم بالقِيها هم ِة ،هواتَّقاوا ال ُّشحَّ ،فهإ ِ َّن ال ُّش َّح أه بهله ه
ار همنا بم"،1
هكانه قه ببله اك بم ،هح هملهنا بم هعلهى أه بن هسفه اكوا ِد هما هءها بم ،هوا بسته هحلُّوا هم هح ِ
ك هم بن هكانه قه ببله اك بم ،أه هم هرها بم بِ بالقه ِطي هع ِة فهقهطهعاوا ،هوأه هم هرها بم بِ بالب باخ ِل فهبه ِخلاوا،
وفي لفظ " :هوإِيَّا اك بم وال ُّشحَّ ،فهإ ِ َّن ال ُّش َّح أههبله ه
ت باأله بنفاسا ال ُّشحَّ}{ ،0إِ َّن َّ
ّللاه هال ي ِاحبُّ هم بن هكانه ام بخت ًهاال
ض هر ِ
اور فهفه هجراوا" ،5وفي ذمه يقول ربنا { :هوأاحب ِ
هوأه هم هرها بم بِ بالفاج ِ
اس بِ بالب باخ ِل هويه بكتا امونه هما آتهاها ام َّ
ّللاا ِم بن فهضب لِ ِه هوأه بعته بدنها لِ بل هكافِ ِرينه هع هذابًا ام ِنينًا هوالَّ ِذينه
فه اخو ًرا ال َّ ِذينه يه بب هخلاونه هويهأب امراونه الن َّ ه
اس هو هال ي باؤ ِمناونه بِ َّ
اَّللِ هو هال بِ باليهوب ِم باآل ِخ ِر هو هم بن يه اك ِن ال َّش بيطهانا لهها قه ِرينًا فه هوا هء قه ِرينًا} ،1وقال جل
يا بنفِقاونه أه بم هوالهنا بم ِرئها هء النَّ ِ
اس بِ بالب باخ ِل هو هم بن يهته هو َّل فهإ ِ َّن َّ
{و َّ
ّللاه ه هاو بال هغنِ ُّي
ور الَّ ِذينه يهببخه لاونه هويهأب امراونه النَّ ه
وعال :ه
ّللاا هال يا ِحبُّ اك َّل ام بختها ٍل فه اخ ٍ
بال هح ِميدا} ،8وما أكثر ما كان يتعوذ صلى ّللا عليه وسلم من البخل والشح فعن أنس بن مالك رضي ّللا عنه" :أه َّن
اج إِلهى خه بيبه هر ،فهخه هر هج بِي
ال ِألهبِي طه بل هحةه :الته ِمسب اغاله ًما ِم بن ِغ بل همانِ اك بم يه بخ اد امنِي هحتَّى أه بخر ه
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم قه ه
النَّبِ َّي ه
ت أه بخ اد ام هرساو هل َّ
ت ال احلا هم ،فه اك بن ا
أهباو طه بل هحةه امرب ِدفِي ،هوأهنها اغاله ٌم هراههقب ا
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسل َّ هم إِ هذا نه هز هل،
ّللاِ ه

 / 1أخرجه اَسمام مالك في موطئهِ :كتهابا قهصب ِر الص هَّال ِة فِي ال َّوفه ِر ،بهابا هجا ِم ِع الص هَّال ِة.
 / 2اآليات  15و 10و 11من سورة آل عمران.
 / 3اآليات  15ـ  10ـ  11ـ  18ـ  10من سورة الذاريات.
 / 1أخرجه اَسمام أحمد في مونده :ام بونه اد بال ام بكثِ ِرينه ِمنه ال َّ
ض هي ّللاا هع بنها.
ص هحابه ِة ،ام بونه اد هجابِ ِر بب ِن هع بب ِد ّللاِ هر ِ
ض هي ّللاا
 / 5أخرجه اَسمام أحمد في مونده :ام بونه اد بال ام بكثِ ِرينه ِمنه الص ه
اص هر ِ
َّحابه ِة ،ام بونه اد هع بب ِد ّللاِ ب ِبن هع بم ِرو ب ِبن بال هع ِ
هع بننا هما.
 / 0اآلية  121من سورة النواء.
 / 1اآليتان  31و 38من سورة النواء.
 / 8اآليتان  22و 23من سورة الحديد.
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فه اك بن ا
ضله ِع ال َّد بي ِن،
ت أه بس هم اعها هكثِي ًرا هيقاولا :اللَّنا َّم إِنِّي أهعاو اذ بِ ه
ك ِمنه النه ِّم هوال هح هز ِن ،هوال هعجب ِز هوال هك هو ِل ،هوالب باخ ِل هوال اج بب ِن ،هو ه
هو هغلهبه ِة ال ِّر هجا ِل".1
اربا
فالناس اليوم يذهبون سفاال سفاال قلت األمانة ،واشتد الشح ،فإنا َّلل وإنا إليه راجعون؛ قال ﷺ" :يهتهقه ه
ال :القه بت ال القه بت ال" ،2فعيب إذن أن يجمع
ال َّز همانا  ،هويه بنقاصا ال هع هملا ،هوي بالقهى ال ُّشحُّ  ،هويه بكثا ار النهرب جا .قهالاوا :هو هما النهرب جا؟ قه ه
المولم بين اَس يمان والشح فنو كمن يجمع بين خبيث وطيب قلما يجتمعان؛ يقول خير البرية ﷺ :ه
"ال يهجب ته ِم اع ال ُّشحُّ
ف هر اج ٍل ام بولِ ٍم".3
اَسي همانا فِي هجوب ِ
هو ب ِ
وقد الحظنا أن المال في الحقيقة إنما هو مال ّللا ،والعبد ما هو إال موتخلف فيه ينتفع به ويتركه خلفه ال
محالة ثم ّللا يرث األرض ومن علينا؛ لذلك قال ربنا في ترغيب لطيف{ :آ ِمناوا بِ َّ
اَّللِ هو هرساولِ ِه هوأه بنفِقاوا ِم َّما هج هعله اك بم
ام بوت بهخلهفِينه فِي ِه فهالَّ ِذينه آ همناوا ِم بن اك بم هوأه بنفهقاوا لهنا بم أهجب ٌر هكبِيرٌ} ،1وكذا في قوله { :هو هما هذا هعله بي ِن بم لهوب آ همناوا بِ َّ
اَّللِ هو باليهوب ِم باآل ِخ ِر
ّللاه هال هي ب
ّللاا ِب ِن بم هعلِي ًما إِ َّن َّ
ّللاا هو هكانه َّ
هوأه بنفهقاوا ِم َّما هر هزقهنا ام َّ
ظلِ ام ِم بثقها هل هذ َّر ٍة هوإِ بن ته ا
ت ِم بن له اد بنها أهجب رًا
ك هح هونهةً يا ه
ضا ِع بفنها هوي باؤ ِ
هع ِظي ًما}.5
وبعد هذا كيف يعقل أن يبخل اَسنوان بما هو من فضل ّللا عليه ،فعجبا له كل العجب إذ يمنع فضل ّللا
ويبخل بما ليس في ملكه وال هو خالق له وال صانع وهو وماله إلى ّللا صائر؛
وقد غفل الناس عن هذه الحقيقة التي صورها ربنا صورة وعيد فقال { :هو هال يهحب هوبه َّن الَّ ِذينه يهببخه لاونه ِب هما آتهاها ام َّ
ّللاا ِم بن
ض هو َّ
ير ا
ّللاا بِ هما
فهضب لِ ِه ه هاو هخ بي ًرا لهنا بم بهلب ها هو هش ٌّر لهنا بم هسياطه َّوقاونه هما به ِخلاوا بِ ِه يهوب هم بالقِيها هم ِة هو ِ ََّّللِ ِم ه
اث ال َّو هما هوا ِ
ت هو باألهرب ِ
ته بع هملاونه هخ ِبيرٌ} .0فالجرم إذ اقتدينا بالمالئكة الكرام فقلنا" :اللنم اعط منفقا خلفا واعط مموكا تلفا".
ث)ـ عدم توزيع الثروات توزيعا عادال يراعى فيه كل ذي حق ،ويراعى فيه المننج الوليم والقيم والمبادئ الوليمة
التي حث علينا ربنا من ذلك قوله عز وجل في أحكام قوم الفيء { :هما أهفها هء َّ
ّللاا هعلهى هرساولِ ِه ِم بن أه به ِل بالقا هرى فهلِلَّ ِه
يل هك بي هال يه اكونه داولهةً به بينه باأله بغنِيها ِء ِم بن اك بم هو هما آتها اك ام ال َّرساو ال
ين هوا بب ِن ال َّوبِ ِ
هولِل َّرساو ِل هولِ ِذي بالقارب بهى هو باليهتها همى هو بال هم هوا ِك ِ
ّللاه إِ َّن َّ
فه اخ اذوها هو هما نهنها اك بم هع بنها فها بنتهناوا هواتَّقاوا َّ
ب} ،1فيؤخذ من هذا أن تقويم المال العام يوتند على
ّللاه هش ِدي اد بال ِعقها ِ
اللبنات األساسية اآلتية:


التكافل واَسحوان ،انطالقا من قوله سبحانه { :هما أهفها هء َّ
اول
ّللاا هعلهى هرساولِ ِه ِم بن أه به ِل بالقا هرى فهلِلَّ ِه هولِل َّرس ِ
هولِ ِذي بالقارب بهى هو باليهتها همى هو بال هم هوا ِكي ِن هواب ِبن ال َّوبِي ِل}.



العدل االقتصادي ،انطالقا من قول ربنا { :هك بي هال هي اكونه داولهةً به بينه باأله بغنِيها ِء ِم بن اك بم}.



