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 ملخص البحث:

 هي تحقيق العدالة االجتماعية والحكم بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقهغاية الشارع من وضع الشريعة 

؛ قال هو فحوى االستخالف في األرض وجوهره ذلكمونبذ الظلم والفحشاء والمنكر والضرب على أيدي الجناة، 

ه تعالى:  ِي يه }إِنَّ ّللاَّ الببهغب ِر وه نبكه البما اِء وه شه ِن البفهحب يهنبنهى عه بهى وه إِيتهاِء ِذي البقارب اِن وه وه حب ِ اَسب ِل وه دب را بِالبعه مب  يهأبما لَّكا مب لهعه ِعظاكا

} ونه كَّرا ا له }، وقال عز من قائل: 1تهذه ه مه باداوا ّللاَّ ِم اعب الًِحا قهاله يها قهوب اهامب صه وده أهخه إِلهى ثهما مب وه أهكا ها هاوه أهنبشه يبرا مب ِمنب إِلهٍه غه كا

ِجيبٌ  بِّي قهِريٌب ما وها ثامَّ تاوباوا إِلهيبِه إِنَّ ره فِرا تهغب مب فِينها فهاسب كا ره مه تهعب اسب ِض وه هرب وتلك هي  غاية األنبياء والرسل  ،2{ِمنه األب

لهى بهيِّنهٍة : علينم الصالة والوالم؛ قال تعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه الصالة والوالم نبتا عه أهيبتامب إِنب كا ِم أهره }يها قهوب

نبها إِنب أاِريدا إاِلَّ  مب عه ا أهنبنهاكا مب إِلهى مه الِفهكا ا أاِريدا أهنب أاخه مه نًا وه وه قًا حه قهنِي ِمنبها ِرزب زه ره بِّي وه ا ِمنب ره مه تا وه تهطهعب ا اسب مه مه اله صب ِ  اَسب

لهيبِه  ِ عه فِيقِي إاِلَّ بِاَّللَّ {تهوب إِلهيبِه أانِيبا لبتا وه كَّ   .3تهوه

فالعدالة االجتماعية أصل الشريعة اَسسالمية وفرعنا ال توتقيم حياة الفرد والمجتمع إال بفقه أسونا 

المنمة والغاية بذلك إلى الوجود فتتحقق  ناثمراتوالونن الكونية والشرعية لتبرز آثارها ووتنزيلنا تنزيال يتماشى 

 المنشودة.

اَسسالم وحدة متكاملة تصدر عننا التشريعات االجتماعية واالقتصادية، فقد دعت الحاجة إلى  وبما أن

وتجنبنم الظلم  اماديو اروحيا نللناس فرادى وجماعات عدالة وأماألسس والقواعد التي تضمن  التعرف على

 أهل العلم علينم الرحمة.النصوص الشرعية كتابا وسنة مع االستئناس بأقوال األئمة و في ضوءوذلك والعدوان، 

 العدالة االجتماعية، األسس واآلثار، الفرد والمجتمع، النصوص الشرعية. الكلمات المفتاحية:
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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. 

 

Keywords: Social justice, foundations and effects, individual and society, legal texts. 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  نشر العلمي | اإلصدار الثاني عشراث والالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                      4  

ISSN: 2706-6495 

  

 المقدمة:

فال  ّللا ينده أعمالنا، من شرور أنفونا، وسيئات من باَّلل ونوتعينه، ونوتغفره، ونعوذ َّلل، نحمده الحمد إن

 ورسوله. محمدا عبده وأشند أن له ال شريك وحده إال ّللا ال إله أن له، وأشند فال هادي يضلل له، ومن مضل

 وبـعـد:

وأصال  وفصال من فصول شريعته،  ،تعتبر العدالة االجتماعية جزءا ال يتجزأ من تعاليم اَسسالم وأخالقه

م اينطلق ذلك من التصور الع من أصول عقيدته، فني قيمة يشترك فينا كل ما هو عقدي وتشريعي وسلوكي

  .كتابا وسنة َسسالملوحدة اوالمتكامل 

بل اَسسالم وحدة متكاملة ال تقبل الفصل بين العبادة والمعاملة، أو بين »يقول سيد قطب رحمه ّللا: 

 .1«وعن هذه الوحدة الكبرى تصدر التشريعات االجتماعية واالقتصادية ،واآلخرة العقيدة والشريعة، أو بين الدنيا

للعدالة االجتماعية  باعتباره النظام األليق واألصدق واألمثل لحياة البشرَسسالم وتبعا لذلك فقد وضع ا

تقودهم إلى األمن الروحي والمادي، وتحفظ لنم معاشنم ومعادهم، كما أننا أسوا وقواعد تضمن للفرد والجماعة 

 .أمة هي خير األممفي إطار على الوجه األحكم  منمة االستخالفالقيام بكوب الرهان في 

؟ تحدياتناكذا و؟ والقواعد األسسكمن في معرفة هذه ، فإن التواؤل المتعلق بنذا الموضوع يعليهوبناء 

 ؟واآلثار الناتجة عن مراعاتنا

صوص الكتاب رؤية متواضعة لنمن أجل اَسجابة عن ذلك حاولت جاهدا تفصيل الموضوع في ضوء 

 اآلتية:وذلك كله وفق الخطة اَسجرائية  ،والونة وأقوال األئمة

 

 المحور التمهيدي: أسس العدالة االجتماعية من منظور شرعي

 والفقرة الثانية في تحديد ،مفنوم العدالة االجتماعية وهو موزع على فقرتين اثنتين: الفقرة األولى في

 .أسس العدالة االجتماعية

 يالالمحور الثاني: التحديات المعاصرة التي تواجه أسس العدالة االجتماعية تنز

 التحديات المعنويةكذا )الفقرة األولى(، و التحديات المادية والنظر في هذا المحور يتوجه في ذكر

 )الفقرة الثانية(.

 المحور الثالث: أسس العدالة االجتماعية وأثر مراعاتها على حياة الفرد والمجتمع

 .ار المعنويةاآلث ، والثانية في ذكراآلثار الماديةوذلك تحت فقرتين: األولى في ذكر 

 

 

                                                           

م(، ص: 1003هـ/1113) :العدالة االجتماعية في اَسسالم، دار الشروق ـ القاهرة، الطبعة الثالثة عشرة سنة / 1

 بتصرف. .20

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  نشر العلمي | اإلصدار الثاني عشراث والالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                      5  

ISSN: 2706-6495 

  

 أهمية البحث:

ـ تكمن أهمية الموضوع في استيعاب أسس العدالة االجتماعية الصادرة عن الوحدة اَسسالمية المتكاملة 

الولم  ويشيعم الرخاء ميعأن الذي من شأنه هذا االستيعاب كما استوعبنا الجيل المحمدي جيل الصحابة الكرام ـ 

الرباني بذلك الفرد والمجتمع من كل بغي وظلم، وهذا كله تحقيق للمننج  فينجو الوعادة والحياة الطيبة ويحقق

 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؟ 

مقتضياتنا ومشتمالتنا على أرض الواقع؟ ثم في التواؤل حول الوسائل الناجعة والكفيلة وفي مدى تطبيقنم ل

 ؟ليعود الخير والنفع على اَسنوانية والبشرية جمعاء بتحقيق العدالة االجتماعية في واقعنا الحاضر

 تساؤالت البحث:

 ما هي األسس والضوابط التي تنبني علينا العدالة االجتماعية؟ ـ

 آلثار المادية ألسس العدالة االجتماعية على الفرد والمجتمع؟ما هي ا ـ

 ـ ما هي اآلثار المعنوية ألسس العدالة االجتماعية على الفرد والمجتمع؟

 ما مدى تكريس أسس العدل االجتماعي في المجتمع المولم وغير المولم؟ ـ

 ماعية؟ـ ما هي التحديات والمعيقات التي تحول دون تنزيل أسس العدالة االجت

 أهداف البحث:

 تتجلى أهدافه من خالل:

 إبراز الكليات والضوابط والقيم والمبادئ التي تأسوت علينا العدالة االجتماعية. ـ

 .وسلوكيتشمل ما هو عقدي وتشريعي توضيح أن دين ّللا تعالى هو وحدة متكاملة  ـ

 عة على الفرد والمجتمع.بيان أن مراعاة أسس العدالة االجتماعية لنا آثار كلنا خير ومنف ـ

 منهج البحث:

استخدمت في هذا البحث المننج الوصفي التحليلي الذي يعنى بوصف القضايا وجمع الحقائق 

مع استقراء النصوص الشرعية والمعلومات والمالحظات عننا، وتحليلنا، وتفويرها الستخالص داللتنا، 

لشاهدة على محاور البحث، وتحري الدقة بعزو كل شيء وأقوال العلماء انقول باالستئناس المناسبة للموضوع و

 إلى موضعه.
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 ث:ـحـالب

 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 

طبيق مبادئ العدالة االجتماعية احترام الحقوق والواجبات وتبادلنا بشكل سليم وصحيح، لتعيش بذلك األفراد ت

فتحقيق والجماعات حياة توودها القيم المادية والمعنوية في سلك ونظام واحد ال يطغى بعضنا على حواب اآلخر، 

قنا بتصور إسالمي صحيح؛ يقول سيد قطب رحمه العدالة االجتماعية يعني عالج مختلف مجاالت الحياة أي تحقي

 ّللا:

إن اَسسالم وهو يتولى تنظيم حياة اَسنوانية جميعا، لم يعالج نواحينا المختلفة جزافا، ولم يتناولنا أجزاء »

يرد إليه كافة الفروع  والكون والحياة واَسنوان؛ لوهيةاأل وتفاريق؛ ذلك أن له تصورا كليا متكامال عن

ويربط إليه نظرياته جميعا؛ وتشريعاته وحدوده؛ وعباداته ومعامالته؛ فيصدر فينا كلنا عن هذا  والتفصيالت؛

 .امل المتكامل، وال يرتجل الرأي لكل حالة، وال يعالج كل مشكلة وحدها في عزلة عن سائر المشكالتشال التصور

ين الكون والحياة واَسنوان، وقد تناول اَسسالم طبيعة العالقة بين الخالق والخلق، وطبيعة العالقة ب

وطبيعة العالقة بين اَسنوان ونفوه، وبين الفرد والجماعة، وبين الفرد والدولة، وبين الجماعات اَسنوانية كافة، 

 .1«وبين الجيل واألجيال، ورد ذلك كله إلى تصور كلي جامع ملحوظ الخطوط في سائر الفروع والتفصيالت ...

عوجاج وهو ما يتنافى مع الحكمة الربانية المعلن عننا في قول الباري العدل ضد الظلم والجور واالو

وا": ضمن الحديث القدسي عز وجل ًما، فهاله تهظهالهما رَّ حه مب ما لبتاها بهيبنهكا عه جه لهى نهفبِوي، وه تا الظُّلبمه عه مب رَّ "يها ِعبهاِدي إِنِّي حه
2 ،

سهطً  ةً وه مب أامَّ لبنهاكا عه لِكه جه ذه كه  .3ا{وقال تعالى: }وه

العدل: خالف الجور، وهو في اللغة: القصد في األمور، وهو »جاء في الموسوعة الفقنية الكويتية: 

 عبارة عن األمر المتوسط بين طرفي اَسفراط والتفريط.

ا أهوب وأصل الظلم: الجور ومجاوزة الحد ومنه قوله صلى ّللا عليه وسلم في الوضوء: " لهى ههذه اده عه نب زه فهمه

ظهلهمه نهقهصه فهقه  اءه وه  .1"دب أهسه

وهو عند أهل اللغة وكثير من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه المختص به، والظلم في الشرع: 

 .5«عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل

                                                           

 .29العدالة االجتماعية في اَسسالم، ص:  / 1

ِريِم الظُّلبمِ أخرجه اَسمام مولم في صحيحه:  / 2 اِب، بهابا تهحب ده اآلب لهِة وه الصِّ  .كتاب الببِرِّ وه

 من سورة البقرة. 112اآلية  / 3

وِء ثهاله أخرجه اَسمام أبو داود في سننه:  / 1 ضا ِة، بهابا البوا ثًاِكتهاب الطَّنهاره  .ثًا ثهاله

الموسوعة الفقنية الكويتية، صادر عن وزارة األوقاف والشؤون اَسسالمية ـ الكويت، الطبعة: )من  / 5

 .5، ص: 39هـ(، ج: 1191/1121
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لذي هي تحقيق الحياة الطيبة والعادلة ماديا ومعنويا  بعيدا عن الظلم ا وبناء عليه فإن العدالة االجتماعية 

ن سلب الحقوق والحريات، وذلك باعتبار أن اَسسالم ينطوي على منظومة متكاملة وشاملة تجلب للبشرية ينتج ع

هم الحياة سواء تعلق األمر بالجانب العقدي أو التشريعي أو الولوكي وسواء  كل مصلحة وتدرأ عننا كل مفودة

فبِوده مِ الدنيوية أو األخروية لهما البما ا يهعب ّللاَّ ِكيٌم{؛ قال ربنا: }وه ِزيٌز حه ه عه مب إِنَّ ّللاَّ نهتهكا هعب ا أله اءه ّللاَّ لهوب شه لِِح وه ، وقال 1نه البماصب

ا يهضِ  لَّ فهإِنَّمه نب ضه مه ِن اهبتهدهى فهلِنهفبِوِه وه قِّ فهمه لهيبكه البِكتهابه لِلنَّاِس بِالبحه لبنها عه لهيبِنمب عز وجل: }إِنَّا أهنبزه ا أهنبته عه مه لهيبنها وه لُّ عه

ِكيٍل{بِ  وه
دَّ تهثببِيتًا{2 أهشه يبًرا لهنامب وه انه خه ظاونه بِِه لهكه ا ياوعه لاوا مه لهوب أهنَّنامب فهعه  .3، وقال: }وه

فإذن االستقامة على الملة شرط وااللتزام بالشرع عقد واالهتداء بالندي الرباني قيد للنجاة في الدنيا 

ثهِل واآلخرة وسبيل للعيشة النقية؛ يقول خير البرية صلى  مه اقِِع فِينها، كه الوه ِ وه داوِد ّللاَّ لهى حا ثهلا القهائِِم عه ّللا عليه وسلم: "مه

فهلِنه  انه الَِّذينه فِي أهسب فهلهنها، فهكه نامب أهسب ضا بهعب الههها وه نامب أهعب ضا ابه بهعب فِينهٍة، فهأهصه لهى سه وا عه تهنهما ٍم اسب وا قهوب رُّ اِء مه ا ِمنه المه تهقهوب ا اسب ا إِذه

لهى كاوهامب وه  عه قهنها، فهإِنب يهتبرا نب فهوب ِذ مه لهمب ناؤب قًا وه رب قبنها فِي نهِصيبِنها خه ره ، فهقهالاوا: لهوب أهنَّا خه قهنامب نب فهوب إِنب مه ِميًعا، وه اداوا ههلهكاوا جه ا أهره مه

ِميًعا" ا جه وب نهجه ا، وه وب لهى أهيبِديِنمب نهجه ذاوا عه  . 1أهخه

 جتماعيةالفقرة الثانية: أسس العدالة اال

يرسي اَسسالم قواعد ودعائم للموتويات االجتماعية واالقتصادية للبشر تضمن للكافة عدالة تجنبنم 

 كاآلتي:في منظورنا المتواضع وهذه األسس والدعائم يمكن إجمالنا الظلم والطغيان والقنر والحرمان، 

فنو خاضع لقيود وشروط مننا اَسسنام  القمشاطرة المال واَسحوان فيه؛ ألن اَسنوان ليس حرا في ملكيته بإط أ(ـ

واألصل في ذلك قوله تعالى: }إِنَّ في تحقيق التكافل االجتماعي والتصرف وفق كل ما يصب في بناء المجتمع؛ 

الببه  ِر وه نبكه البما اِء وه شه ِن البفهحب يهنبنهى عه بهى وه إِيتهاِء ِذي البقارب اِن وه وه حب ِ اَسب ِل وه دب را بِالبعه ه يهأبما {ّللاَّ ونه كَّرا مب تهذه لَّكا مب لهعه ِي يهِعظاكا  ،5غب

كان أنه حكي عن الوبتي رحمه ّللا وغيره من األئمة األعالم، فقد  وهو توجه العالمة سيدي أبي العباس الوبتي 

وعمل ذلك عشرين يجعل ماله شطرين فيتصدق بشطر على اليتامى واألرامل وذوي الحاجة ويبقي لنفوه اآلخر 

ثم على ثالثة يموك الثلث ويتصدق بالثلثين عشرين عاما أخرى، اَسحوان فيه فكان يجعله  ارتقى إلى ثمسنة، 

 ؛توعة أعشار ويترك ألهله عشرا إعطاء إلى على سبعة يصرف مننا خموة أسباع أربعة عشر عاما، ثم انتنى

مناجرين رضي ّللا مشاطرة األنصار أموالنم مع الويوتنبطه أيضا من ، يتأول اآلية على ذلكّللا وكان رحمه 

ذي يلفت لنذا المعنى وال ؛أو يعمل به اليوم فنذا مذهب فريد في التضامن والتكافل قل من يفقنه، 0عننم أجمعين

انهاتِ  همه وا األب دُّ مب أهنب تاؤه كا را ه يهأبما  أن األمر إقامة العدل في األحكام جاءت مقرونة بمادة )حكم( مثل قول ربنا: }إِنَّ ّللاَّ

                                                           

 من سورة البقرة. 218اآلية  / 1

 من سورة الزمر. 38اآلية  / 2

 من سورة النواء. 05اآلية  / 3

تِنهاِم فِيهِ أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه:  / 1 ااِلسب ِة وه مه عا فِي القِوب ِة، بهاٌب: ههلب ياقبره ِركه  .ِكتهاب الشَّ

 من سورة النحل. 09اآلية  / 5

التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس الوبتي لمؤلفه أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف  / 0

اآلداب والعلوم اَسنوانية ـ الرباط، الطبعة الثانية  هـ(، تحقيق: أحمد التوفيق، نشر كلية011بابن الزيات )ت

م(. خصص المصنف الجزء األخير منه للتعريف بأبي العباس وذكر أخباره ينظر في ذلك بدءا 1001سنة )

 .151من الصفحة 
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ِل{إِلهى أههب   دب وا بِالبعه كاما تامب بهيبنه النَّاِس أهنب تهحب مب كه ا حه إِذه ، وأما العدل في المال وهو المشاطرة فيه فقد أحكمنا ّللا 1لِنها وه

اِن{ دونما ذكر المادة المذكورة. وّللا أعلم. وه حب ِ اَسب ِل وه دب را بِالبعه ه يهأبما  بقوله: }إِنَّ ّللاَّ

إذا ما اكتوبه بإحوان وصرفه بإحوان؛ قال ربنا: اَسنوان موتخلف فيه فإذن المال في الحقيقة مال ّللا، و

أهنبفهقاوا مب وه ناوا ِمنبكا لهفِينه فِيِه فهالَِّذينه آمه تهخب وب مب ما لهكا عه ا جه أهنبفِقاوا ِممَّ ساولِِه وه ره ِ وه بِيٌر{ }آِمناوا بِاَّللَّ ٌر كه ، وقال عز من 2لهنامب أهجب

مب أهالَّ تانب  ا لهكا مه ِض{قائل: }وه هرب األب اِت وه اوه اثا الوَّمه ِ ِميره َّلِلَّ ِ وه بِيِل ّللاَّ ، وقال وهو المنعم المتفضل: }إِنَّ 3فِقاوا فِي سه

} ِونِينه حب لِكه ما اناوا قهببله ذه بُّنامب إِنَّنامب كه ا آتهاهامب ره ياوٍن آِخِذينه مه عا نَّاٍت وه تَّقِينه فِي جه  .1البما

فامتناع الناس مما ال يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعنم نفاذ الوازع الديني،  الوازع الولطاني عند اليأس من ب(ـ

لبطهاِن : "عثمان بن عفان رضي ّللا عنهالخليفة الراشد ومن هذا المعنى قول خوفا من ّللا تعالى،  عا بِالوُّ ه يهزه إِنَّ ّللاَّ

آنِ  ها بِالبقارب عا ا اله يهزه وفرعه  0ليل واَسصالم العظيم الذي يحدث عند تدخل الولطان، وفيه إشارة إلى التغيير الج5"مه

 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،

عا »الشنقيطي:  األمينيقول الشيخ محمد  ك أحرى باَسجابة،فإنه ينتنض بأولي األمر ليكون ذل  الهى قهدب يهزه ه تهعه أِلهنَّ ّللاَّ وه

لبنها أهنبزه لهنها بِالببهيِّنهاِت وه سا لبنها را سه الهى: }لهقهدب أهرب ا قهاله تهعه مه آِن، كه عا بِالبقارب ا اله يهزه لبطهاِن مه انه لِيهقا  بِالوُّ البِميزه ناما البِكتهابه وه عه ومه مه

نهافِعا لِلنَّاِس{ مه ِديٌد وه ِديده فِيِه بهأبٌس شه لبنها البحه أهنبزه ِط وه ةٌ 1النَّاسا بِالبقِوب اره ِديٌد{ فِيِه إِشه ِديده فِيِه بهأبٌس شه لبنها البحه أهنبزه لهها: }وه ؛ أِلهنَّ قهوب

ةِ  جَّ ِة البحا ده إِقهامه بهاِء بهعب ِ يبِف ِعنبده اَسب اِل الوَّ مه تهائِبا  ، فهإِنب إِلهى إِعب يَّنهِت البكه تابا تهعه ومنه قضاء ربنا في األقوام . 8«لهمب تهنبفهِع البكا

نبيها الغابرة المكذبة الكافرة:  يهاِة الدُّ ِي فِي البحه ابه البِخزب ذه اٍت لِناِذيقهنامب عه ًرا فِي أهيَّاٍم نهِحوه صه رب لهيبِنمب ِريًحا صه لبنها عه سه }فهأهرب

ِة أهخب  ِخره ابا اآلب ذه لهعه اِعقهةا اوه تبنامب صه ذه لهى البنادهى فهأهخه ى عه مه بُّوا البعه تهحه يبنهاهامب فهاسب ودا فهنهده ا ثهما أهمَّ ونه وه را هامب اله يانبصه ى وه اِب زه ذه لبعه

} ِوباونه اناوا يهكب ا كه الذين طغوا في البالد كما أغرق الذين ظلموا من قوم نوم، وأخذ قوم فرعون ، 0البناوِن بِمه

صبح بقوم لوط عذابا موتقرا وأرسل علينم ونبذهم في اليم، ولفواد فصب علينم ربك سوط عذاب فأكثروا فينا ا

ى   الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمينحاصبا إال من شكر، ومن مدين أخذت الذين ظلموا  لِكه ِمنب أهنببهاِء البقاره }ذه

                                                           

 من سورة النواء. 51اآلية  / 1

 من سورة الحديد. 1اآلية  / 2

 من سورة الحديد. 19اآلية  / 3

 من سورة الذاريات. 11ـ  10ـ  15اآليات  / 1

 . وهو0، ص: 2م(، ج 1080هـ/1191طبعة ) ذكره ابن كثير في البداية والنناية، دار الفكر ـ بيروت، / 5

 مروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه.

