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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة: 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد  

 النبي األمي وعلى آله وصحبه أجمعين صالة تبقى إلى يوم الدين، وبعد:  

فإن التنمية المستدامة مطلب تسعى إليه الدول قاطبة في عصرنا الحاضر 

إلى تحقيق مستوى معيشة أفضل ألفراد مجتمعاتهم، وت بذلك  حقيق  ساعية 

النهضة والتطور في كافة مجاالت الحياة، البيئية واالجتماعية واالقتصادية  

األجيال   منها  لتستفيد  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  مع  وغيرها  والثقافية 

 القادمة. 

وظهور مصطلح التنمية المستدامة والدعوة إليه وإن كان حديث العهد إذ لم 

السبعينات، إال أن هذا المصطلح   يظهر هذا المصطلح بصورة واسعة إال في

بمفهومه وما يشتمل عليه هو روح الشريعة اإلسالمية، فاإلسالم سبق إلى 

لم يظهر في   بنفسه  اللفظ  وإن كان  المستدامة  التنمية  والتحفيز على  الحث 

أمر  كذلك  الشرعية،  األحكام  ثنايا  في  موجود  أنه  إال  الشريعة  نصوص 

اك مباحات يشترك فيها جميع الناس يستفيدون اإلسالم بالحفاظ على البيئة فهن 

الدينية   العباد  مصالح  ترعى  اإلسالمية  والشريعة  غيرهم،  يضرون  وال 

والدنيوية، فبالنظر والتدقيق في مقاصد الشريعة اإلسالمية، والكليات التي  

الشرع بحفظها   المال،    –أمر  العقل، حفظ  النفس، حفظ  الدين، حفظ  حفظ 

هداف التنمية المستدامة تدور في فلك تلك الكليات،  نجد أن أ  –حفظ العرض  

لذا عندما كلف هللا عز وجل عباده بالتكاليف جعل منها ما هو واجب عيني  

يتعلق بعين المكلف وذاته، وجعل منها ماهو واجب كفائي تتعلق به مصالح 

دينية ودنيوية ال ينتظم أمر المعيشة ومصالح العباد إال به، غير أن الشرع  

يق تلك لم  تحقيق  وإنما قصد  بذاته وعينه،  الفرد  تكليف  النوع  صد من هذا 

الباقين،   عن  والتكليف  الحرج  سقط  البعض  به  قام  فحيثما  المصالح، 
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والواجبات الكفائية ال حد لها بل هي تتجدد بتجدد مصالح العباد وما تحتاجه 

 األمة للنهوض بها. 

لمجتمعات، فإن هذا هو  وإذا كانت التنمية المستدامة تهدف إلى النهوض با

الهدف من الفروض الكفائية التي كلف هللا بها عباده منذ آالف السنين....  

ولذا كان موضوع هذا البحث ليبرز أهمية فروض الكفاية وعالقتها  

 بالتنمية المستدامة، ودورها في عملية التنمية المستدامة. 

 ويرجع سبب اختياري للموضوع إلى: 

الكفاية ودورها في التنمية المستدامة"   أن هذا الموضوع " فروض -1

 لم ينل القدر الكافي من البحث والتأصيل. 

أن هذا الموضوع مرتبط بتنمية المجتمع والنهوض به، وكلنا يقع   -2

 على عاتقه هذه المهمة كل على قدر استطاعته وإمكاناته. 

أن هذه الدراسة تعتبر مساهمة في توضيح مفهوم التنمية المستدامة،   -3

 األصل مفهوم إسالمي.  وأنه في

أن هذا الموضوع يربط بين القضايا المعاصرة والشريعة  -4

اإلسالمية، وتلك الموضوعات في نظري من أهم الموضوعات  

 التي تحتاج إلى البحث في عصرنا الحاضر.

شرف المشاركة في مؤتمر منبثق من أعرق الجامعات " جامعة   -5

 األزهر" . 

  أهمية البحث: 

 راسة إلى أنها:ترجع أهمية هذه الد 

تسليط الضوء على أن الشريعة اإلسالمية تسعى إلى نهضة   -1

المجتمع وتطوره في كافة المجاالت وال تقف حائال دون تقدم  

 المجتمع وتطوره. 
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أن هذه الدراسة تبين وتبرهن للمعرضين عن تطبيق الشريعة   -2

أنها شريعة مرنة   - سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين -اإلسالمية  

حول مصالح العباد وأن فيها حلوال لكافة المشكالت التي  تدور  

 تواجهها المجتمعات وال تجد لها حال. 

تبرز هذه الدراسة األهمية البالغة لفروض الكفاية ودورها في تنمية   -3

 المجتمع. 

تبرز هذه الدراسة دور الوازع الديني في الحفاظ على البيئة وتنمية   -4

دينيا كان هناك قدر أكبر من االلتزام  المجتمع، فإذا كان الدافع لذك 

 والمحافظة مع تحقيق الراحة النفسية.

 أهداف البحث:  

تفعيل دور الفروض الكفائية بنشرها وبيان دورها في تنمية   -1

 المجتمع. 

وضع حلوال من صميم الشريعة اإلسالمية للمشكالت التي تواجه   -2

 المجتمع وتعوق دون تنميته. 

نيوية التي ترقى بالمجتمع وتكون سبيال  تحديد المصالح الدينية والد -3

 للتنمية المستدامة والبدء في تنفيذها. 

 نهجي في البحث:  م

االستقرائي   المنهج  هو  الدراسة  هذه  في  اتبعته  الذي  العلمي  المنهج 

البحث،   المقارن في بعض جزئيات  المنهج  اتبعت  واالستنباطي، كذلك 

 كما اعتمدت المنهج التوثيقي على نحو ما يلي:  

 عزو اآليات القرآنية لسورها، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية.  -1

 ردت في الرسالة.تخريج األحاديث النبوية التي و  -2

 ترجمة األعالم الغير مشهورين الوارد ذكرهم في الرسالة.  -3
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اللغوية،   -4 المعاجم  إلى  استنادا  البحث  في  الواردة  المفاهيم  تأصيل 

 والمراجع الفقهية. 

وثقت المسائل الفقهية واألصولية بعزوها إلى مصادرها، كذلك وثقت   -5

 األقوال من كتب أصحابها مباشرة. 

 خطة البحث: 

 سمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي:  وقد ق

 مقدمة 

 . الشرع في ومنزلتها الكفايات فروض: المبحث أول

 ويندرج تحته مطالب:

 المطلب األول: التعريف بفرض الكفاية. 

 . الكفاية فروض منزلةالمطلب الثاني: 

 . الكفاية فروض أقسامالمطلب الثالث: 

 .ومجاالتها أهدافها المستدامة التنمية: الثاني المبحث

 ويشتمل على مطالب: 

 المستدامة.  والتنمية  التنمية: األول المطلب

 . المستدامة  التنمية أهداف: الثاني المطلب

 . المستدامة التنمية  مجاالت: الثالث المطلب

 .المستدامة التنمية في الكفائية الفروض دور : الثالث المبحث

 مطالب:ويشتمل على 
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 .المستدامة والتنمية  الكفاية فروض بين  العالقة: األول المطلب

 المستدامة.  التنمية تحقيق  في المجتمع دور: الثاني المطلب

 . المستدامة التنمية تحقيق  في ودورها الكفاية فروض: الثالث المطلب

 . المستدامة التنمية تحقيق  في الكفاية لفروض تطبيقات : الرابع المبحث

 ويشتمل على مطالب:

  التنمية في تساهم  التي الكفاية فروض من  نموذج:  األول المطلب

 االجتماعية. 

 .الصحية  التنمية في تساهم  التي الكفاية فروض من  نموذج: الثاني المطلب

  البيئية التنمية في تساهم  التي الكفاية فروض من  نموذج: الثالث المطلب

  . واالقتصادية

 والتوصيات. الخاتمة 

 المراجع.
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 المبحث األول 

 فروض الكفايات ومنزلتها في الشرع

 

 ويشتمل على مطالب 

 . الكفاية بفرض  التعريف: األول  المطلب

 . الكفاية فروض منزلة:  الثاني المطلب

 . الكفاية فروض أقسام: الثالث المطلب

 

 المطلب األول 

 التعريف بفرض الكفاية 

مركبة من كلمتين هما فرض وكفاية، نعرفهما أوال ثم  فرض الكفاية كلمة  
 نقف على معنى اللفظ المركب "فرض الكفاية" 

 تعريف الفرض لغة:  

 وقوله. أوجبته: للتكثير وفرضته فرضا أفرضه  الشيء الفرض: فرضت
  هللا،  رسول فرض السنة،: والفرض 1،}وفرضناها أنزلناها سورة{: تعالى

  عليه هللا   صلى هللا، رسول فرض: وقيل سن، أي وسلم،  عليه هللا  صلى
 أوجبه  ما: والفرض. الظاهر هو  وهذا:  قال الزما،  وجوبا  أوجب أي وسلم،
 وكذا  كذا علينا هللا  وفرض. وحدودا معالم له ألن بذلك   سمي وجل،  عز هللا 

 .2أوجب  أي وافترض

 

 
 . 1سورة النور:  - 1
 هـ 1414 3فرض/دار صادر بيروت/ ط  مادة:  202صـ    7ابن منظور/لسان العرب جـ  - 2
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 الفرض اصطالحا: 

  فعله على يثاب ما هو  قلت شئت  وإن جازما  طلبا فعله المطلوب هو 
.وهذا المعنى مرادف لمعنى الواجب عند الجمهور، أما 1تركه  على ويعاقب

  طلب ما األحناف فالفرض عندهم غير الواجب، فالفرض عندهم هو
 والداللة، أما الواجب فهوما  الثبوت قطعي بدليل جازًما طلًبا فعله الشارع
 .2الداللة ظني أو  الثبوت ظني بدليل جازًما طلًبا فعله الشارع طلب

 تعريف الكفاية: 

 .3وكفي  كاف فهو  غيره  عن به استغنى كفاية كفاه الشيء 

كفى يكفي كفاية إذا قام باألمر. ويقال: استكفيته أمرا فكفانيه. ويقال: كفاك  

هذا األمر أي حسبك، وكفاك هذا الشيء، والكفاة: الخدم الذين يقومون  

الرجل كفاية، فهو كاف، وكفاه ما أهمه كفاية  بالخدمة، جمع كاف. وكفى 

 4وكفاه مؤونته كفاية وكفاك الشيء يكفيك واكتفيت به. 

اصطالحا: تدور حول المعنى اللغوي، ففي القضاء مثال الكفاية هي:  

 . 5النهضة والقيام بعمل القضاء 

 .6وفي النفقة: الكفاية هي القدر المستحق 

 تعريف فرض الكفاية: 

 فرض الكفاية بأنه:  7غزالي عرف اإلمام ال

 
 م. 2017هـ 1418/ طـ األولى دار الفكر 262صـ  3البكري/ إعانة الطالبين جـ  - 1
  -دمشق  -م، ط دار الخير2006هـ 1427/ طـ الثانية 300صـ   1الزحيلي/الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي جـ  - 2

 سوريا. 
 / نشر دار الدعوة. 793صـ    2ط جـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة/المعجم الوسي - 3
 مادة: كفى.  225صـ   15ابن منظور/لسان العرب جـ  - 4
هـ  1432-المملكة العربية السعودية-/ طـ األولى دار كنوز إشبيليا 364صـ  4ابن الصالح/شرح مشكل الوسيط جـ  - 5

 م. 2011
 / طـ دار الفكر.93صـ 11جـ  الماوردي/ الحاوي/ - 6
  وأربعمائة خمسين سنة ،   بطوس ولد  ،   الغزالي الطوسي  حامد أبو الدين زين  اإلسالم حجة  محمد بن محمد اإلمام - 7

  إلى  صار ثم كتبا فيها وصنف  سنين عشر بها  وأقام دمشق إلى  ورجع وحج تركها  ثم مدة بها فدرس  بغداد نظامية ولي
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 .1كل مهم ديني يريد الشرع حصوله وال يقصد به عين من يتواله  

بأنها: فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها   3والنووي 2وعرفها الرافعي  

إال بحصولها، يقصد الشارع   مصالح دينية ودنيوية، ال ينتظم األمر

 .4تحصيلها، وال يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها 

فرض الكفاية بما عرفه به الغزالي غير أنه غير في   5وقد عرف السبكي 

ما سنرى، ففرض   بعض ألفاظه ليخرج أشياء ويدخل أشياء على نحو

 الكفاية عنده: 

 مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله.

جنس يشمل فرض العين والكفاية، وقوله:   "مهم يقصد حصوله"فقوله: 

، فصل، يخرج فرض العين، وحذف قوله ديني، "من غير نظر إلى فاعله"

 فإنه ليس من شرط فرض الكفاية أن يكون دينيا، فإن الحرف والصناعات

ألن تعريف الغزالي يقتضي أن   "بالذات"مهمات وليست دينية، وزاد قوله: 

، وليس كذلك، ولهذا كان متعلق  البتةفرض الكفاية ال ينظر إلى فاعله 

 
  سنة  اآلخرة   جماد في توفي  ،   العلم ونشر والعبادة التصنيف  على  مقبال بطوس وطنه  إلى عاد  ثم واإلسكندرية القدس
. ابن    ذلك وغير والمستصفى اإلحياء وكتاب والخالصة والوجيز والوسيط  البسيط  تصانيفه ومن وخمسمائة  خمسة

 .  293 ـص  2  ـج بيروت الكتب  عالم ط/ الشافعية  طبقاتقاضي شهبة/
هـ  1418/ ط أولى دار األرقم بن أبي األرقم بيروت لبنان  188صـ   2الغزالي/ الوجيز في فقه اإلمام الشافعي/ جـ  - 1

 م. 1997
صاحب   الشافعي  القزويني   الرافعي  الدين  إمام القاسم أبو اإلمام  الفضل بن  الكريم  عبد بن محمد بن  الكريم عبد - 2

  األدب،  كثير تصنيفه، في اللسان طاهر.  وغيرها واألصول،  والحديث،  والتفسير،  الفقه،  في  إماما كانالشرح الكبير، 
. انظر/  بقزوين وستمائة  وعشرين -أربع  سنة  أوائل أو -ثالث سنة أواخر  توفي، المنقوالت  في االحتراز شديد

 الداوودي/ طبقات المفسرين/ دار الكتب العلمية بيروت. 
  المحدث الفقيه النووي حسين بن حسن بن  مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو دين ال محي المتقن العالم اإلمام الشيخ - 3

   الشافعي، 
  الصالحين واألربعين ورياض األذكار مسلم وكتاب وشرح صحيح البخاري  صحيح صنف شرح  عالمة،  إماما كان

 ومختصر   والوسيط والصغير الكبير الحج ومناسك المهذب وشرح المحرر اختصار في  والمنهاج الفقه في والروضة
  وتهذيب المنهاج  ودقائق والتبيان وتصحيحه  يكمله  لم  الذي  التنبيه ولغات والوسيط  والصغير الكبير الحديث علوم

  قرى  من قرية بنوا   المتوفىذلك،   وغير  التنبيه ومن  الوسيط من قطعة وشرح مسودة  الفقهاء وطبقات واللغات األسماء
انظر/ حاجي خليفة/ سلم الوصول إلى طبقات   . سنة  وأربعين خمس عن وستمائة،  وسبعين ست سنة رجب في الشام

 . تركيا  – إستانبول إرسيكا،  مكتبة/ط 403صـ   3الفحول/ جـ 
م/  1997هـ 1417/ دار الكتب العلمية بيروت/ طبعة أولى 352صـ   11القزويني/العزيز شرح الوجيز/ جـ  - 4

 . م1991/   هـ1412الثالثة عمان/ طـ -دمشق  -بيروت  اإلسالمي،  المكتب/ 217صـ   10النووي/ روضة الطالبين جـ 
  ، "الكبرى الشافعية  طبقات"   صاحب  نصر،   أبو الدين،  تاج الشافعي، السبكي الكافي  عبد بن علي بن  الوهاب عبد - 5

 . 317صـ    2. انظر/ القسطنطيني/ سلم الوصول إلى طبقات الفحول/ جـ مائة وسبع وسبعين إحدى سنة المتوفى
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الثواب والعقاب، نعم ليس الفاعل منه مقصودا بالذات، والمقصود بالذات 

 1عل. وقوع الفعل، وإنما هو مقصود بالغرض؛ ألنه ال بد لكل فعل من فا

والناظر لتعريف اإلمام الغزالي يتوهم أن فرض الكفاية عنده يتعلق  
باألمور الدينية فقط ، وهذا ليس صحيح، فقد قال الغزالي في كتابه إحياء  

  أمور قوام في عنه يستغني ال  علم فهو  الكفاية فرض أماعلوم الدين"  
 فإنه وكالحساب األبدان بقاء  حاجة  في ضروري هو  إذ كالطب الدنيا

  هي وهذه وغيرهما والمواريث الوصايا وقسمة المعامالت  في ضروري
 واحد بها قام وإذا البلد أهل  حرج  بها  يقوم عمن  البلد خال لو  التي العلوم
 اآلخرين   عن الفرض وسقط  كفى

 أصول فإن الكفايات فروض من والحساب الطب إن قولنا من  فال يتعجب
ً  الصناعات   بل والسياسة  والحياكة كالفالحة الكفايات فروض من أيضا
  إليهم الهالك تسارع الحجام من البلد خال لو  فإنه والخياطة الحجامة
 2" للهالك أنفسهم بتعريضهم وحرجوا

 والذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان: 

أحدهما: أن يكون فيه مصلحة شرعية أو وسيلة لمصلحة شرعية، وأن  

 يكون ما ال تتكرر مصلحته بتكرره.  

ضبط أصول الدين، وفروعه، والكتاب والسنة، وأنواع كفالمصالح الشرعية 

المدارك واألدلة، وأن يوصلها كل قرن إلى من بعده، وكذلك ضبط أصول  

 .. الدين في العقائد

 عنها  يستغنى ال  التي والحروف  كالصنائع،:  الشرعية الحللمص الوسائل وأما

 3بها.  تقوم  طائفة  حرفة  لكل يخرج  أن فيجب الناس،

ففرض الكفاية ال تكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فإذا شيل من البحر  

فالنازل فيه بعد ذلك ال يحصل مصلحته وكذلك إطعام الجائع وقتل الكافر،  

مصلحته فمصلحة الصلوات الخضوع وتفهم كالم هللا  وفرض العين  تتكرر 

 وذلك للميت المغفرة حصول  تعالى ومناجاته وصالة الجنازة مصلحتها ظن

 
هـ 1418/ مكتبة قرطبة توزيع المكتبة المكية/ طبعة أولى 251صـ  1الزركشي/تشنيف المسامع بجمع الجوامع جـ   - 1

 م. 1998
 طـ دار المعرفة بيروت.  16صـ   1الغزالي/إحياء علوم الدين جـ  - 2
 مصطفى الباز. / طـ األولى مكتبة نزار 1460صـ  3القرافي/ نفائس األصول في شرح المحصول جـ   - 3
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 يحصل   ال وتكريرها 1}لكم استجب ادعوني{تعالى:  لقوله مرة  بأول حاصل

 .2بها  القطع
 :الكفائي والواجب العيني الواجب  بين  الفروق أهم

  فال بعينه، المكلفين من واحد  كل من مطلوب  العيني الواجب أن -1
  عنه نيابة فعله في له أذن فإن بإذنه،  إال فعله  مقام غيره فعل يقوم
  عنه الغير ذلك يفعله ما أجزأه النيابة تدخله مما الواجب كان فإن
  واحد من  وال  واحد  كل من يطلب  فال الكفائي الواجب وأما. فال وإال

  مهما بل   اإلذن، فيه يشترط  وال أجزأ، يكفي  من به قام إذا بل  معين،
 . اإلثم  عنه وسقط  يفعل لم عمن أجزأ فعل

 الكفائي الواجب أما فاعله، إلى ترجع  مصلحته  العيني الواجب أن  -2
 . عامة فمصلحته

  العيني الواجب وأما الكل،  عن  البعض فيه ينوب الكفائي الواجب  -3
 . اآلخر بعضهم عن المكلفين بعض  فعل يكفي فال

  واحد  لكل: أي المكلفين، لجميع موجه العيني الواجب في األمر  -4
 : فيه  اختلف الكفائي الواجب في منهم، واألمر

 . البعض بفعل يسقط لكن للجميع موجه  إنه: فقيل
 معين  غير  بعض  إلى موجه:  وقيل
 .3مجموع   هو  حيث  من  المجموع إلى متوجه:  وقيل

 المطلب الثاني 
 منزلة فروض الكفاية 

 
  ألن  العين؛ فرض من أفضل  الكفاية بفرض القيام بعض الفقهاء أنيرى 
  حل  من رجحان في شك  وال المأثم، عن كلها األمة صيانة في ساع فاعله
  .4الدين  بمهمات القيام في أجمعين المسلمين محل

 
 . 60سورة غافر:  - 1
 / مطبعة فضالة المغرب.193صـ   1الشنقيطي/نشر البنود على مراقي السعود جـ  - 2
  العربية التدمرية، الرياض، المملكة   دار/ 38-37صـ  1عياض السلمي/أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله/ جـ   - 3

 السعودية 

 . م 2005 - هـ  1426  طـ األولى، 
 . 252صـ   1الزركشي/ تشنيف المسامع/ جـ  - 4
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 أفضل من فرض الكفاية وذلك ألنه:  العين فرض  أنويرى البعض اآلخر 

ً  مفروض   مشقة، وأكثر الكفاية فرض من عندها أهم فهو  للنفس، حقا
ً   مفروض فإنه الكفاية فرض بخالف  وإذ  خف، عم   إذ واألمر للكافة، حقا

  بفرض فاشتغل عين فرض  عليه من إن: العلماء بعض قال ُخص ثقل،
 .1كذاب   فهو  الحق مقصوده أن وزعم كفاية

  الحكم بل موضع،  كل في  ليست األهمية بأن ويمكن الجمع بين الرأيين
 إال  منه يتمكن  ال صائم وهو  غريقا ينقذ  من ففي األحوال، باختالف يختلف
  ال  مما  وهو   ،"الكفاية فرض " مصلحة يفوت لئال يفطر؛: باإلفطار
 صالة ألن  المكتوبة؛ يقدم: وجنازة  مكتوبة معه تعارض  من وفي يستدرك،
  دون فواتها يخشى  حيث الفرض على السنة تقدم قد بل تستدرك، الجنازة
 . 2االنجالء  ويخشى  الوقت متسعة مكتوبة  مع ككسوف  فواته،

  بعضهم  به قام لو  جمع بالفرض قام أنه ذاومما يبين منزلة فرض الكفاية: 
 صالحية في لتساويهم للفرض مؤدين  كلهم كانوا الباقين، عن الحرج يسقط
 .به القيام

  به، القيام على وقدر به، علم  من كل أثم كفاية، فرض  تعطل إذاوأيضا: 
 3والمراقبة.  البحث به   يليق الموضع من قريبا وكان يعلم، لم من  وكذا

  إلى يؤدي فإنه التواكل، دون إليه التبادر على الكفاية  فرض أهل فليكن
 .4تعطيله 

 التي  التابعة المقاصد من مهمين  مقصدين   يحقق الكفائية بالواجبات إن القيام
 تحقق   إلى تؤدي

 المسلم المجتمع إصالح: هما األمة، إيجاد من للشريعة العام المقصد
.  األساسية بمقوماته ومخل عليه طارئ فساد أو  ضرر  كل  بدفع وحفظه

 
/ طـ األولى مكتبة  34صـ   1جـ  /الراجح المذهب  على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل عبد الكريم النملة/الجامع - 1

 م. 2000هـ 1420الرشد الرياض 
وعية  م/مكتبة الت2015هـ  1436/ طـ األلى  299صـ  1البرماوي/الفوائد السنية في شرح األلفية جـ  - 2

 اإلسالمية/مصر. 
 . 225صـ   10روضة الطالبين جـ  & النووي/.355و354 صـ  1 جـ  شرح الوجيز العزيزالقزويني/ - 3
 / در النوادر بيروت لبنان. 2016-1437/ طـ أولى 159صـ   7السلمي/الغاية في اختصار النهاية جـ  - 4
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  سد في مساهمة مصلحة  كل  بجلب أبعادها بكل الحقيقية  التنمية وتحقيق
  الضرورية المصالح بتحصيل الكفائية ورقيه، فالواجبات  المجتمع حاجات
 األمة،  أمر انتظام وهو  الشريعة، من مقاصد مقصد أهم تحقق  والحاجية
 . 1 عنها والفساد الضر ودفع إليها، الصالح وجلب

 الخطاب في فرض الكفاية موجه لمن؟ 

 : فيه اختلف الكفائي الواجب في األمر

 يقوم عليه البعض، فالقادر بفعل  يسقط  لكن للجميع  موجه إنه الرأي األول: 
 لكل  موجه الخطاب ألن به،  القيام على غيره يحث القادر وغير  به،  بنفسه
 مكلف. 

 . معين  غير بعض إلى  أنه موجه :الرأي الثاني

 . مجموع هو   حيث من المجموع إلى أنه متوجه  :الرأي الثالث 

 األدلة:

 : منها بأدلة أصحاب الرأي األول استدل

  العموم بصيغة جاءت والسنة القرآن في الواردة الكفائية  الواجبات أن - 1

ل ْيُكمُ  ُكِتب  : } تعالى فقوله  العينية، كالواجبات ل ْيُكمُ  ُكِتب  : } كقوله ،2{ اْلِقت الُ  ع    ع 
ي امُ   . عيني والثاني كفائي  األول أن مع ،3{الص ِ

 . أثموا ما  به مخاطبين يكونوا  لم ولو   تركوا، إذا الجميع يلحق اإلثم أن - 2

 :بدليلين مبهم  بعض إلى موجه بأنه القائلون واستدل

 
 /2/7/2016ومقاصده"  الكفاية فرض أهمية حسن/" مجدي - 1

https://www.facebook.com/ABC.2012/posts 
 . 216سورة البقرة:  - 2
 . 183سورة البقرة:  - 3
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ينِ  فِي ِلي ت ف ق ُهوا ط اِئف ة    ِمْنُهمْ  فِْرق ة   ُكل ِ   ِمنْ  ن ف ر   ف ل ْوال  : }تعالى  قوله - 1  الد ِ

ِليُْنِذُروا ُهمْ  و  عُوا إِذ ا ق ْوم  ج   إلى  موجه هنا فالخطاب. 1{ ي ْحذ ُرون    ل ع ل ُهمْ  إِل ْيِهمْ  ر 
 . كفائي  بواجب  متعلق وهو   مبهم بعض

  إال سقط لما الجميع به خوطب ولو  المكلفين، بعض بفعل  يسقط  أنه - 2

 . العينية الواجبات كسائر الجميع بفعل

 الهيئة إلى أي الجميع، إلى ال المجموع إلى موجه الخطاب إن القائلون وأما
  الجميع إلى فيه الخطاب  وجه لو  أنه: هو   واحد بدليل فاستدلوا االجتماعية،

 ألن لترك؛ مبهم  بعض إلى وجه  ولو   بعضهم،  بفعل سقط لما فرد" كل "إلى
 المجموع  إلى متوجه  نقول أن إال يبق فلم مقصودا، لست سيقول  مكلف  كل
 . مجموع حيث هو  من

 هذا أدلة لرجحان بعضهم؛  بفعل ويسقط  الجميع إلى  متوجه أنه :والراجح
 2القول.

 المطلب الثالث 

 الكفاية أقسام فروض 

 : أقسام الكفايات فروض

 الدين:  بأصل  يتعلق ما أوال:

  القهرية الحجة إقامة من  بد ال  كما أنه ومعناه العلمية، الحجة إقامة وهو  
  ويدفع  والحجج، البراهين يقيم ممن اإلسالم خطة  في بد  ال بالسيف،
 المشكالت. ويحل الشبهات،

 الدين. بفروع يتعلق ثانيا: ما

 
 . 122سورة التوبة:   - 1
 . 39-38صـ   1عياض السلمي/أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله جـ  - 2
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  األمر منه والمراد المنكر، عن والنهي بالمعروف،  األمر إشاعة ومنه 
  فإن الكفايات، فروض  من وهو   محرماته، من والنهي   الشرع، بواجبات
 المحتسب.   وهو  الوالية، بحكم عليه  تعين  رجل لذلك نصب

 الناس أمور وانتظام المعاش  بمصالح يتعلق ثالثا: ما

 الجائعين واطعام العارين كستر  فاقتهم وإزالة المسلمين، الضرر عن كدفع 
  أصحاب حق  في كفاية  فرض ذلك وكل  النائبات، في المستغيثين وإعانة
 بيت   في يكن  ولم بسد الحاجات الواجبة الصدقات تف لم إذا والقدرة الثروة
  به  وما إليهـا، والحـرف، والصناعات، يصرف ما المصـالح سهم من المال
  الحجامة حتى منه بد ال  وما والحراثة،  والشراء،  كالبيع،  المعاش، قوام

  عليها،  حث إلى يحتاج  ال حتى  بها، القيام على  النفوس جبلت  والكنس،
  في ساعين وكانوا  ألثموا، منها  الخلق امتناع فرض لو  لكن فيها، وترغيب
 .الكفايات فروض من  إذن فهي أنفسهم، إهالك

 المعيشة  وصالح الدين، بأمر يتعلق مارابعا: 

  الحقوق، وكتجهيز  استيفاء على القضاة وإعانة وأدائها،  الشهادة كتحمل 
  الدين، بشعائر  تتعلق أمور وهذه. ودفنا وصالة،  وتكفينا،  غسال،:  الموتى

 .1المعاش  أمور تنتظم وبها المعاشرة، حسن ويستدعيها

والمتتبع لتلك األقسام يجد أن فروض الكفاية تشمل كل مجاالت الدين  
لدنيا، فهي حقا بها صالح الدين والدنيا، وال تتوقف فروض الكفاية على  وا

تلك النماذج المذكورة، بل كل ما يستجد في الحياة وتقوم به مصالح العباد 
يعتبر فرض كفاية، فمثال إنشاء المدارس، إنشاء صيدليات إنشاء 

  مستشفيات، إنشاء دور لرعاية اللقطاء وغير ذلك كثير كل هذا يدخل في
 فروض الكفاية. 

 

 

 
 بتصرف. 223 -217صـ   10& النووي/روضة الطالبين جـ 354-352صـ 1القزويني/العزيز شرح الوجيز جـ  - 1
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 المبحث الثاني 

 التنمية المستدامة أهدافها ومجاالتها 

 ويشتمل على مطالب 

 

 . المستدامة والتنمية  التنمية: األول  المطلب

  . المستدامة  التنمية أهداف: الثاني المطلب 

 . المستدامة التنمية  مجاالت :  الثالث المطلب

  

 المطلب األول 

 المستدامة التنمية والتنمية 

عمليات   خالل  من  تطور  نسبيا  حديث  مفهوم  تعتبر  المستدامة  التنمية  إن
 المتعلقة  هي   المفاهيم   تلك  أول  وكانت  الماضية  العقود  خالل   التنمية  وديناميات

التنمية االقتصادية على    دولية   منظمات  وظهور   القومي  المستوى  بتخطيط 
العهد  الدول  تطور  دعمت   صندوق  الدولي،  البنك  ومنها  باالستقالل  حديثة 
  قام   أن  إلى  ،1960  عام  للبيئة  األمم المتحدة  برنامج  وتأسيس  الدولي،  النقد

 عام (    45)    دورته   المتحدة في  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس

المستويين    على  مكثف   إلجراء  العاجلة  الحاجة  فيه  أكد   قرار  باتخاذ  1968

  نمو   لتحقيق  اإلنسانية  البيئة  تواجه  التي  المخاطر  من  للحد  والدولي  الوطني
 .1سليم اقتصادي واجتماعي

  المعنى  جانب  فإلى  كبيرا،  تطورا  التنمية   مفهوم  شهد  السبعينيات،  مطلع  ومع 
 كان الذي

 
/ طـ األولى  86د. مدحت أبو النصر وياسمين مدحت محمد/التنمية المستدامة مفهومها أبعادها مؤشراتها صـ   - 1

 . 2017المجموعة العربية للتدريب والنشر/ 



21 
 

 جديدة   مصطلحات   إلحاق  تم  فقد  واالجتماعي،  االقتصادي  البعد  في   محصورا  
 بالتنمية 

 هذه  أهم  من  وأصبح  المستدامة  بالتنمية  تسميته  على  اصطلح  ما  أهمها  من
 المصطلحات

 المصطلح   هذا  يطرح   ألول مرة  1972  عام  ففي   .التنمية  أدبيات  في  المتداولة

المتحدة  مؤتمر  ففي  الدولية،  الساحة  على   في   البشرية  بالبيئة  المعني  األمم 
  خالل  من  االستدامة  الحفاظ على  تواجه  التي  التحديات  طرح  تم  ستوكهولم،

 في جاء  حيث االقتصادية، والتنمية  النمو  مصطلح سياق

  النمو  استمرار  أن  روما  نادي  نشره  والذي  (  Limits to Growth  )  كتاب

في  المحدودة   بالموارد  سيصطدم  السائدة  االقتصادية  األنماط   االقتصادي 
 .1وانهيار   مستقبلي إلى تجاوز يؤدي مما لألرض،

 وللوقوف على معنى التنمية المستدامة نوضح أوال معنى التنمية:  

  الشيء  وأنميت ،  وكثر  زاد:  ونماء  ونميا  نميا  ينمي  نمى.  الزيادة:  النماء:  نمي
: وأنميته.  رفعته :  ونميته.  ارتفع :  ينمي  الحديث  ونمى،  ناميا  جعلته:  ونميته
 2ورفعته.   أسندته مشددا،  نميته،: وقيل النميمة،  وجه على أذعته

ى: التنمية  .أشاعه إِذا: الخبر نم 

ى  .3لهبها  فارتفع الحطب عليها ألقى إِذا: النار ونم 

 مستدام  والمفعول  مستديم،  فهو  استدامة، استدم، يستديم، استدام: المستدامة
 ( للمتعدي )

 4" الخير له استدام" ودام  وثبت استمر،: الشيء استدام

 
 . ستوكهولم. البشرية بالبيئة المعني  المتحدة األمم مؤتمر2197   المتحدة مماأل - 1
 مادة: نمى 413صـ   15لسان العرب جـ  - 2
  لبنان،  بيروت  المعاصر الفكر دار/ طـ أولى 6762صـ   10اليمني/شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم جـ  - 3

 . م 1999 - هـ  1420 /سورية دمشق الفكر دار
 م/ عالم الكتب. 2008-ه1429/ طـ األولى  790صـ    1د.أحمد عمر/ معجم اللغة العربية المعاصر/ جـ  - 4
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 1دائم أي مستديم   فهو  خيُرك استدام: يقال

عريف التنمية اصطالحا بأنها عكس التخلف، و  ت يمكن  :  التنمية اصطالحا
   التخلف العلماء يعرف

 التقدم تحقيق  في أو  النمو  تحقيق في الحركة في بطء  أو  تأخر  أو  توقف بأنه

  والتكنولوجية واالقتصادية  االجتماعية األساليب، بمعنى تخلف األمام إلى

 الذي المستوى عن معين مجتمع  في

 .2معين  وقت  في يبلغه أن  المجتمع ذلك بوسع كان

ومن تعريفات التنمية أنها: سياسة تلجأ إليها الدولة للتخلص من التبعية  

االقتصادية والنهوض في كافة القطاعات السياسية واالقتصادية  

 .3واالجتماعية للدولة وذلك بتحسين اإلنتاج وارتفاع مستوى الدخل 

 تعريف التنمية المستدامة: 

  التي التنمية 1987 " برونتالند لجنة تقرير تم توصيف التنمية المستدامة في

تلبية   على المقبلة األجيال بقدرة المساس دون الحاضر احتياجات تلبي

  "ةالخاص احتياجاتها

 الحسبان في يضع الذي المستقبل حول للتفكير نموذج هي فاالستدامة

 للتنمية السعي إطار في واالقتصادية واالجتماعية البيئية  االعتبارات

 .4الحياة جودة وتحسين

 
 . الكتب عالم /م2008-ه1429 األولى طـ/  693صـ   1د. أحمد عمر/معجم الصواب اللغوي جـ  - 1
  . 66مؤشراتها/ صـ   -أبعادها –التنمية المستدامة مفهومها /محمد مدحت  ياسمين  /النصر أبو مدحت. د - 2
هـ 1421مكتبة العبيكان الرياض /ط أولى 191- 190علي الجمعة/معجم المصطلحات االقتصادية واالسالمية/ صـ  - 3

 م. 2000
  للتربية المتحدة  األمم منظمة من تقرير اللجنة التي أنشأتها األمم المتحدة، والذي عرف بتقرير برونتالند ينظر/ - 4

  منظمة عن 2012 عام في صدر/ طـ 3التربية من أجل التنمية المستدامة في الميدان صـ  اليونسكو/ والثقافة  والعلم

 . اليونسكو – والثقافة  والعلم للتربية  المتحدة األمم
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شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكاال  تطور عملية هي:  فالتنمية المستدامة
 والتطور واالستقرارمختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع اإلنساني إلى الرفاه  

 1والفكرية.  واالجتماعية االقتصادية وإمكانياته احتياجاته مع يتوافق بما
  أفضل  باعتماد  ،  المجتمع  أنشطة   مختلف  تشمل  التي  المتوازنة  التنمية  هيو

 العمليات  في  والبشرية   المادية  للموارد  األمثل   االستثمار  لتحقيق  الوسائل
 العوائد  توزيع   وعند  واالستهالك   االنتاج  في  العدالة  مبادئ  واعتماد  ،  التنموية

   بالطبيعة  أضرار  تحصل  أن  دون  ،  المجتمع  أفراد   لجميع   الرفاهية  لتحقيق  ،
   2القادمة.  األجيال أو بمصالح

 السياسية والنظرية العلمية بالخلفية دوما مرتبطا يظل التنمية وتعريف
 علماء فإن المثال سبيل فعلي .التعريف صاحب بها يقتنع واالقتصادية التي

 التنمية بأنها:   يعرفون مثال االقتصاد

 ...واألسري القومي  والدخل االقتصادي اإلنتاج مستوى في السريعة الزيادة 
 حين  في

 ومخطط مقصود اجتماعي تغيير هي: التنمية أن  االجتماع  علم علماء يري
 تغيير  يستهدف

 .3ومنتجة  ومرنة ومنفتحة إيجابية تكون  حتى والثقافات السلوكيات

 ويمكن تعريف التنمية المستدامة من منظور الشرع بأنها: 

،    واالجتماعيةقية خالألدية وااملمتضمنة للناحية ا  طبيعة شاملة  نشاط ذو 
بعاد  أل كل هذه ا  يمي فال سإلجتمع الموأهداف ا يم ط يقوم على ق اوهو نش

حياة الدنيا فقط لمستهدفة من التنمية على ال تقتصر الرفاهية االمختلفة فلا
البعد التنموي   ان، وهذي حياتلا نخرة دون تعارض بي آلمتد للحياة ات بل  
 .4مستدامة لمعاصر للتنمية ا لمفهوم اال ييوجد ف  مي الالسإلا

 

 
 . 63مؤشراتها/ صـ  –أبعادها  –التنمية المستدامة مفهومها /محمد مدحت  ياسمين  /النصر أبو مدحت. د - 1
 . 5عز الدين آدم النور/ التنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق/ صـ  - 2
 . 63مؤشراتها/ صـ  –أبعادها  –التنمية المستدامة مفهومها /محمد مدحت  ياسمين  /النصر أبو مدحت. د - 3
 . 1984أولىروت ، ط يدار الفرقان، ب/ 2صـ    /وارد البشرية ملتنمية ا يفمي السإلهج ا نملدور ا لي/عبد جمالد  - 4
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 المطلب الثاني 
 أهداف التنمية المستدامة

 
 

  تتمثل  المستدامة التنمية أهداف أن(  1987)  المتحدة األمم منظمة تري

 :في
 االقتصادي. النمو  تحقيق  - 1

 واالقتصادية.  االجتماعية العدالة تحقيق   -2

 الموارد.  أنواع جميع استخدام ترشيد   -3

 القادمة. األجيال أجل من والبيئية الطبيعية الموارد حفظ   -4

 . االجتماعية التنمية  -5

  تفصيلية أهداف األخيرة السنوات خالل المتحدة  األمم منظمة وضعت ثم
 للتنمية 

 :كالتالي المستدامة
 . أشكاله بكافة الفقر إنهاء -1
 .والزراعة  التغذية وتحسين الغذاء وتأمين  الجوع إنهاء -2
  لجميع مناسب  معيشي  مستوى وتعزيز صحية حياة ضمان -3

 . األعمار
 . للجميع المستمر  التعليم فرص وتعزيز للجميع تعليم  جودة ضمان -4
 . والفتاة المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق  -5
 . للجميع الصحي والصرف المياه خدمات إتاحة ضمان  -6
 .وللجميع  ونظيفة  حديثة طاقة  على الحصول ضمان -7
 على القادرين لجميع  المنتج والتوظيف االقتصادي  النمو  تعزيز  -8

 . العمل
 . واالبتكار  اإلبداع وتبني مستدام  تصنيع  تحقيق  -9
 . الدول وبين الدول داخل المساواة عدم  تقليل -10
 ومستدامة.   وإنسانية  آمنة مدن  بناء  -11
 . مستدام  وإنتاج  استهالك ضمان -12
 .المناخ لتحسين عاجلة أفعال اتخاذ -13
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  والمسطحات  والمحيطات  والبحار  األنهار   على  المحافظة -14
 . الحية والكائنات المائية

  األيكولوجي  للنسق  المستدام  االستخدام  وتعزيز  حماية  -15
 . البيولوجي  التنوع على التصحر والمحافظة ومحاربة والغابات

 .المستويات  جميع  على  والمسائلة  للجميع  والعدالة  الدولي  السالم  تعزيز    -16
 .1المستدامة التنمية لتحقيق الشراكة تنفيذ وسائل تقوية -17

 
أن  األمر   حقيقة      نطاق   بكثير   يتجاوز  المستدامة  التنمية  أهداف  نطاق  ـ 

  على القضاء  على القائمة اإلنمائية األولويات جانب فإلى اإلنمائية، األهداف
 اإلطار هذا يحدد  والتغذية،  الغذائي واألمن  والتعليم  واالهتمام بالصحة الفقر

 من   واسعة مجموعة 
 بإرساء  أيضا  يعد  وهو .  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف
  وفي  األرض،  شعوب  جميع  احتواء  على  سالما قادرة  أكثر  مجتمعات

تنفيذ   يحدد   أنه   أيضا  األهمية  غاية  األهداف  وترتبط.  ذلك  وسائل 
عناصر  وتشترك  بينها  فيما  عميقة  بروابط  الجديدة  والغايات  في 
  2. المتكامل  النهج يعكس مما عديدة،

 
مقاصد   تحت  تندرج  نجدها  األهداف  تلك  في  والتمحيص  وبالنظر 

  الخمس التي أمر الشرع بحفظها، وهي حفظ الشريعة وتحت الكليات  
من    والمال،  والنسل،  والنفس،  الدين، المستدامة  فالتنمية  والعقل. 

 صميم الشرع وليست شيئا مستحدثا. 
ونضرب لذلك مثال إذا نظرنا لهدف القضاء على الفقر و هدف القضاء على  
الجوع وهدف الصحة الجيدة والرفاهية نجد أن تلك األهداف تدخل ضمن 

 مقصد حفظ النفس. 

 
 . 89و88التنمية المستدامة أهدافها مؤشراتها أبعادها صـ /محمد مدحت  ياسمين  /النصر أبو مدحت. د - 1
  والتجارة قتصادلال العلمية   المجلةمحمد فتحي عبد الغني/بحث تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجه/ -- 2

 . 423صـ
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كذلك هدف  العقل،  على  الحفاظ  فهو ضمن مقصد  الجيد  التعليم  أما هدف 
الصناعة واالبتكار و هدف العمل الالئق ونمو االقتصاد فكما يدخل ضمن 

 مقصد حفظ العقل يدخل أيضا تحت مقصد حفظ المال، وهكذا... 

  يحفظ  نأ  وهو :  خمسة  الخلق  الشرع من   ومقصود "  : وكما قال اإلمام الغزالي
حفظ  ما  فكل  ومالهم،  ونسلهم  وعقلهم  ونفسهم  دينهم  عليهم  هذه  يتضمن 

ودفعها    مفسدة  فهو   األصول  هذه  يفوت  ما  وكل   مصلحة،  فهو  الخمسة  األصول
 1مصلحة" 

 
 المطلب الثالث 

 مجاالت التنمية المستدامة 
  

تحت   تندرج  أنها  نجد  المستدامة  للتنمية  السابقة  األهداف  إلى  بالنظر 
مجاالت متعددة منها المجال االقتصادي ومنها المجال االجتماعي ومنها 

 المجال الثقافي ومنها المجال البيئي، ومنها المجال الثقافي.
  المجاالت   االعتبار  في  تأخذ  أن  يجب  المستدامة  التنمية  برامج   لذا فجميع
 افيالثق  البعد  إلى  إضافة  االقتصاد،  المجتمع،   البيئة،   لالستدامة:  الثالثة

التنمية  حيث .  الضمني تتناول  إن  ضمن    الثالثة   المجاالت   المستدامة 
 .2 العالم أنحاء  في عديدة أشكاال ستأخذ وبالتالي المحلي، سياقها

 : كالتالي هي المستدامة، للتنمية رئيسية مجاالت  ثالثة  تحديد  ويمكن

 ·  التنمية االقتصادية •

 ·  االجتماعية التنمية •

 البيئية.  التنمية •
 أوال: التنمية االقتصادية 

  بشكل Economic Developmentاالقتصادية  بالتنمية يقصد

  اإلجراءات إلى عام
  والجماعات  السياسة  صناع   يتخذها  التي  والمنسقة  المستدامة
مستوى  في  تسهم   والتي  المشتركة،   والصحة  المعيشة  تعزيز 

 
 هـ. 1413/ طـ دار الكتب العلمية بيروت/ 343صـ    1الغزالي/ المستصفي من علم األصول/ جـ  - 1
 . 5التربية من أجل التنمية المستدامة صـ  /ليونسكوا والثقافة  والعلم للتربية  المتحدة األمم منظمة - 2



27 
 

إلى   االقتصادية  التنمية   تشير  أيضا.  معينة  لمنطقة  االقتصادية
 . االقتصاد يشهدها التي والنوعية الكمية التغيرات

 ثانيا:  التنمية االجتماعية
  للتنمية   بل  االقتصادية،  التنمية  على  فقط  تنصب  ال  المتوازنة  التنمية 
االجتماعية   بالتنمية  أيضا. ويقصد وإنسانية اجتماعية وثقافية  جوانب

Social Development  المتبادلة   اإلنسان  تنمية عالقات  أنها  على 

لديه  والسياسة  والوعي   والثقافة  التعليم   مستوى   وتحسين    والصحة 
  من   االجتماعية  التنمية  وتهتم  .له  والمشاركة  الحرية  فرص  وإتاحة
  المدني   المجتمع  ومنظمات  الحكومة :  هما  االختصاص بقطاعين  حيث 
 الخيرية.  أو  األهلية الجمعيات رأسها وعلى

 ثالثا: التنمية البيئية 
  نوع  فهي  Environmental Developmentالبيئية    التنمية  أما

  مواردها   وعلى  عليها  المحافظة  بهدف  التي حولنا  للبيئة  التنمية  من
تحقيق  والعمل  التلوث  من   وحمايتها  الطبيعية   التوازن  على 
  مع   الحالية  األجيال  حاجات  وإشباع  لها  واالستمرارية  والتنوع
األجيال  عمل   التنمية   أسس  ومن.  المستقبلية  أو   القادمة  حساب 
تعايش  الذات  على  االعتماد  البيئية   اإلنسان   بين  متبادل  وتحقيق 
االجتماعي    التقدم  بين  والمواءمة  منهما،  لكل  مفيد  والبيئة

 .1والبيئة  للموارد الرشيدة واإلدارة واالقتصادي

 

 

 

 

 

 
 . 96-94-93أبعادها صـ  -مؤشراتها-التنمية المستدامة مفهومها/محمد مدحت  ياسمين  /النصر أبو مدحت. د - 1
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 المبحث الثالث 

 الكفائية في التنمية المستدامة دور الفروض 

 مطالب  على ويشتمل

 .المستدامة والتنمية  الكفاية فروض بين العالقة: األول  المطلب

 . المستدامة التنمية تحقيق  في المجتمع دور: الثاني المطلب

 . المستدامة التنمية تحقيق  في ودورها الكفاية  فروض: الثالث المطلب

 المطلب األول 

 فروض الكفاية والتنمية المستدامة العالقة بين 

 موجه  الخطاب  لكن  البعض،  عمل  الواقع  في  هي  الكفائية  الفروض  لكون
  التنمية   ولكون  بها،  القيام  وضرورة   أهمية  على  يدل   مما  بكاملها،  لألمة

 واستمرار  التنمية  لتوطين  مجتمع   أي  إليه  يسعى  الذي  الهدف  هي  المستدامة
 القيام   بين  والتناغم  الترابط  من  نوعا  هناك  أن  نجد  فإننا  فيه،  استدامتها
  في  يصب    كفاية  فرض  فكل  التنمية،  واستمرارية  وتطور  الكفائية،  بالفروض

 1.الكفائية  الفروض   وتدعم  تعزز   مستدامة  تنمية  وكل  المستدامة،   التنمية   نهر 

الكفائية،   الفروض  تحت  تصنف  مطلوبات  هي  التنمية  عناصر  معظم  إن 
وليست أعمال التنمية فروض كفايات بل منها فروض أعيان على المكلفين،  
ومن فروض األعيان هذه: قيام رب األسرة برعاية أسرته وأوالده، وتأهيلهم  

وض فهي من أساسيات التنمية، ولكنها تجب على المكلف بعينه. وقد تدخل فر
الكفاية في فروض األعيان، وذلك عند عجز القائم بفرض العين أو حاجته  
إلى معونة، ولو كان بسبب تقصيره وإهماله رعاية األسرة، ومن أمثلة تدخل  
فروض الكفاية في األعيان: سد حاجة الناس إلى من يقوم بحفظ ما يدخل  

 
 م. 2020هـ 1442طـ أولى اليمن     /30 صـ  المستدامة التنمية  تحقيق  في الكفائية الفروض  دورالمرهبي/  - 1
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مجتمع  ثغرات  بسد  القيام  عبر  المفاسد  من  فرد  كل  خصوصيات  هم على 
وبيئتهم، فمهما حاول رب األسرة متابعة أفراده وعياله فلن يستطيع تغطية  

 كل أوقاتهم وعالقاتهم في مجتمعهم. 

وبالمقابل فجميع فروض الكفاية تتعلق بالتنمية، ومعظمها تعد أعماال عامة  
 وشروطا وأركانا في عملية التنمية المستدامة. 

المعاصرين   من  عدد  أطلق  التداخل  هذا  فرض وألجل  التنمية  عملية  أن 
 1كفاية. 

التنمية   المجتمع، كذلك هي  الدنيا، ومصالح  أمر  قوام  بها  الكفاية  ففروض 
تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بحقوق   المستدامة تهدف إلى 

 األجيال القادمة.

 
 المطلب الثاني 

 المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة  دور
والتنمية    البيئة  قضايا  معالجة  في  األهمية  بالغدورا    المجتمع  يؤدي 

 المستدامة، 
  المستدامة  التنمية  عملية  في  والمحور  األساسي  المحرك  هو   فالمجتمع
  وواجباته   الجميع  لحقوق  واعي ومتفهم  مجتمع  وجود  خالل  من  وذلك
االجتماعية   المساواة  فيه  تتحقق  متكامل  مجتمع  خالل  من   والعدالة 

  وتحرص  ومحيطها،  بيئتها  على  تحافظ  أجياال  يهيئ  وفي الوقت نفسه
  علي  ويقع.  سليمة  بيئة  في  فيه  تمتعوا  بما  القادم  يتمتع الجيل  أن  على

  مستدام  اقتصادي  لنمو   البيئة االستثمارية  خلق  في  هام  دور  المجتمع
  االقتصادية واالجتماعية  النشاطات  من  المجتمع  مبادرات  خالل  من
  ملحوظة   زيادة  األخيرة  السنوات  شهدت  وقد.  الدخل  لزيادة  تهدف  التي
 الذي   األمر  المدني،  المجتمع  تنظيمات  ومشاركات  دور وقدرات  في

  الدولية  والمنظمات  تعمل الحكومات   أن  ضرورة  على  الضوء  يسلط
  في المسائل  نشاطاتها  في  التنظيمات  هذه  مشاركة  وتعزيز  تمكين  على

 
م طبعة وزارة األوقاف  2014هـ  1435/ ط أولى 44بافضل/الفروض الكفائية سبيل التنمية المستدامة/ صـ  أحمد  - 1

 والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. 
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  ينمى  لكي  للمجتمع  السلطة  وتفويض  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  البيئية
 1 جوانبها.  بنفسه لكل نفسه

وكذلك الخطاب في فروض الكفاية يتوجه لكل أفراد المجتمع، والقادر 
مع عجز اآلخرين يتعين عليه األداء، وكما سبق أن ذكرنا أنه إذا قام 
الجميع بفرض الكفاية أثيبوا على ذلك، وفي هذا تحفيز وتشجيع على  

 الكفاية، وأنها ال تقل عن فروض األعيان. القيام بفروض 
 

 المطلب الثالث 

 فروض الكفاية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة 

 وما  العامة،  الناس  مصالح  حفظ  هو   الكفائية  الواجبات  في  الشارع  إن مقصد
  واالجتماعية   السياسية  الحياة  في   المجتمعية  الضرورية  باألمور   يتعلق

 المقاصد   هذه  إلى  وحديثا  قديما   العلماء  أشار  وقد  والعسكرية،   واالقتصادية
 :2هللا  رحمهم  بعضهم أقوال المثال سبيل على ونذكر الكفائية، الواجبات في

 .3" الخلق  لجميع عامة بمصالح قيام الكفائي  أن وذلك: " الشاطبي قال

  العينية  الواجبات  في   الشارع  مقصود  حول   السالم  عبد  بن  العز  وقال
" والكفائية  ودرء   المصالح  تحصيل  الكفاية   بفرض  المقصود  أن  واعلم: 
 .4" بتكليفه األعيان ابتالء دون المفاسد

 دنيوية  أو   دينية  مصالح  بها  تتعلق  كلية  أمور  الكفاية  فروض : "السيوطي  وقال
  واحد  تكليف  ال  تحصيلها  الشارع  فطلب  بحصولها،  إال  األمر  ينتظم  ال

 .5" بعينه 

 
 المستدامة،  الحضرية التنمية  عمليات في فاعلة كأداة التمكين  –  الجديدة المجتمعات تنمية ريحان/ - 1

 . 2002 /القاهرة جامعة  الهندسة،  كلية دكتوراه،  رسالة
من مقال للدكتور عبد الباقي عبد الكبير بعنوان" إحياء الواجبات الكفائية سبيل التنمية"   - 2

eyooon.net/view.aspx?id=20530 
 / طـ دار المعرفة بيروت. 177صـ  2الشاطبي/ الموافقات/ جـ   - 3
 / دار المعارف بيروت لبنان. 43صـ   1العز بن عبد السالم/ قواعد األحكام في مصالح األنام / جـ  - 4
 م. 1990-هـ1411/ ط أولى 410صـ  1السيوطي/ األشباه والنظائر/ جـ - 5
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عد السيوطي في كتابه األشباه والنظائر نماذج من فروض الكفاية فقال:  وقد  
 في  الشعار  يظهر  حيث  بإقامتها  تسقط  وإنما  األصح  في  الجماعة:  " ومنها
 بحيث   القرية  أو   البلد   في  بإظهارهما  يسقط  وإنما  واإلقامة  األذان:  ومنها  البلد،
  ال   البلد  وفي  الواحد،   األذان  يكفي :  القرية  ففي .  أصغوا  لو  أهلها  جميع  به  يعلم
وجه،    على  العيد  صالة:  ومنها  القبلة  أدلة  تعلم:  مواضع، ومنها  في  منه  بد

: ومنها   وجه،  على  االستسقاء  صالة:  وجه، ومنها  على  الكسوف  صالة:  ومنها
 ويختص  النائبات  في  المستغيثين  إغاثة:  بالحج، ومنها  سنة  كل  الكعبة  إحياء
  به  تتم   وما  والصنائع  الحرف  إقامة  ومنها  األسرى،  فك:  ومنها.  القدرة  بأهل

والكنس،    الحجامة  حتى:  منه   بد  ال  وما  والحرث  والشراء  كالبيع  المعايش
  على  القضاة  وإعانة  والقضاء  اإلمامة  وتولي  وأداؤها  الشهادة  تحمل  ومنها
 يختص  وال  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر:  ومنها  الحقوق،  استبقاء
 يفيد   ال  أنه  بظن   يسقط  وال  البالغ  وال  بالحر   وال  بالعدل  وال  تالواليا  بأرباب

 أعظم  مفسدة  غيره  على  أو   ماله  أو  نفسه  على   يخف  لم  ما  عادة  ذلك  علم  أو 
 كفاية   فرض  أصحابنا  بعض  عده.  النكاح:  الواقع ، ومنها  المنكر   ضرر  من
  وال  واإلفتاء،   الطالبين،  تعليم:  ومنها  أجبروا،  قطر  أهل  منه  امتنع   لو  حتى
الكتب،    تصنيف:  ومنها.  الحديث  إسماع:  واحد، ومنها  مفت   إقليم  في   يكفي
: وهي   الشرع،  وبعلوم  الدين،  في  المشكالت  وحل  الحجج  بإقامة  القيام:  ومنها

  كاألصول  وآالتها  واإلفتاء  للقضاء  يصلح  بحيث  والفقه،  والحديث،  التفسير،
 واختالف   والتعديل،  والجرح،  الرواة،  وأسماء  واللغة،  والصرف،  والنحو،
  واإلرث، المعامالت،  في إليه المحتاج والحساب  والطب، واتفاقهم،  العلماء،

 " .1والحديث القرآن، حفظ : ونحوها، ومنها والوصايا،

 الخيرية  الجمعيات  فمن فروض الكفاية ما يحقق التنمية االجتماعية، فإقامة
 على  الكفاية  فروض  من  يمهوتعل  وتربيته  اليتيم  برعاية  الخاصة  والمؤسسات
 .2شرعي  كفاية فرض إلى وسيلة ألنها  المجتمع؛

فالنهضة التنمية االقتصادية،   من   األمة  في  التصنيعية  كذلك منها ما يحقق 
  في  لما  األمم؛  من  غيرهم  عن  المسلمين  تخلف  يجوز  ال  إذ  الكفاية،  فروض

 
 . 415 -410صـ   1المصدر السابق بتصرف جـ  - 1
 صنعاء.  -م/ الجيل الجديد ناشرون2016-هـ1437/ طـ الثانية 717صـ  2فضل مراد/ المقدمة في فقه العصر/ جـ  - 2
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 ثرواتهم   في  عدوهم  إطماع  إلى  المؤدي  والضعف  واالمتهان  اإلذالل  من  ذلك
 وأوطانهم. 

كذلك االهتمام بالمورد البشري نفسه ورعايته من فروض الكفاية، بل هي  
الشرع،   مقاصد  ذلك  من  وسائل    إقامة  من  فالبد  الصحية،  الرعاية  ومن 

 متخصصة  مستشفيات  لبناء  شاملة  الطبية  التحتية  البنية   وتأهيل  وتطوير
 المستوصفات  شبكة  ويليها  الدولة،  داخل  الكبرى  العواصم  في  وعامة

 .1المدن سائر في الطبية والمراكز

كذلك من فروض الكفاية ما يحقق التنمية البيئية، فتعلم الزراعة والعمل بها 
من فروض الكفايات، وال يخفى على كل ذي لب دور الزراعة في الحفاظ 

التنمية   في  أيضا  ودورها  بل  البيئة،  األشجار على  فزراعة  االقتصادية، 
وانتشار الحدائق في البيئة التي يعيش فيها اإلنسان يؤدي إلى امتصاص تلك 
كذلك  نقيا،  هواء  لإلنسان  يضمن  مما  الكربون  أكسيد  ثاني  لغاز  األشجار 
األراضي   استصالح  طريق  فعن  التصحر،  ظاهرة  على  تقضي  الزراعة 

 معدل الدخل.  الصحراوية تزداد الرقعة الزراعية، ويرتفع

االقتصادية  التنمية  تتحقق  فبها  المستدامة،  للتنمية  سبيل  الكفاية  ففروض 
أمر  قوام  به  البيئية وكل ما  والتنمية  الثقافية،  والتنمية  والتنمية االجتماعية 
الحالي   للجيل  مصلحة  فيه  ما  بكل  ترتبط  المستدامة  التنمية  وكذلك  الدنيا، 

 .والمجتمعات  والمدن  األرض  تطوير  عمليةفهي عبارة عن  واألجيال القادمة  

 

 

 

 

 

 
 . 251صـ   1تصرف/ جـ  المصدر السابق ب - 1
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 المبحث الرابع 

 تطبيقات لفروض الكفاية في تحقيق التنمية المستدامة 

 مطالب  على ويشتمل

 

  التنمية في تساهم  التي الكفاية فروض من نموذج: األول  المطلب
 . االجتماعية

 .الصحية  التنمية في تساهم  التي الكفاية فروض من  نموذج:  الثاني المطلب

 و البيئية التنمية في تساهم  التي الكفاية فروض من نموذج:  الثالث المطلب
 .االقتصادية

 المطلب األول 

 نموذج من فروض الكفاية التي تساهم في التنمية االجتماعية 

 التقاط المنبوذ: 

: والتقطه لقطا يلقطه لقطه األرض،   من الشيء أخذ: : اللقطاللقيط في اللغة
العرب،    عند  اللقيط  فهو   إنسان  يجده  المنبوذ  الصبي  األرض، وأما  من  أخذه
 .1أبوه وال أمه  يعرف ال  الطرق على مرميا  يوجد الذي الطفل اللقيط

  أو   العيلة  من  خوفا  أهله  طرحه  حي  لمولود  اسم  اللقيط في اصطالح الفقهاء:
 الشيء  وصف  باب  من  وهو   يلقط   أنه   لما  إليه  يئول   ما  باعتبار  به  سمي  التهمة
 .2المشارفة  بالصفة

 .3له  كافل ال ضائع  وعند المالكية: هو طفل

 
 / مادة: لقط. 392صـ 7ابن منظور، لسان العرب/ جـ  - 1
 م. 1998هـ  1419/ دار الكتب العلمية بيروت/  519صـ    2شيخ زاده/ مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر جـ  - 2
  للمخطوطات نجيبويه مركز/ طـ أولى 379صـ 7الجندي/التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب جـ  - 3

 م 2008 - هـ1429 التراث وخدمة
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  كافل   ال  ذلك  نحو   أو   مسجد أو   شارع  في  منبوذ صغير  وعرفه الشافعية بأنه:
 1التعهد.  إلى لحاجته مميزا  ولو   معلوم له

 .2وعند الحنابلة: هو طفل ال يعرف نسبه وال رقه نبذ أو ضل 

القيود في بعض  تدور حول معنى واحد مع زيادة بعض  فالتعريفات كلها 
التعريفات، فمثال تعريف األحناف نص على سبب نبذ هذا الطفل، أما تعريف 
 الشافعية فقد نص على أن اللقيط ال ينتزع منه هذا الوصف لو كان مميزا.

 حكم التقاط المنبوذ

 التقاط المنبوذ مندوب وذلك لما يلي:

 ومن }   تعالى:  هللا   قال الهالك أشرف على ألنه  النفس إحياء من  فيه  لماأوال: 
 3{ جميعا الناس  أحيا فكأنما أحياها

في   األعمال  أفضل   من  وهو   األطفال   على  الشفقة  إظهار  رفعه  ثانيا: ألن 
 لم   من ((وسلم:    عليه   هللا   وقال صلى  آثم   ومضيعه  غانم   محرزه  قيل:  ولهذا

 كان  إن  إليه  مندوب  هو   ثم  .4((   منا  فليس  كبيرنا  حق  ويعرف  صغيرنا  يرحم
 غلب  إن  عليه  ومفروض   المصر،  في   وجده  بأن  يهلك  ال  أنه  رأيه  غالب  في
 ودفعا  له  صيانة  المهالك  من  ونحوه  مفازة  في  وجده  بأن  ضياعه  ظنه  على

 5الوقوع.  من حفظه عليه  ونحوه  البئر في يقع  أعمى رأى كمن عنه للهالك

 .6كفاية  فرض الفقهاء على أنه:وجمهور 

 *ألن حفظ النفوس واجب.

 
 . م1994 - هـ1415  أولى طـ  /العلمية   الكتب دار/ 597صـ   3الشربيني/مغني المحتاج جـ  - 1
 هـ. 1430الرياض/  / طـ وزارة العدل 527صـ  9البهوتي/كشاف القناع/ جـ   - 2
 . 32سورة المائدة: من اآلية رقم  - 3
 م. 199هـ 1416/ طـ دار الحديث القاهرة/ طـ أولى 458صـ 6/ جـ 7073أحمد بن حنبل/مسند أحمد/   - 4
طـ أولى  /القاهرة بوالق   األميرية  الكبرى المطبعة/  297صـ   3الزيلعي/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق/ جـ  - 5

 هـ. 1313
م.&  1997هـ 1418/ طـ دار الكتب العلمية بيروت 240صـ   5ابن نجيم/البحر الرائق شرح كنز الدقائق جـ  - 6

& البهوتي/كشاف  598صـ    3& الشربيني/مغني المحتاج جـ 379صـ   3التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب جـ 

 . 527صـ 9القناع جـ 
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 *وألنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره.

 1صيانته.  وهو  بالبعض   المقصود لحصول وكان على الكفاية  

  يصلحه،  بما  والقيام  كفايته،  الكافة  على  افترض  مضيعة،  في  صبي   وجد  فإذا
 وإن   بقيامه،  الكافة  عن  الفرض  سقط  قائم،  بذلك  قام  فإن  الهالك،  عن  ويقيه
 .2الناحية  أهل حرج ضاع، حتى  أحد به يقم لم

ويتحول من فرض كفاية إلى فرض عين إذا لم يعلم به سواه، أو خاف عليه  
 . 3وغلب على ظنه ضياعه 

"التقاط المدارك:  أسهل  في   عليه  يخاف  أن  إال  كفاية  فرض  المنبوذ  جاء 
 4. فيجب"

 5أخذه".   لزمه واحد إال بالمنبوذ يعلم لم مغني المحتاج: "فلووفي 

وقد حافظ الشرع على اللقيط وحقوقه أيما محافظة، فلم يمن عليه بأن شرع  
التقاطه وجعل هذا الحق الوحيد له، بل أواله حقوقا كحقوق األبناء من حسن 

ام نفس  تؤول  لئال  االسترقاق،  وعدم  السليمة،  والتربية  في  المعاملة،  رئ 
التقاط الطفل لينتفع من وراءه ببيعه أو استرقاقه، فقد يستغل بعض مرضى 
للمتاجرة  األطفال  التقاط  هذا  عصرنا  في  بالبشر  يتاجرون  ممن  النفوس 
بأعضائهم، واستغاللهم جنسيا، لفقد حفظ الشرع حق اللقيط من ناحية اإلشهاد 

الفقهاء فبعض  معه،  ما  على  اإلشهاد  وكذا  التقاطه،  اإلشهاد   عند  أوجب 
 كالشافعية:

 
& مغني المحتاج  379صـ  3توضيح في شرح مختصر ابن الحاجب جـ  & الجندي/ال297صـ   3تبيين الحقائق جـ  - 1

 597صـ  3جـ 
 م. 2007هـ  1428/ طـ أولى دار المنهاج 502صـ   8الجويني/نهاية المطلب جـ  - 2
طـ الثانية دار الفكر  79صـ   3& الكشناوي/أسهل المدارك شرح إرشاد السالك جـ 297صـ   3تبيين الحقائق جـ  - 3

 . 598صـ   3ي/ مغني المحتاج جـ  بيروت& الشربين
 79صـ  3الكشناوي/أسهل المدارك شرح إرشاد السالك جـ  - 4
 . 597صـ    3الشربيني/ مغني المحتاج جـ  - 5
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 كان   وإن  األصح   في  التقاطه  أي  عليه  اإلشهاد  ففي مغني المحتاج: "ويجب 
 األمانة   على  اعتمادا  يجب  ال  والثاني.  يسترقه  أن  من   خوفا  العدالة  ظاهر

 .1يتملكه."  ولئال له تبعا  معه ما على أيضا اإلشهاد ويجب كاللقطة ....

 عليه   اإلشهاد  للملتقط  ويستحبوالبعض قال باستحبابه، ففي كشاف القناع: "  
 اإلشهاد   للملقط  أيضا  يستحب  و   باسترقاقه  تراوده  لئال   لنفسه  ودفعا  كاللقطة
 2" جحده  عن لنفسه صونا مال من اللقيط أي معه ما على

استرقاقه،  فاإلشهاد عند االلتقاط واجب في األصح لئال يدعي أحد بعد ذلك  
 وكذا اإلشهاد على ما وجد معه لئال يدعي أحد ملكيته. 

 ب: وقد أجيب على من ادعى أن اإلشهاد مستحب قياسا على اللقطة

  ومن  مستحب،   المالي  التصرف  في  واإلشهاد  المال،  منها  الغرض  أن -1
 النكاح. في كما اإلشهاد فوجب ونسبه   حريته اللقيط

  .ويجب   اللقيط  في  تعريف   وال  بالتعريف،  أمرها   يشيع  اللقطة  أن  -2
 3. يتملكه ولئال له تبعا معه ما على أيضا اإلشهاد

 فراشه   تحت  أو   جيبه  في  مال  أو   وثياب  تحته  فراش  من  معه  وجد  وما
  بثيابه   مشدود  حيوان  أو   منه  قريبا  مطروحا  أو  طريا  تحته  مدفونا  أو 
 .4فله 

  إال اللقيط يقر  الوعني اإلسالم باللقيط فلم يجعل قراره تحت أي شخص بل 
 .5رشيد مسلم حر  أمين يد في

 التقاط المنبوذ ودوره في التنمية المستدامة: 

والرقي به وانتشاله من الفقر   -اإلنسان–إن من أهم أهداف التنمية المستدامة  
والجوع الذي يالحقه والرقي به عامة، فكلما كانت حاجات اإلنسان متاحة 

 
 .598  -597صـ  3المصدر السابق جـ   - 1
 . 527ص،   9البهوتي/ كشاف القناع/ ج/   - 2
 . 598صـ  3الشربيني/ مغني المحتاج/جـ  - 3
 م. 1999هـ 1419/ طـ أولى مؤسسة الرسالة 97صـ 3هى اإلردات جـ ابن النجار/ منت - 4
  ابن دار والنشر، للطباعة  والجابي الجفان/ 211صـ  1ابن قاسم/ فتح القريب المجيب فيشرح ألفاظ التقريب جـ  - 5

 . لبنان – بيروت  والتوزيع،  والنشر للطباعة حزم
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له بصورة أفضل كان عطائه للمجتمع أكثر وأكثر وكان عضوا فعاال في 
 المجتمع ولم يكن عالة عليه.

 واللقيط عضو من أعضاء المجتمع، لكن وجوده في الشارع بال مأوى يعتبر 
حائال دون التنمية، فمن أين يجد الطعام ومن أين يجد الصحة السليمة، ومن 
أين يكون له عقل سليم، وتفكير سوي، وكل هذا يتطلب أسرة ترعاه وتقف 
حذائه، لذا فعندما جعل الشرع التقاط المنبوذ فرضا على الكفاية، هو بذلك 

 يسعى إلى تنمية المجتمع ، ويقف دون ما يحول بينها.

أصبحت ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر التي ال تخفى على أحد وقد  
 إن ظاهرة وتتطلب حلوال جذرية لمعالجتها، وكما قال الدكتور عادل عامر:  

 باتت   مخيفة  ظاهرة  إلى  السابقة  األعوام  مدى  أطفال الشوارع قد تحولت على
 بؤر  تُشِك ل  أصبحت  حيث  المجتمع،  في  االجتماعي   واالستقرار  األمن  تهدد

  المتروكة  والمنقوالت  والمهمالت  والشقوق  الجحور  تأويها  سرطانية،
  األوضاع   ظل  في  خطورتها  وزادت  الزمن،  مرور  مع  وظهرت  بالشوارع،
 ظهرت  الشوارع  ألطفال  التجمعات   هذه  إطار  وفى  المتردية،   والظروف 
  همالستخدام   وإرهابهم   األطفال  من   الجدد  الوافدين  استقطاب  احترفت  عناصر

ضهم  عن  فضالً   اإلجرامية،  األنشطة  ارتكاب   في   الجنسية،   لالنتهاكات   تعرُّ
 .1الجرائم  تلك آثار  من  للتخلص للقتل تعرضهم إمكانية إلى  إضافة

الباحث أن  وفي دراسة عن مجهولي النسب بين االستبعاد واالندماج ذكر 
 مظاهر   من  بالعديد  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  داخل   يشعرالطفل  

  اإليوائيــة،   بالحــضانة  وجــوده   لحظــة  فمنــذ  والتهمـيش   االسـتبعاد
 رعايتــه  لتتــولى  الرضــاعة،  عمليــة  عــن  المــسئولة  األم   مــن  واســتبعاده
 اآلبــاء مــشاهدة  عنــد   بالحرمــان  ويــشعر  ،  أخــرى أم  عليــه   واإلشــراف
 حيــث  -  للمنــزل  والعــودة  للحــضانة  أطفــالهن  تــصطحب  واألمهــات

 أبناء  األطفال  منالنسب  عددا    مجهولــو   األطفــال  بجانــب  الحــضانة  تــضم
 مــن  األطفال عـددا  يطرح   وهنا  ،  المؤسسة  داخل  موجود   هو  ويظل   الحى،

 بابــا   فــين  ،  والمـشرفات  االجتماعيــات  األخــصائيات  علـى  األســئلة

 
من مقال: أطفال الشوارع الخطر الذي يهدد استقرار مصر/ عادل عامر/   - 1

www.hmsmsry.com/vb/t40503/ 
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التهميش  ومامـا بحالة  إحساسه  عن  تعبر  التي  األسئلة  من  وغيرها  ؟ 
 واالستبعاد. 

أ الباحث   يهـدف   الرعايـة  مـن  نظـام  هـو   البديلـة  األسـرة  نظام   نوذكر 
 لألطفـال   بديلـة  منزليـة  بيئـة   وتهيئـة  المجتمـع،   فـي  الطفـل  إلدمـاج

 سـن  مـن  الطفـل  يرعـى   وفيهـا.  البيولـوجيين  أباءهم  قبـل   مـن  المـستبعدين 
 . 1ذلـك  بعـد  مـا  إلـى  الرعايـة  فـي  االسـتمرار  ويجـوز  سـنة،  ٢١  حتـى  سـنتين

إليه   البديلة هذا هو ما يسعى  التقاط هذا ونظام األسرة  الشرع عن طريق 
الطفل المنبوذ واندماجه مع هذه األسرة، بل إن الشرع يجعل هذا اللقيط ابنا 
بعض،   بعضهم على  يحرم  يحرم عليه كما  ألبنائه  وأخا  ولزوجته  للملتقط 
وذلك في حالة إذا تم إرضاعه من زوجة الملتقط، بحيث يكون ابنا لهم من  

بين فوارق  أي  تذوب  وهنا  األسرة   الرضاعة،  مع  اللقيط  ويندمج  األبناء 
 والمجتمع. 

  المجتمع،  تعود على  واضح  بشكل  اللقيط  يتلقاها  التي  اإليجابية  إن المعاملة

 تجعل   حيث

ً   عضواً   منه ً   وفاعالً   صالحا ً   ومنتجا  وإن  فيه،  يعيش  الذي  المجتمع  في  وإيجابيا

 أن  يمكن ما أقل

 المعاملة   هذه  وتتمثل  عليه،  الشخص  ذلك  خطر  المجتمع  يتقي  أن  ذلك  في  يقال

 في  اإليجابية

 مبدأ   من  وذلك  أقرانه،  من   كغيره   حقوقه   ومنحه  اللقيط  حاجات   إشباع

 االجتماعية  المسؤولية

 
  االجتماعية للبحوث القومى المركز/ 10و 7د. كامل كمال األطفال مجهولي النسب بين االستبعاد واالندماج/ صـ  - 1

 والجنائية 

 . 3/2013 /مصر ومستقبل الطفولة قضايا/ عشر الخامس السنوى المؤتمر 
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 ومن  المجتمع،  تجاه  ثم  ومن  اللقطاء،  هؤالء  تجاه  المسئولين  عاتق  على  الملقاة

 أهمية  كانت هنا

  والبيولوجية  النفسية  الطفل  حاجات  إشباع  في  األساس  األسرة  دور

 والمادية،  واالجتماعية

  بنفسه،  الحاجات  هذه  يشبع  أن  للطفل  يمكن  ال  إذ  كاملة،  حقوقه  وإعطائه
 يفتقد   اللقيط والطفل

 .1ه حاجات   إشباع في كبيراً  دوراً  تلعب التي األسرة إلى

 الحقوق التي أعطاها اإلسالم لللقيط

  {لذا حث على التقاط المنبوذ وجعله فرضا على الكفاية،    أوال : حق الحياة
 .2}ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

فيحكم بالدين تبعا ألبيه إن عرف أباه، وعند    ثانيا: حق الحفاظ على دينه،
 .3الشافعية يتبع المسلم من أبويه 

 .4األبوين، ألنهما سبب لوجوده  تبعية  التبعية وأقوى

ففي   الفقهاء،  بها، عند جمهور  التي وجد  للدار  تبعا  أيضا  باإلسالم  ويحكم 
 من  قرية  في  أو  المسلمين  أمصار  من   مصر   في  مسلم   وجده  فإنالبدائع:"  
  مقابر   في  ويدفن  عليه  ويصلى  يغسل  مات  لو   حتى  مسلما  يكون  قراهم

 يكون   مسلم  فيها  ليس  قرية  في   أو   كنيسة  أو  بيعة  في  ذمي   وجده  وإن  المسلمين
   5للظاهر" تحكيما ذميا

 
 . 18أبو معيلق/ أحكام اللقيط في الفقه اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصية المعمول به في قطاع غزة/ صـ  - 1
  . 32سورة المائدة: من اآلية رقم  - 2
صـ   1الطالبين جـ  منهاج  م& النووي/ 2003هـ  1423/ طـ أولى 999صـ   3ابن شاس/عقد الجواهر الثمينة جـ  -3

 م. 2005هـ 1425/ طـ أولى دار الفكر 177
 .244صـ   1الزيلعي/ تبيين الحقائق جـ  - 4
 م. 1982/ طـ دار الكتاب العربي بيروت 346صـ    18الكاساني/ بدائع الصنائع جـ   - 5
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 فإن   ومواضعهم،   المسلمين  قرى   من  اللقيط  بإسالم  ويحكم   وفي التوضيح: " 
 1فمشرك"   المشركين قرى في كان

 فتحوها   بدار  أو   ذمة  أهل  وفيها  اإلسالم  بدار  لقيط  وجد  إذا  وجاء في المغني: "
  اللقيط،  بإسالم  حكم  مسلم  بجزية، وفيها  ملكها  بعد  أو   صلحا  كفار  بيد  وأقروها

 " 2يسكنها مسلم لم إن فكافر كفار  بدار وجد وإن

  أهل  بلد  في  يوجد  أن  إال  وبحريته  بإسالمه  ويحكموفي منتهى اإلرادات: "  
 3"فكافر وأسير كتاجر مسلم فيه أو  فيه مسلم  وال  حرب

ألن: للدار  بالتبعية   وجد   من  أن  الظن  على  يغلب  إذ  الدار  المعتبر  وحكم 
 .4للغالب والحكم أهله، من أنه بموضع

تغليبا   بإسالمه  يحكم  الكفار  دار  في  مسلم  التقطه  لو  أنه  البعض  ويرى 
 .5لإلسالم

 بنسبه   بينة  ذمي  فأقام  بالدار  بإسالمه  فإذا حكم،  بالبينةويحكم بالدين أيضا  
 .6الكفر  في وتبعه لحقه

إذا لم يوجد له مال، كالمال الموقوف على اللقطاء   حق اإلنفاق عليه   ثالثا:
أو الموهوب لهم، أو ماله الخاص إذا كان معه بإذن القاضي، فإن لم يكن له 
الملتقط   فينفق عليه  يوجد،  لم  فإن  المسلمين،  بيت مال  ينفق عليه من  مال 

 للصرف  معد  المال  بيت  ومال  قريب  وال  له  مال  ال  محتاج  عاجز  ألنهتطوعا،  
  .7قريب  وال له مال ال الذي كالمقعد فصار مثله إلى

 أن  أراد  وإن  متطوع،  فهو   عليه  فأنفق  لقيطا  التقط  ومن جاء في المعونة: "  
  وإنما  تركه،  وإما  محتسبا  عليه  أنفق  إما  له  ذلك  فليس  به  ويتبعه  عليه  ينفق

 
 . 382صـ  7الجندي/ التوضيح  في شرح مختصر ابن الحاجب جـ  - 1
 . 605صـ    3ـ الشربيني/ مغني المحتاج ج  - 2
 . 318صـ  3ابن النجار/منتهى اإلرادات جـ   - 3
 . 382صـ   7الجندي/ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب جـ  - 4
 م. 1989هـ 1409/ طـ دار الفكر بيروت 248صـ  8ذهب إلى هذا أشهب، انظر/ عليش/ منح الجليل جـ   - 5
 . 606صـ    3الشربيني/ مغني المحتاج/ جـ - 6
 .297صـ   3تبيين الحقائق جـ الزيلعي/  - 7
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  يجعل  أن  له  فليس   إعانته  الكافة  تلزم   المسلمين  فقراء  من  فقير  ألنه  ذلك  قلنا
 "1دينا  عليه

 فإن وعند الشافعية والحنابلة قام المسلمون بكفايته قرضا، جاء في المنهاج:"  
  قام   يكن   لم  فإن  المال،  بيت  من   عليه   ينفق   أنه   فاألظهر  مال  له  يعرف  لم

 .2نفقة"  قول وفي قرضا،  بكفايته المسلمون

  " اإلرادات:  منتهى   تعذر  فإن  المال  بيت  فمن  معه  مما  عليه  وينفقوفي 
 3" كفاية فرض فهي يرجع وال علم من  فعلى تعذر فإن حاكم عليه اقترض

فاللقيط حر محكوم بحريته شرعا، ألن الحرية األصل   رابعا: حق الحرية،
 بقاء  واألصل  وآدم   حواء  أوالد  هم  إذ  آدم  بني   في   األصلفي الناس، فالحرية  

 كان   فمن  اإلسالم  دار  الدار  وألن   يغيره  ما  يوجد  حتى  كان  ما  على   كان  ما
 4.والغالب  الظاهر هو  إذ األصل باعتبار حرا  يكون فيها

بينة،  خامسا: حق النسب له  قدم من  أكثر من واحد  ادعاه   فمن  وإال، فإن 
 .5الق اف ة به ألحقته

  في   راغبا  ومؤنته  بتربيته  يقوم  من  له  فيحصل   سادسا: حق الحفظ والتربية،
 لذاتها   ال  هذه  مصلحته  لحصول  إال  اعتبرت  ما  الملتقط  ويد  به  ممتن  غير  ذلك
 .6ملك  الستحقاق  وال

وطالما أذن الشرع في ذلك فال بد أن تكون التربية على نهج الشرع، من 
تنشئته على محاسن األخالق التي حث الشرع عليها، والمحافظة على عقله 

حة العامة فالعقل  وتنميته بالعلم النافع، والمحافظة على لياقته البدنية، والص
 السليم في الجسم السليم. 

 
 / المكتبة التجارية مكة المكرمة.1292صـ 1الثعلبي/ المعونة على مذهب عالم المدينة جـ  - 1
 . 260صـ   1النووي/ المنهاج/ جـ  - 2
 . 317صـ  3ابن النجار/منتهى اإلرادات جـ   - 3
/ طـ دار  125صـ  4الشرح الكبير جـ    & الدسوقي/حاشية الدسوقي على 297صـ   3الزيلعي/ تبيين الحقائق جـ  - 4

 الفكر.
م&البهوتي/عمدة  1950هـ 1369/ مطبعة الحلبي 237صـ  3البجيرمي/حاشية البجيرمي على شرح المنهج/ جـ   - 5

 م. 2010هـ  1431/ طـ أولى مؤسسة الجديد النافع الكويت 169صـ   1الطالب لنيل المآرب جـ 
 .298صـ 3الزيلعي/ تبيين الحقائق جـ  - 6
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 : اللقيط التقاط على تترتب التي المستدامة التنمية مظاهر

  يتغير   فبإعدادهم  المستقبل   شباب  إن أطفال الشوارع واألطفال المنبوذين هم
 الحقوق التي كفلها له اإلسالم   بتلك  حظي  إذا  اللقيط  المجتمع، فالطفل   مستقبل

والعقلية،وهذا   والمادية  النفسية  الناحية  من  سليمة  نشأة  نشأ واالجتماعية، 
 أهم مظاهر ذلك:  بدوره يؤثر في عملية التنمية المستدامة، ومن 

: القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع واألطفال المنبوذين، والتي تعتبر أوال
 مظهرا غير الئق  بمجتمع راقي ومتقدم. 

الفقر ووجود عائل يكفلهم ويرعاهم،  : إنقاذ هؤالء األطفال من براثن  ثانيا
 فأول هدف من أهداف التنمية المستدامة ،القضاء على الفقر.

الحفاظ على صحتهم، فأطفال الشوارع عرضة لتفشي األمراض، وقد   ثالثا:
ال تستقبلهم المستشفيات لعدم وجود ضامن لهم، ومعلوم أن من أهم أهداف 

 الحفاظ على الصحة.  -التنمية المستدامة

تنمية عقولهم، وتثقيفهم فاإلسالم يحث على العلم النافع ويحفظ العقول    رابعا:
 من كل ما يضر بها.

يكون   ا:خامس السليمة  والصحة  النافع  فبالعلم  البطالة،  نسب  من  التقليل 
 اإلنسان منتجا في مجتمعه نافعا له.

أسرة   سادسا: بال  نشأ  إذا  فالطفل  المجتمع،  في  الجريمة  نسبة  من  التقليل 
عمل   أي  على  واإلقدام  شيء،  كل  عنده  استوى  الحرام  من  الحالل  تعلمه 

مسؤولية، بأدنى  شعوره  دون  في    إجرامي  األطفال  فكون  ذلك  فضال عن 
النفوس   ذوي  من  عليهم  لالعتداء  عرضة  يجعلهم  مأوى  بال  الشوارع 

 المريضة، وكذلك استغاللهم في تنفيذ جرائمهم. 
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 المطلب الثاني 

 نموذج من فروض الكفاية التي تساهم في التنمية الصحية 

من أهم إن التنمية الصحية هدف من أهداف التنمية المستدامة، وهي تعتبر  
بالحفاظ على صحة   البشرية  بالموارد  تهتم  المستدامة ألنها  التنمية  أهداف 
أداء  تحسين  تساعد على  التي  الصحية،  الخدمات  تقديم  اإلنسان من خالل 

 اإلنسان وزيادة فعاليته.

الصحية   التنمية  وغايات  أهداف  العالمية   الصحة  منظمة  حددت  وقد 

 فيما يلي:  2030المستدامة لعام 

 النفاسية. العالميـة للوفيات النسبة ـضخفــ -1
 يمكـن تفاديهـا.  الـتي واألطفـال لوفيـات المواليـد نهايــة وضع -2
اإليدز  نهاية  وضع -3 واألمراض  والسل  ألوبئة    المدارية   والمالريا 

ومكافحة الوبائي  االلتهاب  المهملة،  المنقولة    واألمراض  الكبدي 
 األخرى. المعدية  واألمراض بالميـاه

 وتعزيـز   غير المعدية  األمراض  عـن  المبكرة الناجمة  الوفيات  خفض -4
 .والسالمة العقليتين الصحة

 . تعزيـز الوقايـة مــن إســاءة اسـتعمال المـواد وعالجها -5
الوفيات واإل -6 عــــــدد  المرور  صخفض  الناجمة عــن حوادث  ابات 

 .إلى النصف
  الجنسـية  حةالص  رعاية  خـدمات  على  الجميع  حصول   ضمان  -7

 .واإلنجابيـة
  المخاطر    ك الحماية مــنلتحقيــق التغطية الصحية الشاملة، بما فـي ذ -8

ى خدمات الرعاية الصحية األساسية  لمكانية الحصول عوإ  المالية،
واللقاحا  وإمكانيةالجيدة   األدوية  على  الجميع  الجيدة   تحصول 

 .والفعالة والميسورة التكلفة
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الحـــد مـــن عـــدد الوفيـــات واألمــراض الناجمــة عــن التعــرض   -9
 .1وتلوث الهواء والماء والتربة   للمــواد الكيميائيــة الخطـرة وتلويـث

 دور فروض الكفاية في التنمية الصحية: 

م الطب وإتقانه والعمل  إن من فروض الكفاية المرتبطة بالتنمية الصحية تعل
 به، وهذا ما سيتضح من خالل السطور القادمة.

 طلب العلم والعمل: 

العلم الذي ينبغي على اإلنسان طلبه إما فرض عين وإما فرض كفاية، والذي 
 يعنينا هنا هو القسم الثاني وهو فرض الكفاية. 

العلم الذي البد  ونستطيع أن نضع تعريفا للعلم الذي هو على الكفاية بأنه:  
 منه للناس إلقامة دينهم وقوام أمر الدنيا.

 وقد قسمه العلماء إلى قسمين: 

 من دينهم  إقامة في منه للناس بد  ال  ما تحصيل   األول : العلم الشرعي وهو:
  والنحو  والفقه  واألصول  وعلومهما  واألحاديث  القرآن  كحفظ  الشرعية  العلوم
 والخالف.  واإلجماع الحديث رواة ومعرفة  والتصريف واللغة

  أمر   قوام  في  إليه  ويحتاج  شرعيا  علما  ليس  ما  الثاني: غير شرعي وهو:
 والحساب. كالطب الدنيا

  بعضهم  أو   به  المكلفين  من  الشيء  ذلك  تحصيل  به هنا  المراد  الكفاية  وفرض
 الحرج  سقط  الكفاية  به  تحصل  من  فعله  فإذا  به  المخاطبين  جميع  وجوبه  ويعم
  حكم  في  سواء  فكلهم  ببعضهم  الكفاية  تحصل  جمع  به  قام  وإذا  الباقين  عن
 .2الثواب في بالفرض القيام

 األبدان،  لمعالجة  إليه  المحتاج  الطب  علم  الكفاية  فروض  منوفي المغني:"  
  وأصول   والمعامالت،  والوصايا  المواريث  لقسمة  إليه  المحتاج  والحساب

 
 /٢٠١٥ ديسمبر /األول كانون ١1منظمة الصحة العالمية المجلس التنفيذي/ الدورة الثامنة والثالثون بعد المائة/  - 1

 . 5صـ 
 / طـ دار الفكر.26صـ   1النووي/ المجموع شرح المهذب جـ   - 2
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  والتعديل،  والجرح  الرواة  وأسماء  والتصريف،  واللغة،   والنحو،  الفقه،
 "1واتفاقهم العلماء واختالف

 تعلم الطب وممارسته وتقديم الرعاية الصحية ألفراد المجتمع:  

إن الدين اإلسالمي حريص على صحة اإلنسان، ألن الحفاظ على الصحة  
ومن    ، الشريعة  مقاصد  من  النفس  وحفظ  النفس  على  للحفاظ  السبيل  هو 

 الكليات الخمس التي دعت إلى حفظها كل الشرائع.

 فالمؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف. 

وقد وضع الشرع وسائل تساعد على الحفاظ على صحة اإلنسان، من ضمن 
ذلك الحرص على النظافة في كل أوقات اإلنسان، ولعل المتتبع لكتب الفقهاء 

، ولعل المتدبر ألوامر الشرع يجد فيها يجدهم يبدأون كتبهم بباب الطهارة
أيضا السبيل إلى ذلك، فمثال الوضوء للصلوات الخمس، وغسل اليدين قبل  
الخبائث   واجتناب  الطاهرة  األشياء  وأكل  والغسل،  وبعده،  الطعام 
والمحرمات، وغير ذلك الكثير، كل هذه وسائل للحفاظ على صحة اإلنسان 

وقد ثبتت   2}وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{:  والحفاظ على حياته فقد قال تعالى

كورونا   فيروس  اجتاح  عندما  للجميع  العظيمة  التشريعات  هذه  كل  فوائد 
العالم، فوجدنا األطباء ينادون بضرورة المحافظة على غسل اليدين طوال  
الوقت، وكذا بقاء الفم رطبا بالماء، وكذا غسل اليدين قبل تناول أي طعام،  

األشياء الخبيثة التي قد تكون سببا وراء انتشار هذا الفيروس  وكذا اجتناب  
 مثل أكل الخفافيش مثال. 

واإلسالم حين فرض الطب فرضا على الكفاية لم يكتف بذلك، بل أمر بإتقانه 
إذا عمل أحدكم   فقد قال صلى هللا عليه وسلم: ))إن هللا يحب  فيه  والنبوغ 

 3عمال أن يتقنه((  

 
 . 10صـ    6الشربيني/ مغني المحتاج جـ  - 1
 . 195سورة البقرة:  - 2
  وفيهم/ 1984هـ  1404 -/ طـ األولى دار المأمون للتراث دمشق349صـ  7الموصلي/ مسند أبي يعلي/ جـ   - 3

/مكتبة  98صـ   4انظر، الهيثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ جـ  /جماعة وضعفه حبان،  ابن وثقه ثابت  بن مصعب

  م. 1994هـ  1414القدسي القاهرة  
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  لتحفظ   ويزول   يصح  ما  جهة   من  اإلنسان  بدن   أحوال   به   يعرف   والطب علم
 .1زائلة  وتسترد حاصلة الصحة

 . واألدوية العقاقير الصحة به يعاد فالذي: البدني فالطب

 .2واألطعمة  فالغذاء الصحة به يحفظ والذي

دعا قد   بالعقاقير  الجسم  عالج  على  يعتمد  الذي   الطب  هذا  إلى  واإلسالم 
الفيتامينات،    ذلك  في  ويدخل  وغيرها،  والمعادن  األعشاب  من  المستخلصة

  أصوال  تعتبر  التي  النافعة  األدوية  بعض  إلى  وسلم  عليه  هللا   صلى  النبي  وأشار
 ))الشفاء   :وسلم  عليه  هللا   صلى  -  فقال  ،3األخرى   األدوية  أنواع  لجميع  أساسية

 عن   أمتي  أنهى  وأنا  نار،  وكية  محجم،  وشرطة  عسل،   شربة:  ثالث  في
 4الكي(( 

 عملية  بعد  وبخاصة  المعارف،  تنمية   في  أثر  بالعجم  العرب   الختالط  ولقد كان
 نقلها   التي   العلوم  ومن   المأمون،  الخليفة  عصر  في  ازدهرت   التي  الترجمة
 عدد  فنبغ  الطب،  علم  الترجمة،  حركة  بفضل  األخرى  األمم  عن  المسلمون

 وبخاصة  والمعتصم،  والمأمون،  الرشيد،  عصر  في  األطباء  من  قليل   غير
 من  المسلمين   غير  األمر  بداية  في  يزاولها  الطلب  مهنة  وكانت  الواثق،  عصر
 سنة   المتوفى  بختيشوع  الرشيد  عصر   فاشتهر  وغيرهم،  والنصارى  اليهود
 . هـ 242  سنة المتوفى ماسويه بن  يحيى المعتصم عهد  وفي  هـ، 244

  إسحاق   بن   حنين   من  طلب  فقد   الطب،  لعلم  الفعلي  التأليف  بدأ  الواثق  عهد  وفي
  بين  الفرق  فيه  ذكر  كتاًبا  فألف  الطب،  في  كتاب  وضع  هـ  270  سنة  المتوفي

 بعد  تترى   المصنفات  بدأت  ثم  الطبية،  المسائل  من  وغيرها  والدواء  الغذاء
 .5وغيرها   بغداد في المستشفيات  وبنيت ذلك،

 
/ دار إحياء التراث العربي بيروت/ طـ  204صـ    20الدراري في شرح صحيح البخاري جـ الكرماني/ الكواكب  - 1

 هـ . 1401ثانية 
 م/ كلية اآلداب طنطا. 1999هـ  1420/ طـ أولى  77صـ   1األصفهاني/ تفسير الراغب األصفهاني جـ  - 2
 م. 1990هـ 1410دمشق / مكتبة دار البيان 210صـ  5قاسم/ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري جـ  - 3
 هـ. 1422/ طـ أولى دار طوق النجاة5680: 122صـ  7البخاري/ صحيح البخاري جـ  - 4
  م. 2005هـ 1426/ طـ أولى دار الكتب العلمية بيروت 69صـ   1الماتريدي/ تفسير الماتريدي جـ  - 5
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 واشربوا   وكلوا} الطب في اإلسالم، أوال: قوله تعالى:    في مشروعية  واألصل
 1{ تسرفوا  وال

  وال   واشربوا  وكلوا}آية    نصف  في  كله  الطب  هللا   جمع :  السلف  بعض  قال 
 2  {تسرفوا

  الطبيب،   وشاور  واحتجم  وسلم تداوى  عليه  هللا   صلى  أن النبي  ثانيا: ما روي
  خير؟   من  الطب  في  وهل:  هللا  رسول  يا  قالوا  أطب((  ))أيكما:  لطبيبين  وقال

 3الدواء((  أنزل الداء أنزل الذي قال: ))إن

  فإن   ))تداووا،:  قالثالثا: أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالطب والتداوي ف
 . الموت((: والسام السام، إال دواء؛ له خلق إال داء يخلق  لم - تعالى  - هللا 

 بـ   أراد  ،4شفاء((  له  أ نزل  إال  داء  هللا   أنزل  وقال صلى هللا عليه وسلم: ))ما
 . الدواء: هنا "الشفاء"

  هللا   خلق    ما:  يعني   الطب؛  واستعمال  التداوي  في  لألُمة  رخصة    الحديثُ   فهذا
هم   إليه،  الناس   من  طائفةً   وهدى  دواًء،   لها  خلق    إال  علةً   التداوي  كيفية    وألهم 
 .5به 

 مظاهر عناية اإلسالم بالتنمية الصحية: 

بالمورد أوال مرتبط  علم  ألنه  الطب  علم  في  النبوغ  على  اإلسالم  حث   :
وقال   6}ولقد كرمنا بني آدم  {البشري اإلنسان نفسه الذي قال عز وجل فيه: 

الناس جميعا{تعالى:   فكأنما حيا  أحياها  الضمان   7}ومن  أوجب  فقد  ولذلك 

 
 . 31سورة األعراف:  - 1
 م. 1981هـ  1402طـ سابعة دار القرآن الكريم بيروت  / 15صـ  2الصابوني/ مختصر تفسير ابن كثير جـ  - 2
/ طـ األولى مكتبة الرشد الرياض/ صححه الحاكم  31:23420صـ  5العبسي/المصنف في األحاديث واآلثار جـ  - 3

/طـ أولى 7433: 222صـ  4على شرط مسلم بلفظ" أنزل الشفاء" انظر: النيسابوري/ المستدرك على الصحيحين جـ 

 م. 1990هـ1411بيروت لبنان 
 . 5678رقم:  122صـ  7البخاري/ صحيح البخاري جـ  - 4
هـ  1433/ طـ أولى دار النوادر وزارة األوقاف الكويتية 71صـ   5المظهري/ المفاتيح في شرح المصابيح جـ  - 5

 م. 2012
 . 70سورة اإلسراء: صدر اآلية - 6
  . 32سورة المائدة: من اآلية رقم  - 7
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فقد قال صلى هللا عليه وسلم:   الحاذق في مهنته،  الطبيب غير  ))من  على 
  1تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن(( 

 معالجة   أي  طب  منه  يعلم  وال  مريضا  وعالج  الطب  علم  تعاطى  أي أن من
  فهو  المريض  من  شيئا  وأتلف  طبه  في  فأخطأ  الخطأ  على  غالبة  صحيحة
 فتكون  ذلك  يعرف  ال  إذ  فيه   متعد  وهو   الهالك  فعله  من   تولد  ألنه   ضامن
 .2  مضمونة  جنايته

  فعل  سراية  ألنها  يضمن،  لم   بالسراية  كان  فإن  الحاذق  الطبيب  إعنات  وأما
 .3المعالج جهة  ومن  الشرع، جهة  من  فيه مأذون

ولذلك أيضا حارب اإلسالم كل ما يبنى على األوهام، ألنه ال يقدم الناس بل  
وذلك ألنها   4يؤخرهم قال صلى هللا عليه وسلم: )) الرقى والتمائم شرك(( 

 بنيت على الوهم ولم تبن على العلم.

وفي هذا تنمية للعقل والعلم، وحفظا لحياة األلوف من البشر التي قد تهدر 
 بسبب خطأ الطبيب، والسير وراء سراب ال تعلم عاقبته. 

  الميتة  عليكم  حرم   إنما{حرص اإلسالم على الطب الوقائي، قال تعالى:  ثانيا:  

 ففي:  الوقائي  الطب  عليه  حرص   ما  أهم  من  اآلية  فهذه  5}الخنزيروالدم ولحم  

  الميكروب  حامل  هو   الدم  أن  كما   والرمية،  التعفنية    الميكروبات  ماليين  الميتة
  تحليل   إلى  -  ذلك  اكتشف  حينما  -  أخيرا  الطب  لجأ  وقد  الجسم؛  سائر  إلى
  من  الحال   هذه  في  وهو   أمراض؛  من  الجسم  في  ما  كل  له  فيتضح  منه  جزء
  وهو   الميكروبات،   من   لكثير   مباءة:  الخنزير  ولحم  العدوى،   وسائل  أسرع
 .6الشريطية  للدودة األصلي العائل

 
م&  2004هـ  1424/ طـ أولى مؤسسة الرسالة بيروت4499:  385صـ  5دارقطني جـ الدارقطني/ سنن ال - 1

م&قال الحاكم:  2009هـ  1430/ طـ أولى دار الرسالة العالمية 4586: 643صـ   6السجستاني/ سنن أبي داود جـ 

 . 236:7484صـ   4صحيح االسناد ولم يخرجاه انظر النيسابوري/ المستدرك على الصحيحين جـ  
 هـ. 1415/ طـ الثانية دار الكتب العلمية بيروت  215صـ  12أبادي/عون المعبود وحاشية ابن القيم جـ  العظيم  - 2
 / طـ أولى دار هجر.446صـ   8المغربي/ البدر التمام شرح بلوغ المرام جـ  - 3
:  9صـ  4جـ " انظر: السجستاني/سنن أبي داود شرك والتولة والتمائم،  الرقى، إنأبو داود وابن حبان بلفظ"   - 4

 م. 1993هـ 1414/طـ ثانية مؤسسة الرسالة  6090: 456صـ  13و البستي/ صحيح ابن حبان جـ  3883
  . 173سورة البقرة:  - 5
 م. 1964هـ 1383/ المطبعة المصرية ومكتبتها/ طـ سادسة 30صـ    1الخطيب/ أوضح التفاسير جـ  - 6
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 1وقال صلى هللا عليه وسلم: )) فر من المجذوم كما تفر من األسد(( 

*و شرع اإلسالم الحجر الصحي المتبع اآلن بين الدول للوقاية من انتشار 
قال: سمعت  رسول هللا   الفيروسات   بن عوف  الرحمن  عبد  فعن  الفاتكة، 

صلى هللا عليه وسلم يقول عن الطاعون: )) إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا  
 2عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرار منه(( 

فقد روي *وحث اإلسالم على استصالح الهواء ألنه أصل الصحة الجيدة،  
 أبين   أرض  لها  يقال  عندنا  أرض   هللا   رسول  يا  قلت:  قال  مسيك،   بن  عن فروة

: النبي   فقال  شديد  وباؤها  قال  أو   وبئة،  وإنها  وميرتنا،  ريفنا،   أرض  هي
 3(( التلف القرف من فإن عنك،  ))دعها

ليس  ألن   الطب  باب  من  هذا  وإنما  والعدوى   الطيرة  باب  من  هذا  فهذا 
 من  الهواء  وفساد  األبدان  صحة   على   األشياء  أعوان  من   الهواء  استصالح
 4.األطباء عند البدن إسقام إلى وأسرعها أضرها

وفي هذا خفض لعدد الوفيات المبكرة، سواء كانت ناجمة عن أمراض معدية 
 أو غير معدية. 