االمتثال والرضى ،انطالقا من قوله عز وجل { :هو هما آتها اك ام ال َّرساو ال فه اخ اذوها هو هما نهنها اك بم هع بنها فها بنتهناوا هواتَّقاوا
ّللاه إِ َّن َّ
َّ
ب}.
ّللاه هش ِدي اد ا بل ِعقها ِ

صبِ ٍّي لِ بل ِخ بد هم ِة.
 / 1أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا ال ِجنها ِد هوال ِّويه ِر ،بهابا هم بن هغ هزا بِ ه
ب
ق هوال َّو هخا ِء ،هو هما ياك هرها ِمنه الب باخ ِل.
 / 2أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا األه هد ِ
ب ،بهابا اح بو ِن ال اخلا ِ
 / 3أخرجه اَسمام أحمد في مونده :ام بونه اد بال ام بكثِ ِرينه ِمنه ال َّ
ض هي ّللاا هع بنها.
ص هحابه ِة ،ام بونه اد أهبِي ها هري هبرةه هر ِ
 / 1اآلية  1من سورة الحديد.
 / 5اآليتان  30و 19من سورة النواء.
 / 0اآلية  189من سورة آل عمران.
 / 1اآلية  1من سورة الحشر.
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ج)ـ فقدان احترام الحقوق الفردية والمجتمعية ،ونذكر في هذا الصدد حقوق المولم على المولم وكذا الحقوق المتبادلة
بين المولم وغير المولم؛ من ذلك ما رسم النبي صلى ّللا عليه وسلم بقوله " :هح ُّق ال ام بولِ ِم هعلهى ال ام بولِ ِم خه بمسٌ  :هر ُّد
ّللاِ اله ي باؤ ِمنا  ،هو َّ
س" ،1وقوله " :هو َّ
ع ال هجنهائِ ِز ،هوإِ هجابهة ا ال َّد بع هو ِة ،هوته بش ِم ا
ّللاِ اله
يض ،هواتِّبها ا
يت ال هعا ِط ِ
ال َّواله ِم ،هو ِعيها هدةا ال هم ِر ِ
اول َّ
يا بؤ ِمنا  ،هو َّ
ّللاِ؟ قها هل :الَّ ِذي اله يهأب همنا هجا ارها به هوائِقهها" ،2وقوله أيضا" :ال ام بولِ ام أه اخو ال ام بولِ ِم
ّللاِ اله ي باؤ ِمنا قِي هل :هو هم بن يها هرس ه
اله يه ب
ظلِ امها هواله يا بولِ امها" ،3وجاء في كتاب ربنا ﴿ :هال يه بننها اك ام َّ
ِّين هوله بم ي باخ ِرجاو اك بم ِم بن
ّللاا هع ِن الَّ ِذينه له بم ياقهاتِلاو اك بم فِي الد ِ
ار اك بم أه بن تهبهرُّ وها بم هوتا بق ِوطاوا إِله بي ِن بم إِ َّن َّ
ّللاه يا ِحبُّ بال ام بق ِو ِطينه ﴾ ،1والبر والقوط مما يؤمر بتحقيقه في كل ملة من
ِديه ِ
بط}.0
الملل؛ قال ربنا { :هوته هعا هوناوا هعلهى بالبِ ِّر هوالتَّ بق هوى} ،5وقال{ :يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا اكوناوا قهوَّا ِمينه ِ ََّّللِ اشنهدها هء بِ بالقِو ِ
م)ـ العكوف على التقليد األ عمى الذي يندم مبادئ التربية ويوقع الفرد والمجتمع في وحل يصعب الخروج منه،
ومن ذلك ما حصل لقادة المربين في واقعنا الحالي من استيراد المناهج التربوية واعتمادها كأننا الصرم العظيم
الذي ال يغرقه الطوفان،
ولنقل إن أكبر مصيبة نتجت عن ذلك هو سلب الروم غذاءها الالزم فأصبح مولم اليوم ينرع وراء الماديات
كأنه مخلد فينا فنوي بذلك القيم وناشئ على حب الذات وتزكية المظنر بالملذات وترك العمل وإصابة الندف
وتحقيق اَسيجابيات فإنا َّلل وإنا إليه راجعون.
خ)ـ االنوالخ واَسهمال البشري للمجاالت البيئية والتجاسر على إحداث التغييرات الالعقالنية على الونن الكونية
مما يوبب في انتشار األوبئة الفتاكة وفشو األمراض غير الموبوقة لينتج عن ذلك في األخير حياة بعض على
حواب موت آخرين وغنى على حواب فاقة الضعفاء ومعاناتنم فنو من ظلم وطغيان الفرد على الجماعة
والجماعة على الفرد؛ قال ربنا{ :ظهنه هر بالفه هوا اد فِي بالبه ِّر هو بالبهحب ِر بِ هما هك هوبه ب
ض الَّ ِذي هع ِملاوا
اس لِيا ِذيقهنا بم به بع ه
ت أه بي ِدي النَّ ِ
له هعلَّنا بم يهرب ِجعاونه } 1ويتضمن ذلك فواد العناصر البيئية من هواء وتربة وماء كما وكيفا ،كل هذا وغيره من
المفاسد والمضار التي تبرز لنا مدى الظلم االجتماعي الذي تعيشه الشعوب في مختلف بلدان العالم.
د)ـ الجشع واالحتكار واَسفراط في الملذات  ،...وهذا كله من المفاسد التي تضر بأخالق الفرد والمجتمع وتعيق
الشك التكافل الصحيح بين البشر وتقلب موازين الحياة ،فانعدام الوازع الديني والولطاني يتيح تواجد هذه
المضار ومن ذلك نظام الحوبة الذي فرضه ربنا في قوله { :هو بلته اك بن ِم بن اك بم أا َّمةٌ يه بد اعونه إِلهى الب هخي ِبر هويهأب امراونه
اوف هويه بننهوب نه ع ِهن بال ام بن هك ِر هوأاولهئِكه ها ام بال ام بفلِحاونه } ،8فنو من أنجع الوسائل لقطع دابر الذين ال يؤتون الناس
بِ بال هم بعر ِ
نقيرا وبنم طمع وننم واستئصال الطبع الخبيث للمتنافوين الذين ال يحبون للناس ما يحبون ألنفونم؛ قال ربنا:
ص هل هما فِي ال ُّ
اور إِ َّن هربَّنا بم بِ ِن بم يهوب همئِ ٍذ له هخبِيرٌ}.0
اور هو اح ِّ
صد ِ
{ هوإِنَّها لِحابِّ بال هخي ِبر له هش ِدي ٌد أهفه هال يه بعله ام إِ هذا با بعثِ هر هما فِي بالقاب ِ
 / 1سبق تخريجه.
 / 2سبق تخريجه.
 / 3سبق تخريجه.
 / 1سبق تخريجه.
 / 5اآلية  3من سورة المائدة.
 / 0اآلية  0من سورة المائدة.
 / 1اآلية  19من سورة الروم.
 / 8اآلية  191من سورة آل عمران.
 / 0اآليات  8ـ  0ـ  19ـ  11من سورة العاديات.
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ذ)ـ التحرر و التنرب من أداء حقوق الفقراء والمحتاجين مما شأنه أن يوسع النوة بين الغني والفقير فيفضي إلى
الظلم االجتماعي وانتشار الجريمة على نطاق واسع ناهيك عن الطبقية والفوارق االجتماعية واالقتصادية مما ال
ص هدقه ا
يتالءم والحكمة اَسالهية الربانية المعلن عننا في قول ّللا الرحيم المتكفل بالضعفاء من عباده{ :إِنَّ هما ال َّ
ات
يضةً
يل فه ِر ه
يل َّ ِ
لِ بلفاقه هرا ِء هو بال هم هوا ِكي ِن هو بال هعا ِملِينه هعله بينها هو بال ام هؤلَّفه ِة قالاوبانا بم هوفِي ال ِّرقها ِ
ّللا هوا بب ِن ال َّوبِ ِ
هار ِمينه هوفِي هسبِ ِ
ب هو بالغ ِ
ّللاِ هو َّ
ِمنه َّ
ّللاا هعلِي ٌم هح ِكي ٌم} ،1وقوله { :هك بي هال يه اكونه داولهةً به بينه باأله بغنِيها ِء ِم بن اك بم}.2
ففريضة الزكاة والصدقات التطوعية الجارية وغير الجارية مننج رباني لتحقيق التكافل الواجب
والموتحب وتعميم الخير بين أفراد المجتمع؛ قال ربنا{ :فهاتَّقاوا َّ
ّللاه هما ا بسته ه
ط بعتا بم هوا بس همعاوا هوأه ِطيعاوا هوأه بنفِقاوا هخيبرً ا
ك ها ام بال ام بفلِحاونه } ،3وال يبالغ المرء إذا قال إن فريضة الزكاة وحدها كفيلة بتحقيق
ق اش َّح نه بف ِو ِه فهأاولهئِ ه
ِأله بنفا ِو اك بم هو هم بن ياو ه
نوبة هامة ومؤشر كبير قد يعادل ثمانين في المائة من التكافل االقتصادي االجتماعي ،فني وسيلة ناجعة للحد من
الفقر ال مفضي إلى المفاسد المتنوعة والضغينة التي يكننا الفقير تجاه الغني بله أن الفقر جاء مقرونا بالكفر الذي
لطالما كان خير البرية يتعوذ منه دبر الصالة بقوله" :اللَّنا َّم إِنِّي أهعاو اذ بِكه
س ال َّ
ك ِمنه
ض ِجيعا ،هوأهعاو اذ بِ ه
اوع ،فهإِنَّها بِ بئ ه
يقول" :اللَّنا َّم إِنِّي أهعاو اذ بِكه ِمنه بالج ِ

ب بالقهب ِبر" ،1وكان
ِمنه بال اك بف ِر ،هو بالفه بق ِر ،هو هع هذا ِ
ت بالبِطهانهةا".5
بال ِخيهانه ِة ،فهإِنَّنها بِ بئ هو ِ