ال ربنا: الولطان هو القوة التي يكتوبنا ولي األمر بحكم الشرع وبما يرتضيه الشرع فوامي سلطانا بذلك؛ ق / 0

بِّنِ } لهى ره عه ناوا وه لهى الَِّذينه آمه لبطهاٌن عه لبطهاٌن{، وقال: }إِنَّها لهيبسه لهها سا لهيبِنمب سا ا إِنَّ ِعبهاِدي لهيبسه لهكه عه لاونه إِنَّمه كَّ مب يهتهوه

{. )اآلية  ِركاونه شب الَِّذينه هامب بِِه ما نهها وه لَّوب لهى الَِّذينه يهتهوه لبطهاناها عه من  199و 00سورة اَسسراء، واآليتان من  05سا

 سورة النحل(.

 من سورة الحديد. 21اآلية  / 1

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني أضواء البيان في إيضام القرآن بالقرآن للعالمة  / 8

 1115هـ(، نشر دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ بيروت، طبعة: )1303الشنقيطي )ت

 .22، ص: 1ج: م(، 1005ـ/ه

 من سورة فصلت. 10و 15اآليتان  / 0
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نهاهامب   ا ظهلهمب مه ِصيٌد وه حه لهيبكه ِمنبنها قهائٌِم وه ها عه { نهقاصُّ نامب وا أهنبفاوه لهِكنب ظهلهما وه
ةٌ ، 1 ِهيه ظهالِمه ى وه ذه البقاره ا أهخه بِّكه إِذه ذا ره لِكه أهخب ذه كه }وه

ِديٌد{ ها أهلِيٌم شه ذه ِعًدا{، 2إِنَّ أهخب وب نبلهِكِنمب مه لبنها لِما عه جه وا وه ا ظهلهما نهاهامب لهمَّ ى أههبلهكب تِلبكه البقاره وكل ذلك من أجل إظنار  ،3}وه

لونته ربنا بعباده الصالحين مصداقا  االتي يريده ابصوره ةلاالعد ء المفاسد وتحقيق المصالح وسيادةودرالحق 

ٍم ياِحبُّنامب  :تعالى التي ال تتبدل؛ قال عز وجل ا بِقهوب فه يهأبتِي ّللاَّ نب ِدينِِه فهوهوب مب عه تهدَّ ِمنبكا نب يهرب ناوا مه }يها أهيُّنها الَِّذينه آمه

ياِحبُّونهها  ئِ وه ةه اله مه افاونه لهوب اله يهخه ِ وه بِيِل ّللاَّ اِهداونه فِي سه افِِرينه ياجه لهى البكه ٍة عه ِمنِينه أهِعزَّ ؤب لهى البما تِيِه أهِذلٍَّة عه ِ ياؤب لا ّللاَّ لِكه فهضب ٍم ذه

لِيٌم{ اِسٌع عه ا وه ّللاَّ اءا وه نب يهشه مه
يه  ، وقوله:1 مب أهيُّنها النَّاسا وه ِهببكا أب ياذب لِكه قهِديًرا{}إِنب يهشه لهى ذه ا عه انه ّللاَّ كه ِرينه وه ، 5أبِت بِآخه

ِزيٍز{ ِ بِعه لهى ّللاَّ لِكه عه ا ذه مه ِديٍد وه لبٍق جه يهأبِت بِخه مب وه ِهببكا أب ياذب  .0وقوله جل وعز: }إِنب يهشه

وما كان ربك  فرب الكون ال يقبل إال الصالم وإذا لم يتأت ذلك بالوعظ تأتى بالعقاب وتحقق بالووط

بهقه ، بظلم وأهلنا مصلحون ىالقر ينلكل نب سه أههبلهكه إاِلَّ مه ولذلك فقد نجى ّللا من المذكورين عباده األخيار فقال: }وه

} نه نب آمه مه لا وه لهيبِه البقهوب  ،1عه

يبنهاهامب مِ   نهجَّ ٍة ِمنَّا وه مه حب ها بِره عه ناوا مه الَِّذينه آمه يبنها هاوًدا وه نها نهجَّ را اءه أهمب ا جه لهمَّ لِيٍظ{}وه اٍب غه ذه يبنها 8نب عه نها نهجَّ را اءه أهمب ا جه لهمَّ ، }وه

ٍة ِمنَّا{ مه حب ها بِره عه ناوا مه الَِّذينه آمه يببًا وه ِي }، 0شاعه ِمنب ِخزب ٍة ِمنَّا وه مه حب ها بِره عه ناوا مه الَِّذينه آمه الًِحا وه يبنها صه نها نهجَّ را اءه أهمب ا جه فهلهمَّ

بَّكه هاوه الب  ِمئٍِذ إِنَّ ره {يهوب ِزيزا {، 19قهِويُّ البعه ِعينه مه أههبلهها أهجب يبنهاها وه لِينه إِذب نهجَّ سه رب إِنَّ لاوطًا لهِمنه البما ناوا 11}وه يبنها الَِّذينه آمه نهجَّ ، }وه

} اناوا يهتَّقاونه كه وه
ورد وعقوباته وهذه هي منمة الولطان من خالل سنره وقيامه على شرع ّللا وتطبيق حدوده ، 12

كان ال وهو وإن فتنصيبه وتصرفه منوط بمصلحة الرعية، الضرب على أيدي الجناة والطغاة المظالم ألهلنا و

وحدوده التي رسمنا إال أنه يحكم بحكم ّللا الذي شرعه له أو أن يأخذ بأخذ ّللا قدرة له هنا بأن يعذب بعذاب ّللا 

وال خير ه األمة إال ما أصلح أولنا، فلن يصلح آخر هذبله أنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور،  له

 أي هي. الرعية صلحةس عدال وال يعرف مفي سلطان لي

التماشي مع الونن الكونية التي ضبط ّللا بنا الكون ضمانا الستمرار الحياة وديمومتنا من سابق لالحق ومن  (ـت

ة الكون الواحد وغاية خالقه الواحد المعلوم؛ ألن التكافل بين الجميع يتفق مع غاي متقدم لموتأخر إلى حين الوقت

فكل تغيير سلبي يحدث بكوب اَسنوان على مقومات الحياة األرضية والوماوية فنو فتيلة تحرق الشجر  سبحانه،

ودمار ال يبقي للكون توازنا، كما أنه استجابة َسبليس اللعين في قومه:  ،وهالك ال يبقي لإلنوان ذكرا ،والمدر

                                                           

 من سورة هود. 191و 199اآليتان  / 1

 من سورة هود. 192اآلية  / 2

 من سورة الكنف. 58اآلية  / 3

 من سورة المائدة. 50اآلية  / 1

 من سورة النواء. 132اآلية  / 5

 من سورة فاطر. 11اآلية  / 0

 .من سورة هود 19اآلية  / 1

 من سورة هود. 51اآلية  / 8

 من سورة هود. 01اآلية  / 0

 من سورة هود. 05اآلية  / 19

 من سورة الصافات. 131و 133اآليتان  / 11

 من سورة فصلت. 11اآلية  / 12
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اِضلَّنَّنامب وه   أله ِ{}وه لبقه ّللاَّ نَّ خه يِّرا نَّنامب فهلهياغه ره ما آله اِم وه هنبعه انه األب نَّنامب فهلهيابهتِّكانَّ آذه ره ما آله نِّيهنَّنامب وه مه
ا وبذلك تتخلف الغاية  ،1أله

 المنشودة.

ه ، قال ربنا: بتناسقنا وانوجامنا ونظامنا البديع ذلك أن الوجود وحدة متكاملة ابٍَّة فِي األب ا ِمنب ده مه ِض }وه رب

ٍء{ طبنها فِي البِكتهاِب ِمنب شهيب ا فهرَّ مب مه ثهالاكا ٌم أهمب مه
يبِه إاِلَّ أا نهاحه اله طهائٍِر يهِطيرا بِجه وه

ٍء إِنَّها  ،2 يب لَّ شه ِ الَِّذي أهتبقهنه كا نبعه ّللاَّ }صا

} لاونه ا تهفبعه بِيٌر بِمه ِملهتب 3خه ا عه لهقبنها لهنامب ِممَّ ا أهنَّا خه وب لهمب يهره وبانامب ، }أهوه كا لَّلبنهاهها لهنامب فهِمنبنها ره ذه الِكاونه وه اًما فهنامب لهنها مه أهيبِدينها أهنبعه

} ونه كارا اِربا أهفهاله يهشب شه مه نهافِعا وه لهنامب فِينها مه لاونه وه ِمنبنها يهأبكا وه
ِحنها{1 اله ده إِصب ِض بهعب هرب اله تافبِوداوا فِي األب هاوه الَِّذي 5، }وه ، }وه

ِسلا ال لبنها بِ يارب يٍِّت فهأهنبزه قبنهاها لِبهلهٍد مه ابًا ثِقهااًل سا حه ا أهقهلَّتب سه تَّى إِذه تِِه حه مه حب ًرا بهيبنه يهدهيب ره يهامه باشب لِّ رِّ نها بِِه ِمنب كا جب ره اءه فهأهخب ِه البمه

اِت{ ره الثَّمه
0، 

ِريه البفالبكا فِيِه بِأه   ره لِتهجب ما الببهحب ره لهكا ا الَِّذي سهخَّ ا فِي }ّللاَّ مب مه ره لهكا خَّ سه ونه وه كارا مب تهشب لَّكا لهعه لِِه وه وا ِمنب فهضب لِتهببتهغا ِرِه وه مب

} ونه ٍم يهتهفهكَّرا يهاٍت لِقهوب لِكه آله ِميًعا ِمنبها إِنَّ فِي ذه ِض جه هرب ا فِي األب مه اِت وه اوه ا فِي 1الوَّمه مب مه ره لهكا ه سهخَّ ا أهنَّ ّللاَّ وب ، }أهلهمب تهره

اتِ  اوه بهاِطنهةً{ الوَّمه ةً وه ها ظهاِهره مه مب نِعه لهيبكا بهغه عه أهسب ِض وه هرب ا فِي األب مه وه
تهاٌع إِلهى ِحيٍن{8 مه تهقهرٌّ وه وب ِض ما هرب مب فِي األب لهكا ، 0، }وه

إِلهيبِه النُّشاورا  قِِه وه لاوا ِمنب ِرزب كا نهاِكبِنها وه شاوا فِي مه لاواًل فهامب ضه ذه هرب ما األب له لهكا عه  ...19{}هاوه الَِّذي جه

ء متناسقة الخلقة والنظام فلكل موجود حكمة تتناسق مع غاية الوجود، والوجود وحدة متكاملة األجزا

واالتجاه بحكم صدوره المباشر عن اَسرادة الواحدة المطلقة الكاملة كان منيأ وصالحا ومواعدا لوجود الحياة 

تصور اَسنوان حول لذلك ينبغي أن يكون  ،11بصفة عامة ولوجود اَسنوان ـ أرقى نماذج الحياة ـ بصفة خاصة

عاما شامال بحيث يصان للفرد وللجماعة ولألمة ولألجيال المتعاقبة ومحيطه البيئي البيولوجي تصورا الكون 

 والحمد َّلل رب العالمين. وكلٌّ يجب أن يعمل لتحقيق الغاية المنشودة، وذلك جوهر العدل وخالفه ظلم وطغيان.

وأخوة الدين لكن تبقى آصرة الدين أوثق من آصرة القرابة، فالناس من آدم وآدم من تراب  دتقرير أخوة الوجو (ـث

لقوا المكرم هم خلق ّللا  من نفس واحدة، ومن هنا تصدر معاني اَسنوانية لكن لما علم الباري اختالف األفراد خا

ِمنا نا من أوجه من ذلك ما جاء في قوله عز وجل: في تنزيلنا ضبطه  ؤب البما ٍض }وه لِيهاءا بهعب نامب أهوب ضا ِمنهاتا بهعب ؤب البما ونه وه

ه  ياِطيعاونه ّللاَّ اةه وه كه تاونه الزَّ ياؤب ةه وه اله ونه الصَّ ياقِيما ِر وه نبكه ِن البما نه عه يهنبنهوب وِف وه را عب ونه بِالبمه را ناما يهأبما ما حه يهرب ساولهها أاولهئِكه سه ره وه

ِكيٌم{ ِزيٌز حه ه عه ا إِنَّ ّللاَّ قهدب كه }يه ،12ّللاَّ ِة وه دَّ وه لِيهاءه تالبقاونه إِلهيبِنمب بِالبمه مب أهوب كا داوَّ عه ي وه داوِّ ناوا اله تهتَِّخذاوا عه ا ا أهيُّنها الَِّذينه آمه وا بِمه فهرا

تا  جب ره نبتامب خه مب إِنب كا بِّكا ِ ره ِمناوا بِاَّللَّ مب أهنب تاؤب إِيَّاكا ساوله وه ونه الرَّ ِرجا قِّ ياخب مب ِمنه البحه كا اءه اتِي جه ضه رب اءه مه اببتِغه بِيلِي وه مب ِجنهاًدا فِي سه
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مب فهقهدب   لبها ِمنبكا نب يهفبعه مه لهنبتامب وه ا أهعب مه فهيبتامب وه ا أهخب لهما بِمه أهنها أهعب ِة وه دَّ وه ونه إِلهيبِنمب بِالبمه بِيِل{ تاِورُّ اءه الوَّ وه لَّ سه ضه
مب 1 انهتب لهكا ، }قهدب كه

اِهي نهةٌ فِي إِببره وه ةٌ حه وه نها بِكا أاسب فهرب ِ كه باداونه ِمنب داوِن ّللاَّ ا تهعب ِممَّ مب وه آءا ِمنبكا ِمِنمب إِنَّا باره ها إِذب قهالاوا لِقهوب عه الَِّذينه مه ا بهيبنهنها مه وه بهده مب وه

اهِ  له إِببره ها إاِلَّ قهوب ده حب ِ وه ِمناوا بِاَّللَّ تَّى تاؤب اءا أهبهًدا حه ضه الببهغب ةا وه اوه ده ما البعه بهيبنهكا ِ ِمنب وه لِكا لهكه ِمنه ّللاَّ ا أهمب مه نَّ لهكه وه فِره تهغب هسب يمه أِلهبِيِه أله

} ِصيرا إِلهيبكه البمه إِلهيبكه أهنهببنها وه لبنها وه كَّ لهيبكه تهوه بَّنها عه ٍء ره مب }، 2شهيب وكا ِرجا لهمب ياخب يِن وه مب فِي الدِّ ِن الَِّذينه لهمب ياقهاتِلاوكا ا عه ما ّللاَّ اله يهنبنهاكا

{ ِمنب  قبِوِطينه ه ياِحبُّ البما تاقبِوطاوا إِلهيبِنمب إِنَّ ّللاَّ وهامب وه مب أهنب تهبهرُّ ِديهاِركا
لِيهاءه }، 3 افِِرينه أهوب ناوا اله تهتَِّخذاوا البكه يها أهيُّنها الَِّذينه آمه

لبطهانًا ما  مب سا لهيبكا ِ عه لاوا َّلِلَّ عه ِمنِينه أهتاِريداونه أهنب تهجب ؤب ى }، 1بِينًا{ِمنب داوِن البما اره النَّصه ناوا اله تهتَِّخذاوا البيهناوده وه يها أهيُّنها الَِّذينه آمه

مه  ه اله يهنبِدي البقهوب مب فهإِنَّها ِمنبنامب إِنَّ ّللاَّ لَّنامب ِمنبكا نب يهتهوه مه ٍض وه لِيهاءا بهعب نامب أهوب ضا لِيهاءه بهعب {أهوب نا }، 5 الظَّالِِمينه وا اله يها أهيُّنها الَِّذينه آمه

فَّاره  البكا مب وه لهِعبًا ِمنه الَِّذينه أاوتاوا البِكتهابه ِمنب قهببلِكا ًوا وه مب هازا ذاوا ِدينهكا نبتامب تهتَِّخذاوا الَِّذينه اتَّخه ه إِنب كا اتَّقاوا ّللاَّ لِيهاءه وه أهوب

} ِمنِينه ؤب ما
إِ }، 0 مب وه كا ناوا اله تهتَِّخذاوا آبهاءه لَّنامب يها أهيُّنها الَِّذينه آمه نب يهتهوه مه اِن وه يمه ِ لهى اَسب فبره عه بُّوا البكا تهحه لِيهاءه إِِن اسب مب أهوب انهكا وه خب

} مب فهأاولهئِكه هاما الظَّالِماونه ِ }، 1ِمنبكا لِكه فهلهيبسه ِمنه ّللاَّ لب ذه نب يهفبعه مه ِمنِينه وه ؤب لِيهاءه ِمنب داوِن البما افِِرينه أهوب ِمناونه البكه ؤب  اله يهتَِّخِذ البما

فا  ِصيرا قالب إِنب تاخب ِ البمه إِلهى ّللاَّ ها وه ا نهفبوه ما ّللاَّ كا را ذِّ ياحه ٍء إاِلَّ أهنب تهتَّقاوا ِمنبنامب تاقهاةً وه ها فِي شهيب لهمب وها يهعب مب أهوب تاببدا داوِركا ا فِي صا وا مه

لهى ا عه ّللاَّ ِض وه هرب ا فِي األب مه اِت وه اوه ا فِي الوَّمه لهما مه يهعب ا وه ٍء قهِديٌر{ ّللاَّ ِخِر }، 8كالِّ شهيب ِم اآلب البيهوب ِ وه ِمناونه بِاَّللَّ ًما ياؤب اله تهِجدا قهوب

تهنامب  ِشيره انهنامب أهوب عه وه هامب أهوب إِخب هامب أهوب أهببنهاءه اناوا آبهاءه لهوب كه ساولهها وه ره ه وه ادَّ ّللاَّ نب حه ونه مه ادُّ بِّ }، 0{ياوه بَّها فهقهاله ره نهادهى ناوٌم ره وه