تلف أعضاء اإلنسان   ثالثا: إلى  بدورها  تؤدي  التي  الخبائث  حرم اإلسالم 
وفساد عقله، مما يؤدي إلى تدهور صحته والتعجيل بوفاته، وتحريم الخمر 

 أقرب مثال على ذلك. 

  بالكبد،   تلفا يسبب: الخمر   على  اإلدمان  أن  -   وحديثه  قديمه   -   الطب   أثبت  فقد
  وإلى  الشرايين، تصلب إلى ؤديت  كما  ميتة؛ ألياف إلى  الحية خالياه  ويحول
 .5الحسية المدارك وضعف  العصبي، الجهاز  إفساد وإلى  المخ، نزيف

 
 . 126:5707صـ  7اإلمام البخاري/صحيح البخاري/ جـ   - 1
 . 5729: 130صـ  7البخاري/صحيح البخاري/ جـ  - 2
طـ أولى مركز 19582:  583صـ   9والبيهقي/ السنن الكبرى جـ  3923: 19صـ    4السجستاني/سنن أبي داود جـ  - 3

طـ األولى دار   139صـ  11م وإسناده ضعيف انظر: العسقالني/المطالب العالية جـ  2011هـ 1432هجر للطباعة 

 للنشر والتوزيع.  العاصمة
 . 299صـ  10العظيم أبادي/عون المعبود وحاشية ابن القيم جـ  - 4
 . 40صـ    1الخطيب/ أوضح التفاسير جـ  - 5
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 بين  -  الوفيات  نسبة  أن:  العامة  بالمستشفيات  عديدة  بحوث  من  ثبت  وقد
  في  -  نسبتها  تتجاوز   ال  حين  على   المائة،  في  خمسين  إلى  ترتفع  -المدمنين

 .1المائة  في وعشرين أربعًا -  المدمنين غير

  من   كثيرا  يولد  فلحمه  الطب،   قرره  قد  أمر  ضارا  الخنزير  لحم  وأيضا كون
 الجرذان  أكل   من   إليه   تجيء  التي   الحلزونية  والشعرة  الوحيدة  كالدودة  الديدان،
  ال    الهضمي  والجهاز  تستسيغه،  النفس  تكاد  ال    الهضم  ع ِسر   وإنه  الميتة،

 .2أذواقهم فسدت قد يستطيبونه الذين وإن  يهضمه،

وفي هذا غاية من غايات التنمية المستدامة وهي الحفاظ على عقل اإلنسان 
 وتمتعه بالصحة لجيدة، اللذان يعتبران سببا مهما لزيادة انتاجه وعطائه.  

حرص اإلسالم على الحالة النفسية لإلنسان، وجعله في حالة انشراح،    رابعا:
وسائل الطب    إذ إن االكتئاب يدمر أي طاقة داخل اإلنسان، إن من أهم

صلى هللا    -النفسي وقاية وعالجا هو تقوية اإليمان والعقيدة واليقين، قال  
يا غالم إني أعلمك كلمات    ))البن عباس رضي هللا عنهما:    - عليه وسلم  

وإذا  فاسأل هللا،  سألت  إذا  تجاهك،  تجده  احفظ هللا  يحفظك،  احفظ هللا 
عت على أن ينفعوك بشيء  استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن  األمة لو اجتم

ينفعوك إال أن يضروك    لن  اجتمعوا على  لك، ولو  قد كتبه هللا  بشيء 
 3(( بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك  

فهل تعتقد أن إنسانا تغلب على نفسه كل هذه المعاني عقيدة وشعورا ووجدانا 
بيال،  فتمألها صالبة وقوة يمكن أن تجد األمراض النفسية إلى نفسه س

كال، وقد اعترف بذلك المنصفون من علماء النفس الحديث. وممن نادى  
العالم األمريكي فقال: إن أعظم عالج للقلق وال شك    "وليم جيمس " بذلك  

أبدا   القلق، محتفظ  المتدين حقا عصي على  هو اإليمان، وقال: الرجل 
.  باتزانه، مستعد دائما لمواجهة ما عسى أن تأتي به األيام من صروف

 
 . م  1993 هـ1414  األميرية المطابع  لشئون العامة  الهيئة  /353صـ   1مجمع البحوث/ التفسير الوسيط جـ   - 1
 / طـ دار الفكر العربي. 2029صـ   4أبو زهرة/ زهرة التفاسير جـ  - 2
  . م 7519 -هـ 1395 ثانية،قال أبو عيسى: حسن صحيح/ طـ  2516: 667صـ    4أبو عيسى/سنن الترمذي/ جـ  - 3
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وقال كارل يونج المحلل النفساني: " إن المرء المتدين حقا ال يعاني قط  
 1مرضا نفسيا " 

وقد ذكر النبي الكريم عالجا عضويا لمن أصابه حزن أثر في نفسه، فقد   
كانت إذا مات ميت من أهلها   -رضي هللا عنها    -روي أن السيدة عائشة  

:  ثم اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن أمرت ببرمة تلبينة فطبخت ثم قالت  
 : يقول عنها -  -كلوا منها فإني سمعت الرسول  

 2. ((مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن  التلبينة ))     

قالت   عائشة  السيدة  أمر     -    -كان  :  وروي عن  الوعك  أهله  أخذ  إذا 
قالتبال يقول    :  حساء  الحزين ويسر  ): ) وكان  ليرتو فؤاد  عن فؤاد   و إنه 

 3. ((إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء و السقيم كما تسر 

و مع التقدم الهائل في العلوم الطبية يفسر أطباء المخ واألعصاب االكتئاب 
على أنه خلل كيميائي كما يثبت العلم الحديث  وجود مواد تلعب دورا في 
التخفيف من حدة االكتئاب كالبوتاسيوم والماغنسيوم ، ومضادات األكسدة  

  ي الرحمة بأنهاوهذه المواد تجتمع في حبة الشعير التي وصفها نب ،  وغيرها  
" تذهب ببعض الحزن" ولتوضيح كيف تؤثر المواد التي يحتويها الشعير   :

لالكتئاب  المضادة  المواد  تلك  أهم  نذكر  حدته  من  وتخفف  االكتئاب  في 
 والموجودة في الشعير ومنها :

المعادن فتشير الدراسات العلمية إلى أن المعادن مثل البوتاسيوم   -1
ى الموصالت العصبية التي تساعد على  والماغنسيوم لها تأثير عل 

التخفيف من حاالت االكتئاب ، وفي حالة نقص البوتاسيوم يزداد 
الغضب  سريع  ويجعله   ، والحزن  باالكتئاب  اإلنسان  شعور 
على   تحتوي  الشعير  حبة  إن  وحيث   ، والعصبية  واالنفعال 

 
 . 209صـ  5حمزة قاسم/ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري جـ  - 1

ــصحيح مسلم جاإلمام مسلم/    &  5101رقم    2067ص   5ج   يصحيح البخارالبخاري/  متفق عليه   -1 ــص 4  ـ   1736  ـ

 دار إحياء التراث العربي بيروت.  /2216رقم 

ــسنن ابن ماجة جماجة القزويني/    – 2 ــص  2ــ ــ  العالمية  الرسالة دار  /3445رقم    1140  ــ ــ1430 أولى  طــ   م 2009  هــ

هـ  1421الرســالة بيروت/ طـــــــ أولى  مؤســســة   /  7573رقم   372  ـــــــصــ  4 ـــــــج  الســنن الكبرى  &النســائي/

ن صـحيح2001 ــتحفة األحوذي جالمباركفوري/  انظر :   م.والحديث : حـس ــصـ  6 ــــ دار الكتب العلمية    /161  ــــ

 بيروت.
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لعالج  تصلح  فالتلبينة  والماغنسيوم  البوتاسيوم  عنصري 
 االكتئاب. 

"فيتا -2 هو    B"مين  االكتئاب  أعراض  مسببات  أحد  يكون  فقد   :
األعصاب  نبضات  لتوصيل  الفسيولوجية  العملية  في  التأخر 

فيتامين" نقص  ذلك ينصح مريض  ل"  Bالكهربية ، وهذا بسبب 
االكتئاب بزيادة الكمية المأخوذة من بعض المنتجات التي تحتوي  

 على هذا الفيتامين كالشعير. 

يساعد إعطاء جرعات مكثفة من حساء   مضادات األكسدة : حيث  -3
في شفاء   E  (A -) –التلبينة الغنية بمضادات األكسدة وفيتامين  

حاالت االكتئاب لدى المسنين في فترة زمنية قصيرة تتراوح من  
 1شهر إلى شهرين. 

التنمية   إليه  تهفو  التي  والرفاه  الصحة  هدف  يحقق  كله  هذا  أن  شك  وال 
 المستدامة.

  على عالوة واألرواح،إذا فمن الواجبات  الكفائية الضرورية لحفظ النفوس 
 التنمية  تحقيق

اإلسالمية  من  تنبري   أناالت:  لمج ا مختلف في لألمة الشاملةِ   طائفة  األمة 
أن  وتتقنه  العلم  هذا  تتعلم الدولة  وعلى  ووسائله،  آلياته  في   تعتني وتجدد 
 تخرجهم؛  بعد وترعاهم األكفياء بإعداد

 بذوي ذلك  تكاليف في  ن الدولةوتستعي  م، ته وإنجازا مواهبهم من  يستفيدوا ىتح 
 من اليسار

 الواجبات  من هذا فإن التكاليف، تلكم  استيعاب على قادرة تكن لم إن األغنياء؛
 التي  الكفائية

 .أمتهم  سبيل نهضة الجميع في تففيتكا األمة؛ أفراد من القادرون يطالب بها

 
3 - www.islamonlin.net/arabic/science/2003/08/Articale 06, shtml 

 .17/8/2003وحقيقة علمية ، د. صهباء بندق   –التلبينة وجبة نبوية       
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 وتفعيِلها الصحية  الرعاية وتحسينِ  الطبي،  األداء مستوى لتطوير  يتوجب كما
 ألداء

ب والتمريض؛ في  العلمي للبحث مراكز إنشاء النفوس  حفظِ  في وظيفتها  الط ِ
 بالوسائل  مزودة

 الشاملة.  الصحية الرعاية نظام لتعزيز الالزمة الضرورية

أيضا؛ األداء مستوى تحسين  ضرورياتومن   بي   مستشفيات  امتالك الط ِ
 متطورة يشرف 

الضرورية  الحديثةِ  بالوسائل مزودة ومراكز صحية مؤهلون، إداريون عليها
 .1وتحسينها  الصحية الرعاية لتطوير ؛

 المطلب الثالث 

 نموذج من فروض الكفاية التي تساهم في التنمية البيئية و االقتصادية 

طبيعية    البيئة مكونات  من  باإلنسان  يحيط  ما  كل  والهواء هي:  كالماء 
 .2واألرض والحيوان والنبات

وقيل هي ما تعيش فيه األحياء بحرا وبرا وجوا من اإلنسان وغيره، أو هي  
 3األرض برا وبحرا وجوا.

 وإفساًدا   تلوثًا  عليها  يؤثر  ما  كل  من  عليها  المحافظة:  البيئة  بحماية  ويقصد
 .4اإلتالف  أو  للضرر ويعرضها

 
بتصرف/ رساة ماجستير إشراف  171- 70عمر مؤتة/ الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية/ صـ  -1

 م. 2005  /األردنية الجامعة العليا الدراسات  كليةأد. محمود صالح جابر/  
 . م 2011هـ1432 الرياض  الوطن مدار األولى  طـ/  135  صـ  13 جـ /الميسر الفقه /والموسى المطلق الطيارو - 2
 . 482صـ    1مرجع سابق/فقه العصر/ جـ  - 33
 م. 2011هـ1432/ طـ األولى مدار الوطن الرياض 135صـ  13الطيار و المطلق والموسى/ الفقه الميسر/ جـ   - 4



54 
 

  شيء   يطغى  وال  آخر،  على  جانب  يؤثر  فال  دقيق  بتوازن  الكون  هللا   خلق  وقد
اأْل ْرض  : }تعالى  قال  غيره،  على  منها ْدن اه ا  و  د  أ ْلق ْين ا  م  ا  و  اِسي    فِيه  و  أ ْنب ْتن ا  ر   و 
ا ْوُزون   ش ْيء   ُكل ِ   ِمنْ  فِيه   .1{ م 

  في  تدخاًل   البشر  بعض  من  كان  حتى  حال  أحسن  على  الحياة  استمرت  وبذلك
 واإلضرار  البيئة  فساد  إلى  ويؤدي  أدى  مما  العجيب،  التوازن  بهذا  اإلخالل
 وكرمه.  هللا  خلقه الذي اإلنسان مقدمتها  في التي  الحية بالكائنات

  ويأتي   مكوناتها،   لكل  مصلحة  هللا   خلقها  كما  نقية  البيئة  على  المحافظة  في  إن
 األشياء  تلك  له  هللا   خلق  الذي  اإلنسان  وأهمها  الحية،  الكائنات  أولها  في

 .2له  وسخرها

ومن الناس    {وقد ذم هللا عز وجل المفسدون في األرض أشد الذم قال تعالى:  

وهو ألد الخصام   ويشهد هللا على ما في قلبه  من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
*وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وهللا ال يحب 

 3. }الفساد

راعة من أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على البيئة، وهي عامل  والز
األساسي  العامل  أنها  ذلك  على  زد  االقتصادي،  النمو  عوامل  من  أساسي 

 لتحقيق األمن الغذائي. 

فبها معاش   الكفاية،  بها من فروض  الزراعة والعمل  تعلم  الفقهاء  وقد عد 
 األفراد والمجتمع وباإلعراض عنها إهالك لهم. 

"والمزارعة الجليل:  منح   أن   اإلمام  على  فيجب  الكفاية،  فروض   من  ففي 
  4الشجر"   غرس من معناها في وما عليها الناس يجبر

 
 . 19سورة الحجر:  - 1
  . 135صـ    13مرجع سابق/الفقه الميسر جـ - 2
 . 205 -204سورة البقرة:  - 3
 335صـ   6ابق/ منح الجليل جـ  مرجع س - 4
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 والدنيا   الدين  قوام  بها  التي  المعايش  به  تتم  وجاء في مغني المحتاج: "وما
 "1والحراثة والشراء  كالبيع

 كالبيع  المعايش،  قوام  به  وما  والصناعات  الحرف  وفي منهاج الطالبين: "وأما
 مجبولة  فالنفوس  والكنس،  الحجامة  حتى   منه  بد  ال  وما  والحراثة،  والشراء

  الخلق   امتنع  لو   لكن  فيها،  وترغيب  عليها  حث  إلى  تحتاج  فال  بها،  القيام  على
 "2الكفاية  فروض  من  إذن  فهي  أنفسهم،  إهالك  في  ساعين  وكانوا  أثموا  منها،

  وإشباع  العاري  كستر  المسلمين،   ضرر  دفع  ذلك  حاشية اللبدي: "ومنوفي  
  الناس  لمصالح  غالًبا  إليها  المحتاج  المباحة  وكالصنائع.  القادرين  على  الجائع،
فكل هذه النصوص تبين أن الزراعة  3والغرس".  كالزرع والدنيوية، الدينية

 من فروض الكفايات التي بها صالح الدين والدنيا.

 مظاهر اهتمام الشرع بالزراعة:

  الحث على الغرس والزرع وجعله من األعمال التي يثاب فاعلها، قال  أوال:
  يزرع  أو غرسا،  يغرس مسلم  من  ))ما: - وسلم  عليه هللا  صلى -  هللا   رسول

 .4صدقة((  به له كان  إال بهيمة أو  إنسان أو  طير منه زرعا، فيأكل

  هللا   عند   المزارع  يناله  وما  والفالحة،   الزراعة  فضل  على  الحديث  هذا  دل
 ألن   الزراعية  وحاصالته   ثماره  من  أكل   ما  كل  عن   والمثوبة  األجر   من

 .5جمعاء  للبشرية الحياة قوام هي الزراعة

بامتالكها   ثانيا: ذلك  على  والتشجيع  الموات،  األرض  إحياء  على  الحث 
 6. لمحييها، قال صلى هللا عليه وسلم: )) من أحيا أرضا ميتة فهي له((

 
 . 13صـ  6مرجع سابق/ مغني المحتاج جـ  - 1
 . 222صـ  10مرجع سابق/ منهاج الطالبين جـ  - 2
  - هـ  1419/ طـ أولى دار البشائر اإلسالمية 162صـ  1اللبدي النابلسي/ حاشية اللبدي على نيل المآرب/ جـ  - 3

 . م 1999
رقم:   1189صـ  3& صحيح مسلم جـ 2320رقم:  103صـ   3البخاري جـ متفق عليه/ صحيح مرجع سابق/  - 4

1553 . 
 . 327صـ  3مرجع سابق/ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري/ جـ   - 5
 قال أبو عيسى: حسن صحيح.  1379رقم: 655صـ   3مرجع سابق/ سنن الترمذي جـ  - 6
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جعل الزارع الذي ال يملك أرضا شريكا لصاحب األرض في الريع   ثالثا:
 الخارج منها عن طريق إباحة المساقاة والمزارعة.

: نهى الشرع عن قطع األشجار لما به من أثر سيء على جمال البيئة،  رابعا
في   للمواشي  عصمة  فإنه  الشجر  تقطعوا  ))ال  وسلم:  عليه  هللا  صلى  قال 

 .1الجدب(( 

يعتبر عامال من عوامل تغير المناخ التي تعاني منها البيئة   وقطع األشجار
  الكربون   أكسيد  ثنائي  تمتص  إذ  للكربون،  كمصارف  فاألشجار تعمل  اآلن،
 إزالة  فتؤدي .  الجوي  الغالف  من  بها  المرغوب   غير  الدفيئة  الغازات  من  وأي

 وراءها   تاركةً   الجوي  الغالف  إلى  الكربون  أكسيد  ثاني   إطالق  إلى  األشجار
 الكربون  أكسيد  ثنائي من  المتزايد  المقدار  المتصاص  األشجار  من  أقل  عدًدا
 عندما.  المناخي  التغير  حدة  األشجار   اجتثاث  يفاقم  الطريقة،  وبهذه.  الهواء  في

  الظل،   توافر  عدم   بسبب  األتربة  تجف  أن  يغلب  الغابات،  من   األشجار  تُزال
 الماء  بخار   إعادة  عبر   الماء  دورة  في  للمساعدة  كافية  أشجار  وجود   وعدم
  التي  الطبيعية   المناظر  تتحول  أن   المحتمل  األشجار من  دون  البيئة، و   إلى
 تقلبات  عن  األشجار  إزالة  وتسفر .  قاحلة  صحار    إلى  يوم  ذات  غابات   كانت
 .2الحرارة درجات في شديدة

 أثر الزراعة في تحقيق التنمية البيئية: 

 استخدام   *ترشيدترى منظمة األمم المتحدة أن من أهداف التنمية المستدامة،  
*حفظ   أنواع   جميع   األجيال  أجل   من   والبيئية   الطبيعية   الموارد  الموارد 
   .القادمة

 والزراعة تساهم في تحقيق ذلك من خالل ما يلي:

  : الرقعة  أوال  بزيادة  الصناعية  الثورة  عن  الناتجة  التلوث  آثار  تقليل 
لخضراء، فالطبيعة الخضراء تعمل على تعزيز مستويات األكسجين نتيجة  ا

عملية التمثيل الضوئي، كما أن الزراعة تعمل على تعزيز مبادئ التوازن 
البيئي نتيجة اعتماد الكثير من الحيوانات والطيور على مخلفات الزراعة،  

 
 / طـ الثانية/ نشر المجلس العلمي الهند. 9209رقم:  146صـ   5الصنعاني/ مصنف عبد الرزاق جـ   - 1
2 - https://ar.wikipedia.org 
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تلوث التربة وهذا يعني توفير مصادر للغذاء لها بدال من حرقها، وتسببها في  
  1والهواء. 

منها معظم    المساهمة فيثانيا:   تعاني  التي  التصحر  على ظاهرة  القضاء 
 الدول في عصرنا هذا. 

الحفاظ على المظهر الجمالي للبيئة، بزراعة المساحات البيضاء مما ثالثا:  
 يؤثر على الصحة النفسية لإلنسان.

  على  الحفاظ  في  الحديثة  الزراعية  التقنيات  بعض  استخدام  يساهمثالثا:  
 كميات   ضبط  أن  كما  تدهورها،  ومنع  مقبول   مستوى  عند  التربة  خصوبة
 . وصحية آمنة غذائية مواد إلنتاج  مهم  أمر التربة إلى المضافة األسمدة

 فعندما   لألرض؛  النفع  أو   الضرر  إلحاق  على  القدرة  الزراعة  تمتلكرابعا:  
ع   األولوية  المزارع  يعطي  يؤدي   ذلك  فإن  أرضه  زراعة  عند  البيولوجي  للتنو 
 يحسن   مما  للمياه،  أفضل  وِحفظ   أقل،   وتآكل  أكثر،   صحية   تربة  وجود  إلى

ً  جزءاً  الزراعة من  ويجعل  البيئة،  2الحياة. دورة  من مهما

وانتشار  الصحراوية،  المساحة  من  التقليل  في  الزراعة  تساهم  خامسا: 
 العمران على مدى أوسع.

 الزراعة في تحقيق النمو االقتصادي: أثر 

التنمية المستدامة: *تحقيق   النمو   ترى منظمة األمم المتحدة أن من أهداف 
 .االقتصادي

والزراعة تساهم في تحقيق هذين  .  واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  *تحقيق 
 الهدفين من خالل ما يلي: 

إأوال:   االقتصادي  النمو  عوامل  أهم  من  الزراعة  لكون تعتبر  نظرنا  ذا 
الزراعة مصدرا هاما لتوفير العمالت األجنبية الصعبة، وتكوين رأس المال 

 
- ترتبط-للزراعة-فوائد-www.edarabia.com/ar/5فوائد للزراعة ترتبط بمجتمعاتنا:    5من مقال بعنوان  - 1

 . مجتمعاتناب
 https://mawdoo3.comإيمان الحياري/ أهمية الزراعة/  - 2
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مما يساعد على انتعاش اقتصاد البلد، يقول جون وميلر: " إن إحالل السلع 
الزراعية المحلية محل االستيراد الزراعي وخفض االستيراد الزراعي عن 

والت االستهالك،  نماذج  في  تغيير  إحداث  منتجات غذائية  طريق  نحو  حول 
تجد   السلع  إحدى  تصدير  في  ونجحت  تخصصت  التي  والبلدان  محلية. 
لزيادة  مغرية  الزراعي طريقة  الذاتي  االكتفاء  بواسطة  االستيراد  تخفيض 

  1توافر النقد األجنبي ألجل التوسع الصناعي"

 إحياء   أهداف  فمن   ،  بينهم  المساواة  وتحقيق   األفراد  معيشة   مستوى   رفع:  ثانيا
  توزيع  في  الواضحة  الالمساواة  حالة  إزالة  األراضي،  واستصالح  الموات
 وإلغاء   المختلفة،  الريفية  االجتماعية  الفئات  بين  الزراعية  والثروة  األرض،
  الناجم  الدخل  توزيع  وسوء  االجتماعي،  الظلم  حدة  من  والتخفيف  السخرة،

 الريفية  الفئات  لمختلف  االجتماعية  الفرص  وخلق  الملكية،   توزيع  سوء  عن
  العشائرية  واالرتباطات  واألعراف  والقبلية  النظم  على  والقضاء  المحرومة،

التطور   تحقيق  شأنها  من  التي  الدوافع  إيجاد  على  والعمل  الالحضارية،
العدالة  تكريس  يعني  هذا  وكل  فئاته،  بكافة  للمجتمع  بالنسبة  االجتماعي 

 2االجتماعية. 

القضاء غلى البطالة بخلق فرص عمل للشباب، فالزراعة تحتاج لبذل    ثالثا:
الشباب،   لسواعد  وتحتاج   شباب  يستهدف   الزراعي  فاالستصالح المجهود 

 . مستأجرين أم مالكين كانوا   سواء للعمل، فرصا يجدون ال الذين الريف

المساقاة والمزارعة، عقدان شرعا لالستثمار األمثل لألرض وهمرابعا ا : 
يعودان بالمصلحة لمالك األرض الذي ال يحسن الفالحة، وللعامل الذي ال  

  األسواق  وتزويد  االقتصاد،  تحريك  في  وهما يساهمانيملك أرضا وال ماال،  
 بالمنتجات الزراعية، وكل هذا يصب في مصلحة التنمية االقتصادية. 

 

 
ترجمة لجنة من األساتذة طبعة دار الفرقان الجديدة    78االقتصادية للنهضة الزراعية/ صـ جون وميلر/ المظاهر  - 1

 م 1966بيروت/ 
مطبعة سليمان األعظمي   45عبدي/ اقتصاديات األرض واإلصالح الزراعي د. عبد الخالق محمد عبدي صـ    - 2

 م. 1977بغداد 
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 الخاتمة والتوصيات 

تراعي   فهي  للعباد،  رحمة  جاءت  اإلسالمية  الشريعة  فأحكام  الختام  وفي 
العينية أم الواجبات  الدينية والدنيوية، وسواء في ذلك الواجبات  مصالحهم 
تطبيقها  عند  الكفاية  وفروض  الشريعة،  مقاصد  إلى  تهدف  فكلها  الكفائية، 

قتصاد من نجدها تشتمل على وضع حلول لكل ما يواجه اإلنسان والبيئة واال
مشكالت في الحاضر والمستقبل وهذا هو المعروف بالتنمية المستدامة التي  
تسعى إلى تحقيقها كافة الدول، فالحق أن يقال أحكام الشريعة اإلسالمية هي  
السبيل إلى تنمية مستدامة شاملة في كافة المجاالت. ولتحقيق ذلك توصي 

 الباحثة بـ: 

الدولة إقامة فروض  أوال التنمية  : رعاية  الكفاية في المجتمع، حتى تتحقق 
 المستدامة فال سبيل للتنمية المستدامة إال بالدولة. 

تفعيل دور المساجد واستغالل اجتماع الناس لصالة الجماعة في تحقيق    ثانيا:
 التكافل االجتماعي بين أفراد  المجتمع. 

اية التي  : تشجيع ذوي اليسار من أفراد المجتمع على إقامة فروض الكفثالثا
وجامعات  ومدارس  صحية  ومراكز  مستشفيات  كإنشاء  المجتمع،  تخدم 
ومراكز إيواء وغيرها من المشاريع التي تتطلب الكثير من األموال، فعلى  

 ذوي اليسار الوقوف بجانب الدولة حتى تكتمل عملية التنمية المستدامة. 

مرابعا المجال  هذا  في  بدورها  المتعددة  اإلعالم  وسائل  قيام  التعريف :  ن 
بفروض الكفاية ونشرها بين أفراد المجتمع، ووضع اآللية المناسبة لجميع 

 طوائف المجتمع لتطبيق تلك الفروض حتى تتحقق التنمية المستدامة. 

الفروض   خامسا: نشر  في  المختلفة  التعليم  ومراكز  الجامعات  دور  تفعيل 
نهي عن المنكر،  تفعيل دور األمر بالمعروف وال سادسا:الكفائية وتطبيقها. 

طريق   ـ،  الشريف  واألزهر  األوقاف  لوزارة  تابعين   متخصصين  إعدادعن 
التنمية   كافة مجاالت  في  فعال  دور  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  فلألمر 

 المستدامة.
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للمجتمع    سابعا: التي ال غنى  الحرف  تعليم  في  مدارس متخصصة  إنشاء 
 يئة وتنمية المجتمع. عنها، لتخريج كوادر قادرة على الحفاظ على الب 

واالبتكار.  ثامنا: العلمي  للبحث  الالزم  والدعم  المستمر  التشجيع 
  

التكنولوجيا الحديثة من   تاسعا: القادرة على تعلم ونقل علوم  الكوادر  إيفاد 
 الدول السابقة في تلك المجاالت. 

 وهللا اسأل أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويجعله خالصا لوجهه الكريم   

 

 المراجع

 القرآن الكريم.  أوال:

 ثانيا: كتب التفسير 

  زهرة   /المعروف  أحمد  بن   مصطفى   بن  أحمد  بن  محمد  زهرة،  أبو  -1

 . العربي الفكر دار  /التفاسير

  تفسير /بالراغب المعروف محمد  بن  الحسين  القاسم األصفهاني، أبو  -2
بسيوني/الطبعة   /األصفهاني  الراغب العزيز  عبد  محمد  د.    تحقيق 

 . طنطا اآلداب كلية /م 1999 هـ1420 األولى
  المطبعة   /التفاسير  أوضح   /اللطيف  عبد  محمد   محمد   الخطيب، -3

 . م1964  هـ1383 السادسة الطبعة /ومكتبتها المصرية

  دار  الطبعة السابعة  /كثير  ابن  تفسير  مختصر  /الصابوني، محمدعلي   -4
 . م1981 هـ1402 بيروت الكريم القرآن

  / الماتريدي  تفسير  /منصور  أبو   محمود  بن  محمد  بن  الماتريدي، محمد -5
م/ تحقيق  2005  هـ1426  بيروت   العلمية  الكتب  دار  األولى  الطبعة

 . باسلوم  مجدي. د
باألزهر  مجمع  بإشراف  العلماء  من  مجموعة -6   التفسير   /البحوث 

 . م 1993 هـ1414 األميرية المطابع لشئون العامة الهيئة /الوسيط
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 ثالثا: كتب الحديث 

  الطبعة  /أحمد  اإلمام  مسند/محمد  بن  أحمد  هللا   عبد  أبو   حنبل،  ابن -1
 . م199  هـ1416 /القاهرة الحديث دار األولى

  الطبعة   /البخاري  صحيح  /عبدهللا   أبو   إسماعيل  بن  البخاري، محمد -2
 .هـ1422النجاة طوق دار األولى

  / التميمي  معبد،   بن  معاذ   بن  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  البستي، -3

 هـ1414  بيروت  الرسالة  مؤسسة  /الثانية  الطبعة  /حبان  ابن  صحيح

 . م1993

  /للبيهقي  الكبرى  السنن  /علي  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو   البيهقي، -4

  واإلسالمية  العربية  والدراسات   للبحوث   هجر  مركز   األولى   الطبعة

 . م2011  هـ1432

  سنن /الضحاك  بن  موسى  بن  سورة  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي، -5

 . م 1975 - هـ 1395 الثانية،  الطبعة /الترمذي

  / مسعود بن  مهدي بن أحمد بن عمر بن علي  الحسن أبو  الدارقطني، -6

  بيروت  الرسالة  مؤسسة   /األولى  الطبعة/    الدارقطني  سنن

 . م2004 هـ1424لبنان

  بن  بشير  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن   سليمان  داود  أبو   السجستاني، -7

  الرسالة   دار  األولى  الطبعة  /داود  أبي  سنن  / األزدي  عمرو   بن  شداد

 .م2009  هـ1430 العالمية

  مصنف  /الحميري نافع  بن  همام بن الرزاق  عبد  بكر  أبو الصنعاني،  -8

  /الهند  -العلمي   المجلس:  نشر  هـ1403  الثانية،   الطبعة   /الرزاق  عبد

 . األعظمي الرحمن حبيب  تحقيق

  بن  إبراهيم   بن   محمد   بن  هللا  عبد   شيبة،   أبي  بن  بكر  أبو  العبسي، -9

  كمال   تحقيق  /واآلثار  األحاديث  في  المصنف/  خواستي  بن  عثمان

 .هـ1409 الرياض الرشد مكتبة   األولى الطبعة /الحوت يوسف
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  بن   أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو   العسقالني، -10

  دار  /األولى  الطبعة   / الثمانية  المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب/  حجر 

 . م 1998 هـ 1419 من والتوزيع  للنشر العاصمة

  أبو  حيدر،  بن  علي  بن  أمير  بن  أشرف  محمد  أبادي،  العظيم -11

  الثانية  الطبعة  /القيم  ابن  وحاشية  المعبود  عون/ الصديقي  الرحمن  عبد

 .هـ1415 بيروت العلمية الكتب دار

  /ماجة  ابن  سنن  /ماجة  بن   يزيد   بن  محمد  عبدهللا  أبو  القزويني،  -12
 . م2009 هـ1430 العالمية الرسالة دار األولى الطبعة

  /الدين  شمس  سعيد،  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  الكرماني، -13

  التراث   إحياء  دار  / البخاري  صحيح  شرح  في  الدراري  الكواكب

 . م1981  هـ1401  الثانية الطبعة /بيروت  العربي

  /الرحيم  عبد  بن   الرحمن   عبد  محمد  العال  أبو   المباركفوري، -14

 . بيروت العلمية الكتب دار /األحوذي تحفة

  الدين  مظهر  الحسن،  بن  محمود   بن   الحسين  المظهري، -15

  الطبعة   /المصابيح  شرح   في  المفاتيح  /الشيرازي  الكوفي  الزيداني

  وزارة  -  اإلسالمية   الثقافة  إدارة  إصدارات  من    النوادر،   دار   األولى

 . م2012 هـ1433  الكويتية األوقاف

 التمام  البدر  /الالعي  سعيد  بن  محمد  بن  الحسين  المغربي، -16

 . م 2007 هـ هجر دار /األولى الطبعة /المرام بلوغ شرح

  بن  يحيى  بن  المثُنى  بن  علي  بن  أحمد  يعلى  أبو   الموصلي، -17
  المأمون   دار  األولى  الطبعة  / يعلي  أبي  مسند  / التميمي  هالل  بن  عيسى
 م 1984 هـ 1404  -دمشق للتراث

 الخراساني   علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن   عبد  أبو   النسائي، -18
  هـ1421  /بيروت  الرسالة   مؤسسة  األولى  الطبعة   /الكبرى  السنن  /

 . م2001
  محمد   بن  هللا   عبد  بن  محمد  الحاكم  هللا  عبد   أبو   النيسابوري، -19

  الكتب   دار   األولى  الطبعة /الصحيحين  على  المستدرك  / حمدويه  بن
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 القادر   عبد   مصطفى   تحقيق   /م1990هـ1411  لبنان  بيروت  العلمية

 .عطا
  صحيح   /القشيري  الحسن  أبو   الحجاج  بن  النيسابوري، مسلم -20

 بيروت/ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.  العربي  التراث  إحياء  مسلم/ دار
  مجمع   /سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الهيثمي،   -21

 . م1994 هـ1414 القاهرة القدسي مكتبة/الفوائد  ومنبع الزوائد
  صحيح   مختصر  شرح  القاري  منار  /محمد  حمزة  قاسم، -22

 . م1990  هـ1410  دمشق البيان دار مكتبة /البخاري

 اللغة: كتب 

محمد  ابن -1   صادر  دار/  العرب  لسان/على    بن   مكرم   بن  منظور، 
 هـ.1414الطبعة الثالثة  /بيروت

  االقتصادية  المصطلحات  معجم/محمد  بن   علي  الجمعة، -2

 . م2000  هـ1421  الرياض  العبيكان  مكتبة  األولى  الطبعة/واإلسالمية

  العرب   كالم  ودواء  العلوم  شمس/الحميرى  سعيد   بن  نشوان  اليمني، -3
 دار  لبنان،   بيروت  المعاصر  الفكر  دار  األولى  الطبعة  /الكلوم  من

  عبد  بن  حسين   د  تحقيق/ م  م.1999  هـ  1420  /سورية  دمشق   الفكر

 هللا  عبد محمد  يوسف. د /اإلرياني علي بن  مطهر  /العمري هللا 
 الطبعة  /المعاصر  العربية  اللغة  معجم  /مختار عبد الحميد  عمر، أحمد -4

 القاهرة.  الكتب عالم /م2008- هـ 1429 األولى
-هـ1429  األولى  الطبعة  /اللغوي  الصواب  معجم /مختار  عمر، أحمد -5

 . الكتب  القاهرة عالم  /م2008
  حامد   -الزيات  أحمد -مصطفى  إبراهيم"  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع -6

 . الدعوة دار  نشر/   الوسيط المعجم"/النجار  محمد -القادر عبد

 الفقه: كتب أصول 

  في  األحكام  قواعد  / العزيز  عبد  عزالدين  محمد  أبو   السالم،  عبد  ابن -1

  التالميذ   بن  محمود   تحقيق  /لبنان  بيروت  المعارف  دار  /األنام  مصالح

 . الشنقيطي
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 شرح   في  السنية  الفوائد/  الدائم  عبد  بن  محمد  الدين  شمس   البرماوي، -2
  التوعية  مكتبة/م2015  هـ1436  األولى   الطبعة/األلفية

 . موسى رمضان  هللا  عبد  تحقيق /مصر/ اإلسالمية
  تشنيف /بهادر بن هللا   عبد بن  محمد الدين بدر هللا   عبد الزركشي، أبو  -3

  توزيع  قرطبة  مكتبة  /السبكي  الدين  لتاج  الجوامع   بجمع  المسامع
  عبد  سيد  د.  م/ تحقيق1998  هـ1418  األولى  الطبعة  /المكية  المكتبة

 .ربيع  هللا  عبد د. – العزيز
  شرح  في  األصول   نفائس   /إدريس  بن  أحمد  الدين  القرافي، شهاب -4

  -   هـ1416الباز    مصطفى   نزار  مكتبة  األولى  الطبعة   / المحصول

 . معوض  محمد علي  الموجود، عبد أحمد عادلتحقيق   م1995
  الفقيه   يسع  ال  الذي  الفقه  أصول /عوض  بن  نامي   بن   عياض   السلمي، -5

  الطبعة /السعودية  العربية  المملكة  الرياض،  التدمرية،  دار  /جهله

 . م 2005 - هـ 1426  األولى،

  /والنظائر  األشباه/    الدين  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي، -6

 . م1990- هـ1411 األولى الطبعة

  دار    /الموافقات  /اللخمي   محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي، -7

 . بيروت المعرفة

عبد -8   مراقي  على  البنود  نشر/العلوي  إبراهيم  بن   هللا   الشنقيطي، 
 . المغرب فضالة مطبعة /السعود

 دار  /األصول  علم  من   المستصفى  /محمد  بن  محمد  حامد  أبو   الغزالي، -9

 .هـ1413  /بيروت  العلمية الكتب

  أصول   لمسائل  الجامع/محمد  بن  علي  بن  الكريم  النملة، عبد -10
 الرشد   مكتبة  األولى  الطبعة/    /الراجح  المذهب  على  وتطبيقاتها  الفقه

 . م2000  هـ1420 الرياض

 كتب الفقه: 

 الفقه الحنفي 
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  دار  األولى  الطبعة   / الدقائق  كنز  شرح  الرائق  البحر/نجيم  ابن   الحنفي،  -1

 . م1997هـ1418  بيروت  العلمية الكتب

  تبيين   /الدين  فخر  البارعي   محجن  بن  علي  بن  عثمان  الزيلعي، -2

  بوالق  األميرية   الكبرى  المطبعة  /الدقائق  كنز   شرح  الحقائق

 .هـ1313 األولى  الطبعة/ القاهرة

  بيروت   العربي  الكتاب  دار  /الصنائع  بدائع  / الدين  عالء  الكاساني، -3

 . م1982

  مجمع /    الكليبولي   سليمان  بن  محمد  بن  الرحمن  زاده، عبد  شيخي  -4

 هـ 1419  /بيروت  العلمية  الكتب  دار  /األبحر  ملتقى  شرح  في  األنهر

 . م1998

 الفقه المالكي 

  الثمينة  الجواهر  عقد/ نجم  بن  هللا   عبد  الدين  جالل  محمد   أبو  شاس،  ابن -1

  بيروت   اإلسالمي  الغرب  دار   األولى   الطبعة   / المدينة  عالم  مذهب   في

 . م2003 هـ1423 لبنان

  المعونة   / الثعلبي  نصر  بن  علي   بن  الوهاب  عبد   محمد  أبو   البغدادي، -2

 . المكرمة مكة  التجارية المكتبة  / المدينة عالم مذهب على

  شرح   في   التوضيح/ الدين  ضياء  موسى،   بن  إسحاق   بن  الجندي، خليل -3
  نجيبويه   مركز  األولى  الطبعة  /الحاجب  البن   الفرعي  المختصر

 . م2008  - هـ1429 التراث وخدمة  للمخطوطات
 إرشاد شرح المدارك هللا/أسهل عبد  بن  حسن بن   بكر الكشناوي، أبو -4

 . بيروت الفكر دار  الثانية الطبعةالسالك 
  الشرح    على  الدسوقي  حاشية/  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  الدسوقي، -5

 . الفكر دار /الكبير

  / شرح مختصر خليل  الجليل  منح  /محمد  بن  أحمد  بن  عليش، محمد -6
 . م1989 هـ1409 بيروت الفكر دار
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 الفقه الشافعي

  تحقيق/    الوسيط  مشكل  شرح/الرحمن  عبد  بن   عثمان  الصالح،  ابن -1

  المملكة-  إشبيليا  كنوز  دار  األولى   الطبعة  /بالل  أحمد  خليفة  المنعم  عبد

 . م2011 هـ1432- السعودية العربية

  شمس  هللا،  عبد  أبو   محمد،  بن  محمد  بن  قاسم  بن  محمد  قاسم،  ابن -2

 الجفان   /التقريب  ألفاظ  فيشرح  المجيب  القريب  فتح  /الغزي  الدين

  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  حزم  ابن  دار  والنشر،  للطباعة  والجابي

 . م 2005 هـ1425 األولى الطبعة  /لبنان بيروت

  شرح  على  البجيرمي   حاشية/ عمر  بن  محمد  بن  سليمان  البجيرمي، -3
 م. 1950 هـ1369 الحلبي مطبعة  /المنهج

  الطـبعة   /الطالبين  إعانة  /الدمياطي  شطا  محمد  بن  بكر  البكري، أبو  -4
 . م2017 هـ1418 الفكر دار األولى

  /المطلب نهاية/  محمد  بن  يوسف بن  هللا   عبد  بن  الملك عبد الجويني، -5
 . م2007   هـ1428 المنهاج دار األولى الطبعة

 العزيز/القاسم  أبو   الكريم،   عبد   بن  محمد  بن   الكريم  عبد  الرافعي، -6
  هـ1417  األولى  الطبعة  /بيروت  العلمية  الكتب  دار  /الوجيز  شرح

 . م1997
  دار/    المحتاج  مغني/ الخطيب   أحمد  بن   محمد  الدين،  شمس  الشربيني، -7

 .م 1994  - هـ1415 األولى الطبعة /العلمية الكتب

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد/ الوجيز في الفقه الشافعي/ الطبعة  -8

م/  1997هـ  1418األولى دار األرقم بن أبي األرقم/ بيروت لبنان/  

 الموجود. تحقيق علي معوض وعادل عبد 

 بيروت.  ـ  الفكر دار /الحسن/الحاوي الكبير الماوردي، أبو  -9
  روضة  /شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو   النووي،   -10

 الثالثة  عمان/الطبعة   - دمشق  - بيروت  اإلسالمي،  المكتب  الطالبين/
 م. 1991/   هـ1412
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عز -11  في  الغاية/السالم  عبد  بن  العزيز  عبد   الدين  السلمي، 
  النوادر  در   /م2016  -هـ  1437  األولى  الطبعة/    النهاية  اختصار

 لبنان.  بيروت
أبو  -12  منهاج   /شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  النووي، 

  م/ تحقيق عوض2005 هـ1425 الفكر دار  األولى  الطبعة  /الطالبين

 عوض.  أحمد قاسم
أبو  -13 المجموع    بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  النووي،  شرف/ 

 الفكر.شرح المهذب/ دار 
 شرف/المنهاج.  بن يحيى الدين محيي زكريا النووي، أبو -14

 الفقه الحنبلي 

  وزارة  طبعة  /القناع  كشاف/إدريس  بن  يونس  بن  البهوتي، منصور -1
 .هـ1430 /الرياض العدل

 /المآرب  لنيل  الطالب  عمدة/إدريس  بن  يونس  بن  البهوتي، منصور -2
 . م2010 هـ1431  الكويت النافع الجديد مؤسسة األولى الطبعة

تقي -3 النجار،    منتهى  /الحنبلي  الفتوحي  أحمد  بن  محمد  الدين   ابن 
 . م1999 هـ1419 الرسالة مؤسسة األولى  الطبعة/  اإلردات

  حاشية   /طه  بن  ياسين  بن  محمود  بن  ياسين  بن  الغني  اللبدي، عبد -4
اإلسالمية بيروت    البشائر  دار  األولى   الطبعة  /المآرب  نيل   على  اللبدي
 . 1999  - هـ 1419 لبنان

 فقه عام: 

  الطبعة / اإلسالمي الفقه أصول  في  الوجيز/مصطفى الزحيلي، محمد  -1
 .سوريا - دمشق  -الخير  دار طبعة م، 2006 هـ1427 الثانية

.  د  محمد،  بن  هللا   عبد   المطلق،.  د  محمد،  بن   هللا   عبد  الطيار،.  د -2

  الوطن   مدار/ األولى  الطبعة  /الميسر  الفقه/    إبراهيم  بن   محمد   الموسى،

 . م2011 /هـ1432  /السعودية العربية المملكة - الرياض للنشر،

فضل -3   الثانية   الطبعة  /العصر  فقه  في  المقدمة  /هللا   عبد  بن  مراد، 
 .صنعاء -ناشرون  الجديد الجيل  /م2016- هـ1437
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 التراجم:

الدين/    تقي  عمر   بن  محمد   بن  أحمد  بن  بكر  ابن قاضي شهبة، أبو -1
هـ/ تحقيق  1407بيروت    الكتب  عالم  الطبعة األولى /الشافعية  طبقات

 خان. العليم عبد الحافظ. د
  /المفسرين  طبقات  /الدين  شمس  أحمد،  بن  علي   بن  الداودي، محمد -2

 بيروت. العلمية الكتب دار
مصطفى  -3 خليفة،    سلم  /العثماني  القسطنطيني  هللا   عبد  بن  حاجي 

  األرناؤوط  القادر  عبد  محمودالفحول/ تحقيق    طبقات  إلى  الوصول
 م.2010تركيا/   –  إستانبول إرسيكا، مكتبة طبعة/

 الرقائق: 
 دار   طـبعة  الدين/  علوم  إحياء/محمد  بن  محمد   حامد  الغزالي، أبو  -1

 بيروت.  المعرفة

 كتب عامة: 

  مفهومها  المستدامة  التنمية/مدحت  ومحمد، ياسمين  أبو النصر، مدحت -1
  للتدريب   العربية   المجموعة   األولى الطبعة    /مؤشراتها  أبعادها
 م. 2017 /والنشر

  التنمية  تحقيق  في  الكفائية  الفروض  دور  /أحمد  يحيى  المرهبي،  -2

 . م2020 هـ1442  /صنعاء اليمن األولى الطبعة /المستدامة

  / المستدامة  التنمية   سبيل  الكفائية  الفروض/علي  صالح  أحمد  بافضل، -3

  والشؤون   األوقاف  وزارة  طبعة  م2014   هـ1435  األولى  الطبعة

 . قطر بدولة  اإلسالمية

  من   لجنة  ترجمة  /الزراعية  للنهضة  االقتصادية  المظاهر  /وميلر  جون -4

 . م1966  /بيروت الجديدة الفرقان دار طبعة األساتذة

 كأداة   التمكين  –  الجديدة  المجتمعات  تنمية/    محمد  ريمان  ريحان، -5

  كلية  دكتوراه،  رسالة/المستدامة  الحضرية  التنمية   عمليات  في  فاعلة

 . 2002 /القاهرة جامعة الهندسة،



69 
 

  الموارد   تنمية  في  اإلسالمي   المنهج  دور  أحمد/  عبدلي، جمال محمد -6

 م. 1984 الطبعة األولى الفرقان بيروت/ دار ، البشرية

محمد   -   -7 الخالق  عبد    واإلصالح   األرض  اقتصاديات  /عبدي، 

 .م 1977 ادبغد األعظمي سليمان مطبعة الزراعي/

  من  التربية /اليونسكو   -والثقافة  والعلم  للتربية   المتحدة  األمم   منظمة  -8

 . م2013 /الميدان في المستدامة التنمية أجل

 األبحاث: 

 والتطبيق.  النظرية بين  المستدامة التنمية /آدم الدين النور، عز -1

محمد  عبد -2  وأبعاده  المستدامة  التنمية  مفهوم  تطور  فتحي/  الغني، 

 والتجارة. لالقتصاد العلمية المجلة/ونتائجه

كامل/  -3   / واالندماج  االستبعاد   بين   النسب  مجهولي   األطفال  كمال، 

المؤتمر  االجتماعية  للبحوث  القومى  المركز   السنوى  والجنائية 

 . 2013/ 3 /مصر ومستقبل الطفولة قضايا/عشر الخامس

 رسائل: 

  اإلسالمي  الفقه  في  اللقيط   أحكام  /أبو معيلق، وجيه عبد هللا سليمان -1
 .غزة قطاع  في به المعمول الشخصية األحوال بقانون  مقارنة

  /االقتصادية  التنمية تحقيق  في  ودورها  الكفائية  الواجبات  /مؤتة  عمر -2
  الدراسات   كلية   /جابر  صالح  محمود.  أد  إشراف  ماجستير  رسالة
 . م2005  /األردنية الجامعة العليا

 مؤتمرات: 

.  البشرية  بالبيئة  المعني  المتحدة  األمم  مؤتمر1972   المتحدة  األمم -1

 .ستوكهولم
  والثالثون   الثامنة  الدورة  /التنفيذي  المجلس  العالمية  الصحة  منظمة  -2

 . ٢٠١٥ ديسمبر /األول كانون 1١  /المائة بعد
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 المقاالت و المواقع االلكترونية: 

 https://mawdoo3.com /الزراعة أهمية /الحياري إيمان -1

   علمية  وحقيقة  –   نبوية  وجبة  التلبينة  /بندق  صهباء.  د - 2

17 /8/2003 . 

www.islamonlin.net/arabic/science/2003/08/Articale 
06, shtml 

عامر/أطفال-3   /مصر  استقرار  يهدد  الذي  الخطر  الشوارع  عادل 

www.hmsmsry.com/vb/t40503 

"  التنمية  سبيل  الكفائية  الواجبات  إحياء"    الكبير  عبد  الباقي  عبد  الدكتور-4

 eyooon.net/view.aspx?id=20530 

/ 7/2016/ 2"  ومقاصده  الكفاية  فرض  أهمية"  /حسن  مجدي- 5

https://www.facebook.com/ABC.2012/posts 

: بمجتمعاتنا  ترتبط  للزراعة  فوائد  5  بعنوان  مقال  من- 6  

www.edarabia.com/ar/5- بمجتمعاتنا  -ترتبط -للزراعة -فوائد . 

7-- https://ar.wikipedia.org 

https://mawdoo3.com/
http://www.hmsmsry.com/vb/t40503
http://www.edarabia.com/ar/5-فوائد-
http://www.edarabia.com/ar/5-فوائد-
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 المقدمة 
الحمد هلل رب العالمين، امتن على أمة اإلسالم بخير دين، وأقامهم به شهداء على  

واحدة، وجعلهم شعوًبا وقبائل، األمم أجمعين، وأشهد أال إله إال هللا، خلق البشر من نفس  
لحكمة أن يتعارفوا، وبكل ما فيه خير وبر يتواصلوا ويتآلفوا. وأشهد أن محمًدا رسول 
األطهار وصحابته  آله  عليه وعلى  وعاهد، صالة وسالًما  وأْمن  أجار  من  هللا، خير 

 األخيار ومن اهتدى بهديهم واستن على طريق الحق سنتهم إلى يوم الدين.. 
 :أما بعد 

َمَرُكأ ِفهيَا م ِّن   ُهَو َأنَشأَكُ ﴿ لقد حث اإلسالم على مبدأ التنمية فمن ذلك قوله تعاىل:   تَعأ ِض َواس أ َرأ )سورة   ﴾ اْلأ
َُّك ِللأَمََلئَِكِة  ﴿ (، وقد جعل اإلسالم اإلنسان  أساس العملية التنموية وحمورها فقال سبحانه  61هود:  ذأ قَاَل َرب

ِ
َوا

ِِني َجاِعل  
ِ
ِض َخِليَفة   ف   ا َرأ  (. 30)سورة البقرة:  ﴾اْلأ

والتنمية في اإلسالم تسعى للوصول إلى القضاء على األسباب التي تؤدي إلى حدوث 
المشكلة االقتصادية واالجتماعية، وإلى تنمية المجتمع للنواحي غير المادية من حيث 

 موا ماديا. السمو باألفراد وإعالء الروابط اإلنسانية والتي تحقق أبعادها ن
ال شك أن من أبرز سمات العصر الحديث ما أسبغه على الظواهر االجتماعية من  
الظواهر  تعد  فلم  الظاهرة،  إلى  المؤدية  العناصر  وتشابك  والتداخل  التعقيد  خصائص 
اإلنسانية عامة على حال البساطة والخلو من التعقيد التي كانت عليها فيما مضى، 

رة االنحراف الفكري، فالواقع يشهد على تأثر التنمية بكل وأوضح األمثلة على ذلك ظاه
داللة  يدل  مما  اإلجرامية،  والظواهر  االجتماعية  المشكالت  من  ومعاناتها  مجاالتها 
واضحة على أّن المشاريع التنموية لم تحرز تقدمًا أو تطورًا في المجتمع اقتصاديًا أو 

 عية السلبية.سياسيًا أو اجتماعيًا بسبب هذه الظاهرة االجتما 

ولهذا كان البحث في طرق مواجهة االنحراف الفكري وسبل عالجه في ضوء مقاصد  
اإلحاطة الشريعة وأثره في تحقيق التنمية المستدامة من خالل التأصيل العلمي الشرعي و 

 بما استجد به الواقع من نوازله.
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المسلك   هذا  معالم  أهم  وخطوتمثلت  الفكري  االنحراف  مفهوم  تحديد  من في  ورته 
 منظور الفقه اإلسالمي، وسبل عالجه، وأثر ذلك على التنمية المستدامة. 

واستشراًفا لهذه المضامين فقد وقع االختيار على هذه الدراسة فكانت تحت عنوان: 
تحقيق في  وأثره  المقاصد  ضوء  في  عالجه  وسبل  الفكري  التنمية    )االنحراف 

 . المستدامة(

 أسباب اختيار الموضوع: 
 يمكن إجمال بعض األسباب فيما يلي: 

الماسة    –الحاجة    -1 الضرورة  الفقه    –بل  العلمي ومن منظور  بالشكل  للوقوف 
ومظاهره   الفكري  االنحراف  أسباب  على  التنمية  اإلسالمي  تحقيق  في  وأثره  وعالجه 

 .المستدامة

  التأصيل العلمي والشرعي من منظور الفقه اإلسالمي لخطأ االنحراف الفكري   - 2
الصحيح الشرع  بالنصوص   ومجانبته  استدالاًل  المستدامة،  التنمية  على  ذلك  وتأثير 

 الشرعية واستئناًسا بالواقع والتاريخ.

ر    -3 ينظِّّ علمي  بحث  إلى  اإلسالمية  الدراسات  مكتبة  حاجة  تلبية  في  اإلسهام 
 لالنحراف الفكري ويبين سبل عالجه وأثره في تحقيق التنمية المستدامة. 

 الدراسة: منهج 
، ويعتمد عليه لما تتسم به أبرز خصائصه  ينتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي

وتصنيفها  تحليلها  ثم  الدراسة،  محل  الظاهرة  وصف  في  مالمحها  أبرز  يتمثل  التي 
الستخالص نتائجها المترتبة على وجودها في الواقع المدروس. لتأتي بعد ذلك الخطوة 

وهي ظاهرة االنحراف   –ي التأصيل للظاهرة محل الدراسة  التالية من هذه الدراسة، وه
 من المصادر الشرعية والدراسات والبحوث الفقهية ذات الصلة بالموضوع.  -الفكري 
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 :خطة البحث
فيها التعريف بالبحث، وأسباب اختياره، وأهميته، وأهدافه، ومشكلته، والمنهج   المقدمة
 المتبع فيه. 

 بالمصطلحات األساسية في البحثالفصل األول: التعريف 
 وفيه ثالث مباحث:

 المبحث األول: مفهوم التنمية المستدامة. 
 المبحث الثاني: مفهوم االنحراف الفكري في الفقه اإلسالمي. 

 المبحث الثالث: مفهوم المقاصد الشرعية
 الفصل الثاني: سبل عالج االنحراف الفكري من منظور الفقه اإلسالمي 

 ث:وفيه أربعة مباح
 المبحث األول: أثر ضرورة المحافظة على الكليات الخمس في تقويم المنحرف. 

 المبحث الثاني: دور الفقه في تحقيق األمن الفكري داخليًّا وخارجيًّا. 
 وفيه مطالبان: 

 األمن الفكري الداخلي. المطلب األول: 
 األمن الفكري الخارجي.المطلب الثاني: 

 قهية في تحقيق األمن الفكري. المبحث الثالث: دور القواعد الف
 وفيه مطلبان: 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المطلب األول: 
 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.المطلب الثاني: 

 المبحث الرابع: أثر تطبيق عقوبة المنحرف في تحقيق األمن الفكري. 
 المستدامة. الفصل الثالث: أثر االنحراف الفكري على التنمية 

 وفيه مبحثان:
 على التنمية المستدامة.  المبحث األول: خطورة االنحراف الفكري 

 المبحث الثاني: عالج االنحراف الفكري وأثره على التنمية المستدامة. 
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 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:
 المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات. 
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 الفصل األول 
 األساسية في البحث  التعريف بالمصطلحات

   مفهوم التنمية المستدامةالمبحث األول:  
التنمية في اللغة: مصدر َنمَّى يقال: نميت الشيء: جعلته ناميا، وتطلق على الزيادة 

 . (1) والنماء والكثرة 
وأما مفهوم التنمية المستدامة في االصطالح فهو: الطرق والوسائل التي تهدف إلى  

والثروات الطبيعية بطريقة متوزانة وشاملة، تراعي احتياجات اإلنسان  استثمار الموارد  
 . (2) وأولوياته بطريقة تشاركية إيجابية، وتساهم في تقدم البالد 

 المبحث الثاني: مفهوم االنحراف الفكري في الفقه اإلسالمي 
فحواه  تبين  ُحسن  فإن  ولذا  جزأين،  من  يتكون  إضافي،  مركب  الفكري  االنحراف 

 ومضمونه يتطلب الوقوف على معنى كل جزء منهما: 
: تعريف االنحراف لغة واصطالحا:   أوالا

االنحراف في اللغة: الميل والعدول عن الشيء، ومصدر الفعل )انحرف( بمعنى مال 
 .  (3) عن الشيء

االجتماع عن   علم  في  الشائعة  التعريفات  من  االصطالح:  في  االنحراف  تعريف 
 .  (4) سلوك يخالف التوقعات والمعايير في المجتمعاالنحراف أنه: 

 ثانياا: تعريف الفكر في اللغة واالصطالح:  

 
(، الفروق في اللغة، أبو هالل العسكري،  108(، التعريفات، الجرجاني ص )6/724لسان العرب، ابن منظور، ) (1)

 (.95ص )
(، أسس 10التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة، عبد هللا الغامدي ) (2)

 (.7البيئة والتنمية المستدامة، سعاد العوضي ) (، 40اإلدارة المحلية، شيهوب مسعود، ص ) 
 (. 23/135تاج العروس ) (3)

(4  ( RICHARD JESSOR; society; personality; & deviant behaviour; Holt; Rinehart & 
Winston; Inc; 1968 pp23, 24. 
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 .(1)الفكر في اللغة: هو إِّعمال النََّظرِّ في الشيءِّ 
تعريف الفكر في االصطالح: هو إعمال العقل بالنظر والتأمل والتدبر واالستنباط  

 . (2)والحكم للوصول إلى معرفة المجهول
 ثالثا: تعريف االنحراف الفكري:

اللغوية واالصطالحية يمكن أن يعرف االنحراف الفكري بأنه   المفاهيم  على ضوء 
ميل الميل إلى غير الحق في أصول الدين فيما ينتجه عقل اإلنسان من رأي، أو هو:  
إلى ومخالفة للدين القويم وقواعده، وقيمه، وأخالقه، وثقافته، والبعد عن الوسطية والميل  

 مخالفة األنظمة. 
 المبحث الثالث: مفهوم المقاصد الشرعية

أراد   معينة،  ومقاصد  محددة  معان  له  الشارع  كون  المقاصدي من  االتجاه  ينطلق 
تبليغها للمخاطب، وأراد من المخاطب فهمها واستيعابها وأخذها بعين االعتبار، وبذلك 

والغايات التي وضعها الشارع عموماا الِحكم  "يتبين المعنى من مقاصد الشريعة أنها:  
 . (3)"وخصوصاا، ألجل تحقيق مصالح العباد في الدارين

 الفصل الثاني
 سبل عالج االنحراف الفكري من منظور الفقه اإلسالمي 

 المبحث األول: أثر ضرورة المحافظة على الكليات الخمس في تقويم المنحرف 
: هي ما تصل به الحاجة إليه  المقصود بالكليات الخمس، أو الضروريات الخمس

إلى حد الضرورة، وقيل: هي ما ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا  
 

 (، لسان العرب، البن منظور، مادة )فكر(.1/484القاموس المحيط ) (1)
(، األزمة الفكرية، طه 10(، حقيقة الفكر اإلسالمي، عبد الرحمن الزنيدي ص )83،643فاظ القرآن، ص )مفردات أل (2)

 (.27العلواني، ص )

(، االجتهاد المقاصدي،  251ص ) مقاصد الشريعة اإلسالمية، البن عاشور، (3)

 (. 13(، الفكر المقاصدي، للريسوني، ص )52) نور الدين الخادمي، ص 
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الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي  لم تجر مصالح  فقدت 
 . (1) األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

ة على اعتبار المقاصد الضرورية، وهو أمر مجمع  لقد حرصت الشريعة اإلسالمي
عليه. قال الشاطبي: ))اتفقت األمة، بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس، وهي الدين، والنفس والنسل، والعقل، والمال، وعلمها عند 

معين يمتاز برجوعها األمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، وال شهد لنا أصل  
، وقال (2) إليه، بل علمت مالئمتها للشريعة بمجموع أدلة ال تنحصر في باب واحد((

ونفسهم،  دينهم  عليهم  يحفظ  أن  وهو  الخلق خمسة،  من  الشارع  ))ومقصود  الغزالي: 
وعقلهم، ونسلهم، ومالهم ... وهذه األصول الخمسة حفظ واقع في رتبة الضروريات، 

 . (3)المراتب في المصالح((فهو أقوي 
 وتفصيل هذه الكليات على النحو التالي: 

 الدين: -
حفظ الدين مقصد ضروري ال يستقيم أمر الناس إال به؛ ألنه بفقدان الدين يختل  
بالخيبة  اإلنسان  ويرجع  الفساد،  إلى  الصحة  من  الناس  شؤون  وتنقلب  الحياة،  نظام 

تأتي مهمة حفظ الدين على رأس المهام التي تناط والخسران في الدنيا واآلخرة، ولهذا  
 .(4)بالحاكم في اإلسالم

وجب على أولي    –وإذا ثبت أن حفظ الدين هو المهمة األساسية للحاكم في اإلسالم  
العالم اإلسالمي التصدي بكل قوة لمثيري الشبهات والشغب حول اإلسالم  األمر في 

دي لهؤالء ال يمكن أن يتم بدون وضع ممن يبغون فتنة المسلمين عن دينهم، والتص
القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه الهجوم على اإلسالم أو اإلساءة إليه، أو إغراء 
المسلمين بالكفر وتحريضهم أو إكراههم عليه، سواء كان هذا الكفر بالخروج عن اإلسالم، 

 
 (.76( ومقاصد الشريعة البن عاشور، ص )2/7ينظر: الموافقات للشاطبي ) (1)
 (.1/20الموافقات للشاطبي ) (2)
 (.1/287المستصفى للغزالي ) (3)
 (. 15السابق، ص) (4)
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أو غير ذلك. ولهذا يجب   أو اعتناق غيره، أو بإتيان ما يعد إتيانه كفًرا في حق المسلم،
على السلطة الحاكمة أن تقيم من يظهر الدالئل والبراهين على صحة الدين، وإقامة 

، وليس (1) الحجة على المشركين، ودفع شبه المتمردين، وانتحال المبطلين والمنحرفين
أبلغ أثًرا في حفظ الدين من إقامة الحجج الدامغات والبراهين الساطعات على صحته، 

ه الحق الذي ال ريب فيه، فالدين بمعناه االعتقادي هو األصل الذي تتفرع عن معانيه وأن
القلوب  في  يقم  لم  ما  فإنه  ولذا  والمعامالت،  العبادات  أحكام  تتضمن  التي  األخرى 

القاطعة، استطاع الحاقدون أن يدخلوا من هذا  والضمائر والعقول على عمد من الحجج  
م، وليلبسوا عليهم دينهم، فإذا ظهرت األدلة على تهمعتقداالباب؛ ليشككوا المسلمين في 

صحة هذا الدين أغلق هذا الباب، وكانت أحكام الدين راسخة في القلوب رسوخ الجبال 
 ال تزعزعها شبه الملحدين، وتشكيكات المبطلين. 

 النفس: -
ومقصد حفظ النفس باعتباره إحدى كليات الشريعة الخمس يقصد به صون الذات 
اإلنسانية وعصمتها في مكونيها وعنصريها المادي والمعنوي، وذلك إقامة ألصلها الذي 

 . (2)يعد المحور الذي تدور عليه عمارة األرض، ويتحقق به معنى االستخالف في األرض 
مقاصد   تتمحور حولها  التي  الخمس  الضروريات  اإلنسانية أحد  النفس  ويعد حفظ 

حفظ النفوس، حفظ األرواح من التلف أفرادا وعموما؛ الشريعة، يقول ابن عاشور: معنى  
التي بها بعض قوام  أفراد اإلنسان، وفي كل نفس خصائصها  العالم مركب من  ألن 
هو   القصاص  نجد  بل  الفقهاء،  لها  مثل  كما  بالقصاص  المراد حفظها  وليس  العالم، 

عن التلف   أضعف أنواع حفظ النفوس؛ ألنه تدارك بعض الفوات، بل الحفظ أهمه حفظها
 .(3)قبل وقوعه

أشد   وقرر  حق،  بغير  بالقتل  األنفس  على  االعتداء  الحكيم  الشارع  حرم  ثم  ومن 
العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه النيل من حق الحياة الذي وهبه هللا لإلنسان، 

 
 (.2/208ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ) (1)
 (.176ينظر: المقاصد العامة للشريعة، د: يوسف حامد العالم، ص ) (2)
 (.221مقاصد الشريعة اإلسالمية، البن عاشور، ص ) (3)
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وجعل من قتل نفًسا بغير حق، فكأنما قتل الناس جميًعا؛ ألن كرامة الحياة، وحق الناس 
 . (1)يها حق واحد، على قدم المساواة، ال فرق بين إنسان وآخرف

وقد دلت السنة على أن االعتداء على األنفس بالقتل بغير حق هو أحد أمور ثالثة: 
إِّْحَدى   َدُم اْمرٍِّئ إِّالَّ مِّْن  لُّ  َيحِّ وهو قوله عليه السالم فيما رواه عثمان بن عفان: »اَل 

 .(2) ، َأْو زًِّنا َبْعَد إِّْحَصاٍن، َأْو َقْتلِّ َنْفٍس بَِّغْيرِّ َنْفٍس«َثاَلٍث: ُكْفٍر َبْعَد إِّيَمانٍ 
واألصل في الدماء الحرمة، وقد أجاز الفقهاء القتل تعزيًرا في جرائم معينة، بشروط  
مخصوصة، ومن ذلك قتل الجاسوس، والداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، ومن  

 . (3) ره إال بقتلهاعتاد اإلجرام؛ بحيث ال ينقطع ش
والمفسد متى لم ينقطع شره إال بقتله فإنه يقتل: واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في  

صلى هللا -قال: سمعت رسول هللا    - رضي هللا عنه  - صحيحه عن عرفجة األشجعي  
يٌع ُيرِّيُد َأْن ُيَفرَِّق َجَماَعَتُكمْ  -عليه وسلم ، وفي (4)، َفاْقُتُلوُه((يقول: ))َمْن َأتاُكْم َوَأْمُرُكْم َجمِّ

يٌع،   َجمِّ َوهَِّي  اأْلُمَّةِّ  هِّ  َهذِّ َأْمَر  ُيَفرَِّق  َأْن  َأَراَد  َفَمْن  َوَهَناٌت،  َهَناٌت  َسَتُكوُن  ))إِّنَُّه  رواية: 
ْيفِّ َكائًِّنا َمْن َكاَن(( . وهذا ألن المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل (5)َفاْضرُِّبوُه بِّالسَّ

 .(6)بالقتل قتل((إال 
ومن اطلع على كمال الشريعة يعلم أنها تضمنت مصالح العباد في المعاش والمعاد،  
وأنها جاءت بغاية العدل الذي يسع الخالئق، يقول ابن القيم: »فالسياسة العادلة جزء 

 
(، مقاصد الشريعة في عقوبة القتل قصاًصا، علي موانجي، ص  2/4(، الموافقات )2/40ينظر: المحصول، للرازي ) (1)

(3.) 
( 7/103(، والنسائي )1402( كتاب الديات، باب: ما جاء: ال يحل دم امرئ مسلم، الحديث )4/19أخرجه الترمذي ) (2)

( كتاب الحدود، باب: ال يحل دم امرئ مسلم إال في  2/847كتاب تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد، وابن ماجه )

 ( وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 4/350(، الحاكم )2543ثالث، الحديث )
ـ، السنة الرابعة عشرة،  ه1433(، ربيع اآلخر 54(، ومجلة العدل، العدد )346، 28/345ينظر: الفتاوى ) (3)

 (.100ص)
 (.60/1852( كتاب اإلمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم )3/1480أخرجه مسلم ) (4)
 (.59/1852( كتاب اإلمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم )3/1480أخرجه مسلم ) (5)
 (. 347، 28/346الفتاوى ) (6)
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من أجزاء الشريعة وفرع من فروعها، وأن من أحاط علًما بمقاصدها ووضعها وحسن  
 . (1) م يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة«ل  -فهمه فيها 

فمن ذلك يستبين جليًّا أن حفظ النفس مقصد جليل من مقاصد الشريعة، وأصل يبنى  
عليه، حتى ليعد كل فعل أو قول مقصوًدا للشارع إذا كان ما يترتب عليه هو حفظ 

شأنه   النفس وصون سالمتها، وكل فعل أو قول محرًما ومحظوًرا في الشرع إذا كان من
مـن أي وجـه، فهــو مــن الممنــوع المحــرم في الــشريعة؛ ألنـه المساس بها أو إعطابها  

بمقــصود  الفكر   يخــل  استقامة  محاور  من  محوًرا  النفس  حفظ  مقصد  فصار  الشارع، 
وسالمته من االنحـراف والزيـغ؛ بترسـيخه في العقـول، وجعلـه دائًمـا في بـؤرة الـشعور، 

 ـضح أن هـذا المقـصد مما يتحقق به األمن الفكري.ا يتبهذ و 
وهكذا يتضح للنظر السليم ما لمكافحة االنحراف الفكري من بالغ األهمية وعظيم  
الفرد   على  والسكينة  والسالم  واألمان  األمن  وبسط  األنفس،  حفظ  في  واألثر  الدور 

هذا هو المنطلق والمجتمع، وبه ومن طريقه يشيع الطمأنينة في النفوس على حياتهم، و 
األساس الذي ينطلقون منه إلى العمل والبناء وعمران الحياة بكل ما هو نافع في الدين، 
بشكر هللا سبحانه وتعالى على نعمة األمن، وما أوجب من حرمة النفس وصونها بأسيجة 
من األحكام الشرعية القاطعة في الحفاظ عليها، وفي الدنيا بتحصيلهم مكاسب العيش 

 في األرض ابتغاء فضل هللا تعالى.والسعي 
 العقل: -

العقل في نظر الشرع الحنيف هو مناط التكليف؛ ألنه هو أداة استقبال التكليف،  
التكليف، وقد قال العلماء: إذا أخذ الشارع ما وهب سقط ما وجب، وعلى فبذهابه يسقط  

حكم من األحكام  ذلك فارتباط قيام الدين بوجود العقل ال يخفى على أحد؛ إذ لم يخل  
التكليف  فمدار  األحكام،  والصيام وسائر  العقل، وذلك كالصالة  اشتراط  التكليفية من 

 .(2)عليه، وتصور قيام األحكام في الواقع مبني على وجوده
 

 (.5، 4الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، البن قيم الجوزية، ص ) (1)
(، وعقد الجيد في أحكام االجتهاد  8ينظر: إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، ص ) (2)

(، تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام، 3والتقليد، ألحمد بن عبد الرحيم، ص )

 (.38) لعبد هللا بن صالح القصير، ص 
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وللعقل مكانة عظمى في الشريعة اإلسالمية، فهو من أهم ما يقوم به الدين وتظهر 
الزم على وضوح ذلك أن تتضح أهمية الحفاظ به أحكامه؛ إذ تستنبط باالجتهاد، ويت

على العقل لتحصين الفرد والمجتمع من االنحراف الفكري، فالفكر هو نتاج العقل، فإذا 
كان العقل سالمًا من الخلل واالنحراف، كان الفكر الناتج عنه سليًما وصحيًحا ونافًعا 

 لصاحبه ولمجتمعه في الدين والدنيا.
والمجتمعات وأمانهم الفكري بالعلم الشرعي الصحيح، والتوقي    وإنما يتأتى أمن األفراد 

من الضالل واالنحراف الفكري، ذلك أن العلم والترقي في مدارج الحضارة والعمران ال  
يكون إال باآللة الموصلة إليه، وهذه اآللة ليست سوى العقل، فهو الوسيلة إلى تحصيل 

اب واالنحراف الفكري، ولذا كان حفظ العلم والحضارة، فوجب حفظه من الخلل واالضطر 
العقل من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ ألن به تقويم النفوس وعونها على تحصيل 

 منافع الدنيا واآلخرة. 
 المال: -

الناظر إلى األحكام الشرعية المتعلقة بالمال يرى أن الشارع قد حافظ عليه من كل  
سب من الحالل، وكذلك تشريع سائر وجه، فمن ناحية الوجود حث الشارع على التك

 المعامالت من بيع وإجارة ورهن، وغير ذلك من المعامالت المشروعة أساسا لبناء المال،
ومن ناحية العدم حرم الشارع الغش والربا، وحرم أكل المال بالباطل، وأوجب الشارع  

 .  (1)العقوبة الرادعة على المعتدي على المال بسرقة أو إتالف
ال تشكيل واألمر  في  لغيره  ليس  الذي  وإغراؤه  تأثيره  له  المال  أن  فيه  مراء  ال  ذي 

؛ إذ الناظر اآلن (2) األفكار، بل له أثره في كثير من االنحرافات الفكرية الواقعة في العالم
إلى العالم من حولنا يرى أن كثيرا من المنابر اإلعالمية تديرها مؤسسات أو أفراد لتوجيه  

ر معين، أو فكرة معينة، وكل هذا وسيلته المال الذي ينفق من أجل الرأي العام إلى أم

 
وازنــة، محمــد ســعيد بــن مقرن  ينظر: مقاصــد الـشريعة اإلســالمية في حفــظ المــال وتنميتــه دراســة فقهيــة م (1)

(1/300 .) 
ينظر: مقاصــد الـشريعة اإلســالمية في حفــظ المــال وتنميتــه دراســة فقهيــة موازنــة، محمــد ســعيد بــن مقرن   (2)

(1/207 .) 
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تحقيق هذا األمر، كما  أن الكثير من التنظيمات تستجلب إليها من األفراد الذين ينفذون  
 عملياتهم باإلغراءات المادية، وإنفاق األموال في هذا الجانب.

المعتدل يحتاج إلى    وليس األمر قاصًرا على هذا الجانب فقط، بل إن شيوع الفكر
ونشر سماحة  ودينه  إلى هللا  للدعوة  الفضائية  القنوات  إنشاء  لنشره، من خالل  المال 
فقد  ذلك  وعلى  ورسوله،  هللا   على  الناقمين  الحاقدين  على  والرد  وتعاليمه،  اإلسالم 
ا من ناحية البناء وناحية   أصبحت العالقة بين المال وتحقيق األمن الفكري واضحة جدًّ

 اية والتعزيز.  الحم
فأما األولى فبناء الفكر المعتدل الصحيح يحتاج إلى تسخير األموال الطائلة في هذا  
الشأن عن طريق إنشاء المؤسسات العلمية، وكذلك من ناحية حمايته عن طريق إنشاء 
إال   يتحقق  كله ال  وذلك  المغرضين،  أحقاد  المفاهيم ورد  لتصحيح  اإلعالمية  القنوات 

الذي ينفق منه على الجهتين معا، فوضح وبكل جالء عالقة حفظ المال بتحقيق بالمال  
، ومن ثم فحفظ المال ورعايته وصيانته وسيلة ناجعة في تحقيق األمن  (1) األمن الفكري 

 الفكري الذي ننشده لمجتمعنا وألمتنا. 
 العرض: -

مدح،   العرض هو موضع المدح والذم من اإلنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل 
 .(2)وبذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك تارة في نفس اإلنسان، وتارة في سلفه أو في أهله

وقد جاء الشارع باألمر بصيانة األعراض من أن تدنس أو يلحقها عار أو أذى يكون  
المستهترين   شأنها ردع  من  الشارع حدوًدا  وأقر  بأسره،  اإلنساني  المجتمع  على  وبااًل 

 باألعراض.  
"النسب"  وتن باسم  بعضها  وفي  "النسل"  باسم  العرض  األصول  كتب  بعض  اولت 

والعرض أعم وأشمل؛ ألنه موضع المدح والذم من اإلنسان، فيشمل النسل والنسب مًعا، 
وأيما تطاول على المجتمع اإلسالمي في عرضه إنما هو عدوان فادح على المسلمين  

وان المثير ما لو وقع على واحد من  في شرفهم وفي كرامتهم، ويستوي في مثل هذا العد 
أفراد المجتمع أو أكثر، وسواء كان المعتدى عليه مسلًما، أو يهوديًّا أو نصرانيًّا يعيش 

 
ة، محمــد ســعيد بــن مقرن  ينظر: مقاصــد الـشريعة اإلســالمية في حفــظ المــال وتنميتــه دراســة فقهيــة موازنــ (1)

(1/207 .) 
 (.97جامع العلوم والحكم، ص ) (2)
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في ظل اإلسالم وفي كنف المسلمين، فإنه ما من مساس عليه في شرفه وعرضه، إنما 
للنا اإلساءة  اإلسالم من  يحذر  هنا  ومن  كله،  اإلسالمي  للمجتمع  س في هو مساس 

 . (1)أعراضهم كيفما كان وجه هذه اإلساءة
ولهذا يعد حفظ األعراض وصيانتها من االعتداء عليها قواًل أو فعاًل من الضروريات، 
ولما كان القاذف يلحق العار والشين بمن يرميه بالزنى وهتك العرض، حرص التشريع  

المتطاولين في األعراض وقطع   لردع  العقوبة؛  الكاذبين  اإلسالمي على وضع  ألسنة 
حتى ال تشيع الفاحشة بين الناس، ويسهل انتهاك حرمات الشرف والفضيلة، فصيانة 
األعراض عما يشينها وينتقص من حقها ضرورة دينية، ومقصد من مقاصد الشريعة، 

 وهي رمز للمجتمع العفيف الذي تسود فيه األخالق الحميدة. 
 فكري داخليًّا وخارجيًّا المبحث الثاني: دور الفقه في تحقيق األمن ال

 المطلب األول: األمن الفكري الداخلي
إن للفقه اإلسالمي دوره الحاسم في حصار مشكلة االنحراف الفكري تحقيًقا لألمن  
 الفكري باعتباره أحد المعاني الكبرى لمفهوم األمن، وذلك على صعيدين داخلًيا وخارجًيا: 

 أوالا: األمن الفكري داخلياا: 
األمن الفكري داخلًيا من منظور الفقه اإلسالمي في عالج االنحراف الفكري  يتحقق  

 على صعد كثيرة أهمها ما يلي:
 التأصيل الشرعي: -

التأصيل الشرعي هو عبارة عن مفهوم منهجي ُيقصد به البحث عن أصل أو جذر 
فقهي مالئم لحكم مسألة مستجدة لم ترد في أبواب الفقه، وليس لها أصل مباشر فيه، 

 وذلك لبناء حكم شرعي عليه. 
البخاري    -صلى هللا عليه وسلم-والنبي   الدين، فقد روى  التفقه في  قد حث على 

قال: ))من   -صلى هللا عليه وسلم -هما من حديث معاوية أن النبي ومسلم في صحيحي

 
 (.100حقوق اإلنسان في اإلسالم، د: أمير عبد العزيز، ص ) (1)
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في كتاب العلم   -رحمه هللا    -، ولقد بوب البخاري  (1)يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين((
 . (2)خصصه لذلك فقال: ))باب العلم قبل القول والعمل((  باًبا

ك أن العلم شرط في صحة  أراد البخاري بذل »وعقَّب على ذلك اإلماُم البغوي قائاًل:  
المصححة  للنية  عليهما؛ ألنه مصحح  يتقدم  فهو  به؛  إال  يعتبران  فال  والعمل؛  القول 

 . (3)«للعمل
  - فقال عمر بن الخطاب    - رضوان هللا عليهم    -وقد وعى هذا الصحابة والسلف  

 . (4): »َتَفقَُّهوا َقْبَل َأْن َتُسوُدوا«-رضي هللا عنه  
قال: »ما أخذ هللا على الجاهلين أن    -رضي هللا عنه -ب  وعن علي بن أبي طال  -

 .(5)يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلِّموا«
 التحصين من الباطل: -

 يتمثل التحصين من الباطل بصور عدة منها: 
 تحصين المجتمع المسلم بالشريعة اإلسالمية وتعاليمها: -

تواجه الفكر المنحرف هي التمسك بالشريعة  من أهم الوسائل الدفاعية التي يمكن أن  
اإلسالمية؛ إذ لها أثرها البالغ في تحصين المجتمع المسلم من هجمات أصحاب السلوك 
المسلم في  التي يعتمد عليها  الركيزة األولى  المنغلق وغيرهم، وهي  المنحرف، والفكر 

ياة هنيئة حافلة إعداد عدته لمواجهة سموم المنحرفين، والتخلص منها من أجل إقامة ح
 بالسعادة الدائمة.

 
( كتاب الخمس، حديث 6/250(، وفي )71( كتاب العلم، باب: من يرد هللا به خيرا حديث )1/197أخرجه البخاري ) (1)

 (. 98/1037( كتاب الزكاة، باب: النهي عن المسألة، حديث )719 ، 2/718(، ومسلم )3116)
 (.1/215ينظر: فتح الباري ) (2)
 (.278ينظر: شرح السنة، للبغوي، ص ) (3)
( في كتاب األدب، باب: ما جاء في طلب العلم  5/284(، تعليقًا ووصله ابن أبي شيبة )1/39أخرجه البخاري ) (4)

 (. 1/166اري )وتعليمه. وصححه ابن حجر في فتح الب
 (. 4/305ينظر: السابق ) (5)
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بتحقيق  والمجتمع  الفرد  تحصين  في  الصحيحة  اإلسالمية  الشريعة  أثر  ويتجلى 
فإذا اعتقد المسلم االعتقاد   الطمأنينة واالستقرار والرضا واألمن ورفع الخوف من النفس،

مطمئنًّا    الجازم بأن له ربًّا هو المتصرف في الكون كله بإرادته وتدبيره وحكمته، كان
 . (1)راضًيا، يشعر باألمن والراحة 

مفهوم االنتماء  ومن ذلك إحياء عقيدة الوالء والبراء في نفس كل مسلم؛ انطالًقا من أن  
 في تكوين الهوية الذاتية للمسلم ينطلق من هذه العقيدة. 

اإلسالم ، ودين  -صلى هللا عليه وسلم -والوالء شرًعا هو: حب هللا تعالى ورسوله  
 وأتباعه المسلمين، ونصرة هللا تعالى ورسوله ودين اإلسالم وأتباعه المسلمين. 

المادية   األصنام  من  تعالى  هللا  دون  من  تعبد  التي  الطواغيت  بغض  هو:  والبراء 
والمعنوية كاألهواء واآلراء، وبغض الكفر »بجميع ملله« وأتباعه الكافرين، ومعاداة ذلك 

 كله.
المسلم المتمسك بتعاليم ربه يعلم أن سر تخلف المسلمين اليوم،    ومن جهة أخرى فإن

وما هم فيه من ضنك العيش سببه تفريطهم في شريعة ربهم، وأن عزتهم ومجدهم إنما  
يتأتى بالعودة إلى هذه الشريعة، والتمسك بها، ولن تأتيهم من كتب المستشرقين وال آراء 

 المنصرين وال ترهات العلمانيين. 
 لمجتمع المسلم بإحياء األخالق والقيم اإلسالمية: تحصين ا -

الشريعة،   لقضية  مرادفة  اإلسالم  في  األخالق  من إن قضية  يقدم على شيء  فال 
األخالق الحسنة، إال على أساس أنها مأمور بها، وال يمتنع عن شيء من األخالق 

ل والترك السيئة إال على أساس أنها منهي عنها، وبذلك يكون المسلم في حالتي الفع
 . (2) مبتغًيا مرضاة هللا تعالى

ومن ثم كانت األخالق اإلسالمية أحد الحصون األساسية التي حصن بها اإلسالم  
أتباعه، ولو وعى المسلمون اليوم ذلك، وتحصنوا بأخالق اإلسالم، الطمأنت نفوسهم، 

 
 (.96ينظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة، د. محمد السيد الوكيل، ص) (1)
 ( باختصار. 219ينظر: أساليب الغزو الفكري، د. علي جريشة، ص) (2)
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واستقرت أحوالهم، ولم يتذبذبوا تبًعا آلراء هؤالء وأولئك، ولعلموا أنهم بعقيدتهم وأخالقهم  
لدنيا، ويحولوا الغرب والشرق إلى أتباع لهم بداًل من أن يكون قادرون على أن يقودوا ا

 المسلمون هم األتباع. 
يبين مكانة األخالق الحسنة يقول فيما رواه   -صلى هللا عليه وسلم -ولهذا فإن النبي  

نِّْيَن  -صلى هللا عليه وسلم-من حديث النبي    -رضي هللا عنه–أبو هريرة   : »َأْكَمُل الـُمْؤمِّ
يٌم بَِّبْيٍت (1) ْحَسُنُهْم ُخُلًقا«إِّيَماًنا أَ  . ويقول في حديث آخر من رواية أنس بن مالك: »َأَنا َزعِّ

َن ُخُلَقُه«  .(2)في أَْعَلى اْلَجنَّةِّ لَِّمْن َحسَّ
 معالجة االنحراف في تحريم الحالل، وتحليل الحرام، واالبتداع في الدين:  -

ء قد أحله هللا، أو تحريم شيء  من وسائل معالجة االنحراف الفكري عدم تحريم شي
أحله هللا، أو االبتداع في الدين، وكل ذلك يستغل من قبل المنحرفين فكريًّا، وتفصيل 

 هاتين الجزئيتين فيما يلي: 
 تحريم الحالل وتحليل الحرام:  -

ال يشك مسلم في أنه ال يجوز قطًعا تحريم شيء مما أحله هللا تعالى، أو تحليل  
- هذا افتيات وافتراء على الشارع الحكيم، نهى عنه رب العزة  شيء مما حرمه؛ ألن  

واأ عَََل  ﴿حيث قال:    -سبحانه وتعالى ََتُ يِتَفأ َذا َحَرام  ل ل  َوَه َٰ َذا َحلَ َٰ لأَكِذَب َه َٰ
 
َوََل تَُقولُواأ ِلَما تَِصُف َألأِسنَُتُُكُ أ

لأكَ 
 
ِ أ َّلله

 
وَن عَََل أ ََتُ يَن يَفأ ِ َّله

 
نه أ

ِ
لأَكِذَب ۚ ا

 
ِ أ َّلله

 
ِلُحونَ أ  .(3)﴾ِذَب ََل يُفأ

وقد دل ذلك على أن التحليل والتحريم اختصاص إلهي ال يجوز ألبتة االفتيات على  
هللا فيه، ومن افتات على هللا بالتحريم والتحليل، فقد كفر به، وكان جاهليًّا ألن األشكال 
الخارجية قد تتغير، والعصور تتبدل، لكن ُلباب الجاهلية يبقى كما هو، وهو التلقي من  

الزمان، غير هللا في أي ش ليست فترة من  الجاهلية  الحياة؛ وذلك ألن  أن من شؤون 
 

(، 4682( كتاب السنة، باب: الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه )2/633(، وأبو داود )472، 2/250أخرجه أحمد ) (1)

 (. 1162( كتاب الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها )2/454والترمذي )
( 3/530ة، والترمذي )(، عن أبي أمام4800( كتاب األدب، باب: في حسن الخلق، رقم )2/668أخرجه أبو داود ) (2)

( المقدمة، باب: اجتناب البدع  79، 1/78(، وابن ماجه )1993كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في المراء، رقم )

 (.51والجدل، رقم )
 . 116سورة النحل آية:  (3)
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ولكنها حالة ووضع يتكرر في أشكال شتى على مدار الزمان، فإما ألوهية واحدة تقابلها 
عبودية شاملة، وتتجمع فيها كل ألوان السلطة، وتتجه إليها المشاعر واألفكار، والنوايا  

وتتلقى واألوضاع،  والتنظيمات  والقوانين،   واألعمال،  والشرائع  والموازين،  القيم  منها 
تتمثل فيها عبودية البشر   -في صورة من الصور    -والتصورات والتوجهات؛ وإما جاهلية 

للبشر، أو لغيرهم من خلق هللا، ال ضابط لها وال حدود؛ ألن العقل البشري ال يصلح  
 ة الصحيحة. وحده أن يكون ضابًطا موزوًنا ما لم ينضبط هو على ميزان العقيد 

فيما رواه العرباض بن سارية من البدع،    -صلى هللا عليه وسلم-ويحذر رسول هللا  
: ويبين أنها سبيل الضالل، ويأمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فيقول 

وا عَ  يِّّيَن، َوَعضُّ يَن اْلَمْهدِّ دِّ ، َوإِّيَّاُكْم َوُمْحَدَثاتِّ »َعَلْيُكْم بُِّسنَّتِّي َوُسنَّةِّ اْلُخَلَفاءِّ الرَّاشِّ ذِّ َلْيَها بِّالنََّواجِّ
، َفإِّنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِّْدَعٌة، َوإِّنَّ ُكلَّ بِّْدَعٍة َضاَلَلٌة«  .(1)اأْلُُمورِّ

 طاعة ولي أمر المسلمين وعدم االفتيات عليه: -
ال نعلم خالًفا بين الفقهاء على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين، وحرمة االفتيات  

تعالى:  ع قوله  ذلك  على  دل  وقد  أ َمنُوا ﴿ليه،  يَن  ِ اَّله َا  َأُّيُّ ُسوَل   ََي  الره َوَأِطيُعوا   َ اَّلله َأِطيُعوا 

رِ  َوُأوِل  َمأ  . (2) ﴾ِمنأُُكأ  اْلأ
المسلمين طاعة أولي األمر واألئمة والعلماء واألمراء،   تعالى على  فقد أوجب هللا 

إيجاده لتعلق المصلحة بإيجاد السلطة وذوي االختصاص، ومن وجبت طاعته وجب  
الحاكمة وطاعة ولي األمر، ذلك أن السلطان وسيلة لتحقيق األمن ودفع الفتن، ومن ثم  
فيكون حراًما، وال غرو أن  لوجوب طاعته؛  مناقًضا  األمر  ولي  االفتيات على  يكون 

ساسية التي االفتيات على ولي األمر يتنافى مع طاعة األوامر التي تعد من المبادئ األ
 .(3) بنيت عليها نظرية القيادة في الفقه اإلسالمي

 
العلم، باب:  ( كتاب5/44(، والترمذي )4607( كتاب السنة، باب: في لزوم السنة، حديث )2/611أخرجه أبو داود ) (1)

( المقدمة، باب: اتباع سنة الخلفاء  16، 1/15(، وابن ماجه )2676ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث )

(. قال 6/541(، والبيهقي )5(، وابن حبان )1/95(، والحاكم )127، 4/126(، وأحمد )42الراشدين المهديين، حديث )

 هذا حديث صحيح ليس له علة.  الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم:
 . 59سورة النساء آية:  (2)
 (.2/303(، تفسير القرآن العظيم )8/502تفسير القرطبي ) (3)
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أنه قال:   -صلى هللا عليه وسلم -عن النبي    -رضي هللا عنه    -وجاء عن أبي هريرة  
عِّ اأَلمِّيَر َفَقْد َأَطاَعنِّي،  »َمْن َأَطاَعنِّي َفَقْد َأَطاَع َّللاََّ، َوَمْن َعَصانِّي َفَقْد َعَصى َّللاََّ، َوَمْن ُيطِّ

 . (1) َمْن َيْعصِّ اأَلمِّيَر َفَقْد َعَصانِّي«وَ 
فالحديث يدل على وجوب الطاعة لولي األمر وحرمة االفتيات عليه، وألن المراد من  
إذا كان مطاًعا، وال   يتغيا على وجهه األكمل إال  يتحقق، وال  تنصيب ولي األمر ال 

ويحول دون تأدية ولي األمر يفتات أحد عليه؛ ألن االفتيات عليه يؤدي إلى الفوضى،  
لمسؤولياته، التي ال يستقيم أمر الناس إال بقيامه بها. وفي هذا يقول الحسن البصري 
متحدًثا عن األمراء: »هم يلون من أمورنا خمًسا: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، 

صلح هللا بهم  والحدود، وهللا ما يستقيم الدين إال بهم وإن جاروا أو ظلموا، وهللا لما ي
 . (2) أكثر مما يفسدون«

 
(، 3/1466( ومسلم )2957( كتاب الجهاد والسير، باب: يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به )6/135أخرجه البخاري ) (1)

 (.1835 -32معصية )كتاب اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء في غير 
 (.247جامع العلوم والحكم، ص ) (2)
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 المطلب الثاني: األمن الفكري الخارجي
إن للفقه اإلسالمي كذلك دور ال يقل أهمية ووضوًحا في تحقيق األمن الفكري خارجًيا  

 من منظوره في عالج االنحراف الفكري وذلك من خالل ما يلي: 
 والحضارات(: فقه التعامل مع اآلخر )الثقافات  -

إن اإلنسان اجتماعي بطبعه يميل إلى العيش في جماعة، وتلبية حاجاته تحتم عليه  
التعامل مع اآلخرين؛ لسد تلك الحاجات؛ فإن هذا االجتماع ضروري للنوع اإلنساني، 

 . (1) وإال لم يكمل وجودهم وما أراد هللا من اعتمار العالم بهم واستخالفه إياهم
دأ الصدام ال في الحضارات، وال في الثقافات، وال في الدين وال  ال يعرف اإلسالم مب

في غيره، بل هو دين الحوار، وشريعة الوحدة والتوحيد، وقد رسم القرآن الكريم صورة 
واضحة المعالم ألهداف اإلسالم السامية في إيجاد لحمة بشرية، وعالقات إنسانية سوية 

َ ﴿خالية من األحقاد، قال تعالى:   ُُكأ ُشُعوًب  َوقَبَا ئَِل ِلتََعاَرفُٓواأ يَ َٰ أَُّيُّ ن َذَكرٍۢ َوُأنََثٰ َوَجَعلأنَ َٰ ُُك ميِ نَ َٰ َّنه َخلَقأ
ِ
لنهاُس ا

 
  ا أ

﴾(2).  
الرسول   وسلم-وعلَّمنا  عليه  هللا  غير    -صلى  مع  التعامل  في  المثلى  الطريقة 

تعترف بوجود اآلخرين، ولكن   يكفي أن  أنه ال  فدلَّنا على  أيًضا أن المسلمين،  عليك 
دون وحي رباني،   -صلى هللا عليه وسلم -تحترمهم... ولم يكن هذا األمر اجتهاًدا منه 

في  القرآن الكريم أو أمر إلهي، بل كان موافًقا تماًما لما جاء في كالم هللا عزَّ وجلَّ في
 .شأن التعامل مع المخالفين لنا في العقيدة والدين

قُلأ َمن  ﴿ في كتابه يعلمنا طريقة التحاور مع غير المسلمين:    -عزَّ وجلَّ - يقول هللا  

َماَواِت   َن السه ُزقُُُك ميِ ِبيٍ يَرأ ى َأوأ ِِف َضََلٍل مُّ ُكأ لََعََلٰ ُهد  َيه
ِ
َّنه َأوأ ا

ِ
ُ ۖ َوا ِض ۖ قُِل اَّلله َرأ  .(3) ﴾َواْلأ

يعلم على وجه اليقين أنه على الحق والهدى،   -صلى هللا عليه وسلم-إن رسول هللا  
نَ ﴿ومع ذلك أمره هللا فـي تحاوره مع المشركين أن يقول لهم   َماَواتِّ   ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّّ السَّ

، إنها األرضية المشتركة ﴾َواأْلَْرضِّ ۖ ُقلِّ َّللاَُّ ۖ َوإِّنَّا َأْو إِّيَّاُكْم َلَعَلٰى ُهًدى َأْو فِّي َضاَلٍل مُّبِّينٍ 
 

 (.40مقدمة العالمة ابن خلدون، ص ) (1)
 . 13سورة الحجرات آية:  (2)
 .26-24سورة سبأ اآليات:  (3)

http://www.islamstory.com/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/
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التي نقف عليها، أحدنا على حق، واآلخر على باطل، فلنتناقش ولنتحاور حتى نصل 
 اية األدب، ومنتهى سموِّ األخالق.إلى الحقيقة الغائبة، إنها طريقة الحوار المثلى، وغ

إن التسامح واالنفتاح على الثقافات والحضارات والحوار معها والتعاون لما فيه الخير  
للبشرية، من المقومات األساسية للمجتمعات اإلسالمية، حيث كان الفكر اإلسالمي أول 

معها مما كان  فكر استطاع استيعاب وجهات النظر العلمية المتعددة وهضمها، والتفاعل  
إلى  ودعا  واالختالف،  التعددية  أقر  الذي  اإلسالم  بها  جاء  التي  للمبادئ  بارزة  سمة 
التعايش الحضاري والثقافي بين بني البشر ذلك أن ألن الهدف من الحوار ليس إدماج 
الثقافات، ولكن تعويد الشعوب والمؤسسات على احترام االختالف وكيفية التعايش رغم  

 . (1) االختالف
 احترام المعاهدات والمواثيق: -

سبق اإلسالم النظام الدولي إلى تقرير وجوب احترام المعاهدات وتقرير قيام المسؤولية  
عن اإلخالل بهذا الوجوب، لكن نقدم تعريًفا للمعاهدة من حيث االصطالح، ثم نعرج 

 على األسس التي بني عليها احترام المعاهدات والمواثيق وذلك فيما يلي:
 تعريف المعاهدة: 

مثل   أخرى  ألفاًظا  عليها  أطلقوا  أنهم  كما  تعريفات،  بعدة  المعاهدة  الفقهاء  عرف 
والموا والمدعةالمهادنة،  والمسالمةت،  موادعة (2) اركة،  أنها:  التعريفات  أبرز  ومن   ،

 .(3)المسلمين الكفار على المسالمة سنين معلومة((
ومن خالل هذا التعريف يتضح أّنهم نظروا إليها باعتبارها وسيلة لتنظيم العالقات 
بين   العالقات  لتنظيم  طبيعية  وسيلة  باعتبارها  وأما  وغيرهم،  المسلمين  بين  الحربية 
المسلمين وغيرهم، سواء كانت سلمية أم حربية وخاصة بعد أن استقرت الدولة اإلسالمية،  

في ودخلت  رقعتها،  من    واتسعت  الهدف  وأصبح  أخرى،  دول  مع  مختلفة  عالقات 

 
 (. 7حوار الحضارات بين أوربا والعالم العربي، هاني خالف، ص ) (1)
 (.  14/3( صبح األعشى، للقلقشندي )1/459(، الخرشي على مختصر خليل )7/108ينظر: بدائع الصنائع ) (2)
(. الحاوي  8/459(. الخرشي على مختصر خليل )7/108(. بدائع الصنائع )5/178شرح السير الكبير للشيباني ) (3)

 (. 8/459(.المغني البن قدامة ) 19/113الكبير )
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المعاهدات هو نشر اإلسالم واضًحا جليًّا، ولذلك فقد نظر الفقهاء إلى المعاهدات على 
 . (1) أنها عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونها

واحترام المعاهدات مبدأ أصيل من المبادئ اإلسالمية التي جاءت بها الدالئل القاطعة 
لبراهين الساطعة على وجوب الوفاء بالعهود، والتحذير من نقضها واإلخالل بااللتزامات وا

 المترتبة عليها، ومن ذلك ما يلي:
َ  ﴿ :  -تعالى  -قال   َّلله

 
ِكيِدَها َوقَدأ َجَعلأُُتُ أ َد تَوأ َن بَعأ َيأَم َٰ ْلأ

 
أ َوََل تَنُقُضواأ أ هَدُّتُّ َذا َع َٰ

ِ
ِ ا َّلله

 
فُواأ ِبَعهأِد أ ُُكأ  َوَأوأ عَلَيأ

، فسمى هللا العهد بأنه عهد هللا، رمزا لقدسيته واحترامه، ونذيرا لمن ينقضه أو  (2)﴾َكِفيَل  
يخلفه، وإعالنا بأن من ينقضه أو يخالفه عليه أن يتحمل المسؤولية عن إصالح الضرر 

 . (3)الذي سيترتب على هذا النقض 
ن لهم أن الطرف اآلخر قد وال يجوز نقض العهود من قبل المسلمين، إال إذا تبي

رغب في ذلك، أو خاف المسلمون منه خيانة، إذ يجب على المسلمين حينئذ أن ينبذوا  
مأ عَََلٰ  ﴿ ؛ قال تعالى:  (4) إليهم عهدهم، وأن يعلنوهم بالحرب  ِ لهَيأ

ِ
ا ٍم ِخيَانَة  فَانِبذأ  افَنه ِمن قَوأ ا ََتَ مه

ِ
َوا

الأخَ  بُّ  ُُيِ ََل   َ اَّلله نه 
ِ
ا الشرف (5) ﴾ائِِنيَ َسَواٍء ۚ  من  آفاق  إلى  بالبشرية  اإلسالم  يرتفع  وبذلك   .