فقد ظنر للعيان وللعادي والبادي أن الناس خانوا عند ربنم ونووا حق إخواننم فذلنم ّللا وسلط علينم
عدوا من غيرهم وابتلوا من بين أيدينم ومن خلفنم من بني جلدتنم بأنواع الباليا ،وأي ظلم اجتماعي أكبر من أن
يوير الغني أمياال لينضم الطعام ويجول الفقير ويوير أمياال بحثا عما يود به جوعته ويوتر به عورته؟ فإنا َّلل وإنا
إليه راجعون.
ر)ـ االنوياق مع منظومة اقتصادية وأخالقية (العولمة) متجنة نحو دحض ما أنتجته الحضارات الوابقة مما يفضي
إلى رأسمالية تقصي الضعيف وترفع من شأن اَسنوان المادي الحداثي سواء كان ذلك على حواب الدين أو على
حواب تقاليد الشعوب وعاداتنا ،وهو عين الظلم االجتماعي الذي تعيشه فئة عريضة من اَسنوانية عبر العالم من
حيث االضطناد والتصنيف في خانة التنميش والعزلة وما خفي أعظم.
ز)ـ وجود ثغرات كبيرة إن لم نقل هشاشة في منظومة العدالة في وقتنا الراهن ،يظنر ذلك من حيث عدم التيوير على
المتقاضي في لجوئه للدعاوى وسلوكه للمواطر القضائية وكذا الحيف الذي يقع لبعضنم بوبب اعتماد قوانين
غير موتمدة م ن النظم والتشريعات اَسسالمية الشيء الذي ال يكفل نوبة الحقوق ألصحابنا رغم رجحان البينات
وتضافر األدلة والحجج الشرعية ،يضاف إلى ذلك عدم توفر األجنزة القضائية والجنات الموؤولة على آليات
االجتناد والتنزيل المحكم مما يفور لنا شرخا في ممارسة القضاء والمنن القضائية التابعة له؛

 / 1اآلية  09من سورة التوبة.
 / 2سبق تخريجه.
 / 3اآلية  10من سورة التغابن.
ب
ه
ب
ا
ه
ا
ث ب ِبن هكل هدةه.
ار ِ
 / 1أخرجه اَسمام أحمد في مونده :ام بونه اد البهصب ِريِّينه  ،هح ِديث أبِي به هك هرةه نفهي ِبع ب ِبن ال هح ِ
ب بال ِو بت ِر ،بهابٌ فِي ِاال بستِ هعا هذ ِة.
يع أهب هبوا ِ
 / 5أخرجه اَسمام أبو داود في سننه :بهابا ته بف ِر ِ
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ك هال ي باؤ ِمناونه هحتَّى يا هح ِّك اموكه فِي هما ش ههج هر هب بينهنا بم ثا َّم هال يه ِجداوا فِي أه بنفا ِو ِن بم هح هرجً ا ِم َّما
قال ربنا تبارك وتعالى{ :فه هال هو هربِّ ه
ضيبته هويا هولِّ اموا ته بو ِلي ًما}.1
قه ه
الفقرة الثانية :التحديات المعنوية
أ)ـ قلة الوجل وتعظيم ما عظمه ّللا وتحقير ما حقره ّللا عز وجل ،ومن ذلك الدنيا واآلخرة ،فالعاقل يجعل الدنيا
منينة ويتذكر زوالنا وفناءها كما يجعل اآلخرة همه وشغله الشاغل في كل حركاته وسكناته ،ولذلك قال ربنا في
هذا المعنى ﴿ :هو هما هه ِذ ِه بال هحيهاةا ال ُّد بنيها إِ َّال له بن ٌو هوله ِعبٌ هوإِ َّن ال َّدا هر باآل ِخ هرةه له ِن هي بال هحيه هوانا لهوب هكاناوا يه بعله امونه ﴾ ،2وقال:
ك ِمنه باألاولهى﴾.3
﴿ هوله بْل ِخ هرةا هخ بي ٌر له ه
وهذا الشعور ناتج عن التحلي باَسيمان وإدراك حقيقته وتزكية النفس باالستقامة على الملة الصحيحة
صلَّى َّ
ّللاا
والدين القويم ،وهو من إقامة العدل بين الفرد وذاته أوال والفرد والمجتمع ثانيا ،جاء في األثر "أه َّن النَّبِ َّي ه
ارثهةا ،هك بيفه أهصب بهحب ت؟ قها هل :ام بؤ ِمنًا هحقًا .قها هل :لِ اك ِّل هح ٍّ
ك؟ قها هل:
ق هحقِيقهةٌ ،فه هما هحقِيقهةا إي همانِ ه
ارثهةه :يها هح ِ
هعله بي ِه هو هسلَّ هم قها هل لِ هح ِ
صلَّى َّ
هع هزفه ب
ّللاا
ش هربِّي .فهقها هل لهها النَّبِ ُّي ه
ت نه بف ِوي عهن ال ُّد بنيها؛ فها بسته هوى ِع بن ِدي هح هج ارهها هو هذههبانها ،هو هكأهنِّي نها ِظ ٌر إلهى هعرب ِ
هعله بي ِه هو هسلَّ هم :هع هر بفت فهالب هز بم" .1فإذا كان اَسيمان في القلب حقا ظنر للمتبصر أن الدنيا وملذاتنا كماء أنزل من الوماء
فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيما تذروه الريام ،وإذا كان مجازا قصر النظر؛ إذ لم تبلغ قوته إليه والحمد َّلل
رب العالمين.
ب)ـ خلو الجوارم من ذكر ّللا عز وجل؛ فالقلوب إذا النت ،النت األيدي فتعطي من غير حواب كأننا عطايا
صلَّى ّللاا هعله بي ِه
اول ّللاِ ه
مودع ،ويلفت إلى ذلك حديث أبي هريرة رضي ّللا عنه" :أه َّن فاقه هرا هء بال امنها ِج ِرينه أهتهوب ا هرس ه
صلِّي،
اصلُّونه هك هما نا ه
ت بال اعلهى ،هوالنَّ ِع ِيم بال امقِ ِيم ،فهقها هل :هو هما هذاكه ؟ قهالاوا :ي ه
هو هسلَّ هم فهقهالاوا :هذه ه
ور بِال َّد هر هجا ِ
هب أه به ال ال ُّدثا ِ
صلَّى ّللاا هعلهيب ِه هو هسلَّ هم :أهفه هال
اول ّللاِ ه
ال هرس ه
هص َّدقا ،هويا بعتِقاونه هو هال ناعب ِتقا ،فهقه ه
ص َّدقاونه هو هال نهت ه
هويهصاو امونه هك هما نهصاو ام ،هو هيته ه
صنهعب تا بم؟
صنه هع ِم بث هل هما ه
ض هل ِم بن اك بم إِ َّال هم بن ه
أا هعلِّ ام اك بم هش بيئًا تا بد ِر اكونه بِ ِه هم بن هس هبقه اك بم هوته بوبِقاونه بِ ِه هم بن هب بع هد اك بم هو هال هي اكونا أه هح ٌد أه بف ه
ح:
ال أهباو ه
ص هال ٍة ثه هالثًا هوثه هالثِينه هم َّرةً .قه ه
قهالاوا :بهلهى يها هرساو ال ّللاِ قها هل :تا هوبِّحاونه هوتا هكبِّراونه هوتهحب هم ادونه ادب هار اكلِّ ه
صالِ ٍ
ال بِ هما فه هع بلنها ،فهفه هعلاوا
فه هر هج هع فاقه هرا اء بال امنها ِج ِرينه إِلهى هرساو ِل ّللاِ ه
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم فهقهالاوا :هس ِم هع إِ بخ هوانانها أه به ال باأله بم هو ِ
ك فهضب ال ّللاِ ي باؤتِي ِه هم بن يهشها اء".5
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم :هذلِ ه
ِم بثلهها ،فهقها هل هرساو ِل ّللاِ ه

 / 1اآلية  01من سورة النواء.
 / 2اآلية  01من سورة العنكبوت.
 / 3اآلية  1من سورة الضحى.
ه
ب
ب
ب
ا
اريُّ  .وهو في مصنف ابن أبي
ارث ببنا همالِ ٍ
ك األ بن ه
ص ِ
 / 1أخرجه اَسمام الطبراني في معجمه الكبير :بهابا الحا ِء ،ال هح ِ
ان هوالرُّ بؤيها ،وقد ورد باللفظ المذكور عند القاضي محمد بن عبد ّللا أبي بكر بن العربي
اَسي هم ِ
شيبةِ :كتهابا ب ِ
المعافري اَسشبيلي المالكي رحمه ّللا (ت513هـ) في كتابه أحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ـ بيروت،
الطبعة الثالثة سنة (1121هـ2993/م) ،ج ،2 :ص.112 :
ِّ
ب
ان
ض ِع الص هَّالةه ،بهابا ا بستِحب بها ِ
اج ِد هو هم هوا ِ
 / 5أخرجه اَسمام مولم في صحيحهِ :كتهابا بال هم هو ِ
ب الذك ِر به بع هد الص هَّال ِة هوبهيه ِ
صفهتِ ِه.
ِ
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فبالخلو ال ذي سلف تمرض القلوب ويصيبنا التلف ،وتأتينا القووة من بعد ذلك فني كالحجارة أو أشد
قووة؛ قال ربنا سبحانه{ :ألم يان أهله بم يهأب ِن لِلَّ ِذينه آ همناوا أه بن ت بهخ هش هع قالاوبانا بم لِ ِذ بك ِر َّ
ّللاِ هو هما نهزه هل ِمنه الب هح ِّ
ق هو هال يه اكوناوا
هاب ِم بن قه بب ال فهطها هل هعله بي ِن ام باأله هم اد فهقه هو ب
ت قالاوبانا بم هو هكثِي ٌر ِم بننا بم فها ِسقاونه } ،1وجاء عند إمامنا مالك عليه
هكالَّ ِذينه أاوتاوا بال ِكت ه
الرحمة في بالغاته أنه بلغه" :أه َّن ِعي هوى ا ببنه همرب يه هم هكانه يهقاولا :هال تا بكثِراوا بال هك هال هم بِ هغي ِبر ِذ بك ِر َّ
ّللاِ فهته بق او هو قالاوبا اك بم ،فهإِ َّن
اس هي به ِعي ٌد ِمنه َّ
اس هكأهنَّ اك بم أهرب بهابٌ  ،هوا بنظاراوا فِي اذناوبِ اك بم هكأهنَّ اك بم
بالقه بل ه
ّللاِ ،هوله ِك بن هال ته بعله امونه  ،هو هال ته بنظاراوا فِي اذناو ِ
ب بالقه ِ
ب النَّ ِ
هعبِي ٌد ،فهإِنَّ هما النَّاسا ام ببتهلًى هو ام هعافًى ،فهارب هح اموا أه به هل بالبه هال ِء ،هواحب همداوا َّ
ّللاه هعلهى بال هعافِيه ِة ".2
وهكذا يحرم أصحاب هذه القلوب من الكرم والوخاء والجود والعطاء؛ ألننم بذلك يخشون الفقر كخشية
ّللا أو أشد خشية ويحرصون على الحياة أشد الحرص عياذا باَّلل من ذلك؛ فال عجب إذا رأينا أحدهم يقتل ولده
خشية إمالق؛ ألنه يحوب أن الرزق من الدهر ال من ّللا.
ت)ـ العجب بالغنى والترف أتلف ّللا من أتلف ،فنو خلق سيء وشر بلية تعيق التوازن بين البشر ،حتى أن المتعجب
سولت له نفوه بأن يقول{ :إِ َّن َّ
ّللاه فهقِي ٌر هونهحب نا أه بغنِيها اء} 3تعالى ّللا عن ذلك علوا كبيرا ،لكن ربه قضى عليه
ت أه بي ِدي اك بم هوأه َّن َّ
ك بِ هما قه َّد هم ب
بالقول { :هسنه بكتابا هما قهالاوا هوقه بتلهنا ام باأله بن ِبيها هء ِب هغي ِبر هح ٍّ
بس
يق هذلِ ه
ّللاه لهي ه
ق هونهقاو ال اذوقاوا هع هذ ه
اب بال هح ِر ِ
1
ت هوإِنَّ هما تا هوفَّوب نه
س هذائِقهةا بال هموب ِ
بِظه َّال ٍم لِ بل هعبِي ِد}  ،ثم أيقظ بعده عباده المقتصدين والوابقين بالخيرات بقوله { :اكلُّ نه بف ٍ
ا
ار هوأا بد ِخ هل بال هجنَّةه فهقه بد فها هز هو هما بال هحيهاةا ال ُّد بنيها إِ َّال همتها ا
اور} ،5ألن ربنا
ع بال اغر ِ
أجاو هر اك بم يهوب هم بالقِيها هم ِة فه هم بن ازحب ِز هم هع ِن النَّ ِ