اِكِمينه  ما البحه كه أهنبته أهحب قُّ وه دهكه البحه عب إِنَّ وه الٍِح فهاله  إِنَّ اببنِي ِمنب أههبلِي وه يبرا صه ٌل غه مه قهاله يها ناوما إِنَّها لهيبسه ِمنب أههبلِكه إِنَّها عه

} اِهلِينه ا لهيبسه لهكه بِِه ِعلبٌم إِنِّي أهِعظاكه أهنب تهكاونه ِمنه البجه أهلبِن مه ا }، 19تهوب ِضبه ّللاَّ ًما غه ا قهوب لَّوب ناوا اله تهتهوه يها أهيُّنها الَِّذينه آمه

اِب البقاباوِر{ حه فَّارا ِمنب أهصب ا يهئِسه البكا مه ِة كه ِخره لهيبِنمب قهدب يهئِواوا ِمنه اآلب وا 11عه فِرا تهغب ناوا أهنب يهوب الَِّذينه آمه انه لِلنَّبِيِّ وه ا كه ، }مه

انا  لهوب كه ِرِكينه وه شب اِهيمه أِلهبِ لِلبما فهارا إِببره تِغب انه اسب ا كه مه ِحيِم وه ابا البجه حه ا تهبهيَّنه لهنامب أهنَّنامب أهصب ِد مه بهى ِمنب بهعب نب وا أاولِي قارب يِه إاِلَّ عه

اِهيمه  أه ِمنبها إِنَّ إِببره ِ تهبهرَّ داوٌّ َّلِلَّ ا تهبهيَّنه لهها أهنَّها عه هها إِيَّاها فهلهمَّ ده عه ٍة وه ِعده وب لِيٌم{ مه اهٌ حه هوَّ تَّى 12أله اِت حه ِركه شب وا البما اله تهنبِكحا ، }وه

ِمناو تَّى ياؤب ِرِكينه حه شب وا البما اله تانبِكحا مب وه بهتبكا جه لهوب أهعب ٍة وه ِركه شب يبٌر ِمنب ما ِمنهةٌ خه ؤب ةٌ ما همه أله ِمنَّ وه ِرٍك ياؤب شب يبٌر ِمنب ما ِمٌن خه ؤب ببٌد ما لهعه ا وه

مب أاوله  بهكا جه لهوب أهعب يابهيِّنا آيهاتِِه لِلنَّاِس له وه نِِه وه ِة بِإِذب فِره غب البمه نَِّة وه و إِلهى البجه عا ا يهدب ّللاَّ ونه إِلهى النَّاِر وه عا {ئِكه يهدب ونه كَّرا لَّنامب يهتهذه عه
13 ،

 وغير ذلك من الفروع والجزئيات حكما وعقيدة.
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وهي مضبوطة بتلكم األوجه  جوديةوغرضنا بنذا القول أن لإلنوان حقا الندراجه في معاني األخوة الو 

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"عننا: " ه صلى ّللا عليه وسلم مع ذوي العند والذمة دفعا ومنعا وهلم جرا من مظاهر ، وتعايش1ِصلِي أامَّ

 .الوماحة والعدل

وأما تقرير أخوة الدين، فال جرم أننا ركن ركين وأساس متين ال يتصور إقامة الدين إال بنا وال تشيد 

قال تعالى: ك الظروف؛ لذلك وقد حث علينا ربنا حتى في أحل؛ 2جدران العدالة بين المجتمع المولم إال بلبناتنا

ى فهقه } ره اخب لهى األب ا عه اهامه ده تب إِحب ا فهإِنب بهغه وا بهيبنهنامه لِحا ِمنِينه اقبتهتهلاوا فهأهصب ؤب إِنب طهائِفهتهاِن ِمنه البما تَّى تهفِيءه وه اتِلاوا الَّتِي تهببِغي حه

ا بِالب  وا بهيبنهنامه لِحا تب فهأهصب ِ فهإِنب فهاءه ِر ّللاَّ وا بهيبنه إِلهى أهمب لِحا ةٌ فهأهصب وه ِمناونه إِخب ؤب ا البما قبِوِطينه إِنَّمه ه ياِحبُّ البما أهقبِوطاوا إِنَّ ّللاَّ ِل وه دب عه

ونه  ما حه مب تارب لَّكا ه لهعه اتَّقاوا ّللاَّ مب وه يبكا وه ، لكن ادعاءها يقتضي مقومات ويوتلزم شروطا وتبعيات من ذلك قول ربنا: 3{أهخه

وهى أهنب يهكانَّ خه  يها أهيُّنها الَِّذينه } اٍء عه اٌء ِمنب نِوه اله نِوه يبًرا ِمنبنامب وه وهى أهنب يهكاوناوا خه ٍم عه ٌم ِمنب قهوب رب قهوب خه ناوا اله يهوب يبًرا آمه

مه  اِن وه يمه ِ ده اَسب ما البفاواوقا بهعب هلبقهاِب بِئبسه ااِلسب وا بِاألب اله تهنهابهزا مب وه كا وا أهنبفاوه اله تهلبِمزا ونه يها ِمنبنانَّ وه نب لهمب يهتابب فهأاولهئِكه هاما الظَّالِما

تهبب به  اله يهغب وَّواوا وه اله تهجه ضه الظَّنِّ إِثبٌم وه ثِيًرا ِمنه الظَّنِّ إِنَّ بهعب تهنِباوا كه ناوا اجب مب أهنب أهيُّنها الَِّذينه آمه داكا ًضا أهياِحبُّ أهحه مب بهعب كا ضا عب

                                                           

لهنه  ِكتهابا األهدهِب،أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه:  / 1 نها وه أهِة أامَّ رب جٌ بهابا ِصلهِة المه وب  .ا زه

على أن المجتمع ليس ضرورة َسقامة الدين، فقد يقيمه ربنا بأضعف مخلوقاته، كما أن تصور المجتمع أو  / 2

: ملسو هيلع هللا ىلصالجماعة قد ال يتأتى في حاالت وبخاصة في آخر الزمان أو في غريبه، ويشند لذلك قول خير البرية 

نهٌم يهتب " لِِم غه وب اِل الما يبره مه اقِعه القهطبِر، يهفِرُّ بِِدينِِه ِمنه الفِتهِن". )ياوِشكا أهنب يهكاونه خه وه مه فه الِجبهاِل وه أخرجه بهعا بِنها شهعه

ارا ِمنه الفِتهِن(. اَسمام  يِن الفِره اِن، بهاٌب: ِمنه الدِّ  البخاري في صحيحه: ِكتهابا اَِسيمه

ير على الجادة وما وافق ولذلك فالجماعة ال تتمثل في أشخاص بعيننم بل في الثبات على هذا الدين والو

ظهمه هاوه »الحق؛ ففي إعالم الموقعين البن القيم رحمه ّللا ما نصه:  هعب اده األب الوَّوه ةه وه جَّ البحا اعه وه مه جب ِ لهمب أهنَّ اَسب اعب وه

 ِ ببدا ّللاَّ ِض، قهاله عه هرب الهفهها أههبلا األب إِنب خه ها، وه ده حب انه وه إِنب كه ، وه قِّ اِحبا البحه الِما صه وٍن قهدب  البعه يبما و ببنه مه را مب وٍد: يها عه عا وب ببنا مه

مه  ناوره البجه مب : إنَّ جا ، قهاله ةا؟ قالبت: اله اعه مه ا البجه ِري مه يهِة، أهتهدب نبت أهظانُّك ِمنب أهفبقهِه أههبِل ههِذِه البقهرب قاوا كا ِة هامب الَِّذينه فهاره اعه

قَّ وه  افهقه البحه ا وه ةا مه اعه مه ةه، البجه اعه مه ك، إنَّ البجه يبحه : وه قهاله لهى فهِخِذي وه به عه ره : فهضه ره فِي لهفبٍظ آخه دهك. وه حب إِنب كانبت وه

الهى. ِ تهعه ةه ّللاَّ افهقه طهاعه ا وه ةه مه اعه مه إِنَّ البجه ةه، وه اعه مه قاوا البجه ناوره النَّاِس فهاره مب  جا

لهيبك ةا فهعه اعه مه دهتب البجه ا فهوه اٍد: إذه مَّ يبما ببنا حه قهاله ناعه دهك،  وه حب إِنب كانبت وه ، وه ده ةا قهببله أهنب تهفبوا اعه مه لهيبِه البجه انهتب عه ا كه بِمه

ها. يبرا غه هها الببهيبنهقِيُّ وه ره كه ةا ِحينهئٍِذ. ذه اعه مه  فهإِنَّك أهنبته البجه

اناوا ها  نببهٍل إالَّ نهفهًرا يهِويًرا؛ فهكه ده ببِن حه مه نه أهحب مه لُّنامب زه ذَّ النَّاسا كا قهدب شه اةا ِحينهئٍِذ وه انهتب البقاضه كه ةا، وه اعه مه مب البجه

اعه  مه ها هاوه البجه ده حب دا وه مه اما أهحب مه ِ انه اَسب كه ، وه ونه اذُّ لُّنامب هامب الشَّ ها كا أهتببهاعا لِيفهةا وه البخه فبتاونه وه البما قاولا وه ا عا لب ههذه مَّ ا لهمب يهتهحه لهمَّ ةا، وه

لِيفهِة: يها أهمِ  لهى الببهاِطِل النَّاِس قهالاوا لِلبخه لُّنامب عه فبتاونه كا البما البفاقهنهاءا وه تاك وه اله وا اتاك وه قاضه ِمنِينه أهتهكاونا أهنبته وه ؤب يره البما

ده الب  قاوبهِة بهعب البعا يهاِط وه ها بِالوِّ ذه ؛ فهأهخه لِكه ها لِذه ؟ فهلهمب يهتَِّوعب ِعلبما قِّ لهى البحه ها هاوه عه ده حب دا وه مه أهحب ببِس الطَّوِ وه يِل؛ فهاله إلههه إالَّ حه

تَّى يهلب  ِة حه اعه مه البجه نَِّة وه نبيهعا أِلههبِل الوُّ بِيلا البمه ِهيه الوَّ ِة، وه بههه اللَّيبلهةه بِالببهاِرحه ا أهشب ا، مه ، ّللاَّ لهفانامب لهيبنها سه ى عه ، مهضه بَّنامب ا ره قهوب

قا  ده اٌل صه ِمنِينه ِرجه ؤب : }ِمنه البما لهفانامب هها خه يهنبتهِظرا نب يهنبتهِظرا وه ِمنبنامب مه بهها وه ى نهحب نب قهضه لهيبِه فهِمنبنامب مه ه عه اههداوا ّللاَّ ا عه وا مه

ِظيمِ  لِيِّ البعه ِ البعه ةه إالَّ بِاهَّللَّ اله قاوَّ له وه وب اله حه لاوا تهببِديال{ وه ا بهدَّ مه )إعالم الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي «. وه

هـ(، تحقيق: محمد عبد الوالم إبراهيم، دار 151لدين ابن قيم الجوزية )تبكر بن أيوب بن سعد شمس ا

 (.  390و 398، ص: 3م(، ج: 1001هـ/1111الكتب العلمية ـ ييروت، الطبعة األولى سنة )

 من سورة الحجرات. 19و 0اآليتان  / 3
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يبتًا فهكه   مه أهِخيِه مه ِحيمٌ يهأبكاله لهحب اٌب ره ه تهوَّ ه إِنَّ ّللاَّ اتَّقاوا ّللاَّ وها وه انه ِمنب قهببلِِنمب ياِحبُّونه ، 1{ِرهبتاما يمه ِ اَسب اره وه وا الدَّ ءا الَِّذينه تهبهوَّ }وه

له  لهى أهنبفاِوِنمب وه ونه عه ثِرا ياؤب ا أاوتاوا وه ةً ِممَّ اجه داوِرِهمب حه اله يهِجداونه فِي صا ره إِلهيبِنمب وه نب ههاجه نب ياوقه مه مه ةٌ وه اصه صه انه بِِنمب خه وب كه

خب  َِسِ فِرب لهنها وه بَّنها اغب ِدِهمب يهقاولاونه ره وا ِمنب بهعب اءا الَِّذينه جه ونه وه فبلِحا اله شاحَّ نهفبِوِه فهأاولهئِكه هاما البما اِن وه يمه ِ بهقاونها بِاَسب انِنها الَِّذينه سه وه

لب فِي قالاوبِنها ِغاًلً لِلَِّذينه  عه ِحيٌم{تهجب وٌف ره ءا بَّنها إِنَّكه ره ناوا ره ها : "ملسو هيلع هللا ىلص، وقول خير البرية 2آمه لِِم اله يهظبلِما وب و الما لِما أهخا وب الما

ها" لِما اله ياوب وه
ابهةا الدَّ ، "3 إِجه نهائِِز، وه اتِّبهاعا الجه ِريِض، وه ةا المه ِعيهاده دُّ الوَّالهِم، وه ٌس: ره مب لِِم خه وب لهى الما لِِم عه وب قُّ الما وه حه ِة، عب

اِطِس" ِميتا العه تهشب وه
: الَِّذي اله ، 1 ِ؟ قهاله ساوله ّللاَّ نب يها ره مه : وه ِمنا قِيله ِ اله ياؤب ّللاَّ ، وه ِمنا ِ اله ياؤب ّللاَّ ، وه ِمنا ِ اله ياؤب ّللاَّ نا  "وه مه

يهأب

ائِقهها" ها بهوه ارا جه
ا ياِحبُّ لِنهفب ، "5 تَّى ياِحبَّ أِلهِخيِه مه مب حه داكا ِمنا أهحه انِِه ، "0"ِوهِ اله ياؤب ونه ِمنب لِوه لِما وب لِمه البما نب سه لِما مه وب البما

يهِدهِ  نب غهشَّ فهلهيبسه ِمنَّا"، 1"وه ِ " ،8"مه ِس نهاِصًحا َّلِلَّ يامب بِحب وه نب لهمب ياصب مه ، وه لِِمينه فهلهيبسه ِمنبنامب وب ِر البما نب لهمب يهنبتهمَّ بِأهمب مه

اِمهِ  لِِكتهابِِه وَِسمه ساولِِه وه لِره لِِمينه فهلهيبسه ِمنبنامب  وه وب ِة البما امَّ إلى آخر ما ال يخفى من كثرته، فالمتآخي يحدث بنعمة  ،0"ولِعه

تِِه ربه جل وعال المعلن عننا في قوله:  مه تامب بِنِعب بهحب مب فهأهصب اًء فهأهلَّفه بهيبنه قالاوبِكا ده نبتامب أهعب مب إِذب كا لهيبكا ِ عه ته ّللاَّ مه وا نِعب كارا اذب }وه

لَّ إِخب  مب آيهاتِِه لهعه ا لهكا لِكه يابهيِّنا ّللاَّ ذه مب ِمنبنها كه كا ٍة ِمنه النَّاِر فهأهنبقهذه فبره فها حا لهى شه نبتامب عه كا انًا وه {وه مب تهنبتهداونه ، وأما مدعينا مع 19كا

ال فنو ينتف بما ال يعرف ويدعي ما ال يفقه ولم يفطن من الدين انطواء وعزلة وترك وامتناع أو ظلم وبغض 

 لبه وال قشوره. والحمد َّلل رب العالمين.

وتكافؤ الفرص والعدل بين الجميع اعتبارا بوحدة الوجود  قاصد الشرعيةمكم والالمواواة المحكومة بالحِ  (ـج

اَسنواني البشري، ال باعتبار الخلقة وما يتعلق بنا من لون وجنس وعرق أو لغة وغير ذلك مما ال ينضبط؛ 

قهبهائِله }بنا تبارك وتعالى: واألصل في ذلك قول ر وبًا وه مب شاعا لبنهاكا عه جه أانبثهى وه ٍر وه كه مب ِمنب ذه لهقبنهاكا يها أهيُّنها النَّاسا إِنَّا خه

بِيرٌ  لِيٌم خه ه عه مب إِنَّ ّللاَّ ِ أهتبقهاكا مب ِعنبده ّللاَّ كا مه ره فاوا إِنَّ أهكب اره مب يها أهيُّنها النَّا: "ملسو هيلع هللا ىلص، وقول الرسول الكريم 11{لِتهعه بَّكا ، أهاله إِنَّ ره سا

اله أه  ، وه بِيٍّ ره لهى عه ِميٍّ عه جه اله لِعه ، وه ِميٍّ جه لهى عه بِيٍّ عه ره له لِعه اِحٌد، أهاله اله فهضب مب وه إِنَّ أهبهاكا اِحٌد، وه اله وه ، وه ده وه لهى أهسب ره عه مه حب

، قهالاوا: بهلَّغه  تا ى. أهبهلَّغب ، إاِلَّ بِالتَّقبوه ره مه لهى أهحب ده عه وه ساولا ّللاِ أهسب  ،12"ره

                                                           

 من سورة الحجرات. 12و 11اآليتان  / 1

 من سورة الحشر. 19و 0اآليتان  / 2

ِب، أخ / 3 الغهصب ظهالِِم وه ها بهابرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهاب المه لِما اله ياوب لِمه وه وب لِما الما وب  .: اله يهظبلِما الما

رِ  / 1 نهائِِز، بهابا األهمب نهائِزِ  أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا الجه  .بِاتِّبهاِع الجه

ايِقهها  األهدهِب، بهابا  أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا  / 5 ها بهوه ارا نا جه مه
نب اله يهأب  .إِثبِم مه

اِن، بهاٌب: ِمنه  / 0 ا ياِحبُّ لِنهفبِوهِ  أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا اَِسيمه اِن أهنب ياِحبَّ أِلهِخيِه مه  .اَِسيمه

اِن،  / 1 وب أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا اَِسيمه يهِدهِ بهاٌب: الما انِِه وه ونه ِمنب لِوه لِما وب لِمه الما نب سه  .لِما مه

، بهابا  / 8 انه يمه ِ :  أخرجه اَسمام مولم في صحيحه: ِكتهابا اَسب لَّمه سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه ِل النَّبِيِّ صه نها فهلهيبسه ِمنَّا»قوب شَّ نب غه  .«مه

دٌ بهابا البِميمِ أخرجه اَسمام الطبراني في المعجم األوسط:  / 0 مَّ حه ها: ما ما ِن اسب  .، مه

 من سورة آل عمران. 193اآلية  / 19

 من سورة الحجرات. 13اآلية  / 11

ِديثا  / 12 ، حه لَّمه سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه اِب النَّبِيِّ صه حه اٍل ِمنب أهصب اِديثا ِرجه ٍل ِمنب  أخرجه اَسمام أحمد في مونده: أهحه جا ره

لَّى ّللاا عه  اِب النَّبِيِّ صه حه لَّمه أهصب سه  .لهيبِه وه
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{ لفت االنتباه لما تأصل وتجدر في الخليقة المكرمة المفضلة؛ ومنه قول ربنا األعز         مب كا مه ره وفي قوله تعالى: }أهكب

لب  فهضَّ قبنهاهامب ِمنه الطَّيِّبهاِت وه زه ره ِر وه الببهحب لبنهاهامب فِي الببهرِّ وه مه حه مه وه نها بهنِي آده مب رَّ لهقهدب كه لهقبنها  نهاهامب األكرم: }وه نب خه ثِيٍر ِممَّ لهى كه عه

  .1تهفبِضياًل{

ِمله }افرت نصوص الوحي على التووية بين الجنوين في غير ما آية من ذلك قول ربنا: وقد تض نب عه مه

هامب  ره ِزيهنَّنامب أهجب لهنهجب يهاةً طهيِّبهةً وه يِيهنَّها حه ِمٌن فهلهناحب ؤب هاوه ما ٍر أهوب أانبثهى وه كه الًِحا ِمنب ذه لاونه صه مه اناوا يهعب ا كه ِن مه وه ِمله }، 2{بِأهحب نب عه مه

لا  خا ِمٌن فهأاولهئِكه يهدب ؤب هاوه ما ٍر أهوب أانبثهى وه كه الًِحا ِمنب ذه ِمله صه نب عه مه ى إاِلَّ ِمثبلهنها وه زه يِّئهةً فهاله ياجب يبِر سه قاونه فِينها بِغه زه نَّةه يارب ونه البجه