واالستقامة، وإلى آفاق من األمن والطمأنينة، إنه ال يبيِّّت اآلخرين بالهجوم الغادر الفاجر 
وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ، وال يروع الذين لم يأخذوا  

ن جانبهم، فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة؛ ألن  حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة م 
كل خصم قد أخذ حذره، فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل، 

   وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة؛ ألنها ليست غادرة.
وبناء على ذلك فإن المتأمل في غزوة بني النضير وإجالئهم يجد أن أهم أسبابها هو  

- ودهم التي تحتم عليهم أال يؤووا عدوا للمسلمين، وأال يخونوا النبي  نقض هؤالء عه

 
(، وآثار الحرب،  74(، العالقات الدولية في اإلسالم، الشيخ أبو زهرة، ص )4/154د رضا )تفسير المنار، رشي (1)

 (.345وهبة الزحيلي، ص ) د.
 . 91سورة النحل آية:  (2)
 (.138السياسة الشرعية، د. إسماعيل البدوي، ص ) (3)
 (.5عمر بن الخطاب وأصول السياسة واإلدارة الحديثة، د. سليمان الطماوي، ص ) (4)
 . 58سورة األنفال آية:  (5)
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، غير أن هؤالء خالفوا هذه العهود ونقضوها فآووا عدوا للمسلمين، -صلى هللا عليه وسلم
بإلقاء صخرة عليه من فوق جدار كان    -صلى هللا عليه وسلم -وحاولوا اغتيال الرسول  

النبي وبهذا حملهم  منه،  بالقرب  المسؤولية عن هذه   -صلى هللا عليه وسلم-  يجلس 
وبين هؤالء اليهود،    -صلى هللا عليه وسلم-األفعال التي خالفت العهود القائمة بينه  

  - صلى هللا عليه وسلم -فقرر عليه الصالة والسالم محاربة هؤالء، ومع ذلك فقد أنذرهم  
 م وإجراءات عند نقضها.بالجالء قبل غزوهم، وذلك احترامًا للعهود وما تقتضيه من تعالي

يخلص مما سبق أن اإلسالم قد عرف عقد المعاهدات بأنواعها المختلفة، وعرف    
وجوب االلتزام بها، بحيث تؤدي مخالفة هذا االلتزام إلى قيام المسؤولية الدولية تجاه 
احترام   وجوب  تقرير  إلى  الدولي  النظام  سبق  قد  اإلسالم  أن  يتبين  وبهذا  المخالف، 

 ات، وتقرير قيام المسؤولية عن اإلخالل بهذا الوجوب.المعاهد 
 احترام السفراء والرسل: -

الرسل والسفراء في الفقه اإلسالمي يتمتعون بامتيازات األمان ألشخاصهم ولمن معهم  
إذا دخلوا دار اإلسالم، فال يجوز االعتداء عليهم، وال إهانتهم، وال التعرض ألموالهم، 

االمتيازات عليهم مدة مكثهم في دار اإلسالم، سواء كان ذلك في حال السلم  وتسري هذه  
 . (1) أو الحرب 

وهذه الحصانة التي تخلعها الدولة اإلسالمية على األجانب الداخلين إليها ليست من 
باب المجاملة، وال من باب السيادة المطلقة التي تعتبرها الدولة لنفسها، ولكن من باب 

في الدماء  مقارهم   حرمة  يتعدى  بل  الحد،  هذا  عند  يقف  األمر  وليس    اإلسالم، 
الدبلوماسية، ومساكنهم الخاصة وممتلكاتهم، وذلك لعموم النصوص الواردة في حرمة 

، ومن حرمة  (3) ، ولهذا أجمع العلماء على وجوب حمايتهم واحترامهم(2)المساكن وشمولها
عتبر ته، ولكن مكان البعثة الدبلوماسية  المقر والمسكن أال يدخل إليه أحد إال بإذن صاحب

 
 (. 839أصول العالقات الدولية في فقه اإلمام محمد بن الحسن الشيباني، د. عثمان ضميرية، ص )(1) 
 (. 45اإلسالم والمعاهدات الدولية د. محمد الصادق عفيفي، ص ) (2)
، القانون والعالقات الدولية في  (2/27(، زاد المعاد، البن القيم )76، 8/75(، تفسير القرطبي )8/29نيل األوطار ) (3)

 (.4/237(، مغني المحتاج )188(، الخراج، ألبي يوسف، ص )132اإلسالم، د. صبحي المحمصاني، ص ) 
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، (1) جزًءا من دار اإلسالم، وال يتمتع بميزة عن غيره من الدور الموجودة في دار اإلسالم
ومن األدلة الشرعية على ما تقدم من احترام السفراء ما رواه ُنعيم بن مسعود اأَلشجعي 

يقول لِّلرَُّسوَلْينِّ حين قرآ كتاب مسيلمة: »َفَما  سمعت رسول َّللاَّ  رضي هللا عنه قال:
: »وهللا َلْواَل  -صلى هللا عليه وسلم-َتُقواَلنِّ َأْنُتَما؟« قاال: َنُقوُل كما قاَل. فقاَل رسوُل هللا  

 . (2)َأنَّ الرُُّسَل ال ُتْقَتُل، َلَضَرْبُت أَْعَناَقُكَما«
رسول الموَفد من قِّبل الكفار، وصيانة  وجه االستدالل: دلَّ الحديث على تحريم قتل ال

. وفي (3)شخصه من األذى، ولو تكلم بكلمة الكفر في حضرة اإلمام أو سائر المسلمين
: ))لوال َأنَّ الرسل ال تُقتل لضربت أعناقكما((. إشعار بأنَّ  - صلى هللا عليه وسلم -قوله 

 تأمين الرسل في اإلسالم تقرير لعرف سابق.  
ِّ  قال: َبَعَثْتنِّي ُقَرْيٌش إَِّلى َرُسولِّ  مولى رسول َّللاَّ  وما رواه أبو رافع صلى هللا - َّللاَّ

َرُسوَل َّللاَِّّ  -عليه وسلم َرَأْيُت  َفَلمَّا  ْساَلُم،   -صلى هللا عليه وسلم-،  اإْلِّ َقْلبِّي  فِّي  ُأْلقَِّي 
ْم َأَبدً  ُع إَِّلْيهِّ ِّ اَل َأْرجِّ ِّ إِّنِّّي َوَّللاَّ ِّ  َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ - صلى هللا عليه وسلم -ا، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ

َك  َك الَّذِّي فِّي َنْفسِّ ْع َفإِّْن َكاَن فِّي َنْفسِّ يُس بِّاْلَعْهدِّ َواَل َأْحبُِّس اْلُبُرَد، َوَلكِّنِّ اْرجِّ : ))إِّنِّّي اَل َأخِّ
ْع((. قال: فذهبت ثم أتيت النبي   .(4)فأسلمت  -صلى هللا عليه وسلم - اآْلَن َفاْرجِّ

: )ال أحبس الُبُرد( دليل على تأمين  -صلى هللا عليه وسلم -قوله    الستدالل:وجه ا
الرسول وصيانته حتى ُينجز مهمته، ويقوم برسالته، دونما تهييج، أو تعويق، أو حبس، 
أو إغراء له. يقول العالمة الشوكاني: ))في الحديث دليل على أنَّه يجب الوفاء بالعهد 

نَّ الرسالة تقتضي جواًبا يصل على يد الرسول، فكان ذلك  للكفار كما يجب للمسلمين؛ ألَ 
 . (5) بمنزلة عقد العهد((

 
(، وقواعد العالقات  387حق اللجؤء السياسي في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، محمد لئيق هللا خان، ص ) (1)

(. التمثيل السياسي في أ حكام  293، 292ة اإلسالمية، د. جعفر عبد السالم، ص )الدولية في القانون الدولي والشريع

 (.164) القانون الدولي العام مقارنا بالشريعة اإلسالمية، إعداد:عبد الغني عبد الحميد محمود، ص 
( 9/211(، والبيهقي )2761( كتاب الجهاد، باب: في الرسل، حديث )2/93(، وأبو داود )3/487أخرجه أحمد ) (2)

 كتاب الجزية، باب: السنة أن ال يقتل الرسل.
 (. 8/351(،  نيل األوطار ) 3/613زاد المعاد ) (3)
 (.2758( في كتاب الجهاد، باب: في اإلمام يستجن به في العهود )83، 3/82أخرجه أبو داود ) (4)
 (.  8/351نيل األوطار ) (5)
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صلى هللا عليه  -وخالل المفاوضات التي سبقت توقيع صلح الحديبية أرسل النبي  
مبعوثين إلى مكة، وكان أحد الرسل عثمان بن عفان رضي هللا عنه وقد وردت    -وسلم

أنَّ مبعوثه قد ُقتَِّل، واستعدَّ المسلمون لالنتقام    - ه وسلمصلى هللا علي-األنباء إلى الرسول  
ر   – من كفار قريش إذ أنَّ قتل المبعوث ُنظَر إليه على أنَّه عمل من األعمال التي تبرِّ

فسارعت قريش لتعلن أنَّ عثمان كان آمنا، وأنَّه لم ُيَمّس، وأرسلت   –الحرب وتدفع إليها  
 .  (1) المسلمون على أنَّه مبعوث يتمتع بحماية مفاوضها سهيل بن عمرو الذي عامله

نَُّة بَِّأنَّ الرُُّسَل اَل ُتْقَتُل(( ،  (2)يقول عبد َّللاَّ بن مسعود رضي هللا عنه: ))َمَضتِّ السُّ
القيام   لهم  يتسنى  حتى  وضرورية  الزمة  والُسفراء  الرسل  حماية  أنَّ  بذلك  ل  فتحصَّ
 بأعمالهم، وأداء مهامِّّهم، وال ُيمكن لهؤالء َأن ُينجزوا مهامَّهم تحت وطأة التهديد والترويع. 

 فقه الواقع:  -
الواقع:   يعيشفقه  الذي  بالواقع  دراية  على  الداعية  أو  الفقيه  يكون  أن  به  ه  يقصد 

من   تحدث  التي  والمتغيرات  والظروف،  باألوضاع  ملًما  وأحداثه،  قضاياه  مستوعًبا 
 . (3)حوله

ويكون عنده مع ذلك من الفقه بالشرع ما يؤهله ألن يتعامل مع الواقع في ضوء 
 .(4) هذا الفقه، فيكون فاهًما لما جاء من حكم الكتاب والسنة في أمر هذا الواقع

األحوال المعاصرة، والفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس مطلبا ولهذا كان معرفة  
- صلى هللا عليه وسلم - شرعيًّا نجده واضحا في توجيهات القرآن الكريم وفي هدي النبي  

. 
لعدي بن حاتم لما دعاه إلى اإلسالم    -صلى هللا عليه وسلم -ومن تأمل قول النبي  

: »َأَنا أَْعَلُم -صلى هللا عليه وسلم-يٍن! فقال  فادعى عدي العلم والمعرفة، وأنه َعَلى دِّ 
 

 (.  148التمثيل السياسي في ضوء الفقه اإلسالمي، ص ) (1)
 (.  248( رقم )1/202أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ) (2)
(، فقه 323(. معجم مصطلحات أصول الفقه، ص )12ينظر: تأمالت في الواقع اإلسالمي، عمر عبيد حسنة، ص ) (3)

 (.43الواقع أصول وضوابط، أحمد بوعود، ص )
(، دعوة الجماهير مكونات الخطاب ووسائل التحديد، عبد هللا الزبير عبد 91لدعوة، بدير محمد بدير، ص )أصول ا (4)

 (.  90) الرحمن، ص
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نِّّي؟! قال   ينِّي مِّ ْنَك، قال عدي: َأْنَت أَْعَلُم بِّدِّ ينَِّك مِّ : َأَلْسَت مَِّن  -صلى هللا عليه وسلم- بِّدِّ
يَّةِّ   ْرَباَع َقْومَِّك؟ قال عدي: بلى، فقال  -طائفة من النصارى -الرَُّكوسِّ صلى -َوَأْنَت َتْأُكُل مِّ

ينَِّك.  قال عدي: قلت: نعم، َفَلْم َيْعُد َأْن -سلمهللا عليه و  لُّ َلَك فِّي دِّ : َفإِّنَّ َهَذا اَل َيحِّ
 . (1)َقاَلَها، َفَتَواَضْعُت َلَها

يوجه المستضعفين من صحابته بالهجرة إلى   - صلى هللا عليه وسلم- ونرى النبي  
ور حوله وأحوال  بما يد   -صلى هللا عليه وسلم-الحبشة، وهذا برهان ساطع على معرفته  

 األمم المعاصرة له. 
- فلماذا لم يرسل الصحابة إلى فارس أو الروم؟ ولماذا اختار الحبشة؟ يبين ذلك  

ْنَدُه َأَحٌد« -صلى هللا عليه وسلم   . (2) بقوله: »إِّنَّ بَِّأْرضِّ اْلَحَبَشةِّ َملًِّكا اَل ُيْظَلُم عِّ
والصحابة    -ليه وسلمصلى هللا ع- وقصة انتصار الفرس على الروم، وحزن النبي  

النتصار الفرس داللة قاطعة على معايشة النبي والصحابة لألحداث العالمية وما يدور 
 حولهم.

تكوين  حيث  من  عليه  تأثير  ذات  تكون  باإلنسان  المحيطة  واألحداث  فاألوضاع 
 شخصيته، وتحديد اتجاهاته، وتوجهاته؛ ألن اإلنسان يتأثر بكل ما حوله، ويتفاعل معه.

حولهم، فعلى   من  المجتمعات  بأعراف  واسعة  دراية  ذوي  يكونوا  أن  إذن  الفقهاء 
محيطين بأحوال العصر وظروف المجتمع، فيعرفوا تياراته السياسية والفكرية، وقضاياه 
االجتماعية واالقتصادية، ومشاكله التي ُيعاني منها وعالقاته وتأثراته بالمجتمعات من  

 الناس في ألفاظهم ليحملوها على ما اعتادوه وعرفوه.حوله، كما عليهم أن يعرفوا أعراف  
 أهمية العلم بأحكام الجهاد وضوابطه: -

وهكذا نرى أن الجهاد في اإلسالم للدفاع عن العقيدة سواء كان المسلمون يقاتلون 
عدوًّا اعتدى على بالدهم ومقدساتهم، أو كانوا يحاربون من عادى دعوة هللا تعالى، وصدَّ 

 
 (. 15/72(، وابن حبان في صحيحه )4/377أخرجه أحمد في المسند ) (1)
زهري عن أبي بكر بن  ( من طريق ابن إسحاق: حدثني ال2/301(، وفي الدالئل )9/9أخرجه البيهقي في السنن ) (2)

 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي هللا عنها زوج النبي  أنها قالت: فذكرت الحديث. 
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عنها،   في الناس  أحراًرا  الناس  يبقى  وبعدها  الناس،  إلى  الدعوة  لتصل  قتالهم  فوجب 
 .(1)الدخول في اإلسالم، أو البقاء على دينهم األول فال إكراه في الدين

وللجهاد ضوابط وآداب يجب على المكلف االلتزام بها، وإال يعد مفتاتا على ولي  
 األمر، ومن ذلك ما يلي: 

في اإلسالم إلقاء األحكام جزافا على من يقاتل، وإنما  فال يجوز    التثبت والتحقق:  -
هنُوا﴿أمر بالتبين قال تعالى:   ِ فَتََبي بأُُتأ ِِف َسِبيِل اَّلله َذا ََضَ

ِ
يَن أ َمنُوا ا ِ َا اَّله  . (2) ﴾ََي َأُّيُّ

 التخيير بين األمور: -
اإلسالم،  يأمر اإلسالم بالتخيير، إذ يجب على القائد أن يعرض إحدى ثالث خصال:  

أو العهد، أو القتال، ويأتي عرض اإلسالم دلياًل على أن اإلسالم ال يرمي إلى احتالل 
أرض، وال استعباد أنفس، وإنما إلى تحرير النفوس، وضمان حرية العقيدة لها، وألن  
الدعوة إلى اإلسالم حق، ثم العهد ليأمن المسلمون جانب أعدائهم، ويحث اإلسالم على 

 عهود، وال يحل قتالهم إال إذا نكثوا.الحفاظ على ال
 الكف عن غير المقاتلين:

وهو ما يطلق عليه في عصرنا تجنب المدنيين في القتال، وقد نهى اإلسالم عن قتل  
والخلفاء   -صلى هللا عليه وسلم - النساء واألطفال، والرهبان، والزراع، وهي وصية النبي  

َدْت  من بعده للقواد في سيرهم للمعركة، وفي صحيح   البخاري َعْن اْبنِّ ُعَمَر َقاَل: »ُوجِّ
  ِّ َمْقُتوَلًة فِّي َبْعضِّ َمَغازِّي َرُسولِّ َّللاَّ ِّ    -صلى هللا عليه وسلم-اْمَرأَةٌ  - َفَنَهى َرُسوُل َّللاَّ

«  -صلى هللا عليه وسلم  ْبَيانِّ  .(3)َعْن َقْتلِّ النَِّّساءِّ َوالصِّّ
 الرفق اإلنساني بالعدو: 

للمسلمين تجويع فتلك رحمة اإلسالم، وفي   ال يجوز  الماء عنه،  عدوهم، وال منع 
قصة إسالم ثمامة بن أثال روى البيهقي بسنده، عن أبي هريرة قال: َكاَن إِّْساَلُم ُثَماَمَة 

 
 (.1/228الحضارة اإلسالمية بين أصالة الماضى وآمال المستقبل, على بن نايف الشحوذ ) (1)
 . 94سورة النساء آية:  (2)
( في الجهاد  3/1364(، ومسلم )3015ب: قتل الصبيان في الحرب )( في الجهاد، با 6/148أخرجه البخاري ) (3)

 (. 25/1744والسير، باب: تحريم قتل النساء )
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قال ثمامة:   -صلى هللا عليه وسلم- ْبنِّ ُأَثاٍل اْلَحَنفِّيِّّ أنه لما أسلم بعدما عفا عنه النبي  
ْرنِّي َصلَّى هللا َعَلْيَك فِّي ُعْمَرتِّي،   »إِّنِّّي ُكْنُت َقْد َخَرْجتُ  ينِّ َقْومِّي، َفَبشِّّ ًرا َوَأَنا َعَلى دِّ ُمْعَتمِّ

َعْتُه ُقَرْيٌش َيَتَكلَُّم بَِّأْمرِّ ُمَحمٍَّد مِّ  َم َمكََّة َوَسمِّ َرُه َوَعلََّمُه، َفَخَرَج ُمْعَتمًِّرا، َفَلمَّا َقدِّ ْساَلمِّ، َفَبشَّ َن اإْلِّ
ْقُت ُمَحمًَّدا،  َقاُلوا: َصَبَأ ُثَمامَ  ُة، َفَأْغَضُبوُه، َفَقاَل: إِّنِّّي َوهللاِّ َما َصَبْوُت، َوَلكِّنِّّي َأْسَلْمُت َوَصدَّ

َن اْلَيَماَمةِّ، َوَكاَنْت رِّيَف َمكََّة، هِّ اَل َيْأتِّيُكْم َحبٌَّة مِّ َما  َوآَمْنُت بِّهِّ، َواْيُم الَّذِّي َنْفُس ُثَماَمَة بَِّيدِّ
هِّ، َوَمَنَع اْلَحْمَل   -صلى هللا عليه وسلم - فِّيَها ُمَحمٌَّد  َبقِّيُت َحتَّى َيْأَذنَ  َواْنَصَرَف إَِّلى َبَلدِّ

إَِّلى َرُسولِّ هللاِّ   َفَكَتُبوا  ُقَرْيٌش،  َجَهَدْت  َيْسَأُلوَنُه    -صلى هللا عليه وسلم -إَِّلى َمكََّة َحتَّى 
ُيَخلِّي إَِّلْيهِّ  ُثَماَمَة  َيْكُتَب إَِّلى  َأْن  ْم  َفَفَعَل َرُسوُل هللاِّ  بَِّأْرَحامِّهِّ صلى هللا -ْم َحْمَل الطََّعامِّ، 

 .(1) «-عليه وسلم
 النهي عن قتل األسير لغير ضرورة: 

واتسعت رحمة اإلسالم لتشمل أسير الحرب، يشير إلى ذلك د. صوفي أبو طالب، 
بقوله: »لم يغفل اإلسالم عن تنظيم معاملة أسرى الحرب، وهي ال تخرج عن أحد أمرين: 
إما إطالق سراحه بال مقابل، أو بفدية تتفق وظروف األسير وحالته، وهي في العصر 

وا  الحديث مبادلة األسرى، وفي اآلية: ﴿  نُتُموُُهأ فَُشدُّ َ َذا َأْثأ
ِ
ٰ ا ِقَاِب َحَّته َب الري يَن َكَفُروا فَََضأ ِ َذا لَِقيُُتُ اَّله

ِ
فَا

ا ِفَداء   مه
ِ
ُد َوا ا َمنًّا بَعأ مه

ِ
َزاَرَهاالأَوََثَق فَا ُب َأوأ ٰ تََضَع الأَحرأ  . (2)  ﴾ َحَّته

اليتيم والمسكين  ومن ناحية أخرى نص على حسن معاملة األسير وسوى بينه وبين
ِكين ا َويَِتمي ا  في الحاجة إلى البر بهم والعطف عليهم بقوله تعالى: ﴿  ِه ِمسأ َعاَم عَََلٰ ُحبيِ ِعُموَن الطه َويُطأ

ا  .(3) ﴾َوَأِسري 
 التدمير أو التخريب: الفساد أوالنهي عن 

يشتد القرآن في النهي عن الفساد في األرض، وعن السعي في خرابها، فذلك كله  
ُُلُ ِِف الأَحَياِة  ينافي طبيعة ما أنزلت من أجله الشريعة، قال تعالى: ﴿  ِجُبَك قَوأ َوِمَن النهاِس َمن يُعأ

 
 (.3/105(، ينظر: البداية والنهاية )66/ 9أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (1)
 . 4سورة محمد آية:  (2)
 (.684، 683ب، ص ), وينظر: حقيقة اإلسالم، د. صوفي أبو طال8سورة اإلنسان آية:  (3)
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ِض ِلُيفأ  َرأ ٰ َسَعٰى ِِف اْلأ َذا تََوَّله
ِ
َ عَََلٰ َما ِِف قَلأِبِه َوُهَو َأدَلُّ الأِخَصاِم. َوا هُِد اَّلله نأَيا َويُشأ َل ۗ  ادلُّ هسأ َث َوالن ِسَد ِفهيَا َوُُّيأِِلَ الأَحرأ

بُّ الأَفسَ  ُ ََل ُُيِ  .(1)﴾اد َواَّلله
فكان التخريب والسعي بالفساد مذموما، وتؤكد وصية أبي بكر هذا المعنى، إذ كان  
يوصي سراياه وجنوده، قيل: إنه لما بعث أبو بكر يزيد بن أبي سفيان إلى الشام على 
ربع من األرباع خرج أبو بكر معه يوصيه، فكان مما جاء في وصيته: »وال تقتلوا كبيرا 

وال وليدا، وال تخربوا عمرانا، وال تقطعوا شجرة إال لنفع، وال تعقرن بهيمة   هرما، وال امرأة،
إال لنفع، وال تحرقن نخال، وال تغرقنه، وال تغدر، وال تمثل، وال تجبن، وال تغلل، ولينصرن  
ثم   السالم،  وأقرئك  هللا،  أستودعك  عزيز  قوي  هللا  إن  بالغيب  ورسله  ينصره  من  هللا 

 .(2)انصرف«
 األمر في إعالن الحرب:حق ولي  -

حماية البيضة، وتدبير أمر الجيوش والجنود إلى ولي األمر؛ فإن أخص ما يتعلق  
بذلك هو إعالن الحرب؛ فال بد أن يكون ذلك إلى ولي األمر، وال يصح ألحد ألبتة  

ابن يقول  ذلك  ذلك؛ وفي  الجهاد  االفتيات عليه في  المغني: »وأمر  كتابه  قدامة في 
 . (3)الرعية طاعته فيما يراه من ذلك« مام واجتهاده، ويلزمموكول إلى اإل

أن    -رضي هللا عنه    -أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة  
ْن َوَرائِّهِّ َوُيّتَقى بِّهِّ«  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا    . ( 4) قال: »إِّنََّما اإْلَماُم ُجنٌَّة ُيَقاَتُل مِّ

في أن الجهاد يكون تحت راية اإلمام؛ بل جعل اإلمام بمثابة  وهذا الحديث صريح  
صلى هللا -النووي قوله    الستر والمجن الذي يتقي به المسلمون أعداءهم، وفي ذلك يقول

يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع  : »اإلمام جنة« أي: كالستر؛ ألنه-عليه وسلم
بعض، ويحمي بعضهم من  ويتقي الناس  اإلسالم،  ويخافون سطوته.  هبيضة  الناس، 

 
 . 205، 204سورة البقرة اآليتين:  (1)
 تقدم.  (2)
 (.9/166المغني البن قدامة ) (3)
(  3/1466(، ومسلم )2957( كتاب الجهاد, باب: يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به حديث )6/116أخرجه البخارى ) (4)

 كتاب اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء في غير معصية. 
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: »يقاتل من ورائه«: أي: يقاتل معه الكفار، والبغاة، -صلى هللا عليه وسلم-ومعنى قوله  
 .(1)والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا«

 المبحث الثالث
 دور القواعد الفقهية في تحقيق األمن الفكري 

 المصالح المطلب األول: درء المفاسد مقدم على جلب 
من أهم القواعد الفقهية العامة التي يبنى عليها مناهضة الفكر المنحرف قاعدة درء  

 المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
وعقله،   وعِّرضه،  وماله،  ونفسه،  دينه،  في  اإلنسان  ينفع  ما  كل  هي:  والمصلحة 
من   مصلحة  عليه  ت  فوَّ أو  ذلك،  من  شيء  في  باإلنسان  أضر  ما  كل  والمفسدة: 

 . (2) مصالحه
إن من يتأمل جميع أحكام الشريعة اإلسالمية يجدها ترجع إلى قاعدة جلب المصالح 
ودرء المفاسد، والعبرة في الترجيح بين هذه المصالح والمفاسد بأهمية ما ترجع إليه من  

 . (3)نفس وعقل ودين وعرض ومال
تشمل وإنما  الدينية،  المصالح  على  تقتصر  ال  الشريعة  في  المصالح    والمصالح 

ولذا يقسم علماء األصول المصالح إلى مصالح أخروية ومصالح    - أيضا    -األخروية 
حاجية،  ومصالح  مصالح ضرورية،  إلى  يقسمونها  كما  بالمفاسد،  ويقابلونها  دنيوية، 

 .(4) ومصالح تحسينية
وفي جميع األحوال يبقى مفهوم المصلحة مقيًدا بمقاصد الشريعة، فإن خالفتها لم  

 صالح بل أهواء.تكن بم

 
 (. 12/230شرح النووي على مسلم ) (1)
(, والمحصول للرازي  3/300ة )(, ومعجم المصطلحات الفقهي218(. التوقيف للمناوي )2/184إرشاد الفحول ) (2)

(, وإرشاد الفحول، للشوكاني  1/12(, وقواعد األحكام في مصالح األنام ) 1/139(, والمستصفى للغزالي )2/319)

(242 .) 
 (.2/143ينظر: قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ) (3)
 (.2/11ينظر: الموافقات ) (4)
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وبهذا يتبين أنه قد تتنازع المصالح والمضار، ويكون الفعل الواحد نفًعا أحياًنا وضرًرا  
أحياًنا أخرى، أو نفًعا لجماعة وضرًرا لجماعة أخرى، وعند تنازع النفع والضرر يقدم 
العمل الذي يكون أكثر نفًعا على غيره، واالعتبار يكون بمصلحة أكبر عدد، فإن الضرر 
الكثير يدفع بالضرر القليل، ودفع المضار مقدم على جلب المصالح؛ ألن دفع المضار 

 .(1) ذاته فيه مصلحة السالمة
ولهذه الموازنة بين المضار والمنافع مدخل عظيم في قضية االنحراف الفكري؛ ألن 
يلحق  ذلك  مقابل  ذويه، وفي  أو  أهله  أو  لنفسه  بانحرافه مصلحة  يحقق  قد  المنحرف 

بغيره من جموع المسلمين وجماهيرهم، والموازنة بين المصالح والمفاسد هاهنا    الضرر
تقتضي األخذ على يد هذا المنحرف؛ ألن درء المفاسد عن المسلمين مقدم على جلب 
مصلحته أو مصالح ذويه؛ بل إن اإلضرار به وبطائفة قليلة من ذويه يقدم على اإلضرار 

ان البد من الضرر فيمنع من االنحراف وإن كان  بجماهير المسلمين عند الموازنة، وك
فيه ضرر عليه؛ لئالَّ يؤدي إلى ضرر أكبر بالمجموع؛ اعتماًدا على أن الضرر الكثير 

 يدفع بالضرر القليل. 
كما أن العمل على درء المفاسد، وجلب المصالح من واجبات ولي األمر المكلف 

لمصلحة، ويدفع عنهم الضرر، وهو  بالنظر واالجتهاد في شؤون األمة بما يحقق لهم ا
 . (2)المراد من كل ولي أمر

فيجب على ولي األمر الّسعي في جلب مصالح األمة ودرء المفاسد عنها، فيجب  
على ولي األمر في مثل هذا الزمان أن يستعمل حقه في السياسة الشرعية في المراقبة 

العلماء بأنه ال ضمان    على المصنفات التي تروج للفكر المنحرف وأصحابه، وقد أفتى
بقيم   ماسة  الشريعة،  أحكام  تخالف  أفكار  على  المنطوية  المضلَّة  الكتب  تحريق  في 
قلت  المروزي:  ))قال  المعنى:  هذا  القيم في  ابن  فيقول  السامية،  وأخالقياته  المجتمع 

 
 (.29مام أبي زهرة، العقوبة، ص )الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، لإل (1)
(، والمغني 4/298(، وحاشية ابن عابدين )375، 4/130(، ومغني المحتاج )2/75قواعد األحكام في مصالح األنام ) (2)

 (. 134(، مقدمة ابن خلدون، ص )9(، واألحكام السلطانية للماوردي، ص )9/39البن قدامة )
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نعم   قال  أخرقه،  أو  أحرقه  أن  ترى  رديئة  أشياء  فيه  كتاًبا  استعرت  أحمد:  لإلمام 
 . (2)، وقال اإلمام العمراني: ))بيع كتب الشرك باطل، وإحراقها الزم(((1) فأحرقه((

 المطلب الثاني: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 
يظهر مما سبق أن واجب ولي األمر أن يعمل على جلب المصالح لألمة، ويدرأ 

بطاعة   إال  يتم  لن  األمر  بولي  المنوط  الواجب  المفاسد، وهذا  له، وعدم  عنها  الرعية 
باالستناد   –أيًضا   – االنحراف عليه؛ ومن ثم يكون االنحراف على ولي األمر محظوًرا  

 . (3)  إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن )ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(
األفراد إذ إنه من األمور البينة أن هللا سبحانه وتعالى قد أمر بأمور ليس في مقدور  

القيام به، ومن هذه األمور: تجهيز الجيوش، وجباية الزكاة، ونشر العدل، ودفع الظلم، 
وإقامة الحدود، وسد الثغور... إلى غير ذلك من الواجبات التي ال يستطيع آحاد الناس 
النهوض بها، وإنما البد من سلطة موجودة، وقوة لها حق الطاعة على األفراد، تقوم  

 واجبات، وهذه السلطة هي اإلمامة. بتنفيذ هذه ال
ولما كانت هذه الواجبات التي هي في مقدور المكلفين ال تتم إال باإلمام، وجب على  
األمة تعيين إمام ُيخضع له ويطاع، ويكون له الحق في التصرف وتدبير األمور؛ حتى 

وب التسليم  ، كما أن مما تتفق عليه طباع العقالء وج(4)يتأتى له القيام بهذه الواجبات 
إقامة  يمكن  وبه  والتخاصم،  التنازع  في  بينهم  ويفصل  التظالم،  من  يمنعهم  لسلطان 

 .(5) والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين إال بهاالشريعة المطلقة، ف

 
 (.235الطرق الحكمية، ص ) (1)
 (.5/64للعمراني ) البيان،  (2)
(، اإلحكام لآلمدي  164(، مراقي السعود )1/95(، المعتمد )1/293(، التلخيص )1/259ينظر: شرح اللمع ) (3)

(، تيسير التحرير  2/925(، التحبير )83(، التمهيد لإلسنوي )1/531(، رفع الحاجب )1/71(، المستصفى )1/104)

 (.1/222ب المحصول )(، لبا1/212(، أصول الفقه البن مفلح )2/215)
(،  110(، كتاب أدب الدنيا والدين، للماوردي، ص )4/72ينظر: الفصل في الملل واألهواء والنحل، البن حزم ) (4)

(، والعواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد موت النبي، للقاضي  1/44ومآثر اإلنافة في معالم الخالفة )

 .(127أبي بكر محمد بن العربي، ص )
 (. 128،199(. االقتصاد في االعتقاد، للغزالي ص )161ينظر: السياسة الشرعية ص ) (5)
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وخالصة القول: أن قاعدة )ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب( قد أبانت مشروعية  
السلط لتحقيق مقاصد وجود  الدولة اإلسالمية؛  إقامتها على رأس  الحاكمة، ووجوب  ة 

وإبرام   والخارجي،  الداخلي  األمن  استقرار  من  األمة  وأهداف  اإلسالمية،  الشريعة 
 المعاهدات، واالتفاقيات، والعالقات الدولية، وغير ذلك مما ال بد من تحقيقه. 

حاكًما لتحصيل كل هذه الواجبات، وإذا ثبت هذا لم يكن من المعقول أن تنصب األمة  
 ثم تفتات عليه؛ فتضيع ما أرادت الوصول إليه؛ فتحرم نفسها مما كانت تأمله وترجوه.

 المبحث الرابع: أثر تطبيق عقوبة المنحرف في تحقيق األمن الفكري 
إن حرص الشرع على حماية القيم والمصالح الجوهرية يجعله ال يقتصر على تجريم  

السلوك التي فيها إضرار فعلي بالقيم والمصالح فحسب، بل يجعله يتدخل بشكل صور 
مبكر ودون االنتظار حتى يقع ضرر فعلي حقيقي، فيضرب على أنماط من السلوك 

المصالح لهذه  تهديًدا  بين طياتها  الشريعة اإلسالمية (1)تحمل  الجنائية في  فالسياسة   ،
لمنع تستخدم  التي  الوسائل  "مجموعة  عليها"  هي:  والعقاب  في (2) الجريمة  كما جاء   ،

تعريفها بأنها: )العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع، بإقامة 
أحكام الحدود والقصاص وغيرها، والتذرع لتحقيق األمن بكافة الوسائل والطرق الممكنة  

يعة اإلسالمية ومقاصدها فكرية كانت أو مادية، حسية أو معنوية في ضوء مبادئ الشر 
 .(3)وروحها(

والوظيفة االجتماعية والسياسية األبرز للسياسة الجنائية هي قيامها بالدور الضابط  
للسلوك في المجتمع، بحصار كل سلوك منحرف يستجد على المجتمع ومواجهته بما 
للسياسة  األولى  المهمة  أن  وذلك  عقوبة،  من  يناسبه  ما  وفرض  تشريع،  من  يالئمه 
الجنائية هي اتخاذ كل الوسائل والتدابير المتاحة لمواجهة السلوك اإلجرامي والحد منه  
االجتماعية   بالظواهر  االتصال  بمداومة  ذلك  ويكون  حدوثه،  قبل  ومنعه  حدوثه  حال 
السلبية بحًثا ودراسة وتحرًِّيا واستقصاًء ومراقبة علمية للتنبؤ بما يمكن أن تسفر عنه، 

 
 (.95االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، د. محمد أبو العال، ص) (1)
 (.17السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية، أحمد فتحي بهنسي، ص ) (2)
 (. 21اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمية، محمد بن المدني بوساق، ص ) (3)
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ولذا فإن من حكم  .  (1)وسائل التشريعة قبل صيرورتها ظواهر إجراميةوإلمكان حصارها بال
مشروعية الحدود أنها موانع قبل الفعل زواجر بعده أي: العلم بشرعيتها يمنع من اإلقدام 

 .(2)على الفعل وإيقاعه بعده يمنع من العود إليه
 الفصل الثالث: أثر االنحراف الفكري على التنمية المستدامة. 

 على التنمية المستدامة  األول: خطورة االنحراف الفكري  المبحث
يعد االنحراف الفكري أخطر انحراف يقع في المجتمع المسلم، وتتمّثل خطورته في  
ويبرز خطر  بها،  المتأثر  الشخص  التي سيسلكها  السلوكيات  إلى  المعّبد  الطريق  أنه 

ا أبرز  الناشئة والشباب خاصة، ألنه من  الفكري على  تواجه االنحراف  التي  لتحديات 
يمكن عالجه  الذي  األخالقي  كاالنحراف  ليس  أنه  في  ويكُمن خطره  والتنمية،  األمن 
بكلمات الوعظ والنصح، كما أن خطره من الممكن أن يصل إلى الخروج من الملة؛ ألنه  
يصطدم بمسألة االعتقاد، فكل المناهج األرضية؛ السياسية واالقتصادية قائمة على فكرة 

تصطدم بأصل الدين، وقد يتسبب االنحراف الفكري في زوال دول بأكملها؛ نظًرا مركزية  
النحراف فكر أهلها، وقد استشهد بعض العلماء بأن من أحد أسباب سقوط الدولة األموية  
هو فساد فكر مروان بن محمد )آخر خلفاء بني أمية(، بسبب فساد مربيه الجعد بن  

حتى زالت الدولة؛ فإنه إذا ظهرت البدع التي درهم، فكان شؤمه قد عاد على مروان  
لهم وانتصر  الرسل،  انتقم هللا ممن خالف  الرسل،  دين  أبرز (3) تخالف  بيان  ويمكن   ،

 مخاطر االنحراف الفكري فيما يلي: 

 استهداف الشباب: -

الفكر   أصحاب  استهداف  االجتماعي  األمن  على  الفكري  االنحراف  مخاطر  من 
المنحرف في الدين للشباب، واستغالل حماسهم وطاقتهم في تحقيق مآرب غير شرعية، 
هم شباب  واإلرهاب  العنف  أعمال  ببعض  يقومون  الذين  من  كثيًرا  أن  المالحظ  فمن 

 
 (. 25ينظر: أثر تطبيق الشريعة في منع وقوع الجريمة، د. صالح بن ناصر الخزيم، ص) (1)
وهبة   (، الفقه اإلسالمي وأدلته، د.2/73(، إعالم الموقعين )93(، السياسة الشرعية، ص)5/3)ينظر: البحر الرائق  (2)

 (. 7/5276الزحيلي )
 (. 13/177الفتاوى ) (3)
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الفكرية أو تجاربهم، وكل ما يمتلكونه  صغار السن، لم تنضج عقولهم، ولم تكتمل ملكاتهم  
من رصيد هو مجرد عواطف جياشة، وحماسة واندفاع لخدمة الدين، فال يوفقون للتعبير 
كثيرا على  متقدمه  حماسته  تصبح  إذ  الصحيح،  المسار  في  به  السير  أو  ذلك،  عن 
 تحصيله العلمي والشرعي؛ فيقع في أخطاء فكرية ومنهجية، وقد يجدون من يغرر بهم، 

 ويستغل قلة علمهم، فيتترس بهم، ويقامر بحياتهم. 

المنحرفة   الجماعات  بعض  قبل  من  واستغاللهم  بالشباب  والتغرير  التضليل  ويبدأ 
اإلسالم  أعداء  بمحاوالت  يتصل  ومما  المجتمع،  ضد  تستخدم  أدوات  إلى  لتحويلهم 

أيًضا   اإلسالمي  العالم  في  والتعليم  التربية  تدمير  في  المخططات تلك    -والمسلمين 
الماسونية التي تستهدف شباب المسلمين، وتريد أن تمحو العقيدة اإلسالمية من العالم، 
وتغرس بذور اإللحاد في الجيل المسلم، وتشيع فيه الميوعة واالنحالل؛ لتستغل ثرواته، 

 .(1) وتطمس معالم اإلسالم في كل أرجاء المجتمعات التي ينتمي أهلها إلى اإلسالم

 ى أحكام الدين:التجرؤ عل -

من مخاطر االنحراف الفكري على األمن العقائدي بشكل خاص، التجرؤ على أحكام 
والتحليل والتحريم، والخوض جهال في مسائل  والتبديع،  التكفير  فتاوى  بإصدار  الدين 
العهد واألمان، والذمة وأحكام الجهاد والحرب والسلم دون معرفة كافية لمراتب األحكام  

الن لما أجمعت عليه  أو مراتب  المخالفة  النصوص واالجتهادات  اس، فيظهر تعسيف 
التقول على هللا بغير علم فقد تعرض لعقوبة هللا، ودخل تحت  األمة، فإن من أقدم على

َ ﴿ قوله تعالى:   ْثأ
ِ
َا َوَما بََطَن َواَلأ َ الأَفَواِحَش َما َظهََر ِمْنأ َم َرّبيِ هَما َحره ن

ِ
ِ  قُلأ ا ُِكوا ًِبَّلله ِ َوَأن تُْشأ ِ الأَحقي َي ِبغَريأ َوالأَبغأ

لَُمونَ  ِ َما ََل تَعأ . فقَرن سبحانه وتعالى القوَل على هللا (2) ﴾َما لَمأ يَُنيِلأ ِبِه ُسلأَطاَّن  َوَأن تَُقولُوا عَََل اَّلله
رك، وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال النبي صلى -   بغير علم بالفواحش والبغيِّ والشِّّ

، وعن ابن  (3): ))َمْن َأْفَتى بُِّفْتَيا َغْيرِّ َثْبٍت َفإِّنََّما إِّْثُمُه َعَلى َمْن َأْفَتاُه((-هللا عليه وسلم 

 
 (. 100، 99ينظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعة، ص ) (1)
 . 33سورة األعراف آية:  (2)
 (.3657( كتاب العلم، باب: التوقف في الفتيا، حديث )3/132(، وأبو داود )365, 2/321أخرجه أحمد ) (3)
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. قال (1)عباس رضي هللا عنه قال: ))َمْن َأْفَتى بُِّفْتَيا َوُهَو َيْعَمى َعْنَها َكاَن إِّْثُمَها َعَلْيهِّ((
وليَّ األمر منُعهم كما فعل بنو أمية، وهؤالء بمنزلة َمن يدل ابن قيِّم الجوزية: )).. ويلزُم  

الرَّْكب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة األعمى الذي يرشد الناس إلى القِّبلة، وبمنزلة 
َمن ال معرفة له بالطب، وهو يُطبُّ الناس، بل هو أسوأ حااًل مِّن هؤالء كلهم! وإذا تعين  

ن التطبيب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف على وليِّّ األمر منُع َمن لم ُيح سِّ
 .(2)الكتاب والسنَّة ولم يتفقه في الدين؟((

 استخدام العنف: -

تكمن عندما ينتقل من مرحلة األفكار واآلراء المتشددة إلى  االنحراف الفكري  خطورة
مرحلة الممارسة الفعلية باستخدام وسائل العنف من قتل واغتياالت، وتفجيرات لتحقيق 

يتحول ثم  المنحرف، ومن  الفكر  الفكري  أهداف هذا  يمثل  اإلرهاب  إلى االنحراف  مما 
تهديًدا لألمن القومي للدولة بأبعاده المختلفة، وال يقر اإلسالم ذلك، فترويع اآلمنين ليس 
منهجًا إسالميًّا ويوضح هذا الحديث الشريف الذى رواه اإلمام أبو داود بسنده عن عبد 

: أنهم كانوا -صلى هللا عليه وسلم - صحاب محمد  الرحمن بن أبى ليلى، قال: حدثنا أ
فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل   -صلى هللا عليه وسلم - يسيرون مع النبي  

لُّ لُِّمْسلٍِّم َأْن ُيَروَِّع -صلى هللا عليه وسلم-معه فأخذه ففزع، فقال رسول هللا   : ))اَل َيحِّ
لو على سبيل الفكاهة والتندر، بل إنه حرم  ، فاإلسالم ال يقر هذا الترويع، و (3)ُمْسلًِّما((

 ، الحِّ يهِّ بالسِّّ يُر َأَحُدُكْم إَِّلى َأخِّ مجرد اإلشارة للمسلم بالسالح ففي الحديث الشريف: ))ال ُيشِّ
)) َن النَّارِّ هِّ، َفَيَقَع فِّي ُحْفَرٍة مِّ ْيَطاَن َأْن َيْنزَِّع فِّي َيدِّ  .(4)َفإِّنَُّه ال َيْدرِّي َلَعلَّ الشَّ

 الفتن: إثارة  -

 
(، والبيهقي في المدخل إلى  1892, 1626(، وابن عبد البر في جامع بيان العلم )1/58أخرجه الدارمي في سننه ) (1)

 (.186السنن الكبرى )
 (.200، 4/199إعالم الموقعين ) (2)
 (. 5003أخذ الشيء على المزاح )( كتاب األدب، باب: من ي2/719أخرجه أبو داود ) (3)
( 4/2020(، ومسلم )7072))من حمل علينا السالح(( ) ( كتاب الفتن، باب: قول النبي 13/26أخرجه البخاري ) (4)

 (.2617-126كتاب البر والصلة، باب: النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلم )

https://www.masrawy.com/news/Tag/231165/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/231165/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/231165/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/231165/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/20555/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/20555/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8#bodykeywords
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يهدف المغرضون من وراء إثارة الفتن والوقيعة بين المسلمين إلى  إضعاف جهود  
المسلمين واستنفاذ طاقاتهم، وذلك بإثارة األمور الخالفية وتضخيمها، حتى تكون بمثابة 
سالح للتفرقة بين أفراد األمة المسلمة، ومما يؤسف له أن المسلمين في أحيان كثيرة لم 

الم ما يحصنهم، ويجعلهم في مأمن من هذا األمر، حيث أوضح القرآن  يتعلموا من اإلس
َشلُوا  ﴿لهم أن نتيجة التنازع والخالف دائما هي الفشل والضياع، قال تعالى:   َوََل تَنَاَزُعوا فَتَفأ

اِبرِينَ  الصه َمَع   َ نه اَّلله
ِ
ا وا ۚ  ِِبُ َواصأ ِرُُيُُكأ ۖ  َهَب  الفكر ، ولالنحرافات  (1) ﴾َوتَذأ آثارا خطيرة في  الفكرية 

والدين واألخـالق، فاألفكار المنحرفة والمتطرفة ذات تأثير كبير في إحداث صراعات 
دينية وفتنة طائفية داخل المجتمع بين مختلف طوائفه وطبقاته؛ مما يـؤدي إلى العداوة 

 .(2) للمجتمعوزيادة العنف، وربما إلى حرب أهلية تؤدي إلى اإلخالل بالتركيبة السكانية 

 اإلخالل بأمن المجتمع: -

من خطورة االنحراف الفكري المساس بأمن المجتمع، ومن نتاج ذلك ارتكبت الجرائم  
التي أضرت بالمصالح العامة والخاصة، ولهذا رأينا أن الفقه اإلسالمي قد عالج كافة 

ل من تسول الجرائم التي تمس أمن المجتمع، وتزلزل كيانه، فقد وضع العالج النافع لك
َ َوَرُسوَُلُ  ﴿له نفسه المساس بحقوق اآلخرين من خالل قوله تعالى:   اِربُوَن اَّلله يَن ُُيَ ِ هَما َجَزاُء اَّله ن

ِ
ا

نأ ِخََلٍف أَ  ُجلُهُم ميِ َع َأيأِدُِّيمأ َوَأرأ هُبوا َأوأ تُقَطه ا َأن يُقَتهلُوا َأوأ يَُصل ِض فََساد  َرأ َن ِِف اْلأ َعوأ ِِلَ  وأ يُنَفوأ َويَسأ ِض ۚ َذَٰ َرأ ا ِمَن اْلأ

نأَيا ۖ َولَهُمأ ِِف اْلأ ِخَرِة عََذاب  َعِظي   ي  ِِف ادلُّ لَهُمأ ِخزأ
. ونظًرا لما تتسم به الجرائم اإلرهابية الناتجة (3) ﴾ 

عن الفكر المنحرف من الشراسة والقسوة التي تنعكس آثارها على أمن المجتمع، ومن  
الخطورة التي تستلزم التصدي لها بما يتناسب مع ثم أصبحت تمثل درجة عالية من  

حجم هذه الخطورة لحماية المجتمع من اآلثار المدمرة لتلك الجرائم، ولهذا فإن محاولة 
اإلخالل بأمن المجتمع المسلم، عن طريق ارتكاب جرائم القتل أو النهب، أو حتى إرهاب 

ة الشرعية محاربة هلل ورسوله، الناس، ونزع الشعور باألمن من نفوسهم، يعتبر من الناحي 
 .تستوجب إقامة الحد 

 
 . 46سورة األنفال آية:  (1)
 (.17ينظر: موقف اإلسالم من اإلرهاب، محمد عبد هللا العميري، ص ) (2)
 .34، 33سورة المائدة اآليتان:  (3)
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وتؤدي األعمال التخريبية الناتجة عن االنحرافات الفكرية إلى اإلضرار بسمعة الدولـة، 
وهيبـة قوانينها وأنظمتها، وتهديد الحرية واالستقرار فيها، وإحداث الضعف في مختلف 
األجهـزة والجماعات والقوى السياسية فيها، مما يؤدي إلى شل حركة الدولة سياسيًّا، وإن  

افات الفكرية تتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية على مختلف األصعدة مكافحة االنحر 
في الدولة، ذلك أن هذا العمل يشكل قضية تهم المجتمع بأسره، وظهورها يؤدي إلى 
مما  والممتلكات؛  األنفس  على  بالخوف  والشعور  الطمأنينة،  وانعدام  االسـتقرار،  عدم 

أنة المواطنين والحد من انتشار جرائم  يتطلب من الدولة مضاعفة جهودها األمنية؛ لطم
 أخرى في المجتمع. 

 هدم االقتصاد الوطني:  -
والموارد   المتاحة  الطاقات  كامل  استغالل  الدولة  في  االقتصادية  التنمية  تتطلب 
الطبيعية فيهـا، وتشغيل رؤوس األموال، والعمل على التبادل التجاري، وتشجيع السياحة 

والزراع  والتجارة،  االنحرافات والصناعة،  نتيجة  االقتصادي  االستقرار  يتهدد  وعندما  ة، 
الفكرية التي تتسبب في انتشار العنف والتخريب واألعمال اإلرهابية، فإن ذلك يؤثر على 
معدالت اإلنتاج فيها، ويهددها بالتضخم، وترتفـع تكـاليف اإلنتاج، وتنخفض قيمة عملة 

ولهذا كله فإن خطورة االنحراف   ي للدولة،الدولة مما ينعكس سلًبا على البناء االقتصاد 
الفكري يعد خروًجا عن المنهج التشريعي لإلسالم، بكل مضامينه وبجميع محتوياته، 
فاالنحراف ال يتماشى مع الغايات الحقيقية، واألهداف الفعلية التي من أجلها َخَلَق هللُا 

لكريم االنحراف ذمًّا شديًدا،  تعالى اإلنساَن، ليجسدها في واقع الحياة، وقد ذمَّ القرآن ا
وهو ما ينبهنا إلى الخطورة الحقيقية لهذا االنحراف على الفرد والمجتمع، والتي تستدعي 
ذمه، وتستأهل قدحه، فانحراف اإلنسان َسْيٌر في غير المسار الطبيعي، وانطالٌق أهوج 

 يلقى اإلنسان به حتفه في النهاية. 
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 كري وأثره على التنمية المستدامة. المبحث الثاني: عالج االنحراف الف
إن من أهم سبل عالج االنحراف الفكري من منظور الفقه اإلسالمي، وتأثير ذلك 

 على التنمية المستدامة ما يلي:
التعريف بأهمية التنمية المستدامة في المنظور اإلسالمي وأنه توفير متطلبات    -1

روحية، بما في ذلك حق اإلنسان في كل البشرية حاليًا ومستقباًل، سواء أكانت مادية أو  
عصر ومصر في أن يكون له نصيب من التنمية الُخلقية والثقافية واالجتماعية، وهذا  
 ُبعد مهم يحتاج لتوافر الجهود وإبعاد ما من شأنه إبعاد المجتمع وإشغاله عن مصالحه. 

أسباب    -2 عرض  وتكثيف  تبسيط  في  الشرعي  العلم  وهيئات  مؤسسات  تعاون 
 نحراف الفكري وسبل عالجه من منظور الفقه اإلسالمي.اال

تعاون الهيئات الدعوية والمنابر اإلعالمية في وضع مناهج وبرامج لنشر الوعي    -3
 للتحصين من االنحراف الفكري من منظور الفقه اإلسالمي.

االنحراف   - 4 بقضايا  تعنى  وإلكترونية  ورقية  متخصصة  علمية  مجالت  إصدار 
 ر الفقه اإلسالمي.الفكري من منظو 

إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية تمكن الطالب من التعرف على فعاليات الندوات   -5
 وحلقات النقاش من منظور الفقه اإلسالمي.

إنشاء مراكز إرشادية تقدم االستشارة والتوجيه إلى الحلول الواقعية في مواجهة   -6
 االنحراف الفكري من منظور الفقه اإلسالمي. 

ار مناهج دراسية تقوم على التعريف بأسباب االنحراف الفكري ومظاهره وآثاره،  إقر   -7
الفقه  كليات  على  له  والتأصيل  الشرعي  حكمه  وبيان  اإلسالمي،  الفقه  منظور  من 

 اإلسالمي. 
وتنمي   - 8 الفكري،  االنحراف  من  الشباب  التي تحصن  والفعاليات  األنشطة  دعم 

 ينفع وال يضر أو يهدر الوقت والطاقة.  لديهم مهارات شغل أوقات الفراغ فيما
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إنشاء مراكز يشرف عليها المتخصصون من أهل العلم الشرعي وعلوم التربية    - 9
الفكري  باالنحراف  الصلة  ذات  للنوازل  العلمي  بالتبيان  تعنى  النفس،  واالجتماع وعلم 

 ورصد ظواهر االنحراف وحصارها والقضاء عليها في مهدها.
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 الخاتمة

تكشف البحث عن نتائج؛   – بحمد هللا وعونه    –تمت للبحث دراسة مباحثه  بعد أن است
 يمكن إجمال أبرزها فيما يلي:

أن مفهوم التنمية المستدامة في اإلسالم أكثر شمواًل، فالنظرة اإلسالمية الشاملة   -1
 للتنمية المستدامة توجب أالَّ تتم هذه التنمية بمعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية.  

التعرف على أسباب االنحراف الفكري ومظاهره ومخاطره، والبحث واالستقصاء   -2
في طرق المواجهة مع االنحراف الفكري وسبل عالجه وتالفي آثاره الضارة على التنمية 

  المستدامة.

تحفيز جامعاتنا ومعاهدنا العلمية نحو توجيه عناية الباحثين إلى دراسة جوانب   -3
الفكري وقضاياه المتداخلة، بمزيد من دعم األبحاث العلمية التي تتخذ من هذه االنحراف  

القضايا موضوعات لدراستها ورصد مظاهرها والمقترحات القابلة للتطبيق بشأن آليات 
 وسبل التصدي لها وعالج آثارها. 

ضرورة تفعيل دور الجامعات والمعاهد العلمية في التفاعل المجتمعي، من خالل    -4
وبرامج تثقيفية وقوافل علمية تجوب مراكز التجمعات العمرانية والسكانية، والسيما خطط  

تلك التي تفتقر إلى ما يكفي من دور العلم، للتوعية بمشكلة االنحراف الفكري وآثاره  
 الضارة على التنمية المستدامة، وإقامة حوار مجتمعي حول قضاياه المتداخلة. 

مية بمختلف أنواعها لخطر االنحراف الفكري وأثره ضرورة انتباه المنابر اإلعال  - 5
علمًيا   السلبي مدروسة  توعية  ببرامج  مجابهته  إلى  وتوجهها  المستدامة،  التنمية  على 

النقاش  ومداومة  وعرضها،  لطرحها  األوقات  أفضل  واختيار  وفقهيَّا،  ومؤصلة شرعيًّا 
 حولها.
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  األعظمي،   الرحمن  حبيب :  تحقيق  الحميدي،  بكرأبي    الزبير  بن  هللا  لعبد   المسند،

 بيروت. المتنبي، مكتبة، العلمية الكتب  دار
  موسى :  تحقيق  البوصيري،  بكر   أبي  بن  ألحمد   ماجه،  ابن  زوائد   في  الزجاجة  مصباح 

 . اإلسالمية الكتب  دار عطية،  علي عزت  علي، محمد 
الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن المقري  

 . تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، مصر، القاهرة، د.ط، د.ت 
 بن أبي شيبة،   محمد   بن  هللا  عبد   للحافظ  واآلثار،   األحاديث   في  ابن أبي شيبة  مصنف

 (.1) ط بيروت، الفكر، دار
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العربي، المغني البن قدامة، عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، دار إحياء التراث  
 . م1985(، 1بيروت، ط )

المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، ألبي الخير  
 م. 1956محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، دار األدب العربي للطباعة، 

للنشر  البيان  دار  العزيز محمد عزام،  عبد  الفقهية،  القواعد  في  الشرعية  المقاصد 
 م. 2001القاهرة، والتوزيع، 

مقاصــد الـشريعة اإلســالمية في حفــظ المــال وتنميتــه دراســة فقهيــة موازنــة، محمــد  
 هـ.1420ســعيد بــن مقرن، جامعة أم القرى، 

للنشر  دار سحنون  الطاهر بن عاشور،  للشيخ محمد  الشريعة اإلسالمية،  مقاصد 
 م. 2006- هـ 1427والتوزيع، ودار السالم للطباعة والنشر، 

للفكر   العالمي  المعهد  العالم،  حامد  يوسف  اإلسالمية،  للشريعة  العامة  المقاصد 
 م. 1993،  2اإلسالمي، ط

الوالء والبراء بين الغلو والجفاء، د. الشريف حاتم بن عارف العوني، كتاب دعوة  
 م. 2006مكة   -206الحق، رابطة العالم اإلسالمي، العدد 

RICHARD JESSOR; society; personality; & deviant behaviour; 
Holt; Rinehart & Winston; Inc;  1968 .م 
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 النظم اإلسالمية واإلسهامات الشرعية  

 وأثرها في نجاح التنمية المستدامة 
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 البحث األول  

 العقيدة اإلسالمية وأثرها 

 التنمية المستدامة في تحقيق  
 عرض وتحليل. 

 رجب محمود خضر سعيد 

 أستاذ العقيدة والفلسفة 

 بكلية أصول الدين بالقاهرة
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 مقدمة 

فقد ظهر في عصرنا   بسم هللا، والحمد هلل، والصالة والسالم على خاتم رسل هللا، وبعد:
وقد وضعت له تعريفات، وعقدت ألجله المؤتمرات، وتبنته   مصطلح "التنمية المستدامة"

 .أكثر الحكومات 

فكر اإلسالمي؟ وهل لعقيدة اإلسالم لهذه التنمية وجود في الوهنا طرح سؤال: هل يوجد  
 أثر في تحقيقها؟ ..  

األسئلة وغيرها بالقاهرة(قررت    ولإلجابة على هذه  الدين  الحبيبة )أصول  عقد   كليتنا 
 . التنمية المستدامة في الفكر اإلسالمي" تحت عنوان: " ،العلمي الثالث  هامؤتمر 

، فكان هذا  صييتعلق بتخّص   حث بب ر،  متالمشاركة في هذا المؤ في  ت رغبتي  وقد اشتدّ 
 : عرض ونقد"التنمية المستدامة" العقيدة اإلسالمية وأثرها فى  البحث المتواضع:

 وثالثة مباحث، وخاتمة : مقدمة،على  هذا البحثُ  وقد اشتمل

 في عرضه .  بعموضوع البحث، ومحتوياته، والمنهج المتّ ن ا بيي ف :المقدمة

 . الحاجة إليها ومدى بالعقيدة وأركانها وأهم خصائصهاف يعر ي التف المبحث األول:و 

 أهدافها.أسسها و و  أركانهاو بالتنمية المستدامة   في التعريفالثاني: و 

  .التنمية المستدامةفي تحقيق  اإلسالمية بيان أثر العقيدة في والثالث: 

  وفيه مطالب ثالثة:

 .  العقيدة اإلسالميةاألركان األساسية للتنمية المستدامة في ضوء األول: 

 . في ضوء العقيدة اإلسالميةأسس التنمية المستدامة والثاني: 
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 في تحقيق أهداف التنمية.  اإلسالمية أثر العقيدةوالثالث: 

 والخاتمة: في ذكر أهم نتائج البحث، وما يراه الباحث من توصيات.  

تي والنبوية ال النصوص القرآنية ع، وذلك بتتبّ الوصفي هذا، وسأعتمد المنهج االستقرائي
، ومن ثم عرضها، المستدامة  أثر العقائد اإلسالمية في تحقيق األهداف التنموية تظهر  

ا شيرً ، وموغيرهم، في هذا اإلطار وتحليلها، مستفيًدا، في ذلك، مما كتبه علماء اإلسالم
 .. المذكوري تاريخهم؛ إلبراز األثر  تطبيقية، للمسلمين، ف أمثلة إلى

إن  إال  ،  اإليجازمع    بقواعد البحث العلمي المعروفة،  ، في العرض والتحليل،  وسألتزم
  إلى التطويل..  دعت الحاجةُ 

 ي إلتمامه، بفضله وإنعامه..فاهلَل أسأل أن يوفقن 

 كتبه :                                                                

 رجب محمود خضر سعيد 

 أستاذ العقيدة والفلسفة                                                        

 بكلية أصول الدين بالقاهرة 
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 ..أركانهابيان و  التعريف بالعقيدة اإلسالمية المبحث األول:

لغة:      وجمع   ق،والتوثي اإلحكام  الربط و و   شدّ اليدل على  الذي  د(  قْ عَ ال)من    العقيدة 
قدة عُ ه. واله وإبرامُ شيء: وجوبُ   وكلِّّ   دة النكاحِّ قْ وعُ   (1)  الحل.  : نقيُض والَعْقدُ   أطراف الشيء،

 . ؛ ألنه صار له عقيدة (2) عنه على كذا فال ينزعُ ه  قلبَ  دَ قَ وعَ  .ه: إيجابُ في البيعِّ 

 ،اإلنسان  صدق بهااألمور التي ي ويراد بها:    تطلق كلمة "العقيدة"  العقيدة في االصطالح:و 
 ..(3) ويعقد عليها قلبه ، بحيث تصير عنده أحكاًما ال تقبل الشك 

، في الدين  الجانب النظري   يقصد بهاف:  (4)في االصطالح الشرعي  اإلسالمية وأما العقيدة  
إيماًنا ال يرقى إليه شٌك، وال  الذي يطلُب اإليماُن به، أواًل وقبل كل شيء،    ،اإلسالمي

: ويسمى األول: أصول الدين، ويسمى اآلخر  ،يالعمل  الجانب   هقابلوي  .  (5) تؤثر فيه شبهةٌ 

 

 ، ت: عبد السالم هارون، 86/  4ينظر : مقاييس اللغة، البن فارس، مادة )عقد(  (1) 
: عبد  ، ت169 - 165/ 1م. واحملكم واحمليط األعظم، البن سيده )1979 -هـ  1399الناشر: دار الفكر، 

م. ولسان العرب، البن   2000 -هـ   1421، 1بريوت، ط –احلميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 
هـ. واملفردات ف غريب القرآن، للراغب  1414،  3بريوت، ط –( الناشر: دار صادر 300-296/ 3منظور )
 . هـ 1412، 1بريوت، ط -( بتصرف، ت: صفوان عدانن، الناشر: دار القلم 576)ص: 

  – 3/296ولسان العرب، البن منظور )  .86/ 4ينظر : مقاييس اللغة، البن فارس، مادة )عقد(   (2) 
297 .) 

  –( الناشر: املكتبة العلمية  421/ 2مادة )ع ق د( )  ،للفيومي ،ينظر: املصباح املنري ف غريب الشرح الكبري (3) 
 (  الناشر: دار الدعوة. 614/  2بريوت، بدون اتريخ. واملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة،  )

لتشديد، ف    (4)  لفعُل "عقد" ابلتخفيف وا لسنة، وإمنا ورد ا لعقيدة" ف القرآن وا مل ترد كلمة "ا
ْت أ   د  ه تعاىل: )ع ق  ( ]النساء:  قول ْم ُك ُن ا (]املائدة/  33ْْي ان  أْل ْْي ُُتُ ا ْد ا ع قَّ  . [ 89[ )ِب 

بتصرف، الناشر: دار   9اإلسالم عقيدة وشريعة، لفضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر حممود شلتوت، ص  (5) 
 الشروق، بدون اتريخ. 
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الفروع بـ عن العقيدة بـ "اإليمان" وعن    ، في كثير من آياتِّه،وقد عبر القرآن  ..فروعه
 .."العمل الصالح"

وليس مهمته تنظيم عالقة اإلنسان بربه ومن هنا نعلم: أن اإلسالم ليس عقيدة فقط،  
وأساسه الدين  تمثل أصل  هو: عقيدة  وإنما  إلى جميع فقط،  اإلنساَن  توجه  وشريعة   ،

 .نواحي الخير في الحياة

ذلك كما ال ازدهار لها إال في ظلها؛  إال بوجود العقيدة،    ال وجود للشريعة في اإلسالمو 
والعمل  قوانينها،  ومراعاة  الشريعة،  باحترام  توحي  التي  المعنوية  القوة  هي  العقيدة  أن 

 .  (1)  بموجبها، دون الحاجة إلى أي قوة من خارج النفس

، وال يكتمل اإليمان  باألشجاروعليه فالعقيدة والشريعة كالهما مرتبط باآلخر ارتباط الثمار  
 ..بالشريعةإال باإلتيان 

 :ستة أركاناإلسالمية تقوم على العقيدة و 

 . ، والمعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا.تعالى باهلل يمانأواًل: اإل

ثانًيا: المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة، وما فيه من قوى الخير التى تتمثل فى المالئكة، 
باألولين ونتعاون  حتى نتشبه    التى تتمثل فى إبليس وجنوده من الشياطين، وقوى الشر  

 ..معهم على الحق والخير، ونحذَر كيَد األخيرينَ 

والنظم    بكتب هللا التى أنزلها لتحديد معالم الحق والباطل، والخير والشر،   اإليمانثالًثا:  
بالسير   ون يصلو ؛  صالحهمالتي ارتضاها هللا لعباده، مما يناسب استعدادهم، وتقضى به م

 ..ى واألدبى.المادّ  معليه إلى كماله 

 

 .11  –  10ينظر: املصدر السابق ص  (1) 
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بأنبياء هللا ورسله الذين اختارهم ليكونوا أعالم الهدى، وقادة الخلق إلى   يمانرابًعا: اإل 
 ..بهم ون بأخالقهم، ويتأسون تخلق الناُس خطاهم، ويترسمَ حتى ي ؛ الحق

  .باليوم اآلخر، وما فيه من بعث وجزاء، وثواب وعقاب وجنة ونار.  : اإليمانخامًسا

 أقوى باعث على فعل الخير، وترك الشر.  وهذا اإليمان يعّد، بحٍق،

د  زوّ مما ي  .الذى يسير عليه نظام الكون فى الَخلق والتدبير.  ،ِّ ردَ بالقَ   اإليمانسادًسا:  
قابِّ   (1)، وتصغر دونها األحداث الجسام.والصعابِّ  المرء بقوى وطاقات تتحدى كل العِّ

 خصائص العقيدة اإلسالمية:

 ها: أهمّ  لها آثارها الكبيرة على أصحابها، من ،ةعدّ  تمتاز العقيدة اإلسالمية بخصائص 

 ..العقائد األخرى   غموض، كما فيال  و فيها  تعقيد    : فال الوضوح والبساطة ▪
ََك  ﴿   لفطرة:موافقة ا ▪ َافَأَِقمأ َوْجأ هِِت فََطَر النهاَس عَلهَيأ ِ ال َرَت اَّلله يِن َحِنيف ا ِفطأ ِ   ﴾ ِللي

 ( 2)وفي الحديث: »كل مولود يولد على الفطرة.. « [30]الروم: 
ومقدِّّ دَ مؤيَّ أنها   ▪ بالعقل،  لمخالفيها:ة  تقول  له:  ُكنأُُتأ  ﴿   ره  نأ 

ِ
ا َهانَُُكأ  بُرأ َهاتُوا 

 لتقليد.. وترفض ا [64والنمل: . 111]البقرة:  ﴾َصاِدِقيَ 
 .. ة: فال إفراط فيها وال تفريطالوسطيّ  ▪
 ..لوال تتبدّ  رتغيّ : فهي عقيدة ثابتة ال  تالثبات  ▪
مصدرها هللا، العالم بكل شيء، والقادر على كل شيء،   ة المصدر:انيّ ربّ  ▪

   ..والمالك لكل شيء

 

، الناشر: دار الكتاب العريب  8. والعقائد اإلسالمية، لسيد سابق ص: 18  -17ينظر: املصدر السابق، ص   (1) 
 اتريخ.  بريوت، بدون –

 ( وغريمها. 2658)  - 22(. ومسلم  4775( و)1385أخرجه البخاري، برقم )  (2) 



127 
 

 بحال..نقص فيها  : فاللامكال ▪
 والتطبيق ..ر ة في التصوّ الشموليّ   ▪

 اندثرت  لها العليا، وإال ثُ تستمد منها مُ  د صحيحةائعقواألمم في حاجة ضرورية إلى 

 قد استندت جميع المجتمعات التي قامت حتى اآلن إلى مثال و   قاء،ولم يكتب لها طول ب
النّ  إخضاع  قادٍر على  وهذه  عاٍل  قد اضمحلّ فوس،  المثل المجتمعات  عاَد  أن  بعد  ت 

  (1)عها يخضِّ األعلى ال 

والنّ له  ين  لدّ وا القلوب  على  وتأثيرسلطان  واألحاسيس،    فوس،  المشاعر  يكاد على  ال 
، ورجال ءوالحكما  ن الوسائل التى ابتكرها العلماء،يدانيه فى سلطانه وتأثيره شىء آخر م

 التربية. 

غرس العقيدة فى النفوس، هو أمثل طريقة إليجاد عناصر صالحة تستطيع أن تقوم و 
كبير بنصيب  وُتسهم  الحياة،  فى  كاماًل  "التنمية   بدورها  وإحداث  األرض،  إعمار  في 

منها، أمة من األمم، هللا ، لم ُيْخل ة خالدةت العقيدة عامّ كان ولهذا  ؛المستدامة" المأمولة
 . يهامن رسول يدعو إلال و 

 وأركانها وأهدافها  التعريف بالتنمية المستدامةالمبحث الثاني: 

في القرن    بدأ مصطلح "التنمية المستدامة" في الظهور على يد مزارعي الغابات األوربية
؛ الستخدامه في ؛ حيث كثر قطع شجر الغابات نيّ الثامن عشر والتاسع عشر الميالديّ 

مة" ا.. وهنا جاءت فكرت "الغابات المستد وإنشاء المصانع واألثاث   بناء المساكن والتدفئة

 

ترمجة: عادل زعيرت، الناشر: دار املعارف،   ، 195ينظر: السنن النفسية لتطور األمم، لغوستاف لوبون، ص  (1) 
 بدون اتريخ. 



128 
 

تتمثّ  التوسّ ل  والتي  الست في  الغابات؛  استزراع  في  الشّ ع  وذلك  خالف  المقطوع،  جر 
 ( 1)..نمية تكون مستدامةوبالتالي: التّ  للمحافظة على ديمومة الغابات،

 كما يقول ابن   - النون والميم والحرف المعتلو"   مصدر "نمَّى" :في اللغةالتنمية و 

 . وكثَّره زاَده  أي:    ،تقول: نمَّى إنتاَجه،    (2)"على ارتفاع وزيادة.  أصل واحد يدلّ     -فارس
 . (3)أشبع وقوَدهارفعها و  ، أي:نمَّى الّنارَ و 

بخلق   :أي(  ال تمثلوا بنامية هللا):  األثر  وفي.  ماء: الريع. والنامية من اإلبل: السمينة.والنّ 
 (4) إذا زاد وارتفع. ى الشيءُ مَ هللا ألنه ينمي، من نَ 

 ، أو التأّنيالذي يعني:  (5)فاسم مفعول من الفعل المتعدي »استدام«. تدامة"س  وأما "الم  

 

)حبث منشور أوالين، نشرته مكتبة نور،   2ينظر: التنمية املستدامة بني النظرية والتطبيق، لعز الدين آدم، ص  (1) 
 /(. https//www.noor-book.comرابط 

( ت: زهري عبد احملسن،  885(. وقارن: جممل اللغة، البن فارس أيًضا )ص: 479/ 5مقاييس اللغة )   (2) 
 م  1986، 2، ط بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة 

( الناشر: عامل 2289/  3) ، د: أمحد خمتار ومعجم اللغة العربية املعاصرة .( 342/ 15ينظر: لسان العرب )  (3) 
( ت: حممد ابسل، الناشر: دار الكتب 306/ 2م. وقارن: أساس البالغة، للزخمشري )2008،  1الكتب، ط

 م. 1998، 1بريوت، ط -العلمية

( ت: حممد عوض، الناشر: دار  371/ 15( وهتذيب اللغة، لألزهري )342/ 15ينظر: لسان العرب )  (4) 
 م. 2001،  1بريوت، ط –إحياء الرتاث العريب  

يرى د." أمحد خمتار" أن وصف التنمية ابملستدامة مرفوض؛ جمليء الوصف من الفعل الالزم بصيغة اسم    (5) 
لكنه   .ن الوصف منه بصيغة اسم الفاعل" املستدْية"املفعول، وقد ورد الفعل »استدام« ف املعاجم الزًما؛ وبذا يكو 

يقرر أنه ْيكن تصويب املثال املرفوض ابعتباره اسم مفعول من الفعل املتعدي »استدام«. الذي ورد متعدًًي بنفسه  
 . م[ 2008( الناشر: عامل الكتب، القاهرة، 693/ 1ف بعض املعاجم. ]ينظر: معجم الصواب اللغوي ) 
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 (1).ليم فدا ،عجلأتولم ، رفقت به ى:أتقول: استدمت األمر،  .الَدوام َطَلب 

ها به : التنمية التي يطلب القائمون بها دوامَ   وعليه، فوصف التنمية بالمستدامة يقصد 
، المستمرة   ، فهي بمعنى: التنميةلها  وام واالستمرارها، أو يعملون على تحقيق الدّ استمرارَ و 

مات ناجحة ثابتة تكفل لها االستمرار. أي:  .(2)  التي تتوفَّر لها مقوِّ

 تعريف "التنمية المستدامة" في االصطالح: 

ة، في يونيو  بمدينة " ريودي جانيرو" البرازيليّ تدامة  نمية المسْ ة للتّ دوليّ ة  قمّ   ُعقِّدت أولُ 
: أن اإلنسان هو  هاأهمّ   ( قرارا ، كان27م،  وقد أسفرت القمة عن تبني )1992عام  

 : بعضها(3)،تعاريف مختلفة للتنمية المستدامةوضُع  ة  في هذه القمّ   نمية. وقد تمّ محور التّ 
التجدّ ز ع، وبعضها ركّ الً والبعض اآلخر جاء مطوّ ،  جاء مختصًرا ة  د وقابليّ لى جانب 

البيئة، وبعضها على:  ، وبعضها  راالستمرا كيفية المحافظة على: عدم تعارضها مع 
 . (4) على الموارد الطبيعية

 ، وهو:  وأكتفي، هنا، بذكر واحد منها، أراه أكثرها شمواًل وجمًعا لمحاورها المختلفة

 

  ، بريوت -( الناشر: مؤسسة الرسالة  1108ينظر: القاموس احمليط، للفريوز آابدي، مادة )دوم( )ص:  (1   )
(. وخمتار الصحاح،  303/  1وأساس البالغة )  .(316/ 2م. و مقاييس اللغة )  2005 -هـ  1426، 8ط

 م. 1999، 5بريوت، ط - الدار النموذجية  - ( الناشر: املكتبة العصرية 109للرازي )ص: 
 بتصرف يسري. ( 2290/  3 )  معجم اللغة العربية املعاصرة  (2) 

مصدر سابق. و"التنمية املستدامة   ، 1ينظر: التنمية املستدامة بني النظرية والتطبيق، لعز الدين آدم النو، ص (3) 
، حبث مقدم مللتقى اسرتاتيجية احلكومة ف القضاء على  4ومتطلبات حتقيقها"، د.عبد الرمحن حممد احلسن، ص

 م.  2011جامعة املسيلة، ،البطالة وحتقيق التنمية املستدامة

 . 5  - 4ينظر : التنمية املستدامة بني النظرية والتطبيق ص    (4) 



130 
 

مل مختلف أنشطة المجتمع، باعتماد نمية المتوازنة التي تشْ هي التّ   تدامة:المس  نمية الت  "
، أفضل الوسائل؛ لتحقيق االستثمار األمثل للموارد المادية والبشرية في العمليات التنموية

اإلنتاج في  العدالة  مبادئ  توز   واعتماد  وعند  الرفاهية   يعواالستهالك  لتحقيق  العوائد؛ 
 ( 1) "القادمةجيال أو بمصالح األالطبيعة ضرار بإ دون  لجميع أفراد المجتمع،

   ،والعدالة ،والشمول ،التوازن  هي: وعليه: فاألركان األساسية للتنمية المستدامة

 .واإلنسانية ،والكفاية

 :  هيتنمية المستدامة أهداف ال وأهم

 . والجوعالقضاء على الفقر  .1
   فاه في المجتمع.، وزيادة الرّ مو االقتصاديورفع معدالت النّ  .2
 . جتماعيةاالعدالة المساواة و التحقيق   .3
 حسين الخدمات التعليمية والصحية. ت  .4
 . (2)  والموارد الطبيعية البيئة المحافظة على  .5

ول، وكذلك استعداد ة للدّ من وجود إرادة سياسيّ   ال بدّ أنه  نمية المستدامة"  "التّ   خبراءيذكر  و 
يجب أن تساهم    ةة مجتمعيّ تدامة عمليّ نمية المسْ ، فالتّ لدي المجتمعات واألفراد لتحقيقها

 . .(3) متناسق  الفئات والقطاعات بشكلٍ  فيها كلّ 

 توفير  نمية  تّ راد من الحيث يُ  ،ووسيلةً  هدًفا  ،اإلنسان ستدامة: هونمية المُ حور التّ وم

 

 . 6املصدر السابق ص   (1) 
 ، مصدر سابق.  7ينظر: "التنمية املستدامة ومتطلبات حتقيقها" للدكتور عبد الرمحن حممد احلسن، ص   (2) 
ومفاهيم التنمية املستدامة من منظور إسالمي، إلبراهيم حممد جرب،   .13  - 12ينظر: املصدر السابق ص   (3) 

 م 2008، مارس 6عدد ، ال2008الناشر: جملة احتاد جامعات العامل اإلسالمي ابملغرب، اجمللد 
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   األساس في بناء هذه التنمية. - في الوقت نفسه -هوو ، الحياة األفضل له

 المبحث الثالث: أثر العقيدة اإلسالمية في تحقيق "التنمية المستدامة"

 في ضوء العقيدة اإلسالمية:  األركان األساسية للتنمية المستدامة: المطلب األول

 ة أركان، تقوم على عدّ ستدامة  نمية المُ التّ   عرفنا ، في المبحث الثاني من هذا البحث، أنّ 
( وهذه األمور هي ما تمتاز به عقيدة واإلنسانية  والكفاية  )التوازن والشمول والعدالة  هي:

  ..أصحابها عليه اإلسالم وتحثّ 

<cc>  العقيدة  فمف التوازن في  ي شامل  ةاإلسالميهوم  التوازنات ، حيث  شمل 
 ة  المعروف

، نتاج، أو بين العرض والطلب التوازن بين عوامل اإل مثل  ،  ي في الفكر االقتصادي المادّ 
يشمل أيًضا ، و القادمة..إلخ  يل الحالي واألجيالأو بين المناطق والواليات، أو بين الج 

 .. نيا واآلخرة والدّ  وحوازن بين المادة والرّ مثل : التّ توازنات أخرى، 

غى فال يطْ   ياه وآخرته،وبين دنْ   ه،بات جسده وروحبين متطلّ طالب بأن يوازن  فالمؤمن مُ 
  جانب منها على جانب..

ة نفسها، فال تنمي قطاًعا وازن بين القطاعات االقتصاديّ ودولة اإلسالم مطالبة بأن ت 
واألرياف، وال تقدم التحسينات   ، أو تنمي المدن على حساب القرى على حساب قطاع آخر

 .(1)ات ات أو الحاجيّ )الكماليات( على الضروريّ 

 

جدة،   -، الناشر: شركة عكاظ99ينظر: املذهب االقتصادي ف اإلسالم، حملمد شوقي الفنجري، ص (1) 
 م.  1981
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<cc>  ةالعقيدة اإلسالميّ   ةنمية فهي داخلة تحت شموليّ ة في التّ يّ الشمولأما  و ،
 تي  الّ 

 يمكن معالجة قضايا   الفوعليه:  ،وماهو روحيّ  الفصل بين ما هو ماديّ  تعرف ال

ة التعبير وال  من حريّ ، فال يعقل أن تحدث تنمية تْض ةديّ وجيهات العقنمية بعيًدا عن التّ تّ ال
تضمن لقمة العيش للفقراء )كما في النظام الرأسمالي( وال تنمية تضمن الخبز للفقراء 

مبدأ   ظام االشتراكي( بل إنّ والمعوزين وال تضمن حرية التفكير والمبادرة )كما في النّ 
ة كن وصحّ بس ومسْ كل وملْ ة من مأْ ة الماديّ ريّ مول يضمن تحقيق الحاجات الضرو الشّ 
نمية ترتبط الي فإن منطلقات التّ ة، وبالتّ ذا ممارسة الشعائر الدينيّ وك  ،وحرية التعبيرفيه  وترْ 

 .  (1)ديةنطلقات العقَ ارتباًطا وثيًقا بالمُ 

 :اإلنسانز بها ة التي يتميّ العالقة الثالثيّ  في ةة اإلسالميّ د يعق ة الشموليّ  ىكما تتجلّ 

ة ظم الوضعيّ وعالقته بأخيه اإلنسان. على عكس النّ بيعة، ، وعالقته بالطّ عالقته بخالقه
 . ما األخيرتان فقط()وه ةالتي تنطلق من العالقة الثنائيّ 

إال له، وال    وال يذلّ ة،  ه اإلنسان بخالقه، على قدر طاقته البشريّ يتشبّ ففي العالقة األولى:  
 كريًما أمام من سواه ..ا يقصد بعمله إال وجهه، مما يجعله حرًّ 

سيًدا   اإلنسان  يكون  الطبيعة(  )مع  األخرى  العالقة  المسخّ وفي  الكون  لخدمته في  ، ر 
 .. مورادها، ويحافظ عليهامن  يسعى إلعمار األرض ويستفيد ف

 ، في الخير،معهم  ، ويتعاون اس النّ د البعد األخالقي في تعامله مع  يتجسّ وفي الثالثة:  
 ( 2). إلخة والعدالة والمساواة ..دئ الحريّ .. وهنا تظهر مباشباع حاجاتهإل

 

 .ينظر: املصادر السابقة نفس الصفحات (1) 
 . 480ينظر: التنمية املستدامة من منظور إسالمي ص  (2) 
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 ما جاء به   فهيوالتكافل االجتماعي،  والمساواة العدالة  ئد امبتحقيق  وأما 

   عدالة التوزيع،تضمن  عظيمة،  ليات وفق آ بتحقيقه، ف المسلمون لِّّ وكُ  ،اإلسالم

أي: أثبت العدل   [7]الرحمن:    ﴾َوَضَع الأِمزَيانَ ﴿ :على عباده بأنههللا    قد امتنف  (1) .  والمساواة 
ا ِِف الأِمزَيانِ ﴿   :، ونهاهم عن الطغيان فيه، وأمرهم بهفي كل شيء غَوأ  [ 8]الرحمن:    ﴾َأَله تَطأ

:    َوالأِمزيانَ َوَأنأَزلأنا َمَعهُُم الأِكتاَب  ﴿   :قرنه بإنزال الكتاب وَ  يدِّ [ لَِّيْعَمَل النَّاُس بِّاْلكَِّتابِّ َوَيْفَعُلوا 25]اْلَحدِّ
يَزانِّ َما َيْأُمُرُهْم بِّهِّ اْلكَِّتابُ   . (2)بِّاْلمِّ

 تنطلق العقيدة اإلسالمية في رؤيتها لالقتصاد اإلسالمي من أنه  ف الكفاية:  وأما   

الموارد وكفاية الحاجيات، وإنما تكمن المشكلة االقتصادية في انحراف   اليوجد تناقض بين
نفسه اإلنسان  تصرفاته  ،سلوك  نظامه  ،وسوء  الحضاريّ   ،وفساد  إرادته  ولذا  وانعدام  ة، 

مع   اإلنتاج  تنمية  ضرورة  التو جاءت  الرؤية  عدالة  في  الكفاية  حّد  من  والغاية  زيع، 
وإنما في القضاء على   ،اإلسالمية ال تتمثل فقط في قيام األغنياء بواجباتهم نحو الفقراء

  .(3)، بحيث ال يوجد فيه جائعالفقر في المجتمع من أساسه

<cc>    تحقيق رفاهية  ة في التنمية إلى  تسعى الرؤية اإلسالميّ فة:  اإلنسانيّ وأما 

اإلنإل  ،المجتمع وتحريرهس سعاد  االستغالل  ان  فاإلنسان    من  العقيدة   –وتكريمه،  في 
هوات .. إلخ كما نراه في والشّ لم ُيْخَلق ليكون هّمه األكل والشرب والربح    –اإلسالمية  

 

 ينظر: املصدر السابق والصفحة.    (1) 
  –( الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 342/ 29ينظر تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )   (2) 

 هـ  1420، 3بريوت، ط
 . 65ينظر: حنو اقصاد إسالمي، حملمد شوقي الفنجري ص  (3) 
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ربّ  رسالة  لتأدية  ُخلِّق  إنما  األخرى،  االقتصادية  الكون    انية األنظمة  هذا  في  بها  يقوم 
   ..(1) ويكون بحّق خليفة في األرض 

 أسس التنمية المستدامة من المنظور اإلسالمي: : المطلب الثاني 

 ة المطهرة بكثير من النصوص التي تمثل الركائز  قد حفل القرآن الكريم والسنّ ل

المسْ األساسيّ  للتنمية  الّض ة  وتضع  بالبيئة، تدامة،  اإلنسان  عالقة  تحكم  التي  وابط 
   .. (2) ن يأتي أمر هللاه، من أجل استمرار الحياة إلى أ كلّ وباألرض والكون 

 على األسس اآلتية:ترتكز   التنمية المستدامةف

 وإعمار األرض على العمل المؤمن يحث اإلسالم  و  :ديمومة التنمية  (1

  - صلى هللا عليه وسلم   –إلى آخر نفس فيه، حتى إن الرسول الكريم  والحفاظ على البيئة  
 " إِّْن   يقول:

يَلٌة َفْلَيْغرِّْسَها " هِّ َفسِّ ُكُم اْلقَِّياَمُة، َوفِّي َيدِّ مما يدل على أن التنمية مقصودة   (3)َقاَمْت َعَلى َأَحدِّ
 األشجار وحفر األنهار غرس  وأنه مطالب بلذاتها، وأن اإلنسان في اإلسالم متعبد بفعله،  

ار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند لتبقى هذه الدّ   يان ..ورفع البنْ 

 

ية مقدمة إىل ، ورقة علم479ينظر: التنمية املستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي، د. سعيد دراجي، ص   (1) 
 . م، جامعة قاصدي مرابح ورقلة2012نوفمرب  ،املؤمتر العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة االقتصادية

من مقال: "األزهر: التنمية جزء من العقيدة اإلسالمية" للدكتور حممد احملرصاوي، نشرته جريدة الوطن،      (2) 
 م. 2008اكتوبر   1بتاريخ 

( والبخاري ف "األدب املفرد"  2068( واللفظ له. والطيالسي )12981و) ( 11941أخرجه أمحد، برقم ) (3) 
كشف األستار( وقال شعيب األرنؤوط: "إسناده صحيح". وقال اهليثمي: "رجاله    -1251والبزار )  ،(479)

 . ثقات" والفسيلة: النخلة الصغرية
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فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع وإن لم يبق   ،خالقها
   ..من الدنيا إال صبابة

   ،هللا  هخلقوهو كذلك في عقيدة اإلسالم، إذ  ؛ التنمية في اإلنسانية محور  (2

ِنيِ َجاِعل  ِِف ﴿واستخلفه في األرض  ،  مه البيانزه بالعقل، وعلّ وميّ 
ِ
ِض َخِليَفة    ا َرأ [ 30]البقرة:    ﴾اْلأ

مالئكد  وأسجوكرّمه،   فََسَجُدوا﴿:  تهله  ِْل َدَم  ُدوا  ُ اْسأ ِللأَمََلئَِكِة  قُلأنَا  ذأ 
ِ
ووهبه  34]البقرة:    ﴾َوا  ]

  فقبلها..  وعرض عليه األمانةالحواس الظاهرة والباطنة.. 

ويراقبه: هل يعمر األرض ويسعى في الخير ويطبق منهج    عمله يرصد خبره ربه بأنه  وأ
ِدُِهأ ِلنَنأُظَر َكيأَف  ﴿ ربه، أو ال؟   ِض ِمنأ بَعأ َرأ َملُونَ ُْثه َجَعلأنَاُكأ َخََلئَِف ِِف اْلأ َملأ  ﴿ [  14]يونس:    ﴾تَعأ فََمنأ يَعأ

َملأ   ا يََرُه . َوَمنأ يَعأ ٍة َخريأ  ا يََرهُ ِمثأقَاَل َذره ٍة ََشًّ أن التنمية    ومن هنا: ندرك[  8،  7]الزلزلة:    ﴾ِمثأقَاَل َذره
تنمية  في اإلسالم   تكوين  اهي  بهدف  نفسه،  نواة مجتمع سان سويّ إن إلنسان  يشكل   ،

هي تنمية وإعمار، ف  ..نمية وإعمار األرض يقوم بدوره المنوط به في التّ إنسان  صالح،  
بالعقيدة، مصدًرا ومصيًرا )اإليمان باهلل   عمل تعبدي مرتبطبأمر الخالق المحاسب، فهي  

 واليوم اآلخر( .. 

 :  لإلنسان ةر سخّ مُ  : وهي في عقيدة اإلسالمالطبيعة بما فيها من موارد  (3

ا ِمنأهُ ﴿ يع  ِض ََجِ َرأ َماَواِت َوَما ِِف اْلأ  واإلنسان   [13]الجاثية:   ﴾ َوََسهَر لَُُكأ َما ِِف السه

مطالب بعمارتها والمحافظة عليها، وصون توازنها البيئي من خالل عدم اإلسراف في 
ِض  ﴿..  استهالك تلك الموارد  َرأ أَشأَُكأ ِمَن اْلأ َأن َمَرُكأ ِفهيَا ُهَو  تَعأ [ أي: طلب منكم  61]هود:    ﴾ َواس أ

 إعمارها واستخدام خيراتها والحفاظ على موارها الطبيعية.. 

   لإلنسان حقّ وهذا ما تضمنته عقيدة اإلسالم، أن  عدم اإلفساد في األرض:   (4
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تُفأِسُدوا ِِف  َوََل  ﴿:  ، قال تعالىبعدهيأتي  ، دون اإلضرار بمن  االستفادة واستغالل الموارد 

ا ََلِِحَ صأ
ِ
َد ا ِض بَعأ َرأ اإلفساد كل أنواع  فقد نهى هللا المؤمنين عن    [85و   56]األعراف:    ﴾اْلأ

النبي    ..فيها عن  روَي  وسلم    –وقد  عليه  عن    –صلى هللا  نهى  في أنه  َرف«  »السَّ
قدوة   –صلى هللا عليه وسلم    –وكان هو   (1) الوضوء، ولو كان المتوضأ »َعَلى َنَهٍر َجاٍر«

 ..  (2)في هذا الجانب  ىيحتذ 

 إلخ.  ..رب واإلنفاقفي األكل والشّ  :تدالواالعْ  ةالوسطيّ   (5

أي الوسطية في االستغالل   نمية المستدامة،وهذا هو األساس الذي يقوم عليه مفهوم التّ 
يحفظ حقوق األجيال ر، وهذا ما  موارد الطبيعية دون إسراف أو تقتيواالنتفاع بالثروات وال

ِِفيَ ﴿  ، قال تعالى:القادمة بُّ الأُمْسأ هُه ََل ُُيِ ن
ِ
ا ِفُوا  بُوا َوََل تُْسأ َ [ ونفس 31]األعراف:    ﴾َوُُكُوا َواَشأ

ُُكُوا ِمنأ ثََمِرِه  ﴿: مر بإخراج حق الفقراء والمساكيناألن مع  اآلتية، لك  الشيء نجده في اآلية

َذا َأثأَمَر َوأ تُوا  
ِ
ِِفيَ ا بُّ الأُمْسأ هُه ََل ُُيِ ن

ِ
ِفُوا ا َم َحَصاِدِه َوََل تُْسأ ة في فهي وسطيّ [  141]األنعام:     ﴾  َحقهُه يَوأ

ِفُوا  ﴿واألجيال القادمة في آن:    اإلنفاق تضمن حقوق الفقراء واألغنياء َذا َأنأَفُقوا لَمأ يُْسأ
ِ
يَن ا ِ َواَّله

َ َذِِلَ قَ  وا َوََكَن بَيأ َُتُ اَولَمأ يَقأ تدامة قد نمية المسْ أسس التّ   وبهذا تكون كلّ   [67]الفرقان:    ﴾َوام 
  (3).ت عليهاة وحثّ تضمنتها العقيدة اإلسالميّ 

 في تحقيق أهداف التنمية.   اإلسالمية أثر العقيدة  المطلب الثالث:

 . القضاء على الفقر والجوع (أ

 

 والس ر ف: التجاوز ف احلد ف املاء.  . (7065)أخرجه أمحد، برقم   (1) 
ْلُمدِّ «]   (2)  لصَّاع  و يـ ت ط هَُّر اب  ُل اب  فقد روى الشيخان وغريمها، مسندا، أنه صلى هللا عليه وسلم »ك ان .. يـ ْغت س 

 ( واللفظ له[ 326) -  53( وصحيح مسلم 201صحيح البخاري برقم ) 
 . 479إلسالمي، د. سعيد دراجي، ص اد اينظر: التنمية املستدامة من منظور االقتص  (3) 
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ة  كفاياليَقع َمْوقِّع  ، وما  األساسيةعدم القدرة على الحصول على الحاجات  :  الفقرب  قصد يُ 
 ..  من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب 

َن   -صلى هللا عليه وسلم –  نبيال َكانَ و  يتعوذ من الفقر، فيُقوُل: " اللُهمَّ إِّنِّّي أَُعوُذ بَِّك مِّ
  (1) اْلَفْقرِّ َواْلقِّلَّةِّ.."

َن اْلَفْقرِّ َواْلقِّلَّةِّ"ته بذلك، فقال: " وأمر صلى هللا عليه وسلم أمّ  ُذوا بِّاهللِّ مِّ  (2)َتَعوَّ

بالكفر، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم –أن قرنه النبي    :وقد بلغ األمر في محاربة الفقر
» ( َقاَل: (3)»اللُهمَّ إِّنِّّي أَُعوُذ بَِّك مَِّن اْلُكْفرِّ َواْلَفْقرِّ َيانِّ ؟ )َأْي: َيْسَتوِّ اَلنِّ   »َفَقاَل َرُجٌل َوَيَعَتدِّ

فَّةِّ  (4) َنَعْم«    - _ لّما َشَكْوا إَِّلْيهِّ اْلَحاَجةَ (5)، وقد عّلَم صلى هللا عليه وسلم َأْصَحاُب الصُّ
" "  هذا الدعاء: اللهم ْيَن َوأَْغنَِّنا مَِّن اْلَفْقرِّ  وقال: " َكاَد اْلَفْقُر  (6)اْقضِّ َعنَّا الدَّ

 

( ت  143/ 8(، وقال أمحد شاكر:"إسناده صحيح"] مسند أمحد )8311( و)8053أخرجه أمحد برقم )  (1) 
والنسائي    ،(1544وأبو داود ) . ( ط الرسالة[418/ 13شاكر[ ووافقه األرنؤوط ]ينظر: مسند أمحد )

 ( من طرق. 1030(، وابن حبان )5460)
واحلاكم    ،(3812( وقال األرنؤوط:" حديث صحيح". وابن ماجه )10973أخرجه أمحد، برقم ) (2) 
 ( من طرق. 1003( وصححه، وابن حبان ) 1947)
ار  (، والبز 747وابن خزْية )  .( وقال األرنؤوط: "إسناده قوي"20409( و)20381أخرجه أمحد، برقم )  (3) 

 (، من طرق. 1028( وابن حبان ) 3675ف "مسنده" )
(. وما بني القوسني من " 1026( وابن حبان )7867هذه الزًيدة رواها النسائي ف السنن الكربى، برقم ) (4) 

،  1لبنان، ط – ( الناشر: دار الفكر، بريوت 1719/ 5مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح" ملال علي القاري ) 
 م. 2002 -هـ 1422

ال منازل هلم، فكانوا ينامون على عهد   -صلى هللا عليه وسلم  - أهل الصُّفَّة انٌس من أصحاب رسول هللا   (5) 
/  1ف املسجد، ويظلون فيه ما هلم مأوى غريه.]الطبقات الكربى البن سعد )  -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا 

 بتصرف[ (255
 ( بلفظه. 1048(. و الطرباين ف "الدعاء" برقم ) 2713) - 61أخرجه مسلم، برقم   (6) 
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 ( 1) َأْن َيُكوَن ُكْفًرا"

اإليمان عمن ترك جيرانه ينامون جوعى، وهو يعلم، حيث قال ووصل األمر إلى نفي  
ُن الَّذِّى َيشَبُع وجاُره جائٌع إَلى َجنبِّه"  ..وفي رواية:"  (2) صلى هللا عليه وسلم: "َليَس الُمؤمِّ

مَُّة هللاِّ َتَعاَلى " ْنُهْم ذِّ  .  (3)َفَقْد َبرَِّئْت مِّ

لجوء إلى الجد ن الفقر والجوع، والّ أن لهذا أعظم األثر على المؤمن في الفرار م  وال شكّ 
 ين !! زِّ وِّ عْ والعمل، حتى يغني نفسه وأهله، ويعين المُ 

إمكان  وقد   عند  ويكتسبون  يعملون  المسلمين  فقراء  من  وغيرهم  فَّة"  الصُّ "أهل  كان 
 ويشتغلون بطلب العلم، (4)كانوا يحتطبون بالنهار، ويصلون بالليل" االكتساب، "

   (6)؛ حتى أغناهم هللا من فضله..(5) أعمال اإلعماروالتعليم وغيرها من 

مشكل اإلسالم  عالج  أهمها:  وقد  عديدة:  بوسائل  الفقر  واالة  الزكاة و كتساب،  السعي 
 ، والكفارات ...إلخ . صدقة النافلة، وفروض الكفايات، و المفروضة

 

(. والشهاب القضاعي ف  6188(، والبيهقي ف "الشعب" ) 1048أخرجه الطرباين ف "الدعاء" برقم )  (1) 
 (. 586مسنده )

: حسني أسد: إسناده  وقال حمققه 2699(، وأبو يعلى ىف مسنده )112أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )   (2) 
 (.  2166( بلفظه،. و احلاكم )9536و 566  0حسن(، والبيهقي ىف الشعب )

حتقيق شاكر(   437/ 4( وقال أمحد شاكر : "إسناده صحيح " )مسند أمحد 4880أخرجها أمحد، برقم ) (3) 
 (. 5378( والبزار )20396( و ابن أيب شيبة ) 2165و احلاكم )

 (.4090صحيح البخاري، برقم )  (4) 

ًسا م ْن أ ْهل  الصُّفَّة  اْلك ت اب ة  و اْلُقْرآن    (5)  : ع لَّْمُت ان  ، ق ال  ، ف أ ْهد ى  فقد روى أمحد، وغريه، ع ْن ُعب اد ة  ْبن  الصَّام ت 
ُهْم قـ ْوًسا.."] املسند )  نـْ  ([ 2157( وابن ماجه )3416( وسنن أيب داود )22689إ يل َّ ر ُجٌل م 

القاهرة، الطبعة: الثانية،   –( الناشر: دار الكتب املصرية 108/ 8رآن، للقرطيب )ينظر: اجلامع ألحكام الق (6) 
 م  1964 -هـ 1384
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   :وزيادة الرفاه في المجتمعمو االقتصادي، رفع معدالت الن    (ب

 نتاج ال ينمي ويزداد إال ، وذلك أن اإلمو االقتصادينتاج والنّ أعظم دافع لإلاإليمان 

، وال يتحقق من جهد وعمل، وما يصحب هذا العمل من إحكام وإتقانبما يبذل الناُس  
، وهل  بباعث قويّ إالّ من األمانة واإلخالص للعمل، وال يكون ذلك    ذلك إال في جوّ 

إال    –في اإلسالم    –وكيف ال؟ واإليمان ال يكتمل    اإليمان؟ هناك باعث أقوى تأثيًرا من  
 !!  بالعمل الصالح

أكثر من  ، في القرآن الكريم  -  الصالحالموصوف ب  -ا بالعمل  وقد ذكر اإليمان مقرونً 
 .. ليشمل كلَّ عمل تصلح به الدنيا واآلخرة، ويصلح به الفرد والمجتمعسبعين مرة؛ 

؛ هو طلب رضا ربه؛ ليفوز بسعادة بحافز من نفسه  العملومن ثم يندفع المؤمن إلى  
في رعي األغنام والتجارة،   نفسه  -صلى هللا عليه وسلم    –  وقد عمل النبي،  الدارين
على العمل، فقال»أَلَْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم َحْبَلُه، َفَيْأتَِّي بُِّحْزَمةِّ الَحَطٍب َعَلى َظْهرِّهِّ،    الناَس وحثَّ 

ُكفَّ َّللاَُّ بَِّها َوْجَهُه، َخْيٌر َلُه مِّْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس َأْشَياَءُهْم، أَْعَطْوُه َأْو َمَنُعوُه« َفَيبِّيَعها، َفيَ 
(1 ) 

ل( إال لذي وبّين أن أفضل الطعام أن يأكل المؤمن من عمل يده، ومنع المسألة )التسوّ 
والنجاح في األولي موقوف على إن المؤمن موقن بأن السعادة في اآلخرة    فقر مدقع..
، وال يكون  الكون   ة علىد ايسّ والر األرض  اعمته التي أوكلها هللا إليه، وهي إ القيام بمهمّ 

كما أنه موقن بأن الجنة في اآلخرة ليست ألهل البطالة والكسل   ..  ذلك إال بإتقان العمل
َ  ﴿ :  والفراغ، بل ألهل الجّد والعمل واإلتقان هِِت ُأوِرثأُتمُ َوِتِلأ َملُونَ الأَجنهُة ال ]الزخرف:   ﴾ وَها ِبَما ُكنأُُتأ تَعأ

لَيأَس  ﴿  ، بل بصدق اإليمان وحسن العمل:فليس دخول الجنة بمجرد األماني الفارغة  [72

 

 ( وغريمها. 1042)- 106( وأخرجه مسلم برقم 1470(، و)1471أخرجه البخاري، برقم ) (1) 
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ِل الأِكتَاِب مَ  ُُكأ َوََل َأَماِِنيِ َأهأ َز ِبِه . ِبأََماِنييِ ا ُُيأ َملأ ُسوء  َملأ مِ نأ يَعأ ِمن   . َوَمنأ يَعأ اِلَحاِت ِمنأ َذَكٍر َأوأ ُأنأََث َوُهَو ُمؤأ َن الصه

ُخلُوَن الأَجنه  افَأُولَِئَك يَدأ لَُموَن نَِقري     [124،  123]النساء:  ﴾َة َوََل يُظأ

 ، ويراه في  والمؤمن يحرص على إتقان عمله، العتقاده الجازم أن هللا يرقبه فيه

ْحَساَن َعَلى أ»يعلم  .. و   أحوالهأي حال من  مزرعته أو مصنعه أو في   نَّ هللَا َكَتَب اإْلِّ
 ، فإن لم يكن يراه فإنه يراه ..فهو يؤدي عمله كأنه يرى ربه (1)«َشْيءٍ ُكلِّّ 

»إِّنَّ َّللاََّ   :-صلى هللا عليه وسلم    –ه  نبيِّ   قولَ   يف ال يتقن المؤمن عمله، وهو يردد وك
ْن ُمْسلٍِّم َيْغرُِّس َغْرًسا، َأْو َيْزَرُع    (2) ُيحِّبُّ إَِّذا َعمَِّل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتقَِّنُه« وقوَله: »َما مِّ

يَمٌة، إِّالَّ َكاَن َلُه بِّهِّ َصَدَقٌة« ْنُه َطْيٌر، َأْو إِّْنَساٌن، َأْو َبهِّ  ( 3) ؟!! َزْرًعا، َفَيْأُكُل مِّ

وإعمار   ، ينقطع فيه المؤمن عن العملاإلسالم ال تعرف يوًما في األسبوع  ةإن عقيد 
مأمور   -يوم عيده األسبوعي   –  بل األيام جميعها أيام عمل، حتي يوم الجمعة  األرض،

ِض  ﴿  ، فقط، وقت النداءالبيع والشراءفيه بترك   َرأ وا ِِف اْلأ ََلُة فَانأتَِْشُ َذا قُِضيَِت الصه
ِ
َوابأتَُغوا ِمنأ  فَا

 ِ ِل اَّلله  [ 10]الجمعة:  ﴾فَضأ

يتمتع في حياته بسكينة النفس، وطمأنينة   -نتيجة لتأثير عقيدته اإليجابي عليه  –والمؤمن  
ى واألمن، وروح الحب، وال شك أن القلب، وانشراح الصدر، وبسمة األمل، ونعمة الرض

 .. لهذه الحالة النفسية أثرها البالغ في اإلنتاج

أ الكما  وطاقته  بحيويته  محتفًظا  يظل  الصادق  المؤمن  والعقلية  ن  والعصبية  جسدية 
 .. ، وإنما في العمل المثمر النافعوالنفسية، فال يصرفها في المحرمات والشهوات

 

 ( وغريه. 1955) - 57حديث صحيح، أخرجه مسلم، برقم  (1) 
 (. 897الطرباين، ف األوسط )( و 4386أخرجه: أبو يعلى، برقم )   (2) 

 (. 1553) -  12( ومسلم   2320أخرجه البخاري برقم )   (3) 
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نفسه، وألسرتهوه للفرد  كبير  فيهذا كسب  يعيش  الذي  وللمجتمع  اإلنسانية ،  وللحياة   ،
 (1)بعامة.