يعلم أن الموت هادم اللذات وادعاء العجب بمتاع الدنيا ،فالعبد من يوتمع القول ويتبع أحونه {يها أه ُّينها النَّاسا أه بنتا ام
ّللاِ هو َّ
بالفاقه هرا اء إِلهى َّ
ّللاا ه هاو بال هغنِ ُّي بال هح ِميدا}.0
ث)ـ عدم التشبع بالقيم الروحية النبيلة ،من ذلك اَسيثار والزهد والورع  ...التي أصبحت شبه منعدمة أو تكاد تنعدم،
اس قهرب نِي ،ثا َّم الَّ ِذينه
وقد برع في ذلك األولون أيما براعة واتصفوا به أيما اتصاف؛ قال خير البرية ﷺ" :خه بي ار النَّ ِ
يهلاونهنا بم ،ثا َّم الَّ ِذينه يهلاونهنا بم ،ثا َّم يه ِجي اء أه بق هوا ٌم ته بوبِ ا
ق هشنها هدةا أه هح ِد ِه بم يه ِمينهها ،هويه ِميناها هشنها هدتهها" .1فذلك فضل ّللا يوتيه من
يشاء وّللا ذو الفضل العظيم.
ج)ـ اَسعالم المغرض الذي ال يلتزم بالتوجينات اَسسالمية والضوابط الشرعية وكذا انعدام التواصل اَسيجابي بين
األفراد والجماعات ،فانتشار الكذب وإشاعة الشائعات وفقد المصداقية مما يعيق قيمة التكافل بين الفرد والمجتمع
ويونم إلى حد كبير في نشر الظلم وهتك العرض وأكل لحوم الناس والبعد عن الحق واالنغماس في الباطل؛ قال
ّللا هو اكوناوا هم هع الصَّا ِدقِينه }،8
ربنا{ :يها أهيُّنها الَّ ِذينه آ همناوا اتَّقاوا َّ ه

 / 1اآلية  15من سورة الحديد.
ب
ب
َّ
 / 2أخرجه اَسمام مالك في موطئهِ :كتهابا ال هك هال ِم ،بهابا هما يا بك هرها ِمنه ال هك هال ِم بِ هغي ِبر ِذ بك ِر ّللاِ.
 / 3اآلية  181من سورة آل عمران.
 / 1اآليتان  181و 182من سورة آل عمران.
 / 5اآلية  185من سورة آل عمران.
 / 0اآلية  15من سورة فاطر.
ا
ب
َّ
ه
س فِينها.
اق ،بهابا هما ياحب ذ ار ِم بن هزه ههر ِة ال ُّدنيها هوالتنهاف ِ
 / 1أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا ال ِّرقه ِ
 / 8اآلية  129من سورة التوبة.
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وال يخفى كذلك على كل ذي لب أن قيم التعارف والتواصل هو ضرورة بشرية وحكمة ربانية تثمر في إقامة
صرم العدالة االجتماعية والتكافل بين األمم والشعوب ،قال ربنا{ :يها أهيُّنها النَّاسا إِنَّا خه له بقنها اك بم ِم بن هذ هك ٍر هوأا بنثهى
ّللاِ أه بتقها اك بم إِ َّن َّ
هو هج هع بلنها اك بم اشعاوبًا هوقهبهائِ هل لِته هعا هرفاوا إِ َّن أه بك هر هم اك بم ِع بن هد َّ
ّللاه هعلِي ٌم هخبِي ٌر}.1
م)ـ كذلك الجنل باألولوي من جنة الشرع وانعدام تقديم مراعاة المصلحة العامة ،وبذلك اختل نظام الحياة المجتمعية
وكذا االقتصادية وافتقد سلم الضروريات إلى الترتيب المطلوب شرعا وعقال؛ ويظنر الوجه المشرق للعدالة
االجتماعية من هذه ال زاوية خالل العند النبوي لما قدم خير البرية صلى ّللا عليه وسلم بوحي من ربه مناجرا
نحو يثرب حيث كان أول األعمال والمنمات المنجزة آنذاك هو العمل على المؤاخاة بين المناجرين واألنصار،
فكان من نتائج هذا المبدأ مقاسمة األنصار ديارهم وأموالنم مع إخواننم المناجرين الفقراء وتقديم مصلحة الغير
على مصلحتنم الشخصية فوصلت قيم اَسيثار والتضحية التي يفقدها الناس اليوم أوب هجنا وتحققت بذلك المصلحة
العامة لمجتمع الصحابة وانتشر العدل االجتماعي الذي لم يوبق له مثيل ،هذا كله مع كفاف األنصار وعفافنم
اول َّ
وال أعجب وال أدل على ذلك مما رواه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي ّللا عنه قال" :أهتهى هر اج ٌل هرس ه
ّللاِ
ال هرساو ال َّ
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم فهقها هل :يها هرساو هل َّ
الج بندا ،فهأهرب هس هل إِلهى نِ هوائِ ِه فهله بم يه ِج بد ِع بن هده َّان هش بيئًا ،فهقه ه
صابهنِي ه
ّللاِ أه ه
ه
ّللاِ
اول َّ
ضيِّفاها هه ِذ ِه اللَّ بيلهةه ،يهرب هح امها َّ
ّللاِ،
ال :أهنها يها هرس ه
ار فهقه ه
ّللاا؟ فهقها هم هر اج ٌل ِمنه األه بن ه
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم :أهاله هر اج ٌل يا ه
ه
ص ِ
ت :هو َّ
ضيبفا هرساو ِل َّ
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم اله ته َّد ِخ ِري ِه هش بيئًا ،قهاله ب
ّللاِ هما ِع بن ِدي إِ َّال
ّللاِ ه
ال ِال بم هرأهتِ ِه :ه
هب إِلهى أه بهلِ ِه فهقه ه
فه هذه ه
طفِئِي الو هِّرا هج هون ب
وت الصِّ ببيه ِة ،قها هل :فهإ ِ هذا أه هرا هد الصِّ ببيهةا ال هعشها هء فهنه ِّو ِمي ِن بم ،هوته هعاله بي فهأه ب
هط ِوي باطاونهنها اللَّ بيلهةه ،فهفه هعله ب
قا ا
ت ،ثا َّم
ب َّ
هغدها ال َّر اج ال هعلهى هرساو ِل َّ
ك ـ ِم بن فااله ٍن هوفاالهنهةه،
ض ِح ه
ّللاا هع َّز هو هج َّل ـ أهوب ه
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم فهقها هل :لهقه بد هع ِج ه
ّللاِ ه
فهأ ه بن هز هل َّ
صةٌ}" .2وفي لفظ عند اَسمام مولم رحمه ّللا:
صا ه
{وي باؤثِراونه هعلهى أه بنفا ِو ِن بم هولهوب هكانه بِ ِن بم خه ه
ّللاا هع َّز هو هجلَّ :ه
بض نِ هوائِ ِه ،فهقهاله ب
ت :هوالَّ ِذي به هعثهكه
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم فهقه ه
" هجا هء هر اج ٌل إِلهى هرساو ِل ّللاِ ه
ال :إِنِّي همجب ناو ٌد ،فهأهرب هس هل إِلهى بهع ِ
ق هما ِع بن ِدي إِ َّال هماءٌ ،ثا َّم أهرب هس هل إِلهى أا بخ هرى فهقهاله ب
ت ِم بث هل هذلِكه  ،هحتَّى قا بلنه اك ُّلن َّان ِم بث هل هذلِكه  :هال هوال َّ ِذي به هعثهكه بِ بال هح ِّ
بِ بال هح ِّ
ق هما
ق بِ ِه
ار فهقها هل :أهنها يها هرساو هل ّللاِ ،فها بنطهله ه
ضيفا هه هذا اللَّ بيلهةه هر ِح همها ّللاا؟ ،فهقها هم هر اج ٌل ِمنه باأله بن ه
ِع بن ِدي إِ َّال هماءٌ ،فهقها هل :هم بن يا ِ
ص ِ
هيءٌ؟ قهاله ب
ت :هال إِ َّال قا ا
ض بيفانها
هي ٍء ،فهإِ هذا هد هخ هل ه
ال :فه هعلِّلِي ِن بم بِش ب
ص ببيهانِي ،قه ه
كش ب
وت ِ
إِلهى هرحب لِ ِه ،فهقها هل ِال بم هرأهتِ ِه :ههلب ِع بن هد ِ
اج ،هوأه ِري ِه أهنَّا نهأب اكلا ،فهإ ِ هذا أه به هوى لِيهأب اك هل ،فهقاو ِمي إِلهى الو هِّراج هحتَّى تا ب
فهأ ه ب
طفِئِي ِه ،قها هل :فهقه هعداوا هوأه هك هل ال َّ
ضيبفا ،
طفِ ِئ الو هِّر ه
ِ
ض بيفِ اك هما اللَّ بيلهةه".3
صنِي ِع اك هما بِ ه
ب ّللا ا ِم بن ه
صلَّى ّللاا هعله بي ِه هو هسلَّ هم ،فهقها هل :قه بد هع ِج ه
فهله َّما أهصب به هح هغدها هعلهى النَّبِ ِّي ه
خ)ـ قلة الرضى بقوم ّللا ،فأمر القناعة بين الخليقة عزيز ،وهو ما يفضي إلى الطمع والعيش في ضنك ولنف
والترامي على أموال الناس بغير حق وأكلنا بالباطل ،وقد حوب بعضنم أن الغنى من هذا الباب آت {بهلب ِه هي
فِ بتنهةٌ هوله ِك َّن أه بكثه هرها بم هال يه بعله امونه }.1