جه }، 3{ِحوهابٍ  وب لهقه الزَّ أهنَّها خه نهىوه ا تامب انبثهى ِمنب ناطبفهٍة إِذه األب ره وه ٍر أهوب أانبثهى 1{يبِن الذَّكه اِت ِمنب ذهكه الِحه لب ِمنه الصَّ مه نب يهعب مه ، وه

ونه نهقِيًرا اله ياظبلهما نَّةه وه لاونه البجه خا ِمٌن فهأاولهئِكه يهدب ؤب هاوه ما ِمٌن فهاله }، 5{وه ؤب هاوه ما اِت وه الِحه لب ِمنه الصَّ مه نب يهعب مه افا ظالبًما وه  يهخه

ًما اله ههضب في الدار الدنيا واآلخرة. وقد ظنر لكل متأمل  إلى غير ذلك مما يبرز جليا العدل الرباني بين عباده 0{وه

ما عابه ربنا على قوم صدر مننم الحيف والظلم في حق اَسناث اتباعا لألهواء والظنون التي هي من ضالل 

ا  إِذه ا إبليس اللعين؛ قال ربنا: }وه ِم ِمنب ساوِء مه ى ِمنه البقهوب اره ِظيٌم يهتهوه هاوه كه ا وه ًدً وه وب ناها ما جب انبثهى ظهلَّ وه داهامب بِاألب ره أهحه باشِّ

} ماونه كا ا يهحب اءه مه اِب أهاله سه ها فِي التُّره لهى هاوٍن أهمب يهداسُّ ها عه ِوكا ره بِِه أهيامب به لِ 1باشِّ ره ا ضه داهامب بِمه ره أهحه ا باشِّ إِذه ثهاًل ، }وه ِن مه مه حب لرَّ

ِظيٌم{ هاوه كه ا وه ًدً وه وب ناها ما جب {8ظهلَّ وه نبٍب قاتِلهتب ئِلهتب بِأهيِّ ذه ةا سا وده ءا وب ا البمه إِذه  .0، }وه

وأما التووية من حيث األحكام الشرعية، فالمواواة في ذلك ليوت حرفية كما يفنمنا البعض من جنلة 

ومن هذا الباب قول  ،لقطعية ثم االجتنادات الفقنية المعتبرةزماننا، وإنما هي راجعة إلى النصوص الشرعية ا

وِف{ را عب لهيبِننَّ بِالبمه لهنانَّ ِمثبلا الَِّذي عه قًًا"ملسو هيلع هللا ىلص ، وقوله19ربنا الباري: }وه لهيبِننَّ حه مب عه لهكا ، وه مب لهيبكا إِنَّ لهنانَّ عه وقد ، 11: "وه

أهتاِحبُّها لمن استأذنه في الزنا: " ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ومنهالمواواة مطية للدعوة كما في باب الحرمات  ملسو هيلع هللا ىلصجعل الرسول 

: أهفهتاحِ  ، قهاله نهاتِِنمب اله النَّاسا ياِحبُّونهها أِلامَّ : وه . قهاله كه اءه لهنِي ّللاا فِده عه ّللاِ جه : اله وه ؟ قهاله كه ّللاِ يها أِلامِّ : اله وه ؟ قهاله بُّها اِلببنهتِكه

. قهاله  كه اءه لهنِي ّللاا فِده عه ساوله ّللاِ جه . ره كه اءه لهنِي ّللاا فِده عه ّللاِ جه : اله وه ؟ قهاله تِكه : أهفهتاِحبُّها أِلاخب ، قهاله اله النَّاسا ياِحبُّونهها لِبهنهاتِِنمب : وه

لهنِي ّللاا فِده  عه ّللاِ جه : اله وه ؟ قهاله تِكه مَّ : أهفهتاِحبُّها لِعه ، قهاله اتِِنمب وه اله النَّاسا ياِحبُّونهها أِلهخه : وه . قهاله كه اله النَّاسا ياِحبُّونهها اءه : وه قهاله

اله النَّاسا ياِحبُّ  : وه . قهاله كه اءه لهنِي ّللاا فِده عه ّللاِ جه : اله وه ؟ قهاله الهتِكه : أهفهتاِحبُّها لِخه ، قهاله اتِِنمب مَّ تِِنمب لِعه االه  ،"ونهها لِخه

                                                           

 من سورة اَسسراء. 19اآلية  / 1

 من سورة النحل. 01اآلية  / 2

 من سورة غافر. 19اآلية  / 3

 من سورة النجم. 15و 11اآليتان  / 1

 من سورة النواء. 123اآلية  / 5

 من سورة طه. 190اآلية  / 0

 من سورة النحل. 50و 58اآليتان  / 1

 من سورة الزخرف. 10اآلية  / 8

 من سورة التكوير. 0و 8اآليتان  / 0

 من سورة البقرة. 220اآلية  / 19

ِديثا  / 11 ، حه ِريِّينه نهِد الببهصب وب لا ما قهاِشيِّ  أخرجه اَسمام أحمد في مونده: أهوَّ ةه الرَّ رَّ مِّ أهبِي حا  .عه
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تَّى ياِحبَّ أِلهِخيِه  : "اله ملسو هيلع هللا ىلصومنه قوله  المعنوياتفي  قمم المواواة فجعلناالشرع الحكيم كما تجاوز   مب حه داكا ِمنا أهحه ياؤب

ا ياِحبُّ لِنهفبِوِه" مه
 َّلل رب العالمين.والحمد  .1

الوعي في اَسصالم وتحقيق المصالح كلما ظنرت المضار وانتشرت المفاسد، وهذا مننج األنبياء والمرسلين (ـ م

إِنب }عيب على نبينا وعليه الصالة والوالم: لحكمة من بعثتنم وإرسالنم، قال ربنا عن المقالة الخالدة لشاوهو 

إِلهيبِه أانِيبا  لبتا وه كَّ لهيبِه تهوه ِ عه فِيقِي إاِلَّ بِاَّللَّ ا تهوب مه تا وه تهطهعب ا اسب مه مه اله صب ِ وهو يندف إلى  ملسو هيلع هللا ىلصوقال نبينا ، 2{أاِريدا إاِلَّ اَسب

وا ِمنِّي تهِعيشاو إصالم المنظومة االقتصادية الوائدة يومئذ: عا مه وا، "اسب وا، أهاله اله تهظبلِما وا، أهاله اله تهظبلِما ا، أهاله اله تهظبلِما

إِ  وٌع، وه ضا وب اِهلِيَِّة مه انه فِي البجه إِنَّ كالَّ ِربًا كه ِرٍئ إاِلَّ بِِطيِب نهفبٍس ِمنبها، وه الا امب له ِربًا إِنَّها اله يهِحلُّ مه ى أهنَّ أهوَّ نَّ ّللاه قهضه

بَّاسِ  عا، ِربها البعه " إلى أن بوط يديه فقال: "أهاله  ياوضه اله تاظبلهماونه ، وه ونه ، اله تهظبلِما مب الِكا وه وسا أهمب ءا مب را طَّلِِب، لهكا ببِد البما ببِن عه

بَّ ما  ، فهإِنَّها را ائِبه اِهدا البغه : لِيابهلِِّغ الشَّ ؟ ثامَّ قهاله تا ؟ أهاله ههلب بهلَّغب تا ؟ أهاله ههلب بهلَّغب تا اِمٍع"بهلٍَّغ ههلب بهلَّغب دا ِمنب سه عه ، وقد فشا 3أهسب

 هذا الطاعون اليوم أكثر من سابقه حتى غدا الناس يذوقون عاقبته ويتجرعون ألم الوحت الذي كوبته أيدينم

ا يهقا ؛ قال ربنا: إال فريقا من المؤمنينفاتبعوه فصدق علينم إبليسا ظنه  مه ونه إاِلَّ كه بها اله يهقاوما لاونه الرِّ وما }الَِّذينه يهأبكا

بها{ ا الببهيبعا ِمثبلا الرِّ لِكه بِأهنَّنامب قهالاوا إِنَّمه يبطهانا ِمنه البمهسِّ ذه بَّطاها الشَّ ه  1الَِّذي يهتهخه ناوا اتَّقاوا ّللاَّ إلى قوله: }يها أهيُّنها الَِّذينه آمه

لا  ِمنِينه فهإِنب لهمب تهفبعه ؤب نبتامب ما بها إِنب كا ا بهقِيه ِمنه الرِّ وا مه را ذه مب وه الِكا وه وسا أهمب ءا مب را إِنب تاببتامب فهلهكا ساولِِه وه ره ِ وه ٍب ِمنه ّللاَّ رب ناوا بِحه وا فهأبذه

} اله تاظبلهماونه ونه وه  .5اله تهظبلِما

هذا الجانب؛ ألنه أصبح في وقتنا الراهن في أمس الحاجة إلى اَسصالم ومحاربة المفاسد وقد أشرنا إلى 

تى العدالة االجتماعية من خالله إال بترك المحرمات من ربا واستغالل ونصب التي ألمت به، فال يمكن أن تتأ

، فاَسصالم بال ريب دعامة من واحتيال وسلوك المعروف والقرض الحون وعدم التشوف لما في أيدي اآلخر

 . والحمد َّلل رب العالمين.الدعائم

من يضع لنم ضعه؛ ألن العباد خلق ّللا وهو بضوابط الشرع الحكيم والموضوعة بو المقيدة والمنضبطة الحرية (ـخ

، فنذا األصل أيضا مما تنبني عليه العدالة االجتماعية، وأنتم ال تعلمونعلم أوجه الحرية في ديننم ودنياهم وّللا ي

وهو أصل عظيم قل من يفنمه؛ إذ الغرض من تنزيل الشريعة المطنرة أن يكون الناس عبادا َّلل اختيارا كما هم 

وهنا نقر بوبقية اَسسالم َسخراج الناس من الرقية إلى الحرية كما أخرجنم سلفا من ذل اضطرارا،  عباد ّللا

 فبدأ بتحرير الفطرة الممووخة من عبادة غير ّللا الواحد القنار؛العبودية إلى عز الطاعة؛ 

قِّ لِياظبِنره }قال ربنا:       ِديِن البحه ساولهها بِالبنادهى وه له ره سه ِنيًداهاوه الَِّذي أهرب ِ شه فهى بِاَّللَّ كه لِِّه وه يِن كا لهى الدِّ ، }يها أههبله 0{ها عه

ثِي نب كه فاو عه يهعب فاونه ِمنه البِكتهاِب وه نبتامب تاخب ا كا ثِيًرا ِممَّ ساولانها يابهيِّنا لهكامب كه مب ره كا اءه ِكتهاٌب البِكتهاِب قهدب جه ِ ناوٌر وه مب ِمنه ّللاَّ كا اءه ٍر قهدب جه

بِيٌن يهنبِدي  يهنبِديما نِِه وه اِت إِلهى النُّوِر بِإِذب نامب ِمنه الظُّلامه ِرجا ياخب ِم وه باله الوَّاله انهها سا وه ِن اتَّبهعه ِرضب ا مه اٍط بِِه ّللاَّ ِنمب إِلهى ِصره

                                                           

 سبق تخريجه. / 1

 من سورة هود. 88اآلية  / 2

لا ما  / 3 ِديثا أخرجه اَسمام أحمد في مونده: أهوَّ ، حه ِريِّينه نهِد الببهصب قهاِشيِّ  وب ةه الرَّ رَّ مِّ أهبِي حا  .عه

 من سورة البقرة. 211اآلية  / 1

 من سورة البقرة. 218و 211اآليتان  / 5

 من سورة الفتح. 28اآلية  / 0
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تهقِيٍم{  وب ما
شرع أحكام الكفارات وأدرج فينا عتق الرقاب كما أنه حث على ذلك بأنواع المرغبات فجعلنا من ، ثم 1

ها : "ملسو هيلع هللا ىلصخير البرية حيث قال القربات  جه تَّى فهرب ًوا ِمنه النَّاِر، حه ٍو ِمنبها عاضب ا بِكالِّ عاضب تهقه ّللاَّ ةً، أهعب لِمه وب قهبهةً ما تهقه ره نب أهعب مه

ِجهِ  عمرو بن العاص رضي واليه على مصر لالقوية الجريئة مقولته ، وَّلل در الفاروق رضي ّللا عنه في 2"بِفهرب

تهى اسب : "ّللا عنه ارً مه ره نهاتانامب أهحب تبنامب أامَّ لهده قهدب وه تاما النَّاسه وه بهدب ، فالعبودية مكروهة في البشر كما قال الواسة عمر 3"تهعب

وّللا  .واستضعاف الولدانوكأني به يومئ إلى ما استفحل في زمننا اليوم من قنر الرجال واستحياء النواء 

 الموتعان.

من ذلك  الحريات األساسية التي كفلنا اَسسالم للبشر عقيدة وشريعةإلى  في هذا المقام وتجدر اَسشارة 

فارب }قول ربنا:  اءه فهلبيهكب نب شه مه ِمنب وه اءه فهلبياؤب نب شه مب فهمه بِّكا قُّ ِمنب ره قاِل البحه لُّنامب }، 1{وه ِض كا هرب نب فِي األب نه مه مه بُّكه آله اءه ره لهوب شه وه

ِرها النَّاسه  ِميًعا أهفهأهنبته تاكب لهى الَِّذينه جه سه عه جب لا الرِّ عه يهجب ِ وه ِن ّللاَّ ِمنه إاِلَّ بِإِذب انه لِنهفبٍس أهنب تاؤب ا كه مه ِمنِينه وه ؤب تَّى يهكاوناوا ما اله حه

قِلاونه  اله أهنها}، 5{يهعب بادا وه ا أهعب ابِداونه مه اله أهنبتامب عه باداونه وه ا تهعب بادا مه ونه اله أهعب افِرا اله أهنبتامب  قالب يها أهيُّنها البكه تامب وه بهدب ا عه ابٌِد مه عه

لِيه ِدينِ  مب وه مب ِديناكا بادا لهكا ا أهعب ابِداونه مه {، 0{عه ِمنِينه ؤب ى تهنبفهعا البما ره كب رب فهإِنَّ الذِّ كِّ ذه لاوٍم وه ا أهنبته بِمه نبنامب فهمه لَّ عه رب إِنب  1}فهتهوه كِّ }فهذه

شهى  نب يهخب يهذَّكَّرا مه ى سه ره كب ِت الذِّ قهى{نهفهعه هشب نَّبانها األب يهتهجه وه
يبِطٍر{8 لهيبِنمب بِماصه ته عه ٌر لهوب كِّ ذه ا أهنبته ما رب إِنَّمه كِّ فنذا كله ، 0، }فهذه

  ما سبيله العدل وإقرار لعين الحق.م

نه أهزب }وقوله عز وجل:  لاوهانَّ أهنب يهنبِكحب ضا لهنانَّ فهاله تهعب نه أهجه اءه فهبهلهغب ا طهلَّقبتاما النِّوه إِذه ا بهيبنهنامب وه وب اضه ا تهره نانَّ إِذه اجه وه

أهطب  مب وه كهى لهكا مب أهزب لِكا ِخِر ذه ِم اآلب البيهوب ِ وه ِمنا بِاَّللَّ مب ياؤب انه ِمنبكا نب كه ظا بِِه مه لِكه ياوعه وِف ذه را عب أهنبتامب اله بِالبمه لهما وه ا يهعب ّللاَّ نهرا وه

ونه  لهما هيِّما أهحه ": ملسو هيلع هللا ىلص، وقول خير البرية 19{تهعب لِيِّنها، قُّ األب اتانها بِنهفبِونها ِمنب وه مه نانها صا إِذب نا فِي نهفبِونها، وه تهأبذه را تاوب الببِكب ، 11"وه

نِي اببنه أهخِ وعن عائشة رضي ّللا عننا أن فتاة دخلت علينا فقالت: " جه وَّ تهها إِنَّ أهبِي زه ِويوه فهعه بِي خه أهنها  يِه لِيهرب وه

تَّى يه  لِِوي حه : اجب اِرههةٌ، قهالهتب بهرب كه لَّمه فهأهخب سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه ساولا ّللاِ صه اءه ره ، فهجه لَّمه سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه له أبتِيه النَّبِيُّ صه سه تاها فهأهرب

اإِلهى أهبِينها  عه ره إِلهيبنهافهده همب له األب عه لهِكنِّ ها فهجه نهعه أهبِي، وه ا صه تا مه زب ساوله ّللاِ قهدب أهجه : يها ره اِء ِمنه ، فهقهالهتب لهمه أهلِلنِّوه تا أهنب أهعب دب ي أهره

ٌء؟ ِر شهيب همب اٌم زوج ابنته وهي كارهة ،12"األب  عليه وسلم، ّللا لنبي صلىا ، فأتتوعند أحمد أن رجال يقال له ِخده

                                                           

 من سورة المائدة. 18و 11و 10اآليات  / 1

اتِ  / 2 فَّاره لِ  أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا كه اِن، بهابا قهوب قهبهٍة{ ]المائدة:  األهيبمه ِريرا ره الهى: }أهوب تهحب ِ تهعه ّللاَّ

كهى80 قهاِب أهزب أهيُّ الرِّ  .[ وه

، المجلس القصة بتمامنا في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه البن الجوزي رحمه ّللا / 3

 .00و 08م(. ص: 2913هـ/1135عة األولى سنة )األعلى للشؤون اَسسالمية ـ مملكة البحرين، الطب

 من سورة الكنف. 20اآلية  / 1

 من سورة يونس. 199و 00اآليتان  / 5

 سورة الكافرون. / 0

 من سورة الذاريات. 55و 51اآليتان  / 1

 من سورة األعلى. 11و 19و 0اآليات  / 8

 من سورة الغاشية. 22و 21اآليتان  / 0

 بقرة.من سورة ال 239اآلية  / 19

اِم، بهابا  / 11 ا أخرجه اَسمام مالك في موطئه: ِكتهابا النِّكه هيِِّم فِي أهنبفاِوِنمه األب ِر وه اِن الببِكب تِئبذه  .اسب

نها / 12 جا وِّ را يازه اِم، الببِكب اِرههةٌ  أخرجه اَسمام النوائي في سننه: ِكتهابا النِّكه ِهيه كه  .أهباوهها وه
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لَّ ": فقالت  ساولا ّللاِ صه دَّ ره : "فهره اِرههةٌ. قهاله أهنها كه نِي وه جه وَّ ساوله ّللاِ، إِنَّ أهبِي زه امه أهبِينهايها ره لَّمه نِكه سه لهيبِه وه وفي  ،1"ى ّللاا عه

ى بهيبنهنامب }مجاالت الرأي قول ربنا:  هامب شاوره را أهمب ه }، 2{وه ِ إِنَّ ّللاَّ لهى ّللاَّ كَّلب عه ته فهتهوه مب زه ا عه ِر فهإِذه همب هامب فِي األب اِورب شه وه

لِينه  كِّ تهوه   حضارة الراقية. والحمد َّلل رب العالمين.وال، ألن ذلك مبدأ من مبادئ الحياة 3{ياِحبُّ البما

 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 

 ن خالل ما يلي:نعمل في هذا المحور على لفت االنتباه إلى بعضنا م

 الفقرة األولى: التحديات المادية

اَسعراض عن الذكر والدستور اَسلني المصلح للفرد وللمجتمع والصالح لكل زمان ومكان، فاَسعراض عنه قطعا  أ(ـ

قال جالب للنقم والمحن موقع في الشرك والظلم والفتن تصيب الخاصة كما تصيب العامة والصالح كما الطالح؛ 

مه  ٍل ربنا: }وه اله لِيهاءا أاولهئِكه فِي ضه لهيبسه لهها ِمنب داونِِه أهوب ِض وه هرب ِجٍز فِي األب عب ِ فهلهيبسه بِما اِعيه ّللاَّ بِيٍن{نب اله ياِجبب ده ما
وما ، 1

ا ِجئبتهنها بِبه ألقوام األوه أصاب ا ا ل ما أصابنم إال بالعصيان والتمرد والعناد والتكبر؛ قال ربنا: }قهالاوا يها هاودا مه مه يِّنهٍة وه

} ِمنِينه ؤب نا لهكه بِما ا نهحب مه لِكه وه نب قهوب نا بِتهاِرِكي آلِنهتِنها عه اكه فِينها 5نهحب إِنَّا لهنهره ا تهقاولا وه ثِيًرا ِممَّ ا نهفبقهها كه يببا مه ، }قهالاوا يها شاعه

ِزيٍز{ لهيبنها بِعه ا أهنبته عه مه نهاكه وه مب جه هبطاكه لهره اله ره لهوب ِعيفًا وه ضه
ونه ههذها }، 0 افِرا نبِذٌر ِمنبنامب فهقهاله البكه هامب ما اءه ِجباوا أهنب جه بهلب عه