؛ العتقاده أن هللا سائله المؤمن أعمق الناس إحساًسا بقيمة الوقت أضف إلى ذلك: أن  
 عنه يوم القيامة .. 

َيْغرُِّس َجْوَزًة، "  –رضي هللا عنه    –هذه النفسية، وتلك الروح، هي التي جعلت أبا الدرداء  
هِّ َوَأْنَت َشْيٌخ َكبِّيٌر َتُموُت َغًدا، َأْو  )له رجٌل(  َفَقالَ  ُم فِّي : َأَتْغرُِّس َهذِّ هِّ اَل ُتْطعِّ َبْعَد َغٍد، َوَهذِّ

 . (2) "َكَذا َوَكَذا َعاًما؟! َفَقاَل: َوَما َعَليَّ َأْن َيُكوَن لِّي َأْجُرَها، َوَيْأُكُل َمْهَنَأَها َغْيرِّي 

في آخر   ،نخلالرض وغرس  األيأخذ في إحياء    -رضي هللا عنه   –وجعلت معاويَة  
وجعلت أصحاَب   (3)يكون له في األرض آثاربل ل  ،إدراكهه طمعا في  ، وما غرسعمره

يصلحون الدنيا؛ لنيل   زراًعا وصناًعا، متقنين،يعملون    –صلى هللا عليه وسلم    –النبي  
َرٍة، َواَل ُدْنَيا« أن يروا  ن  ي رهاك  ،  رضى رب العالمين !!  ( 4)»الرَُّجَل َفارًِّغا، َلْيَس فِّي َعَملِّ آخِّ

  من   إفريقية  فِّي  َعامله  يجد   لم  َحتَّى   اْلَعزِّيز؛  عبد  بن  في عصر عمر  ،النَّاس  تنىغا قد  و 
ْنهُ   َيْأُخذ  َدَقة  مِّ العبيد،الصَّ وأعتق  مدين،    ،  كل  عن  الدْينِّ   العاهات َذوو  وأُعيَن  وسد 

 .(5)َيُقودُه   ُغاَلم أعمى َولُكل َيْخُدمُهَما، ُغاَلم نيْ نَ مِّ زَ  ، وُجعِّل لكلن عدو قْ مُ وال

 

 . م1973، 2القاهرة، ط -، الناشر: مكتبة وهبة311 –  310ينظر: اإلْيان واحلياة، ص (1) 
 م 1983، 2دمشق، ط -الناشر: املكتب اإلسالمي  ، (151/ 6شرح السنة للبغوي ) (2) 
 هــ. 1356، 1مصر، ط –( الناشر: املكتبة التجارية الكربى 30/ 3ينظر: فيض القدير، للمناوي )  (3) 
 ( من كالم ابن مسعود رضي هللا عنه.741الزهد والرقائق البن املبارك، برقم )   (4) 
  – : أمحد عبيد، الناشر: عامل الكتب ت( 65ينظر: سرية عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم )ص:  (5) 

 م. 1984، 6بريوت، ط
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فقد كان أهل الذمة يرفلون في   يستظلون بظل الدولة اإلسالمية،وقد شمل هذا كلَّ من  
؛ تحقيًقا لمبدأ (1) ، والنفقة على الفقير منهمالكرامة والحرية، وقد أوصى الخلفاء بالرفق بهم

 واة ..!! العدالة والمسا

 : والنهوض بالعملية التعليميةاالهتمام بالعلم أثر العقيدة في   (ج

 ؛ ألنه، وسيلة إعمار األرض،  وعني به أبلغ العناية   بالعلم، أعظم اهتمام،لقد اهتم اإلسالم  
 ، وتعظيم قدره، شرف العلم  بيان  أسرد النصوص الورادة فيأردت أن  لو  و ،  معرفة الحقو 

عدم سؤال و من القعود عنه  ، والترهيب آثاره في الدنيا واآلخرة، وتوضيح ورفع شأن أهله
 شير إلى ذلك بإيجاز شديد:هنا أن أوحسبي  ، لطال مقامنا، أهله

سيلة و هو  القلم و   رُ كُ ذْ : إن أول آيات نزلت تصدع بالقراءة وهي مفتاح التعلم، وتَ فأقول
َُّك  ﴿. لنتدبر:  .الكتابة وحفظ العلم ونقله نَساَن ِمنأ عَلٍَق، اقأَرْأ َوَرب

ِ
ي َخلََق، َخلََق اَل ِ يَِك اَّله ِ َرب اقأَرْأ ًِبْسأ

ََّلأ  نَساَن َما لَمأ يَعأ
ِ
َ اَل ، عََّله َ ًِبلأقَََّلِ ي عََّله ِ َرُم، اَّله  . ﴾اَْلكأ

َ َدَرَجاٍت ﴿مكانة العلماء:  هللا  رفع  قد  و  يَن ُأوتُوا الأِعَّلأ ِ يَن أ َمنُوا ِمنأُُكأ َواَّله ِ ُ اَّله فَعِ اَّلله الرجوع  وأمر ب  ﴾يَرأ
َل  ﴿  أهل العلم: إلى أَلُوا َأهأ لَُمونَ فَاسأ ن ُكنُُتأ َل تَعأ ِر ا  كأ  [ 43]النحل:  ﴾اَِّلي

قُلأ  ﴿ ر:تدبّ   ،والتقليد ما ينشأ من الجهل  ر القرآن إلى أن االنحراف عن التوحيد والحق إنّ أشاو 

َا الأَجاِهلُونَ  ُبُد َأُّيُّ ِ تَأُْمُروِِني َأعأ َ اَّلله     [.64]الزمر:  ﴾َأفَغَريأ

، ووعده أن  وعلمه األسماء كلها  ،المعرفةاألول  وهب اإلنسان  قد  ن هللا  ويحدثنا القرآن أ
هُه الأَحقُّ ﴿ يريه آياته في اآلفاق وفي األنفس:   َ لَهُمأ َأن  ﴾ َسُُنُِِّيمأ أ ََيِتنَا ِِف اْل فَاِق َوِِف َأنأُفِسهِمأ َحَّته يَتَبَيه

َأَولَمأ يَنُظُروا ِِف َملَُكوِت  ﴿ :  ريتفكالنظر والتدبر والبمن اآليات    في كثير  اإلنسانُ   رمِّ أُ   وقد 

 

  – : حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ت (296/  5الكربى، البن سعد ) ينظر: طبقات  (1) 
 م.1990 -هـ   1410، 1بريوت، ط
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َومَ  ِض  َواَْلرأ َمَواِت  ءٍ السه ََشأ ِمنأ   ُ اَّلله َخلََق  المعرفة   [185]األعراف:  ﴾ا  ذروة  إلى  به  يدفع  مما 
 ..والوقوف على الحقيقة الكبرى لهذا الكون 

، ن منزلة العلماءعلى طلب العلم، وبيّ   -صلى هللا عليه وسلم    –  الرسولُ   قد حضَّ و 
وبّين أن العلم طريق (2): "العلماء ورثة األنبياء"  أن  روذك  (1)"..وجعل: "طلب العلم فريضة

: »من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل هللا به  -صلى هللا عليه وسلم -الجنة، فقال  
بالخير، أو يدفع عنهم   على اإلنسانيةِّ دعا إلى تعلم كل ما يعود  و   (3)طريقًا إلى الجنة«  

ن ما للمشاركة وبيّ ،  ي تعليمهم واإلحسان إليهمأوصى بطالب العلم خيًرا، ورغب فو   ،رالش
وأبلغ من هذا ،  ، وفتح باب العلم للجميعهُ فيه من أجر، حتى بلغ التشجيع العلمي أوجَ 

واجبهم  حذر العلماء من أن يتساهلوا في أداء  صلى هللا عليه وسلم  كله، أن الرسول  
وتعليم الجاهلين وأنذرهم بالعقاب، وحذر الجاهلين من البقاء على جهلهم، وحثهم على 

ب العقوبة  رتّ و ، بواب العلماءأهم على قرع طلب العلم، وعلى تحطيم ربقة الجهل، وحّض 
الفكر، يحول بين المرء والمعرفة؛ فيبقى   ؛ ذلك ألن الجهل عدوّ (4)الزاجرة على الجهل

 ..  والحقيقةجهله سجين أوهامه بعيًدا عن الحق اإلنسان أسير 

 

(  2837(] وقال األرنؤوط:" حديث حسن بطرقه وشواهده"[ وأبو يعلى )224أخرجه ابن ماجه، برقم )  (1) 
 (. 9والطرباين ف "األوسط" )

( وابن ماجه  2877وأخرجه الرتمذي ) .(]وقال األرنؤوط: "حسن بشواهده"[21715أخرجه أمحد، برقم )  (2) 
 (. 88( وابن حبان )223)
 (. 4867أخرجه مسلم، برقم )  (3) 
ُل أ قْـو اٍم ال  يـ تـ ع لَُّمون    (4)  ُْم.. و م ا اب  ُْم، و ال  يـُع لِّ ُموَن  ري اَن  ُل أ قْـو اٍم ال  يـُف قِّ ُهون  ج  ُ   حيث قال: م ا اب  ري اَن  ْم.. و اَّللَّ م ْن ج 

ل   ُع اج  ري اَن  ْم.. أ ْو أل  ُْم.. و ْليـ تـ ع لَّم نَّ قـ ْوٌم م ْن ج  ري اَن  نـَُّهُم اْلُعُقوب ة  " ] ذكره اهليثمي، ف جممع الزوائد برقم ل يـُع لِّ م نَّ قـ ْوٌم ج 
ُّ ف  اْلك ب ري ، و ف يه  بُك رْيُ ْبُن م ْعُروٍف، ق ال  اْلُبخ ار يُّ: اْرم  ب ه . و و ثَـّق   .(748) ُه أ مْح ُد ف  ر و اي ٍة،  مث قال: " ر و اُه الطَّرب  اين 

/  1( ) 204ُن ع د يِّ: أ ْرُجو أ نَُّه ال  َب ْس  ب ه ". وذكره املنذري ف الرتغيب والرتهيب، برقم ) و ض عَّف ُه ف  ُأْخر ى. و ق ال  ابْ 
 هـ( ومل يضعفه. 1417، 1بريوت، ط – الناشر: دار الكتب العلمية  ،71
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 وتسهل كل ما يتعلق به.  ،تتبنى التعليم وترعاه عصروالحق أن أرقى الدول في هذا ال

 فهذا أمر لم تصل  -أما أن دولة تعاقب عالما ال يعلم أو ال يعمل أو جاهاًل ال يتعلم 

 .(1) مة من األمم بعد؛ في حين أن اإلسالم قرر ذلك قبل أربعة عشر قرًناأإليه 

 ت محيث التز  المسلمين،األثر على  أعظمُ  ،العلمعلى  إلسالمياالتشجيع وقد كان لهذا 
 نشاط لد  تو ف،  العلماألمة على    تلوأقبالدولة اإلسالمية بأداء واجبها في هذا الميدان،  

في القرون التسعة   -في مختلف ميادين العلم والمعرفة في الدولة اإلسالمية   واسع  علمي
ف  نشاط  -األولى   مثله؛  التاريخ  يعهد  الذي خلد تلم  العظيم  الحضاري  االزدهار  حقق 

مة ال يزال العالم مديًنا  ة قيّ ين، وأمد التراث اإلنساني بذخيرة علميّ أعمال العلماء المسلم
العصر هذا  حتى  األوربيوهذا  ،  (2) لها  من  المنصفون  به  اعترف  هي  ،  ني ما  ذا  فها 

العرب على أوروبا" وأدّ "إ  :تقول  (3) صاحبة كتاب " فضل  وا نهم حملوا رسالة عالمية، 
إن أوربا تدين للعرب وللحضارة العربية، ..  قديًما وحديًثاة  خدمة إنسانية للثقافة البشريّ 

يْ  الدَّ كبير جًداوإن  للعرب  القارات األخرى  أوربا وسائر  الذي في عنق  عن    وتقول  "ن 
"إسبانيا": "إن بلدًا فقيرًا معدمًا مستعبدًا أصبح في   النهضة التي أحدثها المسلمون في

ارتفع فيه مستوى مختلف طبقاته، كما   غضون مائتي عام تحت حكم العرب بلدًا غنياً 
شعبه، وبفضل هذه الثقافة الرفيعة وتلك   انتشر التعليم وازدهرت الثقافة بين سائر طبقات 

 ( 4) ". الدول األوربيةوفنيًا أرقى من سائر  ة المزدهرة أصبحت إسبانيا علمياً الحضار 
 

،  19( الناشر: مؤسسة الرسالة، ط28 - 17ينظر: حملات ف املكتبة والبحث واملصادر، حملمد عجاج )ص: (1) 
 م 2001

 . 28ينظر: املصدر السابق ص   (2) 
( من الكتاب املذكور، ترمجه: د. فؤاد حسنني، الناشر:  9وهي املستشرقة األملانية: د. سيجريد هونكه )ص:  (3) 

 هـ.  1432، 2دار العلم العريب، ط 
لـ "ألدو  " نظر أيًضا: "العلم عند العرب وأثره ف تطور العلم العامليوي .(453 -452املصدر السابق )ص:   (4) 

 م". 1972، طبع إبشراف اإلدارة الثقافية ف جامعة الدول العربية، عبد احلليم النجارترمجه د. ، ميلي" اإليطايل
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 : ةتحسين الخدمات الصحي  ة و االهتمام بالصح  أثر العقيدة في   (د

 ،عليه شكرهايجب  ، بها على اإلنسان نعم هللاُ أنعمٌة في العقيدة اإلسالمية  "الصحة"

، بشرط المرض بيده تعالىوأن الشفاء من  ،وفي الخير مها في طاعة هللااستخد وذلك با
 ﴿: أن يعمل ما عليه من الوقاية والعالج

ِ
ِفيِ َوا ُت فَهَُو يَشأ  [ 80]الشعراء:﴾َذا َمرِضأ

ال   عند وقوعه،  بالتداوي؛و   أن األخذ بالوقاية؛ حتى ال يقع المرض،  اإلسالم  قد بّينو 
صلى   قد َقاَل َرُجٌل لِّلنَّبِّيِّّ ف  وأن تركهما يعّد من التواكل،  ن التوكل،ينافي التوكل؛ بل هو م 

ُل؟، َقاَل:  »اْعقِّْلَها  ":  هللا عليه وسلم ُل َناَقتِّي َوَأَتَوكَّ وكذلك الحال في األخذ ،  (1)َوَتَوكَّْل«ُأْرسِّ
َباَد قال:  فقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بالتداوي،  ، فبالوقاية والتداوي  "َتَداَوْوا عِّ

َفاًء، َعلَِّمُه َمْن    صلى هللا عليه وسلم:وبّين    (2)"هللاِّ  أنه " َما َأْنَزَل هللُا َداًء، إِّالَّ َقْد َأْنَزَل َلُه شِّ
َلُه " َلُه َمْن َجهِّ ما يدفع المسلمين إلى البحث والتعمق في علم الطب وهذا    َعلَِّمُه، َوَجهِّ

 ( 3).األمل عند المرضى. بابَ يفتح، أيًضا، ، من منطلق عقدي تعبدي، و واألدوية

التي تعتبر خط الدفاع األول   - ته على الوقاية  أمّ صلى هللا عليه وسلم    النبيّ   حثّ قد  و 
 :  الوسائل اآلتية وذلك من خالل – عديةعدية وغير المُ المُ  األمراض ضد 

 وحسب القارئ أن يتأمل هذه األحاديث:،  عند انتشار األوبئةر الصحي،  بالحجْ   مراأل  -1
َباَيْعَناَك َكاَن فِّي َوْفدِّ َثقِّيٍف َرُجٌل َمْجُذوٌم، َفَأْرَسَل إَِّلْيهِّ النَّبِّيُّ صلى هللا عليه وسلم »إِّنَّا َقْد  "  

 

، والقضاعي ف  623/ 3وأخرجه احلاكم  .( ] وقال األرنؤوط: حديث حسن[731أخرجه ابن حبان، برقم ) (1) 
 "  633"مسند الشهاب" " 

(  8206( واحلاكم )3436( ]وقال األرنؤوط: حديث صحيح[ وابن ماجه )18455أخرجه أمحد، برقم ) (2) 
 وصحح إسناده ووافقه الذهيب. 

 م.  1،2006( الناشر: دار ابن حزم، ط201  -173/ 1ينظر: الطب النبوي، أليب نعيم )   (3) 
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ْع« «:و  (1)َفاْرجِّ َن اأْلََسدِّ َن اْلَمْجُذومِّ فَِّراَرَك مِّ حٍّ   " اَل   :و  (2)»فِّرَّ مِّ   ( 3) "ُيوَرُد ُمْمرٌِّض َعَلى ُمصِّ
ْعُتْم بِّالطَّاُعونِّ بَِّأْرٍض، َفاَل َتْدُخُلوَها، َوإَِّذا َوَقَع بَِّأْرٍض َوَأْنُتْم بَِّها، َفاَل  "  و: َتْخُرُجوا  إَِّذا َسمِّ

ْنَها "  (4)مِّ

م، اخرج إلى الش، حينما  النبويَّ   بن الخطاب رضي هللا عنه، هذا الهديَ   ق عمرُ قد طبّ و 
، ولما قيل له: أن الوباء قد وقع بها، فرجع بالناس ولم يقدمهم على هذا الوباء  فُأخبِّر

: "َنَعْم َنفِّرُّ مِّْن َقَدرِّ هللاِّ إَِّلى َقَدرِّ -ويالها من قولة عظيمة    –فقال    أفرارا من قدر هللا؟
 . (5)هللاِّ" 

هُه ََل  ﴿ عدم اإلسراف في األكل والشرب: قال تعالى:  ن
ِ
ِفُوا ا بُوا َوََل تُْسأ َ  َوُُكُوا َواَشأ

ِِفيَ  بُّ الأُمْسأ  بعدم محبته تعالى للمسرفين!!  ذلكوتأمل ربط  [31: األعراف] ﴾ُُيِ

ْن َبْطٍن، َحْسُب اْبنِّ آَدَم ُأُكاَلٌت ُيقِّْمَن ُصْلَبُه، وفي الحديث  : " َما َمأَلَ اْبُن آَدَم وَِّعاًء َشرًّا مِّ
" هِّ  لَِّنْفسِّ َوُثُلٌث  َشَراٍب،  َوُثُلُث  َطَعاٍم،  َفُثُلُث  َمَحاَلَة،  اَل  َكاَن  "  (6) َفإِّْن  حديث   َجامِّعٌ   وهو 

ُُصولِّ  بِّ  ألِّ  . (7) ُكلَِّها" الطِّّ

 

 . ( وغريه2231)  - 126أخرجه: مسلم، برقم   (1) 
( من طريقني.]وقال األرنؤوط: حديث صحيح[ والبخاري، معلًقا، برقم  9722أخرجه : أمحد، برقم ) (2) 
 و)اجملذوم( املصاب ابجلذام وهو مرض تتناثر فيه األعضاء.. .(5707)
 . ( وغريمها2220)  - 103( ومسلم 5771( و )5770أخرجه البخاري، برقم )  (3) 
 (. 97( )2218( ومسلم )5728أخرجه  البخاري، برقم ) (4) 
 (وغريمها. 2219) - 98ومسلم   ،(5729القصة أخرجها بطوهلا: البخاري، برقم ) (5) 
وصححه ووافقه الذهيب،   (7945( وصححه، واحلاكم )2380( والرتمذي )17186أخرجه أمحد، برقم ) (6) 

 . من طرق
بريوت،   – األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة  ت(468/ 2كما قال ابن رجب ]جامع العلوم واحلكم )    (7) 
 م. 2001 - هـ 1422، 7ط
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  بين ول بين اإلنسان و ة التي تحُ الصحيّ ظافة من أهم العوامل  ظافة؛ فإن النّ النّ و  
األمراض، ولقد عني اإلسالم بأمر النظافة عناية فائقة، ووجه األنظار إليها،  

واألمكنة والطرق ياب  واعتبرها من صميم رسالة اإلسالم، فأوجب نظافة البدن والثّ 
 . ، كما مّر بيانهوالبيوت، ونظافة كل شيء، حتى جعل النظافة جزءًا من اإليمان

حرم اإلسالم البصاق في المسجد والسوق واألماكن العامة ووسائل المواصالت، قد  و 
يَئة   النبي »اْلُبَصاقَ واعتبر وفي الطرق التي يغشاها الناس،  دِّ َخطِّ  (1)«فِّي اْلَمْسجِّ

 والفيروسات.. ات ميكروبال من دور في نقل  صاقلما للب

واألماكن التي يجلس فيها الناس   ،والظل  ،كما حرم اإلسالم التبول والتبرز في المياه
،  .. فويرتادونها   َن الثالثَة: الَبراَز في الَمَوارِّدِّ ، في الحديث: "اتَُّقوا الَمالعِّ وقارَِّعةِّ الَطريقِّ

" ْم َوَجَبْت َعَلْيهِّ َلْعَنُتُهْم" (2) والّظلِّّ يَن فِّي ُطُرقِّهِّ  ( 3) وفيه أيًضا: " َمْن آَذى اْلُمْسلِّمِّ

 وتجنب   ،الصيامو  ،الصالةأيًضا: في اإلسالم،  من الوسائل الوقائيةو  

والفواحشالمحرّ  األطعمةوتجنّ   ،مات  كأكلب  كواألشربة  ة،الميت  ،  والمخدرات   الخمر، 
   ..ة على اإلنسان، وأضرارها الصحيّ ةالسلبيّ  ةآلثارها البيئيّ ؛ نحوهاخان و والدّ 

كعوامل تقي اإلنسان من الوقوع    ،ة التي جاء بها اإلسالمالوسائل الوقائيّ   وغير ذلك من 
بر، بالّص يأمره فإن اإلسالم  ؛، بالرغم من أخذه بالوقايةبالمرض  بتليَ فإن افي المرض، 

ََحٍد إِّالَّ    ففي الحديث::  داوي والتّ  ، إِّنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك ألِّ َْمرِّ اْلُمْؤمِّنِّ »َعَجًبا ألِّ
، إِّْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه، َوإِّْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء، َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا  لِّْلُمْؤمِّنِّ

 

 ( بلفظه. 12775( كالمها بلفظ" البزاق"، وأخرجه أمحد )56( )552ومسلم ) ، (415أخرجه: البخاري ) (1) 
 (. 329)و (328حسن لغريه[ وابن ماجه )( ] قال األرنؤوط: 26أخرجه:  أبو داود )  (2) 
يح اجلْ ام ع: )  ( ] ينظر:3050أخرجه الطرباين ف الكبري )  (3)   [.(5923ص ح 
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تحسين  ضا بالقدر، ولذلك أعظم األثر في  بعقيدة الرّ   المؤمنَ   يربط اإلسالمُ وهنا    (1)َلُه«
 ته !! نفسية المريض، وتقوية مناعته؛ مما ينعكس إيجاًبا على صحّ 

 : ةالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعي   أثر العقيدة في

ذلك فبيئة اإلنسان هي ، وعلى  (2) خذ منزالً تبوأ" أي أقام وسكن واتّ " و"  البيئة مشتقة من "بوأ
ة مكان سكناه وكل ما يحيط به من عناصر طبيعية كالماء والهواء والتربة والكائنات الحيّ 

 : أي،  نسان في األرض أ اإلبوّ خبرنا الخالق سبحانه أنه  وقد أ،  إنسانمن نبات وحيوان و 
ِض تَتهِخُذوَن ِمنأ  ﴿ أسكنه فيها:  َأُكأ ِِف اَْلرأ ا  َوبَوه ثَوأ ِ َوَل تَعأ ُكُروا أَٓلَء اَّلله ا َوتَنأِحُتوَن الأِجَباَل بُُيوًت  فَاذأ ُسهُوِلهَا قُُصور 

ِض ُمفأِسِدينَ     [74األعراف: ] ﴾ِِف اَْلرأ

كرمه هللا  يعدّ و  ولقد  البيئة،  في  وفعال  حيوي  عامل  أهم  سائر اإلنسان  على  وفضله   
نَا بَِِن  ﴿ عناصر البيئة:  مأ لأنَاُُهأ عَََل َكِثريٍ َولَقَدأ َكره َباِت َوفَضه ييِ ِر َوَرَزقأنَاُُهأ ِمَن الطه لأنَاُُهأ ِِف الأَِبيِ َوالأَبحأ نأ  أ َدَم َوََحَ  ِممه

نَا تَفأِضيَل   َض َذلُوَل   ﴿ :البيئةكل عناصر  له  ر هللا  وسخّ   .[70]اإلسراء:﴾َخلَقأ ي َجَعَل لَُُكُ اَْلرأ ِ ُهَو اَّله

َمنَ  ُشوا ِِف  ِقهِ اِكِبَ فَامأ في استغالل موارد    وقد زاد نشاط اإلنسان [  15]الملك:    ﴾ ا َوُُكُوا ِمنأ ِرزأ
 ،ث الجو بأدخنة المصانعوتلو   ،ةالمواد الكيماويّ   ت مواستخد   الصناعةوظهرت    البيئة،

ظهرت من ثم  و ،  ةفات الصناعيّ بالمخلّ وتلوثت المياه    في التآكل،  "األوزون "طبقة  وبدأت  
 ( 3)عديدة.مشكالت بيئية  

ََّنَها  ﴿:  في حالة توازن البيئة ومكوناتها    ه خلقأخبرنا الخالق سبحانه أنوقد   َض َمَددأ َواَْلرأ

أَبتأنَا ِفهيَا  ُزونٍ   َوَألأقَيأنَا ِفهيَا َرَواِِسَ َوَأن ٍء َموأ اختالل التوازن اإلنسان هو المتسبب في  ، و ﴾ِمنأ ُكيِ ََشأ

 

 . ( وغريه2999)  - 64أخرجه: مسلم، برقم   (1) 
 (. 155/ 1و اتج العروس ) .(315 –  312/ 1ينظر: مقاييس اللغة، مادة )بوأ( )   (2) 
( الناشر: دار املريخ، 328  -  327ينظر: املدخل إىل علم اجلغرافيا والبيئة، : حملمد حممود حممدين )ص:     (3) 
 م. 9960، 4ط
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، الصقور والبوم، كعلى بعض أحياء البيئة  بالقضاءقيامه  بسوء تصرفاته، ك و ،  البيئي
 . فيسبب اختالال

 َظهََر الأَفَساُد ِِف  ﴿لكن يد اإلنسان هي التي تعبث:  ،وهللا تعالى خلق كّل شيء بمقدار

لُوا   ي ََعِ ِ َض اَّله بَعأ ِلُيِذيقَهُمأ  َأيأِدي النهاِس  ِبَما َكَسبَتأ  ِر  ِجُعونَ الأَِبيِ َوالأَبحأ ههُمأ يَرأ ربط  وقد    [41]الروم:    ﴾لََعل
حماية البيئة من     صلى هللا عليه وسلمالنبيّ   عدّ اإلسالم قضايا البيئة بالعقيدة، حيث  

تُّونَ  ، فقال:شعب اإليمان يَماُن بِّْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو بِّْضٌع َوسِّ ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل اَل   »اإْلِّ
   .(1)«..َوَأْدَناَها إَِّماَطُة اأْلََذى َعنِّ الطَّرِّيقِّ إَِّلَه إِّالَّ هللُا، 

ُعرَِّضْت وقد    (2)»األذى عن الطريق صدقة«أن إماطة    صلى هللا عليه وسلم  النبي  وأخبر
ُأمَّتِّ ه  َعَلي َفَوَجدَ   ه،أَْعَماُل  َوَسيُِّّئَها،  َعنِّ    »  َحَسُنَها  ُيَماُط  اأْلََذى  أَْعَمالَِّها  نِّ  َمَحاسِّ فِّي 

»   (3)الطَّرِّيقِّ

«   صلى هللا عليه وسلم  اعتبرو  يَمانِّ اإْلِّ َشْطَر  المسلم في   (4)»الطَُّهوَر  تحيط  والطهارة 
 . همستوياتتكون المقابل للتلوث على مختلف  نفسه ومكانه وبيئته، ف

سالم لحماية البيئة من أي شيء ى االهتمام البالغ الذي يوليه اإلعل مما يدلّ ذلك  وغير
 واإلضرار بأهلها.. تلوثهايؤدي إلى 

مبدأ الخالفة، من أهمها:  :  عقدية  مبادئعدة    على   اإلسالمفي  حماية البيئة    رتكزوت
فاإلنسان  مبدأ العلم،  و   ، والمكلف بحمايتها.اإلنسان المستخلف في هذه البيئة  حيث يعدّ 

البيئة ومواجهة مطالب بالعلم، لمساعدته في اكتشاف قوانين التسخير اإللهي، ومعرفة  
 

 ( وغريه، ع ْن أ يب  ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه. 35) - 58أخرجه مسلم، برقم   (1) 
 (، بلفظ: »ْييط األذى..« 2989أخرجه  البخاري برقم )  (2) 

 ( ع ْن أ يب  ذ رٍِّ رضي هللا عنه. 553) -  57أخرجه مسلم   (3) 
   (. وغريه.223) - 1أخرجه مسلم، ف صحيحه، برقم   (4) 
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َراَر«و   صعوباتها وطرق حمايتها. ألن الضرر يعود على اإلنسان    (1) مبدأ »اَل َضَرَر َواَل ضِّ
 للنفس وللغير. والبيئة، فالضرر محرم في اإلسالم 

 : فاإلنسان مسئول عن جميع تصرفاته تجاه البيئة؛ مبدأ المسئولية الشخصيةو 

يَّتِّهِّ   (2)«لحديث: »ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرعِّ

تغنيهم عن    الرقابة الذاتية التييربي اإلسالم أتباعه على  حيث  :  مبدأ الرقابة الذاتيةو 
وتمنعم من تجريف األراضي ،  إلى حماية البيئة من الفساد تدفعهم  و   الرقابة الخارجية، 

أو اإلسراف   "الكيماويات"الزراعية  استخدام  والحيوان  في  باإلنسان  ، حيث التي تضر 
، ويحث على الحفاظ على  في استخدام المياه، حتي في الوضوء  رافيحرم اإلسالم اإلس 

»َدَخَلتِّ وحسبنا أن نتأمل حديث::  الحيوانات ومعاملتها بالحسنى، وتمنع قتلها لغير منفعه
، اْمَرأَةٌ النَّاَر فِّي هِّرٍَّة َرَبَطْتَها، َفاَل هَِّي َأْطَعَمْتَها، َواَل هَِّي َأْرَسَلْتَها َتْأُكُل مِّْن َخَشاشِّ اأْلَْرضِّ 

ي َعَلى َطرِّيٍق َوَجَد ُغْصَن َشوْ   وحديث:  (3)َحتَّى َماَتْت َهْزاًل« َفَرَفَعُه، ..    كٍ "َبْيَنَما َرُجٌل َيْمشِّ
 ( 4)َوَأْدَخَلُه اْلَجنََّة" َفَغَفَر هللُا َلُه بِّهِّ،

منع قطع أو  و   ،على الزراعة  حث ال، منها:  كثيرة  مظاهر حماية اإلسالم للبيئةو هذا،  
ميع البشر، ولهم  ؛ ألنها من حق جم االعتداء على الموارد الطبيعيةيحر ت ، و حرق النباتات 

مما يضر   ،الموارد   انفستنز يألنهما    ؛اإلسراف والتبذيرنهي عن  ال، و الحق في تقاسمها
 نهى عن التبول في الميا وال تلويثها،، ومنع  بنظافة البيئة امهتماال و ، بالبئية

 

(  2/57( واحلاكم )2341ابن ماجه )( و 2865وأمحد )(  2758، أخرجه: مالك برقم )هذا لفظ حديث  (1) 
 . [2/210وصححه ووافقه الذهيب، وحسنه النووي، ووافقه ابن رجب ] ينظر: جامع العلوم واحلكم 

 . (1829) - 20و مسلم  .(893أخرجه البخاري، برقم ) (2) 
 ( واللفظ له، عن أيب هريرة.2619ومسلم ) ، (3318أخرجه البخاري، برقم )  (3) 
 (. 6485( ]وقال األرنؤوط: إسناده صحيح[. وأخرجه أبو يعلى )10289أمحد )  (4) 
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 الخاتمة 

قد تعرفنا في هذا البحث الموجز، على تعريف العقيدة اإلسالمية وأركانها وخصائصها 
التنمية المستدامة وأركانها وأسسها وأهدافها، وعلى ومدى الحاجة إليها، وعلى تعريف  

 أثر األولى في تحقيق األخرى، وقد بان من خالل العرض:

 أن مصطلح "التنمية المستدامة" إنما نشأ في عصرنا، ولم يكن موجوًدا من    (1

تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر قبل، وهو مصطلح قصد به ، في كلمة موجزة )
 ( وهذا المعنى موجود في اإلسالم: نظرية وتطبيًقا. وق األجيال القادمةبما ال يخل بحق

 وأن التنمية المستدامة إنما تعنى بتحقيق أمرين ريئسين، هما: بناء اإلنسان،    (2

 وإعمار األرض. 

وقد ثبت أن عقيدة اإلسالم الصحيحة الربانية الوسطية الشاملة المؤيدة بالعقل والمطابقة  
 للفطرة، هي الجديرة ببناء اإلنسان، وهي الدافعة له إلى إعمار األرض.. 

وقد نقلت من نصوص القرآن والسنة ما يثبت ذلك ، بال أدنى ريبة .. وتاريخ المسلمين  
 فين، على أحسن ما يكون التحقيق. خير شاهد على تحقق هذين الهد 

 التوازن والشمول   تقوم على عدة أركان، هي: )إنما  أن التنمية المستدامة و   (3

، وقد حققته في والعدالة والكفاية واإلنسانية( وهذه األمور هي ما تمتاز به عقيدة اإلسالم
 أصحابها .. 

 ل والجالل تربط معتنَقها بخالقه ذي الجما ،الشاملة  ،وأن عقيدة اإلسالم  (4

 خيًرا جمياًل، ال يذل إال لربه..  حًرا كريًماواإلكرام؛ ليتشبه به، قدر طاقته، فيكون  
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كما تربطه بأخيه اإلنسان، برباط اإلخوة والتعاون على الخير، وعدم إجبار المخالفين  
 في الدين، والتعايش معهم واإلحسان إليهم، ومن ثم يشبع حاجتِّه ويعيُن إخوانه.. 

أي له،  وتربطه  المسخرة  بالطبيعة  ويحافظ   من  ويستفيد   ها فيسعى إلعمار ًضا  مورادها، 
 لمن بعده..  عليها

، والحفاظ  ا، هي: الديمومة، وتنمية اإلنسانيهترتكز علا  لتنمية المستدامة أسسً وأن ل (5
 ..عدم اإلفساد في األرض على الطبيعة ومواردها، و 

نصوص كثيرة، نقلت بعضها، وطبقه  وهذا ما تضمنته عقيدة اإلسالم، وصرحت به في  
 المسلمون..

   رفع معدالت النموو  ،القضاء على الفقر والجوعوأن لها أهداًفا كثيرة، أهمها:   ( ه
المجتمع في  الرفاه  وزيادة  و االقتصادي  التعليمية،  بالعملية  والنهوض  بالعلم  ، االهتمام 

 . البيئة والموارد الطبيعية المحافظة على  ، و االهتمام بالصحة وتحسين الخدمات الصحيةو 

وقد نقلت من نصوص اإلسالم الصريحة، ما يثبت أن عقيدة اإلسالم قد تضمنت هذه 
األمور، جميًعا، وأمرت أصحابها بالسعي في تحقيقها، وبينت أنه بدون تحقيقها ال يكتمل 

بسبب ق بقلبه ولم يعمل لتحقيقها، بل قد ال يتحقق اإليمان أصاًل؛  إيمان المرء، إن صدّ 
 الجهل والتقليد والفقر .. 

الحضارة اإلسالمية التي استمرت قروًنا طويلة خير شاهد على أن المسلمين قد حققوا و 
 ، وضربوا في ذلك أروع األمثال.. ، ابتغاء وجه ربهم، بدافع عقيدتهم هذه األهداف

   عرض .إلى غير ذلك من األمور التي ظهرت خالل ال
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النهاية، إال أن أوصي بتخصيص مساحات أكثر لدراسة هذا الموضوع  وال أملك، في  
المعاصرون تلك الحقائق الباهرة، ويسعى المسلمون إلى   العصري الهام، حتى يعرفَ 

 استعادة مجدهم، وبناء حضارتهم من جديد .. 

 وباهلل التوفيق. 
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 المصادر

:القرآن الكريم    .ةف شر وكتب السنة النبوية الم ،أوالا

 :كتب التفسير وعلوم القرآنثانياا: 

 . م1964، 2طالقاهرة،   –الناشر: دار الكتب المصرية ، الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي

 هـ  1420 ،3طبيروت،  –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، مفاتيح الغيبتفسير الرازي = 

 :كتب شروح األحاديثثالثاا : 

هـ  1422،  7بيروت، ط  –تحقيق األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة  ، البن رجب،  جامع العلوم والحكم
 م. 2001 -

 . م 1983  ،2طدمشق،  -، الناشر: المكتب اإلسالمي طتحقيق: شعيب األرنؤو ، شرح السنة للبغوي 

 م.  1،2006حزم، ط ابن دار : الناشر (201  -173/ 1ألبي نعيم ) ،الطب النبوي 

 هــ. 1356، 1طمصر،   –الناشر: المكتبة التجارية الكبرى  ي،، للمناو فيض القدير

 م. 2002 ،1، طالناشر: دار الفكر، بيروت ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" لمال القاري 

 : كتب العقيدةرابعاا: 

 زهر محمود شلتوت، الناشر: دار الشروق، بدون تاريخ. شيخ األاإلسالم عقيدة وشريعة، ل

 .  م1973، 2القاهرة، ط -الناشر: مكتبة وهبة ،والحياةاإليمان 

 بيروت، بدون تاريخ. –الناشر: دار الكتاب العربي  ،العقائد اإلسالمية، لسيد سابق

ا:   :كتب التنميةخامسا

 م. 2008 كتوبرأ 1نشرته جريدة الوطن، بتاريخ ، مقال  التنمية جزء من العقيدة اإلسالمية: األزهر 
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رابط   المستدامة بين النظرية والتطبيق، لعز الدين آدم، )بحث منشور أوالين، نشرته مكتبة نور،التنمية  
https//www.noor-book.com/). 

ورقة علمية مقدمة إلى المؤتمر   التنمية المستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي، د. سعيد دراجي،
 .ورقلة  -م، جامعة قاصدي مرباح 2012العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة االقتصادية ، نوفمبر 

، بحث مقدم لملتقى استراتيجية   ،د.عبد الرحمن محمد الحسن  ،التنمية المستدامة ومتطلبات تحقيقها"
 . م2011، دامة, جامعة المسيلةالحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المست

 خ. ي، الناشر: دار المعارف، بدون تار وبون السنن النفسية لتطور األمم، لغوستاف ل

ترجمه د. عبد الحليم النجار، ، لـ "ألدو ميلي" اإليطالي" العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي
 م". 1972  -هـ 1381"طبع بإشراف اإلدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، سنة 

 . م2001،  19الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ،لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، لمحمد عجاج

 م. 9960، 4طالناشر: دار المريخ، ، المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، : لمحمد محمود محمدين

 م. 1981جدة،   -عكاظالناشر: شركة  المذهب االقتصادي في اإلسالم، لمحمد شوقي الفنجري،

مفاهيم التنمية المستدامة من منظور إسالمي، إلبراهيم محمد جبر، الناشر: مجلة اتحاد جامعات العالم  
 م 2008، مارس 6، العدد 2008اإلسالمي بالمغرب، المجلد 

ا: كتب اللغة والمعاجم  : سادسا

 م. 1998 ،1طبيروت،  -أساس البالغة، للزمخشري، الناشر: دار الكتب العلمية

 م. 2001، 1طبيروت،  –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، تهذيب اللغة، لألزهري 

 م. 2005، 8طبيروت ،  -القاموس المحيط، للفيروز آبادي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 هـ.  1414،  3طبيروت،  – الناشر: دار صادر ، لسان العرب، البن منظور

 م  1986 ،2طبيروت،  –مجمل اللغة، البن فارس، الناشر: مؤسسة الرسالة 
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 . هـ  1421، 1طبيروت،  –الناشر: دار الكتب العلمية  ، المحكم والمحيط األعظم، البن سيده

   .م1999،  5طبيروت،  - الدار النموذجية  -الناشر: المكتبة العصرية  ،مختار الصحاح، للرازي 

 بيروت، بدون تاريخ. –، الناشر: المكتبة العلمية ، للفيوميالمصباح المنير

 م  2008، 1، طالقاهرة – الناشر: عالم الكتب ،مختار أحمد دكتور ،معجم الصواب اللغوي 

 م 2008، 1طالناشر: عالم الكتب،  مختار، أحمد د ،معجم اللغة العربية المعاصرة

 الناشر: دار الدعوة. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،

 هـ.  1412  - 1طبيروت،   -، الناشر: دار القلم المفردات في غريب القرآن، للراغب

 م. 1979  -هـ 1399الناشر: دار الفكر،   ،مقاييس اللغة، البن فارس

 : سابعاا: كتب التاريخ

 م. 1984، 6بيروت، ط –، الناشر: عالم الكتب ر بن عبد العزيز، البن عبد الحكمسيرة عم 

 . م 1990 - هـ  1410، 1بيروت، ط –طبقات الكبرى، البن سعد، الناشر: دار الكتب العلمية ال
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 ملخص بحث  

 تجديد الخطاب الديني في ضوء السنة النبوية  

 )دراسة تطبيقية( 

 تأليف /د عبد الغفار عبدالستار عبد البديع  

 أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه المساعد   

 بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالديدامون  

هذا البحث اشتمل على اثني عشر حديثا نبويا من األحاديث التي استشكل فهمها على 
كثير من الناس بل ربما وقفوا عند المعنى الحرفي لها دون فهم مقاصدها ومراميها، 

المراد منها، حتى   فكان ال بد من الوقوف معها وتوضيح الفهم الصحيح لها ، والمعنى
تسلم السنة النبوية  من أيدي أعدائها الطاعنين فيها ، وظهر من خالل هذا البحث 

عناية المحدثين بالنصوص النبوية ، وبيان الفهم المقاصدي لها ، وأن السنة النبوية   
ليست جامدة ، وأنها صالحة لكل عصر ومصر، وقد جاء هذا البحث في مقدمة ، وعدة 

تمة، فأما المقدمة فاشتملت على أسباب اختيار الموضوع، وأما المباحث مباحث ، وخا
 ، لمقاصدها  فهم  إلى  تحتاج  التي  األحاديث  من  حديثا  عشر  أربعة  عن  عبارة  فهي 
وتوضيح لمعانيها، وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من  

   0خالل هذا البحث 

 تطبيقية.   -السنة النبوية -طاب الدينيالخ -كلمات مفتاحية:  تجديد 
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 مقدمة 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  
إنه من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده 
آله  وعلى  عليه  وسالما  ورسوله صالة  عبده  محمدا  سيدنا  أن  ،وأشهد  له  شريك  ال 

 ين إلى يوم الدين  وأصحابه الطيبين الطاهر 

 وبعد 

فإن العلم الذي ال بد منه لكل قاصد، وال يستغني عن طلبه عالم وال عابد علم الحديث 
 الشريف والسنة المطهرة ،ورحم هللا من قال:

 دين النبي وشرعه أخباره                             وأجل علم يقتفى آثاره  

 ( 1) بين البرية ال عفت آثاره        من كان مشتغال بها وبنشرها               

وهو من العلوم األخروية ،والنجاة لمن تمسك به من كل بلية،والهدى لمن استهدى به 
وعول عليه، وأهله هم حفاظ الشريعة من األعداء،ولوالهم الضمحل الدين وكان عرضة 

ك كله لتالعب المتمردين،وهم عدول هذه األمة، والكاشفون عنها كل غمة، من أجل ذل
الخطاب  البحث )تجديد  تعالى في كتابة هذا  باهلل  واستعنت  الجد،  شمرت عن ساعد 

 الديني في ضوء السنة النبوية )دراسة تطبيقية( 

 وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب منها:  

 بخدمة السنة المشرفة.  -صلى هللا عليه وسلم-التقرب إلى هللا تعالى وإلى رسوله-1

 . -صلى هللا عليه وسلم - ضرورة الفهم الصحيح لما ورد عن سيدنا رسول هللا - 2

 

   0 1الرسالة املستطرفة ص  (1) 
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صلى هللا عليه  -العمل الجاد على تصحيح المفاهيم الخاطئة في أحاديث رسول هللا    -3
 .  -وسلم

 امعان النظر في فهم المقاصد الحقيقية للسنة النبوية. -4

 عدم الوقوف عند ظواهر نصوص السنة النبوية .   - 5

هناك بعض األحاديث استشكل فهمها على كثير من الناس بل ربما وقفوا عند المعنى - 6
 الحرفي لها دون فهم مقاصدها ومراميها. 

 منهج البحث: 

قمت بجمع بعض األحاديث التي فهمت على غير معناها الحقيقي  من كتب السنة  -1
 المطهرة .

 العلماء.    وضحت المعنى المراد من هذه األحاديث من خالل أقوال -2

 بينت الفهم الصحيح لهذه األحاديث من خالل عدة وقفات مع الحديث. - 3

 خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة ،وعدة مباحث ، وخاتمة، أما المقدمة فقد بينت فيها سبب 
 اختياري للموضوع، وأما المباحث فهي:

 المبحث األول: حديث )أمرت أن أقاتل الناس(.  

 المبحث الثاني: حديث )من بدل دينه فاقتلوه( . 

 المبحث الثالث:حديث)لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( .  

 المبحث الرابع: حديث)ال تبدأوا اليهود والنصارى بالسالم(. 
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 المبحث الخامس:حديث)من حلف بغير هللا فقد أشرك(. 

 س:حديث)لعن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(. المبحث الساد 

 المبحث السابع: حديث) ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد(.  

 المبحث الثامن: : حديث) وفروا اللحى (.   

 المبحث التاسع: حديث)اسبال اإلزار( .

 المبحث العاشر: حديث )تنظيف الفراش قبل النوم( .

 ي عشر : حديث)السواك(  . المبحث الحاد 

 المبحث الثاني عشر: حديث )كل بدعة ضاللة(  . 

وأما الخاتمة فقد اشتملت على خالصة البحث وأهم النتائج،وهللا أسأل أن يأخذ بيدي لما 
فيه طاعته، وأن يجنبني الخطأ والزلل، فقد بذلت غاية ما في وسعي، وهذا مبلغ علمي، 

ومنه وكرمه، وإن كانت األخرى فمني ومن الشيطان،    فإن وفقت فهذا من فضل هللا علي 
 وهللا المستعان، وعليه التكالن.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل   -صلى هللا عليه وسلم–وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد  
    0رب العالمين
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 )أمرت أن أقاتل الناس(  المبحث األول:حديث

َثَنا  -رحمه هللا تعالى -قال اإلمام البخاري  ، َقاَل: َحدَّ ِّ ْبُن ُمَحمٍَّد الُمْسَندِّيُّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ :َحدَّ
َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َواقِّدِّ ْبنِّ ُمَحمٍَّد، َقاَل: َسمِّْعُت َأبِّي  َأُبو َرْوٍح الَحَرمِّيُّ ْبُن ُعَماَرَة، َقاَل: َحدَّ

ُث،َعنِّ اْبنِّ ُعَمرَ  َقاَل: »ُأمِّْرُت  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل َّللاَِّّ  -رضي هللا عنه -ُيَحدِّّ
ِّ، َوُيقِّيُموا الصَّ  اَلَة، َأْن ُأَقاتَِّل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ َّللاَُّ، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل َّللاَّ

َكاَة، َفإَِّذا َفَعُلوا َذلَِّك عَ  َساُبُهْم  َوُيْؤُتوا الزَّ ْساَلمِّ، َوحِّ َماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم إِّالَّ بَِّحقِّّ اإلِّ نِّّي دِّ َصُموا مِّ
  0(1) َعَلى َّللاَِّّ«

 وقفات مع هذا الحديث: 

فَقَاِتلأ  بالقتال؟ قال تعالى)   - صلى هللا عليه وسلم -الوقفة األولى: لماذا ُأمر رسول هللا

ِ ََل تََُكهُف  َله ِِف َسِبيِل اَّلله
ِ
ينَ  ا ِ ُ َأنأ يَُكفه بَأَْس اَّله ِمِنَي َعََس اَّلله ِِض الأُمؤأ ا   نَفأَسَك َوَحري ُ َأَشدُّ بَأْس  َكَفُروا َواَّلله

َِجالِ  َوَما لَُُكأ َل  )، وقال تعالى (2)(َوَأَشدُّ تَنأِكيَل   َعِفَي ِمَن الري تَضأ ِ َوالأُمس أ يَِساِء   تُقَاِتلُوَن ِِف َسِبيِل اَّلله َوالن

نَا ِمنأ  رِجأ هنَا َأخأ يَن يَُقولُوَن َرب ِ اِن اَّله َ نأَك َوِليًّا  َوالأِودلأ َعل لَنَا ِمنأ دَلُ لُهَا َواجأ اِلِم َأهأ يَِة الظه نأَك   َهِذِه الأقَرأ َعل لَنَا ِمنأ دَلُ َواجأ

ا ،وعسى  أمر بالقتال من أجل صد المعتدى-صلى هللا عليه وسلم -، إذا الرسول(3)(نَِصري 
بأس وشدة على اإلسالم  هللا أن يكف بهذا القتال بأس الذين كفروا فاعتداء الكفار فيه

بالقتال من أجل   -صلى هللا عليه وسلم-والمسلمين، وكذلك أيضا أمر رسول هللا
   0الرجال والنساء المستضعفين من الموحدين من

الناس في الحديث ال   مةكل الوقفة الثانية: هل كلمة الناس  في الحديث على عمومها؟
أن  والدليل على ذلك تعنى كل الناس بل تعنى طائفه معينة، وهم الذين يقاتلوننا،

اَّلين قَاَل لَهُُم الناس  القرآن الكريم ذكر كلمة الناس وأراد بها طائفة معينة، كما قال تعالى )

 

   0(1/13البخاري  ك اإلْيان ابب فإن اتبوا وأقاموا الصالة ) (1) 
   0( 84سورة النساء آية ) (2) 
   0(  75سورة النساء آية) (3) 
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ُعواأ لَُُكأ  نه الناس قَدأ ََجَ
ِ
األولى ال تعنى كل الناس   ،الناس  للناسكلمتين  ففي هذه اآلية )(1) ا

 وقالوا -صلى هللا عليه وسلم - إنما تعنى طائفة محدودة رجل أو رجلين أتوا إلى النبي 
له إن المشركين أى الناس جمعوا لكم فاخشوهم،فالناس األولى رجل أو اثنين وسماهم  

ربون على عشرة  ،أما الناس الثانية يقصد بهم أبو سفيان وأعوانه وكانوا ي القران ناس
 0آالف رجل فى غزوة األحزاب 

من   إذا كلمة الناس التي فى الحديث تحمل على المعتدين من المشركين وليس كل
   كفر باهلل وخالفنا فى العقيدة

الوقفة الثالثة: ما الدليل على أن كلمة الناس في الحديث يراد بها الطائفة المعتدية  
 فقط؟ 

َ ََل  َوقَاِتلُوا ِِف  (-عز وجل- الدليل األول: قال هللا نه اَّلله
ِ
تَُدوا ا يَن يُقَاِتلُونَُُكأ َوََل تَعأ ِ ِ اَّله بُّ   َسِبيِل اَّلله ُُيِ

تَِدينَ  كل(2)(الأُمعأ وليس  فقط  معتدية  بطائفة  مقرون  فالقتال     0المشركين -، 
َل يْناك هللا عن   ( ُياربوَّن ببر المشركين إذا لم   قول هللا عز وجل وهو يأمرنا :الدليل الثاني

لهيم ا ن هللا ُيب املقسطي اَّلين مل يقاتلوك ِف ادلين ومل   ،ففى (3) (خيرجوك من دَيرك أ ن تِبوُه و تقسطوا ا 
 اآلية السابقة أمر من هللا بالبر لهم والقسط معهم مع أنهم مشركين، أمرنا بالبر وليس

 األمر في الحديث بقتال من اعتدى علينا بمعنى قتال الطائفة  بقتلهم مما يدلل على أن
،لماذا نبرهم ونودهم ونعدل معهم   المعتدية أما الطائفة المسالمة مأمورون بالعدل معهم

،ولكن هللا ينهانا  ومخالفون للعقيدة؟ألنهم لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا وهم مشركون 

 

   0(  173سورة آل عمران جزء آية) (1) 
   0( 190سورة البقرة آية)  (2) 
   0(  8سورة املمتحنة آية) (3) 
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َاُكُ )  رحلة القتال فقط فقد قال هللا تعالىبرهم فى مرحلة واحدة أال وهى م عن هَما يَْنأ ن
ِ
ُ َعِن   ا اَّلله

َرُجوُكأ ِمنأ  يِن َوَأخأ ِ يَن قَاتَلُوُكأ ِِف ادلي ِ ُُهأ َوَمنأ  اَّله هوأ َراِجُُكأ َأنأ تََول خأ
ِ
ههُمأ فَأُولَِئَك ُهُُ  ِدََيِرُكأ َوَظاَهُروا عَََل ا اِلُمونَ  يَتََول    0(1)(الظه

نأ ﴿قول هللا تعالى  :الثالث  الدليل
ِ
َمَع لََكََم هللا َوا ُه حَّت يَسأ َن املْشكي اس تجارك فَأَِجرأ ففي  (2) ﴾َأَحد  مي

هذه اآلية الكريمة نجد أن هللا تعالى يأمر بإجارة من استجار من المشركين المخالفين 
، -ثم اقتله   -هللا  ( ولقالْث أ بلغه مأ منه)  الناس لما قال هللا تعالى لنا فلو كان القتال لكل

   0(أ بلغه مأ منه ْث ولكنه سبحانه قال) 

أمر بالقتال   -صلى هللا عليه وسلم- اآلن اتضح أمامنا معنى الحديث أن النبي أظن أنه
لكل الناس ألن الدين علمنا العدل فمن اعتدى علينا   لمن اعتدى فقط، وأن القتال ليس
طِ  َيَ )  قال هللا  نعتدي عليه ومن سالمنا سالمناه ِ ُشهََداَء ًِبلأِقسأ اِمَي َّلِله يَن أ ََمنُوا ُكونُوا قَوه ِ َا اَّله َوََل   َأُّيُّ

ُهوَ  اعأِدلُوا  ِدلُوا  تَعأ َأَله  عَََل  ٍم  قَوأ نَأ َُن  ش َ رَِمنهُُكأ  َملُونَ  َُيأ تَعأ ِبَما  َخِبري    َ اَّلله نه 
ِ
ا  َ اَّلله هُقوا  َوات ِللتهقأَوى   ،وقوله (3) (َأقأَرُب 

هأرُ ) هأِر الأَحَرامِ  الشه ِه ِبِمثألِ  الأَحَراُم ًِبلشه تَُدوا عَلَيأ ُُكأ فَاعأ تََدى عَلَيأ هُقوا   َوالأُحُرَماُت ِقَصاص  فََمِن اعأ ُُكأ َوات تََدى عَلَيأ َما اعأ

َ َمعَ  َ َواعألَُموا َأنه اَّلله    0(4) (الأُمتهِقيَ  اَّلله

أهل الذمه ،وذلك في  المعاهد من نهانا عن ظلم  -صلى هللا عليه وسلم-كما أن رسولنا
ًدا َأْو اْنَتَقَصُه َأْو َكلََّفُه َفْوَق َطاَقتِّهِّ َأْو َأَخَذ  قوله  صلى هللا عليه وسلم )َأاَل َمْن َظَلَم ُمَعاهِّ

اْلقَِّياَمةِّ( َيْوَم  يُجُه  َحجِّ َفَأَنا  َنْفٍس  يبِّ  بَِّغْيرِّ طِّ َشْيًئا  ْنُه  )وأشار رسول  (5)مِّ هللا  ،وفي رواية 
ذمة هللا وذمة رسوله  صلى هللا عليه وسلم بإصبعه إلى صدره أال ومن قتل معاهدا له

 

   0( 9سورة املمتحنة آية ) (1) 
   0( 6سورة التوبة آية) (2) 
   0( 8سورة املائدة آية) (3) 
   0( 194سورة البقرة  آية) (4) 
ري أهل  الذمة إذا اختلفوا ابلتجارات ) (5)   واسناده حسن.  ،(  8/292سنن أيب داود ك الفرائض ابب تـ ْعش 
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فأنت ترى مجرد )(1) حرم هللا عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا
هللا  بالقتل،لقد حظر رسول الظلم ينهانا عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم فكيف حالك

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  سلم من قتل أى معاهد ظلما وجوراصلى هللا عليه و 
يَن َعاًما يَرةِّ َأْرَبعِّ  ،وأخرجه(2)(»َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيرِّْح َرائَِّحَة اْلَجنَّةِّ َوإِّنَّ رِّيَحَها ُتوَجُد مِّْن َمسِّ

مَّةِّ لَ  ْد رِّيَح اْلَجنَّةِّ َوإِّنَّ رِّيَحَها َلُيوَجُد مِّْن  النسائي ، وقال : »َمْن َقَتَل َقتِّياًل مِّْن أَْهلِّ الذِّّ ْم َيجِّ
يَن َعاًما( يَرةِّ َأْرَبعِّ عن النبي صلى هللا عليه   -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة   ،  (3) َمسِّ

مَّ  وسلم قال مَُّة َرُسولِّهِّ، َفَقْد َأْخَفَر بِّذِّ مَُّة هللاِّ َوذِّ ًدا َلُه ذِّ ةِّ هللاِّ ، َفاَل َأاَل َمْن َقَتَل َنْفًسا ُمَعاهِّ
يَن َخرِّيًفا( يَرةِّ َسْبعِّ َلُيوَجُد مِّْن َمسِّ رحمه  ،قال الشوكاني(4)ُيَرْح َرائَِّحَة الَجنَّةِّ ، َوإِّنَّ رِّيَحَها 

على  هللا: )المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار اإلسالم بأمان،فيحرم 
أيًضا  ع إلى مأمنه، ويدل على ذلكالمسلمين قتله بال خالف بين أهل اإلسالم حتى يرج

ِِكيَ ﴿ قوله تعالى:  نأ َأَحد  ِمَن الأُمْشأ
ِ
هُ  َوا ِ ُْثه َأبأِلغأ َم اَّلله َمَع لََكَ ُه َحَّته يَسأ تََجاَرَك فَأَِجرأ  0(5)(َمأَْمنَهُ  اس أ

 ))حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا-صلى هللا عليه وسلم -الوقفة الرابعة: أليس في قوله 
 إكراه في الدين ؟ 

ينِّ َقد تََّبيََّن الرُّْشُد  قال)الَ   - تعالى-ألن هللا  أقول: ليس عندنا إكراه في الدين إِّْكَراَه فِّي الدِّّ
َن اْلَغيِّّ َفَمْن َيْكُفرْ  اَل انفَِّصاَم َلَها  بِّالطَّاُغوتِّ َوُيْؤمِّن بِّاهلّلِّ َفَقدِّ اْسَتْمَسَك بِّاْلُعْرَوةِّ اْلُوْثَقىَ  مِّ

يٌع َعلِّيٌم( ِض  ) - صلى هللا عليه وسلم- ،وقال هللا لنبيه(6)َوَّللّاُ َسمِّ َرأ َمَن َمنأ ِِف اْلأ َُّك َْل َ َولَوأ َشاَء َرب

 

ُب ال  (1)   صحيح.  ،(   9/205َي ُْخُذ اْلُمْسل ُمون  م ْن ِث  ار  أ ْهل  الذِّ مَّة  )السنن الكربى للبيهقي ك اجلزية  اب 
 0(  10/423البخاري  ك اجلزية ابُب إمث  م ن قـ ت ل  ُمعاه داً بغري  ُجْرم ) (2) 
 ( صحيح.  14/380سنن النسائي ك القسامة  تـ ْعظ يُم قـ ْتل  اْلُمع اه د  ) (3) 
 ( وقال :حسن صحيح. 4/20ل نفسا معاهدة )سنن الرتمذي ك الدًيت ابب فيمن قت  (4) 
 (. 6سورة التوبة  جزء آية) (5) 
   0(  256سورة البقرة آية) (6) 



166 
 

ِمِنيَ  ُُكُّهُمأ  ُمؤأ يَُكونُوا  النهاَس َحَّته  ِرُه  َأفَأَنأَت تُكأ ا  يع  أننا ما  ،والدليل على(1)(ََجِ أنه ليس هناك اكراه  
 سمعنا أن اإلسالم قتل الناس حتى يؤمنوا. 

الوقفة الخامسة: كيف كان يقاتل المسلمون؟في صحيح مسلم َكاَن َرُسوُل َّللاَِّّ صلى هللا 
ِّ وَ  تِّهِّ بَِّتْقَوى َّللاَّ يًرا َعَلى َجْيٍش َأْو َسرِّيٍَّة َأْوَصاُه فِّي َخاصَّ َمْن َمَعُه عليه وسلم إَِّذا َأمََّر َأمِّ
ِّ اْغُزوا وَ  ِّ َقاتُِّلوا َمْن َكَفَر بِّاهللَّ ِّ فِّي َسبِّيلِّ َّللاَّ يَن َخْيًرا ُثمَّ َقاَل اْغُزوا بِّاْسمِّ َّللاَّ ْن اْلُمْسلِّمِّ اَل َتُغلُّوا  مِّ

ْن اْلُمْشرِّكِّي َك مِّ ُروا َواَل َتْمُثُلوا َواَل َتْقُتُلوا َولِّيًدا َوإَِّذا َلقِّيَت َعُدوَّ َن َفاْدُعُهْم إَِّلى َثاَلثِّ َواَل َتْغدِّ
ْساَلمِّ َفإِّ  ْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم ُثمَّ اْدُعُهْم إَِّلى اإْلِّ اَلٍل َفَأيَُّتُهنَّ َما َأَجاُبوَك َفاْقَبْل مِّ َصاٍل َأْو خِّ ْن  خِّ

ْم إِّ  ْن َدارِّهِّ لِّ مِّ ُثمَّ اْدُعُهْم إَِّلى التََّحوُّ َعْنُهْم  ْنُهْم َوُكفَّ  َفاْقَبْل مِّ رِّيَن  َأَجاُبوَك  َدارِّ اْلُمَهاجِّ َلى 
رِّيَن َفإِّْن َأبَ  ْم َما َعَلى اْلُمَهاجِّ رِّيَن َوَعَلْيهِّ ْوا َأْن  َوَأْخبِّْرُهْم َأنَُّهْم إِّْن َفَعُلوا َذلَِّك َفَلُهْم َما لِّْلُمَهاجِّ

يَن َيْجرِّي عَ  ْنَها َفَأْخبِّْرُهْم َأنَُّهْم َيُكوُنوَن َكَأْعَرابِّ اْلُمْسلِّمِّ ُلوا مِّ ِّ الَّذِّي َيْجرِّي َيَتَحوَّ ْم ُحْكُم َّللاَّ َلْيهِّ
يَن َفإِّ  ُدوا َمَع اْلُمْسلِّمِّ نِّيَن َواَل َيُكوُن َلُهْم فِّي اْلَغنِّيَمةِّ َواْلَفْيءِّ َشْيٌء إِّالَّ َأْن ُيَجاهِّ ْن  َعَلى اْلُمْؤمِّ

ْنُهْم َوُكفَّ   ْزَيَة َفإِّْن ُهْم َأَجاُبوَك َفاْقَبْل مِّ ِّ ُهْم َأَبْوا َفَسْلُهْم اْلجِّ ْن بِّاهللَّ َعْنُهْم َفإِّْن ُهْم َأَبْوا َفاْسَتعِّ
مََّة َنبِّيِّهِّ َفاَل َتجْ  ِّ َوذِّ مََّة َّللاَّ ْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن َتْجَعَل َلُهْم ذِّ َعْل َوَقاتِّْلُهْم َوإَِّذا َحاَصْرَت أَْهَل حِّ

مَّ  مََّة َنبِّيِّهِّ َوَلكِّْن اْجَعْل َلُهْم ذِّ ِّ َواَل ذِّ مََّة َّللاَّ َمَمُكْم  َلُهْم ذِّ مََّة َأْصَحابَِّك َفإِّنَُّكْم َأْن ُتْخفُِّروا ذِّ َتَك َوذِّ
ْصٍن   أَْهَل حِّ َوإَِّذا َحاَصْرَت  مََّة َرُسولِّهِّ  َوذِّ  ِّ مََّة َّللاَّ ُتْخفُِّروا ذِّ َأْن  أَْهَوُن مِّْن  َأْصَحابُِّكْم  َمَم  َوذِّ

ِّ َفاَل تُْنزِّْلهُ  ِّ َوَلكِّْن َأْنزِّْلُهْم َعَلى ُحْكمَِّك َفإِّنََّك َفَأَراُدوَك َأْن ُتْنزَِّلُهْم َعَلى ُحْكمِّ َّللاَّ ْم َعَلى ُحْكمِّ َّللاَّ
ْم َأْم اَل( ِّ فِّيهِّ يُب ُحْكَم َّللاَّ   - وروى اإلمام مالك في الموطأ َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر  0(2) اَل َتْدرِّي َأُتصِّ

َدْت فِّي َبْعضِّ َمَغازِّي النَّبِّيِّّ   -رضى هللا عنهما   صلى هللا عليه وسلم   َقاَل َأنَّ اْمَرأًَة ُوجِّ
ْبَيانِّ  َوالصِّّ النَِّّساءِّ  َقْتَل  عليه وسلم  َرُسوُل َّللاَِّّ صلى هللا  َفَأْنَكَر  اإلمام  3)َمْقُتوَلًة  ، وروى 

ِّ   أبوداود عن َرَباحِّ ْبنِّ َربِّيٍع َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ  فِّى َغْزَوٍة   -صلى هللا عليه وسلم  -َّللاَّ
 

   0( 99سورة يونس آية) (1) 
 0(  9/150مسلم ) (2) 
 ( صحيح.   3/321موطأ مالك ك اجلهاد ابب النهي عن قتل النساء ) (3) 
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 َشْىٍء َفَبَعَث َرُجاًل َفَقاَل » اْنُظْر َعاَلَم اْجَتَمَع َهؤاَُلءِّ « َفَجاءَ  يَن َعَلىَفَرَأى النَّاَس ُمْجَتمِّعِّ 
هِّ لِّتَُقاتِّلَ  َمةِّ َخالُِّد ْبُن اْلَولِّيدِّ  .« َفَقاَل َعَلى اْمَرأٍَة َقتِّيٍل. َفَقاَل »َما َكاَنْت َهذِّ َقاَل َوَعَلى اْلُمَقدِّّ

يًفا «ُقْل لَِّخا »َفَبَعَث َرُجاًل َفَقالَ  العسيف ؟ العسيف  ،من هو(1) لٍِّد اَل َيْقُتَلنَّ اْمَرأًَة َواَل َعسِّ
 ؛؛أي سماحة هذه إنها سماحة اإلسالم، خادم جيش العدو ال يقتل   هو خادم الجيش،

ِّ    - الرَّْحَمنِّ ْبنِّ َكْعٍب َأنَُّه   وَعْن َعْبدِّ  يَن    -صلى هللا عليه وسلم  - َقاَل َنَهى َرُسوُل َّللاَّ الَّذِّ
ْلَدانِّ   َتُلوا اْبَن َأبِّى اْلُحَقْيقِّ َعْن َقْتلِّ النَِّّساءِّ قَ  ْنُهْم َيُقوُل َبرََّحْت   - َقاَل    -َواْلوِّ َفَكاَن َرُجٌل مِّ

ْيَف َعَلْيَها بَِّنا َياحِّ َفَأْرَفُع السَّ ِّ   اْمَرأَةُ اْبنِّ َأبِّى اْلُحَقْيقِّ بِّالصِّّ صلى -ُثمَّ َأْذُكُر َنْهَى َرُسولِّ َّللاَّ
ْنَها َفَأُكفُّ َوَلْوالَ  -ه وسلم  هللا علي   0،هذا هو اإلسالم وأخالق اإلسالم (2) َذلَِّك اْسَتَرْحَنا مِّ

 المبحث الثاني:حديث )من بدل دينه فاقتلوه(

َثَنا ُسْفَياُن، َعْن  -قال اإلمام البخاري   ِّ، َحدَّ َثَنا َعلِّيُّ ْبُن َعْبدِّ َّللاَّ رحمه هللا تعالى:َحدَّ
ْكرَِّمَة، َأنَّ َعلِّيًّا َأيُّوَب، َعْن   َي َّللاَُّ َعْنهُ -عِّ رضي هللا -َحرََّق َقْوًما، َفَبَلَغ اْبَن َعبَّاسٍ   -َرضِّ

َنَّ النَّبِّيَّ   -عنه  ُبوا    -صلى هللا عليه وسلم -َفَقاَل: َلْو ُكْنُت َأَنا َلْم ُأَحرِّْقُهْم ألِّ َقاَل: »اَل ُتَعذِّّ
يَنُه َفاْقُتُلوُه«-صلى هللا عليه وسلم- ا َقاَل النَّبِّيُّ  بَِّعَذابِّ َّللاَِّّ« ، َوَلَقَتْلُتُهْم َكمَ  َل دِّ   (3): »َمْن َبدَّ

 وقفات مع هذا الحديث: 

الوقفة األولى : هذا الحديث ليس على عمومه ، ألن المتفق عليه بين الفقهاء أنه ال  
ي يشمل من ترك دينا غير اإلسالم إلى دين اإلسالم كاليهودي يترك اليهودية ويدخل ف 

النصرانية والعكس ، فبقي الحديث فيمن بدل بدين اإلسالم دينا غيره ألن الدين عند هللا 
   0هو اإلسالم كما قال الحافظ ابن حجر ، وما عداه فهو بزعم المدعي 

 

 اسناده صحيح.  و ،(   7/274سنن أيب داود ك اجلهاد  ابب ف قتل النساء ) (1) 
   0(واسناده صحيح 3/320موطأ مالك ك اجلهاد ابب النهي عن قتل النساء ) (2) 
   0(4/61البخاري ك اجلهاد والسري ابب ال يعذب بعذاب هللا )  (3) 
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ولم   -صلى هللا عليه وسلم -الوقفة الثانية : هناك حادثتي ردة وقعتا في زمن رسول هللا
 هما : يعاقب الرسول المرتد في أي من

صلى هللا عليه  -:َأنَّ أْعَرابيًا َباَيَع َرُسوَل هللا رضي هللا عنه-األولى: َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللا
َعَلى اإلْسالمِّ، َفَأَصاَب األْعَرابِّيَّ َوْعٌك بالمديَنةِّ، َفأَتى األْعَرابى من الغد محمومًا   -وسلم

َيا َرُسوَل هللا! أقِّْلنِّي َبْيَعتي، َفَأَبى َرُسوُل   َفَقاَل:  -   صلى هللا عليه وسلم -إلى َرُسولِّ هللا  
، ُثمَّ َجاَء َفَقاَل: َأقِّلني َبْيَعتي، فأَبى، ُثمَّ َجاَءُه َفقاَل: أقِّْلني  -  صلى هللا عليه وسلم-هللا  

، َفَقاَل َرُسوُل هللا   َنُة  :"إنََّما المدي -  صلى هللا عليه وسلم-َبْيَعتي، َفأَبى، َفَخَرَج األْعَرابيُّ
يُبَها  0(1) َكالكِّيرِّ َتْنفي َخَبَثَها، َوَيْنَصُع طِّ

و    ﴾البقرةَ ﴿أنَّه قاَل: كان رجٌل نصرانيًّا، فأْسَلَم، وقرأ  -رضىِّ هللُا عنه -عن أنسٍ   الثانية:
ْمرانَ ﴿ ، فعاَد نصرانيًا، فكاَن يقوُل: -صلى هللا عليه وسلم -، فكاَن يكُتُب للنبي  ﴾آَل عِّ

ما َكَتْبُت لُه، فأماَتُه هللُا، فَدَفُنوُه، فأصَبَح وقد َلَفَظْتُه األرُض، فقالوا:  ما َيْدري محمد إال  
بِّنا، فأْلَقوُه، فَحَفروا لُه، فأعَمقوا،  هذا فِّْعُل محمٍد وأصحابِّهِّ، لما َهَرَب منهم َنَبشوا عن صاحِّ

َلَفَظْتُه األرُض، فقالوا: هذا فعُل محمٍد وأصحابِّهِّ، نَبشوا   بِّنا لما فأصَبَح وقد  عن صاحِّ
، فَحَفروا لُه، فأعَمقوا لُه في األرضِّ ما اْستطاعوا، فأْصَبَح   َهَرَب منهم، فأْلَقوُه خارَِّج القبرِّ

  0(2)قد َلَفَظْتُه األرُض، فَعلِّموا أنَّه ليس مِّن الناَس، فأْلَقْوهُ 

الداعي ليس الوقفة الثالثة: يجب التفريق بين المرتد الداعي إلى الردة وغيره ، فالمرتد  
مجرد كافر باإلسالم بل هو مندرج ضمن الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض 
فسادا ، كما أن المجتمع المسلم يقوم على العقيدة واإليمان ، ولهذا ال يسمح ألحد أن  
ينال من هذا األساس ، ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم في نظر اإلسالم  

 

   0(4/302البخاري ك األحكام ابب بيعة األعراب ) (1) 
   0(2/482البخاري ك املناقب ابب عالمات النبوة ف اإلسالم ) (2) 
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ى شخصية المجتمع وكيانه المعنوي ، ومن أجل هذا اعتبرت الخيانة ألنها خطر عل
   0للوطن ومواالة أعدائه ، وإفشاء األسرار لهم جريمة كبرى 

الوقفة الرابعة: من الذي يملك الفتوى بردة مسلم؟ الحكم بردة مسلم عن دينه أمر خطير 
من هنا أقول: الذي جدا يترتب عليه حرمانه من كل والء وارتباط باألسرة والمجتمع ، و 

وإنما هم الراسخون في العلم   -ليس كل من هب ودب–يملك الفتوى بردة امريء مسلم  
من أهل اإلختصاص الذين يميزون بين القطعي والظني وبين المحكم والمتشابه ،بين  

   0ما يقبل التأويل وما ال يقبل التأويل

 بالنسبة للمرتد؟ الوقفة الخامسة: من الذي ينفذ حكم القتل  

تنفيذ العقوبة فيه ، ويعتبر هذا  أوال: جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل 
اجماع الصحابة رضوان هللا عليهم كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتابه )الصارم 
المسلول على شاتم الرسول(، ومعنى اإلستتابة اعطاؤه فرصة ليراجع نفسه ، عسى أن  

   0عنه الشبهة ، وتقوم عليه الحجة تزول 

ثانيا: الذي ينفذ حكم القتل بالنسبة للمرتد هو ولي األمر ، بعد حكم القضاء اإلسالمي 
   0المختص ، الذي ال يحتكم إال إلى شرع هللا عز وجل ، وليس أحاد الناس 

مسلم أن  ثالثا: عقوبة المرتد مسألة سياسية وعسكرية ، غاية ما فيها أنه يجوز للحاكم ال
يضع قانونا يقضي بقتل المرتد أو تغريمه أو حبسه إذا اقترنت ردته بحمل السالح أو  
تقليب األعداء أو نقل األخبار أو بث روح الهزيمة والفتنة بين بقية المواطنين ، وهذه 
تشريعية  لسلطة  تخضع  ولكنها  شاء،  فيمن  هواه  على  الحاكم  بها  يقضي  ال  العقوبة 

  0(1) علماء المسلمين المتخصصين جماعية ، وبمشاورة  

 

   0 131املساواة اإلنسانية ف اإلسالم أد على مجعة ص  (1) 
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 ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(  المبحث الثالث :حديث

البخاري   اإلمام  تعالى –قال  هللا  َعنِّ  -رحمه  َعْوٌف،  َثَنا  َحدَّ الَهْيَثمِّ،  ْبُن  ُعْثَماُن  َثَنا  :َحدَّ
، َعْن َأبِّي َبْكَرَة، َقاَل: َلَقْد َنَفَعنِّي َّللاَُّ بَِّكلَِّمةٍ  ِّ الَحَسنِّ ْعُتَها مِّْن َرُسولِّ َّللاَّ صلى هللا عليه -   َسمِّ

، َبْعَد َما كِّْدُت َأْن َأْلَحَق بَِّأْصَحابِّ الَجَملِّ َفُأَقاتَِّل َمَعُهْم، َقاَل: َلمَّا َبَلَغ   -وسلم َأيَّاَم الَجَملِّ
 ِّ ْم بِّْنَت كِّْسَرى، َقاَل: َأنَّ أَْهَل َفارَِّس، َقْد َملَُّكوا    -صلى هللا عليه وسلم-  َرُسوَل َّللاَّ َعَلْيهِّ

  0(1)»َلْن ُيْفلَِّح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم اْمَرأًَة«

 وقفات مع هذا الحديث: 

أبوبكرة َتَذكره  الحديث  وهو بصدد واقعة معينة ، -رضي هللا عنه-الوقفة األولى: هذا 
ن اإلشتراك وجعل َتَذكره ذلك مانعا له م-رضي هللا عنها –وهي خروج السيدة عائشة  

   0معها

 الوقفة الثانية: الحديث ليس على عمومه وذلك لما يلي:

ذكر هللا عز وجل ملكة سبأ وكيف قادت قومها إلى اإليمان باهلل عز وجل ، وقد  -1
ِّ إِّنَّها كاَنْت   مدحها هللا عز وجل في كتابه الكريم فقال ها َما كاَنْت َتْعُبُد مِّْن ُدونِّ َّللاَّ )َوَصدَّ

ْن َقوْ  ًة َوَكَشَفْت َعْن ساَقْيها قاَل مِّ َبْتُه ُلجَّ ْرَح َفَلمَّا َرَأْتُه َحسِّ ٍم كافِّرِّيَن ، قِّيَل َلَها اْدُخلِّي الصَّ
ِّ َربِّ  ُسَلْيماَن هللَِّّ َمَع  َوَأْسَلْمُت  ي  َنْفسِّ َظَلْمُت  إِّنِّّي  قاَلْت َربِّ  ْن َقوارِّيَر  ٌد مِّ ُمَمرَّ إِّنَُّه َصْرٌح 

يَن(    0(2)اْلعاَلمِّ

لو حمل الحديث على عمومه فهو يمنع المرأة من أي والية على الرجل ، في حين   - 2
والية على الرجال ، -صلى هللا عليه وسلم - سمراء بنت نهيك جعل لها النبي-أننا نجد :

حيث كانت تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر ، كما جاء في الحديث َعْن َأبِّي 
 

   0(6/8إىل كسرى )- صلى هللا عليه وسلم- البخاري ك املغازي ابب كتاب النيب (1) 
   0( 44-43سورة النمل اآلية) (2) 
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َأْدَرَكتِّ النَّبِّيَّ َبْلٍج، َقاَل: »َرَأْيُت َسْمرَ  َقْد  َوَكاَنْت  يٍك،  َنهِّ - صلى هللا عليه وسلم- اَء بِّْنَت 
» ُب النَّاَس، َتْأُمُر بِّاْلَمْعُروفِّ َوَتْنَهى َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َها َسْوٌط ُتَؤدِّّ    0 (1)بَِّيدِّ

والية على الصحابة  -رضي هللا عنه -والشفاء أم سليمان جعل لها عمر بن الخطاب -
 َأبِّي َبْكرِّ ْبنِّ ُسَلْيَماَن ْبنِّ َأبِّي َحْثَمَة، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِّ َفَقَد ُسَلْيَماَن  في السوق َعنْ 

، َوَمْسَكُن ُسَلْيَماَن   وقِّ ، َوَأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِّ َغَدا إَِّلى السُّ ْبحِّ ْبَن َأبِّي َحْثَمَة فِّي َصاَلةِّ الصُّ
وقِّ , فَ  دِّ َوالسُّ ، َبْيَن اْلَمْسجِّ ْبحِّ َفاءِّ ُأمِّ ُسَلْيَماَن، َفَقاَل: َلْم َأَر ُسَلْيَماَن فِّي الصُّ َمرَّ َعَلى الشِّّ

ْبحِّ َأَحبُّ إَِّليَّ  َفَقاَلْت: إِّنَُّه َباَت ُيَصلِّي، َفَغَلَبْتُه َعْيَناُه، َفَقاَل ُعَمُر: أَلْن َأْشَهَد َصاَلَة الصُّ
ْن َأْن َأُقوَم َلْيَلًة.  مِّ

   0داللة صريحة على منع والية المرأة ليس في الحديث -3

 الوقفة الثالثة: من المرأة التي ال يفلح قوم ولوها أمرهم ؟  

إنها المرأة التي ليس لها مؤهالت غير أنها من ساللة الملوك واألكاسرة الذين تجبروا  -
 على الشعوب وفرضوا طغيانهم عليهم كما حدث في النموذج الفارسي.

المتجبرين، - كحكم  مشورة  فيه  ليس  مطلقة  بسلطة  قوم  بحكم  تستبد  التي  المرأة  إنها 
وليست المرأة المسلمة التي تتمتع بالكفاءة والقدرة ، وليست المرأة التي تحكم بالشورى  

 0(2) والحكمة والعقل، وليست المرأة التي تحتكم إلى شريعة عادلة 

 

 

 

   0(،واسناده حسن24/311املعجم الكبري ) (1) 
 0 50املساواة اإلنسانية ص  (2) 
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 ود والنصارى بالسالم(حديث )ال تبدأوا اليهالمبحث الرابع: 

تعالى -قال اإلمام مسلم  اْلَعزِّيزِّ  -رحمه هللا  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ يٍد  َسعِّ ْبُن  ُقَتْيَبُة  َثَنا  َيْعنِّى   -:َحدَّ
ىَّ   َراَوْردِّ ِّ    -رضي هللا عنه-َعْن ُسَهْيٍل َعْن َأبِّيهِّ َعْن َأبِّي ُهَرْيَرةَ   -الدَّ صلى -َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ

اَلمِّ، َوإَِّذا َلقِّيُتْم َأَحَدُهْم فِّي َطرِّيٍق قَ   -هللا عليه وسلم  اَل: »اَل َتْبَدُأوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى بِّالسَّ
وُه إَِّلى َأْضَيقِّهِّ«    0(1) َفاْضَطرُّ

 وقفات مع هذا الحديث:

 الوقفة األولى: هل يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسالم؟ 

اَلمِّ ُروَِّي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن  َذَهَبْت َطائَِّفٌة إَِّلى َجَوازِّ اْبتَِّدائَِّنا َلُهْم بِّالسَّ
  0(2)َأبِّي ُمَحْيرِّيٍز َوُهَو َوْجٌه لَِّبْعضِّ َأْصَحابَِّنا َحَكاُه الماوردى 

اَلُم َعَلى ال ْبنِّ ُعَيْيَنَة: َهْل َيُجوُز السَّ كافر؟ قال: نعم، قال هللا تعالى وقال القرطبي: قِّيَل الِّ
وُُهأ  ) تََِبُّ َأنأ  ِدَيِرُكأ  ِمنأ  رُِجوُكأ  خُيأ َولَمأ  يِن  ِ ادلي ِِف  يُقاِتلُوُكأ  لَمأ  يَن  ِ اَّله َعِن   ُ اَّلله اُكُ  يَْنأ بُّ  ََل  ُُيِ  َ اَّلله نه 

ِ
ا مأ  ِ لهَيأ

ِ
ا َوتُقأِسُطوا 

َوة  :((،. َوَقالَ الأُمقأِسِطيَ  بأراِهيَ قَدأ َكنَتأ لَُُكأ ُأسأ
ِ
نَة  ِِف ا َبِّيهِّ)   َحس َ يُم ألِّ  0( َسَلم  عَلَيأكَ (، َوَقاَل إِّْبَراهِّ

: يَحانِّ يَثانِّ َصحِّ َن اآْلَيةِّ َما َقاَلُه ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َوفِّي اْلَبابِّ َحدِّ  ُقْلُت: اأْلَْظَهُر مِّ

َقاَل: )اَل َتْبَدُءوا    -عليه وسلم   صلى هللا-َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّّ -رضي هللا عنه -َرَوى َأُبو ُهَرْيَرةَ 
َأْضَيقِّهِّ( َخرََّجُه  إَِّلى  وُه  َأَحَدُهْم فِّي الطَّرِّيقِّ َفاْضَطرُّ َلقِّيُتْم  َفإَِّذا  اَلمِّ  بِّالسَّ َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوَد 

يَحْينِّ َعْن أسامة ابن َزْيدٍ  حِّ صلى - َأنَّ النَّبِّيَّ -رضي هللا عنه -اْلُبَخارِّيُّ َوُمْسلٌِّم، َوفِّي الصَّ
يَفٌة َفَدكِّيٌَّة، َوَأْرَدَف َوَراَءُه ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد،    -هللا عليه وسلم  َماًرا َعَلْيهِّ إَِّكاٌف َتْحَتُه َقطِّ َركَِّب حِّ

 

لسَّال م  و ك ْيف  يـ ُردُّ ع ل ْيه ْم ) (1)  اء  أ ْهل  اْلك ت اب  اب     0(7/3صحيح مسلم ك السالم ابب النـَّْهى  ع ن  ابْت د 
   0(14/145شرح النووي ) (2) 
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، َوَذلَِّك َقْبَل َوْقَعةِّ َبْدٍر، َحتَّى َمرَّ  َوُهَو َيُعوُد سعد بن عبادة  في بني الحرث ْبنِّ اْلَخْزَرجِّ
مْ فِّي َمْجلٍِّس فِّيهِّ  ، َوفِّيهِّ يَن َواْلُمْشرِّكِّيَن َعَبَدةِّ اأْلَْوَثانِّ َواْلَيُهودِّ  َأْخاَلٌط مَِّن اْلُمْسلِّمِّ

اْلَمْجلَِّس   َيتِّ  َغشِّ َفَلمَّا  َرَواَحَة،  ْبُن   ِّ َعْبُد َّللاَّ اْلَمْجلِّسِّ  َوفِّي  َسُلوَل،  بن  أبي  بن   ِّ َعْبُد َّللاَّ
ِّ ْبنُ  ابَّةِّ، َخمََّر َعْبُد َّللاَّ ُم  َعَجاَجُة الدَّ  ُأَبيٍّ َأْنَفُه بِّرَِّدائِّهِّ، ُثمَّ َقاَل: اَل ُتَغبُِّّروا َعَلْيَنا، َفَسلََّم َعَلْيهِّ

يثَ    - صلى هللا عليه وسلم -النَّبِّيُّ  َنَّ َذلَِّك (1)اْلَحدِّ ُم اْبتَِّداًء ألِّ اَلمِّ َعَلْيهِّ ُل :ُيفِّيُد َتْرَك السَّ .َفاأْلَوَّ
 .  إِّْكَراٌم، َواْلَكافُِّر َلْيَس أَْهَلهُ 

ُز َذلَِّك.  يُث الثَّانِّي: ُيَجوِّ  َواْلَحدِّ

اَلفٌ  َما خِّ هِّ يثِّ َأبِّي ُهَرْيَرَة َفإِّنَُّه َلْيَس فِّي َأَحدِّ : َواَل ُيَعاَرُض َما َرَواهُ ُأَساَمُة بَِّحدِّ  َقاَل الطََّبرِّيُّ
أُ  َوَخَبَر  اْلُعُموُم،  َمْخَرُجُه  ُهَرْيَرَة  َأبِّي  يَث  َحدِّ َأنَّ  َوَذلَِّك  َمْعَناُه لِّْْلَخرِّ  َأنَّ  ُيَبيُِّّن  َساَمَة 

اَلمِّ  (2) اْلُخُصوُص  ْنَد َيُهودِّيٌّ َأْو َنْصَرانِّيٌّ َفاْبَدْأهُ بِّالسَّ : إَِّذا َكاَنْت َلَك َحاَجٌة عِّ . َوَقاَل النََّخعِّيُّ
اَلمِّ( إَِّذا َكاَن   يَث َأبِّي ُهَرْيَرَة )اَل َتْبَدُءوُهْم بِّالسَّ لَِّغْيرِّ َسَبٍب َيْدُعوُكْم إَِّلى َأْن َفَباَن بَِّهَذا َأنَّ َحدِّ

َواٍر  َماٍم َأْو َحاَجٍة َتْعرُِّض َلُكْم قَِّبَلُهْم، َأْو َحقِّّ ُصْحَبٍة َأْو جِّ ْن َقَضاءِّ ذِّ اَلمِّ، مِّ َتْبَدُءوُهْم بِّالسَّ
 . (3)َأْو َسَفرٍ 

: َوَقْد ُروَِّي َعنِّ   . َقاَل الطََّبرِّيُّ َلفِّ َأنَُّهْم َكاُنوا ُيَسلُِّموَن َعَلى أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ َوَقْد ُروَِّي َعنِّ السَّ
فِّي  َبُه  َصحِّ ْهَقاٍن  بِّدِّ َمْسُعوٍد  اْبُن  َوَفَعَلُه   . اْلكَِّتابِّ أَْهلِّ  َعَلى  ُيَسلُِّموَن  َكاُنوا  َأنَُّهْم  َلفِّ  السَّ

اَلمِّ؟! َقاَل: َطرِّيقِّهِّ، َقا َل َعْلَقَمُة: َفُقْلُت َلُه َيا َأَبا َعْبدِّ الرَّْحَمنِّ َأَلْيَس ُيْكَرُه َأْن ُيْبَدُءوا بِّالسَّ

 

ُب التَّْسل يم  ) (1)  ِّ    ،( 8/56البخاري ك اجلهاد اب   النَّيب 
ٌب ف  ُدع اء  صلى هللا عليه  - ومسلم ك اجلهاد اب 

 (. 3/1422)-وسلم
 0(11/111تفسري القرطيب ) (2) 
 املرجع السابق.  (3) 
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ْحَبةِّ. َوَكاَن َأُبو أمامة إَِّذا اْنَصَرَف إَِّلى َبْيتِّهِّ اَل َيُمرُّ بُِّمْسلٍِّم َواَل َنْصَرانِّ  يٍّ َنَعْم، َوَلكِّْن َحقُّ الصُّ
يرٍ  َي السالم َواَل َصغِّ ْرَنا َأْن ُنْفشِّ  .  (1) َواَل َكبِّيٍر إِّالَّ سلم عليه، فقيل َلُه فِّي َذلَِّك َفَقاَل: ُأمِّ

الُِّحوَن   يُّ َعْن ُمْسلٍِّم َمرَّ بَِّكافٍِّر َفَسلََّم َعَلْيهِّ، َفَقاَل: إِّْن َسلَّْمَت َفَقْد َسلََّم الصَّ وسئل اأْلَْوَزاعِّ
َفَقْد   َتَرْكَت  َوإِّْن  َقاَل: إَِّذا  َقْبَلَك،  َأنَُّه  اْلَبْصرِّيِّّ  اْلَحَسنِّ  َقْبَلَك. َوُروَِّي َعنِّ  الُِّحوَن  َتَرَك الصَّ

  0(2) َمَرْرَت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم

الوقفة الثانية: الحديث ليس على عمومه ، وإنما مخصوص بيهود بني قريظة لما غدروا  
ور المسلمين في غزوة الخندق ، ورأى  بالعهد وخانوا وهموا بإدخال المشركين في ظه 

معاقبتهم على هذه الخيانة ، أراد من أصحابه أن ينبذوا    -صلى هللا عليه وسلم -النبي 
إليهم عهدهم ويشعروهم بدنوا الحرب عليهم ، ومما يؤيد هذا الكالم ، وأن النهي عن  

 ما يلي:   -صلى هللا عليه وسلم -السالم خاص ببني قريظة لنقضهم العهد مع رسول هللا

: إِّنَّا  -صلى هللا عليه وسلم-َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ -رضي هللا عنه-َعْن َأبِّي َبْصَرةَ   -1
اَلمِّ، َفإَِّذا َسلَُّموا َعَلْيُكْم َفُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم      0(3)َغاُدوَن َعَلى َيُهوَد َفاَل َتْبَدُءوُهْم بِّالسَّ

ِّ  َعْن َأبِّي َعْبدِّ الرَّْحَمنِّ اْلجُ - 2 ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ :إِّنِّّي    -صلى هللا عليه وسلم -َهنِّيِّّ
اَلمِّ، َفإَِّذا َسلَُّموا َعَلْيُكْم َفُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم  ، َفاَل َتْبَدؤوُهْم بِّالسَّ    0(4) َراكٌِّب َغًدا إَِّلى اْلَيُهودِّ

 

 

 

 املرجع السابق.  (1) 
   0(11/111تفسري القرطيب ) (2) 
 .( صحيح45/211مسند أمحد ) (3) 
   0(صحيح من حديث أيب بصرة4/652سنن ابن ماجة ك األدب ابب رد السالم على أهل الذمة ) (4) 
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 )حديث من حلف بغير هللا فقد أشرك ( المبحث الخامس

َثَنا اْبُن إِّْدرِّيَس، َقاَل: َسمِّْعُت اْلَحَسَن ْبَن  قال   ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعاَلءِّ اإلمام أبوداود:َحدَّ
َع اْبُن ُعَمَر، َرُجاًل َيْحلُِّف: اَل َواْلَكْعَبةِّ، َفَقاَل َلُه  ُعَبْيدِّ هللاِّ، َعْن َسْعدِّ ْبنِّ ُعَبْيَدَة، َقاَل: َسمِّ

يقول: »َمْن َحَلَف - صلى هللا عليه وسلم -: سمعُت رسوَل هللا-عنه  رضي هللا-اْبُن ُعَمرَ 
   0(1) بَِّغْيرِّ هللاِّ َفَقْد َأْشَرَك«

 وقفات مع الحديث:  

 الوقفة األولى: حكم الحلف بغير هللا تعالى؟  

عندما جاء اإلسالم وجد أهل الجاهلية يحلفون بآلهتهم على جهة العبادة والتعظيم  - 1
من حلف فقال   -صلى هللا عليه وسلم-حماية لجناب التوحيد فقال لها فنهاهم عن ذلك  

إله إال هللا   من  -صلى هللا عليه وسلم -، وقال(2) في حلفه )والالت والعزى( فليقل: ال 
 ، أي قال قوال شابه به المشركين ال أنه خرج بذلك من الملة  (3) حلف بغير هللا فقد أشرك  

عن التشبه بأهل الجاهلية في حلفهم بآبائهم افتخارا - صلى هللا عليه وسلم-نهى النبي - 2
»إِّنَّ هللَا َيْنَهاُكْم َأْن َتْحلُِّفوا بِّآَبائُِّكْم. َمْن َكاَن  -صلى هللا عليه وسلم -بهم وتقديسا لهم فقال 

في   -صلى هللا عليه وسلم-وعلة هذا النهي بينها   0(4)ْلَيْحلِّْف بِّاهللِّ ، َأْو لَِّيْصُمْت«َحالِّفًا، فَ 
قوله )لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون  

 

ء ) (1)  آلاب  ي ة  احلْ ْلف  اب     0(صحيح76/ 4سنن أيب داود ك األْيان والنذور ابب  ف  ك ر اه 
   0(6/141)﴾العزىأفرأيتم الالت و ﴿ البخاري ف صحيحه ك تفسري القرآن ابب ) (2) 
   0(صحيح222/ 3سنن أيب داود ك األْيان والنذور ابب ف كراهية احللف ابآلابء) (3) 
   0(8/132البخاري ك األْيان ابب ال حتلفوا آبابئكم ) (4) 
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على هللا من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن هللا أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها  
   0( 1) ء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب«باآلبا

قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير هللا فقالت طائفة: -3
هو خاص باأليمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيما لغير هللا تعالى كالالت 

يأثم الحالف بها وال كفارة فيها ،وأما ما كان يؤول إلى تعظيم هللا والعزى واآلباء فهذه  
كقوله وحق النبي واإلسالم والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به 
تعظيم هللا والقربة إليه فليس داخال في النهي، وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن  

من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة   لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة
ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه إذ  

  0(2) لو كان عاما لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا انتهى

ه إن )أفلح وأبيه،أو دخل الجنة وأبي-صلى هللا عليه وسلم -الوقفة الثانية: كيف نفهم قوله
 ؟(4)»نعم، وأبيك لتنبأن(-صلى هللا عليه وسلم-، وقوله (3) صدق(

)أفلح وأبيه( ليس هو حلفا إنما هو كلمة   -صلى هللا عليه وسلم -قال اإلمام النووي: قوله
جرت عادة العرب أن تدخلها في كالمها غير قاصدة بها حقيقة الحلف والنهي إنما ورد  

إعظام المحلوف به ومضاهاته به هللا سبحانه    فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من
  0(5)وتعالى فهذا هو الجواب المرضي

 

ا ح د يٌث ح س ٌن«. 0(5/734سنن الرتمذي ك املناقب ابب )  (1)   وقال: »و ه ذ 
   0(11/535فتح الباري ) (2) 
   0(1/40صحيح مسلم ك اإلْيان ابب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم) (3) 
   0(4/1974صحيح مسلم ك الرب والصلة ابب بر الوالدين ) (4) 
   0(1/168شرح النووي ) (5) 
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وقال البيضاوي :هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكالم لمجرد التقرير والتأكيد وال يراد 
  0(1) به القسم كما تزاد صيغة النداء لمجرد االختصاص دون القصد إلى النداء

-: وبناء على ذلك فإن الترجي أو تأكيد الكالم بسيدنا (2)جمعة  وقال األستاذ الدكتور على
أو آل البيت أو غير ذلك مما ال يقصد به حقيقة الحلف هو أمر -صلى هللا عليه وسلم

مشروع ال حرج على فاعله ، وليس هو حراما وال شركا ، وال ينبغي للمسلم أن يتقول 
َوَل تَُقولُوا ِلَما تَِصُف َألأِسنَُتُُكُ الأَكِذَب َهَذا َحَلل  َوَهَذا َحَرام   ﴿ على هللا بغير علم حيث يقول هللا تعالى

وا عَََل هللِا الأَكِذَب  ََتُ ، وال يجوز للعاقل أن يتهم اخوانه بالكفر والشرك فيدخل بذلك   (3) ﴾ِلتَفأ
 0(4)»إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما«-صلى هللا عليه وسلم-في وعيد قوله

 )لعن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد( المبحث السادس حديث

: حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن شيبان، عن    -رحمه هللا تعالى -قال اإلمام البخاري 
صلى هللا عليه  - عن النبي -رضي هللا عنها  -هالل هو الوزان، عن عروة، عن عائشة

لعن هللا اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم  قال في مرضه الذي مات فيه: »  -وسلم
  0(5)مسجدا« ، قالت: ولوال ذلك ألبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا

 وقفات مع هذا الحديث : 

 الوقفة األولى: حكم الصالة في المسجد الذي به ضريح :

 