 / 1سبق تخريجه.
ه
ب
ا
ا
ب
ه
ير القرب آ ِن ،بهابا قهوب لِ ِه { :هوي باؤثِراونه هعلى أنف ِو ِن بم} اآليهةه.
 / 2أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا تهف ِو ِ
ب
ه
 / 3أخرجه اَسمام مولم في صحيحه :كتاب باأله بش ِربه ِة ،بهابا إِك هر ِام ال َّ
ار ِه.
ضي ِ
بف هوفهضب ِل إِيث ِ
 / 1اآلية  10من سورة الزمر.
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فتحصيل القناعة والعفة والكفاف يفتح أبواب الرزق ويفيض النعم ،وسبب في توبيل فضلتنا على من
حرم فيتحقق بذلك وعد ربنا القائل في محكم كتابه{ :فها بنقهلهباوا ِبنِ بع هم ٍة ِمنه َّ
ّللاِ هوفهضب ٍل له بم يه بم هو بونا بم ساو ٌء هواتَّبهعاوا ِرضب هوانه
{ح بوبانها َّ
ّللاِ هو َّ
َّ
ّللاا هونِ بع هم بال هو ِكيلا} ،2وقال ربنا في قوم فقدوا هذا المدخل { :هو ِم بننا بم
ّللاا اذو فهضب ٍل هع ِظ ٍيم} ،1للذين قالوا :ه
ت فهإ ِ بن أ ا بعطاوا ِم بننها هرضاوا هوإِ بن له بم يا بعطهوب ا ِم بننها إِ هذا ها بم يهوبخه طاونه هولهوب أهنَّنا بم هرضاوا هما آتهاها ام َّ
هم بن يه بل ِم ازكه فِي ال َّ
ّللاا
ص هدقها ِ
ّللاا ِم بن فهضب لِ ِه هو هرساولاه ا إِنَّا إِلهى َّ
ّللاا هسي باؤتِينها َّ
هو هرساولاها هوقهالاوا هح بوبانها َّ
ّللاِ هرا ِغباونه } ،3ودونكم قول خير البرية ﷺ:
اس" 1فنو جامع لخيري الدنيا واآلخرة ،ورحمة ربك خير مما يجمعون.
ض بِ هما قه هو هم ّللاا له ه
" هوارب ه
ك ته اك بن أه بغنهى النَّ ِ
المحور الثالث :أسس العدالة االجتماعية وأثر مراعاتها على حياة الفرد والمجتمع
الشك أنه يترتب عن تفعيل أسس العدالة االجتماعية ومراعاتنا نتائج هامة بحيث يجذ كل من الفرد
والمجتمع ثمرات تتجلي فيما هو مادي ومعنوي ،وسنذكر في هذا المقام بحول ّللا ما حصرناه في العوارض
ورؤوس المواضيع اآلتية:
الفقرة األولى :اآلثار المادية
أ)ـ التمكين في األرض ورغد العيش  ،وهو وعد من رب العالمين لعباده المؤمنين الصالحين المتكافلين المتضامنين
المتآزرين القوامين بالقوط ولو على أنفونم؛ قال ربنا تبارك وتعالى { :هو هع هد َّ
ّللاا الَّ ِذينه آ همناوا ِم بن اك بم هو هع ِملاوا
ضى لهنا بم هولهيابه ِّدلهنَّنا بم ِم بن
ض هك هما ا بست بهخلهفه الَّ ِذينه ِم بن قه ببلِ ِن بم هولهيا هم ِّكن َّهن لهنا بم ِدينهنا ام الَّ ِذي ارب ته ه
الصَّالِ هحا ِ
ت لهيه بوت بهخلِفهنَّنا بم فِي باألهرب ِ
به بع ِد هخوب فِ ِن بم أه بمنًا يهعب باداونهنِي هال يا بش ِر اكونه بِي هش بيئًا} ،5وقال ربنا { :هويها قهوب ِم ا بسته بغفِراوا هربَّ اك بم ثا َّم تاوباوا إِله بي ِه ي ارب ِس ِل ال َّو هما هء
0
اَس بن ِجي هل هو هما أا بن ِز هل إِله بي ِن بم ِم بن هربِّ ِن بم هأله هكلاوا
هعله بي اك بم ِم بد هرا ًرا هويه ِز بد اك بم قا َّوةً إِلهى قا َّوتِ اك بم}  ،وقال { :هولهوب أهنَّنا بم أهقها اموا التَّوب هراةه هو ب ِ
ض}.8
ت أهرب اجلِ ِن بم} { ،1هولهوب أه َّن أه به هل بالقا هرى آ همناوا هواتَّقهوب ا لهفهتهحب نها هعله بي ِن بم به هر هكا ٍ
ِم بن فهوب قِ ِن بم هو ِم بن تهحب ِ
ت ِمنه ال َّو هما ِء هو باألهرب ِ
ب)ـ النماء وحصول البركة في كل صغير وكبير والعيش في الرخاء واالزدهار والتمتع إلى حين اليوم الموعود،
وال أدل على ذلك من كلمة الزكاة في معانينا اللغوية وإشاراتنا الباطنية علمنا من علمنا وجنلنا من جنلنا؛ قال
ك هس هك ٌن لهنا بم هو َّ
ّللاا هس ِمي ٌع هعلِي ٌم} ،0وقال
ص هالته ه
صلِّ هعله بي ِن بم إِ َّن ه
ص هدقهةً تاطهنِّ ارها بم هوتا هز ِّكي ِن بم ِبنها هو ه
ربنا { :اخ بذ ِم بن أه بم هوالِ ِن بم ه
ت النَّ ِع ِيم هولهوب أهنَّنا بم أهقها اموا
ب آ همناوا هواتَّقهوب ا له هكفَّرب نها هع بننا بم هسيِّئهاتِ ِن بم هو هألهدبخه بلنهاها بم هجنَّا ِ
رب العزة والنعم { :هولهوب أه َّن أه به هل بال ِكتها ِ
ت أهرب اجلِ ِن بم}،19
اَس بن ِجي هل هو هما أا بن ِز هل إِله بي ِن بم ِم بن هربِّ ِن بم هأله هكلاوا ِم بن فهوب قِ ِن بم هو ِم بن تهحب ِ
التَّوب هراةه هو ب ِ