ِعنبده  ضا ِمنبنامب وه هرب ا تهنبقاصا األب نها مه لِمب ٌع بهِعيٌد قهدب عه جب لِكه ره ابًا ذه نَّا تاره كا ا ِمتبنها وه ِجيٌب أهإِذه ٌء عه باوا شهيب ذَّ فِيظٌ بهلب كه نها ِكتهاٌب حه

ا جه  قِّ لهمَّ ِريجٍ بِالبحه ٍر مه هامب فهنامب فِي أهمب نها ِمنب }، 1{اءه مب أههبلهكب ِشقهاٍق كه ٍة وه وا فِي ِعزَّ فهرا ِر بهِل الَِّذينه كه كب آِن ِذي الذِّ البقارب ص وه

ونه  افِرا قهاله البكه نبِذٌر ِمنبنامب وه هامب ما اءه ِجباوا أهنب جه عه نهاٍص وه ته ِحينه مه اله ا وه وب ٍن فهنهاده له  قهببلِِنمب ِمنب قهرب عه اٌب أهجه ذَّ اِحٌر كه ا سه ههذه

اٌب{ ٌء عاجه ا لهشهيب اِحًدا إِنَّ ههذه لِنهةه إِلهنًا وه  . . اآليات8اآلب

وقد كثر في زمننا هذا اَسعراض حتى أصبح مشركوه أعظم شركاً من األولين؛ ألن األولين كانوا 

في الرخاء والشدة عياذا باَّلل من  يخلصون َّلل في الشدة ويشركون في الرخاء، أما مشركو زماننا فشركانم دائم

اهامب إِلهى  ا نهجَّ ينه فهلهمَّ لِِصينه لهها الدِّ خب ه ما ا ّللاَّ وا عه ِكباوا فِي البفالبِك ده ا ره ِركاونه ذلك؛ والدليل قوله تعالى: }فهإِذه ا هامب ياشب الببهرِّ إِذه

لهما  فه يهعب وب وا فهوه تَّعا لِيهتهمه ا آتهيبنهاهامب وه وا بِمه فارا {لِيهكب  . فأي إعراض أعجب من هذا؟ فإنا َّلل وإنا إليه راجعون.0ونه

وعدم الوير على الجادة، لذلك فإن أناسي زماننا أعظم بخال  االعتناء بالمظنر أكثر من الجوهرو تضييع حدود ّللا ب(ـ

 وقترا من األولين؛

                                                           

ِديثا أخرجه اَسمام أحمد في مونده: م / 1 لَّمه  وند النواء، حه سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه نب النَّبِيِّ صه اٍم عه اءه بِنبِت ِخذه نبوه  .خه

 من سورة الشورى. 35اآلية  / 2

 من سورة آل عمران. 150اآلية  / 3

 من سورة األحقاف. 31اآلية  / 1

 من سورة هود. 53اآلية  / 5

 من سورة هود. 01اآلية  / 0

 من سورة ق. 5ـ  1ـ  3ـ  2اآليات  / 1

 من سورة ص. 1ـ  3ـ  2ـ  1اآليات  / 8

 من سورة العنكبوت. 00و 05اآليتان  / 0
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قبل المظاهر وأنفقوا في قليل وفي  ألن األولين كانوا وقافين عند حدود َّلل فلم يضيعوها وأولوا العناية للورائر        

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.

ه قال عن ابن موعود رضي ّللا عنه أنوالدليل ما ورد عند اَسمام مالك قدس ّللا روحه في موطئه 

وفاها  را يَّعا حا تاضه آِن، وه داودا البقارب فهظا فِيِه حا ها، تاحب اؤا ها، قهلِيٌل قارَّ ثِيٌر فاقهنهاؤا اٍن كه مه نب َسنوان: "إِنَّكه فِي زه ثِيٌر مه ، كه أهلا نب يهوب ، قهلِيٌل مه

طببهةه  ونه البخا را يهقبصا ةه، وه اله ِطي، ياِطيلاونه فِيِه الصَّ ونه  ،ياعب الهنا  يابهدُّ مه اٌن قهلِيٌل أهعب مه لهى النَّاِس زه يهأبتِي عه سه ، وه ائِِنمب مب قهببله أههبوه

وفا ا را فهظا فِيِه حا ها، ياحب اؤا ثِيٌر قارَّ ها، كه ها،فاقهنهاؤا داودا يَّعا حا تاضه آِن وه ِطي، ياِطيلاونه فِيِه  لبقارب نب ياعب ، قهلِيٌل مه أهلا نب يهوب ثِيٌر مه كه

طب  اله البخا ونه الصَّ را يهقبصا " ةه،بهةه، وه الِِنمب مه هامب قهببله أهعب اءه ونه فِيِه أههبوه يابهدُّ
1. 

نَّاٌت هي أحق بالزمن األول: وقال ربنا في أوصاف  بِِّنمب جه ا ِعنبده ره لِكامب لِلَِّذينه اتَّقهوب يبٍر ِمنب ذه مب بِخه نهبِّئاكا }قالب أهؤا

اجٌ  وه أهزب الِِدينه فِينها وه هنبنهارا خه تِنها األب ِري ِمنب تهحب بَّنها إِنَّنها  تهجب ا بهِصيٌر بِالبِعبهاِد الَِّذينه يهقاولاونه ره ّللاَّ ِ وه اٌن ِمنه ّللاَّ وه ِرضب ةٌ وه طهنَّره ما

نبفِقِينه وه  البما البقهانِتِينه وه اِدقِينه وه الصَّ ابِِرينه وه ابه النَّاِر الصَّ ذه قِنها عه ناوبهنها وه فِرب لهنها ذا نَّا فهاغب ه آمه فِِرينه بِاألب تهغب وب اِر{البما حه ، وقال 2سب

ِونِينه  حب لِكه ما اناوا قهببله ذه بُّنامب إِنَّنامب كه ا آتهاهامب ره ياوٍن آِخِذينه مه عا نَّاٍت وه تَّقِينه فِي جه ا  أيضا: }إِنَّ البما اناوا قهلِياًل ِمنه اللَّيبِل مه كه

قٌّ  الِِنمب حه وه فِي أهمب ونه وه فِرا تهغب اِر هامب يهوب حه هسب بِاألب ونه وه عا وِم{ يهنبجه را حب البمه ائِِل وه  .3لِلوَّ

رأس كل الباليا والمصائب انطالقا من قول وآفة القصد و الطبع الخبيث ، وهماأتلف ّللا من أموك البخل والشح (ـت

اتَّقاوا الشُّ خير البرية صلى ّللا عليه وسلم: " ِة، وه مه البقِيهامه اٌت يهوب ، فهإِنَّ الظُّلبمه ظالامه الظُّلبمه مب وه نب إِيَّاكا حَّ أههبلهكه مه ، فهإِنَّ الشُّ حَّ

نامب  اِرمه حه لُّوا مه تهحه اسب ، وه هامب اءه فهكاوا ِدمه لهى أهنب سه لهنامب عه مه ، حه مب انه قهببلهكا  ، 1"كه

انه قهببله وفي لفظ: "        نب كه حَّ أههبلهكه مه ، فهإِنَّ الشُّ حَّ مب والشُّ إِيَّاكا ةِ وه هامب بِالبقهِطيعه ره ، أهمه مب أهمه فهقهطه  كا وا، وه لِ عا هامب بِالبباخب لاوا، فهبهخِ  ره

ورِ  هامب بِالبفاجا ره أهمه وا وه را {ل ربنا: وفي ذمه يقو، 5"فهفهجه حَّ هنبفاسا الشُّ ِت األب ِضره أاحب تهااًل ، 0}وه خب انه ما نب كه ه اله ياِحبُّ مه }إِنَّ ّللاَّ

ونه  تاما يهكب ِل وه ونه النَّاسه بِالبباخب را يهأبما لاونه وه وًرا الَِّذينه يهببخه الَِّذينه  فهخا ِنينًا وه ابًا ما ذه افِِرينه عه نها لِلبكه تهدب أهعب لِِه وه ا ِمنب فهضب ا آتهاهاما ّللاَّ مه

يبطهانا  ِن الشَّ نب يهكا مه ِخِر وه ِم اآلب اله بِالبيهوب ِ وه ِمناونه بِاَّللَّ اله ياؤب الهنامب ِرئهاءه النَّاِس وه وه اءه قهِرينًا{يانبفِقاونه أهمب قال جل ، و1لهها قهِرينًا فهوه

لَّ  نب يهتهوه مه ِل وه ونه النَّاسه بِالبباخب را يهأبما لاونه وه وٍر الَِّذينه يهببخه تهاٍل فهخا خب ا اله ياِحبُّ كالَّ ما ّللاَّ نِيُّ وعال: }وه ه هاوه البغه  فهإِنَّ ّللاَّ

ِميدا{ أهنَّ ": ّللا عنهفعن أنس بن مالك رضي وما أكثر ما كان يتعوذ صلى ّللا عليه وسلم من البخل والشح ، 8البحه

تَّى أه  نِي حه ما دا مب يهخب انِكا الهًما ِمنب ِغلبمه ةه: التهِمسب غا لَّمه قهاله أِلهبِي طهلبحه سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه جه بِي النَّبِيَّ صه ره ، فهخه يببهره جه إِلهى خه را خب

ما  دا نبتا أهخب ، فهكا لامه اههقبتا الحا الهٌم ره أهنها غا ِدفِي، وه رب ةه ما ،  أهباو طهلبحه له ا نهزه لَّمه إِذه سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه ِ صه ساوله ّللاَّ  ره

                                                           

فهِر،  / 1 ِة فِي الوَّ اله ِر الصَّ ةِ أخرجه اَسمام مالك في موطئه: ِكتهابا قهصب اله اِمِع الصَّ  .بهابا جه

 من سورة آل عمران. 11و 10و 15اآليات  / 2

 من سورة الذاريات. 10ـ  18ـ  11ـ  10ـ  15اآليات  / 3

ابِِر ببنِ  / 1 نهدا جه وب ابهِة، ما حه ثِِرينه ِمنه الصَّ كب نهدا البما وب نبها  أخرجه اَسمام أحمد في مونده: ما ِضيه ّللاا عه ببِد ّللاِ ره  .عه

ابهِة،  / 5 حه ثِِرينه ِمنه الصَّ كب نهدا البما وب ببِد ّللاِ ببنِ أخرجه اَسمام أحمد في مونده: ما نهدا عه وب ِضيه ّللاا  ما اِص ره ِرو ببِن البعه مب عه

ا نبنامه  .عه

 من سورة النواء. 121اآلية  / 0

 من سورة النواء. 38و 31اآليتان  / 1

 من سورة الحديد. 23و 22اآليتان  / 8
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الباخب         ِل، وه الكهوه ِز وه جب العه ِن، وه زه الحه وذا بِكه ِمنه النهمِّ وه : اللَّنامَّ إِنِّي أهعا ثِيًرا يهقاولا ها كه عا مه نبتا أهسب يبِن، فهكا لهِع الدَّ ضه ببِن، وه الجا ِل وه

الِ  جه لهبهِة الرِّ غه   .1"وه

با : "ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال اليوم يذهبون سفاال سفاال قلت األمانة، واشتد الشح، فإنا َّلل وإنا إليه راجعون فالناس يهتهقهاره

: القهتبلا القهتبلا  ؟ قهاله جا ا النهرب مه . قهالاوا: وه جا ثارا النهرب يهكب ، وه حُّ يالبقهى الشُّ ، وه لا مه يهنبقاصا العه ، وه انا مه ، فعيب إذن أن يجمع 2"الزَّ

حُّ ملسو هيلع هللا ىلصيمان والشح فنو كمن يجمع بين خبيث وطيب قلما يجتمعان؛ يقول خير البرية المولم بين اَس تهِمعا الشُّ : "اله يهجب

لٍِم" وب ٍل ما جا ِف ره وب انا فِي جه يمه ِ اَسب وه
3. 

المال في الحقيقة إنما هو مال ّللا، والعبد ما هو إال موتخلف فيه ينتفع به ويتركه خلفه ال وقد الحظنا أن 

مب : في ترغيب لطيف ؛ لذلك قال ربنارث األرض ومن علينالة ثم ّللا يمحا لهكا عه ا جه أهنبفِقاوا ِممَّ ساولِِه وه ره ِ وه }آِمناوا بِاَّللَّ

بِيٌر{ ٌر كه أهنبفهقاوا لهنامب أهجب مب وه ناوا ِمنبكا لهفِينه فِيِه فهالَِّذينه آمه تهخب وب ما
ِ ، وكذا في قوله: }1 ناوا بِاَّللَّ لهيبِنمب لهوب آمه ا عه اذه مه ِخِر  وه ِم اآلب البيهوب وه

إِنب ته  ٍة وه رَّ ه اله يهظبلِما ِمثبقهاله ذه لِيًما إِنَّ ّللاَّ ا بِِنمب عه انه ّللاَّ كه ا وه قهناما ّللاَّ زه ا ره أهنبفهقاوا ِممَّ ًرا وه نبها أهجب ِت ِمنب لهدا ياؤب اِعفبنها وه نهةً ياضه وه كا حه

ِظيًما  .5{عه

من فضل ّللا عليه، فعجبا له كل العجب إذ يمنع فضل ّللا  كيف يعقل أن يبخل اَسنوان بما هووبعد هذا 

 إلى ّللا صائر؛ وماله وهوله وال صانع وال هو خالق ليس في ملكه  بماويبخل 

ا ِمنب وقد غفل الناس عن هذه الحقيقة التي صورها ربنا صورة وعيد فقال:   ا آتهاهاما ّللاَّ لاونه بِمه بهنَّ الَِّذينه يهببخه وه اله يهحب }وه

اثا الوَّ فه  ِ ِميره َّلِلَّ ِة وه مه البقِيهامه ا بهِخلاوا بِِه يهوب قاونه مه ياطهوَّ يبًرا لهنامب بهلب هاوه شهرٌّ لهنامب سه لِِه هاوه خه ا ضب ا بِمه ّللاَّ ِض وه هرب األب اِت وه اوه مه

بِيٌر{ لاونه خه مه  ."مموكا تلفا اللنم اعط منفقا خلفا واعط" :الجرم إذ اقتدينا بالمالئكة الكرام فقلناف .0تهعب

القيم والمبادئ الوليمة المننج الوليم ويراعى فيه و عدم توزيع الثروات توزيعا عادال يراعى فيه كل ذي حق، (ـث

ى فهلِلَِّه } التي حث علينا ربنا من ذلك قوله عز وجل في أحكام قوم الفيء: ساولِِه ِمنب أههبِل البقاره لهى ره ا عه ا أهفهاءه ّللاَّ مه

ساولِ  لِلرَّ مب وه  وه نِيهاِء ِمنبكا هغب يب اله يهكاونه داولهةً بهيبنه األب بِيِل كه اببِن الوَّ اِكيِن وه وه البمه ى وه البيهتهامه بهى وه لِِذي البقارب ساولا وه ما الرَّ ا آتهاكا مه

ِديدا البِعقهاِب{ ه شه ه إِنَّ ّللاَّ اتَّقاوا ّللاَّ نبها فهانبتهناوا وه مب عه ا نهنهاكا مه ذاوها وه يوتند على  المال العامتقويم  ذ من هذا أن فيؤخ، 1فهخا

 اللبنات األساسية اآلتية:

  :ساوِل }التكافل واَسحوان، انطالقا من قوله سبحانه لِلرَّ ى فهلِلَِّه وه ساولِِه ِمنب أههبِل البقاره لهى ره ا عه ا أهفهاءه ّللاَّ مه

بِيلِ  اببِن الوَّ اِكيِن وه وه البمه ى وه البيهتهامه بهى وه لِِذي البقارب  {.وه

  :العدل االقتصادي، انطالقا من قول ربنا{.} مب نِيهاِء ِمنبكا هغب  كهيب اله يهكاونه داولهةً بهيبنه األب

  :اتَّقاوا }االمتثال والرضى، انطالقا من قوله عز وجل نبها فهانبتهناوا وه مب عه ا نهنهاكا مه ذاوها وه ساولا فهخا ما الرَّ ا آتهاكا مه وه

ِديدا ا ه شه ه إِنَّ ّللاَّ  لبِعقهاِب{.ّللاَّ

                                                           

يهِر، بهابا  / 1 الوِّ ةِ  أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا الِجنهاِد وه مه بِيٍّ لِلبِخدب ا بِصه زه نب غه  .مه

لاقِ  / 2 ِن الخا وب ِل. أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا األهدهِب، بهابا حا ها ِمنه الباخب ره ا ياكب مه اِء، وه الوَّخه  وه

ابهِة،  / 3 حه ثِِرينه ِمنه الصَّ كب نهدا البما وب نبها أخرجه اَسمام أحمد في مونده: ما ِضيه ّللاا عه ةه ره يبره نهدا أهبِي هاره وب  .ما

 ورة الحديد.من س 1اآلية  / 1

 من سورة النواء. 19و 30اآليتان  / 5

 من سورة آل عمران. 189اآلية  / 0

 من سورة الحشر. 1اآلية  / 1
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فقدان احترام الحقوق الفردية والمجتمعية، ونذكر في هذا الصدد حقوق المولم على المولم وكذا الحقوق المتبادلة  (ـج 

دُّ من ذلك ما رسم النبي صلى ّللا عليه وسلم بقوله: " المولم؛بين المولم وغير  ٌس: ره مب لِِم خه وب لهى الما لِِم عه وب قُّ الما حه

ِعيه  اِطسِ الوَّالهِم، وه ِميتا العه تهشب ِة، وه وه ابهةا الدَّعب إِجه نهائِِز، وه اتِّبهاعا الجه ِريِض، وه ةا المه ِ اله ، وقوله: "1"اده ّللاَّ ، وه ِمنا ِ اله ياؤب ّللاَّ وه

ِمنا يا  ِ اله ياؤب ّللاَّ ، وه ِمنا ائِقهها  ؤب ها بهوه ارا نا جه مه
: الَِّذي اله يهأب ِ؟ قهاله ساوله ّللاَّ نب يها ره مه : وه لِِم وقوله أيضا: "، 2"قِيله وب و الما لِما أهخا وب الما

ها  لِما اله ياوب ها وه مب ِمنب ﴿جاء في كتاب ربنا: ، و3"اله يهظبلِما وكا ِرجا لهمب ياخب يِن وه مب فِي الدِّ ِن الَِّذينه لهمب ياقهاتِلاوكا ا عه ما ّللاَّ اله يهنبنهاكا

تاقبِوطاوا إِلهيبِنمب إِنَّ  وهامب وه مب أهنب تهبهرُّ قبِوِطينه ِديهاِركا ه ياِحبُّ البما تحقيقه في كل ملة من ب يؤمرمما والقوط والبر ، 1﴾ّللاَّ

ى} قال ربنا: ؛الملل التَّقبوه لهى الببِرِّ وه ناوا عه اوه تهعه طِ }، وقال: 5{وه اءه بِالبقِوب ِ شانهده اِمينه َّلِلَّ ناوا كاوناوا قهوَّ  .0{يها أهيُّنها الَِّذينه آمه

عمى الذي يندم مبادئ التربية ويوقع الفرد والمجتمع في وحل يصعب الخروج منه، العكوف على التقليد األ (ـم

واعتمادها كأننا الصرم العظيم استيراد المناهج التربوية ما حصل لقادة المربين في واقعنا الحالي من ومن ذلك 

 الذي ال يغرقه الطوفان، 

زم فأصبح مولم اليوم ينرع وراء الماديات ولنقل إن أكبر مصيبة نتجت عن ذلك هو سلب الروم غذاءها الال    

 وناشئ على حب الذات وتزكية المظنر بالملذات وترك العمل وإصابة الندف فنوي بذلك القيمكأنه مخلد فينا 

 فإنا َّلل وإنا إليه راجعون. وتحقيق اَسيجابيات

الالعقالنية على الونن الكونية اَسهمال البشري للمجاالت البيئية والتجاسر على إحداث التغييرات االنوالخ و (ـخ

حياة بعض على  مما يوبب في انتشار األوبئة الفتاكة وفشو األمراض غير الموبوقة لينتج عن ذلك في األخير

 فنو من ظلم وطغيان الفرد على الجماعة حواب موت آخرين وغنى على حواب فاقة الضعفاء ومعاناتنم