   0(11/534الباري )فتح  (1) 
   0 209القول املبني ف أحكام الدنيا والدين ص  (2) 
   0(116سورة النحل آية ) (3) 
   0(1/79مسلم ك اإلْيان ابب  بيان حال إْيان من قال ألخيه املسلم: ًي كافر) (4) 
   0(88/ 2البخاري ك اجلنائز ابب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور) (5) 
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الصالحين صحيحة أو    -عليهم السالم- الصالة بالمسجد الذي به ضريح ألحد األنبياء
 ومشروعة ، وقد تصل إلى درجة اإلستحباب ، والدليل على ذلك مايلي:

يَن غَلَبُ قوله تعالى):أوال من القرآن ِ مأ قاَل اَّله ُمأ َأعأََّلُ ُِّبِ أياَّن  َرُّبُّ مأ بُن ِ َرُُهأ فَقالُوا ابأُنوا عَلهَيأ ذأ يَتَناَزُعوَن بَيأَْنُمأ َأمأ
ِ
وا  ا

ِرُِهأ لَنَتهخِ  ِجدا  عََل َأمأ مأ َمسأ ِ ، ووجه اإلستدالل باآلية أنها أشارت إلى قصة أصحاب (1)(  َذنه عَلهَيأ
آخرون   وقال  بنيانا،  عليهم  نبني   : بعضهم  فقال   ، الناس  عليهم  عثر  حينما  الكهف 
قول  والثاني   ، المشركين  قول  األول  أن  على  يدل  والسياق   ، مسجدا  عليهم  لنتخذن 

ين دون استنكار ، ولو كان فيهما شيئ من الباطل لكان  الموحدين ، واآلية طرحت القول
من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطالنه بقرينة ما ، وتقريرها للقولين يدل على 
امضاء الشريعة لهما ،بل إنها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح ، وذلك بدليل 

بي  ، بالتشكيك  المحفوف  المشركين  قول  وبين  بينه  الموحدين  المقابلة  قول  جاء  نما 
وإنما    ، البناء  المطلوب عندهم مجرد  فليس   ، ايمانية  نابعا من رؤية  قاطعا)لنتخذن( 
المطلوب هو المسجد ، وهذا القول يدل على أن أولئك األقوام كانوا عارفين باهلل معترفين  

  0(2)بالعبادة والصالة 

َذنَّ َعَليْ   : قال اإلمام الرازي في تفسيره دًا َنْعُبُد َّللاََّ فِّيهِّ َوَنْسَتْبقِّي آَثاَر َأْصَحابِّ )َلَنتَّخِّ ْم َمْسجِّ هِّ
  ) دِّ   0(3)اْلَكْهفِّ بَِّسَببِّ َذلَِّك اْلَمْسجِّ

ْم ُهُم   يَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِّهِّ ُر بَِّأنَّ َهؤاَُلءِّ الَّذِّ دِّ ُيْشعِّ ْكُر اتَِّّخاذِّ اْلَمْسجِّ وقال اإلمام الشوكاني: ذِّ
يَن َيْغلُِّبوَن َعَلى اْلُمْسلُِّموَن، َوقِّيلَ  َن اْلَقْومِّ اْلَمْذُكورِّيَن َفإِّنَُّهُم الَّذِّ ْلَطانِّ َواْلُمْلكِّ مِّ : ُهْم أَْهُل السُّ

ُل َأْوَلى    0(4)َأْمرِّ َمْن َعَداُهْم، َواأْلَوَّ

 

   0(21زء آية رقم )سورة الكهف ج (1) 
   0 216القول املبني ف أحكام الدنيا والدين ص  (2) 
   0(21/477تفسري الرازي ) (3) 
   0(3/329فتح القدير ) (4) 
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 ثانيا: األدلة من السنة المطهرة:

وذهب إلى سيف حديث أبي بصير عندما انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية ،  -
البحر وانفلت منهم َأُبو جندل ْبن سهيل بن عمرو، فلحق بأبي بصير، وجعل ال يخرج 
من قريش رجل قد أسلم، إال لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. قال: فو هللا 
أموالهم، فأرسلت  فقتلوهم، وأخذوا  لهم،  لقريش إال اعترضوا  بعير خرجت  َما يسمعون 

بِّّي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تناشده َّللاَّ والرحم إال أرسل إليهم، فمن أتاك منهم  قريش إَِّلى النَّ 
فهو آمن. َقاَل: َوَكاَن َأُبو بصير يصلي ألصحابه، َوَكاَن يكثر من قول َّللاَّ العلي األكبر، 

ى أبي من ينصر َّللاَّ فسوف ينصره. فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤّمهم،واجتمع إِّلَ 
جندل حين سمع بقدومه ناس من بني غفار وأسلم وجهينة وطوائف من العرب، َحتَّى  
بلغوا ثالثمائة وهم مسلمون، فأقاموا َمَع أبي جندل وأبي بصير ال يمر بهم عير لقريش 

إِّلى أبي جندل وأبي   -صلى هللا عليه وسلم - إال أخذوها وقتلوا أصحابها. َقاَل: وكتب 
ليقدما   فقدم كتاب بصير  ببالدهم وأهليهم،  يلحقوا  المسلمين أن  َعَلْيهِّ ومن معهما من 

على أبي جندل، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب   -صلى هللا عليه وسلم-َرُسول هللا  
بيده يقرؤه، فدفنه َأُبو جندل مكانه، وصلى َعَلْيهِّ، وبنى - صلى هللا عليه وسلم-َرُسول هللا

  0(1)َعَلى قبره مسجًدا

 فعل الصحابة: :ثاثال

كما - صلى هللا عليه وسلم-حيث يتضح ذلك جليا في اختالفهم في دفن سيدنا رسول هللا
، َفَجاَء َأُبو   ، َوَقاَل آَخُروَن: ُيْدَفُن بِّاْلَبقِّيعِّ ْنَبرِّ ْنَد اْلمِّ روى اإلمام مالك )َفَقاَل َناٌس: ُيْدَفُن عِّ

يُق، َفَقاَل: َسمِّْعُت َرُسوَل َّللاَِّّ  دِّّ َيُقوُل: »َما ُدفَِّن َنبِّيٌّ َقطُّ -صلى هللا عليه وسلم-َبْكٍر الصِّّ
  0(2) إِّالَّ فِّي َمَكانِّهِّ الَّذِّي ُتُوفَِّي فِّيهِّ« ، َفُحفَِّر َلُه فِّيهِّ 

 

   0(4/1614اإلستيعاب ) (1) 
 (2) ( ُب م ا ج اء  ف  د ْفن  اْلم يِّ ت     0(1/231املوطأ ك اجلنائز اب 
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أن أصحاب رسول هللا اإلستدالل:  يدفن عند  -صلى هللا عليه وسلم -وجه  أن  اقترحوا 
هذا اإلقتراح ، بل إن أبا بكر   المنبر وهو داخل المسجد قطعا ، ولم ينكر عليهم أحد 

في -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه اعترض على هذا اإلقتراح ليس لحرمة دفنه  
بأن يدفن في مكان قبض روحه - صلى هللا عليه وسلم-المسجد ، وإنما تطبيقا ألمره  

   0 (1) -صلى هللا عليه وسلم-الشريف

 ؟ -عليه وسلمصلى هللا -سؤال: هل هذا األمر خاص برسول هللا

 الجواب: 

تحتاج إلى دليل ،  -صلى هللا عليه وسلم - الخصوصية في األحكام الخاصة بالنبي-1
   0واألصل أن الحكم عام مالم يرد دليل يثبت الخصوصية ، وال دليل فبطلت الخصوصية 

والحجرة متصلة بالمسجد، -رضي هللا عنهما–أن هذه الحجرة دفن فيها أبوبكر وعمر  -2
والصحابة يصلون في المسجد المتصل بهذه الحجرة ، أال يعد هذا فعل الصحابة وإجماعا  

   0معمليا له 

 الوقفة الثانية: ما معنى )اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(؟ 

علماء األمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح  
نبي أو صالح ، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدا التفسير الصحيح وهو أن يجعل القبر 

لقبر عبادة له ، كما فعل اليهود  نفسه مكانا للسجود ، ويسجد عليه الساجد لمن في ا
ََيَ َوَما  والنصارى ، حيث قال تعالى ) ابأَن َمرأ يَح  ِ َوالأَمس ِ ًَبًب  ِمنأ ُدوِن اَّلله َباََنُمأ َأرأ بَاَرُُهأ َوُرهأ َُذوا َأحأ اَته

 

   0 217القول املبني ص  (1) 
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 ِ يُْشأ ََعها  َحانَُه  بأ ُهَو س ُ َله 
ِ
ا َُلَ 

ِ
ا ََل  ا  َواِحد  لَه ا 

ِ
ا ُبُدوا  ِلَيعأ َله 

ِ
ا الذي   0(1)(ُكونَ ُأِمُروا  السجود  فهذا هو معنى 

   0استوجب اللعن 

أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة ، كما يفعل أهل الكتاب ، حيث يتوجهون  -
   0بالصالة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم  

فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها، ال أن ينظروا إلى ما فعله -
   0مساجدهم ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين  المسلمون في

لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها - ليست هناك كنيسة للنصارى وال معبد 
   0أضرحة ، والتي يصر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصورة 

  قال الشيخ السندي : مراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى 
بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد أما بالسجود إليها تعظيما لها أو بجعلها 
قبلة يتوجهون في الصالة نحوها قيل ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير  

  0(2) ممنوع

لشأنهم   تعظيما  األنبياء  لقبور  يسجدون  والنصارى  اليهود  كانت  :لما  البيضاوي  وقال 
لة يتوجهون في الصالة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن  ويجعلونها قب

مثل ذلك فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه ال التعظيم له 
   0(3) وال التوجه نحوه فال يدخل في ذلك الوعيد 

يًما وَقاَل التُّورِّبِّْشتِّيُّ :ُهَو ُمَخرٌَّج َعَلى اْلَوْجَهْينِّ َأَحُدهُ  َما َكاُنوا َيْسُجُدوَن لُِّقُبورِّ اأْلَْنبَِّياءِّ َتْعظِّ
اَلَة فِّي َمَدافِّنِّ اأْلَْنبَِّياءِّ  ْوَن الصَّ َما َأنَُّهْم َكاُنوا َيَتَحرَّ َباَدُة فِّي َذلَِّك َوَثانِّيهِّ َد اْلعِّ َه   َلُهْم َوُقصِّ َوالتََّوجُّ

 

   0(31سورة التوبة آية ) (1) 
   0(2/41حاشية السندي ) (2) 
   0(1/525فتح الباري ) (3) 
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َباَدةِّ  اَلةِّ َواْلعِّ نِّيَع أَْعَظُم َمْوقًِّعا عند هللا إَِّلى ُقُبورِّهِّْم فِّي َحاَلةِّ الصَّ ْنُهْم َأنَّ َذلَِّك الصَّ ِّ َنَظًرا مِّ  هللَِّّ
  0(1) الشتماله على األمرين

 المبحث السابع:حديث)ال تشد الرحال( 

:حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن  -رحمه هللا-قال اإلمام البخاري 
قال: ال تشد الرحال إال    -صلى هللا عليه وسلم-النبي عن    - رضي هللا عنه -أبي هريرة  

الرسول الحرام، ومسجد  المسجد  ثالثة مساجد:  ، ومسجد -صلى هللا عليه وسلم-إلى 
   0(2)األقصى

 وقفات مع هذا الحديث: 

 الوقفة األولى: هل هذا الحديث على عمومه ؟أم خاص بالمساجد؟ 

ساجد ، فال تشد الرحال إال لثالثة هذا الحديث ليس على عمومه ، وإنما هو خاص بالم
منها ، وبناء عليه فإنه يجوز شد الرحال إلى غيرها مثل طلب العلم أو التجارة ، أو  

وغير ذلك، وقد اتفق العلماء في هذا الفهم، ومما -صلى هللا عليه وسلم -زيارة قبر النبي 
اَلةِّ فِّيَها  يدل على ذلك ما قاله الشيخ الجمل في حاشيته : »اَل ُتَشدُّ الرِّحَ  اُل« َأْي لِّلصَّ

يَلَة فِّي َشدِّّ   00000َفاَل ُيَنافِّي َشدَّ الرَِّحالِّ لَِّغْيرَِّها  إلى أن قال: َقاَل النََّووِّيُّ َوَمْعَناُه اَل َفضِّ
هِّ الثَّاَلَثةِّ َوَنَقَلُه َعْن ُجْمُهورِّ اْلُعَلَماءِّ  ٍد َغْيرِّ َهذِّ    0(3)الرَِّحالِّ إَلى َمْسجِّ

 

   0(2/226حتفة األحوذي ) (1) 
   0(60/ 2البخاري ك اجلمعة ابب فضل الصالة ف مسجد مكة واملدينة) (2) 
   0(2/360حاشية اجلمل على شرح املنهج ) (3) 
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دِّ َفَقْط َفإِّنَُّه اَل ُتَشدُّ َوَقاَل اْلعِّ  ْنُه ُحْكُم اْلَمَساجِّ يثِّ َأنَّ اْلُمَراَد مِّ ْن َأْحَسنِّ َمَحامِّلِّ اْلَحدِّ َراقِّيُّ :مِّ
ْن الرِّْحَلةِّ  دِّ مِّ هِّ الثَّاَلَثةِّ َوَأمَّا َقْصُد َغْيرِّ اْلَمَساجِّ دِّ َغْيَر َهذِّ ْن اْلَمَساجِّ ٍد مِّ الرَِّحاُل إَلى َمْسجِّ

لْ  اًل فِّيهِّ لَِّطَلبِّ اْلعِّ ، َوالتَِّّجاَرةِّ َوالتََّنزُّهِّ َوَنْحوِّ َذلَِّك َفَلْيَس َداخِّ ْخَوانِّ يَن، َواإْلِّ الِّحِّ    0( 1) مِّ َوزَِّياَرةِّ الصَّ

إَلْيَها لَِّذلَِّك  ُتَشدَّ الرَِّحاُل  ُبْقَعٌة فِّيَها َفْضٌل لَِّذاتَِّها َحتَّى  ْبكِّيُّ :َوَلْيَس فِّي اأْلَْرضِّ  وَقاَل السُّ
ْرُع بِّاْعتَِّبارِّهِّ َوَرتََّب َعَلْيهِّ ُحْكًما اْلَفْضلِّ غَ  َد الشَّ ْيرِّ اْلبِّاَلدِّ الثَّاَلَثةِّ َقاَل َوُمَرادِّي بِّاْلَفْضلِّ َما َشهِّ

َذلِّ  َنْحوِّ  َأْو  ْلٍم  َأْو عِّ لِّزَِّياَرٍة  َبْل  لَِّذاتَِّها  إَلْيَها  ُتَشدُّ  َفاَل  اْلبِّاَلدِّ  ْن  َوَأمَّا َغْيُرَها مِّ يًّا  َك مِّْن  َشْرعِّ
ْم َفَزَعَم َأنَّ َشدَّ الرَِّحالِّ إَلى الزَِّياَرةِّ  ا هِّ ْلَمْنُدوَباتِّ َأْو اْلُمَباَحاتِّ َوَقْد اْلَتَبَس َذلَِّك َعَلى َبْعضِّ

ْستِّ  َنَّ االِّ ٌل فِّي اْلَمْنعِّ َوُهَو َخَطٌأ؛ ألِّ َء ْثَنا لَِّمْن فِّي َغْيرِّ الثَّاَلَثةِّ َكَسيِّّدِّي َأْحَمَد اْلَبَدوِّيِّّ َوَنْحوه َداخِّ
دِّ  ْن اْلَمَساجِّ ٍد مِّ يثِّ اَل ُتَشدُّ الرَِّحاُل إَلى َمْسجِّ ْنُه َفَمْعَنى اْلَحدِّ ْنسِّ اْلُمْسَتْثَنى مِّ  إنََّما َيُكوُن مِّْن جِّ

َْجلِّ َذلَِّك اْلَمَكانِّ إالَّ إَلى الثَّاَلَثةِّ اْلَمْذُكوَرةِّ َوَشدُّ الرَِّحالِّ لِّزِّ  ْن اأْلَْمكَِّنةِّ ألِّ اَرٍة  يَ َأْو إَلى َمَكان مِّ
ْلٍم َلْيَس إَلى اْلَمَكانِّ َبْل لَِّمْن فِّي اْلَمَكانِّ َفْلُيْفَهْم اهـ.    0(2)َأْو َطَلبِّ عِّ

 والقبور عموما ؟ -صلى هللا عليه وسلم-الوقفة الثانية: حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي 

باتفاق األمة ،والدليل على ذلك ما رواه اإلمام مسل القبور أصال مشروعة  م في زيارة 
أن رسول هللا بسنده  ،   - صلى هللا عليه وسلم-صحيحه  اْلُقُبورِّ زَِّياَرةِّ  َعْن  قال)»َنَهْيُتُكْم 

ْستِّْحَبابِّ زَِّياَرةِّ اْلُقُبورِّ  (3)َفُزوُروَها( يثِّ َدلِّيٌل الِّ   0(4) قال اإلمام النووي : َوفِّي َهَذا اْلَحدِّ

الشيخ ابن الُهمام رحمه هللا تعالى: إنَّ زيارَة فقد قال  -صلى هللا عليه وسلم- أما زيارة قبره
مستحبٌة، وقريٌب من الواجب. وَلعلَّهِّ قال قريًبا من الواجبِّ   -صلى هللا عليه وسلم - قبرِّه

 

   0املرجع السابق  (1) 
   0املرجع السابق (2) 
 (3)   ِّ ان  النَّيب  ر ة  ق رْب    - صلى هللا عليه وسلم- مسلم ك اجلنائز ابب  اْست ْئذ  ر بَُّه ع زَّ و ج لَّ ف  ز ًي 

   0(2/672أُمِّ ه)
   0(7/41شرح النووي ) (4) 
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َيُشدُّون   كانوا  َلف  السَّ مِّن  األُلوف  آالَف  فإِّنَّ  عندي،  الحقُّ  وهو  النِّّزاع.  هذا  إلى  نظًرا 
م    -عليه وسلم   صلى هللا- رِّحاَلهم لزيارةِّ النبيِّّ  ، وتجريُد نِّيَّاتِّهِّ ويزُعُمونها مِّن أعظم الُقُرَباتِّ

صلى - أنها كانت للمسجدِّ دوَن الروضةِّ المباركةِّ باطل، بل كانوا َينُوون زيارَة قبرِّ النبيِّّ 
  0(1)قطًعا -هللا عليه وسلم 

ْن َأْفَضلِّ ا َوَأَجلِّّ وقال ابن حجر في فتح الباري: َفإِّنََّها )أي زيارة قبر النبي(مِّ أْلَْعَمالِّ 
يََّتَها َمَحلُّ إِّْجَماٍع بِّاَل نَِّزاٍع َوَّللاَُّ اْلَهادِّي َلةِّ إَِّلى ذِّي اْلَجاَللِّ َوأنَّ َمْشُروعِّ إَِّلى   اْلُقُرَباتِّ اْلُمَوصِّّ

َوابِّ    0(2) الصَّ

وقال اإلمام العظيم آبادي في شرح سنن أبي داود في كتاب المناسك:واعلم أن زيارة قبر 
وسلم -النبي  عليه  هللا  من    -صلى  كثير  من  أفضل  و  الطاعات،  أكثر  من  أشرف 

  0(3)المندوبات 

يَنةِّ لِّزَِّياَرةِّ َقْبرِّ النَّبِّيِّّ   دِّ اْلَمدِّ َلزَِّمُه   -صلى هللا عليه وسلم -وقال العراقي: َلْو َنَذَر إْتَياَن َمْسجِّ
دِّ الَّتِّي ُيْؤَتى لَ  ْن ُجْمَلةِّ اْلَمَقاصِّ َنَُّه مِّ   0(4) َها َذلَِّك اْلَمَحلُّ َبْل ُهَو أَْعَظُمَهاَذلَِّك؛ ألِّ

وقال األستاذ الدكتور علي جمعة: ويلزم القائل بأن شد الرحال لزيارة القبور وزيارة قبر 
غير جائز أن يكون حكم استحباب زيارة القبور وزيارة قبر - صلى هللا عليه وسلم -النبي 
وسلم -النبي  بأهل    -صلى هللا عليه  المدينة  خاصا  أهل  فيكون  القبر،  فيه  الذي  البلد 

صلى هللا عليه -وحدهم هم الذين يجوز لهم الخروج من بيوتهم قاصدين زيارة قبر النبي 

 

   0(2/588فيض الباري على صحيح البخاري ) (1) 
   0(3/66فتح الباري ) (2) 
   0(6/25عون املعبود ) (3) 
   0(6/43طرح التثريب ) (4) 
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، وأن أي انسان آخر يحتاج إلى السفر ليفعل نفس الفعل يكون آثما، وهذا خطأ  -وسلم
   0(1) ووهم 

 )وفروا اللحى(  المبحث الثامن:حديث

:حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا  -رحمه هللا تعالى -البخاري قال اإلمام  
صلى هللا -عن النبي - رضي هللا عنه -عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر 

   0(2) قال )خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب(  -عليه وسلم

 وقفات مع هذا الحديث:

 ة:الوقفة األولى: حكم اطالق اللحي

اختلف الفقهاء في حكم اطالق اللحية ،فمنهم من قال: أن األمر للوجوب وهو مذهب 
جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية إلى أن األمر للندب ، قال ابن حجر الهيتمي: َذَكُروا 

ْنَها َنْتُفَها َوَحْلُقَها َوَكَذا اْلَحا َصااًل َمْكُروَهًة مِّ َبانِّ ُهَنا فِّي اللِّْحَيةِّ َوَنْحوَِّها خِّ    0(3)جِّ

َياض  ي عِّ َمُه َّللاَّ َتَعاَلى-َوَقاَل اْلَقاضِّ    0(4)ُيْكَره َحْلقَها َوَقّصَها َوَتْحرِّيقَها  -َرحِّ

من   األمر  تصرف  قرينة  بالعادة  األمر  تعلق  إن  جمعة:  علي  الدكتور  األستاذ  وقال 
كثيرة ورد  الوجوب إلى الندب ، واللحية من العادات، وذهب الفقهاء للقول بندب أشياء  

صلى - فيها النص النبوي صريحا باألمر، وذلك لتعلقه بالعادة فعلى سبيل المثال قوله
ْيَب، َواَل َتَشبَُّهوا بِّاْلَيُهودِّ«-هللا عليه وسلم  فصيغة األمر في حديث تغيير   (5)»َغيُِّّروا الشَّ

 

   0(212القول املبني )ص  (1) 
   0(5/2209يم األظفار )البخاري ك اللباس ابب تقل  (2) 
   0(9/376حتفة احملتاج شرح املنهاج) (3) 
  0(418/ 1شرح صحيح مسلم للنووي ) (4) 
   0(4/232الرتمذي ف سننه ك اللباس ابب  ما جاء ف اخلضاب) (5) 
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يب الشيب ال تقل صراحة عنها في حديث اطالق اللحية ، ولكن لما كان تغيير المش 
ليس مستنكرا في المجتمع تركه وفعله ، ذهب الفقهاء للقول بندب تغيير المشيب، ولم 
يذهبوا إلى القول بوجوبه ثم قال: ولذا نرى تحتم العمل بقول الشافعية في هذا الزمان  

   0(1)خاصة ، وقد تغيرت العادات فحلق اللحية مكروه، واطالقها سنة يثاب عليها المسلم  

 : حكم ما طال من اللحية؟ الوقفة الثانية

اختلف العلماء في ذلك فذهب البعض إلى القول بأنه ال بأس أن يقبض عليها ، ويقص 
ما تحت القبضة وقد فعل ذلك ابن عمر كما روى البخاري في صحيحه وكان ابن عمر: 

   0( 2)»إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه«

طال من اللحية وقالوا: يتركها عافية لحديث )وفروا  وذهب البعض إلى كراهة أخذ ما  
   0(3) اللحى(

والراجح أن الطول المفرط يشوه الخلقة، والشرع لم يقصد إلى تشويه خلقة الناس، بل 
    0( 4) إلى أن يتجملوا ويتزينوا ، فإن هللا جميل يحب الجمال 

 

 

 

 

 

 0 227-226القول املبني ص  (1) 
 (.  7/160البخاري ك اللباس ابب تقليم األظافر ) (2) 
 . تقدم خترجيه (3) 
   .116فقه الطهارة ص  (4) 
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 سبال اإلزار(إ) المبحث التاسع:حديث

: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي  -رحمه هللا تعالى -البخاري قال اإلمام  
قال:  - صلى هللا عليه وسلم-عن النبي -رضي هللا عنه -سعيد المقبري، عن أبي هريرة

   0(1)»ما أسفل من الكعبين من اإلزار ففي النار«

 وقفات مع هذا الحديث: 

 الوقفة األولى: معنى الحديث:

يث َتْقدِّ  َزار من اْلَكْعَبْينِّ فِّي النَّار، َوقيل: َيْعنِّي: فِّي الَحدِّ ير َمْعَناُه: َما َأْسَفل من اإْلِّ يم َوَتْأخِّ
زَّاق َعن عبد  َما َأْسَفل من اْلَكْعَبْينِّ من الرجَلْين َفَأما الثَّْوب َفاَل َذْنب َلُه، وروى عبد الرَّ

، اْلَعزِّيز بن أبي َداُود َعن َنافِّع َأنه ُسئَِّل َعن َقوْ  يث: َما َأْسَفل من اْلَكْعَبْينِّ له فِّي َهَذا الَحدِّ
   0َففِّي النَّار من الثَِّّياب َذلِّك، َقاَل: َوَما َذْنب الثَِّّياب؟ بل ُهَو من اْلَقَدَمْينِّ 

َزار من َأْسَفل اْلَكْعَبْينِّ من رجله فِّي النَّار،  َوَقاَل اْلخطابِّّي: ُيرِّيد َأن اْلموضع الَّذِّي َيَنالُه اإْلِّ
كنى بِّالثَّْوبِّ َعن بدن البسه، َوقد أوُلوا على َوْجَهْين. إِّن َما دون اْلَكْعَبْينِّ من قدم َصاحبه 

   0(2)فِّي النَّار ُعُقوَبة َلُه، َأو إِّن فعله َذلِّك َمْحُسوب فِّي جمَلة َأفَعال أهل النَّار

 الوقفة الثانية: هل الحديث على اطالقه؟ 

صلى هللا - َأنَّ َرُسوَل هللاِّ   -رضي هللا عنه -عنِّ اْبنِّ ُعَمرَ جاء في صحيح اإلمام مسلم  
، وفي صحيح البخاري أْن  (3)َقاَل: »اَل َيْنُظُر هللُا إَِّلى َمْن َجرَّ َثْوَبُه ُخَياَلَء«  -عليه وسلم

 ِّ َي َّللاَُّ َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِّ ْبنِّ ُعَمَر َرضِّ : »َمْن  -وسلم   صلى هللا عليه-َعْبدِّ َّللاَّ

 

   0(7/141البخاري ك اللباس ابب ما أسفل من الكعبني فهو ف النار) (1) 
   0(21/297عمدة القاري ) (2) 
ء    (3)     0(3/1651)مسلم ك اللباس  ابب حت ْر مي  ج رِّ  الثَـّْوب  ُخي ال 
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َثْوبِّ  قَّْي  شِّ َأَحَد  إِّنَّ  َبْكٍر:  َأُبو  َفَقاَل  القَِّياَمةِّ«  َيْوَم  إَِّلْيهِّ  َيْنُظرِّ َّللاَُّ  َلْم  ُخَياَلَء،  َثْوَبُه  ي َجرَّ 
ْنُه؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ   : »إِّنََّك َلْسَت -صلى هللا عليه وسلم -َيْسَتْرخِّي، إِّالَّ َأْن َأَتَعاَهَد َذلَِّك مِّ

  (1)َتْصَنُع َذلَِّك ُخَياَلَء«

ْن َقْيد اْلُخَياَلء ، َفُهَو الَّذِّي َوَرَد فِّيهِّ   ْطاَلق َمْحُمول َعَلى َما َوَرَد مِّ قال ابن حجر:َوَهَذا اإْلِّ
َزار ُمْطَلًقا َما َأْسَبَلُه لَِّضُروَرٍة َكَمْن َيكُ  ْن إِّْسَبال اإْلِّ تَِّّفاقِّ ، َوُيْسَتْثَنى مِّ يد بِّاالِّ ون بَِّكْعَبْيهِّ  اْلَوعِّ

د َغْيره ، َنبََّه َعَلى َذلَِّك َشْيخ يه الذَُّباب َمَثاًل إِّْن َلْم َيْسُترُه بِّإَِّزارِّهِّ َحْيُث اَل َيجِّ َنا  ُجْرح َمَثاًل ُيْؤذِّ
ّي " َواْسَتَدلَّ َعَلى َذلَِّك بِّإِّْذنِّهِّ  لَِّعْبدِّ الرَّْحَمن ْبن    -صلى هللا عليه وسلم-فِّي " َشْرح التِّّْرمِّذِّ

َي عَ  ي َما ُنهِّ ْن َأْجل اْلَحكَّة . َواْلَجامِّع َبْينهَما َجَواز َتَعاطِّ ْوف فِّي ُلْبس اْلَقمِّيص اْلَحرِّير مِّ
يد  ُروَرة ، َكَما َيُجوز َكْشف اْلَعْوَرة لِّلتََّداوِّي ، َوُيْسَتْثَنى َأْيًضا مِّْن اْلَوعِّ َعْنُه مِّْن َأْجل الضَّ

   0(2) فِّي َذلَِّك النَِّّساء 

وكاني: َوَظاهُِّر التَّْقيِّيدِّ بَِّقْولِّهِّ: ُخَياَلَء، َيُدلُّ بَِّمْفُهومِّهِّ َأنَّ َجرَّ الثَّْوبِّ لَِّغْيرِّ اْلُخَياَلءِّ وقال الش
 . يدِّ اًل فِّي َهَذا اْلَوعِّ  اَل َيُكوُن َداخِّ

: َمْفُهوُمُه َأنَّ اْلَجارَّ لَِّغْيرِّ اْلُخَياَلءِّ اَل َيْلَحُقهُ  يُد إالَّ َأنَُّه َمْذُموٌم َقاَل   وَقاَل اْبُن َعْبدِّ اْلَبرِّ اْلَوعِّ
اَل    : افِّعِّيِّّ الشَّ َعْن  ُمْخَتَصرِّهِّ  فِّي  يُّ  اْلُبَوْيطِّ َقاَل   . افِّعِّيِّّ الشَّ َوَهَذا َنصُّ  َمْكُروٌه  إنَُّه   : النََّووِّيُّ

، َولَِّغْيرَِّها َخفِّيٌف، لِّ  اَلةِّ َواَل فِّي َغْيرَِّها لِّْلُخَياَلءِّ ْدُل فِّي الصَّ صلى هللا -َقْولِّ النَّبِّيِّّ  َيُجوُز السَّ
َبِّي َبْكٍر اْنَتَهى   -عليه وسلم   0(3)ألِّ

 

ِّ   - صلى هللا عليه وسلم-بخاري ك أصحاب النيب ال (1)  ُب قـ ْول  النَّيب  : »ل ْو ُكْنُت  - صلى هللا عليه وسلم-اب 
ل ياًل«) ًذا خ     0(5/6ُمتَّخ 

   0(16/331فتح الباري ) (2) 
   0(2/133نيل األوطار للشوكاين) (3) 
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وقال األستاذ الدكتور: موسى شاهين الشين: فالتقييد بجر الثياب خرج مخرج الغالب، 
  0(1) والذم موجه إلى البطر والتبختر ولو لمن شمر ثوبه

شيء فيه وال بأس به كما مما سبق نستطيع أن نقول: أن اسبال الثوب لغير الخيالء ال  
: جر اإلزار وإسبال الرداء في الصالة إذا لم يرد الخيالء - رحمه هللا -قال اإلمام أحمد 

   0(2)فال بأس

 المبحث العاشر:حديث )تنظيف الفراش قبل النوم(

مسلم  اإلمام  هللا -قال  ،  -رحمه  اأْلَْنَصارِّيُّ ُموَسى  ْبُن  إِّْسَحاُق  َثَنا  َحدَّ ْبُن  :  َأَنُس  َثَنا  َحدَّ
، َعْن َأبِّيهِّ، َعْن َأبِّي ُهَرْيَرةَ  يٍد اْلَمْقُبرِّيُّ يُد ْبُن َأبِّي َسعِّ َثنِّي َسعِّ َثَنا ُعَبْيُد هللاِّ، َحدَّ َياٍض، َحدَّ - عِّ

هِّ، -صلى هللا عليه وسلم-َأنَّ َرُسوَل هللاِّ    -رضي هللا عنه َقاَل: إَِّذا َأَوى َأَحُدُكْم إَِّلى فَِّراشِّ
َلَة إَِّزارِّهِّ َفْليَ  َبْعَدُه َعَلى  (3)ْأُخْذ َداخِّ ، َفْلَيْنُفْض بَِّها فَِّراَشُه، َوْلُيَسمِّ هللَا، َفإِّنَُّه اَل َيْعَلُم َما َخَلَفُه 

، َوْلَيُقْل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َربِّ  قِّهِّ اأْلَْيَمنِّ ْع َعَلى شِّ َع، َفْلَيْضَطجِّ هِّ، َفإَِّذا َأَراَد َأْن َيْضَطجِّ ي فَِّراشِّ
ي، َفاْغفِّْر َلَها، َوإِّْن َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها بَِّما  بَِّك َوَضْعُت َجْنبِّي، َوبَِّك َأْرَفُعُه، إِّْن َأْمَسْكَت َنْفسِّ

يَن  الِّحِّ َباَدَك الصَّ   0(4) َتْحَفُظ بِّهِّ عِّ

 وقفات مع هذا الحديث: 

 الوقفة األولى: المعنى العام للحديث:

 

   0(1/303فتح املنعم ) (1) 
   0(1/277كشاف القناع للبهويت )  (2) 
يُته م ْن د اخل ) النهاية  (3)   (. 2/107أي ط ر فُه وحاش 
) - مسلم ك الذكر والدعاء  (4)  ُب م ا يـ ُقوُل ع ْند  النـَّْوم  و أ ْخذ  اْلم ْضج ع     0(4/2084اب 
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اُه : َأنَُّه ُيْسَتَحّب َأْن َيْنُفض فَِّراشه َقْبل َأْن َيْدُخل فِّيهِّ ، لَِّئالَّ قال اإلمام النووي : َوَمْعنَ 
َيات ، َوْلَيْنُفْض َوَيُدُه َمْسُتوَرة بَِّطَرفِّ إَِّزاره  َيُكون فِّيهِّ َحيَّة َأْو َعْقَرب َأْو َغْيرهَما مِّْن اْلُمْؤذِّ

  0(1)  ، لَِّئالَّ َيْحُصل فِّي َيده َمْكُروه إِّْن َكاَن ُهَناكَ 

 الوقفة الثانية: هل المطلوب األخذ بظاهر النص ؟ 

ليس المطلوب األخذ بظاهر النص، ألننا لو وقفنا عند ظاهر النص لكان هناك سؤال 
في غاية األهمية أال وهو ماذا يصنع من يلبس ثوبا يصعب األخذ بطرفه لكي يميط به  

 األذى كأن كان يرتدي لباسا عصريا ال يمكنه من ذلك؟

 قفة الثالثة المقصد األسمى الذي يهدف إليه الحديث:الو 

إن المقصد األسمى الذي يهدف إليه الحديث هو تنظيف مكان النوم والتأكد من خلوه 
  0من الحشرات التي من الممكن أن تصيب اإلنسان بأي أذي

 الوقفة الرابعة: هل من الممكن أن ينظف اإلنسان مكان النوم بأي آلة عصرية؟ 

ممكن ان ينظف اإلنسان مكان نومه بأي آلة عصرية مثل المنفضة أو المكنسة نعم من ال
أو نحوهما ، فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوب وإنما بما يتحقق به نظافة المكان ،  

  0(2) والتأكد من خلوه مما يمكن أن يسبب األذى لإلنسان 

 الفراش بطرف الثوب؟بتنظيف - صلى هللا عليه وسلم -الوقفة الخامسة: لماذا أمر النبي 

متيسر في -صلى هللا عليه وسلم -النبي  ، وما هو  بما هو من عادتهم  قومه  خاطب 
صلى -أيامهم حتى ال يشق عليهم في ضوء معطيات ومقومات حياتهم البسيطة، وكأنه 

 

   0(9/79شرح النووي ) (1) 
   0 54ص  مفاهيم جيب أن تصحح لألستاذ الدكتور حممد خمتار مجعة (2) 
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يقول لهم: نظفوا أماكن نومكم قبل أن تؤؤوا إليها بما تيسر ولو بطرف -هللا عليه وسلم 
  0(1) ثيابكم

وقال األستاذ الدكتور موسى شاهين الشين: وهذه النصيحة خاضعة للبيئة وهذه الهيئة  
مطلوبة في نفس الظروف التي نصح بها فيها أما في ظروف أخرى كالمدن النظيفة 

  0(2) من الحشرات فالمستحب الذكر والدعاء

 الوقفة السادسة : هل يفهم مما سبق أن الحديث ال يتناسب مع عصرنا ؟ 

صلى هللا عليه  -كال وإنما أقول : إن من شابهة حياته حياة القوم الذين خاطبهم النبي 
بذلك فال حرج عليه أن يأخذ بظاهر النص ، ويقوم بتنظيف مكان نومه بطرف -وسلم

ثوبه ، ومن ليس كذلك فال حرج عليه أن ينظف فراشه بما يناسبه من أدوات ، والمهم  
على ظاهر الحديث ألنه يعد من ضيق األفق في أن ال نضيق واسعا ونحمل الناس  

   0فهم المقصود من النص النبوي وهللا أعلم

 المبحث الحادي عشر:حديث )السواك( 

ِّ ْبُن ُيوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمالٌِّك، َعْن َأبِّي  -رحمه هللا-قال اإلمام البخاري  َثَنا َعْبُد َّللاَّ :َحدَّ
، َعْن   ، َعنِّ اأَلْعَرجِّ صلى هللا عليه  -: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّّ -رضي هللا عنه -َأبِّي ُهَرْيَرَة  الزَِّنادِّ

َواكِّ َمَع ُكلِّّ َصاَلٍة«  -وسلم    0(3) َقاَل: »َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّتِّي َأْو َعَلى النَّاسِّ أَلََمْرُتُهْم بِّالسِّّ

 وقفات مع هذا الحديث: 

 شجر األراك؟ الوقفة األولى: هل يشترط أن يكون السواك من 

 

   0املرجع السابق (1) 
   0(10/278فتح املنعم ) (2) 
و اك  يـ ْوم  اجلُُمع ة ) (3)  ُب السِّ     0(2/4البخاري ك اجلمعة اب 
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لم يشترط الفقهاء أن يكون السواك من شجر األراك المعروف، قال الشيرازي في المهذب 
: والمستحب أن ال يستاك بعود رطب ال يقلع وال بيابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين  

، ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه (1) عودين وبأي شيء استاك مما يقلع القلح
وقال النووي: فيجوز االستياك بالسعد واالشنان وشبههما  0(2)يحصل به المقصود ألنه 

وأما االصبع فان كانت لينة لم يحصل بها السواك بال خالف وان كانت خشنة ففيها 
  0(3) أوجه: الصحيح المشهور ال يحصل النها ال تسمى سوا كا ،والهى في معناه

 الفرشاة الحديثة مع معجون األسنان الطبي؟ الوقفة الثانية: حكم استعمال 

القصد من السواك طهارة الفم والحفاظ على صحته، وعلى رائحته الطيبة، وإزالة أي آثار 
ألي رائحة كريهة مع حماية األسنان وتقوية اللثة ، فإن هذا المقصد كما يتحقق بعود  

، فال جرج من فعل السواك المأخوذ من شجر األراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية  
ذلك بعود األراك أو غيره، كالمعجون وفرشاة األسنان ونحوهما،أما أن نتمسك بظاهر 
النص ، ونحصر األمر حصرا ، ونقصره قصرا على عود السواك دون سواه ، ونجعل 
من هذا العود عالمة للتقى والصالح، بوضع عود منه في الجيب األصغر ألعلى الثوب 

للغبار واألتربة، ونظن أننا بذلك فقط دون سواه إنما نصيب عين  ، مع احتمال تعرضه  
السنة ومن يقوم بغير ذلك غير مستن بها، فهذا عين الجمود ، والتحجر، وضيق األفق 
لمن يجمد عند ظاهر النص دون فهم أبعاده ومراميه، ومقاصده، فقد استخدم رسول 

ما كان متيسرا في زمانهم، ولو - رضوان هللا عليهم -وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم -هللا

 

   0القلح: هو الصفرة أو اخلضرة اليت تعلو األسنان (1) 
   0(1/34املهذب ف فقه اإلمام الشافعي للشريازي ) (2) 
   0(1/282اجملموع للنووي) (3) 
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العلم في سائر  إليه  ما توصل  وأنفع، وأحدث   ، أفضل  إلى زماننا الستخدموا  عاشوا 
   0(1)المجاالت 

 )كل بدعة ضاللة(   المبحث الثاني عشر حديث

َثَنا َعْبُد اْلَوهَّ -قال اإلمام مسلم  َثنِّى ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدَّ ابِّ ْبُن َعْبدِّ رحمه هللا تعالى: َوَحدَّ
  ِّ يدِّ َعْن َجْعَفرِّ ْبنِّ ُمَحمٍَّد َعْن َأبِّيهِّ َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ َّللاَّ َقاَل َكاَن  -رضي هللا عنه–اْلَمجِّ

  ِّ إَِّذا َخَطَب اْحَمرَّْت َعْيَناُه َوَعاَل َصْوُتُه َواْشَتدَّ َغَضُبُه    -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوُل َّللاَّ
«. َحتَّى َكَأنَُّه مُ  اَعَة َكَهاَتْينِّ ْثُت َأَنا َوالسَّ اُكْم «. َوَيُقوُل » ُبعِّ ُر َجْيٍش َيُقوُل » َصبََّحُكْم َوَمسَّ ْنذِّ

 ِّ يثِّ كَِّتاُب َّللاَّ بَّاَبةِّ َواْلُوْسَطى َوَيُقوُل » َأمَّا َبْعُد َفإِّنَّ َخْيَر اْلَحدِّ َوَخْيُر   َوَيْقُرُن َبْيَن إِّْصَبَعْيهِّ السَّ
ُمَحمٍَّد َوَشرُّ اأُلُمورِّ ُمْحَدَثاُتَها َوُكلُّ بِّْدَعٍة َضاَلَلٌة «. ُثمَّ َيُقوُل » َأَنا َأْوَلى بُِّكلِّّ اْلُهَدى ُهَدى  

هِّ َمْن َتَرَك َمااًل َفأَلْهلِّهِّ َوَمْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفإَِّلىَّ َوَعَلىَّ «  ْن َنْفسِّ   0(2)ُمْؤمٍِّن مِّ

 وقفات مع هذا الحديث:  

 فة األولى: تعريف البدعة :الوق

: البِّْدعُة كلُّ ُمْحَدثٍة. كِّيتِّ كمال. اْبُن السِّّ ينِّ َبْعَد اإلِّ َن الدِّّ َع مِّ   0(3)في اللغة:  الَحَدث َوَما اْبُتدِّ
إّياه ابتدأه  يكن  لم  ْبه  شِّ على  أمرا  َيْأتِّي  الَّذِّي  المبتدع  عدنان:  َأُبو  َما   0(4) وَقاَل  َوَأْكَثُر 

  0(5)ُيستعمل الُمْبَتَدع ُعرفا فِّي الذَّمِّ 

 في الشرع : للعلمان في تعريف البدعة قوالن:
 

    0 50مفاهيم جيب أن تصحح لألستاذ الدكتور حممد خمتار مجعة ص  (1) 
  0( 2/592مسلم ك صالة املسافرين ابب ختفيف الصالة واخلطبة ) (2) 
   0(8/6لسان العرب ) (3) 
   0(2/142هتذيب اللغة ) (4) 
   0(1/107نهاية ف غريب احلديث )ال (5) 
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وهو رأي العز بن عبد السالم   -صلى هللا عليه وسلم - أن البدعة ما لم يفعله النبي  :األول
ام حيث بدعة وقسمها إلى أحك- صلى هللا عليه وسلم -حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي 

  ِّ َمٌة   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: اْلبِّْدَعُة فِّْعُل َما َلْم ُيْعَهْد فِّي َعْصرِّ َرُسولِّ َّللاَّ َوهَِّي ُمْنَقسِّ
ُمَباَحٌة،  َوبِّْدَعٌة  َمْكُروَهٌة،  َوبِّْدَعٌة  َمْنُدوَبٌة،  َوبِّْدَعٌة  َمٌة،  ُمَحرَّ َوبِّْدَعٌة  َبٌة،  َواجِّ بِّْدَعٌة  إَلى: 

دِّ َوالطَّرِّيُق فِّي مَ  رِّيَعةِّ: َفإِّْن َدَخَلْت فِّي َقَواعِّ دِّ الشَّ ْعرَِّفةِّ َذلَِّك َأْن ُتْعَرَض اْلبِّْدَعُة َعَلى َقَواعِّ
دِّ  َمٌة، َوإِّْن َدَخَلْت فِّي َقَواعِّ َي ُمَحرَّ دِّ التَّْحرِّيمِّ َفهِّ َبٌة، َوإِّْن َدَخَلْت فِّي َقَواعِّ َي َواجِّ يَجابِّ َفهِّ اإْلِّ

َي َمْنُدوَبةٌ  دِّ اْلَمْنُدوبِّ َفهِّ َي َمْكُروَهٌة، َوإِّْن َدَخَلْت فِّي َقَواعِّ دِّ اْلَمْكُروهِّ َفهِّ ، َوإِّْن َدَخَلْت فِّي َقَواعِّ
َي ُمَباَحٌة    0(1) اْلُمَباحِّ َفهِّ

الثاني: البدعة هي ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وهو ما ذهب 
دث مما ال أصل له في الشريعة إليه ابن رجب الحنبلي حيث قال: والمراد بالبدعة: ما أح

يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان  
  0(2) بدعة لغة

 كل بدعة ضاللة يحمل على اإلطالق ؟-صلى هللا عليه وسلم -الوقفة الثانية: هل قوله

ليس لها أصل   الجواب ال، وإنما المراد من البدعة هنا هي المذمومة شرعا، وهي التي
في الشريعة يدل عليها، وهو ما ذهب إليه أئمة الفقهاء ، وعلماء األمة :روي عن اإلمام  
الشافعي أنه قال: والمحدثات ضربان: ما أحدث مما يخالف كتابا، أو سنة، أو أثرا، أو  
إجماعا، فهذه البدعة الضالل، وما أحدث فيه من الخير، ال خالف فيه لواحد من هذا،  

، وقال حجة اإلسالم أبوحامد الغزالي: فليس كل ما أبدع  (3) حدثة غير مذمومةوهذه م

 

   0(2/204قواعد األحكام ف مصاحل األانم ) (1) 
  0( 2/127جامع العلوم واحلكم ) (2) 
   0(2/131املرجع السابق ) (3) 
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،وقال ابن األثير: اْلبِّْدَعُة (1)منهيا بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع  
اَلفِّ َما َأَمَر َّللاَُّ بِّهِّ   صلى - ورسولهبِّْدَعَتان:بِّْدَعُة ُهًدى، َوبِّْدَعُة َضاَلٍل، َفَما َكاَن فِّي خِّ

، َوَما َكاَن َواقًِّعا َتْحَت ُعموم َما َندب َّللاَُّ إَِّلْيهِّ    -هللا عليه وسلم  ْنَكارِّ َفُهَو فِّي َحيِّّز الذَّمِّ َواإْلِّ
َثاٌل َمْوُجوٌد كَنْوع مَِّن   ، َوَما َلْم َيُكْن َلُه مِّ وَحضَّ َعَلْيهِّ َّللاَُّ َأْو َرُسوُلُه َفُهَو فِّي َحيِّّزِّ اْلَمْدحِّ

اْلَمْحُموَدةِّ الجُ  اأْلَْفَعالِّ  َن  مِّ َفُهَو  اْلَمْعُروفِّ  وفْعل  َخاءِّ  َوالسَّ عياض: (2) ود  القاضي  ،وقال 
)كل محدثة بدعة ( فإن هذا خاص في بعض األمور دون  -صلى هللا عليه وسلم -وقوله  

بعض وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه. 
يًا على قواعد األصول ومردود إليها فليس ببدعة وال ضاللة وهللا وأما ما كان منها مبن

   0(3)أعلم

 ألمر ما يدل على عدم جواز فعله؟   -صلى هللا عليه وسلم -الوقفة الثالثة: هل ترك النبي 

الجواب: ال ، ألن الترك ال يفيد حكما شرعيا بمفرده ، وهذا محل اتفاق بين المسلمين  
صلى هللا -لم يفهموا من تركه- رضي هللا عنهم-أن الصحابة،وهناك من الشواهد على  

النبي-عليه وسلم  ترك  ذلك:  الكراهة من  في -صلى هللا عليه وسلم -التحريم وال حتى 
( الخ الحديث ، ولم  000الصالة بعد رفع الرأس من الركوع) ربنا ولك الحمدحمدا كثيرا
ر ، وإال كيف يقدم على يفهم الصحابي أن مجرد تركه للدعاء في الصالة يوجب الحظ

 ، َرقِّيِّّ شيئ وهو يعتقد حرمته كما روى البخاري في صحيحه بسنده َعْن رَِّفاَعَة ْبنِّ َرافٍِّع الزُّ
ْكَعةِّ   -صلى هللا عليه وسلم-َقاَل: " ُكنَّا َيْوًما ُنَصلِّي َوَراَء النَّبِّيِّّ   َفَلمَّا َرَفَع َرْأَسُه مَِّن الرَّ

َدُه "، َقاَل َرُجٌل َوَراَءُه: َربََّنا َوَلَك الَحْمُد َحْمًدا َكثِّيًرا َطيًِّّبا ُمَباَرًكا َقاَل: َسمَِّع َّللاَُّ لِّمَ  ْن َحمِّ
َمَلًكا  َوَثاَلثِّيَن  بِّْضَعًة  »َرَأْيُت  َقاَل:  َأَنا،  َقاَل:  الُمَتَكلُِّم«  »َمنِّ  َقاَل:  اْنَصَرَف،  َفَلمَّا  فِّيهِّ، 

 

   0(2/3احياء علوم الدين ) (1) 
   0(1/106النهاية ) (2) 
   0(4/301معامل السنن ) (3) 
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ُروَنَها َأيُُّهْم َيْكُتُبَها   ُل«َيْبَتدِّ لَّ   0( 1)َأوَّ وعقب الحافظ ابن حجر على هذا الحديث بقوله)َواْسُتدِّ
اَلةِّ َغْيرِّ َمْأُثوٍر إِّذا َكاَن غير ُمَخالف للمأثور(   ْكٍر فِّي الصَّ  (2) بِّهِّ َعَلى َجَوازِّ إِّْحَداثِّ ذِّ

قال األستاذ الدكتور على جمعة: فإن كان هذا الحال في إنشاء ذكر غير مأثور في 0
أولى  الصالة،   باب  من  أوسع  الصالة  النبي   0(3)فاألمر خارج  عليه  -ترك  صلى هللا 

عدم جواز - رضي هللا عنه -لصالة ركعتين بعد الوضوء ، ولم يفهم سيدنا بالل-وسلم
صلى -ولما سأله النبي -صلى هللا عليه وسلم- ذلك، بل قام بفعل ذلك ولم يخبر النبي

ْساَلمِّ، َفإِّنِّّي َسمِّْعُت قائال له: َيا بِّاَلُل َحدِّّ -هللا عليه وسلم  ْلَتُه فِّي اإلِّ ْثنِّي بَِّأْرَجى َعَمٍل َعمِّ
ْر  َأَتَطهَّ َلْم  َأنِّّي  ْندِّي:  عِّ َأْرَجى  َعَماًل  ْلُت  َعمِّ َما  َقاَل:  الَجنَّةِّ«  فِّي  َيَديَّ  َبْيَن  َنْعَلْيَك  َدفَّ 

  0(4) طُُّهورِّ َما ُكتَِّب لِّي َأْن ُأَصلَِّي " َطُهوًرا، فِّي َساَعةِّ َلْيٍل َأْو َنَهاٍر، إِّالَّ َصلَّْيُت بَِّذلَِّك ال

 

 

 

 

 

 

 

ُب ف ْضل  اللَُّهمَّ ر بَـّن ا ل ك  احل ْمُد ) (1)     0(1/159البخاري ك اآلذان اب 
   0(2/287فتح الباري ) (2) 
   0 202القول املبني ف أحكام الدنيا والدين ص  (3) 
   0(2/53البخاري ك اجلمعة ابب فضل الطهور ابلليل والنهار ) (4) 
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 الخاتمة

 من خالل هذه الرحلة الممتعة مع هذا البحث يتبين لي ما يلي: 

   0أن هناك أحاديث كثيرة تحتاج إلى فهم معانيها فهما صحيحا -1

   0ضرورة الفهم المقاصدي لألحاديث النبوية  - 2

 0العمل الجاد على تصحيح المفاهيم الخاطئة لكثير من النصوص النبوية -3

   0يتضمن هذا البحث تصحيحا لبعض المفاهيم الخاطئة في قضايا غاية في األهمية - 4

   0يعد هذا البحث نواة لفتح القراءة الواعية المستنيرة لألحاديث النبوية   -5
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 فهرس المصادر والمراجع  

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: -إحياء علوم الدين*
 هـ( 505

   0  4عدد األجزاء: -بيروت  –الناشر: دار المعرفة 

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن  -االستيعاب في معرفة األصحاب *
المحقق: علي محمد  - هـ(463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

عدد - م  1992 -هـ   1412الطبعة: األولى، -الناشر: دار الجيل، بيروت -البجاوي 
   0   4جزاء: األ

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،المؤلف: أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد - *
بيروت،عدد   –هـ(،الناشر: دار الكتب العلمية 1353الرحيم المباركفورى )المتوفى: 

 10األجزاء: 

المؤلف : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر -*تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
تحقيق عبد -804/ سنة الوفاة 723سنة الوالدة -ن أحمد الشافعي المصري بن علي ب 

مكان النشر مكة  -1406سنة النشر -الناشر دار حراء-هللا بن سعاف اللحياني 
 2عدد األجزاء -المكرمة

المؤلف: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: -*تهذيب اللغة 
 هـ( 370

الطبعة: -بيروت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي -المحقق: محمد عوض مرعب 
 .8عدد األجزاء: - م 2001األولى، 
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المؤلف: زين الدين  -*جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

الناشر: مؤسسة  -إبراهيم باجس -ألرناؤوط  هـ(المحقق: شعيب ا795)المتوفى: 
 بيروت  -الرسالة 

   0)في مجلد واحد( 2عدد األجزاء: - م2001 -هـ  1422الطبعة: السابعة،  

ــول هللا-* ــر من أمور رســ ــحيح المختصــ ــند الصــ ــلم -الجامع المســ ــلى هللا عليه وســ   -صــ
ــماعيل أبو عبدهللا البخاري  ــحيح البخاري،المؤلف:محمد بن إســــــــــ ــننه وأيامه ،صــــــــــ   وســــــــــ
الجعفي،المحقق: محمد زهير بن ناصــر الناصــر،الناشــر:دار طوق النجاة )مصــورة عن  

هـــــ عدد األجزاء:  1422السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(الطبعة:األولى،  
9 0  

المؤلف: أبو عـبد هللا محمـد بن أحمـد بن  -*الجـامع ألحكـام القرآن = تفســــــــــــــير القرطبي
- هـــــــــــــــــــ( 671الخزرجي شـــــمس الدين القرطبي )المتوفى: أبي بكر بن فرح األنصـــــاري  

- القاهرة   –الناشــــــــــــــر: دار الكتب المصــــــــــــــرية -حقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشت
  0مجلدات( 10جزءا )في  20عدد األجزاء: -م 1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية، 

لشــيخ  المؤلف / العالمة ا-*حاشــية الجمل على المنهج لشــيخ اإلســالم زكريا األنصــاري 
  0  5عدد األجزاء / -بيروت  –دار النشر / دار الفكر -سليمان الجمل

ــندي على النســــــــائي   ــية الســــــ ــن  -*حاشــــــ المؤلف : نور الدين بن عبدالهادي أبو الحســــــ
 السندي

- 1986  –  1406الطبعة الثانية ،  -حلب   –الناشــــــر : مكتب المطبوعات اإلســــــالمية  
  0  8عدد األجزاء : -حقيق : عبدالفتاح أبو غدةت
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المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن  -* الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة
- هـ(1345توفى:  أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي الشهير بـ الكتاني )الم

الطبعة: -الناشر: دار البشائر اإلسالمية-لمحقق: محمد المنتصر بن محمد الزمزميا
   0 1عدد األجزاء: -م 2000- هـ1421السادسة 

ســــــــــــــنن ابن مـاجـه،المؤلف: ابن مـاجـة أبو عـبد هللا محمـد بن يزـيد القزويني، ومـاجـة  -*
ــم أبيه يزيد )المتوفى:   ــر: دار إحياء  هــــــــــــــــــ(تحقيق: محمد فؤاد عبد الب273اسـ اقي،الناشـ

  0 2فيصل عيسى البابي الحلبي،عدد األجزاء:  -الكتب العربية 

سـنن أبي داود،المؤلف: أبو داود سـليمان بن األشـعث بن إسـحاق بن بشـير بن شـداد -*
تاني )المتوفى:  ســـْ جِّ هـــــــــــــــــ(،المحقق: محمد محيي الدين عبد  275بن عمرو األزدي الســـِّّ

  0 4بيروت،عدد األجزاء:  –ية، صيدا الحميد،الناشر: المكتبة العصر 

ــحاك،  -* ــى بن الضــــــ ْورة بن موســــــ ــَ ــى بن ســــــ ــنن الترمذي،المؤلف: محمد بن عيســــــ ســــــ
،  1هـــــــــــــــ(تحقيق وتعليق:أحمد محمد شـاكر )جـــــــــــــــ  279الترمذي، أبو عيسـى )المتوفى: 

(وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف 3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـــــــــــــــ 2
ــ   مصــر،الطبعة:   –شــركة مكتبة ومطبعة مصــطفى البابي الحلبي  (الناشــر:5،  4)جــــــــــــــ
  0أجزاء  5م ،عدد األجزاء:  1975 -هـ  1395الثانية، 

ــى بن أحمد بن  -* ــنن أبي داود،المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موســـ شـــــرح ســـ
ــ(المحقق: أبو المنذر خالد 855حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى:  هـــــــ

- هــــــــــــــــ   1420الرياض،الطبعة: األولى،   –إبراهيم المصــري،الناشــر: مكتبة الرشــد  بن  
 0ومجلد فهارس( 6) 7م،عدد األجزاء:  1999

شرح صحيح البخارى البن بطال،المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن  -*
هـ(تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،دار النشر: مكتبة  449عبد الملك )المتوفى: 

    10م،عدد األجزاء: 2003 - هـ 1423السعودية، الرياض،الطبعة: الثانية،   -شد الر 
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ــانيد وترتيب  -* ــود بالتقريب: تقريب األســــــــــ ــرح التقريب )المقصــــــــــ طرح التثريب في شــــــــــ
ــين بن عبد الرحمن بن   ــل زين الدين عبد الرحيم بن الحســـ المســـــانيد(المؤلف: أبو الفضـــ

هــــــــــــــــــ(أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن  806أبي بكر ابن إبراهيم العراقي )المتوفى: 
ــين الكردي الرازياني ثم المصــــــــري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي )المتوفى:  الحســــــ

وصورتها دور عدة منها )دار إحياء التراث    -هـ(الناشر: الطبعة المصرية القديمة  826
 8:  العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(عدد المجلدات 

عمدة القاري شــرح صــحيح البخاري،المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موســى -*
ــ(الناشر: دار 855بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى:  هـــــــ

 0بيروت  –إحياء التراث العربي 

ــنن أبي داود -* ــية ابن القيم: تهذيب سـ ــنن أبي داود، ومعه حاشـ ــرح سـ عون المعبود شـ
ضــــاح علله ومشــــكالته،المؤلف: محمد أشــــرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد  وإي

هـ(الناشر: دار الكتب 1329الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )المتوفى: 
  0  14هـ عدد األجزاء:  1415بيروت،الطبعة: الثانية،  –العلمية 

حجر أبو الفضــــــــل    فتح الباري شــــــــرح صــــــــحيح البخاري،المؤلف: أحمد بن علي بن-*
،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  1379بيروت،   -العســقالني الشــافعي،الناشــر: دار المعرفة  

محمــد فؤاد عبــد البــاقي،قـام بـإخراجـه وصــــــــــــــححــه وأشــــــــــــــرف على طبعــه: محــب الـدين 
  0 13الخطيب،عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز،عدد األجزاء: 

محمــــد بن علي بن محمــــد بن عبــــد هللا الشــــــــــــــوكــــاني اليمني    المؤلف:-*فتح القــــدير
  0هـ 1414 -الطبعة: األولى -الناشر: بيروت -هـ(1250)المتوفى: 

- المؤلف: األســــتاذ الدكتور موســــى شــــاهين الشــــين -*فتح المنعم شــــرح صــــحيح مســــلم
ــ   1423الطبعة: األولى )لدار الشـروق(،  -الناشـر: دار الشـروق  عدد  -م  2002  -هـــــــــــــ

 10األجزاء: 
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المؤلف: )أمالي( محمد أنور شــاه بن معظم شــاه -*فيض الباري على صــحيح البخاري 
ــ(1353الكشــــميري الهندي ثم الديوبندي )المتوفى:  الناشــــر: دار الكتب العلمية    -هــــــــــــــــ

  0 6عدد األجزاء: -م 2005 -هـ  1426الطبعة: األولى، -لبنان –بيروت 

ــالح األنـام عز اـلدين عـبد العزيز بن عـبد    ـتأليف:أبو محمـد -*قواعـد األحكـام في مصــــــــــــ
  0لبنان  –الناشر:دار المعارف بيروت -هـ  660-السالم السلمي

المؤلف: منصـــــــور بن يونس بن صـــــــالح الدين ابن  -*كشـــــــاف القناع عن متن اإلقناع
- الناشر: دار الكتب العلمية-هــــــــــــ(1051حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 

  0 6دد األجزاء:ع

المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  -*لسان العرب 
ــاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  ــادر -هـــــــــــــــــ(711األنصـ ــر: دار صـ - بيروت   –الناشـ

  0 15عدد األجزاء: -هـ 1414 -لطبعة: الثالثة ا

ــنن-* ــائي،المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن    -المجتبى من السـ ــغرى للنسـ ــنن الصـ السـ
هـــــــــــــــــــــ(تحقيق: عبد الفتاح أبو  303لي الخراســـــــاني، النســـــــائي )المتوفى: شـــــــعيب بن ع

  – 1406حلــب،الطبعــة: الثــانيــة،    –غــدة،النــاشــــــــــــــر: مكتــب المطبوعــات اإلســــــــــــــالميــة  
ــحيحين ،ألبي عبد هللا الحاكم    -40  0 8،عدد األجزاء:  1986 ــتدرك على الصــــــ المســــــ

قيق مصــطفى  تح - م1990-1411األولى    -بيروت -النيســابوري ،ط دار الكتب العلمية
  0عبد القادر عطا

صـلى هللا عليه  -المسـند الصـحيح المختصـر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول هللا   -*
ــلم ــابوري )المتوفى: -وســــــــ ــيري النيســــــــ ــن القشــــــــ ــلم بن الحجاج أبو الحســــــــ المؤلف: مســــــــ
ــ(المحقق: محمــد فؤاد عبــد البــاقي،النــاشــــــــــــــر: دار إحيــاء التراث العربي  261   –هــــــــــــــــــــــــــ

  5بيروت،عدد األجزاء: 
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معالم الســـــنن، وهو شـــــرح ســـــنن أبي داود،المؤلف: أبو ســـــليمان حمد بن محمد بن  -* 
ــ(الناشـر: المطبعة  388إبراهيم بن الخطاب البسـتي المعروف بالخطابي )المتوفى:  هـــــــــــــ

  0م 1932 -هـ  1351حلب،الطبعة: األولى  –العلمية 

ــير الكبير عمر بن الحســـن بن  المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن  -*مفاتيح الغيب = التفسـ
ــ( 606الحســين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:   - هــــــــــــــ

  0هـ 1420 -الطبعة: الثالثة -بيروت  –لناشر: دار إحياء التراث العربي ا

مالك اإلمام  المدني -*موطأ  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  المؤلف: 
- رج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقيصححه ورقمه وخ-هـ(179)المتوفى:  

  1985  -هـ    1406عام النشر:  -لبنان   –لناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت  ا
 1عدد األجزاء: - م

والمطيعي(( السبكي  تكملة  المهذب ))مع  أبو زكريا محيي  -*المجموع شرح  المؤلف: 
  0ار الفكرالناشر: د -هـ(676الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  -*
)المتوفى:   النووي  العربي  676شرف  التراث  دار إحياء  بيروت،الطبعة:   –هـ(الناشر: 

  0مجلدات(  9)في   18،عدد األجزاء: 1392الثانية، 

الشافعي اإلمام  فقة  في  إبرا -*المهذب  اسحاق  أبو  يوسف المؤلف:  بن  علي  بن  هيم 
 0 3عدد األجزاء: -الناشر: دار الكتب العلمية -هـ(476الشيرازي )المتوفى: 

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى: -*نيل األوطار 
الصبابطي - هـ(1250 الدين  عصام  مصر-تحقيق:  الحديث،  دار  الطبعة: -الناشر: 

   0 8عدد األجزاء: -م 1993 -هـ  1413األولى، 
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المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد -*النهاية في غريب الحديث واألثر 
)المتوفى:  األثير  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد  بن  محمد  بن 

تحقيق: طاهر أحمد - م1979  - هـ  1399بيروت،    -هـ(الناشر: المكتبة العلمية  606
 0  5عدد األجزاء: - الطناحيمحمود محمد  -الزاوى 
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 البحث الثالث 

 التنمية المستدامة  

 في ضوء القرآن الكريم 

 تأصيل وتطبيق 
 

 إعداد الدكتور

 محمد فضل محمود نور الدين 

 المدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن 

 بكلية أصول الدين بالقاهرة
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 ملخص البحث 

واآليات المعجزات التي أيد هللا تعالى بها نبيه محمداصلى هللا من أعظم الدالئل البينات  
القرآن الكريم، أنزله هللا عز وجل منهجا للعباد يحكمون به حياتهم، ويضبطون     عليه وسلم

فهو المصدر األول الصالح    جميع شؤونهم،   به تصرفاتهم، ويطبقونه واقعا عمليا في  
يرسم المعالم الصحيحة للبشرية للوصول   لكل زمان ومكان، وهو الكتاب األوحد الذي 

 إلى السعادة األبدية.     

اإلنسانية،  العقول  على  وهيمنته  الخالد  الكتاب  هذا  عظمة  الصالح  سلفنا  أدرك  ولقد 
إلى  السليمة  النظرة  لهم  تضبط  التي  والمعارف  العلوم  بناء  في  األول  المرجع  فجعلوه 

 . «بلدة طيبة ورب غفور» ره اإلنسان والحياة وصوال إلى إقامة مجتمع شعا

لما كانت فكرة التنمية المستدامة هدفا يسعى العالم بأسره لتحقيقه، وكان القرآن دستور 
الخالق إلصالح الخلق، وقانون السماء لهداية األرض، لذا وقع اختياري على موضوع  

وتطبيق» تأصيل  الكريم  القرآن  ضوء  في  المستدامة  بحثي    «التنمية  عنوان  ليكون 
عنوان  تحت  بالقاهرة  الدين  لكلية أصول  الثالث  الدولي  العلمي  المؤتمر  في  المشارك 

؛ وذلك ألن القرآن الكريم له الفضل والسبق «التنمية المستدامة في الفكر اإلسالمي»
 في عرض مثل هذه الموضوعات المهمة في حياة اإلنسان.   

مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة، وفهارس واقتضت طبيعة البحث أن يتكون من )
عامة(، أما المقدمة فاشتملت على )أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، 

التنمية المستدامة في منظور »ومنهج البحث، وخطته(، وأما التمهيد ففيه الحديث عن 
 ، وأما المباحث فهي على النحو التالي:«اإلسالم

 ألول: مفهوم التنمية المستدامة.     المبحث ا

 المبحث الثاني: ألفاظ قرآنية ذات دالالت تنموية. 



207 
 

 المبحث الثالث: معوقات التنمية المستدامة وحلولها في ضوء القرآن الكريم.  

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث، ثم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. 

 ة، القرآن الكريم، تأصيل، تطبيق.  الكلمات المفتاحية: التنمية المستدام
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي أنزل القرآن، ورفع به اإلنسان، وأودع فيه أسرار البيان، وجعله َعَلما على 
معالم الهدى ورسالة خالدة على مرِّ الزمان، والصالة والسالم على النبي الهادي العدنان، 

 محمد بن عبد هللا وآله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان، أما بعد:  

الدالئل البينات واآليات المعجزات التي أيد هللا تعالى بها نبيه محمداصلى فإن من أعظم  
البالغة،    هللا عليه وسلم الباقية، والحجة  والنعمة  الواقية،  العصمة  الكريم، فهو  القرآَن 

والداللة الدامغة، وهو منبع الهداية، وطريق السعادة، منه ُتستنَبط األحكام، وبه ُيعَرف 
، وهو دستور الخالق إلصالح الخلق، أنزله هللا تعالى منهجا للعباد الحالل من الحرام

يحكمون به حياتهم، ويضبطون به تصرفاتهم، ويطبقونه واقعا عمليا في جميع شؤونهم، 
فهو المصدر األول الصالح لكل زمان ومكان، وهو الكتاب األوحد الذي يرسم المعالم  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ة، قال تعالى:الصحيحة للبشرية للوصول إلى السعادة األبدي

ژ ژ ڑڑک کک کگ 

 . (1) ڇگگگڳ

 ڭ  ۇ  ۇڇلقد خلق هللا تعالى الكون وأبدعه على أكمل وجه، قال تعالى: 

أرضه (2) ڇۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ في  اإلنسان  وجل  ربنا عز  واستخلف   ،
في وكرَّمه، ومنحه العقل وميَّزه، وفضله على كثير ممن خلق تفضيال، وسخر له كل ما  
ٱ  ڇالكون من أجل تحقيق المعاش الذي يحفظ كرامَته، ويوفر له سعادَته، قال تعالى: 

 

   (.  16سورة:)املائدة(، اآلية:) ((1) 
 (.  117سورة:)البقرة(، اآلية:) (2) 
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وقال  (1) ڇٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ،
 .  (2) ڇيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختڇتعالى: 

من عقل فغيَّر في وبعد هذا الصنع الدقيق من العلي القدير جاء اإلنسان بما وهبه هللا  
البيئة المحيطة به؛ لتحقيق غاياته المادية من راحة ورفاهية لنفسه، غافال في َجْريه وراء 
تحقيق غاياته من أن هناك أجياال ستأتي من بعده تريد أن تستفيد مثله من موارد البيئة  

مت الطبيعية، لذلك وضعت شريعة اإلسالم المقاصد العليا والضروريات الكلية التي ح
 هذا اإلنسان، إذ هو محور التنمية وأساس المجتمع.

لما كان القرآن الكريم دستور األمة الصالح لكل زمان ومكان لم يترك صغيرة وال كبيرة 
إال أحصاها، لذلك نص هللا تعالى في كثير من آياته على ضرورة الحفاط على الموارد  

ا للجيل من  ليس  الطبيعية وحمايتها  والثروات  التنمية  البيئية  تمتد  بل  ألحياء فحسب، 
لتشمل األجيال القادمة؛ لكي يتحقق مراد هللا تعالى في إعمار األرض واستخالف اإلنسان  

، وهذا هو مضمون فكرة  «بلدة طيبة ورب غفور»فيها، ووصوال إلى إقامة مجتمع شعاره  
 .    «التنمية المستدامة لموارد البيئة»

المستدامة هدفا يسعى العالم بأسره لتحقيقه، وكان القرآن دستور الخالق لما كانت التنمية  
إلصالح الخلق، وقانون السماء لهداية األرض، لذا جاءت فكرة هذا البحث الذي يتناول 
مفهوم التنمية المستدامة وتطبيقاتها من خالل استقراء وتحليل بعض اآليات القرآنية؛ 

في عرض مثل هذه الموضوعات المهمة في حياة وذلك ألن القرآن له الفضل والسبق  
 اإلنسان، وقد جاء البحث موسوما بعنوان: 

 

 (. 20سورة:)لقمان(، من اآلية:) (1) 
 (. 13سورة:)اجلاثية(، من اآلية:) (2) 
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، ليكون ضمن أبحاث «التنمية المستدامة في ضوء القرآن الكريم تأصيل وتطبيق»
التنمية  »المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية أصول الدين بالقاهرة، والذي جاء بعنوان:

 . «ميالمستدامة في الفكر اإلسال

 :  أوال: أهمية الموضوع

تطبيقاتها، أوال وبيان سماتها ومبادئ  المستدامة،  التنمية  تأصيل مفهوم  العمل على   :
والمشكالت التي تواجهها وحلولها في ضوء آيات القرآن الكريم، مع إبراز ما جاء فيه  
أقوال  إلى  استنادا  المعاصر  الواقع  في  ذلك  وتوظيف  تربوية،  وأساليب  هدايات   من 

 المفسرين وغيرهم. 

: إبراز مكانة اإلسالم كدين صالح لكل زمان ومكان، وأن القرآن والسنة زاخرتان  ثانيا
 بالنصوص التي تدعو إلى التنمية المستدامة وتحث عليها.    

 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع:   

 لقد نبعت فكرة البحث تبعا لدواعي مختلفة من أهمها ما يلي: 

وضوع وقوة ارتباطه بالواقع المعاصر الذي نعيشه ارتباطا وثيقا، واهتمام  : حداثة المأوال
جميع المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية بتبني استراتيجية حماية البيئة وتحقيق التنمية 

 المستدامة.      

: جدية الموضوع وقوة حضوره في صلب اهتمامات الدراسات المعاصرة في كل ثانيا
 بلدان العالم. 

: حاجة المكتبة القرآنية لمثل هذه الموضوعات السيما في واقعنا المعاصر، والتي ثالثا
تغطي هذا الموضوع من ناحية تفسيرية موضوعية تسهم في معالجة واقع الناس اليوم، 

  وتالمس حاجاتهم مهتدية بكتاب ربهم.   
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لة، رابعا : إبراز خاصية المواكبة والمسايرة ألوضاع اإلنسان المتطوِّرة ونظم الحياة المتبدِّّ
المستمرة   القضايا  معالجة  للتمكن من  الكريم  القرآن  آليات  تدبر  من  ذلك  يتطلبه  وما 

 والنوازل الطارئة.  

 ثالثا: الدراسات السابقة: 

اولت »التنمية المستدامة من خالل البحث في الوسائل المتاحة لدي لم أجد دراسة تن
وحل مشكالتها في ضوء القرآن الكريم«، غير أن هناك دراسات تحدثت عن التنمية  
المستدامة في المنهج اإلسالمي بوجه عام دون تعرض لبيان أهم المعوقات التي تواجهها 
وحلولها، منها:»أثر الوقف في التنمية المستدامة« بحث للدكتور/ عبد الرحمن بن عبد 

زيز الجريوي، يتكون من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، وقد ناقش فيه الباحث الجوانب الع
 المتعددة للوقف وأثره في التنمية المستدامة. 

وأيضا:»التنمية المستدامة في القرآن والسنة« بحث للدكتور/ سهيل حوامدة، وقد ناقش 
تنادا إلى ما ورد فيه الباحث قضية التنمية المستدامة من منظور علمي وإسالمي، اس

في القرآن والسنة النبوية، وغير ذلك من المؤلفات والدراسات التي ستتضح من خالل 
 ثنايا البحث.            

 رابعا: منهج البحث:  

اقتضت طبيعة البحث توظيف عدة مناهج فيه بغرض احتوائه وتحقيق نتائجه المستهَدفة، 
 منها: 

ة متأنية آليات القرآن الكريم، وتتبُّع لْليات الدالة المنهج االستقرائي: يتمثل في قراء  (1)
 على التنمية المستدامة ودالئلها، واستخراج المادة العلمية التي لها صلة بموضوع البحث.     
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المنهج االستنباطي: ظهر جليا في استحضار بعض اآليات التي تناولت مفهوم   (2)
عانيها التي تتضمن عناصر لها عالقة التنمية المستدامة، ومحاولة تفسيرها واستنباط م

 بالفكر التنموي المستديم.

البحث   (3) لفكرة  الداعمة  القرآنية  اآليات  تحليل  في  واضحا  تجلى  التحليلي:  المنهج 
مستعينا بأمهات التفاسير، حيث أقوم بعرض أقوال نخبة من أئمة المفسرين وكالمهم  

ل بها، ثم تحليلها واال ََ ستفادة منها، ومحاولة توظيف كالمهم  في تفسير اآليات المستَد
 فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.   

 خامسا: خطة البحث:  

مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة، وفهارس »اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من  
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، »، أما المقدمة فاشتملت على  «عامة

، وأما «التنمية المستدامة في منظور اإلسالم»، وأما التمهيد ففيه الحديث عن  «وخطته
 المباحث فهي على النحو التالي:

 المبحث األول: مفهوم التنمية المستدامة.   

 المبحث الثاني: ألفاظ قرآنية ذات دالالت تنموية. 

 كريم.  المبحث الثالث: معوقات التنمية المستدامة وحلولها في ضوء القرآن ال

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث، ثم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.    

وهللا تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل 
  رب العالمين.
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 التمهيد 

 التنمية المستدامة في منظور اإلسالم  
 

يعتقد الكثيرون في مجتمعنا الحاضر أن مصطلح التنمية المستدامة فكر جديد ليس له 
أساس في اإلسالم، وأصبحوا يشككون في مدى صالحية هذا الدين لكل زمان ومكان، 
وأن ما أخبرنا به هللا تعالى في قرآنه والنبي صلى هللا عليه وسلم في سنته ال يمكن  

 . تطبيقه على هذا العالم المتحضر

المستدامة من   التنمية  بتمهيد يهدف إلى عرض قضية  البحث  لذا آثرت تصدير هذا 
منظور إسالمي استنادا إلى ما جاء في القرآن من آيات وما ورد عن النبي صلى هللا 
عليه وسلم من أحاديث شريفة تجسد هذا المفهوم، وكيف ال؟ والقرآن الكريم كتاب منزل 

لإلنسان والبشرية حاضرا ومستقبال،   أعلم بما يصلح    من لدن حكيم خبير، وهو عز وجل
 .  والسنة المطهرة مستوحاة من أقوال وأفعال أفضل الخلقصلى هللا عليه وسلم

بادئ ذي بدء أقول: لقد سبق القرآن الكريم الدراسات المعاصرة في لفت األنظار إلى 
ا كامال لكل شؤون التنمية والحرص عليها، حيث اهتم باإلنسان وبيئته، وتضمن تشريع 
فإن  »(:إرشاد الثقات حياته، فهو تبيان لكل شيء، قال اإلمام الشوكاني في مقدمة كتابه )

وأحاط بمنافع   ،الطيب من مصالح المعاش والمعاد   القرآن العظيم قد اشتمل على الكثير
والدين تفصيال  ،الدنيا  وتارة  إجماال  خصوصا  ،تارة  وتارة  عموما  يقول   ،وتارة  ولهذا 

ې  ى  ى  ائ  ائ      ڇتعالى:  ويقول،  (1)  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ: سبحانه

 

 (.  38سورة:)األنعام(، من اآلية:) (1) 
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ونحو ذلك   ،(2) ڇڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڇ:ويقول تبارك وتعالى،  (1) ڇەئ
 .   (3) «من اآليات الدالة على هذا المعنى

الرغم من حداثة مصطلح   المستدامة»وعلى  بجديد على   «التنمية  ليس  مفهومه  فإن 
فالقرآن الكريم والسنة النبوية زاخرتان بالنصوص التي تدعو إليها   اإلسالم والمسلمين،

 وتحث عليها.

لذلك أعلى   قيامها واستمرارها،  وغاية   ومحورها،  لما كان اإلنسان أساس التنمية المستدامة
البيئة، بل إن البيئة نفسها اإلسالم من قيمته، واهتم به باعتباره أهم عنصر من عناصر  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ڇمسخرة لخدمته، وصدق هللا العظيم إذ يقول في قرآنه الكريم: 

تعالى: (4) ڇپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ وقال  يئ  جب  حب  خب  ڇ، 

 .  (5)  ڇمب  ىب  يب   جت    حت  خت

فإن أيَّ تنمية يجب أن تصبَّ في   لخدمة اإلنسانمسخرا  ما في الكون    فإذا كان كل
م من سعادته، لذلك دعاه هللا  مصالحه، وتتوجَّه بالدرجة األولى لُتعلِّي من شأنه وُتعظِّ

ٹٹ  ڇفي قرآنه إلى االنتشار في األرض كي يحييها وينعم بخيراتها، قال تعالى: 

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڇ، وقال تعالى: (6) ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .  (7) ڇڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 

 (. 12سورة:)يس(، من اآلية:) (1) 
 (. 89سورة:)النحل(، من اآلية:) (2) 
 (.   3إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات )ص: (3)  

 (.  20سورة:)لقمان(، من اآلية:) (4) 
 (. 13سورة:)اجلاثية(، من اآلية:)(5) 
 (. 10سورة:)اجلمعة(، من اآلية:) (6) 
 (. 10سورة:)األعراف(، من اآلية:)(7) 
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ن لهم من أنه جعل نا على عبيده فيما مكَّ يقول تعالى ممتَ »في تفسيره:  ابن كثيرقال  
وجعل لها رواسي وأنهارا، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا، وأباح منافعها،   األرض قرارا،

وسخر لهم السحاب إلخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش، أي: مكاسب وأسبابا  
 .  (1) «ون فيهارُ جِّ يتَّ 

 وبلغ من حرص اإلسالم على التنمية وتعمير الدنيا أن قال النبيصلى هللا عليه وسلم

فَ   نْ »إِّ : أحدكم  يد  وفي  الساعة  يغرِّ يلَ سِّ قامت  حتى  تقوم  ال  أن  استطاع  فإن  ها سَ ة، 
ع زرعا فيأكل منه طير س غرسا أو يزرَ »ما من مسلم يغرِّ ، وقال أيضا:(3) «(2)اهَ سْ رِّ فليغْ 
 .  (4) إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة«أو 

 

 (.  3/390تفسري القرآن العظيم )(1)  

ي  معىن هذا احلديث على أئمة أعالم منهم ابن بزيزة فقال: هللا أعلم ما احلكمة ف  (2)  
قال املناوي: خ ف 

ذلك. انتهى، قال اهليثمي: ولعله أراد بقيام الساعة أمارهتا. واحلاصل أنه مبالغة ف احلث على غرس  
عدود املعلوم عند خالقها، فكما  األشجار وحفر األَنار لتبقى هذه الدار عامرة إىل آخر أمدها احملدود امل

(  3/30غرس لك غريك فانتفعت  به فاغرس ملن جييء بعدك لينتفع.   فيض القدير شرح اجلامع الصغري)
 بتلخيص  

 ( عن أنس بن مالك، ابب: اصطناع املال.     479، ح: 168أخرجه البخاري ف األدب املفرد )ص: (3)  

( عن أنس بن مالك، كتاب: املزارعة، ابب:  2320، ح: 3/103أخرجه البخاري ف صحيحه ) (4) 
 فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.  
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فالتصور اإلسالمي للتنمية ينطلق من أن اإلسالم قد اعتبر تعمير الكون وتنمية اإلنسان  
ىئ  ی  ی  ڇليكون خليفة هللا في أرضه هو غاية حياته وسبب وجوده بقوله تعالى: 

 .  (2) أيام حياتكمأسكنكم فيها بأن ارا فيها  : وجعلكم عمَّ ، أي(1) ڇی    ی  جئ

اإلنسان والبيئة في »  ومن هنا فإن هذا التصور شمولي يربط بين الكون واإلنسان؛ ألن
نظر اإلسالم صنوان، وهما وجهان لعملة واحدة تتحقق بهما حياة اإلنسان وكيانه المادي 

المحافظة   -من وجهة النظر اإلسالمية-في كل مظاهر الحياة، ولهذا كان من الضروري  
هذا التوازن والتواؤم بين اإلنسان وبيئته الطبيعية التي يعيش فيها، وأن يتحمل كل على  

م في عمارة األرض ويسعى  فرد من بني آدم أمانة المسؤولية في خالفته الشرعية لُيْسهِّ
يسمى  ما  الكون في ظل  الطبيعي في  التوازن  ويحافظ على  والخير،  باإلصالح  فيها 

ورغم  المستدامة(،  لكن    بـ)التنمية  العبارة  بهذه  للمعنى  ر  ُيشِّ لم  اإلسالمي  التشريع  أن 
؛ ألن الشريعة الخالدة متوافقة حتما (3)«نصوصه التشريعية احتوت ذلك بصفة ضمنية

تعالى:  لقوله  مصداقا  العصر  هذا  في  اإلنسانية  الحياة  حاجيات  ڳ ڱ ڱ ڇمع 

النف»  ،(4) ڇڱ الدين،  الخمس:  الكليات  على  الحفاظ  الشريعة  العرض، فغاية  س، 
المال، العقل، والحفاظ ال يتحقق لألفراد بمعزل عن المجتمع، وإنما من خالل استغالل 
موارد الوطن وتنميتها وحسن إدارتها، وهو ما يتقابل مع مفاهيم التنمية الحديثة وحسن  

 .   (5)«إدارة المجتمعات، وما ُيعَرف باسم )التنمية المستدامة(

 

 (. 61سورة:)هود(، من اآلية:) (1) 
   ( بتلخيص.15/368)تفسري جامع البيان   (2) 

 (.   7التنمية املستدامة من منظور الشريعة اإلسالمية )ص: (3) 
 (. 12سورة:)اإلسراء(، من اآلية:) (4) 
 (.  175اإلسالم والتنمية املستدامة أتصيل ف ضوء الفقه وأصوله )ص: (5) 
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ولذلك نبَّه الشرع الحنيف إلى قَِّصر حياة اإلنسان فحثه على اإليجابية والتفاؤل والنشاط 
أخراه،   في  بالخلود  وينعم  دنياه،  في  ذكراه  ليخلِّد  الطيب  عبادة، »والغِّراس  فكل عمل 

ه سعي اإلنسان كله نحو تجويد مسعاه الدنيوي  واإليمان باآلخرة وعالقة الدنيا باآلخرة ُتَوجِّّ
ثواب اآلخرة، والمفهوم اإلسالمي للسعي في الدنيا يجعل اهتمام اإلنسان بترقية   لينال

 .  (1)«مجتمعه واهتمامه ببيئته أمرا مهما

فليست عالقة اإلنسان بالطبيعة الهيمنة الكاملة عليها، بل طريقة وأسلوب في العيش 
نا وسوف يستمر المستمد من أخالقيات المحافظة على البيئة، والتفاهم مع شيء كان قبل

الكريمة لكل »بعدنا؛   الطيبة  الحياة  توفير  التنمية  ألن اإلسالم يريد من خالل عملية 
حياة  والرحمة،  والمودة  والتكافل  اإلخاء  ويسودها  والجسد،  بالروح  تسمو  حياة  إنسان، 

 .    (2)«توازن بين منافع األجيال الحالية واألجيال المستقبلية 

التنمية المستدامة في منظور اإلسالم أكثر شموال، وتهدف  من خالل ما سبق يتبين أن
فرد،   لكل  واالستقرار  والصحة  الرفاهية  أسباب  وتوفير  المعيشة،  تحسين ظروف  إلى 

 وتسعى إلى إسعاده وسالمته وحماية بيئته ليكون بحق خليفة هللا في أرضه.  

قيم التي أقرها اإلسالم  ولهذا فإنه من الواجب على المجتمعات اإلسالمية أن تستفيد من ال
في التعامل مع البيئة المحيطة، وأن تحسن استغالل مواردها دون إفراط أو غلو؛ ألن  
موارد البيئة وثرواتها نعمة من نعم هللا على اإلنسان ينبغي أن ُتقاَبل بالشكر، وشكرها  

 باستعمالها فيما ينفع األرض ويعمِّّر الكون.

 

     

 

 (.   36فلسفة التنمية رؤية إسالمية )ص: (1) 
 ( بتلخيص. 29املستدامة )ص:أثر الوقف ف التنمية  (2) 
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 المبحث األول 

 التنمية المستدامةمفهوم 

من المفاهيم الحديثة التي شاعت في العقود األخيرة،   «التنمية المستدامة»يعد مفهوم  
ليست حادثة   «التنمية المستدامة»وعلى الرغم من حداثة استخدام هذا المفهوم فإن فكرة  

على اإلنسان، بل تمتد بامتداد الوجود اإلنساني ذاته، فالسعي للتنمية والتطور والنماء 
 أمر مالزم لمسيرة اإلنسان في حياته.  

يتكون من لفظتين هما:)التنمية، والمستدامة(، وتعريف   «التنمية المستدامة»إن مصطلح  
مية أوال باعتبارها األساس الذي يتطلب منا اإلحاطة بمفهوم التن  هذا المصطلح كمركب 

لمفهوم   المعرفي  التأصيل  المهم  فإنه من  لذا  التنمية  »يتم فهم المصطلح من خالله، 
 من خالل طرفي هذا المصطلح.« المستدامة

 : أوال: التنمية لغة واصطالحا

اللغة في  أو)َنمَّى( التنمية  )أنَمى(  الفعل  من  وكثُ بمعنى:    -بالتشديد -: مصدر   ر،زاد 
رفعها وأشبع أي:    :(يهاينمِّّ   ى النارنمَّ و )،  (1) :)أنميُت الشيء ونمَّيُته(، أي: جعلُته ناميايقال

فذكَّ  عليها حطبا  ألقى  بأن  وذلك  بهوقودها،  إلى  الف  ،(2) اها  يشير  اللغوي   الزيادةمعنى 
 والنماء نتيجة فعل خارجي. 

تبعا  التنمية في االصطالح للتنمية  القائل بها، : تنوعت تعريفات العلماء  لوجهة نظر 
، (3)ومن أبرزها أنها: الزيادة السريعة والمستمرة في مستوى الدخل الفردي عبر الزمن

 

    (، مادة:)من  ى(.15/341لسان العرب )  (1) 

     (، مادة:)من  ى(.40/133اتج العروس )  (2) 

 (.   13التنمية ف عامل متغري )ص: (3) 
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االقتصادية   الظروف  أحسن  توفير  إلى  تهدف  تفاعلية  عملية  هي  عموما  فالتنمية 
 .   (1)واالجتماعية الممكنة لألفراد من خالل االستغالل المنضبط للموارد المتاحة

 :  االستدامة في اللغةثانيا: 

ه: امَ ه واستدَ وأدامَ (،  امدَ دام الشيء يدوم ويُ : مصدر من الفعل )َدَوَم(، يقال:)االستدامة لغة
ه: واستدام الرجل غريمَ ،  فيه  إذا تأنيتُ   :األمر  ه، واستدمتُ امَ وَ ى فيه، وقيل: طلب دَ تأنَّ 

 .   (2)رفق به

الفعل )استدام(، وتأتي أحيانا بلفظ )المستديمة( أما كلمة )المستدامة( فهي اسم فاعل من  
 .(3)كصيغة اسم مفعول، وكالهما صحيح

من خالل ما سبق يتبين أن المعنى اللغوي للفظ )االستدامة( يشير إلى طلب دوام الشيء 
واستمراره، مع مراعاة الرفق والتأني، فداللة المعنى اللغوي أن أيَّ مورد حتى ُيسَتَدام البد 

فق في التعامل معه، والتأني في استعماله دون مبالغة أو إسراف، فدخول السين  من التر 
 والتاء لطلب ذلك.    

التنمية »: تعددت التعريفات لمصطلح  ثالثا: تعريف التنمية المستدامة كمركب إضافي
نظرا لتصور هذا المصطلح وتطوره في أذهان المشتغلين بتلك  منذ ظهوره؛« المستدامة

 ، وفيما يلي بيان أهم تلك التعريفات:   (4)التها وأهدافهاالعملية ومجا
 

 (.  3التنمية املستدامة ف السنة النبوية )ص:(1) 

    (، مادة:)د و م ( بتلخيص.217-12/212لسان العرب )(2)    

 (.    1/693معجم الصواب اللغوي )  (3) 

دامة بقوة ف بعد النقص احلاد ف املوارد البيئية اجته العامل إىل حماوالت للحفاظ على املوارد الطبيعية قدر املستطاع، فظهر مصطلح التنمية املست (4) 
م(  1972حيث يعترب تقرير "اندي روما" الذي صدر عام )أواخر القرن املاضي، وتبلور هذا املفهوم خالل الثالثني سنة األخرية من القرن العشرين،  

م( ف تقرير  1980حتت عنوان:»وقف التنمية« هو نقطة البدء هلذا املفهوم اجلديد للتنمية، وبرز االهتمام هبذا املفهوم الذي ذُك ر للمرة األوىل عام )
االسرتاتيجية الدولية للمحافظة على البيئة«، وُخصِّ ص َبكمله للتنمية  االحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية، والذي صدر حتت عنوان:»
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السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية مع الوضع »ُعرِّفت التنمية المستدامة بأنها:
 .   (1) «في االعتبار قدرات النظام البيئي

بأنها: األجيال  »وُعرِّفت  احتياجات  االعتبار  في  تأخذ  التي  تلبية  التنمية  عند  القادمة 
االقتصادية  بأبعادها  البيئة  على  الحفاظ  ذلك  ويتطلب  الحاضر،  الجيل  حاجات 
واالجتماعية، وعدم تدمير الموارد وحسن إدارتها، ومشاركة مختلف فئات المجتمع في 

 .   (2)«الجهود اإلنمائية

في الوارد  التعريف  ذلك  انتشارا  وأوسعها  وأجودها  التعريفات  تلك  أهم  تقرير   ومن 
بـ  (3))برونتالند( المشتَرك»الموسوم  للبيئة «مستقبلنا  العالمية  اللجنة  أصدرته  والذي   ،

( عام  المتحدة  األمم  لمنظمة  التابعة  المستدامة 1987والتنمية  التنمية  عرَّف  وقد  م(، 
التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المستقبلية على :»بأنها

 .     (4)«اتهمتلبية حاج

من خالل التعريفات السابقة ُيالَحظ أن التنمية المستدامة مهمتها في المقام األول  
مراعاة األولويات واالحتياجات األساسية لإلنسان، كما أنها في الوقت ذاته تراعي حق 

 
ملنصرم،  املستدامة، وُت فيه وضع تعريف حمدد هلا، وتوضيح أهم مقوماهتا وشروطها، مث تواىل استخدام هذا املصطلح ف تسعينيات القرن امليالدي ا

ي  الضوء عليه بشدة ف قمة األرض الثانية، واليت ُعق  
 دت ِبدينة )جوهانسربج جبنوب إفريقيا(، وكان شعار تلك القمة »التنمية املستدامة«.      وأُلق 

(، وحبث مطبوع بكلية العلوم 134(، والبيئة والرتبية البيئية )ص:178-177يراجع: اإلسالم والتنمية املستدامة أتصيل ف ضوء الفقه وأصوله )ص:
 (.   1االقتصادية والتجارية بعنوان:»مفاهيم حول التنمية املستدامة« )ص:

 (.   70محاية البيئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئية )ص: (1) 
 (.   146دور اإلسالم ف دعم قضاًي التنمية )ص:  (2) 
ر من ق ب ل اللجنة احلكومية اليت أنشأهتا األمم املتحدة بزعامة )جروهارلن برونتالند( عام )  (3)  م(، وكانت  1987تقرير برونتالند: هو تقرير ُنش 

ئة حممية وطورته، وتوسعت ف حتليل جوانبه االقتصادية واالجتماعية  ف بي  مهمتها دراسة محاية البيئة، واقرتحت مفهوم »التنمية املستدامة«
 والسياسية.    

نيويورك  ينظر: دراسة عن ضرورة اإلقرار حبقوق أمن األرض واحرتامها صادرة عن املنتدى الدائم املعين بقضاًي الشعوب األصلية، الدورة التاسعة،  
           (.25م، وأثر الوقف ف التنمية املستدامة )ص: 2010

(، والتنمية املستدامة: األبعاد، اآلفاق والعالقة ابلطاقات املتجددة، حبث أعده/ فتيح  81التنمية املستدامة مفهومها، أبعادها، مؤشراهتا )ص:(4) 
 (.  22حممد ملني، وأمحدوش بيالل جبامعة لونيسي علي البليدة، اجلزائر، واإلسالم والتنمية املستدامة رؤى كونية جديدة )ص:
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األجيال القادمة في ديمومة االستفادة من الثروات الطبيعية، فهي تنمية تهدف إلى  
اليا ومستقبال، وتشترط أال نأخذ أكثر مما نعطي لألجيال  توفير متطلبات البشرية ح 

القادمة، أي: إنها تتطلب تضامنا بين الجيل الحالي والجيل المستقبلي، وأن ال يكون  
 اإلنسان مستهلِّكا فقط، بل يجب أن يكون منتِّجا لنفسه ولغيره.         

 المبحث الثاني 

 ألفاظ قرآنية ذات دالالت تنموية 

لذلك أعلى   ومحورها، وأساس قيامها واستمرارها،  المستدامة  ميدان التنمية   إن اإلنسان هو
البيئة لخدمته، وجعل منه المحور الذي تقوم عليه عملية  اإلسالم من قيمته، وسخر 

 .       « اإلنسان»البناء والتنمية والتطوير، بل سمَّى هللا تعالى سورة كاملة باسمه وهي سورة  

الرغم من حداثة مص  المستدامة»طلح  وعلى  بجديد على   «التنمية  ليس  مفهومه  فإن 
فالقرآن الكريم زاخر بالنصوص التي تدعو إليه وتحث عليه، وفي   اإلسالم والمسلمين،

التنمية المستدامة ودالئلها  الدالة على  القرآن الكريم وتتبُّع لْليات  قراءة متأنية أللفاظ 
ظا قرآنية ذات دالالت تنموية أشارت إلى وأقوال المفسرين فيها، ظهر جليا أن هناك ألفا

هذا المفهوم بطريقة ضمنية، وفيما يلي عرض لْليات التي وردت فيها هذه األلفاظ، مع 
 ما ذكره بعض المفسرين بشأنها لبيان مدلوالتها التنموية: 

)خليفة(1) لفظ  قوله (1) (  هما:  الكريم  القرآن  آيات  من  آيتين  في  اللفظ  هذا  ورد   :
تعالى:  ،(2) ڇٱٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڇتعالى:  ېئ  ڇ وقوله 

 

اخلليفة: الذي يُست ْخل ف ممن قبله، واجلمع »خالئف، وخلفاء«، يقال:)خلف فالن فالان( أي: قام  (1)  
(،  83/ 9(، ولسان العرب )294ابألمر عنه إما معه وإما بعده.   املفردات ف غريب القرآن )ص: 

 مادة:)خلف(    

 (. 30سورة:)البقرة(، من اآلية:) (2) 
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أما (1) ڇېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  ،
 مشتقات هذا اللفظ فهي عديدة في القرآن الكريم.   

بينت اآلية األولى أن هللا عز وجل اختار اإلنسان ليقوم بمهمة اإلعمار واالستخالف 
عمار واالستخالف ال يختصان بجيل بعينه، بل كل األجيال المتعاقبة  في األرض، واإل

من   تعالى  هللا  مراد  ليتحقق  وتنميتها  األرض  بإعمار  مطاَلَبة  ومكان  زمان  كل  في 
استخالف اإلنسان في أرضه، وقد أشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره لقوله 

بعضهم بعضا قرنا بعد قرن أي: قوما يخلف  »قائال:  ڇٻپ  پ  پپڇتعالى: 
تعالى:  قال  كما  جيل  بعد  ،  (2) ڇمب  ىب  يب   جت  حتڇوجيال 

    .(3)«ڇۋ  ۅ  ۅڇوقال:

 فقط   وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ليس المراد بالخليفة في اآلية الكريمة آدمعليه السالم
إلى ابن مسعود وابن عباس   في تفسيره  ، وعزاه القرطبي (4)المفسرين  كما يقوله طائفة من
 . (5)وجميع أهل التأويل

 

 (. 26سورة:)ص(، من اآلية:)(1) 
 (. 165سورة:)األنعام(، من اآلية:)(2) 
 (.  216/  1(، وينظر: تفسري القرآن العظيم )62سورة:)النمل(، من اآلية:)(3) 

(، ومدارك  1/50(، وزاد املسري)1/124(، وتفسري الكشاف )1/102يراجع: تفسري البغوي ) (4) 
 (.            8(، وتفسري اجلاللني )ص: 78-1/77التنزيل وحقائق التأويل )

   (.1/263اجلامع ألحكام القرآن )(5) 
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وفي ذلك نظر، بل الخالف في ذلك كثير حكاه فخر الدين الرازي »قال ابن كثير معقِّبا:
وغيره تفسيره  يُ ،  (1) في  لم  أنه  عيْ   رِّد والظاهر  حسُ   ؛ناآدم  لما  كذلك  كان  لو  قول إذ  ن 

هذا   ، ڇڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿڇ المالئكة:  من  أن  أرادوا  إنما  فإنهم 
    .(2)«الجنس من يفعل ذلك

والذي أميل إليه وأرجحه ما ذهب إليه ابن كثير في تفسيره من أنه ليس المراد بالخليفة 
هنا آدم بعينه فقط، بل الخليفة الذي دار عليه الحوار في اآلية هو اإلنسان، سواء في 

أم في صورته الجمعية المتمثلة في كافة    صورته الفردية المتمثلة في آدمعليه السالم
أفراد البشر، وهذا تشريف عظيم لإلنسان فاق به بقية المخلوقات العظيمة التي خلقها 

 هللا تعالى؛ إذ هو محور التنمية وأساس المجتمع.  