 / 1اآلية  111من سورة آل عمران.
 / 2اآلية  113من سورة آل عمران.
 / 3اآليتان  58و 50من سورة التوبة.
ه
ب
 / 1أخرجه اَسمام أحمد في مونده :ام بونه اد ال ام بكثِ ِرينه ِمنه ال َّ
ض هي ّللاا هع بنها.
ص هحابه ِة ،ام بونه اد أبِي ها هري هبرةه هر ِ
 / 5اآلية  53من سورة النور.
 / 0اآلية  52من سورة هود.
 / 1اآلية  08من سورة المائدة.
 / 8اآلية  05من سورة األعراف.
 / 0اآلية  191من سورة التوبة.
 / 19اآليتان  01و 08من سورة المائدة.
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ت هو َّ
ق َّ
وقال جل وعز{ :يه بم هح ا
ّللاا ال ِّربها هويارب بِي ال َّ
ار أهثِ ٍيم} ،1وفي الحديث الشريف قال
ص هدقها ِ
ّللاا هال يا ِحبُّ اك َّل هكفَّ ٍ
ص ب
ض هع أه هح ٌد ِ ََّّللِ إِ َّال هرفه هعها
ال ،هو هما هزا هد ّللاا هع ببدًا بِ هع بف ٍو ِإ َّال ِع ًزا ،هو هما ت ههوا ه
ت ه
صلى ّللا عليه وسلم " :هما نهقه ه
ص هدقهةٌ ِم بن هم ٍ
ّللاا".2
ت)ـ إشاعة روم المحبة والتضامن بين الخالئق ،ومن ذلك إعانة المحتاج وسد حاجته والقرض الحون وإنظار
المعورين وقضاء دين المدينين  ،...بحيث يصير الملتزم بأسس العدالة االجتماعية يبحث عن كل خلل مادي
داخل المجتمع بغرض سده والظنور بمظنر حون من خالل محيطه وذلك أضعف اَسيمان ،على أن إعانة ّللا
س ّللاا
ب ال ُّد بنيها ،نهفَّ ه
لعبده رهينة بمد يد العون لْلخر؛ قال صلى ّللا عليه وسلم " :هم بن نهفَّ ه
س ع بهن ام بؤ ِم ٍن اكرب بهةً ِم بن اك هر ِ
ب يهوب ِم بالقِيها هم ِة ،هو هم بن يه َّو هر هعلهى ام بع ِو ٍر ،يهو هَّر ّللاا هعله بي ِه فِي ال ُّد بنيها هو باآل ِخ هر ِة ،هو هم بن هست ههر ام بولِ ًما ،هست ههرها
هع بنها اكرب بهةً ِم بن اك هر ِ
ّللاا فِي ال ُّد بنيها هو باآل ِخ هر ِة ،هوّللاا فِي عهوب ِن بال هع بب ِد هما هكانه بال هع بب اد فِي عهوب ِن أه ِخي ِه" إلى أن قال " :هو هم بن بهطَّأ ه بِ ِه هع هملاها ،له بم
ك ،هوقها هل :يه اد َّ
ضنها نهفهقهةٌ هسحَّا اء
ّللاِ هم بألهى اله ته ِغي ا
بر بع بِ ِه نه هوباها" ،3وقال فيما رواه عن ربه سبحانه" :أه بنفِ بق أا بنفِ بق هعله بي ه
ياو ِ
ض ،فهإِنَّها له بم يه ِغضب هما فِي يه ِد ِه".1
ق ام بن اذ هخله ه
ال :أه هرأه بيتا بم هما أه بنفه ه
ق ال َّو هما هء هواألهرب ه
اللَّ بي هل هوالنَّنها هر ،هوقه ه
ث)ـ إعطاء كل ذي حق حقه ووضع كل نصاب في موضعه وصرفه في وجنه األليق به ،وقد الحظنا في وقتنا
الظلم والطغيان الذي يوفر عن عدم توزيع الثروات والتركات وفق المننج الرباني وكذا إهمال تنفيذ وصايا
ّللاِ إِ َّن َّ
يضةً ِمنه َّ
ّللاه هكانه
الميت ،وكل ذلك خروج عن الحكمة الربانية المصرم بنا غير ما مرة كقوله تعالى﴿ :فه ِر ه
ّللاِ هو َّ
ضةً ِمنه َّ
ّللاا هعلِي ٌم هح ِكي ٌم﴾.0
هعلِي ًما هح ِكي ًما﴾ ،5وقوله﴿ :فه ِري ه
ج)ـ اَسحواس بالعوز االضطراري َّلل عز وجل في كل وقت وحين ،وهذ كفيل بأن بنصب تفكير الغني نحو الفقير
والقوي نحو الضعيف فتتجذر بذلك جذور التكافل والعدل لتوود بين األفراد والجماعات؛ قال ربنا عن
ك هد هع اوا َّ
صينه لهها ال ِّدينه فهله َّما نهجَّاها بم إِلهى بالبهرِّ إِ هذا ها بم يا بش ِر اكونه لِيه بكفاراوا بِ هما
ّللاه ام بخلِ ِ
المشركين{ :فهإ ِ هذا هر ِكباوا فِي بالفا بل ِ
آته بينهاها بم هولِ هيته همتَّعاوا فه هووب فه يه بعله امونه } 1وهو خليق بالمولمين جدير؛ ألننم عباد ّللا اختيارا كما هم عباد ّللا
اضطرارا .والحمد َّلل رب العالمين.
الفقرة الثانية :اآلثار المعنوية
مما يثمره مراعاة أسس العدالة االجتماعية أيضا:
ير
ت ِمنه النِّ هوا ِء هو بالبهنِينه هو بالقهن ِ
اس حابُّ ال َّشنه هوا ِ
أ)ـ يقظة الضمير والتعلق باَّلل وبما عند ّللا؛ قال ربنا { :ازيِّنه لِلنَّ ِ
هاط ِ
ع بال هحيها ِة ال ُّد بنيها هو َّ
ك همتها ا
ب قالب
ب هو بالفِ َّ
ث هذلِ ه
ّللاا ِع بن هدها حا وبنا بال همآ ِ
ض ِة هوالب هخ بي ِل بال ام هو َّو هم ِة هو باأله بن هع ِام هو بال هحرب ِ
بال امقه بنطه هر ِة ِمنه ال َّذهه ِ
ات تهجب ِري ِم بن تهحب تِنها باأله بننها ار خه الِ ِدينه فِينها هوأه بز هوا ٌج امطهن هَّرةٌ
أه اؤنهبِّئا اك بم بِ هخي ٍبر ِم بن هذلِ اك بم لِلَّ ِذينه اتَّقهوب ا ِع بن هد هربِّ ِن بم هجنَّ ٌ
 / 1اآلية  215من سورة البقرة.
ب
ب
ب
ب
اع.
ب ،بهابا ا بستِحب بها ِ
 / 2أخرجه اَسمام مولم في صحيحه :كتاب البِ ِّر هوالصِّ له ِة هواآلدها ِ
ب ال هعف ِو هوالتَّ هواض ِ
اع هعلهى تِ هال هو ِة
 / 3أخرجه اَسمام مولم في صحيحه :كتاب ال ِّذ بك ِر هوال ُّدعها ِء هوالتَّوب به ِة هو ِاال بستِ بغفه ِ
ار ،بهابا فهضب ِل ِاالجب تِ هم ِ
آن هو هعلهى ال ِّذ بك ِر.
بالقارب ِ
{و هكانه هعرب ا
شها هعلهى ال هما ِء} [هود.]1 :
آن ،بهابا قهوب لِ ِه :ه
ير القارب ِ
 / 1أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا ته بف ِو ِ
 / 5اآلية  11من سورة النواء.
 / 0سبق تخريجه.
 / 1سبق تخريجه.
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ع ال ُّد بنيها قهلِي ٌل هو باآل ِخ هرةا خه بي ٌر لِ هم ِن اتَّقهى هو هال تا ب
ّللاِ هو َّ
ان ِمنه َّ
ظله امونه فهتِ ً
هو ِرضب هو ٌ
صي ٌر بِ بال ِعبها ِد} ،1وقال{ :قالب همتها ا
يال}،2
ّللاا به ِ
وقال سبحانه { :هو هرحب هم ا
ك له َّما همتها ا
ع بال هحيها ِة ال ُّد بنيها هو باآل ِخ هرةا ِع بن هد
ك هخ بي ٌر ِم َّما يهجب همعاونه } 3إلى قوله { :هوإِ بن اكلُّ هذلِ ه
ت هر ِّب ه
هربِّكه لِ بل امتَّقِينه }.1
ب)ـ وحدة الصف كالبنيان المرصوص ووحدة القلوب في التراحم والتعاطف ،فمراعاة تلكم األسس يحقق هذه
اح هدةً هوأهنها
المقاصد والحكم والقيم المعنوية وبإهمال تلك تتخلف هذه وتنعدم؛ قال سبحانه{ :إِ َّن هه ِذ ِه أا َّمتا اك بم أا َّمةً هو ِ
5
ون} ،0وقال ربنا { :ام هح َّم ٌد هرساو ال
هربُّ اك بم فها بعباداو ِن}  ،وقال عز وجل { :هوأه َّن هه ِذ ِه أا َّمتا اك بم أا َّمةً هوا ِح هدةً هوأهنها هربُّ اك بم فهاتَّقا ِ
ار ار هح هما اء هب بينهنا بم ته هراها بم ار َّكعًا اس َّجدًا يه ببته اغونه فهضب ًال ِمنه َّ
َّ
ّللاِ هو ِرضب هوانًا}،1
ّللاِ هوالَّ ِذينه هم هعها أه ِش َّدا اء هعلهى الب اكفَّ ِ
ّللا هعله بي اك بم إِ بذ اك بنتا بم أه بعدها ًء فهأهلَّفه به بينه قالاوبِ اك بم فهأهصب بهحب تا بم بِنِ بع همتِ ِه
ّللا هج ِميعًا هو هال تهفه َّرقاوا هو باذ اكراوا نِ بع همته َّ ِ
ص اموا بِ هح بب ِل َّ ِ
{ هوا بعته ِ

ك يابهيِّنا َّ
ّللاا له اك بم آيهاتِ ِه له هعلَّ اك بم ته بنته ادونه } ،8كما أن الونة النبوية
ار فهأ ه بنقه هذ اك بم ِم بننها هك هذلِ ه
إِ بخ هوانًا هو اك بنتا بم هعلهى هشفها اح بف هر ٍة ِمنه النَّ ِ
حافلة بنذه القيم التي تخدم الوحدة وتحفز األمة إلى الرقي ،من ذلك قوله صلى ّللا عليه وسلم" :إِ َّن ال ام بؤ ِمنه
صابِ هعها ،0وقوله" :اله تهبها هغضاوا ،هواله ته هحا هسداوا ،هواله تهدهابهراوا .هو اكوناوا
لِ بل ام بؤ ِم ِن هك بالبا بنيها ِن يه اش ُّد به بع ا
ضها به بع ً
ضا" .هو هشبَّ ه
ك أه ه
ث لهيها ٍل" ،19وقوله عليه أزكى الصالة والتوليم" :إِ َّن
ِعبها هد ّللاِ إِ بخ هواناً .هواله يه ِحلُّ لِ ام بولِ ٍم أه بن يانها ِج هر أهخهاها فهوب ه
ق ثهاله ِ
اب ،هو هعله بي اك بم بِ بال هج هما هع ِة هو بال هعا َّم ِة
صيهةه هوالنَّا ِحيهةه ،فهإِيَّا اك بم هوال ِّش هع ه
ب بال هغن ِهم ،يهأب اخ اذ ال َّشاةه بالقها ِ
اَس بن هوا ِن هك ِذ بئ ِ
ال َّش بيطهانه ِذ بئبا ب ِ
هو بال هم بو ِج ِد" ،11وقوله ﷺ " :همثه ال بال ام بؤ ِمنِينه فِي ته هوا ِّد ِه بم ،هوته هرا اح ِم ِن بم ،هوته هعاطافِ ِن بم همثه ال بال هج هو ِد إِ هذا ا بشته هكى ِم بنها عاضب ٌو
تهدهاعهى لهها هسائِ ار بال هج هو ِد بِال َّونه ِر هوالب اح َّمى".12
ت)ـ شكر النعم المتجلي في صرفنا في أوجننا وإيصالنا لموتحقينا ،وهذا قيد في دوام النعم وبقائنا ضمانا لألمن
هت آ ِمنهةً ام ب
ب َّ
ان فه هكفه هر ب
ّللا ا همثه ًال قهرب يهةً هكان ب
ّللا
ض هر ه
والرخاء؛ قال ربنا { :هو ه
ت بِأه بنع ِام َّ ِ
ط هم ِئنَّةً يهأبتِينها ِر بزقانها هر هغدًا ِم بن اك ِّل هم هك ٍ
فهأ ه هذاقهنها َّ
ف بِ هما هكاناوا يهصب نهعاونه هولهقه بد هجا هءها بم هرساو ٌل ِم بننا بم فه هك َّذباوها فهأهخه هذها ام بال هع هذابا هوها بم ظهالِ امونه
ّللاا لِبه ه
اوع هو بال هخوب ِ
اس بالج ِ
ّللاا هح هال ًال طهيِّبًا هوا بش اكراوا نِ بع همته َّ
فه اكلاوا ِم َّما هر هزقه اك ام َّ
ّللاِ إِ بن اك بنتا بم إِيَّاها ته بعبا ادونه } ،13وقال أيضا { :هوإِ بذ تهأه َّذنه هر ُّب اك بم لهئِ بن
هشكهرب تا بم هأله ِزي هدنَّ اك بم هولهئِ بن هكفهرب تا بم إِ َّن هع هذابِي له هش ِدي ٌد}،11