ِملاوا ظهنهره الب }؛ قال ربنا: والجماعة على الفرد ضه الَِّذي عه بهتب أهيبِدي النَّاِس لِياِذيقهنامب بهعب وه ا كه ِر بِمه الببهحب ادا فِي الببهرِّ وه فهوه

ونه  ِجعا لَّنامب يهرب ويتضمن ذلك فواد العناصر البيئية من هواء وتربة وماء كما وكيفا، كل هذا وغيره من  1{لهعه

 الذي تعيشه الشعوب في مختلف بلدان العالم. المفاسد والمضار التي تبرز لنا مدى الظلم االجتماعي

الجشع واالحتكار واَسفراط في الملذات ...، وهذا كله من المفاسد التي تضر بأخالق الفرد والمجتمع وتعيق  (ـد

، فانعدام الوازع الديني والولطاني يتيح تواجد هذه وتقلب موازين الحياة الشك التكافل الصحيح بين البشر

ونه نظام الحوبة الذي فرضه ربنا في قوله: } ومن ذلك المضار را يهأبما يبِر وه ونه إِلهى البخه عا ةٌ يهدب مب أامَّ لبتهكانب ِمنبكا وه

} ونه فبلِحا أاولهئِكه هاما البما ِر وه نبكه ِن البما نه عه يهنبنهوب وِف وه را عب ، فنو من أنجع الوسائل لقطع دابر الذين ال يؤتون الناس 8بِالبمه

واستئصال الطبع الخبيث للمتنافوين الذين ال يحبون للناس ما يحبون ألنفونم؛ قال ربنا:  نقيرا وبنم طمع وننم

داوِر إِنَّ  ا فِي الصُّ له مه صِّ حا ا فِي البقاباوِر وه ثِره مه ا باعب لهما إِذه ِديٌد أهفهاله يهعب يبِر لهشه بِّ البخه إِنَّها لِحا بِيٌر{}وه ئٍِذ لهخه مه بَّنامب بِِنمب يهوب ره
0. 
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التنرب من أداء حقوق الفقراء والمحتاجين مما شأنه أن يوسع النوة بين الغني والفقير فيفضي إلى حرر والت (ـذ 

الظلم االجتماعي وانتشار الجريمة على نطاق واسع ناهيك عن الطبقية والفوارق االجتماعية واالقتصادية مما ال 

قهاتا }رحيم المتكفل بالضعفاء من عباده: يتالءم والحكمة اَسالهية الربانية المعلن عننا في قول ّللا ال ده ا الصَّ إِنَّمه

فِي سه  اِرِمينه وه البغه قهاِب وه فِي الرِّ لَّفهِة قالاوبانامب وه ؤه البما لهيبنها وه اِملِينه عه البعه اِكيِن وه وه البمه اِء وه ةً لِلبفاقهره بِيِل فهِريضه اببِن الوَّ ِ وه بِيِل ّللاَّ

ِكيمٌ  لِيٌم حه ا عه ّللاَّ ِ وه نِيهاِء  كهيب اله يهكاونه }، وقوله: 1{ِمنه ّللاَّ هغب {داولهةً بهيبنه األب مب  .2ِمنبكا

ففريضة الزكاة والصدقات التطوعية الجارية وغير الجارية مننج رباني لتحقيق التكافل الواجب 

أهنبفِقاوا }؛ قال ربنا: بين أفراد المجتمعوتعميم الخير والموتحب  وا وه أهِطيعا وا وه عا مه اسب تامب وه تهطهعب ا اسب ه مه يبًرا فهاتَّقاوا ّللاَّ خه

} ونه فبلِحا نب ياوقه شاحَّ نهفبِوِه فهأاولهئِكه هاما البما مه مب وه كفيلة بتحقيق وحدها وال يبالغ المرء إذا قال إن فريضة الزكاة ، 3أِلهنبفاِوكا

فني وسيلة ناجعة للحد من  كافل االقتصادي االجتماعي،نوبة هامة ومؤشر كبير قد يعادل ثمانين في المائة من الت

مفضي إلى المفاسد المتنوعة والضغينة التي يكننا الفقير تجاه الغني بله أن الفقر جاء مقرونا بالكفر الذي الفقر ال

اِب البقهببرِ " بقوله:دبر الصالة  ة يتعوذ منهلطالما كان خير البري ذه عه البفهقبِر، وه فبِر، وه وذا بِكه ِمنه البكا وكان ، 1"اللَّنامَّ إِنِّي أهعا

ِت الببِطه  اللَّنامَّ : "يقول وذا بِكه ِمنه البِخيهانهِة، فهإِنَّنها بِئبوه أهعا ِجيعا، وه وِع، فهإِنَّها بِئبسه الضَّ وذا بِكه ِمنه البجا  .5"انهةا إِنِّي أهعا

أن الناس خانوا عند ربنم ونووا حق إخواننم فذلنم ّللا وسلط علينم وللعادي والبادي  للعيانفقد ظنر 

من بني جلدتنم بأنواع الباليا، وأي ظلم اجتماعي أكبر من أن  ن أيدينم ومن خلفنمعدوا من غيرهم وابتلوا من بي

يوير الغني أمياال لينضم الطعام ويجول الفقير ويوير أمياال بحثا عما يود به جوعته ويوتر به عورته؟ فإنا َّلل وإنا 

 إليه راجعون.

حو دحض ما أنتجته الحضارات الوابقة مما يفضي االنوياق مع منظومة اقتصادية وأخالقية )العولمة( متجنة ن (ـر

ذلك على حواب الدين أو على  إلى رأسمالية تقصي الضعيف وترفع من شأن اَسنوان المادي الحداثي سواء كان

حواب تقاليد الشعوب وعاداتنا، وهو عين الظلم االجتماعي الذي تعيشه فئة عريضة من اَسنوانية عبر العالم من 

 .وما خفي أعظم والعزلة تصنيف في خانة التنميشحيث االضطناد وال

وجود ثغرات كبيرة إن لم نقل هشاشة في منظومة العدالة في وقتنا الراهن، يظنر ذلك من حيث عدم التيوير على  (ـز

المتقاضي في لجوئه للدعاوى وسلوكه للمواطر القضائية وكذا الحيف الذي يقع لبعضنم بوبب اعتماد قوانين 

ن النظم والتشريعات اَسسالمية الشيء الذي ال يكفل نوبة الحقوق ألصحابنا رغم رجحان البينات غير موتمدة م

وتضافر األدلة والحجج الشرعية، يضاف إلى ذلك عدم توفر األجنزة القضائية والجنات الموؤولة على آليات 

 ؛ية التابعة لهاالجتناد والتنزيل المحكم مما يفور لنا شرخا في ممارسة القضاء والمنن القضائ

                                                           

 من سورة التوبة. 09اآلية  / 1

 سبق تخريجه. / 2

 من سورة التغابن. 10اآلية  / 3

اِرثِ  / 1 ةه نافهيبِع ببِن البحه ره ِديثا أهبِي بهكه ، حه ِريِّينه نهدا الببهصب وب ةه. أخرجه اَسمام أحمد في مونده: ما لهده  ببِن كه

ِة. / 5 اذه تِعه اِب البِوتبِر، بهاٌب فِي ااِلسب  أخرجه اَسمام أبو داود في سننه: بهابا تهفبِريِع أهببوه
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ره بهيبنهنامب ثامَّ اله يهِجداوا فِي أه          ا شهجه وكه فِيمه ما كِّ تَّى ياحه ِمناونه حه بِّكه اله ياؤب ره ا قال ربنا تبارك وتعالى: }فهاله وه ًجا ِممَّ ره نبفاِوِنمب حه

لِيًما{ وا تهوب لِّما ياوه يبته وه  .1قهضه

 الفقرة الثانية: التحديات المعنوية

يم ما عظمه ّللا وتحقير ما حقره ّللا عز وجل، ومن ذلك الدنيا واآلخرة، فالعاقل يجعل الدنيا تعظقلة الوجل و أ(ـ

منينة ويتذكر زوالنا وفناءها كما يجعل اآلخرة همه وشغله الشاغل في كل حركاته وسكناته، ولذلك قال ربنا في 

لهعِ  نبيها إاِلَّ لهنبٌو وه يهاةا الدُّ ا ههِذِه البحه مه ﴾هذا المعنى: ﴿وه لهماونه اناوا يهعب انا لهوب كه يهوه ةه لهِنيه البحه ِخره اره اآلب إِنَّ الدَّ ، وقال: 2ٌب وه

اولهى﴾ يبٌر لهكه ِمنه األب ةا خه ِخره لهْلب  .3﴿وه

االستقامة على الملة الصحيحة تزكية النفس بووإدراك حقيقته وهذا الشعور ناتج عن التحلي باَسيمان 

ا جاء في األثر ، أوال والفرد والمجتمع ثانيا بين الفرد وذاته وهو من إقامة العدلوالدين القويم،  لَّى ّللاَّ "أهنَّ النَّبِيَّ صه

قِيقهةٌ  قٍّ حه : لِكالِّ حه قًًا. قهاله ِمنًا حه ؤب : ما ت؟ قهاله بهحب يبفه أهصب اِرثهةا، كه اِرثهةه: يها حه لَّمه قهاله لِحه سه لهيبِه وه : عه ؟ قهاله انِكه قِيقهةا إيمه ا حه ، فهمه

زه  ن فهتب نهفبِويعه ا  عه لَّى ّللاَّ بِّي. فهقهاله لهها النَّبِيُّ صه ِش ره رب أهنِّي نهاِظٌر إلهى عه كه ههبانها، وه ذه هها وه را جه ى ِعنبِدي حه تهوه نبيها؛ فهاسب  الدُّ

" مب فبت فهالبزه ره : عه لَّمه سه لهيبِه وه أنزل من الوماء  . فإذا كان اَسيمان في القلب حقا ظنر للمتبصر أن الدنيا وملذاتنا كماء1عه

فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيما تذروه الريام، وإذا كان مجازا قصر النظر؛ إذ لم تبلغ قوته إليه والحمد َّلل 

 رب العالمين.

ذكر ّللا عز وجل؛ فالقلوب إذا النت، النت األيدي فتعطي من غير حواب كأننا عطايا خلو الجوارم من  ب(ـ

ساوله ّللاِ أحديث  ويلفت إلى ذلكمودع،  ا ره نهاِجِرينه أهتهوب اءه البما لهيبِه بي هريرة رضي ّللا عنه: "أهنَّ فاقهره لَّى ّللاا عه صه

لَّمه  سه ا وه لهى، وه اِت البعا جه ثاوِر بِالدَّره ههبه أههبلا الدُّ ؟فهقهالاوا: ذه اكه ا ذه مه : وه قِيِم، فهقهاله لِّي،  لنَِّعيِم البما ا ناصه مه لُّونه كه قهالاوا: ياصه

ساوله ّللاِ صه وه  ، فهقهاله ره تِقا اله ناعب تِقاونه وه ياعب ، وه دَّقا اله نهتهصه قاونه وه دَّ يهتهصه ، وه وما ا نهصا مه ونه كه وما : يهصا لَّمه سه لهيبِه وه أهفهاله لَّى ّللاا عه

ته  مب وه بهقهكا نب سه ِركاونه بِِه مه يبئًا تادب مب شه كا لِّما مب أاعه كا ده نب بهعب بِقاونه بِِه مه اله يهكاو وب مب إاِلَّ مه وه له ِمنبكا ٌد أهفبضه ؟ نا أهحه تامب نهعب ا صه نهعه ِمثبله مه نب صه

داونه  مه تهحب ونه وه بِّرا تاكه ونه وه بِّحا : تاوه ساولا ّللاِ قهاله ةٍ  قهالاوا: بهلهى يها ره اله باره كالِّ صه ةً. دا رَّ ثِينه مه ثهاله ثًا وه الٍِح:  ثهاله قهاله أهباو صه

نهاِجرِ  اءا البما عه فاقهره جه ساوِل ّللاِ فهره لَّمه ينه إِلهى ره سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه لاوا  صه لبنها، فهفهعه ا فهعه اِل بِمه وه همب انانها أههبلا األب وه ِمعه إِخب فهقهالاوا: سه

" اءا نب يهشه تِيِه مه لا ّللاِ ياؤب لِكه فهضب : ذه لَّمه سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه ساوِل ّللاِ صه  .5ِمثبلهها، فهقهاله ره

 

                                                           

 من سورة النواء. 01اآلية  / 1

 من سورة العنكبوت. 01اآلية  / 2

 من سورة الضحى. 1اآلية  / 3

اِريُّ ، اءِ بهابا البحأخرجه اَسمام الطبراني في معجمه الكبير:  / 1 هنبصه الٍِك األب اِرثا ببنا مه . وهو في مصنف ابن أبي البحه

يهاشيبة:  ؤب الرُّ اِن وه يمه ِ محمد بن عبد ّللا أبي بكر بن العربي ، وقد ورد باللفظ المذكور عند القاضي ِكتهابا اَسب

لمية ـ بيروت، دار الكتب العفي كتابه أحكام القرآن،  هـ(513)ت رحمه ّللاالمعافري اَسشبيلي المالكي 

 .112، ص: 2ج:  م(،2993هـ/1121الطبعة الثالثة سنة )

بهيه  / 5 ِة وه اله ده الصَّ ِر بهعب كب بهاِب الذِّ تِحب ةه، بهابا اسب اله اِضِع الصَّ وه مه اِجِد وه وه اِن أخرجه اَسمام مولم في صحيحه: ِكتهابا البمه

 ِصفهتِِه.
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ذي سلف تمرض القلوب ويصيبنا التلف، وتأتينا القووة من بعد ذلك فني كالحجارة أو أشد فبالخلو ال 

اله يهكاوناوا ألم يان } :؛ قال ربنا سبحانهقووة قِّ وه له ِمنه البحه ا نهزه مه ِ وه ِر ّللاَّ شهعه قالاوبانامب لِِذكب ناوا أهنب تهخب أهلهمب يهأبِن لِلَِّذينه آمه

الَِّذينه أاوتاوا البكِ  {كه ثِيٌر ِمنبنامب فهاِسقاونه كه دا فهقهوهتب قالاوبانامب وه همه لهيبِنما األب وجاء عند إمامنا مالك عليه ، 1تهابه ِمنب قهببلا فهطهاله عه

ِ فهتهقبوا ": بلغهالرحمة في بالغاته أنه  ِر ّللاَّ يبِر ِذكب مه بِغه وا البكهاله ثِرا : اله تاكب انه يهقاولا يهمه كه رب ، فهإِنَّ أهنَّ ِعيوهى اببنه مه مب وه قالاوباكا

به  مب أهرب أهنَّكا ناوِب النَّاِس كه وا فِي ذا اله تهنبظارا ، وه ونه لهما لهِكنب اله تهعب ِ، وه مب البقهلببه البقهاِسيه بهِعيٌد ِمنه ّللاَّ أهنَّكا مب كه ناوبِكا وا فِي ذا انبظارا اٌب، وه

و ما حه افًى، فهارب عه ما ببتهلًى وه ا النَّاسا ما بِيٌد، فهإِنَّمه افِيهِة عه لهى البعه ه عه داوا ّللاَّ مه احب ِء، وه  .2"ا أههبله الببهاله

من الكرم والوخاء والجود والعطاء؛ ألننم بذلك يخشون الفقر كخشية  وهكذا يحرم أصحاب هذه القلوب

أينا أحدهم يقتل ولده عياذا باَّلل من ذلك؛ فال عجب إذا رويحرصون على الحياة أشد الحرص ّللا أو أشد خشية 

 ية إمالق؛ ألنه يحوب أن الرزق من الدهر ال من ّللا.خش

حتى أن المتعجب فنو خلق سيء وشر بلية تعيق التوازن بين البشر، ، العجب بالغنى والترف أتلف ّللا من أتلف (ـت

نِيهاءا{سولت له نفوه بأن يقول:  نا أهغب نهحب ه فهقِيٌر وه ربه قضى عليه لكن تعالى ّللا عن ذلك علوا كبيرا،  3}إِنَّ ّللاَّ

تب : بالقول ا قهدَّمه لِكه بِمه ِريِق ذه ابه البحه ذه نهقاولا ذاوقاوا عه قٍّ وه يبِر حه هنببِيهاءه بِغه قهتبلهناما األب ا قهالاوا وه تابا مه نهكب ه لهيبسه }سه أهنَّ ّللاَّ مب وه  أهيبِديكا

بِيِد{ ٍم لِلبعه نه }بقوله:  ثم أيقظ بعده عباده المقتصدين والوابقين بالخيرات ،1بِظهالَّ فَّوب ا تاوه إِنَّمه ِت وه وب ائِقهةا البمه كالُّ نهفبٍس ذه

نبيها  يهاةا الدُّ ا البحه مه نَّةه فهقهدب فهازه وه ِخله البجه أادب ِن النَّاِر وه ِزمه عه حب نب زا ِة فهمه مه البقِيهامه مب يهوب كا وره ورِ أاجا را تهاعا البغا ألن ربنا  ،5{إاِلَّ مه

}يها أهيُّنها النَّاسا أهنبتاما ، فالعبد من يوتمع القول ويتبع أحونه بمتاع الدنيا دعاء العجبيعلم أن الموت هادم اللذات وا

ِميدا{ نِيُّ البحه ا هاوه البغه ّللاَّ ِ وه اءا إِلهى ّللاَّ  .0البفاقهره

كاد تنعدم، والزهد والورع ... التي أصبحت شبه منعدمة أو ت بالقيم الروحية النبيلة، من ذلك اَسيثار شبععدم الت (ـث

نِي، ثامَّ الَِّذينه  :ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال خير البرية أيما براعة واتصفوا به أيما اتصافولون األ وقد برع في ذلك يبرا النَّاِس قهرب "خه

نهاده  يهِميناها شه ِدِهمب يهِمينهها، وه ةا أهحه نهاده بِقا شه اٌم تهوب ، ثامَّ يهِجيءا أهقبوه ، ثامَّ الَِّذينه يهلاونهنامب فذلك فضل ّللا يوتيه من . 1ها"ته يهلاونهنامب

 يشاء وّللا ذو الفضل العظيم.