 

(، والبحر  68/ 1(، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل )389-388/ 2يراجع: تفسري مفاتيح الغيب )(1)  
    (.   1/74(، وفتح القدير)227/ 1احمليط ف التفسري)

   (.1/216تفسري القرآن العظيم )(2)  
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السالم آلدمعليه  وهو  الخاص  االستخالف  تتضمن  الكريمة  تتضمن  (1) فاآلية  كما   ،
، ومما يؤكد ذلك: قول المالئكة في حوارهم (2)العام وهو لذرية آدم من بعدهاالستخالف 

تعالى:  هللا  هذا   ،ڇڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿڇ مع  من  أن  أرادوا  فإنهم 
    .اسم يصلح للواحد والجمع هنا الخليفة، كما أن لفظ الجنس من يفعل ذلك

 ڇجتڇ»:(3) ڇمب  ىب  يب   جت  حتڇقال ابن جزي في تفسير قوله تعالى: 
أو خالئف عن هللا في   ،ى في األرض نَ كْ جمع خليفة: أي يخلف بعضكم بعضا في السُّ 

 . (4)«أرضه، والخطاب على هذا لجميع الناس

وبناء على ما سبق: فاآلية الكريمة بينت لنا أن الغاية من خلق اإلنسان أن يكون خليفة 
بدوره في اإلنسان  قيام  يقتضي  االستخالف  إعمار األرض   عن هللا في أرضه، وهذا 

لقوله  تفسيره  المعنى عند  إلى هذا  أبو حيان  أشار  وقد  تعالى،  أمره هللا  وتنميتها كما 

 

آدم  عليه  مساه خليفة من وجهني: األول: أنه تعاىل ملا نفى اجلن من األرض وأسكن آدم األرض كان (1)  
السالخمليفة ألولئك اجلن الذين تقدموه، يروى ذلك عن ابن عباس. الثاين: إمنا مساه هللا خليفة ألنه خيلف 

هللا ف احلكم بني املكلَّفني من خلقه، وإقامة شرعه ودالئل توحيده، وهو املروي عن ابن مسعود وابن  
/  2(، ومفاتيح الغيب )1/50زاد املسري)   .ض خليفة ا ِن جاعل ِف اْل ر عباس والسدي، وهذا الرأي متأك د بقوله: 

389     ) 

مساهم خليفة؛ ألَنم خيلف بعضهم بعضا ف عمارة األرض، واستغىن بذكره عن ذكر ذريته لكونه    (2) 
، فاخلليفة: اسم يصلح للواحد واجلمع كما يصلح  خليفةاألصل، فيكون مفردا أريد به اجلمع، ويؤكده قوله:

         (1/92(، والتفسري الوسيط، د/ حممد سيد طنطاوي )389/ 2واألنثى.    مفاتيح الغيب ) للذكر 

   (.  165سورة:)األنعام(، من اآلية:) (3) 
   (.1/283التسهيل لعلوم التنزيل )  (4) 
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قوالن:لَ خْ المستَ   وفي»قائال:  ڇٻپپ پپڇتعالى:  آدم  فيه  أحدهما:   ف 
          .(1) «ري األنهاجرِّ ويبني ويُ   ،الثاني: عمارة األرض، يزرع ويحصد   الحكم بالحق والعدل.

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  ڇاآلية الثانية وهي قوله تعالى: أما  

بكونه خليفة ونائبا   عليه السالم، فإنها تخص داوود  ڇحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب
في جميع األزمان    عن هللا في أرضه، وفيها توجيه خاص له بالحكم بين الناس بالحق

  عن   الضالل  إلى  يؤدى  الهوى   اتباع   ؛ ألن هوى النفس وشهواتها، وعدم اتباع  واألحوال
    .ودينه هللا  شرع ومخالفة الحق طريق

ه إليه في هذه اآلية إشارة إلى   عليه السالمولعل في اختصاص داوود   بالخطاب الُموجَّ
أن الحاكم هو الذي يقود الناس في المجتمعات البشرية، وعليه فإنه يتحمل قيادة عملية 
التنمية والتطور فيها، وقد أشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره لهذه اآلية الكريمة 

بالحق المنزل من    ن يحكموا بين الناستعالىلوالة األمور أ  هذه وصية من هللا  »قائال:
 تعالى من ضل   وقد توعد هللا  ، وال يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله  ،عنده تبارك وتعالى

   .(2)«الشديد  والعذاب  األكيد  بالوعيد  الحساب  يوم وتناسى عن سبيله

خالصة ما سبق: بعد عرض هاتين اآليتين وذكر أقوال المفسرين فيهما يتبين أن هللا  
عز وجل قد شرَّف البشرية عامة بخالفته، وهذا يقتضي قيام كل فرد بدوره في إعمار 

اختص بعض   تعالىاألرض وتنميتها كي يحقق الغاية المرجوة من وراء َخْلقه، كما أنه  
هوى  ي تتمثل في الحكم بين الناس بالحق، ومجانبة اتباع  أنبيائه بالخالفة الخاصة الت 

 ، وهذا فيه إشارة إلى دور الحكم بالعدل واإلنصاف في تحقيق التنمية.   النفس وشهواتها

 

  (.227/ 1البحر احمليط ف التفسري )(1)  

   (.7/62تفسري القرآن العظيم )(2)  
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من آيات القرآن الكريم في   موضع واحد فقط  ورد هذا اللفظ في  :(1)( لفظ)استعمر(2)
تعالى:  اللفظ ما ورد في ، ومن  (2) ڇىئ  ی ی  ی  ی  جئڇقوله  مشتقات هذا 
تعالى: ک  ک  ک   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑڇقوله 

     .(3) ڇک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 أفضاله   ومن  هللا  قدرة  مظاهر  من  بجانب فاآلية األولى: يذكِّر فيها سيدنا صالح قومه  
 . إليه يدعوهم  فيما وتصديقهر والتدب التفكر إلى يستميلهم كي ؛عليهم

فالخطاب في هذه اآلية وإن كان موجها إلى قوم سيدنا صالح لكن العبرة بعموم اللفظ، 
فالدعوة في هذه اآلية غير محصورة بقوم ثمود بل تشمل الناس كلهم، فاهلل تعالى هو  
َمن أنشأهم وأعطاهم العمر والقدرة على إعمار األرض وتنميتها، وفي هذا المعنى يقول 

في كون األرض قابلة للعمارات النافعة لإلنسان، وكون اإلنسان قادرا  واعلم أن »الرازي:
الصانع وجود  على  داللة عظيمة  قال  ،  (4)«عليها  عليهم:  ولذا  وجلمتفضال  ىئ  ڇعز 

 

(، يقال:)أعم ر ه املكان واستـ ْعم ر ه فيه(، أي: جعله يـ ْعُمرُه، واستعمر هللا  (1)  اإل عمار ف اللغة: من )ع م ر 
( بتصرف  129/ 13عباده ف األرض، أي: طلب منهم العمارة فيها.    اتج العروس )  (، مادة )ع م ر 

والتاء للمبالغة، ومعىن اإلعمار:  قال ابن عاشور:»االستعمار: اإلعمار، أي: جعلكم عامرينها، فالسني 
أَنم جعلوا األرض عامرة ابلبناء والغرس والزرع ألن ذلك يـُع دُّ تعمريا لألرض حىت مُسِّ ي  احلرث عمارة ألن  

   (108/ 12املقصود منه عْمر األرض«.     التحرير والتنوير )

   (.61سورة:)هود(، من اآلية:) (2)
 (. 9اآلية:)سورة:)الروم(، من (3)  
  (.368/ 18مفاتيح الغيب ) (4) 
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تتخذون من    ،رين لها والساكنين فيهاجعلكم المعمِّّ   ، أي:ڇی ی  ی  ی  جئ
 . (1)سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

، وشرح (2)«ونها لُّ غِّ ستَ رونها وتَ عمِّّ ارا تُ مَّ أي: جعلكم فيها عُ   ڇجئ یڇ» قال ابن كثير:
 طلب   :االستعمار، و ارها وسكانهاجعلكم عمَّ   :أيالقرطبي معنى اإلعمار في اآلية بقوله:  

 .  (3)الوجوب  على  تعالى هللا من المطلق والطلب ، العمارة

فيها دياركم    أَْعَمَرُكموالمعنى:  »بينما استفاض اإلمام أبو حيان في معنى هذه اآلية قائال: 
ث داره من بعده ن ورِّ رين دياركم فيها، ألن مَ أو بمعنى: جعلكم معمِّّ   ،ثم هو وارثها منكم

 ﴾مْ كُ رَ مَ عْ تَ اسْ ﴿م:ه ثم يتركها لغيره. وقال زيد بن أسله إياها، ألنه يسكنها عمرَ فإنه أعمرَ 
وقيل: ألهمكم عمارتها   ،أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن وغرس أشجار

 .(4)«من الحرث والغرس وحفر األنهار وغيرها

تعالى:  قوله  وهي  الثانية  اآلية  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڇأما 

لفظ  ڇک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ڑ جاء  فقد   ، 

يكون من    ڇڳڇ وتنميتها  إعمار األرض  أن  إلى  إشارة  فيه  الجمع، وهذا  بصيغة 
مجموع أناس في عصر أو في عدة عصور، وأن االنتفاع بموارد الطبيعة وخيراتها ليس 
لجيل محدد وال ألناس بعينهم، وإنما هو للناس واألجيال جميعا في كل عصر، وهذا هو  

 

 (.  1/232التفسري الوسيط، د/ حممد سيد طنطاوي ) (1) 

   (.4/331تفسري القرآن العظيم )(2)  

  ( بتلخيص.9/56اجلامع ألحكام القرآن )(3)  

 (.  6/175البحر احمليط ف التفسري )(4)  
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قق هدف إعمار األرض، وتشير إليه التنمية الذي يتوافق مع فكرة استخالف اإلنسان ويح
 الشاملة المستدامة.

وإذا كانت اآلية الكريمة فيها إشارة إلى إعمار األرض وتنميتها فإنها في الوقت ذاته 
المستدامة، وتحث على حراثة األرض  التنمية  يحقق  الذي  اإلعمار  كيفية  لنا  توضح 

أشار البيضاوي إلى هذا المعنى عند وتقليبها الكتشاف ثروات الطبيعة وخيراتها، وقد  
وأثاروا األرض »فقال:  ڇگ گگ  گ  ڳ  ڳڇتفسيره لقوله تعالى: 

وعمروها أكثر   ،وغيرها  واستخراج المعادن وزرع البذور  ،بوا وجهها الستنباط المياه وقلَّ 
 َواال فيها أعمارا طِّ   ُرواَوُعمِّّ »، وقال ابن كثير في تفسيره:(1)«من عمارة أهل مكة إياها

 .(2)«وها أكثر من استغاللكم واستغلُّ  ،ا أكثر منكموهَ رُ مَ فعَ 

خالصة ما سبق: بعد عرض هاتين اآليتين وذكر أقوال المفسرين فيهما يتبين أن هللا  
قوتها،  واستخراج  تنميتها  في  فوَّضه  أرضه  في  اإلنسان  استخلف  أن  بعد  وجل  عز 

العمارة التي ال تصطدم مع ما أراده هللا واالنتفاع بثرواتها وخيراتها، وتنميتها بشتى أنواع  
   .        تعالى

على   وبذلك تكون آيات االستخالف واإلعمار دليال على أن ما أنعم به المولىعز وجل
وإنما هو لألجيال جميعا  عباده من موارد الطبيعة وخيراتها لينتفعوا به ليس لجيل محدد 

يقتضي بدوره قيام كل جيل في كل عصر بإعمار األرض في كل زمان ومكان، وهذا  
 وتنميتها بكل وسائل اإلعمار، واستغالل مواردها الموجودة أحسن استغالل؛ لتستفيد منها 

 .    األجيال الحالية واألجيال المستقبلية

 

  بتلخيص.( 202/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل )(1) 

   (.306/ 6تفسري القرآن العظيم )(2)  
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أباح جميع ما في األرض لبني البشر وليس أدل على ذلك من أن هللا عز وجل حينما  
خطابه   جاء  به  تعالى:  لينتفعوا  قال  عاما،  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ڇبذلك 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ڇ، وقال تعالى: (1) ڇۆئ

ائ      ې ې  ېې  ىى  ائ

               .(2) ڇەئەئوئوئ

يشير إلى هدف إعمار األرض   ڇی  جئ     ىئ  ی ی  یڇوإذا كان قوله تعالى: 
وتنميتها، فإنه يمكن أن نستنتج نوعين من اآليات القرآنية وضحت لنا كيفية اإلعمار 

 بما يتوافق مع التنمية المستدامة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:  

ٹ  ڇ( آيات تحث على السعي في األرض لطلب الرزق: وذلك في مثل قوله تعالى:1)

،  (3) ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
،  (4) ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڇوقوله تعالى: 

هاتين اآليتين الوسيلة التي تتحقق بها التنمية المستدامة، فاآلية األولى   من خالل  فنلمس
السعي ، وحث لهم على  تشريعاته  في   ى عبادهعل  هللا   تيسير  مظاهر  فيها بيان جانب من

في األرض لطلب الرزق بعد فراغهم من الصالة، إذ إن التزود الروحي من الصالة ثم  
 االنتشار في األرض لطلب الرزق يصب لصالح التنمية. 

 

 (. 29سورة:)البقرة(، من اآلية:) (1) 
 (. 14سورة:)النحل(، اآلية:) (2) 
 (. 10سورة:)اجلمعة(، اآلية:) (3) 
 (. 15سورة:)امللك(، اآلية:)(4) 
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غ من الصالة فانتشروا في األرض رِّ إذا فُ   :أي»قال البغوي في تفسير هذه اآلية الكريمة:
 .  (1)«ةوهذا أمر إباح  ،الرزق   :يعني   ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦڇللتجارة والتصرف في حوائجكم، 

  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڇ  وأما اآلية الثانية 
سبحانه الذي جعل   أى: هو  ،تعالى على خلقه هللا  امتنان    مظاهر   ففيها بيان جانب من

لكم بفضله ورحمته األرض مذللة مسخرة لكم، لتتمكنوا من االنتفاع بها عن طريق المشي 
فيها النبات  أو غرس  فوقها  البناء  أو  في جوانبها   ،عليها  فامشوا  األمر كذلك  ومادام 

 .(2)وأطرافها وفجاجها ملتمسين رزق ربكم فيها

قائال: تفسيرها  القرطبي وجها في  والغرس»وذكر  الزرع  التمكن من  إلى  وشق   ،أشار 
وتشير ، وال شك أن هذا كله يهدف إلى إعمار األرض،  (3)«العيون واألنهار وحفر اآلبار 

       إليه التنمية المستدامة.

في هذا األمر مع اإلباحة توجيه وحث لألمة على السعي والعمل والجد، »قال الشنقيطي:
لتسخيرها وتذليلها مما يجعل األمة أحق بها   والمشي في مناكب األرض من كل جانب 

      .(4) «من غيرها

جميعا إلى السعي   دعوة حارة للمسلمين  خالل ما سبق يتبين أن في هاتين اآليتينمن  
كي يستغنوا عن غيرهم  في األرض لطلب الرزق، واكتشاف ثروات الطبيعة وخيراتها؛  

 

 (.  93/ 5معامل التنزيل ف تفسري القرآن )   (1) 

 ( بتلخيص.  15/19التفسري الوسيط، د/ حممد سيد طنطاوي )(2)  

 (. 215/ 18اجلامع ألحكام القرآن )(3) 

 ( بتصرف.  238/ 8أضواء البيان )(4)  
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  ، وينتفعوا بموارد البيئة وبما فيها في مطعمهم ومشربهم وملبسهم وسائر أمور معاشهم
 .من كنوز

 د في األرض: ( آيات تنهى عن اإلفسا2)

بأساليب شتى،  الفساد في األرض  النهي عن  الكريم على  القرآن  أكدت نصوص  لقد 
ڇ  ڇفوردت فيه آيات بينت أن هللا عز وجل ال يحب الفساد وال المفسدين، قال تعالى:

وقال  (1) ڇڑ   ڑ  ک  ک ڈ  ژ    ڍڍ ڌ ڌڎ ڎ  ڈ  ،
تنهى عن الفساد في األرض ، بينما وردت آيات أخرى  (2) ڇحج  مج  جح  محڇتعالى: 

تعالى:  قوله  ذلك  ومن  صريحا،  وقوله (3) ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇڇنهيا   ،
 .     (4) ڇگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڇتعالى: 

فنلمس من خالل هذه اآليات النهي الصريح من هللا تعالى عن اإلفساد في األرض 
اإلفساد في بشتى صوره وأشكاله؛ ألنه يضر بحقوق األجيال الحاضرة والقادمة، وعدم  

اآليات  هذه  من  الداللة  فوجه  المستدام،  التنموي  للفكر  األساسية  الركيزة  هو  األرض 
اإلفساد في األرض كان ذلك دليال على كونه    لما نهى عن   عز وجل واضح في أن هللا

أراد لموارد البيئة وثرواتها البقاء والدوام، وهو ما يحفظ حقوق األجيال القادمة باالنتفاع  
 تفع به َمن قبَلهم، وهذا هو جوهر فكرة التنمية المستدامة.    مما ان

 

    (.205سورة:)البقرة(، اآلية:) (1) 
    (. 64سورة:)املائدة(، من اآلية:) (2) 
 (. 56سورة:)األعراف(، من اآلية:)(3) 
    (. 60سورة:)البقرة(، من اآلية:)(4) 
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فاآليات القرآنية السابقة دعوة إلى ضرورة الحفاظ على النوع البشري وعلى ما يحفظ 
صيرورة حياته في الحاضر أو المستقبل، وهو األساس الذي يقوم عليه مفهوم التنمية  

 المستدامة.    

 تعالى بأنه ال يحب الفساد كما هو واضح في قوله ولذا جاء النهي الصريح من هللا
،  ڇڑ   ڑ  ک  ک ڈ  ژ    ڇ  ڍڍ ڌ ڌڎ ڎ  ڈڇتعالى: 

الكريمة وإن نزلت في المحققين من  (1)الثقفي  يق رِّ شَ   بن  األخنس   فاآلية  أكثر  ، إال أن 
عامة في حق كل من كان موصوفا بهذه الصفة المذكورة في هذه   المفسرين قالوا بأنها

 أولى  العموم  على  هنا  اآلية  حمل؛ ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، و (2) اآلية
م كل فساد كان في أرض أو مال واآلية بعمومها تعُ »:القرطبي  قال اإلمام  فائدة،  أكثرو 

ا ما كان فاآلية وأيًّ »، وقال ابن عاشور:(3) «أو دين، وهو الصحيح إن شاء هللا تعالى

 

األخنس بن ش ر يق: هو األخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليف بين زهرة بن كالب،  (1)  
مسِّ ي ابألخنس؛ ألنه خنس ابلقوم يوم بدر، وامسه أيب، وكان من أشراف القوم وممن يُست م ع منه، وكان  

 (  1/253(، و)2/9يه.   سرية ابن هشام )يصيب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلمويرد عل

قال السدي: نزلت ف األخنس بن ش ر يق الثقفي، أقبل إىل النيب صلى هللا عليه وسلمإىل املدينة، فأظهر له  
ذلك منه، وقال: إمنا جئُت أريد اإلسالم، وهللا يعلم إين   اإلسالم، وأ عج ب النيبَّ صلى هللا عليه وسلم

َ عَََل َما ِِف قَلأِبهِ صادق، وذلك قوله:   هُِد اَّلله فمر بزرع   مث خرج من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، َويُشأ
ومن الناس من يعجبك قوُل ِف احلياة    : احلُُمر، فأنزل هللا تعاىل فيه لقوم من املسلمني ومُحُر، فأحرق الزرع وعقر 

 (   65أسباب النزول )ص:  ادلنيا

(، والتحرير والتنوير  1/562(، وتفسري ابن كثري )5/344يراجع: تفسري مفاتيح الغيب )(2)  
(2/270     .) 

 (.  18/ 3اجلامع ألحكام القرآن )(3)  
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 ، دالة على أن من ينتسب في مثل ذلك صريحا أو كناية مستحق للعقاب في اآلخرة
   .(1) «تحذيرا وتوبيخا  ڇڑ   ڑ  ک  کڇ ولذلك عقب بجملة التذييل وهي 

ال يرضى عن الذي منه    :أى  ڇڑ   ڑ  ک  کڇ» وعلى ذلك فمعنى قوله تعالى:
 ، وا فيهادُ فسِّ وا في األرض ال ليُ حُ صلِّ ألنه سبحانه أوجد الناس ليُ ؛    اإلفساد في األرض 

 . (2) «فالجملة الكريمة تحذير منه سبحانه للمفسدين، ووعيد لهم على خروجهم عن طاعته

هللا تعالى قد  من خالل ما سبق نؤكد على معرفة اإلسالم لفكرة التنمية المستدامة، وأن  
أراد لكل موجودات األرض البقاء والدوام لينتفع بها الناس جميعا، ولذا ذكر ابن عاشور 

 هذه  خالق   هللا   أن  هذا  من   ونعلم  في تفسيره كالما رائعا يستحق اإلشارة إليه هنا قائال:
جعل لكل نوع من األنواع أو فرد من األفراد  ثم إنه تعالى  ،  فسادها  يحب   ال  األكوان

 . (3)على إبقاء اآلخر ائص فيها منافع لغيره ولنفسه ليحرص كلٌّ خص

َر((  3) من أعظم تكريم هللا تعالى لإلنسان بعد استخالفه في األرض وأْمره   :(4)لفظ )َسخَّ
الكون لخدمته؛ ألن له كل ما في  التسخير،   بإعمارها أن سخر  يقتضي  االستخالف 

واإلنسان ال يستطيع أن يقوم بمهمته في األرض دون أن ُتَسخَّر له كل اإلمكانات، وقد 
ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  ڇالكريم، قال تعالى:أوضح هللا تعالى ذلك في عدة مواضع من كتابه  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ڇ، وقال تعالى:(5) ڇپ    پ  پ  پ

 

   (.2/270التحرير والتنوير )(1) 

  ( بتلخيص. 1/442التفسري الوسيط، د/ حممد سيد طنطاوي )(2)  

 ( بتلخيص.  2/501التحرير والتنوير ) (3) 

 التسخري: سياقة إىل الغرض املختص قهرا، فاملس خَّر: هو املقيَّض للفعل، يقال: سخَّْرتُه، أي: قهْرتُه وذلَّْلُته.  (4) 
(    (،4/353(، ولسان العرب )402املفردات ف غريب القرآن )ص:   مادة:)س خَّر 

 (. 65سورة:)احلج(، من اآلية:) (5) 
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يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختىت  ڇ، وقال تعالى: (1) ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 .   (2)ڇيت  جث  مثىث  يث

ويكفي هنا استعراض آية الجاثية وذكر بعض أقوال المفسرين فيها إلدراك أن هللا تعالى 
 أراد لإلنسان تنمية حياته في هذه الدنيا من خالل جْعل كل شيء مسخر ألجله.   

  من شمس وقمر ونجوم    ڇيئ  جب    حب  خب  مبڇيقول تعالى ذكره: قال اإلمام الطبري:  
دابة وشجر وج     ڇىب  يب   جتڇ لمنافعكم ومصالحكم  من    ڇحت  ختڇبل وجماد وسفن 

عليكم من هللا أنعم بها عليكم،  مٌ عَ لكم أيها الناس من هذه النعم، نِّ   جميع ما ذكرتُ أي:  
وفضل منه تفضل به عليكم، فإياه فاحمدوا ال غيره، ألنه لم يشركه في إنعام هذه النعم  

منه  وجميعها  عليكم  بإنعامها  تفرد  بل    ڇجث مثىث يث ىت  يت ڇ عليكم شريك، 
تسخير هللا لكم لعالمات ودالالت على أنه ال إله لكم غيره الذي أنعم عليكم    في  أي: إن

لقوم يتفكرون في  ،هذه النعم، وسخر لكم هذه األشياء التي ال يقدر على تسخيرها غيره
 .(3) آيات هللا وحججه وأدلته، فيعتبرون بها ويتعظون إذا تدبروها وفكروا فيها

تعالى   بالذكر هنا ملخصه: أن هللا  لعباده  ولإلمام الشوكاني كالم نفيس جدير  سخر 
حت  ڇ  جميع ما خلقه في سماواته وأرضه مما تتعلق به مصالحهم وتقوم به معايشهم

إن في ذلك المذكور من التسخير آليات لقوم   ،ذلك رحمة منه لعباده: أن كل  أي  ڇخت
ألنه ال ينتفع بها إال من تفكر فيها، فإنه ينتقل من التفكر   ؛ وخص المتفكرين  ،يتفكرون 

 .  (4)إلى االستدالل بها على التوحيد 

 

 (. 20سورة:)لقمان(، من اآلية:) (1) 
 (. 13سورة:)اجلاثية(، اآلية:) (2) 
 ( بتلخيص.  66-22/65جامع البيان ) (3) 
  ( بتصرف.5/7فتح القدير)(4) 
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نخلص من خالل ما سبق بعد عرض كالم هذين اإلمامين حول تفسير آية الجاثية إلى 
   عز وجل سخر كل ما في الكون من مخلوقات ونعم في خدمة اإلنسان، وهذاأن هللا

ان على عباده، ومعنى تسخيرها لنا: أن هللا تعالى جعلها تفضل وإحس  عز وجل  منه
طيِّعة في خدمة اإلنسان ينتفع بها في تنمية حياته واالرتقاء بها ، ويستعملها في عمارة 

من وفق  يريده  الذي  الوجه  على  التنمية  الكون  عليه  تقوم  الذي  األساس  وهو  هج هللا، 
 المستدامة وتهدف إليه.    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ قال اإلمام الزجاج عند تفسيره آلية لقمان 

والنجوم،  »:ڇڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ والقمر  الشمس  السماوات  في  ما  تسخير 
االنتفاع بها في بلوغ منابتهم، واالهتداء بالنجوم في مسالكهم،   :ومعنى تسخيرها لْلدميين

   .(1) «وجميع منافعها وتسخير ما في األرض تسخير بحارها وأنهارها ودوابها

فإذا كان هللا تعالى قد سخر كل ما في الكون لخدمة اإلنسان فهذا يعني أن لإلنسان  
وصيانته  عليها  الحفاظ  فينبغي  الموارد،  تلك  على  في حقا  والجور  اإلسراف  وعدم  ا، 

استغاللها، وأن يسعى إلى عمارة األرض وتنميتها بكل وسائل اإلعمار التي يراها مناسبة، 
وأن يستغل موارد البيئة الموجودة أحسن استغالل لتنتفع بها األجيال في كل عصر؛ 

باستعمالها   ألنها نعمة من نعم هللا على اإلنسان ينبغي أن ُتقاَبل بالحمد والشكر، وشكرها
 فيما ينفع األرض ويعمِّّر الكون. 

 

  (.4/199معاين القرآن وإعرابه )(1) 
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: وردت مشتقات هذه اللفظة في عدة آيات في القرآن الكريم، ومن ذلك (1)َفَلَح(لفظ )(  4)
ڄ  ڇ، وقوله تعالى:(3) ڇی  جئحئ  مئڇ، وقوله تعالى:(2) ڇٱ  ٻ ٻڇ قوله تعالى: 

 ، إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم. (4) ڇڃ   چ  چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

وحينما نراجع أقوال المفسرين واللغويين حول مدلول هذه اللفظة نراهم يشيرون إلى أن 
الفالح في الدنيا هو النجاح الفردي والمجتمعي، أي: أن التنمية المستدامة لكل المجتمع، 

الفالح يعم كل فالح في  لفظوالفالح األخروي هو الفوز بالجنة في اآلخرة، أي: أن  
 .   الدنيا واآلخرة

الراغب: الظَّ »قال  بُ فَ الفالح:  وإدراك  فالدنيوي: يَ غْ ر  وأخروي،  دنيوي  وذلك ضربان:  ة، 
 أخروي، وفالح ،ر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا، وهو البقاء والغنى والعزفَ الظَّ 

، وقد  (5)«جهل  بال  وعلم  ذل،  بال  وعز  فقر،  بال  وغنى  فناء،  بال  بقاء:  أشياء  أربعة  وذلك
لفوزهم ببقاء   (:ون حُ فلِّ مُ )  وإنما قيل ألهل الجنة»لخص ابن منظور هذا المعنى قائال:

 .  (6)«وفالح الدهر: بقاؤه ،األبد 

 :أي»:ڇڃ  چ چ ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃڇولذا قال الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 
ون المدركون ما طلبوا عند هللا تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم باهلل وكتبه  حُ نجِّ أولئك هم المُ 

ورسله من الفوز بالثواب، والخلود في الجنان، والنجاة مما أعد هللا تبارك وتعالى ألعدائه 
 

ُْفل ح: الفائز ابلبـُْغي ة كأنه الذي انفتحت له وجوه   (1) 
الفالح: الفوز والنجاة والبقاء ف النعيم واخلري، وامل

 (، مادة:)فـ ل ح (   2/547(، ولسان العرب )1/46الظَّف ر ومل تستغلق عليه.      تفسري الكشاف )

 (.  1سورة:)املؤمنون(، اآلية:) (2) 
   (. 14سورة:)األعلى(، اآلية:) (3) 
 (. 5سورة:)البقرة(، اآلية:) (4) 
      (، مادة:)فـ ل ح ( بتلخيص.    644املفردات ف غريب القرآن )ص: (5)  

 (، مادة:)فـ ل ح (. 2/547لسان العرب )(6) 
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وا من شر الذين أدركوا ما طلبوا، ونجَ  :أي»:قوله عن ابن عباس ، ثم نقل«من العقاب 
:  أي»:(2) ڇۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئڇال أيضا عند تفسيره لقوله تعالى: ، وق(1)«َرُبواما منه ه

 .  (3) «بكم فيه من ثوابه والخلود في جنانهوا من عقابه، وتدركوا ما رغَّ وا فتنجُ حُ لتنجَ 

الفالح  تبين أن  الكريمة  اللفظة  المفسرين واللغوين حول هذه  أقوال  من خالل عرض 
، والظََّفر وإدراك الُبْغَية، البقاء في النعيم والخيريتضمن مالمح داللية هي الفوز والنجاة و 

 وهي المعاني التي تتضمنها التنمية المستدامة بمفهومها اإلسالمي.    

هو ثمرة لنجاحات متعددة، ف  الفالح يجمع بين الدنيا واآلخرة،»قال الدكتور/ محمد داوود:
عة، ومعنى التيسير، لسَّ وفيه إدراك كل مأمول، وفيه معنى ا  ،لثمار النجاح  وفيه جنيٌ 

 . (4)«ومعنى البقاء والخير

 المبحث الثالث 

 معوقات التنمية المستدامة وحلولها في ضوء القرآن الكريم 
 

إن من أعظم الدالئل البينات واآليات المعجزات التي أيد هللا تعالى بها نبيه محمداصلى 
القرآن الكريم، فهو العصمة الواقية، والنعمة الباقية، وهو حبل هللا المتين     هللا عليه وسلم

الذي يجب االعتصام به في كل القضايا التي تَمسُّ األمة، حيث أنزله هللا عز وجل 
يهدي  الذي  المنهاج والمرجع  للمسلمين، فكان  تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 

 

   (.1/250جامع البيان )(1) 

 (. 130سورة:)آل عمران(، من اآلية:) (2) 
   (.7/205جامع البيان ) (3) 

 (.  364معجم الفروق الداللية ف القرآن الكرمي )ص: (4) 
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الجاحدون ضلُّوا، ويبصِّّ  إذا  بتعاليمه المؤمنين  تستنير  َعُموا،  الجاهلون  إذا  بالحق  رهم 
عقولهم، وتسكن بتالوته قلوبهم، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا واآلخرة فسببها االهتداء  

تعالى: قال  واتباعه،  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ڇ به 

ژڑڑک کک کگگگگ  

        .(1) ڇڳ

واالبتالءات حينما ابتعد الناس عن  لقد ضعفت األمة اإلسالمية وظهرت فيها المشاكل  
االرتباط بكتاب هللا وتطبيق منهجه في حياتهم، فالقرآن الكريم سبب لترقية الروح، وتهذيب 
السلوك، وهو عالج لكل مشاكلنا وقضايانا، ومن يقرأه بتأمل وتدبر يجده زاخرا بالعالج 

 التي ابُتلَِّيت بها األمة.   الناجع والحل الناجح لكل قضية من القضايا وكل بلية من الباليا

وفي هذا المبحث أود أن أستعرض جملة من التحديات والمعوقات التي تواجه تحقيق 
االستدامة بكافة أبعادها وحلولها في ضوء آيات القرآن الكريم، مما يؤكد أن التشريع 

ل القرآني اإلسالمي أسبق من القوانين الوضعية في اإلشارة إلى التنمية المستدامة وح 
 مشكالتها، وفيما يلي بيان أهم التحديات:  

َتعَتبِّر التنمية المستدامة الفقر خطرا عليها، وتبحث عن الحلول لمعالجته  1) ( الفقر: 
إلثبات نجاحها وتطورها، وهنا ستجد دعما جاهزا من اإلسالم للتعامل مع هذه القضية، 

 هذه المشكلة  للتخلص من   ناجحة  تدرج القرآن الكريم والسنة النبوية في طرح حلولحيث  
  وفيما يلي مجموعة من   ، وفي المجتمعات بشكل عام،ص في المجتمع المسلم بشكل خا

  : والتخلص منها راإلجراءات العملية التي اعتمدها اإلسالم لَحل مشكلة الفق 

يتقرب بها المسلم إلى   إلى العمل واعتبره عبادة  : لقد دعا اإلسالمالحث على العمل  -أ
أن حل مشكلة   من خالل نصوص القرآن والسنة  ضحت الشريعةو و   خالقه عز وجل،

 

 (.   16سورة:)املائدة(، اآلية:) ((1) 
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يبدأ من الفرد ثم يندرج حتى يعم المجتمع، فالفرد بذاته يجب عليه السعي في  الفقر 
كافيا لنفسه وعائلته، ومن    امنتج  اكسب قوته واالستعفاف عما في أيدي الناس ليكون فرد 

التالنصو  الَعمل وضرورته للمسلم،  ي أشارت إلىص  ٹ  ٹ  ڇقوله تعالى:   أهمية 

وقوله (1) ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ،
 . (2) ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڇتعالى: 

الرزق  لطلب  السعي في األرض  لعباده على  تعالى  اآليتين حث من هللا  هاتين   ففي 
األرض للناس   وقد مهَّد هللا تعالى  توفير القوت لهم ولعيالهم،بهدف  وتحصيله بالعمل  

الغاية ومن  لتلك  المستدامة،  التنمية  بها  تتحقق  التي  الوسيلة  بيان  فيهما  فاآليتان   ،
إلى أشارت  التي  النبوية  الفقر،  النصوص  الَعمل ودوره في عالج مشكلة  قول   أهمية 

خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن    »ما أكل أحد طعاما قطُّ : النبيصلى هللا عليه وسلم
 .  (3)عليه السالمكان يأكل من عمل  يده« نبي هللا داود 

وهكذا حث اإلسالم على العمل واإلنتاج، والسعي في األرض من أجل الرزق الحالل، 
ا في فلو أن كل الطاقات المعطلة نزلت سوق العمل وأنتجت لتحققت التنمية، وأصبحن

 رخاء ورغد من العيش.  

فرضهابَ عتَ تُ   الزكاة:  -ب  التي  الحلول  أهم  من  واحدة  الزكاة   لعالج  اإلسالم ر 
األغنياء   الفقر مشكلة جميع  التزم  ولو  المجتمع،  مشكلةب في  كانت  لما  أحد  الفقر ها 

المشاكل األساسية في المجتمعات، حيث إن زكاة األموال تعمل على تحقيق التكافل 
وتُ االجتم المجتمع،  أفراد  كافة  بين  حقبَ عتَ اعي  للفقراء،  اواجب  ا ر  األغنياء  قال   من 

 

 (. 10سورة:)اجلمعة(، اآلية:) (1) 
 (. 15سورة:)امللك(، اآلية:)(2) 
املقدام بن معد يكرب، كتاب: البيوع،  ( عن 2072، ح:3/57أخرجه البخاري ف صحيحه )  (3) 

       ابب: كْسب الرجل وعمله بيده.



240 
 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ڇتعالى: 

، وروي (1) ڇۇ  ۇ    ۆ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
»ادعهم  عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن:

م أن هللا قد هُ مْ إله إال هللا، وأني رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلِّ إلى شهادة أن ال  
م أن هللا هُ مْ صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلِّ   افترض عليهم خمَس 

 . (2)على فقرائهم« دُّ رَ ذ من أغنيائهم وتُ ؤخَ افترض عليهم صدقة في أموالهم تُ 

وانتزاعها من جذورها بعد االعتماد   سبيال لحل مشكلة الفقر  لصدقةا  ربَ عتَ تُ   الصدقة:  -ت 
وذلك من خالل استشعار الغني بحال الفقير، ومساعدته على سداد    على العمل والزكاة،

الضغائن  وُتنَزع  االجتماعي،  التكافل  بذلك  فيتحقق  المختلفة،  احتياجاته  وسد    ديونه 
ۓ  ڇفقال:   سبيله  في  اإلنفاقاإلسالم على  ، ولذا حض  والكراهية بين الفقراء واألغنياء

ۓ    ڭ    ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

إنفاق المال في وجوه الخير والطاعات، فيشمل   ، فالمراد باإلنفاق هنا:(3) ڇې  ې
، وحث النبي (4) الزكاة المفروضة، والصدقات المستحبة، وغير ذلك من وجوه البر والخير

 .(5)ق عليك«نفِّ أُ  آدمَ  ق يا ابنَ »قال هللا: أنفِّ صلى هللا عليه وسلم على اإلنفاق قائال:

 

 (. 60سورة:)التوبة(، اآلية:) (1) 
( عن ابن عباس، كتاب: الزكاة، ابب: وجوب  1395، ح:2/104أخرجه البخاري ف صحيحه )(2)  

 الزكاة.   

 (. 10سورة:)املنافقون(، اآلية:) (3) 
 (.  14/414التفسري الوسيط، د/ حممد سيد طنطاوي )(4)  

( عن أيب هريرة، كتاب: النفقات، ابب: فضل  5352، ح:62/ 7أخرجه البخاري ف صحيحه)(5) 
  النفقة على األهل. 
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الفقر من خالل معالجته  م الدعم لمكافحة  لنا أن اإلسالم قدَّ من خالل ما سبق تبين 
 العلمية والعملية له،

بهدف الحفاظ على النوع البشري وعلى ما يحفظ صيرورة حياته في الحاضر والمستقبل، 
ولذا   تأسيسه،  في  غني  مجتمع  لبناء  شاملة  معالجة  الفقر  اإلسالم  عالج  ركَّز »وقد 

المفكرون المسلمون في المجال االقتصادي على الفقراء ووجوب إيصالهم لحد الكفاية، 
، وهذا هو جوهر التنمية (1)«ة ال يختص بفئة دون أخرى وإيصال األفراد لمستوى الكفاي

 المستدامة بمفهومها اإلسالمي.           

عن  2) وتبحث  االستدامة،  تحقيق  تواجه  التي  المعوقات  من  الجهل  ُيعَتَبر  الجهل:   )
الحلول لمعالجته إلثبات نجاحها وتطورها، وهنا ستجد دعما جاهزا من اإلسالم لمعالجة 

، وحث على العلم وأكد عليه،  على الجهل واألمية  الحرب   القضية، فقد أعلن اإلسالمهذه  
يمكن ألمة أن تنهض وتنمو   والتنمية، فال  والتفدم  البناء والرفعة  أنه أحد أسس  وبيَّن 
فبالعلم  أفرادها،  لدى  الوعي  وتنمية  بالعلم  إال  الحياة  وتتقدم في شتى جوانب  وتزدهر 

قبات، وبه يتحقق التقدم والريادة، وُتَقام أسس العمل والعبادة، تنهض األمم، وتواجه الع
وحسبنا أن أول آيات نزلت من القرآن على قلب   ولذا اهتم به اإلسالم اهتماما بالغا،

، قال كانت إشادة بفضل القراءة والقلم، والعلم والتعلم  صلى هللا عليه وسلم  النبي الكريم
ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇ  ڇ چچ  چ  ڇتعالى: 

         .    (3()2) ڇک  ک  ک  ک   گ

 

   (.130التنمية االقتصادية ف ضوء الفكر اإلسالمي دراسة مقارنة )ص: (1) 
   (.5(:)1سورة:)العلق(، اآلًيت من ) (2) 
أكثر املفسرين وأهل التأويل على أن هذه اآلًيت الكرْية أول ما نزل من القرآن على اإلطالق، فهي  (3) 

أول شيء نزل به جربيل على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو قائم حبراء، فعلَّمه مخس آًيت من هذه  
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فأول شيء نزل من القرآن هذه اآليات »ابن كثير عند تفسيره لهذه اآليات:  قال اإلمام
 ،م هللا بها العباد، وأول نعمة أنعم هللا بها عليهم وهن أول رحمة رحِّ   ،الكريمات المباركات 

م اإلنسان  ة، وأن من كرمه تعالى أن علَّ قَ ق اإلنسان من علَ وفيها التنبيه على ابتداء خلْ 
فشرَّ  يعلم،  لم  وكرَّ ما  على فه  آدم  البرية  أبو  به  امتاز  الذي  القدر  وهو  بالعلم،  مه 

 . (1)«المالئكة

لهذ  تفسيره  قال عند  فقد  به،  بل واإلشادة  إليه  اإلشارة  يستحق  النسفي كالم  ه ولإلمام 
ونقلهم من ظلمة الجهل   ،م عباده ما لم يعلموافدل على كمال كرمه بأنه علَّ »اآليات:

ت نَ وِّ وما دُ   ،ه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمةونبَّ   ،إلى نور العلم
 ،ت أخبار األولين وال كتب هللا المنزلة إال بالكتابةطَ بِّ وال ُض   ،مكَ دت الحِّ يِّّ وال قُ   ،العلوم

ولو لم يكن على دقيق حكمة هللا دليل إال    ،ال هي لما استقامت أمور الدين والدنياولو 
النبي صلى هللا عليه وسلم قد حثنا على طلب   وحسبنا أن،  (2) «أمر القلم والخط لكفى به

 .   (3) ل هللا له طريقا إلى الجنة«»من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهَّ العلم بقوله: 

واآليات القرآنية السابقة   ،الجهل بالعلم  يتبين أن اإلسالم قد حاربمن خالل ما سبق  
لوصول لطلب القراءة والتعلم والبحث العلمي    وغيرها من آي القرآن الكريم تحث على

 

.  يراجع:  (، ووردت به األحاديث الصحيحة 15/400السورة، وهو ما اختاره اآللوسي ف تفسريه )
 (،              =   166-24/165التفسري البسيط )

 (   452/ 15(، والتفسري الوسيط، د/ حممد سيد طنطاوي )8/436= وتفسري ابن كثري )

   (.8/437تفسري القرآن العظيم )(1)    

   (.3/663مدارك التنزيل وحقائق التأويل )   (2) 

( عن أيب هريرة، أبواب العلم، ابب: فضل طلب العلم،  2646ح:، 5/28أخرجه الرتمذي ف سننه )  (3) 
   قال الرتمذي:»هذا حديث حسن«.
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فالتعليم يمكِّن الناس في كل مكان من عيش حياة أكثر   ي،دِّ جْ إلى كل ما هو نافع ومُ 
وهذا من أهم ما يسعى ثر أمنا وسالما،  صحة واستدامة، ويسهم في قيام مجتمعات أك

 . إليه ديننا الحنيف

والتطوير  للعلم  متقبِّّلة  بيئة  بخْلق  المستدامة  التنمية  دعم  في  اآليات  هذه  تساهم  كما 
المعرفي، فكلما ازداد اإلنسان علما زاد حرصه على التمسك بدينه وااللتزام به، والحفاظ 

 على بيئته وتنمية مواردها، 

 .     ( 1) ڇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉڇالق الكون وتعظيمه له، قال تعالى: ومعرفته بخ

( المرض: من األهداف التي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيقها االرتقاء بالصحة 3)
العامة في المجتمع، وهذا الهدف تجد فيه اإلسالم داعما قويا من خالل التعاليم التي 

 على المستوى الفردي والمجتمعي.يفرضها على أتباعه لخْلق بيئة صحية  

اإلسالم ينطلق في مسألة العالج والتداوي من األمراض من منطلق الحفاظ على النفس ف
بالحفاظ  الشريعة  التي جاءت  الخمس األساسية  والبدن والعقل، وهي من الضروريات 

وتنميتها فنجد   عليها وحمايتها  إرشاد   ،  الكريم  القرآن  العم  اوتوجيه  افي  ل إلى أصول 
ڃ چ ڇتعالى:   بالطب الوقائي الذي يعمل على حماية صحة الفرد والمجتمع، قال

  ، ففي هاتين اآليتين نص صريح(3) ڇۀ  ۀ  ہ  ہ   ہڇتعالى:   قال، و (2) ڇچ
أمرت   كذلك  ،كانت وإلقائها إلى التهلكة بأي طريقة    ،النهي عن قتل النفس وإيذائهافي  

ا عباد هللا، فإن هللا وْ اوَ »تدَ : النبيصلى هللا عليه وسلم، قال  بالتداوي   مطهرةالسنة النبوية ال

 

 (. 28سورة:)فاطر(، من اآلية:) (1) 
 (. 29سورة:)النساء(، من اآلية:) (2) 
   (. 195سورة:)البقرة(، من اآلية:) (3) 
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، ولذلك»من واجبنا كمسلمين أن (1)م«رَ سبحانه لم يضع داء إال وضع معه شفاء إال الهَ 
يحفظنا أصال من هذه  بما  ونتقي  باألسباب،  نأخذ  وأن  التهلكة،  إلى  بأنفسنا  نلقي  ال 

ونحت  نصبر  ذلك  بعد  المرض  وقع  إذا  ثم  ونسلِّم األمراض،  هللا،  على  ونتوكل  سب 
   .(2)بالمقدور، ونلتمس الدواء، فإن هللا قد جعل لكل داء دواء«

أن  العامة من  بالصحة  االرتقاء  أدل على عناية اإلسالم وحرصه على  تعاليم    وليس 
اإلسالم في النظافة والطهارة تمثل جزءا مهما في منظومة الحماية من األوبئة وغيرها  

ينصح به اآلن خبراء الصحة   ، وهو ما طرة التي انتشرت في عالم اليوممن األمراض الخ
لحماية    ؛إذ يؤكدون على النظافة وغسل اليدين والوجه جيدا عدة مرات كل يوم  ،في العالم

   .اإلنسان من مختلف األمراض التي يمكن أن تلحق به نتيجة عدم العناية بنظافة بدنه

ليست مسؤولية فردية  و مطلب شرعي،    راض الخطرةاألوبئة واألم  فالحماية والوقاية من
بل هي في نظر   ،تدفع اإلنسان إلى سلوك أناني لينجو بنفسه وال عالقة له باآلخرين

واجب اإلنسان  من  لذلك فإن    ، اإلسالم مسؤولية جماعية لحفظ صحة الناس وحياتهم
وهذا هو األساس الذي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيقه،   شرعا أن يحمي نفسه وغيره،

أن   من  ذلك  على  أدل  وليس  الجيدة،  والصحة  بالرفاهية  الجميع  يتمتع  إجراءات بأن 
هي من    بل  ،الحجر الصحي التي تتخذها الدول ليست بدعة وال من مستحدثات عصرنا

»إذا سمعتم به بأرض فال :عن الطاعون   النبي صلى هللا عليه وسلم  قال  ابتكار اإلسالم،
هكذا عالج اإلسالم ، و (3) وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه«  عليه، وإذا وقع بأرض   َتْقَدُموا

 

( عن أسامة بن شريك، كتاب: الطب، ابب: ما  3436، ح:2/1137أخرجه ابن ماجة ف سننه )(1)  
 أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء.   

 ( بتلخيص. 27مقدمة حتقيق بذل املاعون )ص:( (2) 
( عن عبد الرمحن بن عوف، كتاب: الطب،  5730، ح:7/130أخرجه البخاري ف صحيحه )  (3) 

       الطاعون.ابب: ما يُذك ر ف 
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ر جْ الحَ »ـف اليوم بعرَ يُ لما    وهذا هو المعنى الحرفي  األوبئة وحاصرها في أماكن انتشارها،
 .    «الصحي

ب الوقائي وجعلها جزءا من  من خالل ما سبق يتبين أن اإلسالم قد أسس قواعد الط
تعاليمه وعقيدته، وأن الوقاية من األوبئة واألمراض مبدأ إسالمي أصيل يدخل ضمن  
َعت الشريعة من أجله، وهو جلب المصالح للخلق ودرء المفاسد  المقصد العام الذي ُوضِّ

 عنهم، وهذا هو جوهر التنمية المستدامة. 

تسعى  4) التي  األهداف  من  العنصرية:  كافة (  إلغاء  تحقيقها  إلى  المستدامة  التنمية 
الفوارق بين الناس، ونبذ المحسوبية والواسطة، وتنطلق التنمية المستدامة في ذلك من  

والدعوة   ،جميع في إطار من العدل والمساواة الأسس مبدأ التعايش بين  قد  اإلسالم    أن
وهذا الهدف نجد فيه دعما واضحا من قَِّبل اإلسالم   والبعد عن العنصرية،  ،إلى التعارف

 . عترف بقدرهتلكل شخص حقه و  يعط من خالل تعاليمه التي ت

فالعنصرية هي التفرقة والتمييز في المعاملة بين الناس على أساس من الجنس أو اللون  
ليس، هو إب  ها ي، وأول من نادى بقِّ بَ أو اللغة أو الدين أو حتى المستوى االجتماعي والطَ 

، (1) ڇەئ  وئ  وئۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئڇ: حيث قال حينما أمره هللا تعالى بالسجود آلدم
ميزان  القرآن الكريم أن    ، فقد أعلنحاربها اإلسالم بشتى أنواعها وأشكالها  خطيرة وهي آفة  

، (2) ڇڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇقال تعالى:   التفاضل بين البشر ال يكون إال بالتقوى،
  النبي صلى هللا عليه وسلم   وقرر،  (3)تتفاضلون عند هللا بالتقوى ال باألحساب أي: إنما  

 إن ربكم واحد،   :خطبة الوداع:»يا أيها الناس  قائال في  المساواة بين الناس جميعامبدأ  

 

 (. 76سوة:)ص(، من اآلية:) (1) 
 (.  13سوة:)احلجرات(، من اآلية:) (2) 
 (.  7/386تفسري القرآن العظيم )(3) 
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وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على عجمي، وال لعجمي على عربي، وال ألحمر 
 .     (1)«ال بالتقوى، إن أكرمكم عند هللا أتقاكمعلى أسود، وال أسود على أحمر إ

من خالل هذه النصوص وغيرها يتبين أن التشريع اإلسالمي أسبق من القوانين الوضعية 
في االعتراف بكرامة اإلنسان وقدره، وعدم التمييز فيما بينه وبين بني جنسه، بل تتفوق 

وهذا هو األساس  ة الوضعية،الشريعة اإلسالمية في مجال حقوق اإلنسان على األنظم 
 الذي تقوم عليه التنمية المستدامة وتحث عليه.   

قات التي تواجه تحقيق االستدامة، وتبحث عن الحلول 5) ( الظلم: ُيعَتَبر الظلم من المعوِّ
هذه  لمعالجة  اإلسالم  من  قويا  دعما  ستجد  وهنا  وتطورها،  نجاحها  إلثبات  لمعالجته 
القضية، فقد بيَّن اإلسالم الحنيف أن الظلم يجعل عملية نجاح التنمية المستدامة محفوفة 

 م، ومن َثمَّ الفشل الذريع، ثم سقوط أي مشروع تنموي، فال تنمية مع الظلم.   بالتهديد الدائ

، ولم يسمح بممارسته بأي ليأمن الناس في حياتهم  لقد حرم اإلسالم الظلم بشتى أنواعه 
شكل من األشكال، ووضع العقوبات الرادعة عليه في الدنيا، وتوعد عليه بالعذاب الشديد 

نسان في الدنيا وال نجاة له في اآلخرة إال بترك الظلم، فهو ذنب في اآلخرة، فال فالح لإل
الكريم بصورة  القرآن  أكد  ولذا  والفساد،  الشرور  أنواع  لكل  كبير، ومصدر  وإثم  عظيم 
قاطعة أن الظالمين ال نصيب لهم من النجاح في الدنيا أو اآلخرة، وال أمل في تنميتهم  

، (2) ڇڳ ڳ  ڳ  ڱ گ گ  گ  گ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کڇللمجتمعات، قال تعالى: 
ل على هللا فادعى أن هللا أرسله ولم يكن أرسله، ثم ال أظلم ممن  ال أظلم ممن تقوَّ   أي:
ح هذا وال هذا، فلِّ أي: ال يُ   ڇڳ ڳ  ڳ  ڱڇ، ب بآيات هللا وحججه وبراهينه ودالالتهكذَّ 

 

( عن جابر بن عبد هللا، فصل: ومما جيب  4774، ح:7/132أخرجه البيهقي ف شعب اإلْيان )(1) 
    حفظ اللسان منه الفخر ابآلابء.

 (. 21سورة:)األنعام(، اآلية:) (2) 
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الحالتين أكبر الظلم؛ ألن اإلنسان ، فاعتبار القرآن الكريم لهاتين  (1) ب ي وال المكذِّّ ال المفترِّ 
في كليهما يقطع الطريق على الناس للتفاعل مع الوحي السماوي الذي يعطي معًنى 
إيجابيا للحياة، وبذلك يعوق المسيرة التنموية للناس، ويدمر تقدمهم في مجاالت الحياة، 

وقد »لبيضاوي:، قال ا(2)وهو بذلك ال يفشل فقط بل يدفع الناس في هاوية التخلف المريع
غ غاية اإلفراط في الظلم على جمعوا بين األمرين تنبيها على أن كال منهما وحده بالِّ 

 .(3)«النفس

لخراب الديار، وتسلط األعداء،   ومما يؤكد حرمة الظلم وخطره على المجتمع، وأنه سبب 
ر من  ، من تأكيد القرآن الكريم في كثيونزول الباليا واآلفات، وذهاب الخير والبركات 

آياته من أن النتيجة النهائية لن تكون أبدا من نصيب الظالمين، وأنهم لن ُيفلُِّحوا في 
االرتقاء بمجتمعاتهم، وكذلك النهي الشديد عن الظلم وعواقبه في السنة المطهرة، قال 

»يا عبادي إني   عن هللا تبارك وتعالى أنه قال:  يهرو يفيما  النبي صلى هللا عليه وسلم  
را من (4) «واالمُ ظَ ما فال تَ ه بينكم محرَّ ظلم على نفسي وجعلتُ ال  متُ حرَّ  ، وقال أيضا محذِّّ

       .      (5)«»إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامةخطورة الظلم: 

 

 (.   3/245تفسري القرآن العظيم )(1)  

   (.195دور اإلسالم ف دعم قضاًي التنمية )ص: (2) 
  (.157/ 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل )(3)  

( عن أيب ذر، كتاب: الرب والصلة واآلداب، ابب:  2577،ح:1994/ 4أخرجه مسلم ف صحيحه )(4) 
    حترمي الظلم.

( عن عبد هللا بن عمرو، فصل: ف ذكر ما  7055،ح:9/528أخرجه البيهقي ف شعب اإلْيان )  (5) 
   ورد من التشديد ف الظلم.
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، والتأكيد على أن الفالح والتنمية يكونان  عن الظلم  وهكذا نجد التحذير الشديد في النهي
من نصيب الذين يتجنبون الظلم ألنفسهم ولْلخرين، فال تنمية مع الظلم، كما نرى أيضا 
سْبق اإلسالم في الدعوة إلى استمرارية الحياة وإدارتها بطريقة صحيحة خالية من الجور 

 والظلم.  

تحقي6) تواجه  التي  قات  المعوِّ المياه: من  الحياة ق االستدامة، وت( نقص  هدد مظاهر 
التنمية، ف  وخطوات  المياه(،  العذبة )نقص  المياه  استخدام  سوء  من  البشر  تصرفات 

قد يكون    ، وعدم شعور الكثيرين بالقيمة االقتصادية لهذه المياهواإلسراف فيها وتلويثها
 . ناطقوإهدار هذه النعمة الربانية، وحدوث الفقر المائي في بعض الم في نقص  سببا

، قال مصدر الحياةالماء    وقد عالج اإلسالم هذه القضية معالجة قوية، حيث بيَّن أن 
وجل: (1) ڇڻڻڻڻ ں   ںڇتعالى:  عز  فقال  ونقصه  زواله  من  وحذَّر  ڇ  ڇ، 

   ، (2) ڇڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

أخبرونى إن أصبح  أى: قل لهم أيها الرسول الكريم على سبيل التوبيخ وإلزام الحجة:  
فمن يستطيع أن يأتيكم بماء ،  ماؤكم غائرا في األرض بحيث ال يبقى له وجود أصال

ومنافعكم في شئونكم  وتستعملونه  عيونكم  تراه  األرض  وجه  أحد ،  ظاهر على  إنه ال 
   .(3)يستطيع ذلك إال هللا تعالى وحده، فعليكم أن تشكروه على نعمه لكي يزيدكم منها

حقا شائعا بين البشر جميعا دون    همية القصوى للماء جعله هللا عز وجلونظرا لهذه األ
واآلداب  القيم  من  مجموعة  اإلسالم  وقرر  تعطيل،  وال  احتقار  وال  إفساد  وال  إسراف 

 منها: على الماء وترشيد استهالكه وحمايته من التلوث، للمحافظة

 

 (.  30سورة:)األنبياء(، من اآلية:) (1) 
 (. 30سورة:)امللك(، اآلية:) (2) 
   (.15/31التفسري الوسيط، د/ حممد سيد طنطاوي )  (3) 
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گ  گ  ڳ  ڳ  ک   ک  گ  گ  ڇ:نهى عن اإلفساد في األرض، قال تعالىال  -1

 ، (1) ڇڳ  ڳ

المختلفة هو إفساد في األرض لما يترتب عليه    هبشتى طرق  ئيتلوث الماالومعلوم أن  
 للكائنات على وجه األرض.   من أضرار جسيمة

اإلسراف  ينه ال  -2 تعالى:  عن  قال  الماء،  پ  ڀ   ڀ  ڀٺ ٺ  ٺ  ڇفي 

الحالية واألجيال بالمسقبل، إذ ، فاإلسراف يؤثر سلبا على مقدَّرات المجتمع (2) ڇٺ
إنه يمثل نوعا من األنانية المذمومة، ويؤدي إلى حرمان اآلخرين من هذه الموارد، فضال 

عن اإلسراف في استعمال   عن ذلك فإنه إهدار لنعم هللا تعالى، ولذا جاء النهي النبوي 
نبي صلى الأن و الماء حتى ولو كان من أجل الوضوء، فقد روي عن عبد هللا بن عمر 

فقال: أفي   ،ف«رَ مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال:»ما هذا السَّ هللا عليه وسلم  
 .    (3) الوضوء إسراف، قال:»نعم، وإن كنت على نهر جار«

: وذلك حفاظا على سالمته من التلوث، قال النبي عن التبول في الماء الراكد النهي    -3
، (4)في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه«  كمن أحدُ »ال يبولَ صلى هللا عليه وسلم:

وسلم   عليه  هللا  النبي صلى  استعمل  ولذا  ملوِّث،  بأي  تلويثه  الماء  في  التبول  ومثل 
في   ازَ رَ الثالث: البَ   نَ »اتقوا المالعِّ األسلوب الوقائي في حماية الماء من التلوث فقال:

 

 (. 60سورة:)البقرة(، من اآلية:) (1) 
 (. 31سورة:)األعراف(، من اآلية:) (2) 
( عن عبد هللا بن عمرو، كتاب: الطهارة وسننها،  425،ح:1/147أخرجه بن ماجة ف سننه )  (3) 

 ابب: ما جاء ف القصد ف الوضوء وكراهية التعدي فيه.                      

( عن أيب هريرة، كتاب: الوضوء، ابب: البول ف املاء  239، ح:1/57أخرجه البخاري ف صحيحه )  (4) 
   الدائم.
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، وال يخفى أن مثل هذه التصرفات تحرم اآلخرين  (2)«(1)الطريق  ، وقارعةِّ الموارد، والظلِّ 
        من االستفادة من كميات كبيرة من الماء. 

يتبين  النصوص  تلك  لمقاصد  الواعي  الفهم  خالل  وضع   من  من  أول  اإلسالم  أن 
، وأن حل مشكلة وترشيد استهالكها  للمحافظة على الثروة المائية  التشريعات الحكيمة

الدين اإلسالمي من أحكام هو الحل األمثل؛ وذلك لضمان    المياه في ضوء ما يقرره
 توافرها للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. 

ظاهرة  7) المستدامة  التنمية  تواجه  التي  التحديات  بين  من  المناخ:  تغيُّر  التغير »( 
وإن    ، وهي من الظواهر الخطيرة التي أصبحت تؤرِّق العالم في هذه األيام،«المناخي

ن ارتفاع درجات الحرارة، واندالع الحرائق في الغابات، وانقراض كثير من  أخطارها م
 وندرة المياه،  ،ات والنبات ات أنواع الحيوان

كل ذلك بدأت تظهر بوادره واضحة للعيان    وتدني المحاصيل الزراعية، وتلوث الجو،
ية على عقد المؤتمرات العالم  حمل المسؤولين في الشرق والغرب مما    ، وبصورة مزعجة

 .   والعمل الجاد على منعها وتجريم مرتكبيها ،من أجل التصدي ألسباب هذه الكارثة

لم يخلق شيئا عبثا    وقد عالج اإلسالم هذه القضية معالجة قوية، حيث بيَّن هللا تعالى أنه
خلق األرض في توازن متكامل، ومنحنا أرضا خصبة وهواء نقيا وماء   أنهو   ،أو باطال

 

: اسم للفضاء الواسع، فك نَّوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه ابخل الء ألَنم كانوا  - ابلفتح-از  الرب    (1) 
يتربَّزون ف األمكنة اخلالية من الناس، واملراد ابملوارد: اجملاري والطرق إىل املاء، واملراد ابلظل: املوضع الذي  

 ي بذلك؛ ألن املارين عليه يقرعونه بنعاهلم وأرجلهم.       ي ست ظ ل به الناس، واملراد بقارعة الطريق: أعاله، مس

  ( بتلخيص1/113(، ونيل األوطار )1/118النهاية ف غريب احلديث واألثر )

( عن معاذ بن جبل، كتاب: الطهارة وسننها، ابب:  328، ح:119/ 1أخرجه ابن ماجة ف سننه )  (2) 
   النهي عن اخلالء على قارعة الطريق.
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خي  ،فراتاعذبا   وممتعةوكل  ممكنة  عليها  حياتنا  تجعل  التي  األرض  قال رات   ،
ومن ،  (1) ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڇتعالى:  أى: 
ر لكم الحياة على وحدانيتنا وقدرتنا أننا مددنا األرض وفرشناها وبسطناها لتتيسَّ   األدلة
تميد   ،عليها أن  وعن  االضطراب  عن  تمسكها  راسخات  ثوابت  جباال  فيها  ووضعنا 

مقدَّ   ڇڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڇ، بكم الحكمة، أى:  بميزان  وموزون  معين  بمقدار  ر 
  .(2)بحيث تتوفر فيه كل معاني الجمال والتناسق

وجوب احترام    األسس التي تؤكد على  مجموعة من  من خالل نصوصه  قرر اإلسالملذا  و 
 منها:      ئةالبي

،  (3) ڇڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇڇ:نهى عن اإلفساد في األرض، قال تعالىال  -1
 فساد   كل  عن  نهى  سبحانه  نهإ»اإلمام القرطبي:   وفي تفسير هذه الجملة الكريمة يقول

 وقال  ،األقوال  من  الصحيح  على  العموم  على  فهو  ،ركثُ   أو  قلَّ   صالح  بعد   ركثُ   أو  قلَّ 
، ففي (4)«ضرارا  رمِّ ثْ المُ   الشجر  تقطعوا  وال  ين،عِّ المَ   الماء  تعوروا  ال  :معناه:  الضحاك

 !ه بعد اإلصالحعن اإلفساد في األرض، وما أضرَّ اآلية نهي  

حي ف هللا  وصدق  فساد،  من  يتبعه  وما  المناخ  لتغيُّر  الرئيس  السبب  هو    ن اإلنسان 
ی  ی   جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب   خب    مب  ىب   يب  جت  ڇقال:

   . (5) ڇحت

 

 (. 19سورة:)احلجر(، اآلية:) (1) 
   ( بتصرف وتلخيص.8/30التفسري الوسيط، د/ حممد سيد طنطاوي )(2)  
 (. 56سورة:)األعراف(، من اآلية:) (3) 
 ). 7/226اجلامع ألحكام القرآن )(4) 
 (. 41سورة:)الروم(، اآلية:) (5) 
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تفسيره: ابن عاشور في  منافعه وحدوث مضاره، مثل»قال  بفقدان  يكون  البر   : وفساد 
والثمار والكأل، وفي مَ  الزرع  المنتَ تَ وَ حبس األقوات من  الحيوان  انتقال فَ ان  به، وفي  ع 

أخرى، وفي حدوث الجوائح من    ينَ ضِّ رَ اء قحط األرض إلى أَ اد من جرَّ َص الوحوش التي تُ 
وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان  ،  جراد وحشرات وأمراض 

ع الحائلة عن األسفار ابِّ وَ وكثرة الزَّ   ،فقد كانا من أعظم موارد بالد العرب   ،واللؤلؤ والمرجان
    . (1)«ي الناس قِّ في البحر، ونضوب مياه األنهار وانحباس فيضانها الذي به يستَ 

: فالزروع والنباتات من أهم  تحمي بيئة األرض   الحث على زراعة األشجار التي  -2
التلوث، واخضرار  والحفاظ عليها من  البيئة  دور عظيم في حماية  لها  التي  الوسائل 
األرض بأشجارها يعمل على منع التغيرات المناخية، فضال عن ذلك فإن هذا العمل ُيَعدُّ 

ما من  »:صلى هللا عليه وسلممن القربات التي يتقرب بها العبد إلى خالقه، قال النبي  
سا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به  س غرْ مسلم يغرِّ 
 ، وغير ذلك من األسس والقيم التي حث عليها اإلسالم لحماية البيئة.       (2)صدقة«

ن الحفاظ على البيئة واجب ديني على كل فرد كما أنه واجب من خالل ما سبق يتبين أ
حفاظ عليها يؤدي إلى إحداث الخلل فيها، وحدوث تغيرات مناخية  وأن عدم ال  اجتماعي،

عدم إلحاق الضرر باألرض التي وهبنا هللا إياها  إلى    مختلفة، وأن اإلسالم قد دعانا
نظيفة نقية صالحة للحياة، واالبتعاد عن كل الممارسات الخاطئة التي تضر بها وتؤثر 

تخفيف اآلثار السلبية الناجمة   معا على   ، لذا فإنه من واجبنا أن نعملعلى حياة البشر

 

 ). 21/110التحرير والتنوير ) (1) 
( عن أنس بن مالك، كتاب: املزارعة، ابب: فضل  2320، ح:3/103)أخرجه البخاري ف صحيحه    (2) 

     الزرع والغرس إذا أكل منه.
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، ورعاية حق األجيال القادمة من بعدنا  عن تغير المناخ من أجل حماية وإنقاذ حاضرنا
 . (1) ڇىئ  ىئ  ی ېئېئ  ېئىئڇانطالقا من قوله تعالى: 

وبعد الحديث عن بعض المعوقات التي تواجه التنمية المستدامة وحلولها من منظور 
إسالمي يتبين لنا أن الحل األمثل لمشاكلنا وقضايانا يكمن في الرجوع إلى كتاب هللا 
الخالد الذي أنزله إلصالح البشرية جمعاء، وجعله دستور حياة لإلنسانية كلها يهدي 

 مستقيم، فديننا اإلسالم  إلى العالج القويم والحل ال

قد تكفل بكل عالج، وال يمكن أن يتأتى للبشرية خير وال فالح وال    -وهلل الفضل والمنة -
  سعادة إال من خالل التمسك به والتزام تعاليمه.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 36سورة:)البقرة(، من اآلية:) (1) 
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 الخاتمة  
  

  وتشمل أوال: أهم النتائج المستخلصة من البحث:

الصالحات، والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا محمد الحمد هلل الذي بنعمته تتم  
 خير البريات، وبعد: 

القربات، وأسمى ما ترجوه  فيه  ُتنَفق  به األوقات، وأنفس ما  ُتشَغل  فإن من أعظم ما 
، وبعد معايشة كريمة مع هذا البحث القرآني الذي أنفقُت  الغايات، خدمة كتاب اللهتعالى

ه قصارى جهدي، يجدر بي أن أختمه بأهم النتائج التي توصلُت فيه ُجلَّ وقتي، وبذلُت في
إليها من خالل معايشتي له، وقد توصلت بعون هللا وتوفيقه إلى عدة نتائج أهمها وأبرزها  

 ما يلي: 

إن مفهوم »التنمية المستدامة« من المفاهيم الحديثة التي شاعت في العقود األخيرة،   (1)
س بجديد على اإلسالم والمسلمين، فالقرآن والسنة زاخرتان  وعلى الرغم من حداثته فإنه لي

بالنصوص التي تدعو إليه وتحث عليه، وتضع الضوابط التي تحكم عالقة اإلنسان  
 وهو ما نؤكده من أن اإلسالم دين صالح لكل زمان ومكان.  ببيئته،

القرآن والسنة، وهدف اإل  (2) رة في  التنمية المستدامة متجذِّّ إلى  الدعوة  نسان من  إن 
      الحياة أن يهتدي بنور القرآن وحكمته، والذي سيقوده إلى التعايش مع بيئته.

واالحتياجات (  3) األولويات  مراعاة  األول  المقام  في  مهمتها  المستدامة  التنمية  إن 
ديمومة   األساسية القادمة في  األجيال  تراعي حق  ذاته  الوقت  أنها في  لإلنسان، كما 

، فهي تنمية تهدف إلى توفير متطلبات البشرية حاليا  موارد البيئة وثرواتهااالستفادة من  
ومستقبال، وتسعى إلى توفير أسباب الرفاهية والصحة واالستقرار لكل فرد، والعمل على 

 إسعاده وسالمته، وتحسين ظروف معيشته. 
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لذلك أعلى   ،قيامها واستمرارها  وغاية   ومحورها،  إن اإلنسان أساس التنمية المستدامة(  4)
البيئة لخدمته، وجعل منه المحور الذي تقوم عليه عملية  اإلسالم من قيمته، وسخر 

 .  « اإلنسان»البناء والتنمية والتطوير، بل سمَّى هللا تعالى سورة كاملة باسمه وهي سورة  

وفق   (5) مستدامة  بيئة طيبة  في  اإلنسان  يعيش  أن  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  من 
طيب وحياة طيبة له ولألجيال من بعده، لذلك يجب عليه أن يتقيَّد   مجتمعأخالق طيبة و 

بعدة مبادئ أساسية منها: التوجه إلى هللا وحده، والفهم الصحيح لإلسالم، وأن يحافظ 
 على بيئته ألنه خليفة هللا في أرضه. 

المستدامة   في قراءة متأنية أللفاظ القرآن الكريم وتتبُّع لْليات الدالة على التنمية(  6)
ودالئلها وأقوال المفسرين فيها، ظهر جليا أن هناك ألفاظا قرآنية ذات دالالت تنموية  
أشارت إلى هذا المفهوم بطريقة ضمنية، منها لفظ:)خليفة، استعمر، سخَّر، فَلح( وغيرها  
من األلفاظ، وهذا يؤكد أن القرآن الكريم سبق الدراسات المعاصرة في لفت األنظار إلى 

مية والحرص عليها، حيث اهتم باإلنسان وبيئته، وتضمن تشريعا كامال لكل شؤون التن
 حياته، فهو تبيان لكل شيء.   

قات، وأن حلَّها في ضوء (  7) إن التنمية المستدامة بكافة أبعادها تواجه جملة من المعوِّ
للجم  توافرها  األمثل؛ وذلك لضمان  الحل  أحكام هو  الدين اإلسالمي من  يقرره  يع  ما 

وإدارتها إدارة مستدامة، وهذا يؤكد أن التشريع اإلسالمي أسبق من القوانين الوضعية في 
 اإلشارة إلى التنمية المستدامة وحل مشكالتها.  

 ثانيا: المقترحات: 

الشرعية    (1) العلوم  الباحثين في  قَِّبل  والتنمية من  البيئة واالستدامة  بقضايا  االهتمام 
مع التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الباحثين    ألنها أصبحت حديث الساعة،

التشريع  ظل  في  المستدامة  التنمية  معوقات  لمعالجة  بالتنمية  والمهتمين  الشرعيين 
 اإلسالمي.  
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أن تكون نظرة المسلمين في العصر الحديث كنظرة المسلمين األوائل في فهمهم    (2)
 لطبيعية حيث كانت نظرة شاملة واعية.لمقاصد هللا تعالى في توزيع الثروات والموارد ا

ما جاء في   (3) إلى  العالم اإلسالمي  المستدامة في  التنمية  بشؤون  المعنيين  التفات 
البشرية   تطبيقها إلسعاد وإصالح  والعمل على  والسنة من توجيهات وضوابط،  القرآن 

 جمعاء. 

على ما   : فالحمد هلل الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث، والشكر له  وختاما
له  فَجلَّ من  ذلك كماال  ي مع  أدَّعِّ المنة، ولست  النعمة وجزيل  به من عظيم  تفضل 
ر ال يخلو من خلل وال يسلم من زلل، فما  الكمال، ولكنه جهد من ُمقِّّل، وعمل من مقصِّّ

يق فمن هللا وحده، فله الحمد في األولى واآلخرة، كان في هذا البحث من صواب وتوف
وما كان فيه من خطأ أو سهو فمن نفسي والشيطان، ورجائي من كل قارئ لبحثي هذا  

 أو ناظر فيه أن يرشدني إلى عيوبي وأن يدلني عليها. 

وهللا تعالى أسأل أن يبصرنا بعيوبنا، وأال يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا 
 ه الكريم، وأن ينفع به قارئه وكاتبه واإلسالم والمسلمين.لوجه

وصلَّى هللا وسلَّم وباَرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب    
 العالمين.       
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 فهرس المصادر والمراجع 
 

المستدامة1) التنمية  في  الوقف  أثر  التنمية  (  تحقيق  مقومات  لملتقى  مقدم  بحث   ،
يومي   بالجزائر  قالمة  بجامعة  المنعقد  اإلسالمي،  االقتصاد  في   27/28المستدامة 

 م، إعداد: دكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي.   2012نوفمبر

 محمد :  المؤلف  ،إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات(  2)
  من   جماعة:  المحقق،  (هـ1250:  ت )  اليمني  الشوكاني  هللا  عبد   بن  محمد   بن  علي  بن

 . م1984، هـ1404  األولى،: ط، لبنان، العلمية  الكتب  دار: الناشر، العلماء

 الواحدي   علي  بن  محمد   بن  أحمد   بن  علي  الحسن  أبو:  المؤلف،  القرآن  نزول  أسباب(  3)
 الكتب   دار:  الناشر،  زغلول  بسيوني  كمال:  المحقق،  (هـ468:  ت )  الشافعي  النيسابوري 

 . هـ1411 األولى،: ط، بيروت  ،العلمية

 المختار  محمد   بن   األمين  محمد :  المؤلف،  بالقرآن  القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء(  4)
، لبنان  ،بيروت   ،الفكر  دار:  الناشر،  (هـ1393:  ت )  الشنقيطي  الجكني  القادر  عبد   بن

 .م1995  ،هـ1415: النشر عام

  بن  عمر  بن  هللا  عبد   سعيد   أبو  الدين  ناصر:  المؤلف،  التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار(  5)
: الناشر، المرعشلي الرحمن عبد   محمد : المحقق  (،685:ت ) البيضاوي  الشيرازي  محمد 

 .هـ  1418 ،األولى: ط، بيروت ، العربي التراث  إحياء دار

 المغيرة   بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد   هللا  عبد   أبو:  المؤلف،  المفرد  األدب(  6)
 ،اإلسالمية   البشائر  دار:  الناشر،  الباقي  عبد   فؤاد   محمد :  المحقق،  (هـ256:  ت )  البخاري 
 .  الثالثة: ط، بيروت 
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، تأليف: د/ مصطفى ( اإلسالم والتنمية المستدامة تأصيل في ضوء الفقه وأصوله7)
 م.    2017عطية جمعة، الناشر: شمس للنشر واإلعالم، ط: األولى، القاهرة، 

، تأليف: أ.د/ عودة راشد الجيوسي، ( اإلسالم والتنمية المستدامة رؤى كونية جديدة8)
 م.      2013الناشر: مؤسسة فريدريش إيبرت، األردن، 

الطاعون 9) فضل  في  الماعون  بذل  حجر ا  :المؤلف،  (  بن  علي  بن  أحمد  لحافظ 
 هـ(، تحقيق: أحمد عصام عبد القادر، ط: دار العاصمة، الرياض.  852العسقالني )ت:  

  بن   يوسف  بن   علي  بن   يوسف  بن   محمد :  المؤلف،  التفسير  في  المحيط  البحر(  10)
 دار:  الناشر،  جميل  محمد   صدقي:  المحقق،  (هـ745:  ت )   األندلسي  الدين  أثير  حيان
 .هـ  1420: ط، بيروت ، الفكر

، المؤلف: د/ سعد جعفر، د/ فيحاء المومني، ط: مكتبة ( البيئة والتربية البيئية 11)
 م. 2013هـ، 1434الرشد، السعودية ، األولى، 

 عبد   بن  محمد   بن  الفيض محمد   أبو:  المؤلف،  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج(  12)
 .الهداية دار: الناشر، (هـ 1205: ت ) الزَّبيدي بمرتضى الملقب  الحسيني الرزاق

 القرشي  كثير  بن   عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو:  المؤلف،  العظيم   القرآن  تفسير(  13)
 ،طيبة   دار :  الناشر ،سالمة  محمد   بن  سامي:  المحقق،  (هـ774:  ت )  الدمشقي  البصري 

 .م1999الثانية: ط

 ،(هـ 864:  ت )  المحلي  أحمد   بن   محمد   الدين  جالل:  المؤلف،  الجاللين  تفسير(  14)
 ،الحديث   دار:  الناشر،  (هـ911:  ت )  السيوطي   بكر   أبي  بن  الرحمن  عبد   الدين  وجالل
 . األولى: ط ،القاهرة
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 عاشور   بن  الطاهر  محمد   بن  محمد   بن  الطاهر  محمد :  المؤلف،  والتنوير  التحرير(  15)
 .هـ 1984،تونس، للنشر التونسية الدار: الناشر، (هـ1393: ت ) التونسي

 هللا   عبد   بن  محمد   بن  أحمد   بن  محمد   القاسم  أبو:  المؤلف،  التنزيل  لعلوم  التسهيل(  16)
 شركة:  الناشر،  الخالدي  هللا  عبد د/  :  المحقق،  (هـ741:  ت )   الغرناطي  الكلبي  جزي   ابن
 .هـ  1416 ،األولى: ط، بيروت  ،األرقم أبي بن األرقم دار

 الواحدي  علي  بن  محمد   بن  أحمد   بن  علي  الحسن  أبو:  المؤلف،  ( التفسير البسيط17)
 محمد  اإلمام جامعة، العلمي البحث  عمادة: الناشر، (هـ468: ت ) الشافعي النيسابوري 

 .  هـ 1430 األولى،: ط، اإلسالمية سعود  بن

 دار:  الناشر،  طنطاوي   سيد   محمد د/  :  المؤلف،  الكريم  للقرآن  الوسيط  التفسير(  18)
 . األولى :ط، القاهرة ،الفجالة والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة

، تأليف: د/ إبراهيم العيسوي، ط: دار الشروق، مصر، ( التنمية في عالم متغير19)
 م. 2000األولى

، رسالة دكتوراة بكلية  ( التنمية االقتصادية في ضوء الفكر اإلسالمي دراسة مقارنة20)
لبنان،   بيروت،  األوزاعي،  السيد عباس هاشم  2010اإلمام  الباحث: شهاب  إعداد  م، 

 علوي.  

المتجددة21) بالطاقات  والعالقة  اآلفاق  األبعاد،  المستدامة:  التنمية  أعده/ (  بحث   ،
  فتيح محمد لمين، وأحمدوش بيالل بجامعة لونيسي علي البليدة، بالجزائر.

، ماجستير بجامعة الزيتونة، إعداد: فراس ( التنمية المستدامة في السنة النبوية22)
 م.  2017بن ساسي، 
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، رسالة ماجستير بكلية الحقوق ( التنمية المستدامة من منظور الشريعة اإلسالمية23)
عباسي  الطالب:  إعداد  بالجزائر،  الطاهر موالي سعيدة  د/  السياسية، جامعة  والعلوم 

 ميلود.   

، تأليف: أ.د/ مدحت أبو النصر، ادها، مؤشراتها( التنمية المستدامة مفهومها، أبع24)
وياسمين مدحت محمد، الناشر: المجموعة العربية للتدريب والنشر، ط: األولى، القاهرة، 

 م.2017

  بن   كثير  بن  يزيد   بن  جرير  بن  محمد :  المؤلف،  القرآن  تأويل  في  البيان  جامع(  25)
: الناشر،  شاكر  محمد   أحمد :  المحقق  هـ(، 310:ت )  الطبري   جعفر  أبو  اآلملي  غالب 

 .  م2000،هـ 1420 األولى،: ط، الرسالة مؤسسة

 فرح   بن  بكر  أبي  بن  أحمد   بن  محمد   هللا  عبد   أبو:  المؤلف،  القرآن  ألحكام   لجامع( ا 26)
، البخاري   سمير:  تحقيق،  (هـ  671:  ت )  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  األنصاري 

 .م 2003 /هـ 1423: ط ،السعودية الرياض، الكتب، عالم دار: الناشر

، المؤلف: قريد سمير، الناشر: ( حماية البيئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئية 27)
 م.    2013دار الحامد، يناير، 

مجيد محسن محمد العصفور،   :المؤلف ،  ( دور اإلسالم في دعم قضايا التنمية28)
الدنمارك،   في  العربية  باألكاديمية  واالقتصاد  اإلدارة  بكلية  دكتوراة    - هـ1435رسالة 

     م. 2014

صادرة عن المنتدى    ( دراسة عن ضرورة اإلقرار بحقوق أمن األرض واحترامها29)
 م.2010الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، الدورة التاسعة، نيويورك 
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  الدين   شهاب :  المؤلف،  المثاني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني   روح(  30)
 ،عطية   الباري   عبد   علي:  المحقق،  (هـ1270:  ت )  األلوسي  الحسيني  هللا   عبد   بن   محمود 
 .هـ1415 األولى،: ط ،بيروت  ،العلمية الكتب  دار: الناشر

  بن   الرحمن   عبد   الفرج  أبو  الدين  جمال:  المؤلف،  التفسير  علم  في  المسير  زاد(  31)
 الكتاب   دار:  الناشر،  المهدي  الرزاق  عبد :  المحقق،  (هـ597:  ت )  الجوزي   محمد   بن   علي

    هـ. 1422، األولى: ط، بيروت  ،العربي

، (هـ273:  ت )  القزويني  يزيد   بن   محمد   هللا  عبد   أبو:  المؤلف،  ةماج  ابن  سنن(  32)
  . العربية الكتب  إحياء دار: الناشر، الباقي عبد  فؤاد  محمد : تحقيق

 الضحاك   بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  محمد :  المؤلف،  الترمذي  سنن  (33)
 مطبعة :  الناشروغيره،    شاكر  محمد   أحمد   :وتعليق  تحقيق،  (هـ279:  ت )   الترمذي

 . م1975 - هـ1395 الثانية،: ط، مصر، الحلبي البابي مصطفى

 أيوب   بن  هشام  بن  الملك  محمد عبد   أبو:  المؤلف  ،هشام  البن  النبوية  السيرة(  34)
 شركة:  الناشر،  سعد   وفؤ الر   عبد   طه:  المحقق،  (هـ213:  ت )  المعافري   الحميري 
 . المتحدة الفنية الطباعة

 بكر   أبو  الخراساني  موسى   بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد :  المؤلف  ،اإليمان  شعب(  35)
: الناشر  حامد،  الحميد   عبد   العلي  عبد د/  :أحاديثه  وخرج  حققه ،  (هـ458:  ت )  البيهقي
 هـ   1423  األولى،:  ط،  بالهند   ببومباي   السلفية   الدار  مع   بالتعاون   بالرياض   الرشد   مكتبة 

 .م 2003 -

، الجعفي   البخاري   عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد:  المؤلف،  البخاري   صحيح(  36)
 األولى،:  ط  ،النجاة  طوق   دار:  الناشر،  الناصر  ناصر  بن  زهير  محمد :  المحقق
 . هـ1422
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  بن   العارفين  تاج  بن  الرؤوف  عبد :  المؤلف،  الصغير  الجامع  شرح   القدير  فيض(  37)
 ، الكبرى   التجارية  المكتبة:  الناشر،  (هـ1031:  ت )  المناوي   الحدادي  العابدين  زين  بن  علي
 .األولى: طر، مص

: ت )  اليمني  الشوكاني  هللا  عبد   بن  محمد   بن  علي  بن  محمد :  المؤلف،  القدير  فتح(  38)
 ، األولى:  ط،  بيروت   دمشق،  ،الطيب   الكلم  دار  كثير،  ابن  دار:  الناشر  ،(هـ1250
 . هـ 1414

، تأليف: د/ إبراهيم أحمد عمر، سلسلة أبحاث علمية  ( فلسفة التنمية رؤية إسالمية39)
المتحدة   بالواليات  اإلسالمي  للفكر  العالمي  المعهد  الثانية، ضمن  ط:  األمريكية، 

 م. 1992هـ، 1413

: المؤلف ،  التأويل  وجوه  فى  األقاويل  وعيون   التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف(  40)
 الكتاب   دار:  الناشر  هـ(،538)ت:  الزمخشرى   عمر  بن   محمود   القاسم  أبو  هللا  جار

 .هـ1407 ،بيروت  ،العربي

  ابن   الدين  جمال  على  بن  مكرم  بن  محمد   الفضل  أبو:  المؤلف ،  العرب  لسان (  41)
 . هـ1414،الثالثة: ط، بيروت ، صادر دار: الناشر، (هـ711: ت ) األنصاري  منظور

  محمود   بن  أحمد   بن  هللا  عبد   البركات   أبو:  المؤلف  ،التأويل  وحقائق   التنزيل  مدارك(  42)
: الناشر،  بديوي   علي  يوسف:  أحاديثه   وخرج  حققه،  (هـ710:  ت )  النسفي  الدين  حافظ
 .م1998 - هـ 1419 األولى،: ط، بيروت  الطيب، الكلم دار

 محمد   بن  مسعود   بن  الحسين  محمد  أبو:  المؤلف،  القرآن  تفسير  في  التنزيل  معالم (  43)
 إحياء  دار:  الناشر،  المهدي  الرزاق  عبد :  المحقق  (،510:ت )   الشافعي  البغوي   الفراء  بن

 . هـ1420 األولى،: ط ، بيروت  ،العربي التراث 
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 الزجاج   إسحاق  أبو  سهل  بن  السري   بن  إبراهيم:  المؤلف،  وإعرابه   القرآن  معاني(  44)
: ط،  بيروت   ،الكتب   عالم:  الناشر،  شلبي  عبده  الجليل  عبد :  المحقق،  (هـ311:  ت )

 . م1988 األولى

 الكتب،  عالم:  الناشر،  عمر  مختار  أحمد  /د:  المؤلف ،  معجم الصواب اللغوي (  45)
 . م2008 ،هـ1429 األولى،: ط، القاهرة

، تأليف: د/ محمد محمد داوود، الناشر: معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم(  46)
 م.2008دار غريب، القاهرة، 

 التيمي   الحسين  بن  الحسن  بن  عمر   بن  محمد   هللا   عبد   أبو :  المؤلف،  الغيب  مفاتيح(  47)
 .هـ 1420 ،الثالثة: ط، بيروت   ،العربي التراث  إحياء دار: الناشر، (هـ606: ت ) الرازي 

، بحث مطبوع بكلية العلوم االقتصادية والتجارية، ( مفاهيم حول التنمية المستدامة48)
 م.  2016إعداد: أ/ شنبي صورية، 

 المعروف  محمد   بن   الحسين  القاسم   أبو:  المؤلف،  القرآن  غريب  في  المفردات(  49)
 دار :  الناشر،  الداودي  عدنان  صفوان:  المحقق  هـ(،502:ت )  «األصفهانى  الراغب »ـب

 .هـ1412، األولى: ط ،بيروت  دمشق، الشامية الدار القلم،

 اليمني  الشوكاني  هللا  عبد   بن   محمد   بن  علي  بن  محمد :  المؤلف  ،األوطار  نيل(  50)
: ط  ،مصر  الحديث،   دار :  الناشر  ،الصبابطي  الدين  عصام:  تحقيق  (،1250:ت )

 .م1993 - هـ1413 األولى،

  بن   المبارك  السعادات   أبو  الدين  مجد :  المؤلف  ،واألثر  الحديث  غريب  في  النهاية(  51)
 ، (هـ606:  ت )  األثير  ابن  الجزري   الشيباني   الكريم  عبد   ابن  محمد   بن  محمد   بن  محمد 
 بيروت،،  العلمية  المكتبة:  الناشر،  الطناحي  محمد   محمود و   ،الزاوى   أحمد   طاهر :  تحقيق
 . م1979 - هـ1399
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 المستخلص

وعناية وتنظيم الشرائع السماوية كان االنسان وال زال المحور الرئيسي الهتمام    -:االهمية
ه بربه وبنفسه وباألخرين وبالكون الذي تلتنظيم عالق  وعلى رأسها الشريعة االسالمية،

فجاءت لذلك شريعة االسالم مرنة متجددة متطورة تصلح لشؤون االنسان    يعيش فيه،
به  فكان مقصود الشارع الكريم االهتمام    في كل زمان ومكان وتتناسب مع كل العصور،

جاءت عناية الشريعة لتحقيق العيش الرغيد الذي يحفظ له لذا    في شتى جوانب حياته،
عناية فائقة    فعنيت الشريعة  كرامته ويوفر له سبل سعادته ويحميه من العوز والحاجة،

الن اإلنسان محور التنمية واساس المجتمع، فجاءت التنمية    المجتمع،و في تنمية الفرد  
 امرا وليس فضال او رفاه. المجتمعية في االسالم

فأنشأت لذلك المؤسسات الدينية على اختالف انواعها في سبيل خدمة االنسان وقضاياه 
وشؤونه وتشبه هذه المؤسسات االنسان في نشأته ونموه وتطوره،فهي تعكس صورة  الدين  
كمنظومة حضارية تحاكي الماضي بالحاضر بالمستقبل والتي البد وان تتسع في دورها  

ؤيتها واهدافها استجابة لمطالب االنسانية،فحققت لذلك نجاحا باهرا في مجال التنمية  ور 
 األفضل.  إلى واالنتقال المستدامة ومكنت المجتمع من االرتقاء

التنمية يمكن ان تكون عملية  -االهداف: فضال  ديناميكية ومخططة مقصودة لذا فان 
ميًا تهدف الى تحقيق مجتمعات قوية  مستدامة كونها مفهومًا عال تنمية تكون  عن انها

وصحية يسودها العدل والسالم وتعمل على تلبية جميع االحتياجات الحالية والمستقبلية  
 استمرارية الحياة تضمن والقادم الحالي الجيل بين وصل لجميع األفراد، فهي تعد حلقة

 المستدامة التنمية تحقيق يفالقادم، لذلك فان نجاح هذه المؤسسات   الكريم للجيل والعيش

 ا. بدوره القيام اله تحقق فرص  من القوانين تمنحه بما مرتبط

حول إمكانية امتالك   تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤالت لذا    - االشكالية والمنهجية:
هذه اإلشكالية تساؤالت هذه المؤسسات دورا مؤثرا في التنمية المستدامة، وتندرج تحت  
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فرعية:فماالمقصود بالمؤسسات الدينية،وماهي اسهاماتها في التنمية المستدامة، وماهو  
 التحليلي الوصفي. على المنهج في ذلك معتمدين دور المسجد، 

مفهوم المؤسسات الدينية، اما   - األول:  -وقد قسمنا البحث على مبحثين:   -الهيكلية:
ها، وخاتمة: في تحقيقمؤسسة المسجد  لمستدامة وكيفية مساهمة  مفهوم التنمية ا  -الثاني: 

 اشتملت على النتائج والتوصيات.

 دور،المؤسسات، الدينية،التنمية،المستدامة،المسجد انموذجا(. )-الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة 

كافة     على  الدينية  المؤسسات  وتأثير  لحضور  تناميا  الماضية  العقود  شهدت  لقد 
االقتصادية  التحديات  من  التخفيف  في  والمساهمات  الشراكات  اطار  في  المستويات 

حققت ايضا تقدما ملموسا واالجتماعية وتأثيرها على الظروف الحياتية للمواطنين، كما 
وعلى جميع االصعدة سواء المحلية ام الدولية، وتمكنت في التعامل مع القضايا االنسانية  

التنمية،استراتيجيات  من وضع   لمشكالت  عملية  الحلول  اساسا  تعد   ارتقاء فالتنمية 
 وتحسين تطور عملية وضع أفضل فهي إلى الثابت  الوضع من به واالنتقال المجتمع
انها عملية مستمر ودينية،  وسياسية وثقافية واجتماعية اقتصادية فضال عن  وإدارية 

 والتطور لالستقرار أساسي عنصر إنساني ألنها مجتمع لكل ومهم ضروري  شيء وهي
  اإلنساني.

 التنميةوتكتسب هذه الدراسة اهميتها من حيث طبيعة موضوعها، فقد اصبح موضوع    
 التنمية أنماط كأحد  المتواصلة، أو المستمرة التنمية أحيانا عليها  يطلق ما أو المستدامة

المجاالت  نسبيا، الحديثة كل  يضم  عاما  واطارا  المعاصر  الوعي  من  يتجزأ  ال  جزء 
والدولية   المحلية  والخارجية  الداخلية  االصعدة  جميع  على  نفسها  ففرضت  االنسانية 

الدراسات،، اغلب  على  الغالبة  السمة  تجعلواصبحت  وهدفها اإلنسان فهي   محورها 
 مرتبط المستدامة التنمية تحقيق في المؤسسات الدينية   نجاح أن ووسيلتها، كما وغايتها

 تتمتع المؤسسات الدينيةفبدورها، القيام لها تحقق فرص  عموما من القوانين تمنحه بما
 التنمية المستدامة، تحقيق في المساهمة  علي القدرة لها توفر التي السمات  من بمجموعة

 من التطوعي  والعمل والجماعية، الفردية، المبادرة وروح والتنظيم، االستقالل،   :وأبرزها
ؤسسات الدينية  الم ثقافة أن كما العامة وسعيا لرضاء هللا تعالى، المصلحة أجل خدمة

 واالنتماء، والتسامح، المشاركة، قيم خالل االجتماعية من العدالة تحقيق في  تساعد 
مباشرة ما وهو المجتمع، في المحرومة الفئات  ومساعدة  مفاهيم تحقيق في يصب 

 المستدامة.   التنمية
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لتساؤالت       الحلول  وايجاد  اإلشكاليات  إزالة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  مصدرها  لذا 
مؤسسات الدينية دورا مؤثرا  أبرزها التساؤل المتعلق بإمكانية امتالك المجموعة فرضيات  

فما ، وتندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية: في التنمية المستدامة
المقصود بالمؤسسات الدينية،وما هو االطار النظري لهذه المؤسسات، وماهي اسهاماتها 
 في التنمية المستدامة، وماذا تعني التنمية المستدامة،وماهي خصائصها،واهدافها؟ وما 

في التنمية المستدامة، معتمدين في ذلك   المقصود بالمسجد وما هو دوره في المساهمة
 على المنهج التحليلي االستنباطي الوصفي. 

مفهوم المؤسسات الدينية وبه    -األول:المبحث    - لذا فقد قسمنا البحث على مبحثين:  
المبحث : وظائف المؤسسات الدينية.  والثاني، االول: تعريف المؤسسات الدينية،  ينمطلب

ا-الثاني:  التنمية  وبه مفهوم  تحقيقها  في  المسجد  مؤسسة  مساهمة  وكيفية  لمستدامة 
: كيفية مساهمة مؤسسة المسجد في ني،االول: ماهية التنمية المستدامة، والثاينمطلب

 النتائج والتوصيات. على ملت  تتحقيق التنمية المستدامة، وخاتمة : اش

 األول/مفهوم المؤسسات الدينية  المبحث

تعد المؤسسات الدينية القطاع الحكومي وغير الحكومي الذي يطلق عليه أحيانًا القطاع    
الثالث لتمييزها عن الحكومة من ناحية والقطاع الخاص من ناحية ثانية، فهي تتكون  
من مساجد وجوامع ومدارس دينية وجامعات وكليات دينية ومنظمات وجمعيات وروابط 

ونشر المفاهيم الدينية فضال عن العمل الديني والتطوعي تقوم على فهم وتعلم وتعليم  
الربحهي  و  تحقيق  إلى  تسعى  المطلب   ،ال  ضمن  األمور  هذه   -:ين اآلتي   ينوسنبحث 

 المطلب الثاني/ وظائف المؤسسات الدينية.   تعريف المؤسسات الدينية.  المطلب االول/

 المؤسسات الدينية  المطلب االول/تعريف

تعد مشكلة التعريف بالمفاهيم وتحديدها من المشكالت االساسية في التحليل،ونخص   
بالذكر في التحليل االجتماعي اذ تتعدد وتتداخل التعاريف للمفهوم الواحد االمر الذي 
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يخلق االضطراب واللبس عند استعمال هذه المفاهيم، ويرجع اتفاق الباحثين والمفكرين  
مفهوم لعدة اسباب منها انها تعكس التعاريف تخصص ووجهة في تحديد تعريف واحد لل

نظر الباحثين فضال عن ان الظواهر االجتماعية عامة تكون متعددة المتغيرات كما انها 
 تعكس خبرات ومعاني االفراد والجماعات التي تختلف من مجتمع آلخر ومن زمن آلخر. 

 21شريعات:حيث عرفت المادة /لذا نبدأ وباهلل التوفيق من تعريف المؤسسة في الت   
على انها " المؤسسة   المعدل   1951لسنة    40القانون المدني العراقي النافذ رقم  من  

الخاصة شخص معنوي نشأ بتخصيص مال معين لمدة غير معينة ذي صفة انسانية  
ويتضح لنا من   (1) او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي"  

 - عريف انه يجب لقيام المؤسسة ان تتوافر فيها المقومات االتية : هذا الت

مجموعة من المال اذ ان المال هو العنصر االساسي لقيام المؤسسة اما االشخاص   -1
 . (2)فيقتصر دورهم في انشاء المؤسسة على رصد المال 

 عام. ان الغرض الذي يرصد من اجله المال هو دائما من اعمال الخير او النفع ال-2

 ان تنشأ المؤسسة لمدة غير معينة.   -3

ويتبين لنا ان المؤسسة تقوم على مجموعة من االموال وانها ال تسعى الى تحقيق ربح  
،كما ورد تعريف المؤسسات الدينية (3)مادي اال انه يجب ان يكون هدف المؤسسة عاما  

المادة/ نصت  اذ  القوانين  ال  8-1في  العراقي  االوقاف  ادارة   64رقم  (4)ملغيقانون 
 

 املعدل.  1951لسنة  40القانون املدين العراقي النافذ رقم  21تنظر: املادة / (1) 
 . 193ص،1965،من دون مكان طبع، 2ط، القاهرة،نظرية احلق، ينظر:عبد الفتاح عبد الباقي (2) 
غان   (3)  امساعيل   د.  للحق  ،ينظر:  العامة  النظرية  ف  طبع   ،2ط ، حماضرات  مكان  دون    ، القاهرة  ،من 

 .247ص،1982
وتعديالته قد الغي هذا   1966لسنة    55اجلدير ابلذكر ان قانون ادارة االوقاف العراقي امللغي رقم  (4) 

   . 1071لسنة  67القانون بقانون اخلدمة ف املؤسسات الدينية واخلريية العراقي رقم 
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هي المساجد والتكايا والمدارس الدينية   -على ان" المؤسسات الدينية والخيرية   1966لسنة
ودور التهذيب والمكتبات والسقايا والمياتم والمالجئ وغيرها من المؤسسات التي انشأها  
الواقفون او التي ينشؤها ديوان االوقاف واالشخاص االخرون وتهدف الى البر او النفع 

المادة/ ايضا  نصت  "،كما  النافذ  1العام  العراقي  الحكومية  غير  المنظمات  قانون  من 
هذا  2010لسنة    12رقم/ ألغراض  التالية  والمصطلحات  بالتعابير  يقصد  انه"  على 

اوال  او   -القانون...  الطبيعية  االشخاص  من  مجموعة  هي  الحكومية  غير  المنظمة 
فقا ألحكام هذا القانون تسعى الى تحقيق  المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية و 

 . (1) اغراض غير ربحية..."

كما تعرف ايضا بانها مجموعة من التنظيمات الطوعية التي تنشأ باإلرادة الحرة والتي 
ال تهدف إلى تحقيق الربح، وتعمل باستقالل عن سلطة الدولة عند ممارسة نشاطها 

ثقافيًا وبالتالي يمكن القول إن األمثلة البارزة   الذي قد يكون اجتماعيًا سياسيًا اقتصادياً 
لمؤسسات المجتمع المدني هي النقابات العمالية النقابات المهنية، الجمعيات االجتماعية 

في حين نجد ان هناك من يعرف المؤسسات الدينية بانها عبارة عن منظمة   والثقافية
رسمية ذات السمة الدائمة والمستمرة كوزارة االوقاف او المساجد او اماكن العبادة االخرى  

 . (2) التابعة أو الخاصة باألديان البدائية والفلسفية والسماوية  

المؤسسة الدينية سنعتمد في هذه الدراسة   ونظرا لتعدد وتنوع تعاريف النظرية لمفهوم    
على طرح او عرض تعريف شامل وعام للمؤسسة يجمع  بين البنية والوظيفة من جهة 
ومن جهة اخرى عرض خصائص واهمية المؤسسة حتى يكون التعريف شامال وعاما 

 

الذي نشر ف    ، 2010لسنة    12قانون املنظمات غري احلكومية العراقي النافذ رقم من    1املادة/تنظر:    (1) 
 . 2010/ 9/3ف  4147ع/ ، جريدة الوقائع العراقية 

هللا   (2)  جاد  احلكيم  عبد  فؤاد  رانيا  حقوق    ، تنظر:  محاية  ف  املدين  اجملتمع  مؤسسات  دور  عمل  ورقة 
ف    ،15/12/2015،الدوحة،الالجئني  االيت  االلكرتوين  املوقع  على    - :  2020/  1/  10متاح 

www.nhrc-qa.org      . 
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لتحقيق  تسعى  اجتماعية  هيئة  عن  عبارة  هي  الدينية  بالمؤسسة  فالمقصود  وواضحا، 
محددة بحيث لها محددات واضحة وكذلك بناء وظيفي واضح ومقصود وهي  اهداف  

 متعددة االشكال وااللوان.

 وظائف المؤسسات الدينية ني/المطلب الثا

الشك ان هناك تزايد ملحوظ في المؤسسات الدينية كما ونوعا بحيث اصبح التكامل     
جعلها مسؤولة عن اشباع   والتساند الوظيفي فيما بينها هو الصبغة السائدة الشيء الذي

احتياجات االفراد المختلفة والمتعددة لدرجة انها اي المؤسسات الدينية اصبحت مسؤولة 
عن غالبية انشطة الفرد وانماط سلوكه بما يساعده على التوافق والتكيف واالندماج في 

لتي مجتمعه، وبعبارة اخرى فان اهمية المؤسسات الدينية تعود او ترجع الى الوظائف ا
  -: (1) تؤديها ويمكن ايجازها على النحو االتي

 تنشئة الفرد اجتماعيا ودينيا وثقافيا وسياسيا.  -1

 تعد المؤسسة الدينية المعنية بنشر الثقافة الدينية وتنمية الوعي الديني لألفراد. -2

والرباط    -3 للتضامن  المؤدية  الوسائل  من  وسيلة  الدينية  المؤسسة  االجتماعي تعد 
 وبالتالي تنمية المجتمع وتطويره ومساعدته في استقراره بضبط وتنظيم سلوك افراده.