 / 1اآليتان  11و 15من سورة آل عمران.
 / 2اآلية  10من سورة النواء.
 / 3اآلية  31من سورة الزخرف.
 / 1اآلية  31من سورة الزخرف.
 / 5اآلية  01من سورة األنبياء.
 / 0اآلية  53من سورة المومنون.
 / 1اآلية  20من سورة الفتح.
 / 8اآلية  193من سورة آل عمران.
ه
ض ِن بم بهعبضً ا.
ب ،بهابا ته هعا او ِن ال ام بؤ ِمنِينه به بع ِ
 / 0أخرجه اَسمام البخاري في صحيحهِ :كتهابا األ هد ِ
ب
ا
ق ،بهابا هما هجا هء فِي ال امنها هج هر ِة.
 / 19أخرجه اَسمام مالك في موطئهِ :كتهابا احو ِبن بال هخل ِ
 / 11أخرجه اَسمام أحمد في مونده :تتمة موند األهنصار ،هح ِد ا
يث ام هعا ِذ بب ِن هجبه ٍل.
ض ِد ِه بم.
ب ،بهابا ت ههراح ِام بال ام بؤ ِمنِينه هوته هعاطافِ ِن بم هوته هعا ا
 / 12أخرجه اَسمام مولم في صحيحه :كتاب بالبِ ِّر هوال ِّ
صله ِة هو باآلدها ِ
 / 13اآليات  112ـ  113ـ  111من سورة النحل.
 / 11اآلية  0من سورة إبراهيم.
27

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
ت
وقال سبحانه{ :أهيه هو ُّد أه هح اد اك بم أه بن ته اكونه لهه ا هجنَّةٌ ِم بن نه ِخي ٍل هوأه بعنها ٍ
ب تهجب ِري ِم بن تهحب تِنها باأله بننها ار لهها فِينها ِم بن اك ِّل الثَّ هم هرا ِ
ت هك هذلِكه يابهيِّنا َّ
صا ٌر فِي ِه نها ٌر فهاحب ته هرقه ب
ت له هعلَّ اك بم تهتهفه َّكراونه }.1
صابهها بال ِكبه ار هولهها اذ ِّريَّةٌ ا
صابهنها إِ بع ه
ض هعفها اء فهأ ه ه
هوأه ه
ّللاا له اك ام ا بآليها ِ
ث)ـ من النتائج كذلك ضمان الحياة الطيبة والوعيدة المشروطة باَسيمان والعمل الصالح ،قال ربنا { :هم بن هع ِم هل
صالِ ًحا ِم بن هذ هك ٍر أهوب أا بنثهى هوها هو ام بؤ ِم ٌن فهلهناحب يِيهنَّها هحيهاةً طهيِّبهةً هولهنهجب ِزيهنَّنا بم أهجب هرها بم بِأهحب هو ِن هما هكاناوا يه بع هملاونه } ،2ونقيض
ه
ض بن ًكا هونهحب اش ارها يهوب هم بالقِيها هم ِة أه بع همى} .3وما
ض ع بهن ِذ بك ِري فهإ ِ َّن لهها هم ِعي هشةً ه
{و هم بن أه بع هر ه
ذلك قول الباري جل وعز :ه
أكثر الناس الذين يعيشون سعادة وهمية زائفة تفضي بنم إلى قتل األنفس عياذا باَّلل من ذلك.
ومما له تعلق بنذا المقام خلو المجتمع من األمراض النفوية التي يصعب عالجنا ،فبتأمل األسس الوابقة
نجد أن الغرض مننا أيضا تحقيق الراحة النفوية لألفراد والجماعات بعيدا عن مظاهر القلق والتوتر واالكتئابات
ك لهنا ام باأله بمنا هوها بم
وبخاصة التي يعاني مننا اَسنوان اليوم؛ قال ربنا{ :الَّ ِذينه آ همناوا هوله بم يه بلبِواوا إِي همانهنا بم بِظا بل ٍم أاولهئِ ه
ام بنته ادونه } ،1وكذا خلوه من األمراض العضوية والتي نتجت جملة مننا باالستعمال غير المحكم والمعقلن للنعم
الموتخرجة والخيرات الموخرة والتوجه غير المتوازن والرزين بين موارد األرض وموارد الوماء ،قال ربنا:
صيبه ٍة بِ هما هك هوبه ب
ير} ،5وال يخفى على كل عاقل أن العبد مأمور باَستقان
{ هو هما أه ه
صابه اك بم ِم بن ام ِ
ت أه بي ِدي اك بم هويه بعفاو ع بهن هك ِث ٍ
واَسحوان في كل شيء حوله؛ قال ربنا { :هو هال تا بلقاوا بِأه بي ِدي اك بم إِلهى التَّ بنلا هك ِة هوأهحب ِوناوا إِ َّن َّ
ّللاه يا ِحبُّ بال امحب ِونِينه }{ ،0إِنَّا
ق بال هموب ته هو بال هحيهاةه لِيه ببلا هو اك بم أهيُّ اك بم أهحب هونا
ض ِزينهةً لهنها لِنه ببلا هوها بم أهيُّنا بم أهحب هونا هع هم ًال}{ ،1ال َّ ِذي هخله ه
هج هع بلنها هما هعلهى باألهرب ِ
ضي اع أهجب هر هم بن أهحب وهنه هع هم ًال}.0
ت إِنَّا هال نا ِ
هع هم ًال} ،8وقال ّللا المنعم المتفضل{ :إِ َّن الَّ ِذينه آ همناوا هو هع ِملاوا الصَّالِ هحا ِ
والحمد َّلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى.

خاتمة وتوصيات:
وفي ختام هذه الدراسة الموجزة يبقى التواؤل دوما حول أولى الوسائل الناجعة لتحقيق عدالة اجتماعية
وحياة إسالمية في وقتنا الراهن بعدما وقع االنوالخ من مبادئ التربية وتعاليم اَسسالم عقيدة وشريعة وسلوكا؛
وهو نفس ما أثاره سيد قطب رحمه ّللا في كتابه العدالة االجتماعية في اَسسالم إذ يقول قدس ّللا روحه:
« إن أسلوب التفكير اَسسالمي القائم على الغايات الخلقية لألعمال ال يوتطيع االلتقاء بأسلوب التفكير
الغربي الحاضر القائم على الغايات النفعية لألخالق ،وهذا ما يجب علينا أن نحوب حوابه ونحن نعمل لتحقيق
حياة إسالمية سليمة ،فال نحاول ترقيع هذه الحياة باستعارات نوتوردها من الخارج؛ ألن هذه الرقع لن توتقيم مع
نويج تفكيرنا األصيل ...
 / 1اآلية  205من سورة البقرة.
 / 2سبق تخريجه.
 / 3اآلية  122من سورة طه.
 / 1اآلية  83من سورة األنعام.
 / 5اآلية  28من سورة الشورى.
 / 0اآلية  101من سورة البقرة.
 / 1اآلية  1من سورة الكنف.
 / 8اآلية  2من سورة الملك.
 / 0اآلية  39من سورة الكنف.
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إن استئناف حياة إسالمية ال يتم بمجرد وضع تشريعات وقوانين ونظم موتمدة من الشريعة اَسسالمية؛ فنذا
ركن واحد من ركنين وهو الركن الثاني ال األول ،وأما الركن األول فنو العقيدة الصحيحة التي تفرد ّللا سبحانه
باأللوهية  ...أما العدالة االجتماعية فني جزء من تلك الحياة اَسسالمية ال يتحقق كامال إال بتحقق تلك الحياة ،وال
يكفل له البقاء إال بإقامتنا على أسونا الوطيدة  ...لذلك كان التشريع اَسسالمي أدنى إلى االتباع والطاعة؛ ألنه
يعتمد على عقيدة دينية.
ولذلك أيضا يجب أن تكون نقطة البدء هي استحياء هذه العقيدة لتكون سندا للنظام التشريعي الذي نشير
به لتحقيق حياة إسالمية صحيحة  ...يجب إذن أن نعيد بناء العقيدة اَسسالمية على األسس التي بيناها في نفوس
األفراد والجماعات قبل أن نفكر في موضوع التشريع اَسسالمي الذي ينظم الحياة.
ولكن كيف يتونى لنا أن نكون عقيدة إسالمية بثقافة غربية ووسائل تربية وطرق تفكير هي في صميمنا
غربية وهي في صميمنا معادية للفكرة اَسسالمية؟ ـ إلى أن قال ـ فالبد أوال من التخلص من طريقة التفكير
الغربية ،والبد من اتخاذ طريقة تفكير إسالمية ذاتية لنضمن أن يجيئ النتاج خالصا غير هجين».1