اَسعالم المغرض الذي ال يلتزم بالتوجينات اَسسالمية والضوابط الشرعية وكذا انعدام التواصل اَسيجابي بين  (ـج

والمجتمع  األفراد والجماعات، فانتشار الكذب وإشاعة الشائعات وفقد المصداقية مما يعيق قيمة التكافل بين الفرد

؛ قال ويونم إلى حد كبير في نشر الظلم وهتك العرض وأكل لحوم الناس والبعد عن الحق واالنغماس في الباطل

} اِدقِينه عه الصَّ كاوناوا مه ه وه ناوا اتَّقاوا ّللاَّ  ،8ربنا: }يها أهيُّنها الَِّذينه آمه

                                                           

 من سورة الحديد. 15اآلية  / 1

ِ.أخرجه اَسمام مال / 2 ِر ّللاَّ يبِر ِذكب ِم بِغه ها ِمنه البكهاله ره ا ياكب ِم، بهابا مه  ك في موطئه: ِكتهابا البكهاله

 من سورة آل عمران. 181اآلية  / 3

 من سورة آل عمران. 182و 181اآليتان  / 1

 من سورة آل عمران. 185اآلية  / 5

 من سورة فاطر. 15اآلية  / 0

التَّنهافاِس فِينها. أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: / 1 نبيها وه ِة الدُّ ههره را ِمنب زه ذه ا ياحب قهاِق، بهابا مه  ِكتهابا الرِّ

 من سورة التوبة. 129اآلية  / 8
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شرية وحكمة ربانية تثمر في إقامة وال يخفى كذلك على كل ذي لب أن قيم التعارف والتواصل هو ضرورة ب    

أانبثه  ٍر وه كه مب ِمنب ذه لهقبنهاكا ى صرم العدالة االجتماعية والتكافل بين األمم والشعوب، قال ربنا: }يها أهيُّنها النَّاسا إِنَّا خه

مب  ِ أهتبقهاكا مب ِعنبده ّللاَّ كا مه ره فاوا إِنَّ أهكب اره قهبهائِله لِتهعه وبًا وه عا مب شا لبنهاكا عه جه بِيٌر{وه لِيٌم خه ه عه  .1إِنَّ ّللاَّ

كذلك الجنل باألولوي من جنة الشرع وانعدام تقديم مراعاة المصلحة العامة، وبذلك اختل نظام الحياة المجتمعية  (ـم

وافتقد سلم الضروريات إلى الترتيب المطلوب شرعا وعقال؛ ويظنر الوجه المشرق للعدالة وكذا االقتصادية 

زاوية خالل العند النبوي لما قدم خير البرية صلى ّللا عليه وسلم بوحي من ربه مناجرا االجتماعية من هذه ال

، نحو يثرب حيث كان أول األعمال والمنمات المنجزة آنذاك هو العمل على المؤاخاة بين المناجرين واألنصار

الفقراء وتقديم مصلحة الغير فكان من نتائج هذا المبدأ مقاسمة األنصار ديارهم وأموالنم مع إخواننم المناجرين 

نا وتحققت بذلك المصلحة جه أوب التي يفقدها الناس اليوم على مصلحتنم الشخصية فوصلت قيم اَسيثار والتضحية 

العامة لمجتمع الصحابة وانتشر العدل االجتماعي الذي لم يوبق له مثيل، هذا كله مع كفاف األنصار وعفافنم 

ِ اه لنا الصحابي الجليل مما روذلك  أعجب وال أدل علىوال  ساوله ّللاَّ ٌل ره جا أبو هريرة رضي ّللا عنه قال: "أهتهى ره

ائِِه فهلهمب يهِجدب عِ  له إِلهى نِوه سه ، فهأهرب نبدا ابهنِي الجه ِ أهصه ساوله ّللاَّ : يها ره لَّمه فهقهاله سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه ِ صه ساولا ّللاَّ يبئًا، فهقهاله ره هانَّ شه نبده

لَّى ّللاا  اِر فهقه صه ٌل ِمنه األهنبصه جا ا؟ فهقهامه ره ها ّللاَّ ما حه يِّفاها ههِذِه اللَّيبلهةه، يهرب ٌل ياضه جا : أهاله ره لَّمه سه لهيبِه وه ِ،  عه ساوله ّللاَّ : أهنها يها ره اله

لَّ  سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه ِ صه ساوِل ّللاَّ يبفا ره أهتِِه: ضه ره ههبه إِلهى أههبلِِه فهقهاله اِلمب ا ِعنبِدي إاِلَّ فهذه ِ مه ّللاَّ : وه يبئًا، قهالهتب ِخِريِه شه مه اله تهدَّ

نهطبِوي  اجه وه ره الهيب فهأهطبفِئِي الوِّ تهعه ، وه ِميِنمب اءه فهنهوِّ شه ببيهةا العه اده الصِّ ا أهره : فهإِذه ببيهِة، قهاله ، ثامَّ قاوتا الصِّ لهتب باطاونهنها اللَّيبلهةه، فهفهعه

لهى لا عه جا ا الرَّ ده فا  غه ِحكه ـ ِمنب فاالهٍن وه لَّ ـ أهوب ضه جه زَّ وه ا عه ِجبه ّللاَّ : لهقهدب عه لَّمه فهقهاله سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه ِ صه ساوِل ّللاَّ الهنهةه، ره

ةٌ{" اصه صه انه بِِنمب خه لهوب كه لهى أهنبفاِوِنمب وه ونه عه ثِرا ياؤب : }وه لَّ جه زَّ وه ا عه له ّللاَّ مولم رحمه ّللا:  . وفي لفظ عند اَسمام2فهأهنبزه

ائِهِ " ِض نِوه له إِلهى بهعب سه ناوٌد، فهأهرب جب : إِنِّي مه لَّمه فهقهاله سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه ساوِل ّللاِ صه ٌل إِلهى ره جا اءه ره ثهكه جه الَِّذي بهعه : وه ، فهقهالهتب

ى فهقهالهتب ِمثبله  ره له إِلهى أاخب سه اٌء، ثامَّ أهرب ا ِعنبِدي إاِلَّ مه قِّ مه ا  بِالبحه قِّ مه ثهكه بِالبحه الَِّذي بهعه : اله وه لِكه لُّنانَّ ِمثبله ذه تَّى قالبنه كا ، حه لِكه ذه

: أهنه  اِر فهقهاله هنبصه ٌل ِمنه األب جا ها ّللاا؟، فهقهامه ره ِحمه ا اللَّيبلهةه ره نب ياِضيفا ههذه : مه اٌء، فهقهاله ساوله ّللاِ، فهانبطهلهقه بِِه ِعنبِدي إاِلَّ مه ا يها ره

ٍء،  إِلهى لِّلِيِنمب بِشهيب : فهعه : اله إاِلَّ قاوتا ِصببيهانِي، قهاله ٌء؟ قهالهتب ِك شهيب أهتِِه: ههلب ِعنبده ره لِِه، فهقهاله اِلمب حب يبفانها ره له ضه ا دهخه فهإِذه

اِج حه  ، فهقاوِمي إِلهى الوِّره ى لِيهأبكاله ا أههبوه ، فهإِذه أهِريِه أهنَّا نهأبكالا ، وه اجه ره ، فهأهطبفِِئ الوِّ يبفا له الضَّ أهكه داوا وه : فهقهعه تَّى تاطبفِئِيِه، قهاله

يب  ا بِضه مه نِيِعكا ِجبه ّللاا ِمنب صه : قهدب عه ، فهقهاله لَّمه سه لهيبِه وه لَّى ّللاا عه لهى النَّبِيِّ صه ا عه ده بهحه غه ا أهصب ا اللَّيبلهةه فهلهمَّ  .3"فِكامه

 والعيش في ضنك ولنف زيز، وهو ما يفضي إلى الطمعقلة الرضى بقوم ّللا، فأمر القناعة بين الخليقة ع (ـخ

وقد حوب بعضنم أن الغنى من هذا الباب آت }بهلب ِهيه  والترامي على أموال الناس بغير حق وأكلنا بالباطل،

} لهماونه هامب اله يهعب ثهره لهِكنَّ أهكب   . 1فِتبنهةٌ وه

 

 

                                                           

 سبق تخريجه. / 1

{ اآليهةه  / 2 لهى أهنبفاِوِنمب ونه عه ثِرا ياؤب لِِه: }وه آِن، بهابا قهوب  .أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا تهفبِويِر القارب

ِل إِيثهاِرِه. / 3 فهضب يبِف وه اِم الضَّ ره ِربهِة، بهابا إِكب هشب  أخرجه اَسمام مولم في صحيحه: كتاب األب

 من سورة الزمر. 10اآلية  / 1
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وسبب في توبيل فضلتنا على من  ،يفتح أبواب الرزق ويفيض النعموالعفة والكفاف فتحصيل القناعة  

اتَّ  نامب ساوٌء وه وهوب ٍل لهمب يهمب فهضب ِ وه ٍة ِمنه ّللاَّ مه انه حرم فيتحقق بذلك وعد ربنا القائل في محكم كتابه: }فهانبقهلهباوا بِنِعب وه وا ِرضب بهعا

ِظيٍم{ ٍل عه ا ذاو فهضب ّللاَّ ِ وه ّللاَّ
مه الب 1 نِعب ا وه بانها ّللاَّ وب {، للذين قالوا: }حه ِكيلا وه

ِمنبنامب 2 ، وقال ربنا في قوم فقدوا هذا المدخل: }وه

لهوب أه  طاونه وه خه ا هامب يهوب ا ِمنبنها إِذه طهوب إِنب لهمب ياعب وا وه ضا طاوا ِمنبنها ره قهاِت فهإِنب أاعب ده كه فِي الصَّ نب يهلبِمزا ا مه ا آتهاهاما ّللاَّ وا مه ضا نَّنامب ره

ا  بانها ّللاَّ وب قهالاوا حه ساولاها وه ره {وه اِغباونه ِ ره ساولاها إِنَّا إِلهى ّللاَّ ره لِِه وه ا ِمنب فهضب تِينها ّللاَّ ياؤب : ملسو هيلع هللا ىلصودونكم قول خير البرية  ،3 سه

نهى النَّاسِ " مه ّللاا لهكه تهكانب أهغب ا قهوه ضه بِمه ارب  فنو جامع لخيري الدنيا واآلخرة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. 1"وه

 جتماعية وأثر مراعاتها على حياة الفرد والمجتمعالمحور الثالث: أسس العدالة اال

نتائج هامة بحيث يجذ كل من الفرد  أسس العدالة االجتماعية ومراعاتنا تفعيلالشك أنه يترتب عن 

 والمجتمع ثمرات تتجلي فيما هو مادي ومعنوي، وسنذكر في هذا المقام بحول ّللا ما حصرناه في العوارض

  اآلتية: ورؤوس المواضيع

 فقرة األولى: اآلثار الماديةال

، وهو وعد من رب العالمين لعباده المؤمنين الصالحين المتكافلين المتضامنين ورغد العيش التمكين في األرض أ(ـ

ِملاوا المتآزرين القوامين بالقوط ولو على أنفونم؛ قال ربنا تبارك وتعالى:  عه مب وه ناوا ِمنبكا ا الَِّذينه آمه ده ّللاَّ عه }وه

ا نهنَّ لهنامب ِدينهناما الَّ الصَّ كِّ لهيامه لهفه الَِّذينه ِمنب قهببلِِنمب وه تهخب ا اسب مه ِض كه هرب لِفهنَّنامب فِي األب تهخب اِت لهيهوب لهنَّنامب ِمنب لِحه لهيابهدِّ ى لهنامب وه تهضه ِذي ارب

يبئًا{ ِركاونه بِي شه باداونهنِي اله ياشب نًا يهعب فِِنمب أهمب وب ِد خه بهعب
اءه ، وقال ربنا: }5 ِسِل الوَّمه مب ثامَّ تاوباوا إِلهيبِه يارب بَّكا وا ره فِرا تهغب ِم اسب يها قهوب وه

} مب تِكا ةً إِلهى قاوَّ مب قاوَّ كا يهِزدب اًرا وه ره مب ِمدب لهيبكا لاو0عه هكه بِِّنمب أله ا أانبِزله إِلهيبِنمب ِمنب ره مه نبِجيله وه ِ اَسب اةه وه ره وا التَّوب لهوب أهنَّنامب أهقهاما ا ، وقال: }وه

} لِِنمب جا ِت أهرب ِمنب تهحب قِِنمب وه ِض{1ِمنب فهوب هرب األب اِء وه اٍت ِمنه الوَّمه كه لهيبِنمب بهره نها عه ا لهفهتهحب اتَّقهوب ناوا وه ى آمه لهوب أهنَّ أههبله البقاره   .8، }وه

وعود، النماء وحصول البركة في كل صغير وكبير والعيش في الرخاء واالزدهار والتمتع إلى حين اليوم الم ب(ـ

قال وال أدل على ذلك من كلمة الزكاة في معانينا اللغوية وإشاراتنا الباطنية علمنا من علمنا وجنلنا من جنلنا؛ 

ٌن لهنامب وه  كه تهكه سه اله لهيبِنمب إِنَّ صه لِّ عه صه يِنمب بِنها وه كِّ تازه هامب وه قهةً تاطهنِّرا ده الِِنمب صه وه ذب ِمنب أهمب لِ ربنا: }خا ِميٌع عه ا سه ، وقال 0يٌم{ّللاَّ

لبنهاهامب  خه هدب أله يِّئهاتِِنمب وه نبنامب سه نها عه فَّرب ا لهكه اتَّقهوب ناوا وه لهوب أهنَّ أههبله البِكتهاِب آمه وا  رب العزة والنعم: }وه لهوب أهنَّنامب أهقهاما نَّاِت النَِّعيِم وه جه

ه  بِِّنمب أله ا أانبِزله إِلهيبِنمب ِمنب ره مه نبِجيله وه ِ اَسب اةه وه ره {التَّوب لِِنمب جا ِت أهرب ِمنب تهحب قِِنمب وه لاوا ِمنب فهوب  ،19كه

                                                           

 من سورة آل عمران. 111اآلية  / 1

 من سورة آل عمران. 113اآلية  / 2

 من سورة التوبة. 50و 58اآليتان  / 3

نبها.أخرجه اَسمام أحمد في مون / 1 ِضيه ّللاا عه ةه ره يبره نهدا أهبِي هاره وب ابهِة، ما حه ثِِرينه ِمنه الصَّ كب نهدا البما وب  ده: ما

 من سورة النور. 53اآلية  / 5

 من سورة هود. 52اآلية  / 0

 من سورة المائدة. 08اآلية  / 1

 من سورة األعراف. 05اآلية  / 8

 من سورة التوبة. 191اآلية  / 0

 من سورة المائدة. 08و 01اآليتان  / 19
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فَّاٍر أهثِيٍم{       ا اله ياِحبُّ كالَّ كه ّللاَّ قهاِت وه ده بِي الصَّ يارب بها وه ا الرِّ قا ّللاَّ حه قال ، وفي الحديث الشريف 1وقال جل وعز: }يهمب

مه صلى ّللا عليه وسلم:  اٍل، وه قهةٌ ِمنب مه ده تب صه ا نهقهصه اده "مه فبوٍ ا زه ببًدا بِعه ها  ّللاا عه فهعه ِ إاِلَّ ره ٌد َّلِلَّ عه أهحه اضه ا تهوه مه ا، وه إاِلَّ ِعًزً

  .2ّللاا"

إشاعة روم المحبة والتضامن بين الخالئق، ومن ذلك إعانة المحتاج وسد حاجته والقرض الحون وإنظار  (ـت

جتماعية يبحث عن كل خلل مادي المعورين وقضاء دين المدينين ...، بحيث يصير الملتزم بأسس العدالة اال

على أن إعانة ّللا  ،داخل المجتمع بغرض سده والظنور بمظنر حون من خالل محيطه وذلك أضعف اَسيمان

نبيها، نهفَّسه  ِب الدُّ بهةً ِمنب كاره ِمٍن كارب ؤب نب ما نب نهفَّسه عه ّللاا لعبده رهينة بمد يد العون لْلخر؛ قال صلى ّللا عليه وسلم: "مه

نبها  ِة،  عه ِخره اآلب نبيها وه لهيبِه فِي الدُّ ره ّللاا عه ِوٍر، يهوَّ عب لهى ما نب يهوَّره عه مه ِة، وه ِم البقِيهامه ِب يهوب بهةً ِمنب كاره ها كارب تهره لًِما، سه وب تهره ما نب سه مه وه

ِن  وب ببدا فِي عه انه البعه ا كه ببِد مه ِن البعه وب ّللاا فِي عه ِة، وه ِخره اآلب نبيها وه لاها، لهمب ّللاا فِي الدُّ مه نب بهطَّأه بِِه عه مه أهِخيِه" إلى أن قال: "وه

باها" ِرعب بِِه نهوه اءا 3ياوب حَّ نها نهفهقهةٌ سه هى اله تهِغيضا ألب ِ مه : يهدا ّللاَّ قهاله ، وه لهيبكه ، وقال فيما رواه عن ربه سبحانه: "أهنبفِقب أانبفِقب عه

ا أه  أهيبتامب مه : أهره قهاله ، وه النَّنهاره ا فِي يهِدِه"اللَّيبله وه ، فهإِنَّها لهمب يهِغضب مه ضه األهرب اءه وه لهقه الوَّمه نبذا خه  .1نبفهقه ما

، وقد الحظنا في وقتنا إعطاء كل ذي حق حقه ووضع كل نصاب في موضعه وصرفه في وجنه األليق به (ـث

مال تنفيذ وصايا عدم توزيع الثروات والتركات وفق المننج الرباني وكذا إه الظلم والطغيان الذي يوفر عن

انه ﴿الميت، وكل ذلك خروج عن الحكمة الربانية المصرم بنا غير ما مرة كقوله تعالى:  ه كه ِ إِنَّ ّللاَّ ةً ِمنه ّللاَّ فهِريضه

ِكيًما لِيًما حه ِكيمٌ ، وقوله: ﴿5﴾عه لِيٌم حه ا عه ّللاَّ ِ وه ةً ِمنه ّللاَّ  .0﴾فهِريضه

، وهذ كفيل بأن بنصب تفكير الغني نحو الفقير ي كل وقت وحينف اَسحواس بالعوز االضطراري َّلل عز وجل (ـج

؛ قال ربنا عن وود بين األفراد والجماعاتتفتتجذر بذلك جذور التكافل والعدل ل والقوي نحو الضعيف

اهامب إِلهى ا نهجَّ ينه فهلهمَّ لِِصينه لهها الدِّ خب ه ما ا ّللاَّ وا عه ِكباوا فِي البفالبِك ده ا ره ا  المشركين: }فهإِذه وا بِمه فارا ِركاونه لِيهكب ا هامب ياشب الببهرِّ إِذه

} ونه لهما فه يهعب وا فهوهوب تَّعا لِيهتهمه  عباد ّللاوهو خليق بالمولمين جدير؛ ألننم عباد ّللا اختيارا كما هم  1آتهيبنهاهامب وه

 .والحمد َّلل رب العالمين. اضطرارا

 الفقرة الثانية: اآلثار المعنوية

 س العدالة االجتماعية أيضا:مما يثمره مراعاة أس

البقه  أ(ـ الببهنِينه وه اِء وه اِت ِمنه النِّوه بُّ الشَّنهوه يِّنه لِلنَّاِس حا نهاِطيِر يقظة الضمير والتعلق باَّلل وبما عند ّللا؛ قال ربنا: }زا

الب  اِم وه هنبعه األب ِة وه مه وَّ وه يبِل البما البخه ِة وه البفِضَّ ِة ِمنه الذَّههِب وه قهنبطهره آِب قالب البما نا البمه وب ها حا ا ِعنبده ّللاَّ نبيها وه يهاِة الدُّ تهاعا البحه لِكه مه ِث ذه رب حه

ا هنبنهارا خه تِنها األب ِري ِمنب تهحب نَّاٌت تهجب بِِّنمب جه ا ِعنبده ره مب لِلَِّذينه اتَّقهوب لِكا يبٍر ِمنب ذه مب بِخه نهبِّئاكا ةٌ أهؤا طهنَّره اٌج ما وه أهزب لِِدينه فِينها وه

                                                           

 من سورة البقرة. 215اآلية  / 1

ِع. / 2 اضا التَّوه فبِو وه بهاِب البعه تِحب اِب، بهابا اسب ده اآلب لهِة وه الصِّ  أخرجه اَسمام مولم في صحيحه: كتاب الببِرِّ وه

فهاِر، / 3 تِغب ااِلسب بهِة وه التَّوب اِء وه عه الدُّ ِر وه كب ِة  أخرجه اَسمام مولم في صحيحه: كتاب الذِّ وه لهى تاِله اِع عه تِمه ِل ااِلجب بهابا فهضب

ِر. كب لهى الذِّ عه آِن وه  البقارب

آِن،  / 1 اِء{ ]هود: أخرجه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا تهفبِويِر القارب لهى المه شاها عه رب انه عه كه لِِه: }وه  .[1بهابا قهوب

 من سورة النواء. 11اآلية  / 5

 سبق تخريجه. / 0

 .سبق تخريجه / 1
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وه   ِرضب ا بهِصيٌر بِالبِعبهاِد{وه ّللاَّ ِ وه ونه فهتِياًل{1اٌن ِمنه ّللاَّ اله تاظبلهما ِن اتَّقهى وه يبٌر لِمه ةا خه ِخره اآلب نبيها قهلِيٌل وه تهاعا الدُّ ، 2، وقال: }قالب مه

} عاونه مه ا يهجب يبٌر ِممَّ بِّكه خه تا ره مه حب ره ا مه  3وقال سبحانه: }وه لِكه لهمَّ إِنب كالُّ ذه ةا ِعنبده إلى قوله: }وه ِخره اآلب نبيها وه يهاِة الدُّ تهاعا البحه

} تَّقِينه بِّكه لِلبما ره
1. 