كما انها تعد مركزا لممارسة العبادات الدينية كالصالة وقراءة القرآن وتالوته وحضور   -4
 دروس الفقه والمحاضرات االسالمية ونلحظ ذلك في المساجد.

اختلفت تلك المؤسسات وتفاوتت اهدافها وتنوعت وظائفها فإنها وخالصة القول انه مهما  
، كما ان مؤسسات وجدت جميعا لخدمة االنسان وتسهيل عملية العيش في هذه الحياة

 

دور مؤسسات اجملتمع املدين ف جمال حقوق االنسان   ، ينظر: د. عامر عياش عبد واديب حممد جاسم (1) 
 . 9ص ، 6ع/  ،2س ، جملة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، دراسة قانونية
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المجتمع المدني عموما ومنها المؤسسات الدينية تسعى بصفه عامة إلى تحقيق وظائف 
واالج السياسية  التنشئة  الى  تسعى  ألنها  عديدة،  في واهداف  باإلسهام  وذلك  تماعية، 

القيم   من  لمجموعة  غرسة  خالل  من  جديد  من  بنائه  إعادة  أو  المجتمع  بناء  عملية 
النظام   تحقيق  انها  كما  ومنظماته،  جمعياته  أعضاء  من  األفراد  نفوس  في  والمبادئ 
واالنضباط في المجتمع، فهذه المؤسسات أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط 

ما انها تسعى الى توفير الظروف االقتصادية المناسبة فتسعى بعض منظمات السلوك، ك
تنظيم   على  وتعمل  لألفراد  االقتصادية  الظروف  احسن  توفير  الى  المدني  المجتمع 

 .(1) االنشطة االقتصادية المختلفة في جميع المجاالت التي يعمل بها االفراد 

دامة والشاملة، اذ من المعلوم ان التنمية كما انها تسعى ايضا الى تحقيق التنمية المست  
الشاملة تعني التركيز على جميع مواطن الضعف في مجتمع ما،سواء كان ذلك اجتماعيا  
او اقتصاديا او سياسيا وتساهم بالعمل على تقوية نقاط الضعف، كما تسعى الى تفجير 

لتنمية الشاملة تأتي ا  كذلك فان  ،الطاقات الكامنة لدى االفراد بفتح افق االبداع امامهم
للتخلص من الفقر ومعالجته ومحو االمية والتخلص من البطالة بكافة انواعها، وذلك 
بتوفير فرص العمل كما تهتم ايضا في تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروة القومية، 
فضال عن انها تمنح االفراد حقوقهم في التعبير عن الراي وتمكينهم من المشاركة في 

ت بالتنمية الشاملة نظرا لتركيزها على جميع نواحي حياة االفراد،  صنع القرار، لذلك سمي
التحوالت  من  مجموعة  ايجاد  الى  تهدف  مجتمعة  عمليات  مجموعة  عن  عبارة  فهي 
الهيكلية، وذلك بتوجيه جهود االفراد الواعية وتسخيرها من خالل تحفيز الطاقة االنتاجية 

 

دار النهضة    ، املنظمات الدولية غري احلكومية ف النظام القانوين الدويل   ، ينظر: د. سعيد سامل جويلي  (1) 
 . 32ص،2002 ،القاهرة ، العربية
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ف التنمية الشاملة الى عدة اصناف لتغطي جوانب الحياة كافة، ، وهكذا تتعدد اهدالديهم
  .(1)وتكمن اهدافها في انها تشمل اهدافا اجتماعية واقتصادية وسياسية

المبحث الثاني/مفهوم التنمية المستدامة وكيفية مساهمة مؤسسة المسجد في  
 تحقيقها 

في اهميته عن اهمية    لقد برزت عموما مؤسسات المجتمع المدني كقوة فدورها ال يقل 
الدور الذي تمارسه الحكومات في الدول، فقد لعبت دورا في العملية التنموية بأبعادها  
االنشطة  على  مقصورة  تعد  لم  انها  اذ  والسياسية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

ف وتختلف المساجد عن غيرها من المؤسسات الدينية واالوقاالخيرية كما عهدناها سابقا،  
الخيرية االستثمارية، نظرا لدورها في الحياة االجتماعية والعلمية والثقافية واالقتصادية 
ألنها تضبط سلوك الفرد، فالمسجد كغيره من المؤسسات الدينية يسعى هو بدوره لتحقيق 

معينة   اهداف  وضمن  المستدامة  المطلبين  التنمية  ضمن  األمور  هذه  سنبحث  لذا 
االول/-اآلتيين: مساهمة  المطلب  كيفية  الثاني/  المطلب  المستدامة.  التنمية  ماهية 

 مؤسسة المسجد في تحقيق التنمية المستدامة.

 المطلب االول/ماهية التنمية المستدامة 

او      المستمرة  او  المستدامة  التنمية  ان  اال  نسبيا  الحديثة  التنمية  انواع  تعددت  لقد 
فمفهوم    ،محورها وهدفها وغايتها ووسيلتهاالمتواصلة تتصف بخصائص اذ يكون االنسان  

التنمية المستدامة هو تحديث لمفهوم التنمية بما يتناسب ويتالءم مع متطلبات العصر 
الفرع االول/ تعريف التنمية    -الحاضر، لذا سوف نقسم المطلب على ثالثة فروع كاالتي:

 

      -: 2020/ 10/1متاح على املوقع االلكرتوين االيت ف   ،التنمية الشاملةمفهوم  ، اْيان احلياري تنظر:  (1) 
www.mawdoo3.com   

http://www.mawdoo3.com/
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الثال الفرع  المستدامة.  التنمية  الثاني/خصائص  الفرع  التنمية  المستدامة.  ث/اهداف 
 المستدامة.

 الفرع االول/ تعريف التنمية المستدامة 

التنمية  والمضاعفة  :ان  والوفرة،  والكثرة،  والنماء،  الزيادة،  تعني  التنمية (1) لغة  اما   ،
اصطالحًا: فقد اختلفت مفاهيم التنمية اصطالحًا من شخص آلخر تبعًا للمضمون الذي 

 وهي واالجتماعي اإلنساني والتطور لالستقرار أساسي عنصر هي يرّكز عليه، فالتنمية
 اإلنساني بالوضع الرقي إلى تهدف مختلفة أشكاال وتتخذ  ومستمر  تطور شامل عملية

واالستقرار إلى  االقتصادية وإمكانياته احتياجاته  مع  يتوافق بما والتطور الرفاه 
وتعريف والفكرية،   والنظرية العلمية بالخلفية دوما مرتبطا يظل التنمية واالجتماعية 

 .(2) التعريف  صاحب  بها يقتنع واالقتصادية التي السياسية

وسياسي  واجتماعي اقتصادي بعد  لها فهي األبعاد  تشمل كل أن التنمية القول ويمكن  
بينهم،اال انه  فيما التوازن  أيضا وتراعي األبعاد  هذه كل تحقق أن وبيئي وديني، وعليها

اجمال التعاريف للتنمية بانها عبارة عن التغيير اإلرادي الذي يحدث في المجتمع يمكننا  
سواًء اجتماعيًا أم اقتصاديًا أم سياسيًا بحيث ينتقل من خالله من الوضع الحالي الذي 
هو عليه إلى الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه، بهدف تطوير وتحسين أحوال الناس 

 ، د والطاقات المتاحة حتى تستغل في مكانها الصحيحمن خالل استغالل جميع الموار 
ويعتمد هذا التغيير بشكل اساسي على مشاركة افراد المجتمع نفسه،ويفّرق العلماء بين  

 

 . 30ص،14ج،1414،بريوت،دار صادر  ،3ط،لسان العرب   ،ينظر: مجال الدين ابن منظور (1) 
  ، 1ط  ،التنمية املستدامة مفهومها ابعادها مؤشراهتا   ،ًيمسني مدحت حممد  ،د. مدحت ابو النصر   ينظر:  (2) 

والنشر للتدريب  العربية  اآليت،66ص،2017، اجملموعة  االلكرتوين  املوقع  على  :  10/2/2020ف  متاح 
https://www.academia.edu  .   

https://www.academia.edu/
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مفهوم النمو والتنمية، فالتنمية ترتبط دائمًا بتغييرات جذرية في هيكل المؤسسة نفسها 
 .(1)وليس فقط على النتيجة كما هو الحال في النمو

استنزاف     بسبب  سواء  القادمة  باألجيال  الضرر  الحاق  عدم  فتعني  االستدامة:  اما 
الموارد الطبيعية وتلوث البيئة او بسبب الديون العامة التي تحمل عبئها االجيال الالحقة 
في  صعبة  ظروفا  يخلق  مما  البشرية  الموارد  بتنمية  االكتراث  عدم  بسبب  او 

امة تعالج قضايا الرفاهية النوعية وجودة البيئة والعدالة وهكذا فالتنمية المستد ،المستقبل
، وفكرة االستدامة فكرة معيارية اساسية ترتكز حول استمرارية المجتمعات (2)االجتماعية

االنسانية في السعي لتحقيق نوعية حياة افضل مع مراعاة احتياجات الفقراء االساسية 
حاجاتها فهي تتضمن عملية التغيير االيجابي وعدم افساد قدرة اجيال المستقبل على تلبية  

على نطاق واسع مع االهتمام بالنواحي المادية واالخالقية معا لكل من الفقراء واالجيال 
، وبهذا يتضح ان االستدامة كبعد (3) القادمة مع استحضار الفكرة الخاصة بالقيود البيئية
نمية االقتصادية للحفاظ على الموارد  زمني وكفكرة اقترنت بالبيئة وعالقة هذه االخيرة بالت

االهتمام   الى  راجع  اذن  باالستدامة  االهتمام  فازدياد  المقبلة،  االجيال  الطبيعية ألجل 
، وبهذا يمكن تعريف (4) اف الموارد الطبيعية القابلة للنضوب وتلوث البيئةنز بظاهرتي است 

الم "مستقبلنا  هو  شيوعًا  األكثر  بالتعريف  المستدامة  تلبية  التنمية  يعني  والذي  شترك" 

 

متاح على املوقع االلكرتوين    ،2ص، 2016  ،مفهوم التنمية لغة واصطالحا   ، ينظر: سناء الدويكات  (1) 
    www.mawdoo3.com      -:1/2/2020اآليت ف 

  ، فلسفتها واساليب ختطيطها وادوات قياسها  ،التنمية املستدامة   ،ماجد ابو زنط، ينظر: عثمان حممد غنيم(  (2) 
 .40-39ص،2007 ، عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،1ط
دار الوفاء لدنيا الطباعة    ، مرجعيات الفكر التنموي وامتداداهتا املعاصرة  ، ينظر: عبد الزهرة فيصل يونس (  (3) 

 .59ص  ،2002 ، االسكندرية ،والنشر 
 ، عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،1ط، حتليل االقتصاد الكلي ، ينظر: هوشيار معروف(  (4) 

 .399ص،2005

http://www.mawdoo3.com/
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المستقبل، فهي حالة وجود وتطور مستمر تهدف الى توفير الرفاهية االقتصادية ألجيال 
لذا الحياة،  دعم  نظام  البيئة وصيانتها وحفظ  والحفاظ على  والمستقبل   فان الحاضر 

 البعد  يتراع  والتي والمتكاملة والعادلة والمتوازنة  المستمرة التنمية :هي  المستدامة التنمية
 األجيال حساب  على الحالّية الثمار لألجيال تجني ال مشروعاتها والتي جميع في البيئي
 . (1)القادمة

لذا فان مفهوم التنمية المستدامة يهدف توفير الرفاهية االقتصادية ألجيال الحاضر   
والمستقبل والحفاظ على البيئة وصيانتها وحفظ نظام دعم الحياة،فيجب ان تمكن التنمية  
بالنسبة لألجيال  المستقبل  بنوعية حياة افضل االن وفي  التمتع  الناس من  المستدامة 

ادمة ايضا،اي العمل على استدامة نوعية الحياة، كما يمكننا تعريف الحالية واالجيال الق
التنمية المستدامة اجرائيا في هذه الدراسة بانها : المشروعات والبرامج التنموية التي تقوم  
بها مؤسسات المجتمع المدني عموما والمؤسسات الدينية خصوصا وتراعي فيها االجيال 

واستمر  الالحقة  واالجيال  البرامج  الحالية  في  بعضها  ويتمثل  التنمية  استدامة  او  ارية 
 والمشروعات الدينية والتعليمية والتثقيفية والصحية واالقتصادية والبيئية.... الخ.

 الفرع الثاني/ خصائص التنمية المستدامة 

فهي تنمية   -:(2)كالتالي المستدامة التنمية خصائص  بعض  تحديد  يمكن سبق ما ضوء في 
 إسراف دون  متكاملة ومستمرة وتنمية عادلة وتنمية متوازنة وهي التنمية الرشيدةشاملة  

 حساب  على الحالية لألجيال الثمار تجني ال استغالل وهي تنمية التي أو استخدام سوء أو

 القادمة.   األجيال

 

 

 . 82 ص  ، مرجع سابق ، ًيمسني مدحت حممد ، د. مدحت ابو النصرينظر:   (1) 
 وما بعدها.   83 ص ، املرجع السابق ينظر: (2) 
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 الفرع الثالث/اهداف التنمية المستدامة 

 إشاعة  على مما الشك فيه ان اهداف التنمية المستدامة متنوعة فهي تشمل العمل  
المؤسسات والجمعيات في المجتمع من   وتقوية  المجتمعات  في والسالم واألمان  األمن

اجل العيش بكرامة مع ضمان توفير الصحة والمعرفة والقضاء على الفقر بأشكاله وبناء 
 التنمية أهداف أن 1987 المتحدة األمم ترى منظمة بينما اقتصاد قوي يشمل الجميع،

واالقتصادية  االجتماعية العدالة االقتصادي وتحقيق النمو تتمثل في: تحقيق  المستدامة
 األجيال أجل من والبيئية الطبيعية الموارد  الموارد وحفظ أنواع  جميع استخدام وترشيد 

 خالل المتحدة األمم  منظمة بعد ذلكوضعت من   ، ثم(1) االجتماعية القادمة والتنمية
من/يناير  تفصيلية أهداف األخيرة السنوات  األول  اليوم  يعد  اذ  المستدامة،  للتنمية 
لخطة التنمية   17الـ ،اليوم الذي يبدأ به رسميا سريان اهداف التنمية المستدامة2016

البلدان   وستعمل  2015، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/  2030المستدامة لعام
خالل الخمسة عشر سنة المقبلة واضعة نصب أعينها هذه األهداف الجديدة التي تنطبق 

  25،حيث جاء في قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في (2)  عالميا على الجميع
تحويل عالمنا خطة   2015العتماد خطة التنمية لما بعد عام    2015ايلول/ سبتمبر  
 القضاء - ١  -:(3)هدفا للتنمية المستدامة منها    17فسطرت    2030مستدامة لعام  

 

 .  88ص  ، مرجع سابق ، ًيمسني مدحت حممد ، د. مدحت ابو النصرينظر:   (1) 
املستدامةتنظر:    (2)  التنمية  االيت  ،1ص،اهداف  االلكرتوين  املوقع  على    - :10/2/2020ف    متاح 

https://ar.m.wikipedia.org  . 
 25قرار اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ف    ، الدورة السبعون   ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة  تنظر:   (3) 

سبتمرب   عام    2015ايلول/  بعد  ملا  التنمية  خطة  لعام    2015العتماد  مستدامة  خطة  عاملنا  حتويل 
بعدها  18ص،2030 املوقع   ، وما  على  االيت  متاح  ://  http-:10/2/2020ف    االلكرتوين 

unctad.org . 
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 الجميع  تمتع ضمان-3وتعزيز الزراعة المستدامة. الجوع على  القضاء -2الفقر. على
 التعّلم فرص  وتعزيز  للجميع الجيد  التعليم ضمان - 4وبالرفاهية.  صحية عيش بأنماط

ضمان توافر المياه وخدمات   - 6الجنسين. بين المساواة  تحقيق -5مدى الحياة للجميع. 
مستدامة. ادارة  وادارتها  للجميع  الصحي  بتكلفة    -7الصرف  الجميع  حصول  ضمان 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع    -8ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة.
وتحفيز   اقامة بنى تحتية قادرة على الصمود   -9والمستدام وتوفير العمل الالئق للجميع.

  - 11الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.  -10التصنيع الشامل للجميع.
وامنة. للجميع  شاملة  البشرية  والمستوطنات  المدن  انماط   -12جعل  وجود  ضمان 

  - 14اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ واثاره.   -13استهالك وانتاج مستدامة  
- 15الموارد البحرية واستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.حفظ المحيطات والبحار و 

البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وادارة ح النظم االيكولوجية  ماية 
التشجيع على اقامة مجتمعات   -16الغابات ومكافحة التصحر ووقف تدهور االراضي. 

دامة واتاحة امكانية حصول مسالمة ال يهمش فيها احد من اجل تحقيق التنمية المست
تعزيز وسائل التنفيذ  -17الجميع الى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.
 وتنشيط الشراكة العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة. 

والمالحظ انه وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونًا، فإن    
خذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها، لذا فالدول من المتوقع أن تأ

هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب 
المتابعة  تستند  بحيث  المناسب،  الوقت  في  إليها  الوصول  يسهل  نوعية  بيانات  جمع 
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التي تجري على الصعيد الوطني،   واالستعراض على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت 
 . (1)وبما يساهم في المتابعة والمراجعة على الصعيد العالمي

أن الحق في التنمية أصبح حقا دوليا وجزء" ال يتجزأ من حقوق األنسان وأن التزام   
" ما    1986األمم المتحدة بـ " إعالن الحق في التنمية كحق من حقوق األنسان عام  

نمية هي عملية شاملة تتناول الحقوق االقتصادية والثقافية والسياسية " يؤكد على أن الت
االقتصادية  الحقوق  تتناول  شاملة  عملية  هي  التنمية  ان  االعالن:  في  جاء  وقد 
واالجتماعية والثقافية والسياسية، وهي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمجتمع 

الناشطة والحرة واالساسية في ككل ولألفراد على السواء، ذلك على اساس المش اركة 
التنمية وفي التوزيع العادل للعائدات"، كما تضمنت االتفاقيات الدولية حقوقا يجب ان  
والحماية   العمل  مجرد  وليس  الالئق  العمل  في  كالحق  لمواطنيها  الحكومات  تكفلها 

وحقوق   والمسنين  العمل  والعاطلين عن  والمعوزين  للفقراء   ، االسرة االجتماعية السيما 
وتحسين الظروف المعيشية عموما وتأمين وضمان الصحة والتعليم للجميع وحق السكن  

والحق بممارسة التعاليم الدينية الصحيحة   ،الالئق والمشاركة في الحياة الثقافية بحرّية
لذا فان تطوير اأُلطر القانونية ذات الشأن بمؤسسات المجتمع   ،(2) بما يرضي هللا تعالى  

ة خصوصا وبدورها في تحقيق التنمية المستدامة سيكون  يالمدني عموما والمؤسسات الدين
حيث ان التنمية تستلزم اصدار مجموعة من القوانين التي تكفل هذا الحق   ،له اثر فعال

التي تضمن شف القوانين  الى  باإلضافة  المشاركة، وتحميه  في  والحق  المعلومات  افية 
للمساهمة في  تنفيذه  التي تكفل هذا الحق وآليات  القوانين  وبالتالي ال بد من اصدار 
االقتصادية  بالحقوق  الصلة  ذات  التشريعات  الى  اضافة  المستدامة،  التنمية  تحقيق 

والدينية والثقافية  وا  ،واالجتماعية  االجتماعية  العدالة  بتحقيق  لتصدي والمطالبة 
 

 . 1ص ، مرجع سابق ، اهداف التنمية املستدامة تنظر:  (1) 
متاح على املوقع االلكرتوين    ،1ص،دور منظمات اجملتمع املدين ف التنمية   ،ينظر: سعيد ًيسني موسى (  (2) 

 . www.zowaa.org               -:10/2/2020ف االيت
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المجتمع  ويستخدم  ولإلفراد،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  تطال  التي  لالنتهاكات 
المدني االدوات المتاحة والمعترف بها دوليا من قبل كافة الحكومات بما في ذلك العهود  

باإلضافة الى   ،واالتفاقيات الدولية التي تكفل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
المرأة والطفل واالشخاص ذوي االعاقة وغيرهاالحق في   فقد شهدت    ،التنمية وحقوق 

العقود الماضية تناميا لحضور وتأثير منظمات المجتمع المدني على كافة المستويات 
السيما في المسارات التي نظمتها االمم المتحدة حول التنمية وحقوق   عموما،  الدولية

في اطار الشراكات والمساهمات في التخفيف االنسان والبيئة وغيرها، ووطنية خاصة  
 . (1)من التحديات االقتصادية واالجتماعية وتأثيرها على الظروف الحياتية للمواطنين

 كيفية مساهمة المسجد في تحقيق التنمية المستدامة اني/المطلب الث

يعد المجتمع المدني الذراع األيمن للحكومات ليس فقط في عملية التنمية ولكن أيضًا    
في السعي إلى تعبئة موارد وطاقات معطلة سواء اقتصادية أم بشرية، وإشراك مختلف 
فئات المجتمع في هذه العملية، وذلك بما يسهم به من دور فاعل بالمجتمع في مختلف 

اال العدالة  تحقيق  الفقرميادين  ومكافحة  والبيئي   جتماعية  والثقافي  الخيري  والعمل 
الفرع االول/ التعريف -ن اآلتيين:ي ك ضمن الفرعيللذا سنتناول ذ   ،واالجتماعي والتعليمي

المسجد. الثاني/  بمؤسسة  التنمية الفرع  تحقيق  في  المسجد  مؤسسة  مساهمة  اسس 
 المستدامة.

 التعريف بمؤسسة المسجد/الفرع االول

غني عن البيان ان المساجد والكتاتيب كانت هي المؤسسات العلمية االولية عند العرب 
الكتاب  آيات  يتلقون  الراشدين، وكانوا  الرسول صلى هللا عليه وسلم وخلفائه  في عهد 
الرسول  عن  المروية  واالثار  االحاديث  مئات  تدل  كما  والدين  الفرائض  وعلم  المبين 

 

 . 3ص،مرجع سابق ،ينظر: سعيد ًيسني موسى (  (1) 
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العلم وتابعيه،وكان  بالمدينة  وصحابته  النبوي  المسجد  في  يتذاكرون  والمتعلمون  اء 
والمسجد الحرام بمكة والمساجد االخرى في سائر العالم االسالمي، ولما آلت الخالفة 
الى بني امية تطور االمر فإلى جانب تلك المؤسسات العلمية ظهرت مواطن جديدة 

يح في اواخر القرن  للتعليم ومنذ فجر االسالم الى ان ظهرت المدرسة بمعناها الصح
للهجرة باإلنسان  (1) الرابع  تعنى  التي  االولى  المدرسة  االسالم  في  المسجد  يعد  لذلك   ،

وتنمي فيه روح الشجاعة واالقدام والقيم الخلقية االصيلة،كما تربي فيه الكثير من القيم  
المج افراد  بين  فتتجسد  المؤمنين  بين  والمحبة  وااللفة  االخوة  مثل روح  تمع االسالمية 

 .   (2) االسالمي الخصال الحميدة 

المؤسسات   كل  حولها  تحوم  والمركزية  المفصلية  الدينية  المؤسسة  المسجد  ويعد 
الدين االسالمي والقيم   االسالمية االخر حديثة وتقليدية، ويرجع دوره في نشر تعاليم 

ية والتعاليم  السلوكية التي جاءت وفق المنهج النبوي،وكذلك دوره في نشر الثقافة االسالم 
الدينية وتربية افراد المجتمع االسالمي وتعاليمهم من المنبع االصلي،فاصبح المصلى 
والمدرسة والجامعة ودار االفتاء وغيرها،فكان وال زال الى يومنا هذا مركزا هاما للوعي 
المجتمع  بناء  اجل  من  المجتمع  افراد  بين  واالخالقية  الدينية  القيم  ونشر  االسالمي 

 مي. االسال

وال شك ان اول مسجد شيده الرسول صلى هللا عليه وسلم واصحابه كان اول منارة   
دينية شيدت في االسالم فكلمة مسجد من الناحية اللغوية: تطلق على كل مكان يسجد 

، وبعد بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم اصبح يطلق على المكان المخصص (3)فيه
 

  ، 2012،القاهرة  ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  ، الرتبية والتعليم ف االسالم  ، ينظر: حممد اسعد طلس   (1) 
 .46ص
اصدارات    ،مجادي االوىل   14ع  ،2س   ،سلسلة شهرية   ، دور املسجد ف االسالم  ،ينظر: علي حممد خمتار   (2) 

 .   68ص  ،1972 ،القاهرة  ،دعوة احلق 
 . 304ص،3ج،مرجع سابق  ، للمزيد من التفصيل ينظر: مجال الدين ابن منظور األنصاري (3) 
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من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية   1ردت المادة/ ، وقد و (1)إلقامة الصلوات الخمس
على ان" المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس   1971لسنة  67والخيرية العراقي رقم

 فقط ". 

تقام فيه مجموعة من    بالمعنى االصطالحي: فهو مكان مقدس بحيث  المسجد  اما 
وت والذكر  والدعاء  كالصالة  واالجتماعية  الدينية  هو  العبادات  اي  الكريم،  القرآن  عليم 

مركز ديني وثقافي وبوتقة للرابط االجتماعي، ويتعلق وجود المؤسسة الدينية بمدى سعيها 
نحو تحقيق اهداف محددة قد رسمتها من قبل، اي ان استمرار اي مؤسسة دينية يتوقف 
على مدى نجاحها في تحقيق اهدافها وللوصول الى مبتغاها في تحقيق اهدافها وجب 

 - ليها توفير الشروط التالية: ع

 ان تكون اهداف المؤسسة واضحة.  -1

ان تكون اهدافها ذات تأثير ايجابي ونفعي على االفراد سواء المستفادين او االعضاء   2
 المشاركين في المؤسسة. 

ان توفر المؤسسة ألعضائها امكانيات مادية وامكانيات معنوية،الن هذه االمكانيات -3
وامل المساهمة في نجاح او فشل المؤسسة، وتعد هذه الشروط كمفتاح تعد عامل من الع

للنجاح امام اي مؤسسة، ولذا وجب عليها استعماله لضمان نجاحها واستمرارها داخل 
المجتمع، وتعد هذه الشروط عامال من عوامل نجاح اي مؤسسة سواء كانت دينية او  

 اقتصادية او اجتماعية او ثقافية. 

 

 . 253ص ، القاهرة ،من دون مكان وسنة طبع  ، علم االجتماع الديين  ، تنظر: مدحية حممد ابراهيم (1) 
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المسجد   المستدامة وبما ان  التنمية  لتحقيق  بدوره  الدينية يسعى  كغيره من المؤسسات 
 :  (1) ضمن اهداف معينة والتي تتسم بالوضوح والدقة والتي يمكن ايجازها كاالتي

 يسعى الى نشر تعاليم الدين االسالمي. -1

 تنمية الوعي الديني لدى افراد المجتمع.  -2

ضبط وتحديد سلوكيات االفراد اي تحديد اطار سلوكي معين من جوانب عدة من  -3
وقراءة  والصوم  والزكاة  كالصالة  الدينية  الممارسات  على  الحث  الممارسات  جانب 
تكون  ان  المعامالت  جانب  ومن  العبادة،  الى  تؤدي  التي  الممارسات  كل    القرآن،اي 

العالقة بين االفراد عالقة مسلم بأخيه المسلم،اي ان تتسم بطابع االنسانية واالخالق،اي 
التحلي بمجمل الصفات الحميدة كالرأفة بالمساكين والفقراء ومساعدة اليتيم والتخفيف 
عن آآلمه ووحدته والحث على التعاون والتضامن والتكافل االجتماعي وزيارة المريض.. 

 الخ.

الى االبتعاد عن االنحراف االجتماعي والمشاكل االجتماعية كالسرقة والقتل الدعوة    -4
واالغتصاب...وغيرها من الرذائل التي تضر باإلنسان وتسبب له الدمار والهالك في 

 الدنيا واالخرة. 

وهكذا تتسم او تتميز اهداف المسجد بالفاعلية لما لها من اثر ايجابي على المجتمع 
ساهم في استقرار واستمرار المجتمع، وذلك من خالل توحيد افراد وعلى افراده بحيث ت

المجتمع بجمع شملهم في خطاب ديني، سواء في فترة المناسبات الدينية االجتماعية،  
او وقت الصلوات الخمس، فهو يعد بوتقة للرباط االجتماعي حيث يتم الربط بين مختلف 

جاهل بالمتعلم واالجنبي بالعربي واالسود الطبقات االجتماعية اي ربط الفقير بالغني وال

 

الصاحل   (1)  امحد   بن  الوطنية  ،1ط  ،املسجد جامع وجامعة   ، ينظر: حممد  فهد  امللك    ، الرًيض  ، مكتبة 
 .  41ص ،2000
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بالبيض والكبير بالصغير، كما ان تلك االهداف تساهم بصورة او بأخرى في تنشئة الفرد 
 . (1) اجتماعيا ودينيا وثقافيا 

الخيرية االستثمارية      الدينية واالوقاف  المؤسسات  المساجد عن غيرها من  وتختلف 
نظرا لدورها غير المباشر في الحياة االجتماعية والعلمية والثقافية واالقتصادية، فهي 
بعدها   الى  التي تركن  المبادئ والقيم االنسانية  الفرد من خالل تكريس  تضبط سلوك 

تمثل افضل   التعامل وغرس روح الروحي، والتي  الثقة والرقي في  لتعزيز  الممارسات 
التآلف والخير والتكافل االجتماعي، وبناء العالقات االجتماعية واالقتصادية في ما بين  
المسلمين بما يضمن وحدة المجتمع وتماسكه، من هنا يأتي الدور االساسي للمساجد 

ريس روح المواطنة المسؤولة، في ارساء قواعد السلم في المجتمع لتعزيز مناعته، وتك 
والحد من الجرائم واالنحرافات السلوكية التي تهدد امن المجتمع واستقراره، وخاصة ما 
يتعلق بدور الخطبة في يوم الجمعة، باعتبارها احد مظاهر تقديم الخطاب الديني للناس، 

بة المستجدات الذي يعد الوسيلة االساسية واالكثر تأثيرا في الدعوة، والبد لها من مواك
 . (2) العصرية والحياتية التي تحيط بهم والتعرف على شؤون المجتمع وتحدياته..

 كيفية مساهمة مؤسسة المسجد في تحقيق التنميةالمستدامة /الفرع الثاني

ال شك انه ينبغي ان تكون مساهمة مؤسسة المسجد في تحقيقها للتنمية المستدامة من  
 - كيز على جانبين هما على النحو االتي: عدة جوانب، اال انه سيتم التر 

 

الدينية : املفهوم واالشكال   ، تنظر: لغرس سهيلة  (1)  الناصرية للدراسات  ،جامعة معسكر   ، املؤسسة  جملة 
 . 223ص ، 2012 ،جوان ،2العدد ،االجتماعية والتارخيية 

الواقع  ،د. هانية مصطفى محود تنظر:    (2)  الثقاف وحركة  الدينية بني مجود املوروث    ، منظومة املؤسسات 
 https://www.unescwa.org: 25/12/2021متاح على املوقع االلكرتوين االيت ف  ،5ص
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الشك ان من بين ادوار المسجد االجتماعية  -: دور المسجد في الحياة االجتماعية اوال:
والوازع الديني هنا يشمل الوازع الديني   ،(1)هي تقوية الوازع الديني لدى الفرد والمجتمع

واالخالقي اي كل القيم االخالقية التي تكرس او تغرس في النفس البشرية والتي تترجم  
الخارجية،  التأثيرات  طريق  عن  المجتمع  بها  يقوم  وممارسات  سلوكات  الى  وتتحول 

ي تقوية فالحديث عن الوازع الديني هو حديث عن الضبط االجتماعي، ودور المسجد ف
الحفاظ على مقوماته  المجتمع االسالمي من  عوامل الضبط االجتماعي حتى يتمكن 
ومحاربة كل اشكال االنحراف التي يمكن ان يتعرض لها افراد المجتمع، الن االسالم 
نظام ضبط بكل ما تحتويه من عبادات ومعامالت قيم ومبادئ واخالق وآداب، فاألوامر 

 خل ٱُّٱ  من الضبط االجتماعي الذي يمارسه الفرد لذا قال تعالى:والنواهي االلهية تعد نوع  

 ىه  مه  ينجه ىن  من  خن  حن  جن  يم ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

 ٱ.36سورة االحزاب / َّ يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه

لذا فان تقوية الوازع الديني تعد من المهام االساسية للمجتمع، والتي تعني التركيز    
على كل االمور التي تؤدي الى تقوية الضبط االجتماعي، سواء اكان نفسيا من خالل 
االشتغال الفعال والفاعل والحي للضمير او فرديا من خالل االلتزام بأوامر الدين واالنتهاء 

من خالل الضبط االجتماعي الذي يقوم به المجتمع من خالل العادات   عند نواهيه او
  حس  جس مخ  جخ  مح جح  ٱُّٱٱوالتقاليد واالعراف المستمدة من الدين قال تعالى:

 جع  مظ  مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  مسحص خس 
  .45العنكبوت /  َّ  مف  خف  حف جف  مغ  معجغ

 

دار َنضة الشرق للطباعة والنشر    ،1ط ،عمارة املسجد ف ضوء القرآن والسنة  ، ينظر: حممد حسن نويب  (1) 
 .105ص ، 2002 ،القاهرة ، والتوزيع
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  لذا نجد المسجد يعد ميدان مهم للضبط االجتماعي فيركز على المصلين والصالة الن 
 وهي تشتمل على اقوال وافعال مخصوصة معلومة ،(1)الصالة لغة الدعاء او الدعاء بخير

وتكون االفعال واالقوال متعددة من دعاء وذكر ،(2)  بتدأ بتكبيرة االحرام وتنتهي بالتسليمت
واستغفار وقيام وركوع وسجود،وهي فضال عن انها فرض مكتوبا فهي تعد من االعمال 
الصالحة التي لها ثواب واجر عظيم ألنها تهدف الى تحقيق الكثير من المثل واالخالق 

والعبادات تترابط مع ،  (3)فيكفي انها احب العبادات الى الخالق،وضبط السلوك االنساني
يواجه  فيها  المقصر  او  لها  والمخالف  حميدة  واخالق  آداب  عنها  وينتج  المعامالت 

 خروية.بالعقوبات الدنيوية واآل

فالمبادئ العامة التي جاء بها االسالم هدفها االسمى تنظيم الحياة االجتماعية خاصة 
بين افراده وضبط امور فيما يتعلق بالمعامالت التي تحدث داخل المجتمع االسالمي  

المجتمع فيما يخص المعامالت،فالحديث عن الضرورات االساسية لحفظ المجتمع يعني 
الحديث عن الكليات الخمس في الدين االسالمي من حفظ الدين والنفس والعرض والعقل 
والمال، وعدم حفظهم يؤدي الى عدم حفظ المجتمع والسقوط في مجال العقوبات،والتحلي 

على االخالق الحميدة وحفظ النظام العام للمجتمع،حيث يوجد ترابط وتشابك بها يدل  
الديني،حيث  الوازع  لتقوية  الحية  اوالمجاالت  االجتماعي  للضبط  المجاالت  بين  كبير 
يسير المجتمع في كنف الفضيلة ويحقق المجتمع السامي،الذي يهدف الدين ومبادئه  

ت اليه،فالعبادات  واالفراد  المجتمع  المعامالت لوصول  بأحسن  القيام  الى  فالصالة ،رشد 
تحقق  لم  والمنكر  الفحشاء  عن  الصالة  تمنع  لم  والمنكر،فاذا  الفحشاء  عن  تمنع 

 

 . 465ص،14ج،مرجع سابق  ، للمزيد من التفصيل ينظر: مجال الدين ابن منظور األنصاري (1) 
دار  ، 2ط،الفقه على املذاهب االربعة   ،للمزيد من التفصيل ينظر:عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري   (2) 

 )انواع الصالة(. 160ص ،1ج،2003 ، بريوت ، الكتب العلمية 
  ، الرًيض  ، مكتبة العبيكان   ، 7ط  ، الصالة ف القرآن مفهومها وفقهها  ،ينظر: فهد بن عبد الرمحن الرومي  (3) 

 . 17ص ،1996
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الوجهة  وتوجيهها  البشرية  النفس  تهذيب  الى  يسعى  بتعاليمه  االسالم  غرضها،وهنا 
المستدامة التنمية  وتحقيق  الق،الصحيحة  في  نجد  العامةرآولذلك  االصول  والسنة   ن 

هذه  تعد  المجتمع،حيث  شؤون  بتنظيم  تقوم  التي  الضوابط  تعد  التي  الكلية  والقواعد 
الضوابط او الكليات واالصول او المبادئ العامة ثابتة ال تختلف باختالف البيئات وال  
العليا   المثل  وفق  المجتمع  شؤون  تسيير  االسمى  والمكان،هدفها  الزمان  بتغير  تتغير 

ني االلتزام بها بقاء الوازع الديني قائم وحي في نفس وضمير والمبادئ السامية،التي يع
الفرد والمجتمع، فاإليمان وحده الذي تنبت في تربته شجرة االخالق وتنمو في ربوعه  
ازهار الفضائل المثلى والقيم العليا،وقد اثبت الواقع والتاريخ ان االمم من دون اخالق ال  

 . (1) تنهض بعبء جسيم وال تقوم بعمل مبدع 

الى سعادة اآل  ليس فقط الموصل  الدين االسالمي  ينشه  الذي  بل هو    ،خرةفاإليمان 
السبيل ايضا الى سعادة الدنيا التي يسعى ويحرص كل الناس عليها، لذا يعد ضعف 
االيمان من جملة االسباب والعوامل المتظافرة التي تؤدي الى االنحراف او الخروج عن  

ي تؤدي الى الجريمة ومن اهمها على االطالق ضعف خط السير او المنهج الصحيح ا
الوازع الديني، لذا كان للمسجد دور مهم في حماية افراد المجتمع االسالمي من االنحراف 

والجريمة االنحراف  من  ومناعة  بطاقة  الفرد  يمد  ألنه  الجريمة  ،والجريمة،  لغة :الن 
ع  ،(2) الذنب  الجريمةوقد  اإلسالمية  الشريعة  محرم    :رفت  فعل  إتيان  عن  عبارة  بأنها 

هي فعل ما نهى هللا تعالى فمعاقب على فعله أو ترك فعل محرم معاقب على تركه،  
به أمر هللا  ما  الشريف    ،عنه وعصيان  الشرع  بحكم  به  أمر هللا  ما   ، ( 3) أي عصيان 

فالجريمة هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل واجب معاقب على تركه 

 

 .  163ص،1995 ،القاهرة،مكتبة وهبة ، 1ط،االسالم حضارة الغد ،ينظر: يوسف القرضاوي  (1) 
 . 91ص،12ج،مرجع سابق  ، للمزيد من التفصيل ينظر: مجال الدين ابن منظور األنصاري (2) 
من دون سنة    ،دار الفكر العريب   ،اجلرْية   ،اجلرْية والعقوبة ف الفقه اإلسالمي   ،حممد أبو زهرة  ( ينظر:(3) 

   .25-24ص ، طبع
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والجريمة بمفهومها ،(1) ي فعل أو ترك نصت الشريعة على تجريمه والعقاب عليهأو ه
وهي فكرة قانونية يتغير مدلولها بتغير   ،العام هي االفعال التي تضر الفرد والمجتمع معا

لسنة 111من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم    1المادة/  كما نصت ،  الزمان والمكان
عقاب على فعل او امتناع اال بناء على قانون ينص على   المعدل على انه " ال   1969

، كما ان غالبية التشريعات القانونية تحرص على عدم إيراد (2)تجريمه وقت اقترافه "  
تعريف للجريمة،وهذا االتجاه بال شك سديد إذ أن صياغة التعاريف هي غالبا وكما هو  

بعض فقهاء الفقه الجنائي معروف من اختصاص الفقه القانوني، وقد عرف الجريمة  
بأنها" كل نشاط خارجي ايجابيا كان أم سلبيا جرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن  

فهي انواع من المعاصي التي نهى الشرع الحنيف عن فعلها ورتب ،  (3)إنسان مسؤول "  
وضعية ، لذلك تصدى المجتمع لها فسن القوانين ال(4) خروية  آ على فاعلها عقوبة دنيوية و 

الجنائية الجزائية وحدد العقوبات للمخالفين،فضال عن وضع عقوبات اجتماعية للمخالفين  
 .(5)ألعرافها وقيمها المتعارف عليها 

والمسجد كأنموذجا عن المؤسسات الدينية ومن خالل النشاطات التي يقوم بها ألفراد 
خالل التذكير الدائم  المجتمع االسالمي يهذب النفوس ويرشدها الى طريق الخير من  

 

  ، م1977  ، من دون دار ومكان نشر  ،3ط  ، التشريع اجلنائي اإلسالمي  ، ( ينظر: د. عبد القادر عوده(1) 
 . 66ص 1ج
 املعدل.  1969لسنة  111من قانون العقوابت العراقي النافذ رقم  1( تنظر: املادة/(2) 
  ، مطبعة الزهراء  ،1ط   ، النظرية العامة   ، الوسيط ف شرح قانون العقوابت   ، ينظر: د. علي حسني اخللف (  (3) 

الفاضل   257ص  ، 1ج،م1968  ، بغداد  العقوابت  ، ؛ د. حممد  قانون  العامة ف  مطبعة    ، 4ط  ، املبادئ 
   .199ص ،1965 ، جامعة دمشق

دار املنار للطبع والنشر    ،2ط،اثر تطبيق الشريعة االسالمية ف منع اجلرْية   ،ينظر:حممد بن عبدهللا الزاحم  (4) 
 .  14ص ، 1992 ،القاهرة ، والتوزيع

سعدون   (5)  نوري  اجلرْية  ،ينظر:عبدهللا  ارتكاب  ف  املؤثرة  االجتماعية  للعلوم    ، العوامل  االنبار  جملة 
 .    132ص ، 1العدد ،2011،االنبار،منشورات جامعة االنبار للعلوم االنسانية، االنسانية
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بأوامر هللا تعالى وحماية المجتمع من الجريمة واالنحراف، ويعتمد اساسا على امرين  
السياسة الوقائية المتمثلة في اثارة كوامن االيمان في القلوب وغرس الوازع    -هما: اولهما

تتمثل   السياسة العالجية التي  -ا همثانيو   ،الديني في النفوس، وذلك بالتربية االخالقية
الشديد  والزجر  الردع  :  ،(1)والقصاص   في  تعالى   حج   مث  هت  مت  خت ٱُّٱقال 

فإلسالم يكفل لألفراد تحقيق ما    ، 179سورة البقرة/   َّ جخ مح  جح  مج 

 زث  رث  يت ُّ  ينشدوه وما يرجوه ويصل بهم الى سبل السالم، تطبيقا لقوله تعالى: 
 لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث مث 

، الن السالم  16سورة المائدة/    َّيل  ىل  مل  يك  ىك  مك 
والعقل  الضميرو لمجتمع والعالم اسالم الفرد و يشمل االسالم في الحياة كلها  ينشرهالذي 

السالم و السالم مع الحياة  و واالنسانية،    يةوالجوارح والبيت واالسرة والمجتمع واالمة والبشر 
لذي ال تجده البشرية ولم السالم او مع الكون والسالم مع رب العالمين رب الكون والحياة،

الذي هو السالم الحقيقي  تجده يوما اال في االسالم ومنهجه ونظامه وشريعته ومجتمعه  
 .(2) يقوم على عقيدته وشريعته

كما ان التكافل االجتماعي ايضا يعد من اهم المقاصد العامة واالهداف السامية      
لإلسالم، المبنية على مصلحة الجماعة ووحدتها وتماسكها وعلى االخوة االنسانية التي 
تشمل كل ابناء البشر،فاألمة االسالمية كلها جسد واحد يحس احساسا واحدا وما يصيب 

الجميع،وهو ما يتجسد في قول النبي صلى هللا عليه وسلم "  الفرد يصيب ويشتكي منه  
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

 

  ، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع   ،1ط  ،اصول الرتبية االسالمية  ،ينظر:خالد بن حامد احلازمي  (1) 
 . 102ص ،2000 ،املدينة املنورة
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لذلك المسجد يسعى الى غرس كل ما يلزم به االسالم كعبادة ،ف(1) الجسد بالسهر والحمى"  
ة بتقويم الفرد في سلوكه ومواقفه يجب ان تؤدى، فعبادة الصالة والصيام تتصالن مباشر 

بينما عبادتا الزكاة والحج تستهدفان مباشرة   ،من الكفاح والصراع من اجل القيم في الحياة
 . (2) عالقات االفراد بعضهم ببعض في قوتها وتماسكها 

والخالصة ان دور المسجد في تكافل افراد المجتمع اجتماعيا يتجسد في كونه مكان  
كما يتعلم فيه مبادئ الدين االسالمي فيكتسب القيم والممارسات ،  والتقوى للعبادة والصالة  

تفاعل االفراد  يؤدي  ف  ،الحميدة التي في مقدمتها التكافل االجتماعي مع االخرين  الى 
واالخالقي  الوا الروحي  بينهم،نسجام  والتعاطف   فيما  والتراحم  المودة  الى  يؤدي  مما 

 نمية المستدامة.والوحدة ويساهم في عملية تحقيق الت 

للمسجد اثار تربوية يلمسها الفرد في سلوكه منذ -دور المسجد في تربية الفرد :  ثانيا:
نحو   االفراد وتوجيههم  لتربية  تجعله مكانا طبيعيا  والقدسية  فالوقار  االولى،  اللحظات 
ومصدر  تعليمية  تربوية  مؤسسة  فهو  الحنيف،  شرعنا  من  المستمدة  االصلية  التربية 

الروحي والمادي،وهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم وندوة لْلداب، وبوتقة تنصهر   التوجيه
فيها النفوس وتتجرد من عالئق الدنيا وفوارق الرتب والمناصب وحواجز الكبر واالنانية، 
كما انه مكان للتفقه في الدين،فضال عن مكان للتعارف واالخوة بين المسلمين الذي 

تب عليها من محبة ومودة واعانة المحتاج والضعيف وافشاء وما يتر   ،يقوي اواصر االخوة
للقلوب،   الجامعة  الطيبة  والكلمة  اصيل  فالسالم  مقصد  المسلمين  التعارف  على بين 

ألنه يؤدي الى االخوة التي ترتبط ارتباطا وثيقا    ،اختالف تكويناتهم البشرية وواجب بينهم
 

حتقيق حممد فواد    ، صحيح مسلم  ،ينظر: مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري   ،اخرجه االمام مسلم   (1) 
ابب تراحم   ،)كتاب الرب والصلة واآلداب 1999ص  ،4ج  ،بريوت   ،دار احياء الرتاث العريب  ،عبد الباقي 

 (.  2586رقم احلديث  ،منني وتعاطفهماملؤ 
  ، مكتبة وهبة   ،3ط  ،مشكالت االسرة والتكافل   ، الفكر االسالمي واجملتمع املعاصر  ، ينظر: حممد البهي   (2) 

   .وما بعدها 309ص ،1982 ، القاهرة
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االيمان    ،باإليمان قرينة  تنفصل عنه  و فهي  تعالى:(1)ال  قال   جس مخ جخُّ  ، 
 . 10سورة الحجرات /  َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس

فاإلسالم بهذه الوظيفة ال يكتفي بتحديد الفواحش والمنكرات من جهة والطاعات من جهة 
اخرى والتمييز بينهما من جهة ثالثة،انما يدعوا االفراد ويحثهم على االلتزام بالطاعات 
وضرورة تجنب الفواحش والمنكرات،وهذه تؤدي الى انجذاب االفراد نحو العمل الصالح  

يطوره وينميه نحو االفضل، ويبعد المجتمع عن كل ما يضره ويهدد الذي يفيد المجتمع و 
كيانه واركانه االساسية،فهذه السياقات تلعب دورا فاعال في كبح جناح االنحراف والجريمة 
والشر ونشر الفضيلة والفالح في ربوع المجتمع، كما انها تبني شخصية المسلم بناء 

لرصين تؤدي االدوار الوظيفية الملقاة على رصينا محكما، وهي بهذا البناء المحكم وا
النواحي  مختلف  في  وتطويره  المجتمع  تنمية  في  يسهم  سليما  اداء  عاتقها 
التي  االيجابية  القيم  ماهية  تحديد  في  مهمة  وظيفة  تؤدي  الضبط  والمجاالت،فوسائل 

قاية يتوجب على المسلم التمسك بها وماهية القيم السلبية التي ينبغي االبتعاد عنها وو 
 . ( 2) وحماية افراد المجتمع منها 

الهيئات التي تسمى المؤسسات    وهكذا تتكون منظمات المجتمع المدني عموما من 
الثانوية مثل الجمعيات األهلية والنقابات المهنية والعمالية وشركات األعمال والمؤسسات 

التطوعية وجمعيات ة على رأسها والجمعيات المدنية والهيئات  يالخيرية والمؤسسات الدين
حقوق اإلنسان وحقوق المرأة وما شابهها من المؤسسات التطوعية، ويتنامى دور هذه 

 

حممد  (1)  حليمة  د.بن  املسجد    ، ينظر:  "مؤسسة  االجتماعي  السلوك  أتطري  الدينية ف  املؤسسات  دور 
والدراسات   أمنوذجا"  للمؤمترات  ضياء  ف    ،13ص  ،شبكة  االيت   االلكرتوين  املوقع  على  متاح 

25/12/2021 :https://diae.net        . 
املؤسسة    ، ينظر:احسان حممد احلسن   (2)  املتفاعلة بني  العالقة  الديين دراسة حتليلية حول  علم االجتماع 

 .176ص ،2005 ، عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع  ،ط  ،الدينية واجملتمع 

https://diae.net/
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التنمية ال   المؤسسات مع ازدياد الحاجة الى انخراط جهات اضافية في مهام وبرامج 
االقتصادية  االحتياجات  تلبية  عن  ومواردها  واجهزتها  الدولة  قصور  بعد  سيما 

ية للمواطنين، ولما كانت هذه االحتياجات حق من حقوقهم وباتت واالجتماعية والثقاف
االجتماعي االنساني واالستقرار  االمن  لتامين  كان البد من    ،تلبيتها ملحة وضرورية 

الدين والمؤسسات  عموما  المدني  المجتمع  مؤسسات  امام  المجال  ة خصوصا يتوسيع 
 .(1)لبشرية والمادية لتصبح شريكا في عملية التنمية لالستفادة من مواردها ا

ولكن أيضًا ،فالمجتمع المدني هو الذراع األيمن للحكومات ليس فقط في عملية التنمية 
في السعي إلى تعبئة موارد وطاقات معطلة سواء اقتصادية أم بشرية، وإشراك مختلف 
فئات المجتمع في هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها عرضة للعوز والحرمان، وذلك 

العدالة االجتماعية بما يس بالمجتمع في مختلف ميادين تحقيق  به من دور فاعل  هم 
الفقر،والعمل الخيري والديني والثقافي والبيئي واالجتماعي والتعليمي، اذ ان    ومكافحة 

لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة،كما  المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية  
األسر  لدور  مكمل  دورها  تعليمية  ان  إدارات  توجد  حيث  الطفل  بسلوك  االرتقاء  في  ة 

وتربوية تسهم في رفع الوعي بالتنمية لخلق عضو نافع للمجتمع،  كما ان للمؤسسات 
ايضا دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة، اذ تلعب هذه المؤسسات   الدينية وللعلماء

ال من خالل  الناس  توعية  في  كبيرا  دورا  وغيرها  األسبوعية  والمساجد  الخطب  دروس 
عن فضال  المستدامة   والندوات،  التنمية  تحقيق  في  اإلعالم  للمجالس   ،دور  ان  كما 

الشعبية المحلية دورا في المدن والقرى اذ عليها القيام بدورها في خلق التنمية االجتماعية  
 واالقتصادية والسياسية والثقافية في كافة نواحي المجتمع المحلي.

 

 

متاح    ، دور اجملتمع املدين ف حتقيق السالم واالستقرار والتنمية والدْيقراطية  ، ينظر: قتيبة قاسم العرب(  (1) 
 .  https://www.democratiac.de -:2/2020/ 1على املوقع االلكرتوين االيت ف 

https://www.democratiac.de/
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 الخاتمة

   -أوال: النتائج:

المدني  -1 المجتمع  منظمات  إن  الى  تحقيق   عموما  خلصنا  في  دورا جوهريا  تلعب 
التنمية المستدامة وتكمن هذه األدوار في إشراك هذه المؤسسات وخصوصا الدينية منها 

الالحقة يراعي و الن التخطيط الجيد الحتياجات االجيال الحالية  ،  في وضع خطط التنمية
 الفئات االجتماعية في ضوء امكانيات المؤسسة المادية والفنية والبشرية.  التوازن بين

اتضح ان دور المؤسسات الدينية سيكون مشجعا ومساندا لتطبيق القانون وردع كل   -2
احياء   على  يشجع  من  من  السلبيةبعض  االمام    ،الظواهر  من  كل  عاتق  على  فيقع 

مي والقانوني كل حسب موقعه االسهام  والخطيب والواعظ واالعالمي والتربوي واالكادي
 في الحد من الظواهر السلبية في المجتمع. 

مؤسسات المجتمع المدني دور ال يقل اهمية عن  للمؤسسات الدينية و لاتضح ان    - 3
وان مستقبل المجتمع المدني يرتبط بصورة جوهرية بعدة عوامل اهمها ،دور الحكومات 

وا المؤسسات  تلك  الى  الدولة  نشاطها في تطور نظرة  لطبيعة  والتفهم  التقبل  لى مدى 
 المجاالت كافة.

تأكد لدينا جملة وتفصيال ان للمسجد دورا مهما في التنمية المستدامة من خالل   -4
يتعلم فيه مبادئ الدين  ف  دعوته الى توعية الناس من خالل الدروس الخطب األسبوعية

مو االسالمي   في  التي  الحميدة  والممارسات  القيم  االجتماعي يكتسب  التكافل  قدمتها 
بأوامر هللا تعالى  فيهذب النفوس ويرشدها الى طريق الخير من خالل التذكير الدائم 

 وحماية المجتمع من الجريمة واالنحراف. 

 

 



295 
 

 - ثانيا: التوصيات:

المدني   -1 المجتمع  لمؤسسات  الداعمة  واألنظمة  التشريعات  اصدار  بزيادة  نوصي 
الدينية خصوصا بوصفها شريك هاّم وحيوي في تدعيم وإرساء قواعد عموما ولمؤسسات  

التنمية الشاملة، اذ ان هذا المفهوم غير ناضج ومتكامل لدى أفراد المجتمع ومنظماته 
 وألهمية الدور الذي يْمكن أن تقوم به. 

نوصي بوجوب التأكيد على استقاللية مؤسسات المجتمع المدني عموما والمؤسسات   -2
وجعلها بعيدة عن التحزب واالستقطاب غير المشروع بحيث تكون    ، خصوصا  الدينية 

هذه المؤسسات مستقلة ومراقبة آللية عمل الدولة وللصالح العام بحيث نستطيع اعادة 
بنائها على اسس جديدة تنسجم مع االحتياجات االساسية لإلنسان بان يكون لها دور 

 بارز في تحقيق التنمية المستدامة.
نوصي ونؤكد بقوة على مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة االفكار المنحرفة وتصحيح    -3

وذلك عن  ،يديولوجية ألي جماعةال فكرية او االدالالت  للمراقبة  مع الالمفاهيم الخاطئة  
شرح أهداف التنمية المستدامة في المساجد والمدارس والجامعات ب  طريق الجهود المتمثلة
فضال عن    ،إعداد برامج توعوية تثقيفية دينية وتربوية واجتماعية، و والمجتمعات المحلية

للتخلص من   الوطنية  اللحمة  واعادة  االخر  وقبول  النفس  وحفظ  المواطنة  مبدأ  تعزيز 
الطائفية واالرهاب  منا من موقعه مؤتمن على   ،مرض  واحد  يكون كل  ان  وبضرورة 

على المستوى الديني واالخالقي مؤسساتنا الدينية وعلى تطويرها بما يخدم هذه االمانة  
التنمية  تحقيق  في  ونسهم  القادمة  االجيال  الى  تسليمها  من  نتمكن  لكي  والمهني 

 .المستدامة
االهتمام  - 4 على  المساجد  وخصوصا  الدينية  المؤسسات  تشجيع  بضرورة  نوصي 

لهم    من خالل توزيع المالبس واالحتياجات والهدايا  ،اليتامى والعوائل المتعففةو باألطفال  
نفوس  بإدخال  تهممساعد و  في  والسرور  الصدق و   همالبهجة  المتضمن  القيم  غرس 

 حميدة. لمن اجل انشاء جيل واع له دراية دينية وخصا، و واالخالص واالمانة
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 ثبت المــراجــع الـمصادر للدراسة

 القرآن الكريم 

   -ثانيا / كتب الحديث الشريف :

النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فواد عبد الباقي، مسلم بن الحجاج القشيري    -1
 .4دار احياء التراث العربي، بيروت، ج

 -/ كتب الفقه اإلسالمي : ثالثا

علم االجتماع الديني دراسة تحليلية حول العالقة المتفاعلة ، احسان محمد الحسن  - 1
 . 2005 بين المؤسسة الدينية والمجتمع، ط، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،

، دار عالم الكتب للطباعة  1خالد بن حامد الحازمي، اصول التربية االسالمية، ط  -2
 . 2000والنشر والتوزيع، المدينة المنورة، 

،دار الكتب 2عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب االربعة،ط  -3
 .1،ج 2003العلمية، بيروت، 

الجنا   -4 القادر عوده،التشريع  نشر، 3ئي اإلسالمي، طد.عبد  دار ومكان  دون  ،من 
 . 1، ج1977

ط   -5 وفقهها،  مفهومها  القرآن  في  الصالة  الرومي،  الرحمن  عبد  بن  مكتبة 7فهد   ،
 . 1996العبيكان، الرياض، 

، مكتبة الملك فهد الوطنية،  1محمد بن احمد  الصالح،المسجد جامع وجامعة، ط  -6
 . 2000الرياض،
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التربية والتعليم في االسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، محمد اسعد طلس،    -7
 .2012القاهرة، 

، دار نهضة الشرق 1محمد حسن نوبي، عمارة المسجد في ضوء القرآن والسنة،ط  -8 
 .2002للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  

كر العربي، محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، الجريمة، دار الف - 9
 من دون سنة طبع. 

، دار 2محمد بن عبدهللا الزاحم، اثر تطبيق الشريعة االسالمية في منع الجريمة،ط  -10
 . 1992المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 

االسرة    -11 المعاصر،مشكالت  والمجتمع  االسالمي  البهي،الفكر  محمد 
 . 1982، القاهرة ،مكتبة وهبة،3والتكافل،ط

 مديحة محمد ابراهيم،علم االجتماع الديني، من دون مكان وسنة طبع،القاهرة.  -12

 .1995، مكتبة وهبة، القاهرة،  1يوسف القرضاوي،االسالم حضارة الغد، ط -13

 -/ كتب اللغة والمصطلحات والمعاجم : رابعا

الدين  -1 العرب،طجمال  لسان  األنصاري،  منظور  دار  3ابن   ،
 . 14، ج12ج  ،3ج،1414صادر،بيروت،

   -/ الكتب القانونية والعامة : خامسا

، من دون مكان طبع، 2د. اسماعيل  غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق،ط  - 1
 .1982القاهرة،  
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د. سعيد سالم جويلي، المنظمات الدولية غير الحكومية في النظام القانوني الدولي،   -2
 .2002دار النهضة العربية، القاهرة، 

الزهرة فيصل يونس، مرجعيات الفكر التنموي وامتداداتها المعاصرة، دار الوفاء   عبد   -3
 . 2002لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، 

   .1965،من دون مكان طبع، 2لحق،القاهرة،طاعبد الفتاح عبد الباقي،نظرية   -4

واساليب تخطيطها عثمان محمد غنيم،ماجد ابو زنط، التنمية المستدامة، فلسفتها    -5
 . 2007، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1وادوات قياسها، ط

، 1د. علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، النظرية العامة،  ط  -6
 . 1م،ج 1968مطبعة الزهراء، بغداد، 

، مطبعة جامعة دمشق، 4د. محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط  -7
1965 . 

الكلي،ط  -8 االقتصاد  تحليل  معروف،  والتوزيع، 1هوشيار  للنشر  صفاء  دار   ، 
 . 2005،عمان

 -/ البحوث والمقاالت العلمية في المجالت العلمية: سادسا

د. عامر عياش عبد واديب محمد جاسم، دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال   -1
 .6، ع/ 2للعلوم القانونية والسياسية، س حقوق االنسان دراسة قانونية، مجلة تكريت 

عبدهللا نوري سعدون،العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة، مجلة االنبار   -2
 .1، العدد 2011للعلوم االنسانية، منشورات جامعة االنبار للعلوم االنسانية، 
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دي جما  14، ع2علي محمد مختار، دور المسجد في االسالم، سلسلة شهرية، س -3
 .1972االولى، اصدارات دعوة الحق، القاهرة،  

لغرس سهيلة، المؤسسة الدينية : المفهوم واالشكال، جامعة معسكر،مجلة الناصرية    - 4
 . 2012 ،،جوان2للدراسات االجتماعية والتاريخية، العدد 

   -متون القوانين : /سابعا

 . المعدل 1951لسنة  40القانون المدني العراقي النافذ رقم  -1

 المعدل.   1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي النافذ رقم  -2

 .  2010لسنة   12قانون المنظمات غير الحكومية العراقي النافذ رقم -3

 . 1971لسنة   67قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية العراقي رقم  -4

  -المواقع االلكترونية :  /ثامنا

مفهوم    -1 الحياري،  االتي  ايمان  االلكتروني  الموقع  متاح على  الشاملة،  في التنمية 
10 /1 /2020 :-     www.mawdoo3.com  

المستدامة،ص   -2 التنمية  االتي1اهداف  االلكتروني  الموقع  على  متاح  في   ، 
10 /2/2020 :- https://ar.m.wikipedia.org.  

الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة السبعون، قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم    - 3
تحويل   2015العتماد خطة التنمية لما بعد عام    2015ايلول/ سبتمبر    25المتحدة في  

وما بعدها، متاح على الموقع االلكتروني   18،ص 2030عالمنا خطة مستدامة لعام  
 .http:// unctad.org-: 2020/ 10/2في  االتي

http://www.mawdoo3.com/
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طير السلوك االجتماعي "مؤسسة أد.بن حليمة محمد، دور المؤسسات الدينية في ت  -4
ص  والدراسات،  للمؤتمرات  ضياء  شبكة  أنموذجا"  الموقع   متاح،  13المسجد  على 

     .https://diae.net -:2021/ 12/ 25االلكتروني االتي  في 
رانيا فؤاد عبد الحكيم جاد هللا، ورقة عمل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية   -5

/ 10  في، متاح على الموقع االلكتروني االتي  2015/ 12/ 15حقوق الالجئين،الدوحة،
1 /2020 :- www.nhrc-qa.org.     
، متاح على 1سعيد ياسين موسى، دور منظمات المجتمع المدني في التنمية،ص   -6

   .www.zowaa.org -: 2/2020/ 10بتاريخ   الموقع االلكتروني االتي
، متاح على الموقع 1،ص 2016سناء الدويكات، مفهوم التنمية لغة واصطالحا،    -7

    www.mawdoo3.com       -:2/2020/ 1في االلكتروني اآلتي 
المدني في تحقيق الســـــــالم واالســـــــتقرار والتنمية    قتيبة قاســـــــم العرب، دور المجتمع  -8

االتـــــــي الـــــــمـــــــوقـــــــع  عـــــــلـــــــى  مـــــــتـــــــاح   - :1/2/2020فـــــــي    والـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة، 
https://www.democratiac.de.  

ابعادها  -9 مفهومها  المستدامة  التنمية  محمد،  مدحت  النصر،ياسمين  ابو  د.مدحت 
متاح على الموقع   ،66،ص 2017وعة العربية للتدريب والنشر،، المجم1مؤشراتها، ط

    .https://www.academia.edu    :2020/ 10/2في اآلتي االلكتروني
د. هانية مصطفى حمود، منظومة المؤسسات الدينية بين جمود الموروث الثقافي   -10

الواقع، في    متاح  ،5ص   وحركة  االتي  االلكتروني  الموقع   :2021/ 12/ 25على 
https://www.unescwa.org 

 ومن هللا تعالى التوفيق والسداد
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 المقدمة: 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه  
 من سار على نهجه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:أجمعين، و 

فان هللا تعالى قد خلق اإلنسان وجعله خليفة له في أرضه يعّمرها ويحافظ على ما فيها 
من مقّدرات وخيرات، ويتجّنب ما يضر بيئته ويلّوثها، الن هذه األرض وما فيها ليست 

ناك أجيال ذهبت وأجيال ستأتي وكٌل منهم  ا ألحد إنما هي هلل يورثها من يشاء، وه ملكً 
 . يجب أن يسّلمها لْلخر في أحسن حال

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور االلتزام االخالقي في تحقيق التنمية المستدامة، 
تجعل ال ، وآفاق جديدة مكن له أن يؤثر في سيرها ونقلها إلى معان ساميةيوكيف 

الموجودة قائم على الخوف من القانون والعقوبة فقط، إنما  المحافظة على المقّدرات 
كم اإلنسان  تجعل الحرص على التنمية مرتبط بجوانب روحية وأخالقية، إذ تحْ 

ومع   -وهي أهمها -مجموعة من العالقات التي تنظم معيشته: وهي عالقته باهلل
ه حياة  نفسه واآلخر، وعالقته مع بيئته، والضابط الذي يحّسن معيشته ويحقق ل
 كريمة، هو استحضار الجانب األخالقي في جميع األقوال واألفعال

  

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، العبادة، االستدامة، االخالق، المحافظة على  
 البيئة 
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وقد حفلت الشريعة اإلسالمية بتوجيهات وإرشادات متعددة سواء أكان في القران أو السنة 
قمت  وقد  عليها،  والمحافظة  البيئة  رعاية  على  اإلنسان  تحث  المقاصد،  في  حتى  و 

توّضح الجانب االخالقي وتبّين مدى أثره في تحقيق باختيار طائفة من االحاديث التي  
المسلم  االخالقي عند  الجانب  تعزيز  النصوص على  هذه  وترتكز  المستدامة،  التنمية 
التنمية   وتحقيق  بيئته  على  للحفاظ  المستمرة،  اليقظة  من  حالة  في  ضميره  وإبقاء 

 المستدامة.

 مشكلة الدراسة:

ن  آ ا، وتزخر نصوص الوحي من قر ا شرعيًّ وبيئته مطلبً يعد تحسين العالقة بين اإلنسان  
ا، وتحاول هذه ا أخالقيًّ د هذه العالقة وتعطيها ُبعدً وسنة بتوجيهات وإرشادات بديعة، تجوِّّ 

الدراسة تجلية بعض اإلرشادات الواردة في أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم من خالل 
 هذه األسئلة:  ناإلجابة ع 

 الجانب االخالقي؟ ما معنى  .1
 ما هي العالقات التي تحكم حياة اإلنسان؟  .2
 ما هي النماذج العملية ألثر الجانب االخالقي في تحقيق التنمية المستدامة؟  .3

 أهداف الدراسة:

 .بيان معنى الجانب االخالقي  .4
 . معرفة العالقات التي تحكم حياة اإلنسان .5
 تحقيق التنمية المستدامة.اذج التطبيقية ألثر الجانب االخالقي في النم  إيضاح .6
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 أهمية الدراسة: 

ر  براز أثر االلتزام األخالقي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه الميزة ال تتوفَّ إ .7
رت فهي تكون على هيئة غرامات وعقوبات، والحقيقة  ن توفَّ إفي النُّظم الوضعية و 
 نسان إال إذا كان هناك دافع من ذاته. أنه ال يمكن ضبط اإل

 ار عناية السنة النبوية بالعالقات اإلنسانية المتبادلة.إظه .8

 منهج البحث: 
 تقوم هذه الدراسة على المناهج اآلتية:  

التي    النبوية  األحاديث والمواقف  عدد من: وذلك بتتبع  الستقرائيالمنهج ا (1
 . خالقيتبرز الجانب األ 

الواردة، مع   (2 والمواقف  األلفاظ  بتحليل  وذلك  التحليلي:  االستعانة  المنهج 
 . بأقوال أهل العلم

المنهج االستنباطي: وذلك باستنباط الدالالت واستخراج اإلشارات، التي   (3
 خالقي في تحقيق التنمية المستدامة.توضح دور الجانب األ

 خطة الدراسة: (4
 مباحث:   أربعةوقد جعلت الدراسة في مقدمة و 

 وتعريفها، وفيه مطلبين. المستدامة التنمية  تاريخ: األول المبحث 
 خالقي.معنى الجانب األ المبحث الثاني:

 ، وفيه أربعة مطالب.: العالقات التي تحكم حياة اإلنسانلث المبحث الثا
تطبيقات دور الجانب االخالقي في تحقيق التنمية المستدامة من خالل : رابعالمبحث ال

 السنة النبوية، وفيه خمسة مطالب.
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 خ التنمية المستدامة وتعريفهاول: تاريالمبحث األ 

 األول: تعريف موجز بتاريخ التنمية المستدامة وسبب ظهورها   بالمطل

العالمية    الحرب  بعد  االقتصادية  النظرية  في  العام  إطاره  في  التنمية  ظهر مصطلح 
و  آسيا  في  االستقالل  حركات  انطالق  مع  بالموازاة  الدول   إذ فريقيا،  إالثانية،  تكن  لم 

رات الدول المستعمرة دون أي عناية تهتم سوى باستغالل مقدَّ   -المعتدية -ةاالستعماري 
ا ا مستمرًّ قليمي تطورً الصعيد العالمي واإل  لىبالتنمية، ويالحظ المتتبع لتاريخ التنمية ع

ة استجابة للواقع والمشكالت نزلا في مفهومها ومحتواها، وكان هذا التطور بم وواضحً 
 . (1)التي تواجه الشعوب 

تمييز   نهاية أويمكن  منذ  العالم  في  التنمية  ومحتوى  مفهوم  لتطور  رئيسة  مراحل  ربع 
 الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر، وهذه المراحل هي: 

وحتى أوالً  الحرب  نهاية  منذ  المرحلة  هذه  امتدت  االقتصادي:  للنمو  رديف  التنمية   :
التصنيع   استراتيجيةاالعتماد على  ف العقد السادس من القرن العشرين، وتميزت بصمنت

 وسيلة لزيادة الدخل القومي، وتحقيق معدالت نمو اقتصادي سريعة ومرتفعة 

ا: التنمية وفكرة النمو والتوزيع: بدأت بعد المرحلة األولى وحتى منتصف السبعينات، ثانيً 
يأ التنمية  مفهوم  اجتماعيًّا وبدأ  بعًدا  الفقر    خذ  مشكلة  معالجة  على  والبطالة بالتركيز 

 والالمساواة.

ا من منتصف السبعينات وحتى ا: التنمية المتكاملة/الشاملة: امتدت هذه المرحلة تقريبً ثالثً 
الثمانين القرن  سَ ي منتصف  الحياة    ت عَ ات،  جوانب  بجميع  العناية  إلى  الشاملة  التنمية 

 

كلمة، هيئة أبو ظيب للسياحة    . ينظر: برونيل سلفي، التنمية املستدامة رهان احلاضر، ترمجة: مشروع(1) 
، و القصييب، غازي، التنمية..االسئلة الكربى، املؤسسة العلمية  11، ص1االمارات، ط-والثقافة، أبوظيب 
 17، ص 2011، 3عمان، ط -بريوت ودار الفارس- للدراسات والنشر
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االقتصاد  النمو  وليس زيادة معدالت  السكان،  إلى تحسين حياة  ي والمجتمع، وتسعى 
 فحسب.

المستدامة  رابعً  التنمية  على أ ا:  يصحو  العالم  بدأ  السابقة  المراحل  بعد  المستديمة:  و 
ضجيج المشكالت البيئية الخطيرة التي باتت تهدد أشكال الحياة فوق كوكب االرض، 
وتمخضت الجهود الدولية عن مفهوم جديد للتنمية المستدامة، فقد أنشأت الجمعية العامة 

رأستها غرو   1983"المفوضية العالمية للبيئة والتنمية" المستدامة عام  المتحدة    لألمم
هارلم بروتالند وسميت "مفوضية بروتالند"، وكان المفهوم قد تبلور أول مرة في تقرير 

اسم   يحمل  والذي  اللجنة  المشترك"هذه  الرئيس 1987عام    "مستقبلنا  السبب  فكان   ،
 .(1)ممارسات البشرية في سبيل التنميةالبيئية الناجمة عن ال المشكالت لظهورها 

 المطلب الثاني: تعريف التنمية المستدامة وأبعادها: 

"التنمية   بــأنها  المستدامة  التنمية  المشترك  مستقبلنا  تقرير  حاجات   التيعّرفت  تلبي 
، واقتصر على هذا (2)مقبلة على تحقيق حاجاتها"الالحاضر دون المساس بقدرة االجيال  

 التعريف.

 

اسة نظرية ف  . هذه املراحل مستفادة من: أبو زنط وغنيم، ماجدة وعثمان، التنمية املستدْية: در (1) 
،  150-149، ص2006، 1، ع12االردن، م-املفرق - املفهوم واحملتوى، جملة املنارة، جامعة ال البيت

 بتصرف
، من إصدرات اجمللس  1987. تقرير مستقبلنا املشرتك، الصادر عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام (2) 

 69عامل الكتب، ص الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، الناشر: دار
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وتهدف التنمية المستدامة إلى التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية من خالل ثالثة أبعاد 
 . (1) نظمة: نظام حيوي للموارد، ونظام اقتصادي، ونظام اجتماعيأأو 

 خالقي: معنى الجانب األثانيالمبحث ال

الســــــــــــــلوك وطريقــة  رة، أي طراز  خالق نظــام من العمــل من أجــل الحيــاة الخيِّّ ن األإ  
ــانً التعامل مع الغير أيًّ  ــلوك جماًدا ما أا كان أم حيوانً ا كان هذا الغير، إنســـــ ، ويكون الســـــ

تجـاه هـذا الغير بنـاء على مكـانتـه في الكون ومســــــــــــــؤوليـاتـه التي يجـب أن ينهض بهـا،  
ا من  ا لما وضــــعه له خالقه من أهداف في هذه الحياة، والنظام األخالقي ليس جزءً ووفقً 

ســـــــــالم وروحه الســـــــــارية في جميع  خالق هي جوهر اإلنظام اإلســـــــــالم العام، بل إن األ
 .(2)اسالم إلى أي شيء تنطلق من فلسفته الخلقية أساسً جوانبه، فنظرة اإل

"قوة فطرية تجعل المرء يشـــعر بالرضـــا إذا ســـلك   :ويمكن تعريف الجانب األخالقي بأنه
 .ر عنه أيضا بالضمير أو الوجدانويعبِّّ  (3)طريق الخير، وبالندم إذا سلك طريق الشر"

من حديث أبي ثعلبة الخشـــني رضـــي هللا  -  لى ذلك أشـــار صـــلى هللا عليه وســـلم بقولهإو 
ِه  : "-عنه ك ن  ِإَلي  ــ  ث م  َما َلم  َتســــــ ، َواإلِ  َقل ب  ِه ال  ، َواط َمَأَن ِإَلي  س  ِه الَنف  َكَنت  ِإَلي  ــَ ِبرُّ َما ســــــ ال 

 

. تركماين، عبدهللا، التنمية املستدامة واالمن االنساين ف العامل العريب، ف "االتصال والتنمية املستدامة  (1) 
، نشر بدعم من جامعة  1،2009االردن،ط -ف الوطن العريب،حترير: صاحل ابو اصبع دار الربكة، عمان 

 35فيالدلفيا، ص
 48-47، ص1973، 1االجتاه االخالقي ف االسالم دراسة مقارنة، ط. ًيجلن، مقداد، (2) 
 288. االجتاه االخالقي ف االسالم، ص(3) 
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، َوَلم  يَ  س  ت ونَ الَنف  تـَاَك ال م ف  ، َوِإن  َأف  َقلـ ب  ِه ال  ـقال المـناوي: "ألـنه ســــــــــــــبحـاـنه    (1)"ط َمِئَن ِإَلـي 
 (2)فطر عباده على الميل إلى الحق والسكون إليه وركز في طبعهم حبه"

ل على الرقـابـة الـذاتيـة، فقـد ال تشــــــــــــــكـل التعليمـات  وبـالتـالي فـإن الجـانـب األخالقي يعوِّّ 
ــادات   ــه،  والعقوبات رادعً واإلرشــــــ ا أمام كثير من الناس، إال إذا كان لديه رادع من نفســــــ

ا داخل جســــــــــم  ا صــــــــــالحً مكوناتها، ويجعله عضــــــــــوً   ليمنعه من االعتداء على البيئة بك
خالقي في التنمية المســــــــــتدامة، ال بد من معرفة حتى يظهر دور االلتزام األو   المجتمع،

 اآلتي: بحث ، وهذا ما سأبحثه في المًماو العالقات والروابط التي تسود الحياة عم

 المبحث الثاني: العالقات التي تحكم حياة اإلنسان

"يالحظ أن عالقات التنمية المســــــــــتدامة تقتصــــــــــر على معالجة نوع واحد من العالقات 
نســـان بنفســه  وبقية الكائنات في البيئة، وتهمل عالقة اإل  باإلنســـاننســـان  وهي عالقة اإل

ــائدة هو الذي يبرز  :  نســــــــــان بخالقه ســــــــــبحانه وتعالىوعالقة اإل "فتنظيم العالقات الســــــــ
ــم الباحث   ــتدامة، وبناء على ذلك يقســــــــ الجانب األخالقي وأثره في تحقيق التنمية المســــــــ

 العالقات على النحو اآلتي:

 ن مع هللا سبحانه وتعالى: عالقة اإلنسا المطلب األول:

ــفي جانب الوكالة  ترتكز هذه العالقة من ناحية تنموية على محور الخالفة، فهي تضــــــــــ
 عليـها من  ، وتجـعل من المســــــــــــــلم أميـنا على جميع الثروات ووكياًل وًماعلى األرض عم

قبل هللا تعالى، وإذا سـيطر هذه التصـور على ذهنية المسـلم، أصـبح قوة موجهة لسـلوكه 

 

(: رواه  2/558وغريه، وقال املنذري ف الرتغيب والرتهيب ) 17742. أخرجه أمحد ف مسنده برقم (1) 
 أمحد إبسناد جيد

- شرح اجلامع الصغري، مكتبة االمام الشافعي. املناوي، عبدالرؤوف بن اتج العارفني، فيض القدير (2) 
 (. 3/217، )1987، 3الرًيض، ط
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ا يفرض عليه االلتزام بالتعليمات والحدود المرســومة من قبل هللا عز وجل، ا صــارمً وقيدً 
ي َجَعلَُُكأ  ﴿قال تعالى:   (1)ا بإرادة الموكل والمستخلفكما يلتزم الوكيل والخليفة دائمً  ِ َوُهَو اَّله

لَُوُكأ ِِف  يَِيبأ ٍض َدَرجَ اٍت ل َق بَعأ ُُكأ فَوأ ض     َ ِض َوَرفََع بَعأ َرأ ِحي  َخََلئَِف اْلأ هُه لَغَُفور  ره ن 
ِ
ِيُع الأِعقَ اِب َوا َِ هَك  نه َرب 

ِ
﴾   مَ ا أ ًَتُكأ ا

 [.١٦٥]األنعام: 

ن افتقار أدبيات التنمية المسـتدامة لهذه العالقة التي تضـبط بقية العالقات "يدفعنا إلى إ
التشــــــــــكيك في إمكانية تطبيق التنمية المســــــــــتدامة في المجتمع االنســــــــــاني فوق كوكب 
االرض في ظل إهمال هذه العالقات، وبالذات عالقة االنســـــان بخالقه ســـــبحانه وتعالى  

الذي من خالله يمكن    -لضــــــابط الرئيس والســــــبيل الوحيد ا-هذه العالقة هي    ألنوذلك  
ضــــمان عالقة رشــــيدة وعقالنية بين االنســــان وأخيه االنســــان من جهة، وبين االنســــان  

 (2).وبقية المخلوقات االخرى في البيئة من جهة أخرى وبدونها ال يمكن ذلك"

 عالقة اإلنسان بنفسه: المطلب الثاني:

ة، وهو الذي من أجله وجدت التنمية وهو الفاعل األول بما أن اإلنسان هو هدف التنمي
في هذه البيئة فال بد من إظهار عالقة اإلنســـــــــان بنفســـــــــه وكيف يجب أن تكون، فهذه 
العالقة أسـاسـية في عملية تحقيق التنمية المسـتدامة، ألنه ال يمكن تحقيق أي تقدم دون 

التخلف، ويحـاول الـباحث  وجود فرد لديه الحـالة النفســـــــــــــــية التي تعيـنه على نفض غـبار  
 هنا وضع بعض المقّومات التي تضبط عالقة الفرد الساعي للتنمية مع نفسه: 

ــبب وجوده على األرض ومهمته في : اإلحســـــاس الواجبأوالا  ــعر ســـــ ــتشـــــ : وهو أن يســـــ
ــيء، عن عبد  ــب على كل شـــ ــيحاســـ ــلى هللا    عمارتها، وأنه ســـ هللا بن عمر قال: قال صـــ

 

، 1991-1411لبنان،- . ينظر: الصدر، حممد ابقر، اقتصادان، دار التعارف للمطبوعات، بريوت(1) 
 .534ص
أبو زنط وغنيم، ماجدة وعثمان، التنمية املستدْية من منظور الثقافة العربية االسالمية، جملة دراسات    .(2) 

 26، ص2009، 1، ع36االردن، م-العلوم االدارية، عمان
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لُّك م  َمسـ  عليه وسـلم: " ، ويوجه ابن حجر هذا الحديث (1)"وٌل َعن  َرِعَيِتِه...ؤ ك لُّك م  َراٍع، َوك 
توجيها بديعا فيقول: "قوله كلكم راع يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا فالجواب 

كان راعيا لجوارحه وحواســـــــه   ،له أحد راع باعتبار حتى ولو لم يكن    ،أنه مرعي باعتبار
 (2)ألنه يجب عليه أن يقوم بحق هللا وحق عباده"

وهي الرغبــة الــداخليــة والــدافعيــة نحو االنجــاز والتنميــة، فتحقيق الرقي   ا: اإلرادة:ثــانيــا 
المجاالت يحتاج إلى حالة نفســـــــــية تســـــــــودها اإلرادة القوية والموجهة،   جميعوالتقدم في  

ٌر  َعن  َأِبي ه َري   ، َخي  ِمن  ال َقِويُّ َلَم: »ال م ؤ  ِه َوســـــَ َلى هللا  َعَلي  ول  هللِا صـــــَ َرَة، َقاَل: َقاَل َرســـــ 
َتِعن   َفع َو، َواســــ  َ  َعَلى َما َين  ِر ٌر اح  ِعيِف، َوِفي ك لٍ  َخي  ِمِن الضــــَ َوَأَحبُّ ِإَلى هللِا ِمَن ال م ؤ 

ءٌ  ي  اَبَو شـَ ، َوِإن  َأصـَ ل  َلو  َأنِ ي َفَعل ت  َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكن  ق ل  َقَدر   ِباهلِل َواَل َتع َجز  ، َفاَل َتق 
َطانِ  َتح  َعَمَل الَشي   (3)"هللِا َوَما َشاَء َفَعَل، َفِإَن َلو  َتف 

فالحديث يرســـــــــخ معتقدات ايجابية ترســـــــــم صـــــــــورة المؤمن المقّدر لذاته، ويعزز اإلرادة  
 والبناء.والعزيمة نحو التنمية 

تتعدد دالالت الرضا تبعا للعالقات السائدة في الحياة، والمراد هنا هي   ا: الرضا:ثالثا 
حالة السالم الداخلي والتوافق مع الذات التي يعيشها اإلنسان مع نفسه، بما يمكنه من  

التنمية المستدامة تكمن في أن المسلم يكون   مليةالعيش بسعادة، وقيمة الرضا في ع
لى وعلى سنة نبيه، وإذا ابتعد عنه فانه يتخبط وال ا إذا سار وفق منهج هللا تعاراضيً 

 

 .893. صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة ف القرى واملدن، حديث رقم (1)
،  1379فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار املعرفة، . ابن حجر العسقالين، امحد بن علي، (2) 
(2/381 .) 
. صــــــــحيح مســــــــلم، كتاب القدر، ابب األمر ابلقوة وترك العجز واالســــــــتعانة اب  وتفويض املقادير له،  (3)

 34حديث رقم
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  َعن أَْعَرَض  َوَمنْ ﴿، قال تعالى: يكون في حالة نفسية تمكنه من القيام بدوره الفاعل
ْكرِّي  يَشةً  َلهُ  َفإِّنَّ  ذِّ  [ 124: طه]   ﴾أَْعَمىٰ  اْلقَِّياَمةِّ  َيْومَ   َوَنْحُشُرهُ   َضنًكا َمعِّ

ا  ا من المرء تجاه نفسـه، بأنه يجب أن يكون سـاعيً المقومات تمثل التزاما أخالقيًّ   هذهإن 
ــية األجر   ــار الدائم لقضــ ــتحضــ ــه واآلخرين مع االســ ــعاد نفســ ــتدامة إلســ إلى التنمية المســ
والثواب، كما أنها تســـــــاعد على تكوين عالقة توافقية بين اإلنســـــــان ونفســـــــه، تمكنه من  

 التقدم والبناء الحضاري.معرفة قيمته في مسيرة التنمية، وبالتالي يندفع نحو 

 ا: عالقة اإلنسان مع أخيه اإلنسان:ثالثا 

ِلم وَن ِمن   الم  "هللا بن عمرو قال: قال صلى هللا عليه  عن عبد  ِلم  َمن  َسِلَم الم س  س 
عدم األذى   بين الناس أساسهافالعالقة  ،(2) الناس"- في رواية -و (1) ِلَساِنِه َوَيِدهِ 

واالحترام وأن تسود حالة من السلم المجتمعي بين الناس تقوم على النظام األخالقي  
الذي طرحه اإلسالم، وغياب هذا النظام األخالقي الضابط في المجتمع يقوده إلى 
الظلم، الذي يمنع من أن تسير الغرائز اإلنسانية في مساراتها الصحيحة فتتصادم، 

ضعيف، وال تتحقق العدالة وتختل الموازين، وال توضع األشياء  وعندها يأكل القوي ال
نَاُُهأ  ﴿ (3) :في مواقعها الصحيحة، فينهار المجتمع من منطلق سنة الهالك لَكأ َ الأُقَرٰى َأهأ َوِتِلأ

ا ِعد  وأ ا َظلَُموا َوَجَعلأنَا ِلَمهأِلِكهِم مه  [ 59: الكهف]  ﴾لَمه

 

 

 

 11، صحيح البخاري، كتاب االْيان، ابب أي االسالم أفضل، حديث رقم (1)
 بسند صحيح. 7086مسنده برقم . أخرجها أمحد ف (2)
،  2. ينظر: عبداجمليد حمسن، االسالم والتنمية االجتماعية، املعهد العاملي للفكر االسالمي، ط(3) 

 140، ص2000
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 البيئة:ا: عالقة اإلنسان مع رابعا 

خلق هللا تعالى جميع المخلوقات بصورة حسنة، فالتصرف بهذه المخلوقات ال يكون إال  
ــورة   ــان وقبل أن يقوم بأي خطوة ال بد أن يعرف هذه الصـ بإذنه وفق أمره ونهيه، فاإلنسـ

ــ ــها، ويسـ ــنة، وأن يعلم األوامر والنواهي التي تخصـ ــؤال الذي هو ُأس أالحسـ ــه السـ ل نفسـ
أذن هللا بهذه العمل؟، وهذا الســؤال يلخص الرؤية اإلســالمية لقضــايا  هذه العالقة، هل ي

 .(1)التنمية

َرارَ قال صــلى هللا عليه وســلم: " فقد  َرَر َواَل ضــِ هذا الحديث أصــل في عملية  ف، (2)"اَل ضــَ
التعـامـل مع البيئـة وعـدم تلويثهـا وإهـدار مواردهـا ومنع االعتـداء على كـل مـا فيهـا، فـأي 

 بجميع أبعاد التنمية ليس من اإلسالم في شيء.فعل يلحق ضررا 

ا على تنظيم الوجه المادي والظروف  لم يكن التشــــــــــريع اإلســــــــــالمي األخالقي مقتصــــــــــرً 
نــه نفــذ إلى أعمــاقــه الفكريــة إالطبيعيــة للمجتمع كمــا هو في المنــاهج الوضــــــــــــــعيــة، بــل  

الدافع الذاتي )  والروحية، وســــــــــعى إلى التوفيق بينهما، وذلك باعتماد مبدأ المزج ما بين
، والـناظر إلى غـاـلب المحـاوالت التي تقوم بهـا المنظمـات والهيـئات (3)والعـامـل األخالقي(

الـدوليـة من أجـل تحقيق التنميـة المســــــــــــــتـدامـة ومكـافحـة التلوث، يجـدهـا تفتقر إلى البعـد 
األخالقي، في ظل العنصـرية وتزايد سـباق التسـلح بين القوى العظمى، وإغراق الشـعوب 

 

. عمر، د. إبراهيم امحد، فلسفة التنمية رؤية اسالمية، املعهد العاملي للفكر االسالمي، مكتب  (1) 
 39، ص1989، 1اخلرطوم، ط

، منها ابن ماجة ف  -ال جمال لذكرها كلها–مشـــــهور له رواًيت متعددة مرســـــلة ومرفوعة    هذا حديث  .(2)
ــننه برقم   ــننه    2341و2340ســــــــ والطرباين ف املعجم األوســــــــــط برقم    4539و3079والدارقطين وف ســــــــ

ــاً"، ونقل املناوي ف فيض  1033 ، وأورد النووي ف األربعني النووية وقال: " وله طرق يقوي بعضـــــها بعضـــ
( عن العالئي قوله: " للحديث شـواهد ينتهي جمموعها إىل درجة الصـحة أو احلسـن احملتج 6/431قدير)ال
 به"
 64. فلسفة التنمية رؤية اسالمية، ص(3) 
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اإلنسان 

البيئة اإلنسان  نفسه  عالىهللا سبحانه وت

ــات ه إلى عدم وجو بالقروض والفوضــــى، كل ذلك مردُّ  ــياســ ــبط الســ د معيار أخالقي يضــ
 والخطط التنموية.

 

 

 

 

 

 (: العالقات التي تحكم حياة اإلنسان1شكل رقم)

ـــتداـمة من   المبـحث الـثاـلث: تطبيـقات دور الـجاـنب االخالقي في تحقيق التنمـية المســـــــ
 خالل السنة النبوية

 المطلب األول: تقوى هللا 

الجانب الروحي واالخالقي، لذلك فإن التقوى هنا  ا بين  بالنظر إلى ما سبق نجد تالزمً 
ا للعالقات السابقة، فقد روى سهل ابن  تحمل داللة أخالقية عند التعامل مع أي أحد تبعً 

من شدة الجوع - ببطنه   هأن النبي صلى هللا عليه وسلم مر ببعير َلِحق ظهر الحنظلية:  
فارك-والعطش المعجمة!  البهائم  هذه  في  هللا  "اتقوا  وِكلوهافقال:  صالحة،  اي -بوها 

 (1)."صالحة -اتركوها

 

وغريهم، عن سهل ابن   3394وابن حبان ف صحيحه برقم  17625. أخرجه أمحد ف مسنده برقم (1) 
 . "اسناده صحيح 966احلنظلية، قال النووي برقم 
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أي خافوا هللا في هذه البهائم التي ال تستطيع أن تتكلم أو تشكو جوعها وعطشها، فإذا  
 ( 1)أردتم ركوبها، فتعهدوها بالعلف حتى تتهيأ لما تريدونه منها

ل تغوص ، ب-الحيوان-  فالسنة النبوية هنا ال تدعوك إلى احترام هذا الجزء من البيئة
إلى ما هو أعمق من ذلك فتراعي الفطرة التي وجدت عليها حيث أنها ال تتكلم وال تشكو، 

ن  تقوى يتعزز الجانب األخالقي، ألاله نحو التصرف السليم معها، فعند استحضار  فتوجَّ 
 التقوى والضمير أمر وجداني ذاتي، وهذا ما تسعى إليه أدبيات التنمية المستدامة. 

 الثاني: المسؤولية الفردية المطلب 

، فهذه (2)"وكلكم مسؤول عن رعيته..  كلكم راعٍ عن ابن عمر قال صلى هللا عليه وسلم: "
األ وااللتزام  المسؤولية  لتحمل  نبوية  من  دعوة  ُوجد  التي  الواجبات  تجاه   ا جلهأخالقي 

ند المسلم نسان ومنها التنمية المستدامة، ومما يسهم في تعزيز المسؤولية الفردية عاإل
سلمي قال: قال رسول هللا صلى تعرضه للمساءلة الفردية يوم القيامة: عن أبي برزة األ

ال تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم هللا عليه وسلم: "
سئلة ، فهذه األ(3)"فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أباله

حساس بالمسؤولية، فاهلل منحك العمر والعلم والمال والجسم حتى تقوم بعمارة تضبط اإل
عظم  رض واستدامة التنمية، ونقلها إلى من هم بعدك، وكل هذا يحقق المقصد األ األ

 وهو: العبودية. 

 

 ( بتصرِّف1/125. فيض القدير )(1) 
 . سبق خترجيه (2) 
 وقال هذا حديث حسن صحيح.  2417. أخرجه الرتمذي ف سننه برقم  (3) 
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ا تجاه ما فالمسؤولية تشعر كل فرد بأنه عضو فاعل في عملية التنمية، وملتزم أخالقيًّ 
لها إلى ف سلبي من قبله يؤدي إلى تراكم هذه التصرفات، وتحوُّ يحيط به، وأي تصر 

 مظاهر اجتماعية. 

 المطلب الثالث: المسؤولية االجتماعية 

تتناول المسؤولية االجتماعية جوانب متعددة من العالقات داخل المجتمع، وتهدف إلى: 
اإل والمجتمع  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  الجماعي  الجهد  بخصو تعزيز  صيته سالمي 

التنمية   في  تؤثر  أن  االجتماعية  للمسؤولية  يمكن  كيف  ولكن  وثيقة،  أواصر  تربطه 
 المستدامة؟

خالقي بين المجتمع والبيئة جاء في قوله صلى هللا عليه إن أروع تشبيه لحالة االلتزام األ
مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها: كمثل وسلم فيما رواه النعمان بن بشير قال: "

م استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفلها قو 
وا على من فوقهم، فقالوا: لو أن ا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم  إذا استقوا من الماء مر 

ذوا على أيديهم نجوا،  خنؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعا، وإن أ
 (1)"ونجوا جميعا

على: بالمصلحين والمنظمات الساعين إلى التنمية ويمكن هنا أن نشبه القوم الذين في األ
 المستدامة وحماية البيئة. 

والسفينة هي   لون سير التنميةوالقوم الذين باألسفل: هم الذين يعتدون على البيئة ويعطِّّ 
 راتها. رض ومقدَّ األ

 

 2493ستهام فيه، حديث رقم . صحيح البخاري، كتاب الشركة، ابب هل يقرع ف القيمة واال(1) 
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ض، بترك أهل الفساد يستمرون في خالقي تجاه االر فإذا ترك أهل االصالح التزامهم األ
مراض ثة وانتشار األتدمير البيئة وإفساد المجتمع كان ذلك سبيل الحياة البائسة والملوَّ 

والجهل والفقر، وإذا منعوهم بتوعيتهم، وتعليمهم ونشر األفكار السليمة بينهم أدى ذلك 
 إلى نجاة الجميع. 

، وذلك وًمانساني عمود المجتمع اإل يجب أن تس  -الواردة في الحديث -إن حالة السفينة  
 بالتكاتف والتعاون بين الجميع، حتى يتسنى تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة. 

 المطلب الرابع: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مر بالمعروف والنهي عن المنكر المعنى الحقيقي لاللتزام األخالقي، وهو آلية  د األيجسَّ 
تطبيقية تسهم في إلغاء المظاهر السلبية السائدة أو توجيهها، ويخدم التنمية المستدامة 

 أبعادها. جميعب

من عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "
رأى منكم منكراا فليغي ره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلو 

 (1)"االيمان أضعف

المؤمن مدعو التخاذ موقف إيجابي من التغيير والتنمية، فهو مطالب بتزكية   فاإلنسان
ا للدرجات المذكورة في ، ومدعو إلى العمل لتغيير المنكر وتعميم المعروف تبعً نفسه أوالً 

الحديث، وهذه الدرجات تشير إلى آلية التغيير السليمة التي تبدأ بموقف فكري عقلي 
بها التغيير، ثم يلي ذلك   كون ما هو مطلوب تغييره وعلة ذلك، والكيفية التي ي   يحدد 

خرين به، ليتعاون الجميع على إحداثه وانتشاره، وافتقاد هذه اآللية يورث الدعوة إلقناع اآل

 

 78. صحيح مسلم، كتاب االْيان، برقم (1) 
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اإل  ضعفً االجتماع  ووهنً نساني  اإلا  رؤية  تكون  وهكذا  اسالم  ا،  ]دعوة   لتغييرإلى 
 .(1)للتعمير[

نكر النبي صلى هللا عليه وسلم على الصحابة في أمن السنة فقد    ابيئيًّ   اوذجً نمبوصفه  و 
وا حادثة الحمامة التي فجعت بأوالدها، وأمرهم بإعادتهم إليها: " دُّ من َفَجَع هذه بولدها؟ ر 

 (2) ."ولدها إليها

التنمية، حين  ا من شخصية المسلم على   جزءً ويظهر أثر االلتزام بهذه الفريضة التي تعدُّ 
نعلم أن المشاريع االقتصادية في القرية أو المدينة صغيرها وكبيرها ال تنجح إال إذا 
ُدعمت بآراء أصحاب الخبرة، وتقويمهم للخطأ، وتصويبهم لالنحراف، وتصحيحهم لسير 
المشروع من البداية، وأن المجاملة على حساب المصلحة العامة من أعظم أسباب فشل 

 ( 3) ا.وعجزههذه المشاريع 

 المطلب الخامس: الرفق 

 

شواغل فكرية، دار  - صدقي، عمران ال طغيان، جتددان احلضاري وتعمري العامل. الدجاين، أمحد  (1) 
 بتصرِّف 154-153، ص1994مصر، -املستقبل العريب، القاهرة

وقال هذا حديث صحيح   7599واحلاكم ف املستدرك برقم   2675. أخرجه ابو داود ف سننه برقم  (2) 
 االسناد ومل خيرجاه. 

ألسس العقائدية واالخالقية ف االسالم، مؤمتر االسالم والتنمية، مجعية  الكيالين، ابراهيم زيد، ا .(3) 
 36-35، ص1992االردن، نُشر عام -، عمان29/9/1985-28الدراسات والبحوث االسالمية، 

 بتصرِّف
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، فأي مورد حتى (1) االستمرارية مع مراعاة التأني والرفق  -لغة–ن من معاني االستدامة  إ
و إسراف، حتى يبقى أق في التعامل معه، واستعماله دون مبالغة يستدام ال بد من الترفُّ 

 ا.مستدامً 

مكانً  الرفق  واسعً ويأخذ  واألخالا  القيم  منظومة  في ا ضمن  أساس  وهو  االسالمية،  ق 
" عنها:  عائشة رضي هللا  ترويه  فيما  وسلم  عليه  قال صلى هللا  لذا  المسلم  يا تعامل 

عائشة! إن هللا رفيٌق يحبُّ الرفق، وي عطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، وما 
إن الرفق ال يكون وعنها أيضا قال صلى هللا عليه وسلم: "  (2) "ال يعطي على ما سواه

 .(3)"في شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه

ويلّخص أثر خلق الرفق في التنمية المستدامة في "أن أساس التنمية يجب أن ينطلق 
 (4).من معاملة موضوعات التنمية برفع الضرر عنها"

 النتائج:

إن الجانب الخلقي هو قوة فطرية تدفع نحو الخير وتصرف عن الشر، ويؤدي  .1
 حالة االلتزام تجاه ما يحيط باإلنسان. إلى 

نات   .2 تعد عالقة اإلنسان بربِّه األساس في تعامل المرء مع ما يحيط به من مكوِّ
 بيئية، ثم عالقته مع نفسه، وبعد ذلك مع الناس والبيئة. 

ب  ثر الجانأالتي تبين  النبوية    ص بمجموعة من النصو   ميةتزخر الشريعة اإلسال .3
 التنمية المستدامة. األخالقي في عملية تحقيق
 

ه،  1414، 3لبنان، ط-. ينظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت(1) 
(12/212 ) 
 77م، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب فضل الرفق، حديث رقم. صحيح مسل(2) 
 78. املصدر السابق، حديث رقم (3) 
 41. فلسفة التنمية رؤية اسالمية، ص(4) 
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التنمية المستدامة: تقوى هللا،   .4 النبوية األخالقية التي تسهم في  التطبيقات  من 
 المسؤولية الفردية، المسؤولية االجتماعية، الرفق.

يعّد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر نموذجا حيًّا لمراعاة االسالم، لمصالح   .5
البيئة المحيطة على أساس المصلحة ورفع  اآلخرين، ومعاملة جميع مكونات  

 الضرر.

 التوصيات:

 تكثيف البحث في الجانب الروحي واألخالقي وأثرهما في التنمية المستدامة. .1
اإلسالمية   .2 البالد  في  المستدامة  للتنمية  الواقع  أرض  على  تطبيقات  إيجاد 

 االسالمي.وإخراجها من دائرة التنظير إلى التطبيق، وفًقا للنموذج 

 والحمد هلل رب العالمين
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  المفهوم في نظرية دراسة : المستديمة التنمية وعثمان، ماجدة وغنيم، زنط أبو
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الحمُد هلل الذي خلق اإلنسان ؛ ليكون خليفًة في األرض ، وكلفه بتعميرها ، وتحسين  
بيئتها معتمًدا على ما وضعه فيها من استعداد للتحسين ، فاستجاب مِّن بني اإلنسان  

 َمن استجاب، وقصر َمن قصر . 

تضمنان  صالًة وسالًما ي  -صلى هللا عليه وسلم  -والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا  
 االنصياع إلى من أرسله . 

 وبعد ،،،،                                  

 قضية البحث .  