أهم نتائج البحث:
من أهم نتائجه أن:
ـ موضوع العدالة االجتماعية تناوله كثير من الباحثين المتخصصين والمفكرين لكن وجنة نظري المتواضعة إليه
التي بثتنا في هذه الورقات لم يوبق إلينا ،ويبقى كتاب "العدالة االجتماعية في اَسسالم" لويد قطب رحمه ّللا من
المراجع التي علينا المدار في هذا المجال ،وقد عملت على االقتباس منه في أربعة مواضع.
ـ موضوع العدالة االجتماعية هو موضوع جدير باالهتمام وبخاصة في وقتنا الراهن الذي كثر فيه الظلم
االجتماعي من كل جنة وفي كل قطر وتفشى فيه البغي وكثرت فيه المنكرات وفودت فيه النيات وخربت فيه
الذمم.
ـ الدين اَسسالمي هو وحدة متكاملة ال يقبل التمييز وال التفرقة بين مكوناته ،فني مترابطة متكاملة عقيدة وشريعة
وسلوكا وما أسس العدل االجتماعي إال أصل من أصوله وفرع من فروعه.
ـ العدل هو ضد كل جور وحيف ،فتحقيقه من البشر أعظم إنجاز والتغاضي عنه أكبر جرم؛ لذلك جعل الظلم في
الميزان ظلمات يوم القيامة عياذا باَّلل من ذلك.
ـ تحقيق العدالة االجتماعية يراعى فيه وحدة الكون ،فنو مرتبط بعضه ببعض كالوبب مع الموبب ومن ذلك حق
ض هو هال طهائِ ٍر
البيئة بتجنب اَسفواد في األرض واالختالل بالتوازن البيئي؛ قال تعالى { :هو هما ِم بن دهابَّ ٍة فِي باألهرب ِ
يه ِطي ار بِ هجنها هح بي ِه إِ َّال أا هم ٌم أه بمثهالا اك بم هما فهر ب
هي ٍء ثا َّم إِلهى هربِّ ِن بم ياحب هشراونه }.2
ب ِم بن ش ب
َّطنها فِي بال ِكتها ِ
ـ أسس العدالة االجتماعية كرستنا نصوص الوحي من كتاب وسنة وامتثلنا الصحابة األجالء فصدق فينم قول
اس قهرب نِي".1
رسول ّللا صلى ّللا عليه وسلم " :هخ بي ار النَّ ِ
 / 1العدالة االجتماعية في اَسسالم ،ص :من  105إلى .101
 / 2اآلية  30من سورة األنعام.
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ـ يالحظ أن أسس العدالة االجتماعية يصعب حصرها وتقييدها لكن ما ذكرته يقتدى به في هذا المقام ألنه استقراء
للنصوص الشرعية ويقاس عليه سائر الفروع والجزئيات المنطوية تحت الضوابط واألسس المذكورة.
ونفس الشأن بالنوبة لْلثار المترتبة عن مراعاة أسس العدالة االجتماعية المنتظمة في سلك المحور
الثالث من هذا البحث إذ يعور جمع الشمل بخصوصنا لكن يمكن القول أننا تتلخص في حصول الوعادة الدنيوية
والفوز باآلخرة وّللا أعلم.
ـ التماشي مع سنن ّللا الشرعية والكونية كفيل بتنظيم حياة الفرد والمجتمع وتحقيق العدالة االجتماعية على أوسع
نطاق وبحق.
ـ اختيار المولى عز وجل لألرض منادا وبواطا يحتم على العقالء إبقاءها صالحة كما خلقنا ّللا تعالى؛ فنو
أساس للعدالة االجتماعية ،وتحقيق هذه األخيرة رهين به.
ـ كل كائن حي عاقل وغير عاقل له الحق في العدل االجتماعي إذ الكل أمة واحدة يشبه بعضنا بعضا.
ـ أولى الوسائل الناجعة لتحقيق عدالة اجتماعية وحياة إسالمية في وقتنا الراهن هو العمل على ترسيخ مبادئ
التربية وتعا ليم اَسسالم عقيدة وشريعة وسلوكا ،فالتنشئة على القيم هي التحدي األصعب في زمننا كيف ال وهو
الغاية من بعثة الرسول الكريم صلى ّللا عليه وسلم المعلن عننا بقوله" :إِنَّ هما با ِع بث ا
ق".2
ت ِألاته ِّم هم ه
صالِ هح باأله بخ هال ِ
ـ يظنر مما سبق أن للعدالة االجتماعية معيقات وتحديات إال أنه يمكن تجاوزها بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات
وأن في مقابل الحق هناك الواجب ينبغي استيعابه والعمل على إنجازه لنيل الحق والجزاء سواء في عالقة العبد
مع ربه عز وجل أو في عالقته مع نفوه أو في عالقته مع غيره.
ـ بما أن للعدالة االجتماعية أسوا جلية في كتاب ّللا وسنة رسوله ﷺ ،فإن مراعاتنا ينتج لنا ثمرات إن على
موتوى الفرد أو على موتوى المجتمع؛ ألن الغاية من وضع الشريعة اَسسالمية جلب كل منفعة ودرء كل
مفودة؛ { هوإِلهى هم بديهنه أه هخاها بم اش هع بيبًا قها هل يها قهوب ِم ا بعباداوا َّ
ّللاه هما له اك بم ِم بن إِله ٍه هغ بي ارها قه بد هجا هء بت اك بم بهيِّنهةٌ ِم بن هربِّ اك بم فهأهوب فاوا بال هك بي هل
ض هب بع هد إِصب هال ِحنها هذلِ اك بم خه بي ٌر له اك بم إِ بن اك بنتا بم ام بؤ ِمنِينه هو هال
هو بال ِمي هزانه هو هال ته بب هخواوا النَّ ه
اس أه بشيها هءها بم هو هال تا بف ِوداوا فِي باألهرب ِ
يل َّ
ّللاِ هم بن آ همنه بِ ِه هوته بب اغونهنها ِع هو ًجا هو باذ اكراوا إِ بذ اك بنتا بم قهلِ ً
يال فه هكثَّ هر اك بم
ص هرا ٍط تاو ِع ادونه هوته ا
ته بق اعداوا بِ اك ِّل ِ
ص ُّدونه ع بهن هسبِ ِ
هوا بنظاراوا هك بيفه هكانه عهاقِبهةا بال ام بف ِو ِدينه هوإِ بن هكانه طهائِفهةٌ ِم بن اك بم آ همناوا بِالَّ ِذي أارب ِس بل ا
ت بِ ِه هوطهائِفهةٌ له بم ي باؤ ِمناوا فهاصب بِراوا هحتَّى
يهحب اك هم َّ
ّللاا به بينهنها هوها هو هخ بي ار بال هحا ِك ِمينه } .3والحمد َّلل رب العالمين.ـ
بت هو هما تهوب فِيقِي إِ َّال بِ َّ
اَّللِ هعله بي ِه ت ههو َّك بل ا
اَسصب هال هم هما ا بستهطهع ا
ت هوإِله بي ِه أانِيبا }.1
{إِ بن أا ِري اد إِ َّال ب ِ
وصلى ّللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 / 1سبق تخريجه.
ا
ب
ه
ب
ض هي ّللاا هعنها ،وعند البينقي وغيره" :إِنَّ هما با ِعث ا
ت ِألته ِّم هم
 / 2أخرجه اَسمام أحمد في مونده :ام بونه اد أبِي ها هر بي هرةه هر ِ
ق".
ار هم باأله بخ هال ِ
هم هك ِ
 / 3اآليات  81و 85و 80من سورة األعراف.
 / 1سبق تخريجه.
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الئحة المصادر والمراجع:
-

أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد ّللا أبي بكر بن العربي المعافري اَسشبيلي المالكي (ت513هـ) ،دار الكتب
العلمية ـ بيروت ،الطبعة الثالثة سنة1121( :هـ2993/م).

-

أضواء البيان في إيضام القرآن بالقرآن للعالمة محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي
(ت1303هـ) ،نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ،طبعة 1115( :هـ1005/م).

-

إعالم الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت151هـ)،
تحقيق :محمد عبد الوالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية ـ ييروت ،الطبعة األولى سنة1111( :هـ1001/م).

-

البداية والنناية ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت111هـ) ،دار الفكر ـ
بيروت ،طبعة1191( :هـ1080/م).

-

التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس الوبتي لمؤلفه أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن
الزيات (ت011هـ) ،تحقيق :أحمد التوفيق ،نشر كلية اآلداب والعلوم اَسنوانية ـ الرباط ،الطبعة الثانية سنة:
(1001م).

-

الونن الكبرى ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النوائي (ت393هـ) ،حققه وخرج أحاديثه:
حون عبد المنعم شلبي ،وأشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،مؤسوة الرسالة ـ بيروت ،الطبعة األولى سنة:
(1121هـ2991/م).

-

سنن أبي داود .أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الو ِِّجوبتاني (ت215هـ)،
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ـ بيروت.

-

صحيح اَسمام البخاري .ألبي عبد ّللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت250هـ) ،تحقيق :محمد زهير بن
ناصر الناصر ،ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار طوق النجاة ـ بيروت ،الطبعة األولى سنة1122( :هـ).

-

صحيح اَسمام مولم .ألبي الحوين مولم بن الحجاج القشيري النيوابوري (ت201هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي ،نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

-

العدالة االجتماعية في اَسسالم لويد قطب إبراهيم حوين الشاذلي )ت1380هـ) ،دار الشروق ـ القاهرة ،الطبعة
الثالثة عشرة سنة1113( :هـ1003/م).

-

موند اَسمام أبي عبد ّللا أحمد بن حنبل (ت211هـ) ،تحقيق :أحمد شاكر ،دار الحديث ـ القاهرة ،الطبعة األولى سنة:
(1110هـ1005/م).

-

المصنف في األحاديث واآلثار ألبي بكر بن أبي شيبة ،عبد ّللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبوي
(ت235هـ) ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ـ الرياض ،الطبعة األولى سنة1190( :هـ).

-

المعجم األوسط للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبي القاسم الطبراني (ت309هـ)،
تحقيق :طارق بن عوض ّللا بن محمد وعبد المحون بن إبراهيم الحويني ،دار الحرمين ـ القاهرة.

-

المعجم الكبير لوليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبي القاسم الطبراني (ت309هـ) ،تحقيق:
حمدي بن عبد المجيد الولفي ،مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ،الطبعة الثانية (د.ت).
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مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي (ت501هـ) ،المجلس األعلى للشؤون اَسسالمية ـ مملكة البحرين ،الطبعة األولى سنة:
(1135هـ2913/م).

-

الموسوعة الفقنية الكويتية ،صادر عن وزارة األوقاف والشؤون اَسسالمية ـ الكويت ،الطبعة( :من
1121/1191هـ).

-

الموطأ لإلمام مالك بن أنس (ت110هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،مؤسوة المعارف للطباعة والنشر ـ
بيروت ،الطبعة األولى سنة1125( :هـ2991/م).
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