وحدة الصف كالبنيان المرصوص ووحدة القلوب في التراحم والتعاطف، فمراعاة تلكم األسس يحقق هذه  ب(ـ

أهنها المقاصد والحكم والقيم المعنوية وبإهمال تلك تتخلف هذه وتنعدم؛ قال سبحانه: }إِنَّ ههِذِه أا  ةً وه اِحده ةً وه مب أامَّ تاكا مَّ

باداوِن{ مب فهاعب بُّكا ره
مب فهاتَّقاوِن{، 5 بُّكا أهنها ره ةً وه اِحده ةً وه مب أامَّ تاكا أهنَّ ههِذِه أامَّ ساولا 0وقال عز وجل: }وه ٌد ره مَّ حه ،  وقال ربنا: }ما

اءا بهيبنه  مه حه فَّاِر را لهى البكا اءا عه ها أهِشدَّ عه الَِّذينه مه ِ وه انًا{ّللاَّ وه ِرضب ِ وه اًل ِمنه ّللاَّ ونه فهضب ًدا يهببتهغا ًعا ساجَّ كَّ اهامب را نامب تهره
1 ،

اًء فه  ده نبتامب أهعب مب إِذب كا لهيبكا ِ عه ته ّللاَّ مه وا نِعب كارا اذب قاوا وه اله تهفهرَّ ِميًعا وه ِ جه ببِل ّللاَّ وا بِحه تهِصما اعب تامب بِنِعب }وه بهحب مب فهأهصب تِِه أهلَّفه بهيبنه قالاوبِكا مه

مب آيهاتِِه له  ا لهكا لِكه يابهيِّنا ّللاَّ ذه مب ِمنبنها كه كا ٍة ِمنه النَّاِر فهأهنبقهذه فبره فها حا لهى شه نبتامب عه كا انًا وه وه {إِخب مب تهنبتهداونه لَّكا عه
كما أن الونة النبوية ، 8

ِمنه عليه وسلم: "حافلة بنذه القيم التي تخدم الوحدة وتحفز األمة إلى الرقي، من ذلك قوله صلى ّللا  ؤب إِنَّ الما

ها  ابِعه بَّكه أهصه شه ًضا". وه ها بهعب ضا دُّ بهعب الببانبيهاِن يهشا ِمِن كه ؤب كاوناوا 0لِلبما وا. وه ابهرا اله تهده داوا، وه اسه اله تهحه وا، وه ، وقوله: "اله تهبهاغهضا

اها فه  لٍِم أهنب يانهاِجره أهخه وب اله يهِحلُّ لِما اناً. وه وه قه ثهالهِث لهيهاٍل"ِعبهاده ّللاِ إِخب إِنَّ " ، وقوله عليه أزكى الصالة والتوليم:19وب

ابه  عه الشِّ مب وه النَّاِحيهةه، فهإِيَّاكا اةه البقهاِصيهةه وه ذا الشَّ نهِم، يهأبخا ِذئبِب البغه اِن كه نبوه ِ يبطهانه ِذئببا اَسب ِة الشَّ امَّ البعه ِة وه اعه مه مب بِالبجه لهيبكا عه ، وه

ِجدِ  وب البمه ٌو ملسو هيلع هللا ىلص ، وقوله11"وه تهكهى ِمنبها عاضب ا اشب ِد إِذه وه ثهلا البجه اطافِِنمب مه تهعه ، وه ِمِنمب احا تهره ، وه ِهمب ادِّ ِمنِينه فِي تهوه ؤب ثهلا البما : "مه

مَّى" البحا ِد بِالوَّنهِر وه وه ائِرا البجه ى لهها سه اعه  .12تهده

دوام النعم وبقائنا ضمانا لألمن شكر النعم المتجلي في صرفنا في أوجننا وإيصالنا لموتحقينا، وهذا قيد في  (ـت

ًدا ِمنب كالِّ مه  غه قانها ره ئِنَّةً يهأبتِينها ِرزب طبمه انهتب آِمنهةً ما يهةً كه ثهاًل قهرب ا مه به ّللاَّ ره ضه ِ والرخاء؛ قال ربنا: }وه ِم ّللاَّ تب بِأهنبعا فهره اٍن فهكه كه

اناوا ا كه ِف بِمه وب البخه وِع وه ا لِبهاسه البجا اقهنها ّللاَّ ونه  فهأهذه هامب ظهالِما ابا وه ذه هاما البعه ذه باوها فهأهخه ذَّ ساوٌل ِمنبنامب فهكه هامب ره اءه لهقهدب جه ونه وه نهعا يهصب

} باداونه نبتامب إِيَّاها تهعب ِ إِنب كا ته ّللاَّ مه وا نِعب كارا اشب اًل طهيِّبًا وه اله ا حه ما ّللاَّ قهكا زه ا ره لاوا ِممَّ بُّ 13فهكا إِذب تهأهذَّنه ره مب لهئِنب ، وقال أيضا: }وه كا

ِديٌد{ ابِي لهشه ذه تامب إِنَّ عه فهرب لهئِنب كه مب وه نَّكا هِزيده تامب أله رب كه  ،11شه
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ًضاه اَسمام البخاري في صحيحه: ِكتهابا األهدهِب، أخرج / 0 ِضِنمب بهعب ِمنِينه بهعب ؤب ِن الما اوا  .بهابا تهعه

لاِق،  / 19 ِن البخه وب ةِ أخرجه اَسمام مالك في موطئه: ِكتهابا حا ره نهاجه اءه فِي البما ا جه  .بهابا مه

اذِ أخرجه اَسمام أحمد في مونده: تتمة موند األهنصار،  / 11 عه ِديثا ما بهلٍ  حه  .ببِن جه

اِب،  / 12 ده اآلب لهِة وه الصِّ ِدِهمب أخرجه اَسمام مولم في صحيحه: كتاب الببِرِّ وه اضا تهعه اطافِِنمب وه تهعه ِمنِينه وه ؤب ِم البما احا  .بهابا تهره

 من سورة النحل. 111ـ  113ـ  112اآليات  / 13
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هنبنهارا لهها       تِنها األب ِري ِمنب تهحب نهاٍب تهجب أهعب نَّةٌ ِمنب نهِخيٍل وه مب أهنب تهكاونه لهها جه داكا دُّ أهحه اِت وقال سبحانه: }أهيهوه ره  فِينها ِمنب كالِّ الثَّمه

ابه  أهصه ما اوه ا لهكا لِكه يابهيِّنا ّللاَّ ذه قهتب كه تهره اٌر فِيِه نهاٌر فهاحب صه ابهنها إِعب فهاءا فهأهصه عه يَّةٌ ضا لهها ذارِّ {ها البِكبهرا وه ونه مب تهتهفهكَّرا لَّكا يهاِت لهعه  .1آلب

ِمله المشروطة باَسيمان والعمل الصالح، قال ربنا:  ضمان الحياة الطيبة والوعيدةمن النتائج كذلك  (ـث نب عه }مه

وه  هامب بِأهحب ره ِزيهنَّنامب أهجب لهنهجب يهاةً طهيِّبهةً وه يِيهنَّها حه ِمٌن فهلهناحب ؤب هاوه ما ٍر أهوب أانبثهى وه كه الًِحا ِمنب ذه {صه لاونه مه اناوا يهعب ا كه ، ونقيض 2ِن مه

نبكً  ةً ضه ِعيشه ِري فهإِنَّ لهها مه نب ِذكب ضه عه ره نب أهعب مه مهى{ذلك قول الباري جل وعز: }وه ِة أهعب مه البقِيهامه ها يهوب شارا نهحب وما  .3ا وه

 تفضي بنم إلى قتل األنفس عياذا باَّلل من ذلك. أكثر الناس الذين يعيشون سعادة وهمية زائفة

ومما له تعلق بنذا المقام خلو المجتمع من األمراض النفوية التي يصعب عالجنا، فبتأمل األسس الوابقة 

قيق الراحة النفوية لألفراد والجماعات بعيدا عن مظاهر القلق والتوتر واالكتئابات نجد أن الغرض مننا أيضا تح

هامب التي يعاني مننا اَسنوان اليوموبخاصة  نا وه همب انهنامب بِظالبٍم أاولهئِكه لهناما األب لهمب يهلببِواوا إِيمه ناوا وه ؛ قال ربنا: }الَِّذينه آمه

} نبتهداونه ما
باالستعمال غير المحكم والمعقلن للنعم  جملة مننالعضوية والتي نتجت ، وكذا خلوه من األمراض ا1

قال ربنا: الموتخرجة والخيرات الموخرة والتوجه غير المتوازن والرزين بين موارد األرض وموارد الوماء، 

ثِيٍر{ نب كه فاو عه يهعب مب وه بهتب أهيبِديكا وه ا كه ِصيبهٍة بِمه مب ِمنب ما ابهكا ا أهصه مه ى على كل عاقل أن العبد مأمور باَستقان وال يخف، 5}وه

{}واَسحوان في كل شيء حوله؛ قال ربنا:  ِونِينه حب ه ياِحبُّ البما ِوناوا إِنَّ ّللاَّ أهحب ِة وه مب إِلهى التَّنبلاكه اله تالبقاوا بِأهيبِديكا وه
إِنَّا }، 0

هامب أهيُّنامب أهحب  ِض ِزينهةً لهنها لِنهببلاوه هرب لهى األب ا عه لبنها مه عه اًل{جه مه نا عه وه
نا }، 1 وه مب أهحب مب أهيُّكا كا يهاةه لِيهببلاوه البحه ته وه وب لهقه البمه الَِّذي خه

اًل{ مه اًل{}، وقال ّللا المنعم المتفضل: 8عه مه نه عه وه نب أهحب ره مه اِت إِنَّا اله ناِضيعا أهجب الِحه ِملاوا الصَّ عه ناوا وه . 0إِنَّ الَِّذينه آمه

 اده الذين اصطفى.والحمد َّلل وكفى وسالم على عب

 خاتمة وتوصيات:

الناجعة لتحقيق عدالة اجتماعية  أولى الوسائليبقى التواؤل دوما حول الموجزة  الدراسة ختام هذهوفي 

؛ عقيدة وشريعة وسلوكا من مبادئ التربية وتعاليم اَسسالم في وقتنا الراهن بعدما وقع االنوالخوحياة إسالمية 

 كتابه العدالة االجتماعية في اَسسالم إذ يقول قدس ّللا روحه: مه ّللا في ما أثاره سيد قطب رحنفس وهو 

إن أسلوب التفكير اَسسالمي القائم على الغايات الخلقية لألعمال ال يوتطيع االلتقاء بأسلوب التفكير »

مل لتحقيق الغربي الحاضر القائم على الغايات النفعية لألخالق، وهذا ما يجب علينا أن نحوب حوابه ونحن نع

حياة إسالمية سليمة، فال نحاول ترقيع هذه الحياة باستعارات نوتوردها من الخارج؛ ألن هذه الرقع لن توتقيم مع 

 نويج تفكيرنا األصيل ...
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إن استئناف حياة إسالمية ال يتم بمجرد وضع تشريعات وقوانين ونظم موتمدة من الشريعة اَسسالمية؛ فنذا   

ما الركن األول فنو العقيدة الصحيحة التي تفرد ّللا سبحانه أوال األول،  الركن الثانيركن واحد من ركنين وهو 

ال يتحقق كامال إال بتحقق تلك الحياة، وال  أما العدالة االجتماعية فني جزء من تلك الحياة اَسسالميةباأللوهية ... 

يع اَسسالمي أدنى إلى االتباع والطاعة؛ ألنه ... لذلك كان التشر يكفل له البقاء إال بإقامتنا على أسونا الوطيدة

 يعتمد على عقيدة دينية. 

ولذلك أيضا يجب أن تكون نقطة البدء هي استحياء هذه العقيدة لتكون سندا للنظام التشريعي الذي نشير 

ي نفوس على األسس التي بيناها ف به لتحقيق حياة إسالمية صحيحة ... يجب إذن أن نعيد بناء العقيدة اَسسالمية

 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 

طريقة التفكير غربية وهي في صميمنا معادية للفكرة اَسسالمية؟ ـ إلى أن قال ـ فالبد أوال من التخلص من 

 .1«النتاج خالصا غير هجين أن يجيئ الغربية، والبد من اتخاذ طريقة تفكير إسالمية ذاتية لنضمن

 أهم نتائج البحث:

 من أهم نتائجه أن:

ـ موضوع العدالة االجتماعية تناوله كثير من الباحثين المتخصصين والمفكرين لكن وجنة نظري المتواضعة إليه 

الورقات لم يوبق إلينا، ويبقى كتاب "العدالة االجتماعية في اَسسالم" لويد قطب رحمه ّللا من التي بثتنا في هذه 

 المراجع التي علينا المدار في هذا المجال، وقد عملت على االقتباس منه في أربعة مواضع.

ه الظلم ـ موضوع العدالة االجتماعية هو موضوع جدير باالهتمام وبخاصة في وقتنا الراهن الذي كثر في

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 

 أصوله وفرع من فروعه. وسلوكا وما أسس العدل االجتماعي إال أصل من

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.

ك حق ـ تحقيق العدالة االجتماعية يراعى فيه وحدة الكون، فنو مرتبط بعضه ببعض كالوبب مع الموبب ومن ذل

اله طهائٍِر  ِض وه هرب ابٍَّة فِي األب ا ِمنب ده مه البيئة بتجنب اَسفواد في األرض واالختالل بالتوازن البيئي؛ قال تعالى: }وه

ونه  را شه بِِّنمب ياحب ٍء ثامَّ إِلهى ره يب طبنها فِي البِكتهاِب ِمنب شه ا فهرَّ مب مه ثهالاكا ٌم أهمب مه
يبِه إاِلَّ أا نهاحه  .2{يهِطيرا بِجه

العدالة االجتماعية كرستنا نصوص الوحي من كتاب وسنة وامتثلنا الصحابة األجالء فصدق فينم قول  ـ أسس

نِي" يبرا النَّاِس قهرب  .1رسول ّللا صلى ّللا عليه وسلم: "خه
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ـ يالحظ أن أسس العدالة االجتماعية يصعب حصرها وتقييدها لكن ما ذكرته يقتدى به في هذا المقام ألنه استقراء  

 ص الشرعية ويقاس عليه سائر الفروع والجزئيات المنطوية تحت الضوابط واألسس المذكورة.للنصو

ونفس الشأن بالنوبة لْلثار المترتبة عن مراعاة أسس العدالة االجتماعية المنتظمة في سلك المحور  

عادة الدنيوية الثالث من هذا البحث إذ يعور جمع الشمل بخصوصنا لكن يمكن القول أننا تتلخص في حصول الو

 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 

ليم اَسسالم عقيدة وشريعة وسلوكا، فالتنشئة على القيم هي التحدي األصعب في زمننا كيف ال وهو التربية وتعا

قِ الغاية من بعثة الرسول الكريم صلى ّللا عليه وسلم المعلن عننا بقوله: " اله هخب الِحه األب مه صه ا باِعثبتا أِلاتهمِّ  .2"إِنَّمه

تحديات إال أنه يمكن تجاوزها بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ـ يظنر مما سبق أن للعدالة االجتماعية معيقات و

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.

، فإن مراعاتنا ينتج لنا ثمرات إن على ملسو هيلع هللا ىلصكتاب ّللا وسنة رسوله  ـ بما أن للعدالة االجتماعية أسوا جلية في

موتوى الفرد أو على موتوى المجتمع؛ ألن الغاية من وضع الشريعة اَسسالمية جلب كل منفعة ودرء كل 

مب ِمنب إِلهٍه غه  ا لهكا ه مه باداوا ّللاَّ ِم اعب يببًا قهاله يها قهوب عه اهامب شا يهنه أهخه دب إِلهى مه يبله مفودة؛ }وه فاوا البكه مب فهأهوب بِّكا مب بهيِّنهةٌ ِمنب ره تبكا اءه ها قهدب جه يبرا

يبٌر لهكا  مب خه لِكا ِحنها ذه اله ده إِصب ِض بهعب هرب اله تافبِوداوا فِي األب هامب وه يهاءه واوا النَّاسه أهشب اله تهببخه انه وه البِميزه اله وه ِمنِينه وه ؤب نبتامب ما مب إِنب كا

اطٍ  داوا بِكالِّ ِصره ثَّ  تهقبعا نبتامب قهلِياًل فهكه وا إِذب كا كارا اذب ًجا وه ونهنها ِعوه تهببغا نه بِِه وه نب آمه ِ مه بِيِل ّللاَّ نب سه ونه عه دُّ تهصا كامب تاوِعداونه وه ره

طهائِ  ِسلبتا بِِه وه ناوا بِالَِّذي أارب مب آمه انه طهائِفهةٌ ِمنبكا إِنب كه فبِوِدينه وه اقِبهةا البما انه عه يبفه كه وا كه انبظارا تَّى وه وا حه بِرا ِمناوا فهاصب فهةٌ لهمب ياؤب

} اِكِمينه يبرا البحه هاوه خه ا بهيبنهنها وه مه ّللاَّ كا يهحب
 ـ. والحمد َّلل رب العالمين.3

} إِلهيبِه أانِيبا لبتا وه كَّ لهيبِه تهوه ِ عه فِيقِي إاِلَّ بِاَّللَّ ا تهوب مه تا وه تهطهعب ا اسب مه مه اله صب ِ  .1}إِنب أاِريدا إاِلَّ اَسب

 ّللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى 

 

                                                                                                                                                                      

 سبق تخريجه. / 1

مه أخرجه اَسمام أحمد في مونده:  / 2 ا باِعثبتا أِلاتهمِّ نبها، وعند البينقي وغيره: "إِنَّمه ِضيه ّللاا عه ةه ره يبره نهدا أهبِي هاره وب ما

ِق". اله هخب اِرمه األب كه  مه

 .األعرافمن سورة  80و 85و 81اآليات  / 3

 يجه.سبق تخر / 1
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 الئحة المصادر والمراجع:

دار الكتب ، هـ(513محمد بن عبد ّللا أبي بكر بن العربي المعافري اَسشبيلي المالكي )تأحكام القرآن للقاضي  -

 .م(2993هـ/1121) :العلمية ـ بيروت، الطبعة الثالثة سنة

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ن للعالمة أضواء البيان في إيضام القرآن بالقرآ -

 .م(1005هـ/ 1115هـ(، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، طبعة: )1303)ت

هـ(، 151إعالم الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت -

 م(.1001هـ/1111) :مد عبد الوالم إبراهيم، دار الكتب العلمية ـ ييروت، الطبعة األولى سنةتحقيق: مح

هـ(، دار الفكر ـ 111ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت البداية والنناية -

 م(. 1080هـ/1191) :طبعة بيروت،

لوبتي لمؤلفه أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس ا -

 :هـ(، تحقيق: أحمد التوفيق، نشر كلية اآلداب والعلوم اَسنوانية ـ الرباط، الطبعة الثانية سنة011الزيات )ت

 م(. 1001)

أحاديثه: هـ(، حققه وخرج 393الونن الكبرى ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النوائي )ت -

 سنة: حون عبد المنعم شلبي، وأشرف عليه: شعيب األرناؤوط، مؤسوة الرسالة ـ بيروت، الطبعة األولى

 م(.2991هـ/1121)

تاني )ت - ِجوب هـ(، 215سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الوِّ

 لمكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت.تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ا

هـ(، تحقيق: محمد زهير بن 250صحيح اَسمام البخاري. ألبي عبد ّللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )ت -

 هـ(.1122) :ناصر الناصر، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة ـ بيروت، الطبعة األولى سنة

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 201بن الحجاج القشيري النيوابوري )تصحيح اَسمام مولم. ألبي الحوين مولم  -

 بيروت. ـالباقي، نشر دار إحياء التراث العربي 

هـ(، دار الشروق ـ القاهرة، الطبعة 1380ت(إبراهيم حوين الشاذلي  العدالة االجتماعية في اَسسالم لويد قطب -

 .م(1003هـ/1113) :الثالثة عشرة سنة

الحديث ـ القاهرة، الطبعة األولى سنة: هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، دار 211بد ّللا أحمد بن حنبل )تموند اَسمام أبي ع -

 م(.1005هـ/1110)

المصنف في األحاديث واآلثار ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد ّللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبوي  -

 هـ(. 1190) :الرياض، الطبعة األولى سنة هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد ـ235)ت

هـ(، 309المعجم األوسط للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )ت -

 تحقيق: طارق بن عوض ّللا بن محمد وعبد المحون بن إبراهيم الحويني، دار الحرمين ـ القاهرة.

هـ(، تحقيق: 309أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )تالمعجم الكبير لوليمان بن أحمد بن  -

  )د.ت(. حمدي بن عبد المجيد الولفي، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، الطبعة الثانية
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الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  أبيمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه لجمال الدين  - 

 :مجلس األعلى للشؤون اَسسالمية ـ مملكة البحرين، الطبعة األولى سنة، الهـ(501الجوزي )ت

 .م(2913هـ/1135)

الموسوعة الفقنية الكويتية، صادر عن وزارة األوقاف والشؤون اَسسالمية ـ الكويت، الطبعة: )من  -

 .(هـ1191/1121

لمعارف للطباعة والنشر ـ هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسوة ا110الموطأ لإلمام مالك بن أنس )ت -

 م(.2991هـ/1125)سنة: بيروت، الطبعة األولى 
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