ثالثة    فيتصنيفها    نايمكنوالتي  يشتمل ديُننا اإلسالمي على موضوعات بحثية متعددة  
 أقسام: 

: وتشمل األمور التي يجب أن يؤمن بها المسلم بقلبه . فهي   القسم األول : العقيدة
 ( .   البحث العقديالجانب النظري أو الفكري من اإلسالم . ويدرسها ) 

الشريعة  : الثاني  العملي من    القسم  الجانب  فهي   . والمعامالت  العبادات  وتشمل   :
 ( .  البحث الفقهياإلسالم . ويدرسها ) 

: وهي الفضائل التي يجب على المسلم أن يتحلى بها . فهي   القسم الثالث : األخالق
   ( .  البحث األخالقيالجانب النفسي . ويدرسها ) 
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الجذع   تشريعية هي  أحكام  ، ومن  " مكوٌن من عقيدة هي األساس  فديُننا اإلسالمي 
المبني على هذا األساس ، ومن أخالق هي الثمار التي ُتجنى من هذا األساس ومن  

   (1) "  ذاك الجذع

ُيعُد ميدان البحث في قضايا العقيدة من أشرف ميادين البحث وأجلها ؛ ألنه يتعلق باهلل و 
وجوده ، وصفاته ، وأسمائه ، وأفعاله ،  وكذلك البحث في األنبياء والمرسلين    –تعالى    –

ببيان ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقهم ، وكذلك البحث في اليوم اآلخر وما 
 يتعلق به .  

في كنف القرآن الكريم ؛ فالمتدبر   – كغيره من العلوم اإلسالمية    –  وقد نشأ علم العقيدة
تمعن في سوره يقف على أن القرآن الكريم تضمن منهًجا واضًحا في آلي القرآن والم

عرض قضايا العقيدة ومسائلها وقد أتفق على هذه الحقيقة جمهور العلماء من كافة 
 المذاهب اإلسالمية .  

بقضايا    منذ نشأته  -المعني بقضايا العقيدة ومسائلها    –هذا وقد ارتبط البحث العقدي  
وكان  ، اإلسالمي  واقع الواقع  من  مستمدًة  العقدي  البحث  عالجها  التي  المشكالت  ت 

المسلمين وقضاياهم وتحدياتهم ؛ إذ تصدى البحث العقدي لمواجهة التحديات الفكرية  
 والسياسية واالجتماعية التي واجهت المجتمع اإلسالمي . 

ضايا وألجل االستدالل على واقعية البحث العقدي منذ مراحله األولى أذكر عدًدا من الق
 صلٌة بواقع المسلمين :    –وقت ظهورها  –العقدية التي كان لها 

 

  ، 1طـ  ، دار احلرم للنشر والتوزيع   ،24صـ    ، أ.د/ حممد سامل أبو عاصي  ، أشعريٌّ أان " مداخل ومسائل "(1)  
       .م2021
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: لم يكن البحث فيها بعيًدا عن واقع المسلمين ، وإنما كان رًدا   فقضية الصفات اإللهية
والطاعنين في  المسلمين من بعض مخالفيهم  التي وردت على  الشبهات  على بعض 

 عقيدتهم .  

عقيدة إليها بالبحث إال بعد انتشارها بين أفراد المجتمع : لم يتوجه علماء ال  وقضية القدر
 اإلسالمي . 

نتيجًة لما ُأثير حولها من خالف   –أيًضا    –: كان البحث فيها    وكذلو قضية اإلمامة
 ونزاع .  

إلى أن البحث العقدي منذ نشأته مرتبط بواقع المسلمين وحياتهم    ونخلص مما سبق
أقصد :   –رار البحث العقدي في هذه الخاصية  وقضاياهم . وال شك في ضرورة استم 

  – في العصر الحاضر كما كان مرتبًطا منذ نشأته بواقع المسلمين    -خاصية  الواقعية  
 وقضاياهم .  –وقتئٍذ 

( كواحدٍة من أهم القضايا المعاصرة في الوقت الراهن    التنمية المستدامةوتأتي قضية )  
؛ تلك األهمية التي وجهت كليَة أصول الدين بالقاهرة إلى أن تجعلها موضوًعا لمؤتمرها  

( والذي يندرج   التنمية المستدامة في الفكر اإلسالميالدولي الثالث وذلك بعنوان )  
البحث من المحاور البحثية والتي يأتي هذا البحث المقترح تحت عنوان )    تحته عددٌ 

( والذي يندرج تحت موضوعات العقدي المعاصر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة  
المستدامةمحور )   التنمية  أهداف  تحقيق  في  وأثرها  اإلسالمية  ، وتتبين    (  العقيدة 

 أهمية هذا البحث فيما يلي : 

 :   أهمية البحث

 تتضح أهمية البحث في نوعين من األهمية هما :  

 أهمية عملية واقعية .  -2أهمية علمية معرفية .         - 1
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وتتضح األهمية العلمية المعرفية لهذا البحث في تعرضه لنسق معرفي ديني على قدر  
 كبير من األهمية أال وهو علم العقيدة .   

 للبحث فتتضح فيما يلي :  أما بالنسبة لألهمية العملية الواقعية
 محاولته التعريف بمفهوم البحث العقدي ، وأهميته ، وموضوعاته .   -1
 محاولته التعريف بالتنمية المستدامة ، وخصائصها ، ومجاالتها ، وأهدافها .  -2
محاولته تقديم تصور مقترح لتفعيل دور البحث العقدي المعاصر في تحقيق التنمية    -3

 المستدامة . 
 :  ئلة البحثأس

 يحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :  
 ما دور البحث العقدي المعاصر في تحقيق التنمية المستدامة ؟           

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية : 
 ما مفهوم البحث العقدي المعاصر ؟ وما أهميته ؟ وما موضوعاته ؟  -1
 لتنمية المستدامة ؟ وما خصائصها ؟ ومجاالتها ؟ وما أهدافها ؟  ما مفهوم ا -2
التنمية   -3 تحقيق  في  المعاصر  العقدي  البحث  دور  لتفعيل  المقترح  التصور  ما 

 المستدامة؟ 
 أهداف البحث : 

 يهدف البحث إلى ما يلي :  
 التعريف بمفهوم البحث العقدي المعاصر ، وبيان أهميته ، وموضوعاته .  -1
 التعريف بمفهوم التنمية المستدامة ، وبيان خصائصها ، ومجاالتها ، وأهدافها .  -2
التنمية   -3 تحقيق  في  المعاصر  العقدي  البحث  دور  لتفعيل  مقترح  تصور  تقديم 

 المستدامة. 
 
 
 



328 
 

 :   منهج البحث
وذلك  ؛  الوصفي  المنهج  على  البحث  اعتمد  ألهدافه  وتحقيًقا  البحث  لموضوع  نظًرا 

في دراسة الحقائق الراهنة والمتعلقة بطبيعة ظاهرة ما ، أو موقف معين ، أو    ألهميته
    (1)قضية معينة . 

 :  خطة البحث
 في الخطوات البحثية التالية :   –إن هللا تعالى   –هذا البحث   مسينتظ

 .   منهجه ، خطته أهدافه ، أسلئته ،  : وتشمل قضية البحث ، أهميته ، مقدمة 
 ( .  وضوعاتالم –  هميةاأل –األول: البحث العقدي المعاصر ) المفهوم المبحث 

 األهداف ( – خصائص والمجاالتال –المبحث الثاني: التنمية المستدامة ) المفهوم  
الثالث: مقترح  المبحث  التنمية  ل  تصور  تحقيق  في  العقدي  البحث  دور  تفعيل 

 . المستدامة
 قائمة بالفهارس .ثم : وتشمل : نتائج البحث ، توصياته ، خاتمة

 
 المبحث األول 

 البحث العقدي المعاصر
 الموضوعات (  –األهمية   –) المفهوم 

 مقدمة :  
يهدف المبحث األول من هذا البحث الحديث إلى التعريف بالبحث العقدي المعاصر ،  

ال البحث  المتبعة في  المناهج  بيان مجاالته ، وأهم  وبناًء على هدف هذا  ثم  عقدي . 
 المبحث فإنه سينتظم في المطالب اآلتية : 

 : مفهوم البحث العقدي المعاصر .   المطلب األول

 

دار النهضة   ، ، القاهرة145صـ   ،أمحد كاظم ، جابر عبد احلميد ، الرتبية وعلم النفسمناهج البحث ف (1)  
   .م  1984العريب  
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 : أهمية البحث العقدي المعاصر .   المطلب الثاني
 : موضوعات البحث العقدي المعاصر .  المطلب الثالث

 وتفصيل هذه المطالب على النحو التالي :
 : مفهوم البحث العقدي المعاصر.  المطلب األول 

يتكون مصطلح ) البحث العقدي المعاصر ( باعتباره مصطلًحا رئيًسا في عنوان هذا 
 المعاصر .   –العقيدة  –البحث على ثالثة مصطلحات هي : البحث 

وحتى نتمكن من تعريف مصطلح ) البحث العقدي المعاصر ( يتوجب علينا بيان معنى  
كل مصطلح من مكونات هذا المصطلح الرئيس على حده ، ويلي ذلك التوصل إلى 
 تعريف إجرائي لمفهوم مصطلح ) البحث العقدي المعاصر ( . وذلك على النحو التالي: 

 أوالا : التعريف بمصطلح ) البحث (.
 ويتضمن تعريف ) البحث ( في اللغة واالصطالح : 

 تعريف ) البحث ( في اللغة : -أ
؛ وذلك  (1)من الفعل " بحث " بمعنى  " التفحص والتفتيش "  لفظة البحث مأخوذة لغةا 

ألن الباحث حينما ُيكلف بعمل بحث فإنه يقوم بسؤال المتخصصين ويتقصى الحقائق 
ما يتصل بموضوعه ، ويتتبع باهتمام بالغ المجاالت   الجزئية والكلية ، ويفتش عن كل

 واألنشطة التي تمده بالمعلومات . 
 تعريف ) البحث ( في االصطالح :  -ب

جاء في التعريفات للجرجاني : " البحث اصطالًحا : اثبات النسبة اإليجابية أو السلبية 
  (2) بين الشيئين بطريق االستدالل " 

بالعلمي  البحث  صف  و  والتقصي   ؛  وقد  السؤال  أن   " في  تتمثل  حقيقة  على  لتتأكيد 
والتتبع ال تكون هذه األمور بطريقة عشوائية وبال هدف ، وإنما وفق نظام   والتفتيش 

 

        . طبعة شركة ومكتبة مصطفى البايب احلليب  ، 36صـ   ،اجلرجاين  ، التعريفات (1)  
         . 36صـ   ،اجلرجاين  ، التعريفات (2)  
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توضيح   إلى  الوصول  أجل  ، من  متعمقة  متأنية  ونظرات   ، مدروسة  كامل وخطوات 
الحقائق ،  الغامض والتعرف على العالقات بين األسباب والمسببات ، وكشف أستار  

  ، الظواهر  وتفسير   ، األفكار  مسار  وتعديل   ، الناقص  تعريف  وإكمال  يمكننا  وبذلو 
: التتبع والتفتيش والتقصي المبني على أسس علمية لموضوٍع ما ؛ البحث العلمي بأنه 

بغية الوصول إلى ما يتصل به من حقائق ، وكشف ما فيه من أسرار ، وتوضيح ما 
  (1)فيه من تناقض ، وإكمال ما فيه من نقص . "  فيه من غموض ، وتعديل ما
" محاولة الكتشاف المعرفة ، والتنقيب عنها ، وتنميتها ،   وي عرفه بعض الباحثين بأنه 

بذكاٍء  ثم عرضها عرًضا مكتماًل   ، ونقٍد عميٍق   ، دقيٍق  بتقٍص  وتحقيقها   ، وفحصها 
   (2) وإدراٍك ؛ لتسير في ركب الحضارة العالمية ، وتسهم فيه إسهاًما إنسانًيا حيا . " 

 تتوفر فيه السمات التالية :    ولكي يكون البحث في المستوى المطلوب البد أن
 : وهذا يعني تناول موضوع غير مطروق ؛ بهدف اإلضافة العلمية .   االبتكار)أ(

أو تناول موضوع ُدرس من قبل ، وتقديمه بطريقة جديدة ، وبأسلوب مبتكر ، وباضافات 
 وآراء وتجارب لم تكن في التناول السابق .  

الموضوع)ب(   أجزا  وحدة  بتماسك  وتتحقق  الرؤية :  ثم   ، التناقض  من  وخلوه   ، ئه 
 الواضحة ، والتتبع المنهجي الدقيق . 

: وال تتحقق إال بخلو البحث من المبالغات ، وأساليب المدح والذم ،   الموضوعية )ج(  
واالنتقاص من آراء الغير ، والتعصب واتباع الهوى ، وهذا يتطلب قيام البحث على 

 في التعرف على الحقائق والتعامل معها .  النقد البناء ، واألمانة ، والحيدة

 

البحث(1)   املنطق احلديث ومناهج  األنور حامد عيسى   ، نظرات ف  الطباعة    ، 97صـ    ،أ.د/ حممد  دار 
          .م1989 -هـ 1409 ،1طـ  ، احملمدية

  - هـ  1399 ، 2طـ  ، دار الفكر   ،11صـ   ، عبد الرمحن صاحل – حلمي حممد  ، املرشد ف كتابة األحباث(2)  
           .م1979



331 
 

: وتعدد المصادر والمراجع   االعتماد على المصادر األصلية ثم المراجع الثانوية)د(  
 أمر هام إلمداد البحث بالمادة العلمية الثرية .  

: وهو عمٌل علمٌي يميز البحث   توثيق المادة العلمية والتعريف بالمصادر والمراجع)ه(  
غ  عن  والتعريف العلمي  الدقة  على  التوثيق  يشتمل  أن  يجب  لذا  ؛  البحوث  من  يره 

 بالمعلومات المتوفرة عن المصدر والمرجع .  
 ، وسالسة األسلوب ، وبيان الغاية .  العمق مع وضوح األفكار)و( 
وعالمات الترقيم ؛ ألنها تساعد كثيًرا على فهم األفكار   اإللتزام بقواعد اللغة واإلمالء)ز(  

  (1) في البحث .  الواردة
 ثانياا : التعريف بمصطلح ) العقيدة (.  

 ويتضمن تعريف العقيدة في اللغة واالصطالح : 
 تعريف العقيدة في اللغة : -أ

العقيدة في اللغة مأخوذه من العقد وهو العهد والربط سواء كان في األمور الحسية أو  
: " عقد : العين والقاف والدال أصٌل واحٌد يدلُّ جاء في معجم مقاييس اللغة  المعنوية .  

ّدةِّ ُوثوق  وَعَقدت ،   من ذلك َعْقد البِّناء  ،  ، وإليه ترجُع فروُع البابِّ كلها  على َشدٍّ وشِّ
وَعَقد قلَبه على ،    ، وهو الَعْقد ، والجمع ُعقود   ،  وعاَقدته مثل عاهدته   أعقِّده َعْقداً الحبلَ 

    (2). "  : َثَبتَ  ، واعَتَقد اإلخاءُ  َصُلب   واعَتَقد الشيءُ  كذا فال َينزِّع عنه ،
وأصُل اشتقاقات هذه المادة في اللغة : " هو " الَعقُد " بمعنى : اإلحكام والتوثيق والتأكيد 
، ومن هنا قيل : عقد اليمين ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، فإذا قيل انعقد قلبه على 
َنها فيه بصورة ال   اإليمان بقضية ما : أفاد ذلك ثبوت هذه القضية في قلب الُمعتقِّد وتمكُّ

 ل النقيض . تقب

 

   .100صـ  ، د عيسىأ.د/ حممد األنور حام ، نظرات ف املنطق احلديث ومناهج البحث(1)  
   . دار الفكر   ، بريوت   ،90:  86صـــ    4جــــ    ، حتقيق عبد السالم هارون   ، معجم مقاييس اللغة البن فارس(2)  
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ونالحظ أن المعنى اللغوي للفظ " العقيدة " يُدلُّ على ثبوت االعتقاد في القلب وتمكنه  
منه ، بغض النظر عن َمنشأِّ هذا االعتقاد ومصدره ، فسواء كان االعتقاُد اعتقاًدا حقيقًيا  

    (1) أو اعتقاًدا باطاًل فإنه ُيسمى " عقيدة " في الُعرف اللغوي . "  
 ف العقيدة في االصطالح : تعري  -ب

الجانب النظري الذي يطلب العقيدة اصطالًحا بأنها : "    (2)شلتوت  محمود  الشيخ  ُيعرف  
    (3) . "ا ال يرقى إليه شك وال تؤثر فيه شبه  وقبل كل شيء ، إيمانً يمان به أوالً اإل

 

هـ 1440  1طـ  ،طبعة جملس حكماء املسلمني  ،  15  –  14صــ    ،أ.د/ أمحد الطيب  ، مقومات اإلسالم(1)  
      . م2019 /
 1310شوال    6م ( : وثلد ف )  1963  – م  1893هـ /  1383  -ه1310الشيخ حممود شلتوت )  (2)  

وبعد أن أُت   ،م ( ببلدة " منية منصور " مركز " إتياي البارود " حمافظة " البحرية "1893إبريل    23هـ /  
م ( وكان ترتيبه األول  1906هـ /  1324حفظ القرآن وجتويده التحق ِبعهد األسكندرية الديين ف عام )  

م ( وف العام التايل لتخرجه  1918هـ /  1336ه حىت انل شهادة " العاملية " عام )  طوال سنوات دراست
  – واحًدا من نبهاء مدرسة اإلمام حممد عبده    – رمحه هللا    – وكان    ، ُعني مدرًسا ِبعهد األسكندرية الديين

هـ 1376اختري ف عام )  و   ، ُعني مراقًبا عاًما ملراقبة البحوث والثقافة اإلسالمية ابألزهر الشريف  ، -رمحه هللا  
ربيع األول سنة    29وتوىل مشيخة األزهر الشريف ف )    ، م ( مستشارًا ملنظمة املؤمتر اإلسالمي1957  /

وقام بتقدمي استقالته من مشيخة   ،م ( وكان أول من للقب ابإلمام األكرب1958أكتوبر  13هـ / 1378
  ، م ( وما لبث أن أصابه املرض 1963أغسطس سنة    6هـ /  1383ربيع األول سنة    16األزهر ف )  

ديسمرب سنة    13هـ /  1383رجب سنة    27وتوف بعد مخسة أشهر من تقدْيه االستقالة وذلك ف )  
منهج القرآن    ، اإلسالم عقيدة وشريعة   ، مقارنة املذاهب  ،م ( ومن أهم مؤلفاته : فقه القرآن والسنة 1963

راجع ف ترمجته : الشيخ   . وغري ذلك من املؤلفات القيمة  ، أة القرآن واملر   ، القرآن والقتال  ، ف بناء اجملتمع
دار السالم للطباعة والنشر  طبعة    ،60:    43صـ     ،د/ حممد عماره  ،شلتوت إماٌم ف االجتهاد والتجديد

   . والتوزيع
  - هـ  1421  ،2طــ     ،ط دار الشروق   ،9صـ ـ  ، اإلمام األكرب حممود شلتوت  ، اإلسالم عقيدة وشريعة (3)  

   .م2001
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: " والعقيدة بهذا المعنى اإلسالمي ال تنطبق إال    (1)ويقول األستاذ الدكتور أحمد الطيب  
على العقيدة الصحيحة فقط ، والبد فيها من شرط الجزم والثبات في الُمعتقد ؛ حتى  
، وهو ما  االعتقاد  فيها صحة  ُيشترك  ، كما  والوهم  والظن  الشك  تتميز عن حاالت 

ة ونفس األمر ، وهو شرط ُيعبرون عنه بـ" مطابقة الواقع " أي : ُمطابقة االعتقاد للحقيق
يُن بها كثيٌر من الناس . وهكذا تتميز العقيدة  ُيَميُِّّزها عن المذاهب واآلراء الباطلة التي َيدِّ

 في اإلسالم بأنها : 

 اعتقاد جازم .              مطابق للواقع .                 ناشئ عن دليل .     

     (2) معرفة اليقينية . " وهذا هو االعتقاد الحق ، والعلم الصحيح ، وال

 

م ف قرية " الُقرنة "  1946اإلمام األكرب أ.د/ أمحد الطيب : ُولد فضيلته ف السادس من يناير ف عام  (1)  
ووسط أسرٍة عريقٍة ذات تقالبد    ،نشأ ف بيت تصوٍف وعلمٍ   ، إحدى قرى مدينة األقصر ف صعيد مصر 

العقيدة   ، وأعراف أصيلة الدين مث ختصص ف قسم  التحق بكلية أصول  التعليم األزهري إىل أن  تدرج ف 
وحصل على درجة    ، ُعني فضيلته معيًدا ف نفس العام الذي خترج فيه  . م 1969والفلسفة وخترج فيه عام  

مث حصل على درجة العاملية " الدكتوراه " عام    ، م1971  التخصص " املاجستري " ف العقيدة والفلسفة عام
عمل ابلعديد من    .م1988مث واصل نتاجه العلمي إىل أن حصل على درجة األستاذية عام    ،م  1977

 9/    27م حىت 2002/  3/  10وُت اختياره مفتًيا للدًير املصرية اعتبارًا من   ، جامعات العامل اإلسالمي
وتـُوِّ ج    .م2010/    3/    19م حىت  2003/    9/    28جلامعة األزهر اعتبارًا من  مث ُعني رئيًسا    .م2003  /

من مؤلفات فضيلته    ،وال زال فضيلته قائًما ِبهام منصبه حىت اترخيه   ،م2010شيًخا لألزهر الشريف عام  
مباحث الوجود واملاهية من كتاب املواقف " عرض   –: اجلانب النقدي ف فلسفة أيب بركات البغدادي  

  – مدخل لدراسة املنطق القدمي    – مباحث العلة واملعلول من كتاب املواقف " عرض ودراسة "    – اسة "  ودر 
   . مقومات اإلسالم  –حديث ف العلل واملقاصد   –نظرات ف فكر اإلمام أيب احلسن األشعري  

فريج حممد عبد   ، راجع ف ترمجة فضيلته : اإلمام األكرب أ.د/ أمحد الطيب وتقرير عقيدة أهل السنة واجلماعة
   . م2020هـ / 1441 ،1طـ  ، طبعة جملس حكماء املسلمني ، 50:   27صــ   ،العليم

       .16صــ   ، أ.د/ أمحد الطيب  ،مقومات اإلسالم (2)  
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ولنا نالحظ أن العقيدة في اإلسالم ُترادُف اإليمان ، والقرآن الكريم ُيعبر عن العقيدة بـ " 
اإليمان " ، كما ُيعبر عن الشريعة بـ " العمل " وذلك في الكثير من اآليات الكريمة مثل 

  (1) چ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ىچقوله تعالى : 

 ثالثاا : التعريف بمصطلح )المعاصر(.   
: من العصر الذي هو : الدهر والحين . جاء في مقاييس اللغة   المعاِصر في اللغة-أ

تعالى   –" العين ، والصاد ، والراء ، أصول ثالثة صحيحة ، والعصر هو الدهر قال هللا  
، ومن معانيه : " الزمن الذي    (3) "      (2)     چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ:    -

ُينسب إلى ملٍِّك ، أو دولٍة ، أو تطوراٍت طبيعية ، أو اجتماعية ، ُيقال : عصر الدولة 
العباسية ، عصر الكهرباء ، عصرة الذرة ، العصر القديم ، العصر الحديث ، وهكذا ." 

(4)    . 
لم أجد تعريًفا  :  من خالل تتبعي لمعاني المصطلحات    المعاِصر  في االصطالح  -ب

ر " إال أنني يمكنني القول بأن االستخدام االصطالحي لكلمة  محدًدا لمصطلح " ُمعاصِّ
ر هو الكائن في العصر الُمعاش.  ر " ليس بعيًدا عن المعنى اللغوي فالمعاصِّ  " ُمعاصِّ

 وبناٍء على ما سبق :  
يمكننا التوصل إلى تعريف ) البحث العقدي المعاصر ( بأنه عبارة عن جهود الباحثين  
المتخصصين في علم العقيدة في عرض موضوعات العقيدة ودراستها وتدريسها كتابًة 

 ومشافهًة وذلك في العصر الحاضر الذي نعيشه.  
 

 

    . (  107اآلية )  ،سورة الكهف (1)  
          .(  2 –  1اآلًيت )  ،سورة العصر (2)  
           .340صـ  –  4جـ  ، ابن فارس ، مقاييس اللغة(3)  
        . م2004 -هـ 1425 ،4طـ   ، مكتبة الشروق  ،604صـ   ،جممع اللغة العربية  ، املعجم الوسيط(4)  
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 المطلب الثاني : أهمية البحث العقدي المعاصر:  

ال يفقد موجباته في كل زمان وفي أي وأهميتها ، حديث الحديث عن العقيدة اإلسالمية 
فإن بقاء الدين    مَّ ذلكم أن العقيدة اإلسالمية هي قوام الدين وقاعدته ، ومن ث   ؛مكان  

 .   اإلسالمي في بقائها ، وقوته في قوتها ، وصحته في صحتها

، فإن    ونبض الحضارة اإلسالميةالقوية ،  وإذا كان اإلسالم هو عماد الحياة اإلسالمية  
،    تكون هي منطلق قوة الحياة اإلسالمية ،  بوصفها عماد اإلسالم  ،  العقيدة اإلسالمية  

المتفاعلة الفاعلة  اإلسالمية  الشخصية  بناء  لذا  وأساس  العقيدة   ؛  بأمر  االهتمام  كان 
بي   اإلسالمية ودفاعً ا وتصحيحً انً ،  إلى هللا ا وحراسةً ا  الدعوة  واجبات  أوجب  ، هو من 

، وأحق ما يستحق لصيانة اإلسالم ، فالحديث عن عقيدة اإلسالم إذن هو حديث   تعالى
    (1).  الساعة وحديث كل ساعة ، وحديث الصراع بين الحق والباطل

وُيعُد ميدان البحث في قضايا العقيدة من أشرف ميادين البحث وأجلها ؛ ألنه يتعلق 
، وصفاته ، وأسمائه ، وأفعاله ،  وكذلك البحث في   – تعالى  – بالبحث في وجود هللا  

األنبياء والمرسلين ببيان ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقهم ، وكذلك البحث في 
   اليوم اآلخر وما يتعلق به .

والبحث في قضايا العقيدة اإلسالمية له ثمرات منشودة ، ُتبيين لنا أهمية البحث العقدي  
     (2)ومن بين تلك الثمرات التي ينشدها الباحثون في العقيدة ما يلي : 

ٱ   ٻ     چالعقيدة هي األساس في تمام االستقامة بين العبد وربه ، قال تعالى :  -1 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

 

حبث منشور    244ـ    243صــ    ، أ.د /  أمحد عبده محوده اجلمل  ،قضاًي ف ظالل العقيدة اإلسالمية   (1) 
 م. 1991-هـ 1412ف اجمللة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة ابلزقازيق، العدد الثالث،  

        . 26 – 25صـ     ،أ.د/ حممد سامل أبو عاصي  ، أشعريٌّ أان " مداخل ومسائل "(2)  
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وعن سفيان بن عبد هللا الثقفي ، قال : قلت يا رسول هللا   (1)   چٺ  ٿ           ٿ   
  - : قل لي في اإلسالم قواًل ، ال أسأل عنه أحًدا بعدك . قال   -صلى هللا عليه وسلم  -

 .  (2) : ) قل آمنت باهلل ثم استقم (  -صلى هللا عليه وسلم 

العمل الصالح على اإليمان ، من ذلك قوله   –عز وجل    –وفي آيات كثيرة عطف هللا  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چتعالى :  

 - صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي    وعن أبي هريرة      (3)    چ   ٺ  ٺ  ٺ    ٺ
قال : ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن باهلل 

   (4)واليوم اآلخر فلُيكرم جاره ، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فلُيكرم ضيفه . ( 

  والعمل الصالح هما نتيجة لسالمة االعتقاد.ومن هنا نتبين أن االستقامة على أوامر هللا

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چالعقيدة هي الشرط في قبول األعمال ، قال هللا تعالى :    -2

والنصوص الهادية إلى أن   ( 5)     چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ
اإليمان الصحيح شرٌط في قبول األعمال الصالحة كثيرة يزخر بها بيان هللا ، وتستفيض 

 بها السنة المتمتعة بالحجية . 

 

         . (  30اآلية )  ، سورة فصلت(1)  
حديث رقم    – ابب جامع أوصاف اإلسالم    – كتاب ) اإلْيان (    –صحيحه  أخرجه اإلمام مسلم ف  (2)  
 (38  ) .          
          .(  3 –  1اآلًيت )  ،سورة العصر (3)  
ولزوم    ، ابب احلث على إكرام اجلار والضيف  – كتاب ) اإلْيان (   –أخرجه اإلمام مسلم ف صحيحه (4)  

          . ( 47ديث رقم ) ح –الصمت إال عن اخلري وكون ذلك كله من اإلْيان  
          . (  19اآلية )  ،سورة اإلسراء (5)  
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العقيدة اإلسالمية هي التي ُتجيب اإلنسان عن األسئلة الكلية الكبرى : من أين جاء   -3
 لمصير المحتوم ؟  ؟ ولماذا جئ به إلى هذه الحياة ؟ وإلى أين ا

 العقيدة الصحيحة هي التي تحمي اإلنسان من الزيغ والزلل والشبهات .   -4

 ( 1) بما ذكره اإلمام محمد عبده   وأختم هذا المطلب الخاَ ببيان أهمية البحث العقدي
تعالى   –حيث قال : " والغاية من هذا العلم القيام بغرٍض ُمجمع عليه ، وهو معرفة هللا  

عما يستحيل اتصافه به ، والتصديق   –تعالى    –بصفاته الواجب ثبوتها له ، مع تنزيهه    –
على وجه اليقين الذي تطمئن إليه النفُس اعتماًدا على الدليل ، ال    –تعالى    –برسله  

لتقليد حسبما أرشدنا إليه الكتاب ، فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما استرسااًل مع ا
بين أيدينا من ظواهر الكون ، وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه تحصياًل لليقين بما هدانا  
إليه ، ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال األمم في األخذ بما عليه آباؤهم ، وتبشيع  

  ( 2). " ما كانوا عليه من ذلك 

 

حممد عبده بن حسن خري  م( :    1905  -  1849ه =    1323  -  1266)األستاذ حممد عبده  (1)  
ولد ف شنرا    ، هللا، من آل الرتكماين: مفيت الدًير املصرية، ومن كبار رجال اإلصالح والتجديد ف اإلسالم

  ، وتصوف  ،وتعلم ابجلامع األمحدي.بطنطا، مث ابألزهر ،)من قرى الغربية ِبصر( ونشأ ف حملة نصر )ابلبحرية( 
وشارك    وعمل ف التعليم، وكتب ف الصحف وال سيما جريدة )الوقائع املصرية( وقد توىل حتريرها.  ،وتفلسف 

م وسافر    1881ه    1299نُفي إىل بالد الشام سنة  أشهر للتحقيق، و   3ف مناصرة الثورة العرابية، فسجن  
وعاد إىل بريوت  فاشتغل    ، إىل ابريس فأصدر مع صديقه وأستاذه مجال الدين االفغاين جريدة العروة الوثقى

وتوىل منصب القضاء، مث ُجعل مستشارًا    ، ه  1306ومُسح له بدخول مصر، فعاد سنة    ،ابلتدريس والتأليف 
ه( واستمر إىل أن توف ابإلسكندرية، وُدفن ف    1317تًيا للدًير املصرية )سنة ف حمكمة االستئناف، فمف
   . م2002 ،15ط   ،دار العلم للماليني ، بريوت   ،252، صـ 6جــ  ، القاهرة.  األعالم للزركلى

  ، اهليئة العامة لقصور الثقافة  ، تصدير د. عاطف العراقي  ، 24صـ    ،رسالة التوحيد  ، الشيخ حممد عبده(2)  
           .م2000
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 المطلب الثالث : موضوعات البحث العقدي المعاصر. 

يحظى البحث في علم العقيدة بنصيب كبير من الشرف ال يدانيه فيه علٌم آخر ؛ نظًرا 
لشرف موضوعات بحثه إذ يتعلق البحث في علم العقيدة بالبحث فيما يجب وما يجوز 

المرسلين ، وكذلك البحث في وفي حق األنبياء و   –تعالى    –وما يستحيل في حق هللا  
 .   -صلى هللا عليه وسلم  -السمعيات التي أخبر بها الرسول 

ومن ذلك يتبين لنا أن موضوعات البحث العقدي تتمثل في البحث في القضايا الرئيسة 
 المهمة في العقيدة اإلسالمية وتشتمل على ثالثة أقسام هي : 

، وصفاته ، وأسمائه ،   -تعالى    –هللا  : وتتعلق بالبحث في وجود    مباحث اإللهيات- 1
 وأفعاله من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل .  

: وتتعلق بالبحث في األنبياء والمرسلين من حيث ما يجب وما   مباحث النبوات  - 2
 يجوز وما يستحيل في حقهم . 

: وتتعلق باألمور الغيبية التي ال يمكن الوصول إلى إداركها   مباحث السمعيات  –  3
صلى هللا عليه  - عن طريق العقل المحض ، وإنما نعرفها بإخبار الصادق المصدوق  

 .     -وسلم
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 المبحث الثاني 
 التنمية المستدامة 

 األهداف ( –األبعاد  –) المفهوم 
 تمهيد: 

يهدف المبحث الثاني من هذا البحث إلى الحديث إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة 
، ثم بيان خصائصها ، ومجاالتها ، واألهداف التي تسعى لتحقيقها  . وبناًء على هدف 

 هذا المبحث فإنه سينتظم في المطالب اآلتية :  
 : مفهوم التنمية المستدامة .   المطلب األول

 : خصائص ومجاالت التنمية المستدامة .  يالمطلب الثان
 : أهداف التنمية المستدامة .   المطلب الثالث

 وتفصيل هذه المطالب على النحو التالي :
 المطلب األول : مفهوم التنمية المستدامة.  

: مأخوذة من نمو الشئ بمعنى الزيادة والكثرة  . ُيقال : " َنَمى َنْميا وُنمّيا    التنمية لغة
   (1): زاد وكثر . "   ونماء

وعليه فإن التنمية في اللغة تعني : الزيادة والكثرة واالرتفاع ، سواء أكانت في أمر مادي 
 قابل للقياس أم في أمر معنوي يمكن مالحظته بالتأمل والتفكر . 

ا  :  والتنمية اصطالحا
ُتعرف التنمية بأنها: " الجهود التي ُتبذل ؛ إلحداث سلسلة من التغيرات وذلك لزيادة قدرة 

  (2)األفراد على استغالل الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن " 

 

             . املكتبة التوفيقة ،326صـ   ،14جـ  ، ابن منظور ،لسان العرب (1)  
             .م1978 ، مكتبة لبنان  ،بريوت ، 384صـ   ،أمحد زكي بدوي  ، معجم املصطلحات االجتماعية (2)  
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: " انبثاق ونمو كل اإلمكانات والطاقة الكامنة في كيان معين بشكل كما ت عرف بأنها
   (1) كامل وشامل ومتوازن سواء كان هذا الكيان فرد ، أو جماعة ، أو مجتمع . " 

ايجاد  الُموجهة نحو  الواعية  المجتمعية  العملية   " أنها  التنمية على  إلى عملية  وُينظر 
واالجتماعي االقتصادي  البناء  في  تنمية طاقة   تحوالت  قادرة على  وتكون   ، والثقافي 

إنتاجية مدعمة ذاتًيا ، تؤدي إلى تحقيق زيادة منظمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد 
على المدى المنظور ، وفي نفس الوقت تكون موجهة نحو تنمية عالقات اجتماعية 

، كما تستهدف   ثقافية تكفل زيادة االرتباط بين المكافأة وبين كل من الجهد واالنتاجية
أمنه   متطلبات  وتعميق   ، المشاركة  للفرد وضمان حقه في  األساسية  الحاجات  توفير 

  (2) واستقراره في المدى الطويل . "  
فالتنمية مسألة حضارية تتصل باالرتقاء بكافة أبعاد الحياة اإلنسانية ، واالنتقال بها إلى 

إل وصلت  التي  والتطورات  تتناسب   ، متقدمة  في مستويات  والمتوقعة   ، البشرية  يها 
 المستقبل في مختلف المجاالت . 

: فقد تعددت تعريفات مصطلح ) التنمية المستدامة (  أما مصطلح التنمية المستدامة 
  (3)وفيما يلي استعراض لبعض هذه التعريفات : 

المستدامة    -ا للتنمية  العالمية  اللجنة  احتياجات 1987تعريف  تلبية  على  القدرة   : م 
 الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.  

 

الثقافة    ، القاهرة  ، 175صـ    ، زينب حسن  ،سعيد إمساعيل علي   ، دراسات ف اجتماعيات الرتبية (1)   دار 
             .م 1979 ،والنشر 

جملة    ، حممد عبد الدامي   ،حممد احلوت   ،الرتبية والتنمية ف العامل الثالث ف سياق النظام الدويل اجلديد (2)  
              .م1995 ، عامل الكتب ، القاهرة ، 43صـ   ،( 77اجلزء ) ،( 10اجمللد ) ، دراسات تربوية

الناشر مؤسسة    ، 22صـ    ، أ.د/ عودة راشد اجليوسي  ،اإلسالم والتنمية املستدامة " رؤى كونية جديدة " (3)  
أ.د/ مدحت أبو    ،مؤشراهتا "   –أبعادها    –التنمية املستدامة " مفهومها     .م 2013  ،ُعمان  –فريدريش  
                            .م 2017 ،شر : اجملموعة العربية للتدريب والنشر النا ،81صـ   ،ًيمسني مدحت حممد  –النصر  
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م : تحسين نوعية الحياة مع العيش 1991تعريف االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  - 2
 ضمن القدرة االستيعابية للنظم البيئية الداعمة . 

ث : البشر ، والموارد  تنمية تفاعلية تأخذ على عاتقها تحقيق المؤامة بين أركانها الثال  -3
 البيئية ، والتنمية االقتصادية . 

تنمية حقيقية مستمرة ومتواصلة هدفها وغايتها اإلنسان ، تؤكد على التوازن بين    -4
البيئة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، بما ُيسهم في تنمية الموارد الطبيعية  

اث تحوالت في القاعدة الصناعية ، والتنمية ، وتمكين وتنمية الموارد البشرية ، وإحد 
على أساس علمي مخطط وفق استراتيجية محددة ؛ لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل 
الحضارية   الخصوصية  على  اإلبقاء  مع   ، المجتمعية  المشاركة  من  أساس  على   ،

 للمجتمعات . 
ل  -5 االقتصادية  الكفاءة  من  األعلى  الحد  تحقيق  إلى  تهدف  اإلنساني عملية  لنشاط 

األجيال  احتياجات  على  والحرص   ، المتجددة  الموارد  متاح من  هو  ما  ضمن حدود 
 القادمة . 

ومن خالل التعريفات السابقة يمكننا التوصل إلى أن التنمية المستدامة عملية علمية 
منظمة ومستمرة وفق استراتيجة محددة ، تسعى إلى قيام األجيال الحالية بالعمل على 

في الحاضر دون التغافل عن    - البيئية ، واالقتصادية ، واالجتماعية    –حاجاتها    توفير
المستقبل ، وذلك بالحرص على عدم استنزاف الثروات المتعددة وادخار نصيب أكبر 
منها للغد ، مع ضرورة تضافر الجهود من أجل تحسين الحاضر وبناء مستقبل أفضل 

 لألجيال القادمة .  
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 المطلب الثاني : خصائص ومجاالت التنمية المستدامة . 
 أوالا : خصائص التنمية المستدامة :  

التنمية المستدامة كما حددتها الجمعية العامة لألمم المتحدة فيما  تتلخص خصائص 
  (1)يلي: 

الغنية  -1 الدول  بين  العالقة  وتنظيم   ، الموارد  استخدام  في  الدولي  والتكامل  التنسيق 
 يرة .  والفق

 مراعاة حق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية .   -2
 تلبية احتياجات الفرد األساسية والضرورية .    -3
 الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية بكل محتوياته .   -4
 المحافظة على تنوع المجتمعات ، وخصوصيتها ثقافًيا ، ودينًيا ، وحضارًيا .  -5

 ثانياا : مجاالت التنمية المستدامة :  
  (2)يمكن تحديد ثالثة مجاالت للتنمية المستدامة وهي : 

 التنمية البيئية . -3التنمية االجتماعية .     -2التنمية االقتصادية .     -1
: االجراءات الُمستدامة والُمنسقة التي يتخذها صناع السياسة   ي قصد بالتنمية االقتصادية

االقتصادية  والصحة  المعيشة  تعزيز مستوى  تسهم في  والتي   ، المشتركة  والجماعات 
إلى التغيرات الكمية والنوعية   – أيًضا    –لمنطقة معينة ، كما ُتشير التنمية االقتصادية  

 التي يشهدها االقتصاد . 
ا بالتنمية  مستواه    الجتماعيةوي قصد  وتحسين   ، المتبادلة  اإلنسان  عالقات  تنمية   :

التعليمي ، والثقافي ، والصحي ، ووعيه السياسي ، وإتاحة فرص الحرية والمشاركة ، 
وتهتم التنمية االجتماعية من حيث االختصاص بقطاعين هما : الحومة ، ومنظمات 

 رية . المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات األهلية والخي

 

                .61صـ  ، م (2002)   ،مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  ، اجلمعية العامة لألمم املتحدة(1)  
 ابختصار.                   96– 93صـ  ، ًيمسني مدحت حممد  –أ.د/ مدحت أبو النصر   ، التنمية املستدامة(2)  
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: الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ، وحمايتها من التلوث   وي قصد بالتنمية البيئية
التنمية  هذه  ، ومن أسس  لمواردها  واالستمراية  والتنوع  التوازن  تحقيق  والعمل على   ،
تحقيق تعايش متبادل ومتناسق بين اإلنسان والبيئة ، والمواءمة بين التنمية في جانبها 

 دي واالجتماعي واإلدارة الرشيدة للبيئة ومواردها .  االقتصا
 المطلب الثالث : أهداف التنمية المستدامة.  

وضعت منظمة االمم المتحدة أهداًفا تفصيلية للتنمية المستدامة تمثلت في سبعة عشر 
  (1)هدًفا بيانها كالتالي : 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان . -1
الزراعة  القضاء    -2 وتعزيز  المحّسنة،  والتغذية  الغذائي  األمن  وتوفير   ، الجوع  على 

 المستمرة .  
 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار .   -3
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة   -4

 للجميع .  
 سين ، وتمكين جميع النساء والفتيات .  تحقيق المساواة بين الجن   -5
 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ، وإدارتها إدارة مستدامة .   -6
والموثوقة   -7 الحديثة  الطاقة  خدمات  على  ميسرة  بتكلفة  الجميع  حصول  ضمان 

 والمستدامة .  
وا  -8  ، للجميع  والمستدام  والشامل  المطرد  االقتصادي  النمو  الكاملة تعزيز  لعمالة 

 والمنتجة ، وتوفير العمل الالئق للجميع .  
إقامة ُبنى تحتية قادرة على الصمود ، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع ،   -9

 وتشجيع االبتكار . 
 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها .  -10

 

                   .24:    8صـ   ، األمم املتحدة ،م2021تقرير أهداف التنمية املستدامة  (1)  
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 ومرنة ومستدامة .  جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة  -11
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة .   -12
 اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره .  -13
الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية ، واستخدامها على نحو مستدام  -14

 ؛ لتحقيق التنمية المستدامة . 
وإدارة   -15  ، مستدام  نحو  على  استخدامها  وتعزيز   ، وترميمها  البرية  النظم  حماية 

مساره الغابات على نحو مستدام ، ومكافحة التصحر ، ووقف تدهور األراضي وعكس 
 ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي .

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ، ال ُيهمش فيها أحد ؛ من أجل تحقيق    -16
التنمية المستدامة ، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ، وبناء مؤسسات فعالة 

 وخاضعة للمساءلة ، وشاملة للجميع على جميع المستويات . 
 ائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة .  تعزيز وس -17

 المبحث الثالث
 تصور مقترح لتفعيل دور البحث العقدي المعاصر في تحقيق التنمية المستدامة 

 :  تمهيد
للنقاط البحثية المتعلقة بكٍل من ) البحث   -في المبحثين السابقين    –بعد عرض البحث  
لتنمية المستدامة ( يأتي البحُث في مبحثه األخير ؛ لمحاولة تقديم  وا  –العقدي المعاصر  

تصور مقترح لتفعيل دور البحث العقدي في تحقيق التنمية المستدامة . ويشتمل التصور 
 المقترح على العناصر اآلتية :

 فلسفة التصور المقترح .    -1
 أهداف التصور المقترح .   -2 
 التصور المقترح .   المؤسسات المشاركة في تنفيذ  -3
 بنية التصور المقترح .   - 4

 أوالا : فلسفة التصور المقترح: 
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 هناك مجموعة من المبادئ والمنطلقات التي ُتشكل فلسفة التصور المقترح منها : 
خلق الكون وجعل موارده متاحًة للبشر الذين تقع عليهم مسئولية   –تعالى    –أن هللا  -ا

 ستفادة منها وتنميتها .  الحفاظ على هذه الموارد واال
أن التنمية مسألة حضارية تتصل باالرتقاء بكافة أبعاد الحياة اإلنسانية ، واالنتقال -2

بها إلى مستويات متقدمة تتناسب والتطورات التي وصلت إليها البشرية في الوقت الراهن  
 ، والمتوقعة في المستقبل في مجاالت الحياة المتعددة . 

هو القائم على إنتاج المعرفة وتطويرها ،   –بصفٍة عامة    – لعلمي  ُيعتبر البحث ا  - 3
والقائم على وصف مشكالت المجتمع وقضاياه والسعي الحتوائها ومواجهتها ؛ لخدمة 

 أهداف التنمية بأشكالها المتعددة .  
أو   -4 االجتماعية  سواء  المتسارعة  المتغيرات  من  بمجموعة  الحاضر  العصر  تميز 

ضرورة مسايرة  –عموًما  –ثقافية ، والتي فرضت على البحث العلمي االقتصادية أو ال
 هذه المتغيرات .  

أن التنمية المستدامة ُتعد هدًفا استراتيجًيا لكافة مجاالت البحث العلمي ؛ لكونها   -5
 مطلًبا نهضوًيا حتمًيا ، ولم تعد خياًرا ترفيهًيا . 

منذ نشأته بقضايا الواقع   -المعني بقضايا العقيدة ومسائلها    –ط البحث العقدي  اارتب  -6
كانت المشكالت التي عالجها البحث العقدي مستمدًة من واقع المسلمين  فقد  اإلسالمي ،  

   . وقضاياهم وتحدياتهم 

استمرار    - 7 العقدي  ارتباط  ضرورة  وقضاياهم البحث  المسلمين  العصر   بواقع  في 
 وقضاياهم .  –وقتئٍذ  –كان مرتبًطا منذ نشأته بواقع المسلمين   الحاضر كما

 ثانياا: أهداف التصور المقترح: 

 تفعيل دور البحث العقدي في تحقيق التنمية المستدامة . - 1
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تغيير نظرة البعض الخاطئة للدراسات اإلسالمية والتخصصات الشرعية على أنها   -2
 دراسات بعيدة عن الواقع المعاش .  

تنمية مهارات المشتغلين بالبحث العقدي في متابعة التغيرات المجتمعية والعالمية    -3
 المتالحقة .  

 رفع الوعي بثقافة التنمية المستدامة وأهميتها .    -4

 ا: المؤسسات المعنية بالتصور المقترح .  ثالثا 

 مشيخة األزهر الشريف . -1

 جامعة األزهر الشريف متمثلة في ) أقسام العقيدة والفلسفة ( .  -2

 مركز اإلمام األشعري .  -3

 الوزارات ، والجهات ، والهيئات المعنية بالتنمية المستدامة .  -4

 رابعاا: بنية التصور المقترح: 

بحث لمفهوم البحث العقدي وأهميته وموضوعاته ، وبعد عرضه لمفهوم  بعد عرض ال
التنمية المستدامة ومجاالتها وأهدافها ، أستطيع القول : إن البحث العقدي قادٌر على 

في هذا التصور المقترح   –اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة ، ويمكن للبحث العقدي  
دامة من خالل مشروٍع بحثٍي يقترحه هذا التصور تأدية دوره في تحقيق التنمية المست –

 المقترح ، وبيان هذا المشروع البحثي على النحو التالي : 

) البحث العقدي المعاصر والتنمية  أوالا : عنوان المشروع البحثي في التصور المقترح:  
 .  المستدامة (
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التأكيد على قدرة البحث العقدي المعاصر في ثانياا : الهدف العام للمشروع البحثي :  
 المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة . 

 

 ثالثاا: محاور المشروع البحثي : 

المشروع  يتكون  أن  المقترح  من  فإنه  ؛  المقترح  البحثي  للمشروع  العام  للهدف  تحقيًقا 
 البحثي من المحاور البحثية اآلتية : 

 للتنمية المستدامة .  : التأصيل العقدي المحور األول
 : دور العقيدة في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة .   المحور الثاني
 : دور العقيدة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة .  المحور الثالث
 : دور العقيدة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة  .  المحور الرابع

بحاث العقدية في تحقيق التنمية المستدامة ." مركز : دور مراكز األ  المحور الخامس
 اإلمام األشعري بمشيخة األزهر نموذًجا "    

:  دور المقررات العقدية األكاديمية في تحقيق التنمية المستدامة . "   المحور السادس
 مقررات قسم العقيدة والفلسفة نموذًجا " . 

 رابعاا: الم كلفون بالمشروع البحثي :  
 صون في البحث العقدي في مشيخة األزهر الشريف . المتخص-1
 المتخصصون في البحث العقدي في جامعة األزهر الشريف . -2
 المتخصصون في البحث العقدي في مجمع البحوث اإلسالمية .   -3
طالب مرحلة اإلجازة العالية والدراسات العليا في أقسام العقيدة والفلسفة بجامعة   -4

 األزهر، وذلك من خالل المشاريع البحثية واطروحات الماجستير والدكتوراه.  
 وهللا الموفق والمستعان ،،،
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 خاتمة البحث 

تناول البحث مفهوم البحث العقدي المعاصر وأهميته وموضوعات ، ومفهوم  بعد أن  
التنتمية المستدامة وخصائصها ومجاالتها وأهدافها ، وأخيرا تقديم البحث لتصوٍر مقترح 
لتفعيل دور البحث العقدي في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل مشروع 

 ٍد من النتائج والتوصيات نلخصها فيما يلي : بحثي مقترح ، فقد خلص البحث إلى عد 

: النتائج :    أوالا
ومن  -1  ، وقضاياه  اإلسالمي  المجتمع  بواقع  نشأته  منذ  ارتبط  العقدي  البحث  أن 

المتالحقة  التطورات  مع  وخاصة  الحاضر  العصر  في  كذلك  يستمر  أن  الضروري 
 ية في العصر الحاضر. والقضايا المتشابكة التي تفرض بنفسها على المجتمعات اإلسالم

أن الحديث عن أهمية العقيدة والبحث العقدي ال يفقد موجباته في كل زمان وفي   -2
الفاعلة  بناء الشخصية اإلسالمية  أي مكان ؛ ألنها هي قوام الدين وأصله ، وأساس 

 النافعة لنفسها ، ولمجتمعها .  
 موضوعه . أن البحث العقدي من أشرف ميادين البحث وأجلها ؛ لشرف  -3
الحياة   -4 أبعاد  بكافة  باالرتقاء  تهتم  حضارية  ومسألة   ، شرعي  مطلب  التنمية  أن 

 اإلنسانية .  
بمجاالتها    -5 المستدامة  التنمية  تحقيق  في  المساهمة  على  قادٌر  العقدي  البحَث  أن 

 المتعددة .   
 ثانياا: التوصيات:  

ا البحث فإن ذلك يتلخص وإذا جاز لي أن أن أوصي ببعض ما تراءى لي من خالل هذ 
 فيما يلي :   

لعقد -1 ؛  المعنية  الجهات  مختلف  من  المستدامة  التنمية  في  المتخصصين  دعوة 
محاضرات توعوية ، ودورات تدريبية ، وورش عمل لمنسوبي الكليات الشرعية في جامعة 

 األزهر ؛ لنشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيزها . 
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لمؤتمر وتوصياته على جميع الوزارات والجهات المعنية  تعميم نتائج أبحاث هذا ا  - 2
 بالتنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية .  

تنبي الجهات البحثية المعنية بالبحث العقدي والتنمية المستدامة للمشروع البحثي   - 3
 الُمقدم في التصور المقترح في هذا البحث . 

 
 والحمد  هلل أوالا وآخراا .                              
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة:   

والصالة والسالم علي خاتم   الحمد هلل العزيز الوهاب، مالك الملوك ورب األرباب،   
التسليمات، وبارك نوامي البركات،  اللهم صلِّّ أفضل الصلوات، وسلِّم أزكي  األنبياء، 
التعظيمات، وأنعم أجلَّ اإلنعام، علي سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم   م أكمل  وعظِّّ

 وعلي آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين.
  وبعـــد: 

تاب هللا الحق، المنزل علي سيد الخلق، المهيمن علي كل ما سبق فالقرآن الكريم ك    
ِمنا  عَلَيأه﴿ قال تعالى: َ يََديأِه ِمَن الأِكتاِب َوُمهَيأ قا  ِلام بَيأ ِ ُمَصديِ لَيأَك الأِكتاَب ًِبلأَحقي

ِ
 (1.) ﴾َوَأنأَزلأنا ا

ولقد اهتم اإلسالم بالمرآة أبلغ اهتمام؛ ألنها أحد الدعائم األساسية التي يقوم عليها     
ا َوبَثه  ﴿ صرح المجتمع قال تعالى:  َْجَ َا َزوأ ي َخلَقَُُكأ ِمنأ نَفأٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنأ ِ هُُكُ اَّله هُقوا َرب َا النهاُس ات ََي َأُّيُّ

ا َونِ  َُما ِرَجاَل  َكِثري  ُُكأ َرِقيب  ِمْنأ َ ََكَن عَلَيأ نه اَّلله
ِ
َحاَم ا َرأ ي تََساَءلُوَن ِبِه َواْلأ ِ َ اَّله هُقوا اَّلله  ( 2.)﴾اَساء  َوات

وفي ذات الوقت يحافظ علي األسرة، ويحوطها بسياج منيع من القيم والمبادئ التي     
كي تؤدي   تضمن استمرارها في عزٍّ وأمان، وتقدم وازدهار، تسودها المودة والرحمة؛

 رسالتها العظيمة في دنيا الناس علي أكمل وجه.  

وُتعد المرأة أحد أهم األطراف المساهمة في تفعيل التنمية المستدامة، والسعي في بناء    
نغير  أن  استطعنا  المرأة،  سلوكيات  من  نعدل  أو  نطور  أن  أمكنا  وإذا  قوي،  مجتمع 

 سلوكيات األسرة والمجتمع إلي كل ما فيه الخير. 

ها   -وقبل ذلك أبًا رحيمًا    -فالمرأة الناجحة تحتاج إلي زوج متفهم ومتعاون      كي يُحضُّ
علي العلم والمعرفة، ويساعدها علي إبراز دورها الثقافي واالجتماعي والتربوي والديني؛ 
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واجتماعيا، ألن مشاركتها في التنمية، تتوقف علي نجاحها في بناء أسرتها ثقافيا ودينيا  
 وقدرتها كذلك علي العطاء لْلخرين. 

وهللا تعالي أسأل أن ينفع به المسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهو حسب    
من توكل عليه، وُمعين من فوض األمر إليه، إنه العطوف الرحيم الكريم، الحنان المنان،  

 الحي القيوم.     

 أ د / محمد عبد الرحمن محمد عبد هللا  

 رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن                                              

 القاهرة   -كلية أصول الدين                                           

 أهمية البحث: 

تأتي أهمية البحث من حيث إن" التنمية المستدامة في الفكر اإلسالمي" هو عنوان    
/ 17:  15القاهرة والذي سيعقد بإذن هللا تعالي في الفترة من    مؤتمر كلية أصول الدين

 م.   2022/ 3

فأحببت المشاركة فيه، إضافة إلي أن الحديث عن التنمية والمناخ هما المسيطران    
علي الساحة العالمية؛ لألهمية المنوطة بهما نظرا للمخاطر المهددة للبيئة، فدور المرأة  

للتنمية، وتحديات تغيير المناخ، ودعم  ال يقل عن الرجل في إيجاد   الحلول المناسبة 
 الجهود من أجل مستقبل مستدام.

 خطة البحث: 

 يدور البحث حول األمور اآلتية:   

 زمن نزول سورة النساء وما حوته من موضوعات.   -1
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 التعريف بالتنمية المستدامة.  -2

 المرأة شريو مع الرجل في أصل تكوين المجتمع البشري.  -3

 المرأة لها حق الميراث.  -4

 عالج نشوز الزوجة. -5

 عالج نشوز الزوج.  -6

 زمن نزول سورة النساء:

نزلت سورة النساء بعد الهجرة، فهى مدنية كلها. أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا    
عنها أنها قالت:" ما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عند رسول هللا صلى هللا عليه  

( وقد بنى النبي صلى هللا عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها فى 1وسلم ")
 من السنة األولى من الهجرة النبوية. المدينة فى شوال 

 ما حوته السورة من الموضوعات:

بتدبر وإمعان يري في أسلوبها  النساء من أولها إلي آخرها  الحق أن الذي يقرأ سورة 
وموضوعاتها سمات القرآن المدني فيه زاخرة بالحديث عن األحكام الشرعية، وعندما يتم  

 ومنها:    تفعيلها يتقدم المجتمع وتزدهر التنمية

 األمر بتقوى هللا فى السر والعلن. -1

 تذكير المخاطبين بأنهم من نفس واحدة.  -2

 أحكام القرابة والمصاهرة.  -3

 أحكام األنكحة والمواريث. -4
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 أحكام القتال.  -5

 الحجاج مع أهل الكتاب  -6

 بعض أخبار المنافقين.   -7

 (2آخرها.) الكالم مع أهل الكتاب إلى ثالث آيات فى  -8

يمكن ذكر ذلك بشئ من التفصيل حيث أبانت السورة الكريمة بأسلوب حكيم بليغ وحدة و 
األصل والمنشأ اإلنساني بكون الناس جميعا من نفس واحدة ووضعت رقيبا على العالقة 

 االجتماعية العامة باألمر بتقوى هللا في النفس والغير وفي السر والعلن.

ول عن أحكام المرأة بنتا وزوجة، وأوضحت كمال أهلية  وتحدثت السورة بشيء مط   
مما يقرر دورها في التنمية  -المرأة واستقاللها بذمتها المالية عن الرجل ولو كان زوجا  

وحقوقها الزوجية في األسرة من مهر ونفقة، وحسن عشرة، وميراث من    -المستدامة  
الزوجية، ورابطة القرابة المحرمية  تركة أبيها أو زوجها، وأحكام الزواج واحترام العالقة  

والمصاهرة، وكيفية فض النزاع بين الزوجين، والحرص على عقدة النكاح، وسبب قوامة 
الرجل وأنها ليست سلطة استبدادية، وإنما هي غرم ومسئولية، وتبعة ولتسيير شؤون هذه 

ائمة على المؤسسة الصغيرة، وأوضحت السورة كذلك ميزان الروابط االجتماعية وأنها ق
 أساس التناصح والتكافل، والتراحم والتعاون، لتقوية بنية األمة. 

السورة     فحددت  األخرى،  بالمجتمعات  المجتمع  هذا  أنماط وصور عالقة  وتكاملت 
قواعد األخالق والمعامالت الدولية، وبعض أحكام السلم والحرب، ونواحي محاجة أهل 

حملة المركزة على المنافقين؛ وذلك كله من  الكتاب ومناقشتهم، وما يستتبع ذلك من ال
 (1أجل إقامة المجتمع الفاضل.)
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 مفهوم التنمية: 

التنمية في اإلسالم شكل من أشكال العبادة هلل تعالي في األرض تثمر لصاحبها خير    
 الدنيا واآلخرة. 

فالتنمية هي ارتقاء المجتمع، واالنتقال به من الوضع الثابت إلي األعلي واألفضل،    
وتوظيفها  والكامنة،  والموجودة  لديه،  المتوفرة  والطاقات  الكوادر  استغالل  ُحسن  مع 

 التوظيف األمثل.  

 (1)التعريف بالتنمية المستدامة:

ّيًا وَنماًء  زاَد في اللغة "النَّماء: الزيادةالتنمية من النمو وهو      ْيًا وُنمِّ َنمِّ َيْنمِّى  َنَمى   .
يَا".)   ( 2وَكُثَر وربما قالوا َيْنُمو ُنُموًَّا. وأنميت الشيء وَنميُِّّته جعلته نامِّ

التنمية إصطالحا: هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من     
العلمية؛ لتنظيم األنشطة   وفي   الزمن في اإلنتاج والخدمات؛ نتيجة استخدام الجهود 

التي يتم من  م اصطلحت هيئة األمم المتحدة تعريفا للتنمية: بأنها العمليات 1956عام  
بالنواحي  الحياة  تحسين  أجل  العامة؛ من  السلطات  مع  األهالي  توحيد جهود  خاللها 

الحياة،   االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية؛ لتشارك إيجابيا في
 ولتساهم في تقدم البالد.

 ويأتي بيان وتعريف كلمة المستدامة من خالل بيان أنواع التنمية وهي كاآلتي:    

وهي التي تهدف إلي إجراء تحوالت عميقة في حياة األفراد، أوال: التنمية البشرية:     
التحديات التي تتعلق بكل ما تشمله من مظاهر واختصاصات، والقدرة علي مواجهة كل  
 بذلك، فهي تختص برفع مهارات وقدرات البشر في كل المجاالت. 
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ثانيا: التنمية المستدامة: وهي التي يقصد بها وجود معايير مقبولة؛ للمعيشة لكل    
 فرد في المجتمع، بدون اإلضرار باحتياجات األجيال المستقبلية. 

المشتركة الحكومية والشعبية، الهدف منها تطوير المعلومات والخبرات واألداء، وطرق 
 العمل للفرد والمجتمع. 

وهذا المفهوم يشمل العديد من األبعاد االجتماعية والسياسية التنمية الشاملة:   ثالثا:   
 والتكنولوجية واالقتصادية والبيئية. 

المجتمعية:      التنمية  الرابعاا:  األشخاص وهي  استنهاض  إلي  يهدف  الذي  خطاب 
وتعريفهم علي مجموعة التحديات التي تواجههم في الحياة، بغض النظر عن العقبات 

 والعوائق التي تزول إذا ما تغيرت مدارك التفكير االستراتيجي بشكل تعاوني. 

في   وهي االهتمام بإشباع االحتياجات اإلنسانية لألفراد خامسا: التنمية المستقلة:     
وحياة  حياتهم  في  التأثير  ذات  الهامة  القرارات  اتخاذ  في  بفاعلية  وإشراكهم  المجتمع، 
أبنائهم، دون أن اإلضرار بحقوق األجيال القادمة، وتحقيق فرص معقولة للنمو بجميع  

 أشكاله.

 تعريف التنمية وفق الفكر اإلسالمي: 

شامل،      تطوير  إلي  منا  تحتاج  الحياة  أن  يتبين  تقدم  مع مما  ودائم،  دائب  وعمل 
استنهاض الهمم واألشخاص، وتعريفهم بالمعوقات والصعاب، وإشراك الجميع في اتخاذ 

 القرارات.

مبدأ     وتفعيل  وتطويره،  وتجويده  العمل  علي  اإلسالم  حث  فقد  جديدا،  ليس  وهذا 
المطهرة   النبوية  واألحاديث  القرآنية،  اآليات  من  كثير  في  اآلراء،  واحترام  الشوري، 
الصحيحة، والتي يطول المجال لذكرها، مما ال يخفي على أهل االختصاص والخبرة 

 والعلم.
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فالتنمية وفق الفكر اإلسالمي، والذى يتضح من خالله سمات وطبيعة الحياة التي     
هي:"  واجتهاده،  بعمله  إليها  الوصول  ويمكنه  يعيشها،  أن  لإلنسان  تعالى  أرادها هللا 

لناس ماديا وروحيا، بما يسعدهم في دنياهم وأخراهم، وفق السنن  السعي لالرتقاء بحياة ا
التي وضعها هللا تعالى في الحياة، من غير إفساد، أو إضرار، أو إهدار للموارد، وبما 
 يضمن حظوظ األجيال كلها حاضرها ومستقبلها؛ حتى يتحقق لهم التكريم الالئق بهم".  

 واإلصالح إال من وفقه هللا وأمده بعونه.  ولها ضوابطها، وال يقوم بمهمة التنمية   

فإذا لم نتطور كما يتطور اآلخرون، عشنا في زمان غير زماننا، غرباء العقل، أجانب    
 في الشعور، وحشي الثقافة. 

صيره علي سنن الوجود، وبصره    –متي نفخ هللا تعالى من روحه في خمود الحي     
بغاية الحياة .. وليس في تطورنا خطورة علي اإلسالم. فقوته فيه ودفاعه منه، وال يزال 
كتابه في أيدينا يعمر القلوب بالقوة، ويغمر النفوس بالحياة. والقوة قوة اإليمان، والحياة 

ليتناول كل شئ:  حياة الروح، وتأمل يَن  ﴿قوله تعالى بدون ذكر المفعول  ِ تَِوي اَّله يَس أ َهلأ 

لأَباِب  َ هَما يَتََذكهُر ُأولُو اْلأ ن
ِ
لَُموَن ا يَن ََل يَعأ ِ لَُموَن َواَّله  (1.) ﴾يَعأ

وإن أرواح الشعوب ال تنتقل إلي األعقاب إال في نتاج العقول والقرائح والخامل ال     
يبعث حياة، وأقبح أنواع الجهل من نجهله وننسب جهلنا به إلي يلد حركة، والجامد ال  

 ( 2اإلسالم.)

 المرأة شريو مع الرجل في أصل تكوين المجتمع البشري: 

المكانة      في  ووضعها  كله،  اإلنصاف  المرأة  أنصف  اإلسالم،  أن  فيه  شك  ال  مما 
صاف وإصالح، الالئقة، وأكرمها ورفع من قدرها، وعاملها معاملة كلها عدل ورحمة وإن

 وأعطاها من الحقوق والواجبات ما منح الرجل تماما.
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هُُكُ  ﴿ في قول هللا تعالى:ومن ذلك ما قد تناولته صدر سورة النساء      هُقوا َرب َا النهاُس ات ََي َأُّيُّ

ِرَجاَل    َُما  ِمْنأ َوبَثه  ا  َْجَ َزوأ َا  ِمْنأ َوَخلََق  َواِحَدٍة  نَفأٍس  ِمنأ  َخلَقَُُكأ  ي  ِ ِبِه  اَّله تََساَءلُوَن  ي  ِ اَّله  َ اَّلله هُقوا  َوات َوِنَساء   ا  َكِثري 

ُُكأ َرِقيب ا َ ََكَن عَلَيأ نه اَّلله
ِ
َحاَم ا َرأ  تكريم المرأة من جهات أربع: ( وبينت 1.) ﴾َواْلأ

َا  ﴿أوال: أنها مخلوقة من عنصر الرجل    اَخلَقَُُكأ ِمنأ نَفأٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنأ َْجَ  . ﴾َزوأ

ا ﴿ ثانيا: أطلق عليها صفة الزوجية     َْجَ  .﴾َزوأ

أن المرأة شريك أساسي مع الرجل في أصل تكوين المجتمع البشري فإن كان    ثالثا:   
َُما﴿ حق الرجل التكرمة ألبوته للبشرية؛ فذلك بعينه حق المرأة ألمومتها كذلك   .﴾ َوبَثه ِمْنأ

ال تماما من حيث النشأة من األصلين مجتمعين  رابعا: أن صنف النساء كصنف الرج   
ا َوِنَساء  ﴿ َُما ِرَجاَل  َكِثري   (2.) ﴾َوبَثه ِمْنأ

فالمرأة منذ بدء الخليقة شريك قويٌّ وأساسيٌّ في الحياة، وفي كل مجاالت التنمية،    
فهي نصف المجتمع، وهي مصدر الرحمة والحنان والعطف، وهي مصنع الرجال، وهي 

 جيال، وهي األم، والبنت، واألخت، والزوجة، والعمة، والخالة.  من تربي األ

إن تقرير دور المرأة مهم وعظيم جدا داخل المجتمع، وخاصة في التنمية المستدامة،    
 والنهضة الكبري؛ نظرا للتطور السريع في العالم. 

فكان حتما عليها أن تعمل وتخلص، وُتعلم وُتثقف؛ من أجل تري ثمرة تعبها، وتحصد    
نتيجة جهدها، فهي المعلم األول للطفل، وهي الركيزة األساسية في األسرة الصغيرة، 

 والمجتمع الكبير، ورحم هللا أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال عن األم: 

 عبا طيب األعراقاألم مدرسة إذا أعددتها *** أعددت ش

لكل هذا وغيره كان لزاما علي المرأة أن تكون ملمةا بكل ما يحدث ويدور حولها    
من تطورات، حتي ت علم وتربي وت ثقف، وت نشئ جيال قويا متطورا باراا صالحاا، متمسكاا 



362 
 

بالقيم واألخالق الدينية، والعادات والتقاليد الحسنة، والتي يترتب علي ذلو كله صالح  
 مجتمع بأكمله. ال

يقول مصطفي الرافعي رحمه هللا:" لو أنني سئلت أن ُأْجمِّل فلسفة الدين اإلسالمي    
 ( 1كلها في لفظين، لقلت: إنها ثبات األخالق".اهـ)

 المرأة لها حق الميراث: 

َكِر ِمثأُل َحظيِ  ﴿ في قول هللا تعالى:    ََلِدُكأ ِلذله ُ ِِف َأوأ ِ يُوِصيُُكُ اَّلله نأثَيَيأ ُ  (  2.)﴾اْلأ

زعم بعض من ُغلف قلوبهم وعقولهم أن اإلسالم ظلم المرأة وأساء إليها حين جعل    
 نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل.

 والجواب علي هذا:

أوال: إن اإلسالم أنصف المرأة أيما إنصاف في توريثها حقا معلوما، ونصيبا مفروضا    
 تناله من تركة المتوفَّى من الوالدين واألقربين كما للرجل نصيب في ذلك الميراث.

وارتفع اإلسالم بنظام اإلرث ذلك عما كان معموال به عند عرب الجاهلية بل وغيرهم،    
ُثوَن إال من ُيدافع عن العشيرة، ويحمل السالح ويزود عن الحمي، فال حيث كانوا ال ُيَورِّ 

ُيَورُِّثوَن النساء وال الصغار، وكان هذا ظلما للضعفاء فأنزل هللا تعالى إبطاال لذلك قوله 
ا تَ ﴿ تعالى: يَِساِء نَِصيب  ِممه َقأَربُوَن َوِللن اِن َواْلأ ا تََرَك الأَوادِلَ َِجاِل نَِصيب  ِممه ا قَله ِمنأُه َأوأ  ِللري َقأَربُوَن ِممه اِن َواْلأ َرَك الأَوادِلَ

ا  ُروض   ( 1.)﴾َكُُثَ نَِصيب ا َمفأ

قال الواحدي في أسباب النزول" قال المفسرون: إن أوس بن ثابت األنصاري ُتُوفَِّي    
وترك امرأة يقال لها: أم كجة وثالث بنات له منها، فقام رجالن: هما ابنا عم الميت 
يَّاُه، يقال لهما: ُسويٌد وَعرَفجُة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته شيئا وال بناته، وكانوا   َوَوصِّ

لجاهلية ال يورثون النساء وال الصغير وإن كان ذكرا، إنما يورثون الرجال الكبار، في ا
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وكانوا يقولون: ال يعطى إال من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة، فجاءت أم كجة 
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: يا رسول هللا: إن أوس بن ثابت مات وترك 

 وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن ماال َحسنا وهو عند عليَّ بناٍت وأنا امرأُتهُ 
سويد وعرفجة لم يعطياني وال بناته من المال شيئا وهن في حجري، وال يطعماني وال  
يسقياني وال يرفعان لهن رأسا. فدعاهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقاال: يا رسول 

 وال ُينكِّي عدوا، فقال رسول هللا  هللا َولُدَها ال يركب فرسا وال يحمل َكالًّ 

ُث هللا لي فيهن " فانصرفوا، فأنزل   صلى هللا عليه وسلم :" انصرفوا حتى أنظر ما ُيْحدِّ
 ( 1هللا تعالى هذه اآلية.)

الكريمة     اآلية  في  أصالة  النساء  اسم  ذكر  سر  اِن  ﴿:وفي  الأَوادِلَ تََرَك  ا  ِممه نَِصيب   يَِساِء  َوِللن

 ُ َقأَرب  وإيراُد حكمِّهن على االستقالل دون الدْرجِّ في ﴾ونَواْلأ

تضاعيف أحكامِّهم بأن يقاَل للرجال والنساءِّ الخ لالعتناء بأمرهن، واإليذانِّ بأصالتهن     
الفريقين،  نصيَبي  بين  ما  تفاوت  إلى  األمرِّ  أول  من  واإلشارةِّ   ، اإلرثِّ استحقاق  في 

كانوا ُيورِّثون النساَء واألطفاَل ويقولون إنما والمبالغةِّ في إبطال حكمِّ الجاهليةِّ؛ فإنهم ما 
 ( 2يرث َمْن يحارُِّب ويُذبُّ عن الَحْوزة.)

وجه الحكمة في جعل حظ الذكر كحظ األنثيين هو احتياجه إلى مؤنة النفقة  ثانيا:     
ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق. فهو إلى المال أحوج؛ ألنه ينفق على نفسه، 

ان له سهمان، وأما األنثى فهي تنفق على نفسها، فإن تزوجت كانت وعلى زوجه، فك
 (  3نفقتها على زوجها.)

ثالثا: مراعاة حاجة الوارث عموما إلي المال ولو بعد حين، فكلما كانت حاجة الوارث    
أشد، كان نصيبه من التركة أكثر؛ ولعل ذلك هو السرُّ في أن نصيب األوالد أكثر من  

 أنهما في درجة واحدة في القرابة، ولكن لما كانت حاجة  نصيب األبويين مع
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األوالد إلي المال أشد كانت أنصبتهم من الميراث أكثر؛ ألنهم في الغالب محتاجون، 
اليسار،  أهل  من  الغالب  في  فهما  الوالدان  أما  ومتطلباتها،  بتكاليفها  الحياة  يستقبلون 

 إضافة إلي أنهما يستدبران الحياة.   

نصيب      الذكر إن  نصيب  نصف  أنه  علي  والحكمة  العدل  بمنطق  محكوم  األنثى 
المساوي لها في درجتها في غير حال األخوة من األم؛ نظرا ألن حاجة الرجل إلي المال 

 أمس بدرجات من حاجة المرأة إليه.  

ومع ذلك فإن نصيب األنثى كثرا ما يفوق نصيب الذكر الذي ليس في درجتها بل يساوي 
 لذي في درجتها أيضا في حال اإلخوة من األم. نصيب الذكر ا

 البيان والتفسير:     
ِ ﴿قوله تعالى:    نأثَيَيأ ُ َكِر ِمثأُل َحظيِ اْلأ ََلِدُكأ ِلذله ُ ِِف َأوأ  . ﴾يُوِصيُُكُ اَّلله
ُ ﴿ المراد بالوصية في قوله تعالى:      هي األمر بما فيه نفع المأمور وفيه    ﴾يُوِصيُُكُ اَّلله

اهتمام اآلمر لشدة صالحه؛ ولذلك سمي ما يعهد به اإلنسان، فيما يصنع بأبنائه وبماله 
 (1وبذاته بعد الموت، وصية.)

 بيان المناسبة: 
السعود رحمه هللا:" قوله      أبو  ُ ﴿قال  المواريث   ﴾يُوِصيُُكُ اَّلله تفصيل أحكامِّ  شروٌع في 

َجاِل نَِصيب  ﴿ المجملة في قوله تعالى  يلري  الخ...  ﴾ل
ََلِدُكأ ﴿ أوالد كلِّّ واحٍد منكم أي: في شأن ميراثهم بدئ بهم؛ ألنهم أقرُب الورثةِّ إلى  ﴾ ِِف َأوأ

 الميتِّ وأكثُرهم بقاًء بعد المورِّث. 

﴿ ِ نأثَيَيأ ُ اْلأ َحظيِ  ِمثأُل  َكِر  محلُّها   ﴾ِلذله وقيل  وتفسيرِّها  الوصيةِّ  لتبيين  بها  مستأنفٌة جئ  جملٌة 
 ( 1على أن المعنى يفرِّض عليكم ويشَرع لكم هذا الُحكَم".اهـ )﴾  يُُكُ يُوصِ ﴿النصُب بـ 

 يأمركم هللا ويعهد إليكم في شأن ميراث أوالدكم بعد موتكم  والمعنى:   
َكرِ ﴿ ِ ﴿أي منهم  ﴾ِلذله نأثَيَيأ ُ  (2أي نصيبهما اجتماعا وانفرادا.) ﴾ِمثأُل َحظيِ اْلأ
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ُ ﴿ وقال اإلمام الزمحشري رحمه هللا:" قوله      َلِدُكأ   ِِف ﴿ يعهد إليكم ويأمركم    ﴾يُوِصيُُكُ اَّلله  ﴾ َأوأ
 في شأن ميراثهم بما هو العدل والمصلحة. وهذا  

ِ ﴿ إجمال تفصيله   نأثَيَيأ ُ َكِر ِمثأُل َحظيِ اْلأ ( 1فإن قلت: هال قيل: لألنثيين مثل حظ الذكر )  ﴾ِلذله
أو لألنثى نصف حظ الذكر قلت: ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله، كما ضوعف حظه 

ِ ﴿لذلك، وألّن قوله: نأثَيَيأ ُ َكِر ِمثأُل َحظيِ اْلأ قصد إلى بيان فضل الذكر. وقولك: لألنثيين    ﴾ِلذله
كان قصدًا إلى بيان فضله، كان أدّل مثل حظ الذكر، قصد إلى بيان نقص األنثى. وما  

على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه وألنهم كانوا يوّرثون الذكور دون اإلناث 
(2 ) 

 ما ترشد إليه اآلية من أحكام: 

 اشتملت اآلية علي كثير من األحكام منها: 

 ( 1بيان حق الميراث للذكور واإلناث جميًعا.)   -1

ذكرا كان أو أنثى، ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من األوالد،  الولد اسم لالبن    - 2
 ( 3( وهو السبب لورود اآلية.اهـ)2والوارد في القرآن بمعنى الواحد وجمعه أوالد.)

 ويدخل فى عموم األوالد:  

الكافر لكن السنة بينت أن اختالف الدين مانع من اإلرث، قال صلى هللا عليه    -أ  
 (3ملتين ".)وسلم:" ال يتوارث أهل 

 ( واإلجماع.4القاتل عمدا ألحد أبويه ويخرج بالسنة )  - ب

الرقيق وقد ثبت منعه باإلجماع؛ ألن المملوك ال يملك، بل كل ما يصل إلى يده   -  ج
من المال فهو ملك لسيده ومالكه، فلو أعطيناه من التركة شيئا كنا معطين ذلك للسيد، 

 ويكون هو الوارث بالفعل.
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ما تركنا    الميراث   -د   بحديث:"ال نورث  استثنى  فقد  النبي صلى هللا عليه وسلم  من 
 (5صدقٌة".)

َِجاِل  ﴿:إيثار اسمي ) الذكر واألنثى ( على ما سبق من ذكر الرجال والنساء في قوله  -3 ِللري

الأَوا  ا تََرَك  يَِساِء نَِصيب  ِممه َوِللن َقأَربُوَن  اِن َواْلأ الأَوادِلَ ا تََرَك  َقأَربُونَ نَِصيب  ِممه اِن َواْلأ للتنصيص (  1اآلية.)  ﴾دِلَ
على استواء الكبار والصغار من الفريقين في االستحقاق، من غير دخل للبلوغ والكبر 

    (2في ذلك أصال. كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا ال يوّرثون األطفال والنساء.)

بولدها. حيث أوصى    الوالدةيستنبط من هذه اآلية أن هللا تعالى أرحم بخلقه من    - 4
الوالدين بأوالدهم، فعلم أنه تعالى أرحم بهم منهم، ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه 

أنه قال قدَم علي رسول هللا رضي هللا عنهاإلمام مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب  
ه صلى هللا عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إَذا وجدت صبيًا في السبي أخذت 

فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها في النار؟ قلنا: ال وهللا، وهي تقدر علي أن ال تطرَحُه، فقال رسول هللا 

 (3صلى هللا عليه وسلم: هلُل أرحُم بعبادهِّ من هذه بولدها ".) 

ِ ِلذله ﴿أوثر التعبير في قوله:  -   - 5 نأثَيَيأ ُ لنكتة لطيفة وهي اإليماء إلى أن    ﴾ َكِر ِمثأُل َحظيِ اْلأ
كانت مهضومة الجانب     حظ األنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر، إذ 

عند أهل الجاهلية فصار اإلسالم ينادي بحظها في أول ما يقرع األسماع قد علم أن  
 (1والبنات.)قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين 

إن التنمية في اإلسالم ال تعرف التفرقة البتة بين أفراد األسرة الواحدة بسبب الجنس    
 أو اللون أو العرق فالجميع شركاء وكلهم مكلفون. 

قسمة      وأن  مهضومة،  ليست  وأنها  الميراث،  في  حقا  لها  أن  تعلم  عندما  فالمرأة 
نها تحَر علي تنميته وحفظه، وتكثيره، المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات؛ فإ
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وتحس بالفخار والعزة، ويكون لها دورا فعاال بالمجتمع في كافة المجاالت السياسية  
 واالقتصادية والثقافية ومجال التعليم والطب والزراعة، وغيرها من المجاالت.

تحت المجال االقتص    يدخل  فرضه القرآن الكريم  تقرير ميراث المرأة الذي  ادي إن 
ويؤدي إلي ازدهار المجتمعات، إضافة    (2) الذي هو أحد عناصر التنمية المستدامة  

إلي قطع ألسنة كل من تسول له نفسه بأن اإلسالم هضم حق المرأة، أو فضَل الذكر 
َله َكِذًب  ﴿عليها. 

ِ
نأ يَُقولُوَن ا

ِ
ُرُج ِمنأ َأفأواِههِمأ ا َمة  ََتأ  (3.) ﴾َكُِبَتأ َُكِ

ية نشوز المرأة ضمن القضايا التي اشتملت عليها آيات سورة النساء وقد وردت قض   
ويتجلى فيها روح اإلنصاف واإلصالح للمرأة؛ ألن في عالج  النشوز استمرار للحياة 

 الزوجية، واستدامة للتنمية، وقوة للمجتمع.   

ونري هذا اإلصالح كما يقول شيخنا أ د/ إبراهيم خليفة:" أْجَلي ما يكون وأروع ما    
يكون فيما عالجته هذه السورة من قضية نشوز المرأة، وما قررته من الوسائل الناجعة 
لعالج هذا الداء، وكيف أن هذه الوسائل قد روعي فيها البدء باألخف علي نفسية المرأة، 

نفسية الرجل، وبحيث ال ينتقل عن ذلك األخف إلي ما هو أشد منه وإن كان أثقل علي  
 (  2إال عند عدم جدواه".اهـ )

 ( 1)عالج نشوز الزوجة:

إن حدوث الخالفات الزوجية أمٌر ال يكاد يْسلم منه بيت، وهو راجع إلي اختالف    
 طبيعة البشر، وربما عدم فهم كل من الزوجين لْلخر.

 والتفسير: البيان 

نَُُكأ فَََل  ﴿ قال هللا تعالى:    نأ َأَطعأ
ِ
ِبُوُهنه فَا ُُروُهنه ِِف الأَمَضاِجعِ َواَضأ افُوَن نُُشوَزُهنه فَِعُظوُهنه َواْهأ ِِت ََتَ َوالَله

ا َ ََكَن عَِليًّا كَِبري  نه اَّلله
ِ
نه َسِبيَل  ا ِ ُغوا عَلهَيأ  ( 1.)﴾تَبأ



368 
 

يٍف.) ﴾َفِعظ وه نَ ﴿المراد بالوعظ في قوله:     (2َزجٌر ُمقترٌن بتخوِّ

 أي رجعن إلى الفراش والطاعة، وإال فاهجروهن  ﴾َفِإن  َأَطع َنك م  ﴿وقوله    

والهجران أال يجامعها، وال يضاجعها على فراشه، ويوليها الظهر، فإن قبلت وإال فقد أذن 
ها وال يكسر لها عظما َّللاَّ تعالى لزوجها أن يضربها ضرًبا غير مبرِّح، بحيث ال يجرح

 ويجتنب الوجه. فالغرض التهويش.   

يقول لها: كوني من الصالحات، ومن القانتات، ومن    ﴾َفِعظ وه نَ ﴿ ويحتمل قوله تعالى:
 الحافظاْت، وال تكوني من كذا، على الرفق واللين؛ فإن هي تركت ذلك وإال فهجرها. 

االع    على  التخويف  يحتمل  وجهين:  يحتمل  المضاجعة والهجران  وترك  منها،  تزال 
والجماع، ويحتمل: أن يهجرها وال يجامعها، ال على التخويف من ترك ذلك؛ فإن هي 

 ( 3تركت ذلك وإال ضربها عند ذلك الضرب الذي ذكرنا غير مبرِّح، وال شائن.)

ويدل علي ذلك ما ورد في الصحيح من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما    
لى هللا عليه وسلم قال:" فاتقوا هللا في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان هللا أن رسول هللا ص

واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن  
 ( 1ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح".)

وهو  فال يجوز ألحد كان أن يستعظم الضرب الغير ُمبرِّح الذي يكون بسواك ونحوه     
 أحد طرق عالج نشوز الزوجة بعدما ورد في الشرع.

يقول الشيح رشيد رضا ما ملخصه:" وقد يستعظم البعض مشروعية ضرب المرأة     
الناشز، وال يستعظمون أن تنشز وتترفع علي الزوج، فتجعله وهو الرئيس مرؤوسا محتقرا 

 وهجره. وتصّر على نشوزها، فال تلين لوعظه ونصحه، وال تبالي بإعراضه 
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الحق أنه إذا فسدت البيئة، وغلبت األخالق الفاسدة، ولم ير الرجل مناصا منه وال     
 ترجع المرأة عن نشوزها إال بالضرب غير المبرح فال إثم عليه. 

لكن إذا صلحت البيئة وصارت النساء يستجبن للنصيحة، أو يزدجرن بالهجر وجب    
لنساء واجتناب ظلمهن، وإمساكهن بمعروف االستغناء عنه، إذ نحن مأمورون بالرفق با

 أو تسريحهن بمعروف.

أي   ﴾َفِإن  َأَطع َنك م  ﴿: ( فقال تعالى2ثم رغب الحق تعالى فى حسن معاملة الزوجة )    
غ وا ﴿وافقنكم وانقدن لما أوجب هللا تعالى عليهن من طاعتكم بذلك كما هو الظاهر   َفاَل َتب 

ِهَن َسِبيالا  أي فال تطلبوا سبيال وطريقا إلى التعدي عليهن، أو ال تظلموهن بطريق   ﴾َعَلي 
من الطرق بالتوبيخ اللساني، واألذى الفعلي وغيره، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن، 

 فالبغي إما بمعنى الطلب، وإما بمعني الظلم. 

، ولكنه ال يزول من البيوت     إن الضرب عالج مّر قد يستغنى عنه الَخيُِّّر الكريم الُحرُّ
إال إذا عمَّ التهذيب للرجال والنساء، وعرف كّل ماله من الحقوق وكان للدين سلطان  

 ( 1تخشى أمره ونهيه".اهـ)على النفوس يجعلها تراقب هللا تعالى فى السر والعلن و 

تعالى:    َكِبيراا﴿قوله  َعِليًّا  َكاَن  َّللَاَ  تعالى عليكم أعظم من    ﴾ِإَن  قدرته  فاحذروه فإن 
 قدرتكم على من تحت أيديكم منهن. 

أو أنه تعالى على علو شأنه وكمال ذاته يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم إذا تبتم     
 واعفوا عنهن إذا تبن.  فتجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم

أو أنه تعالى قادر على االنتقام منكم غير راض بظلم أحد، أو أنه سبحانه مع علوه    
 (1) المطلق وكبريائه لم يكلفكم إال ما تطيقون فكذلك ال تكلفوهن إال ما يطقن. 

لقد انتشر الطالق في هذا الزمان بصورة مفزعة ومخيفة، لذلو البد من اإلصالح،    
وتفعيل تشريع عالج نشوز الزوجة بلطف وفهم، وحث الرجل بل والمرأة علي الوقوف  
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عند حدود هللا تعالى، والعمل علي بقاء األسرة وعدم تفككها، حتي نقضي علي ما 
يا مترابطا تسوده المودة والرحمة، وترفرف  يسمي بأطفال الشوارع، ونجعل المجتمع قو 

 عليه نواتج التنمية المستدامة.  

هم      إذ  لغيرهم،  عبيدا  يلدون  إنما  نساءهم  يستذّلون  الذين  الرجال  أن  بخاف  وليس 
يتربون على الظلم ويستسيغونه، وال يكون فى نفوسهم شىء من الكرامة واإلباء، وأمة 

بيدا أذالء ال يقومون بنصرتها وال يغارون لكرامتها، فما ُتخرِّج أبناء كهؤالء إنما تربى ع
 أحراهم بأن يكونوا قطعانا من الغنم تزدجر من كل راع وتستجيب لكل ناعق!.

النزاع وخوف     ُيتبع عند حدوث  الذي  المستقيم  السوّي  الطريق  تعالى  الحق  بين  ثم 
ام فَابأ ﴿ الشقاق فقال تعالى: ُُتأ ِشقاَق بَيأِْنِ نأ ِخفأ

ِ
ِق  َوا َلحا  يَُوفيِ صأ

ِ
نأ يُرِيدا ا

ِ
ِلها ا ِِلِ َوَحَكام  ِمنأ َأهأ َعثُوا َحَكام  ِمنأ َأهأ

بَيأَْناُم  ُ هذا الخطاب عام يدخل فيه الزوجان وأقاربهما، فإن قاموا بذلك فذاك، وإال    ﴾اَّلله
 وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسعى فى إصالح ذات بينهما.

بالشق    الجانب؛ ألن كاّل من  والمراد  الشق وهو  واشتقاقه من  والعداوة،  الخالف  اق: 
 المتخالفين في شق غير شق اآلخر.

نأ  ﴿فعند الشقاق ال ينبغي أن يقع الطالق بل يبعث حكم من أهله، وحكم من أهلها     
ِ
ا

ُ بَيأَْناُم ِق اَّلله َلحا  يَُوفيِ صأ
ِ
ويتسامى، فليس   وانظر إلي اإلنصاف هنا أيضا كيف يتجلى  ﴾يُرِيدا ا

المرأة،  علي  الرجل  يفلج حجة  حتى  فحسب  الرجل  أهل  من  حكم  الشقاق  عند  يبعث 
ويستوفي له وحده حقه وتضيع حقوقها هي، بل يبعث معه حكم من أهلها يظهر حجتها 

 (1كذلك ويستوفى لها حقها، فسبحان من هذا تنزيله وذاك عدله.)

وقد يكون بظلم الرجل، فإن كان باألول   إن الخالف بينهما قد يكون بنشوز المرأة،   
فعلى الرجل أن يعالجه بأقرب أنواع التأديب التي ذكرت فى اآلية التي سلفت، وإن كان  
بالثاني، وخيف من تمادى الرجل فى ظلمه أو عجز عن إنزالها عن نشوزها، وخيف أن  
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السكون  من  الثالث:  الزوجية  ألركان     إقامتها  دون  بينهما  الشقاق  والمودة   يحول 
والرحمة، وجب على الزوجين وذوى القربى أن يبعثوا الحكمين، وعليهم أن يوجهوا إرادتهم  
إلى إصالح ذات البين، ومتى صدقت اإلرادة، وصحت العزيمة فاهلل تعالى كفيل بالتوفيق  

 بفضله وجوده. 

وبهذا تعلم شدة عناية هللا تعالى بأحكام نظام األسر والبيوت، وكيف لم يذكر مقابل    
( وألنه يود أن يشعر المسلمين بأنه ال ينبغى أن  1التوفيق وهو التفريق، ألنه يبغضه )

 يقع. 

ولكن وأسفا لم يعمل المسلمون بهذه الوصية الجليلة إال قليال حتى دّب الفساد فى    
البيوت، ونخر فيها سوس العداوة والبغضاء، ففتك باألخالق واآلداب، وَسَرى من الوالدين  

 ( 2إلى األوالد.)

ُ بَيأَْناُم﴿ ومعني قوله تعالى:    ِق اَّلله َلحا  يَُوفيِ صأ
ِ
نأ يُرِيدا ا

ِ
قع األلفة والموافقة بين الزوجين  أي يو   ﴾ا

حتى يعودا إلى األلفة وحسن المعاشرة، فمعنى اإلرادة خلوص نيتهما لصالح الحال بين  
 الزوجين.

ما﴿وقيل إن الضمير في قوله      َنه  الحاا ﴿للحكمين كما في قوله    ﴾ َبي  أي   ﴾ِإن  ي ِريدا ِإص 
     يوفق بين الحكمين في اتحاد كلمتهما وحصول مقصودهما. 

وقيل كال الضميرين للزوجين أي إن يريدا إصالح ما بينهما من الشقاق أوقع هللا به     
 (1بينهما األلفة والوفاق.)

َ َكَن عَِلامي  َخِبريا  ﴿قوله تعالى :  نه اَّلله
ِ
فيوفق بين المختلفين ويجمع بين المفترقين بمقتضى   ﴾ا

والحكمين في سلوك ما يخالف طريق الحق ووعد علمه وإرادته. وفيه وعيد للزوجين  
 ( 2على الجد في حسم مادة الخصومة والخشونة.)
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كما أن األحكام التي شرعت لكم كانت من لدن عليم بأحوال العباد وأخالقهم، خبير    
بما يقع بينهم وبأسبابه ما ظهر منها وما بطن، وال يخفى عليه شىء من وسائل اإلصالح 

 بينهما. 

 إليه اآليتان من أحكام: ما ترشد 

 مما تقدم فقد انتظمت اآليتان الكثير من العبر واألحكام منها: 

نشوز الزوجة: الذي هو معصية الزوج واالمتناع من طاعته بغضا وكراهة، أمر   -1
 قبيح وفظيع، والتمادي فيه يذهب جمال الحياة وسعادتها.

 ضرب الزوجة أحد طرق عالج نشوزها، وتركه أولي إال لضرورة وبضوابط.   -2

الشافعي      اإلمام  بن  رحمه هللاقال  أفضل. روي عن عمر  وتركه  مباح  والضرب   :
أنه قال: كنا معاشر قريش تملك رجالنا نساءهم، فقدمنا المدينة رضي هللا عنهالخطاب  

بنسائهم فذئرن على أزواجهن، أي نشزن    فوجدنا نساءهم تملك رجالهم، فاختلطت نساؤنا
واجترأن، فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت: ذئرت النساء على أزواجهن، فأذن في 
ضربهن فطاف بُحَجر نساء النبي صلى هللا عليه وسلم جمع من النسوان كلهن يشكون 

مرأة كلهن  أزواجهن، فقال صلى هللا عليه وسلم:" لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون ا
 يشكون أزواجهن وال تجدون أولئك خياركم" 

ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيرا ممن لم يضربوا. قال اإلمام الشافعي    
 (1: فدل هذا الحديث على أن األولى ترك الضرب.)رحمه هللا

وج  إن ما أثير في هذه األيام من أهل الحداثة والعلمنة وغيرهما في مسألة ضرب الز    
لزوجته، وقامت الدنيا دون أن تقعد، ووصموا اإلسالم بما هو منه براء، فليس من 
أباح   الشرعية  بأدلته  اإلسالم  أن  فيها  مرية  ال  التي  الحقيقة  ألن  شيء؛  في  الحق 
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بنصَو صريحة ضرب الزوجة إذا نشزت ألن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح، 
 ولكن  بالشروط والضوابط اآلتية:ـ 

 ينبغي لألزواج االعتناء بإصالح زوجاتهم بالتوجيه واإلرشاد والتعليم.  -أ

أن يكون الضرب آخر الطب. أي: بعد استفراغ كل الوسائل التي سبقت ذلك في   -ب
اآلية الكريمة من الوعظ والهجر، فعلي األزواج الرفق والصبر والتحمل وعدم العجلة في 

 الضرب. 

في اآلية التشفي واالنتقام، وتكسير العظام؛ وإنما ليس المقصود من الضرب الوارد    -ج
 الغرض التهذيب والتقويم؛ لحصول التعاون والمحبة والوئام.

دلت اآلية علي أن هللا تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع،   -3
مهما حصل  أنه  في  التصريح  مجرى  يجري  تنبيه  وذلك  الضرب؛  إلى  منه  ترقى  ثم 

 ض بالطريق األخف وجب االكتفاء به، ولم ُيجز اإلقدام على الطريق األشق.الغر 

نه َسِبيَل  ﴿ تعالى:  دل قوله  -4 ِ ُغوا عَلهَيأ نَُُكأ فَََل تَبأ نأ َأَطعأ
ِ
علي مظهر من مظاهر اإلنصاف   ﴾فَا

 البارزة في سورة النساء، وهي أن المرأة الناشز عند مجرد   

دما ُتؤمل منها الطاعة ولو على سبيل الظن بل حتى عودتها إلي الطاعة، بل قل عن   
 الشك؛ فإنه ال يبغي عليها سبيل أيًّا كان هذا السبيل من البغي.   

ألست تري معي موضع إن الشرطية هنا علي ما تعرف من وضعها في لغة العرب    
 (1للشك في وقوع فعل الشرط فكم يفيدنا ذلك من اإلنصاف.)

تعالى:  -5 قوله  َحَكام  ﴿ فى  فَابأَعثُوا  ام  بَيأِْنِ ِشقاَق  ُُتأ  ِخفأ نأ 
ِ
بين    ﴾َوا يقع  ما  أن  إلى  إرشاد  اآلية 

الزوجين من خالف وإن ظّن أنه مستعص يتعذر عالجه فقد يكون فى الواقع على غير 
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ذلك من أسباب عارضة يسهل على الحكمين الخبيرين بدخائل الزوجين لقربهما منهما 
 به بقلوبهما، فيزيالها متى حسنت النية وصحت العزيمة.أن يمّحصا ما علق من أسبا 

إن رابطة الزوجية أقوى الروابط التي تربط بين اثنين من البشر فبها يشعر كل   (و
من الزوجين بشركة ماّدية ومعنوية، بها يؤاخذ كل منهما شريكه على أدق األمور  
وأصغرها، فيحاسبه على فلتات اللسان، وبالّظّنة والوهم، وخفايا خلجات القلب، 

ه أحدهما من األمور المشتركة بينهما،  فيغريهما ذلك بالتنازع فى كل ما يقصر في
وما أكثرها وأعسر التوقي منها! وكثيرا ما يفضى التنازع إلى التقاطع، والعتاب 

فعليو أن تكون حكيما فى معاملة الزوجة، خبيرا بطباعها، إلى الكره والبغضاء،  
 (2.)وبذا تحسن العشرة بينكما

 الج نشوز الزوج: ع

بين  إن      الخالف  وإعراض عروض  نشوز  من  عليه  يترتب  وما  الزوجين، 
 وسوء معاشرة من األمور الطبيعية التي ال يمكن زوالها من البشر. 

وفي جانب من جوانب المساواة بين الرجل والمرأة اهتم الشرع الحنيف بعالج     
نشوز الزوج، كما اهتم كذلك بعالج نشوز الزوجة من أجل تحقيق أهداف التنمية  

 محافظة علي الترابط األسري والمجتمعي. المستدامة وال
ِلَحا بَيأَْنَُما  قال هللا تعالى:﴿    َما َأنأ يُصأ ِ ا فَََل ُجنَاَح عَلهَيأ َراض  عأ

ِ
ا َأوأ ا ِلهَا نُُشوز  َرَأة  َخافَتأ ِمنأ بَعأ ِن امأ

ِ
َوا

َوتَ  ُنوا  س ِ ُُتأ نأ 
ِ
َوا حه  الشُّ نأُفُس  َ اْلأ ِت  َِضَ َوُأحأ َخريأ   لأُح  َوالصُّ ا  َملُوَن  ُصلأح  تَعأ ِبَما  ََكَن   َ اَّلله نه 

ِ
فَا تهُقوا 

ا  ( 1.)﴾َخِبري 

 بيان سبب النزول: 

ِلهَا  تعالى:﴿أخرج الواحدي بسنده عن عائشة في قول هللا    بَعأ َرَأة  َخافَتأ ِمنأ  ِن امأ
ِ
َوا

ا إلى آخر اآلية: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فال يستكثر منها ويريد ﴾  نُُشوز 
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فراقها، ولعلها أن تكون لها صحبة ويكون لها ولد فيكره فراقها، وتقول له: ال  
 (2تطلقني وأمسكني وأنت في حل من شأني، فأنزلت هذه اآلية.) 

وجها سعد بن  وقيل: نزلت في عمرة ويقال في خولة بنت محمد بن مسلمة، وفي ز    
تزوجها وهي شابة فلما عالها الكَِّبُر تزوج عليها امرأة   - ويقال رافع بن خديج  -الربيع  

شابة، وآثرها عليها، وجفا ابنة محمد بن سلمة، فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 (1فشكت إليه فنزلت فيها هذه اآلية.) 

 البيان والتفسير: 

ِن  ﴿قوله تعالى:   
ِ
اَوا َراض  عأ

ِ
ا َأوأ ا ِلهَا نُُشوز  َرَأة  َخافَتأ ِمنأ بَعأ أي: وإن خافت امرأة خافت من    ﴾امأ

بعلها نشوزا وترفعا عليها، بأن ثبت لها ذلك، ولم يكن وهمًا مجردا، أو وسواسا عارضا، 
بأن منعها نفسه ومودته، أو آذاها بسّب أو ضرب أو نحو ذلك، أو إعراضا عنها بوجهه 

عه بأن قلل من محادثتها ومؤانستها؛ لطعن فى سن، أو دمامة، أو شىء أو ببعض مناف
 فى األخالق أو الخلق أو مالل لها، أو طموح إلى غيرها أو نحو ذلك.

تتثبت فيما تراه من أمارات النشوز واإلعراض فربما كان الذي     فالواجب عليها أن 
ات الحياة الدنيوية أو الدينية، شغله عن مسامرتها والرغبة عن مباعلتها، مسائل من التزام

وهى أسباب خارجية ال دخل له فيها، وال تعلق لها بكراهتها والجفوة عنها، وحينئذ عليها 
 أن تعذره، وتصبر عليه، أما إذا استبان لها أن ذلك لكراهته إياها ورغبته عنها.

ِلحا بَيأَْناُم ُصلأحا  ﴿  ام َأنأ يُصأ ِ يصلحا بينهما صلحا، كأن    س بهما فى أنأي: فال بأ  ﴾فََل ُجناَح عَلهَيأ
فيهما أو فى  بحقها كله  المبيت معها، أو  أو  النفقة  ببعض حقها عليه فى  له  تسمح 

 أحدهما؛ لتبقى فى عصمته مكّرمة، أو تسمح  

ام ِفميَا افأتََدتأ ِبهِ ﴿ له ببعض المهر ومتعة الطالق، كما جاء فى قوله تعالى: ِ  ﴾ فََل ُجناَح عَلهَيأ
 لك دفٌع لما ُيتوهم من أن ما يأخذه الزوج كالرشوة فال يحل. بل هو حالل. ( وفي ذ 1)
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بَيأَْناُم ُصلأحا  ﴿ قال اإلمام الماتريدي رحمه هللا عند قوله تعالى:    ِلحا  ام َأنأ يُصأ ِ  ﴾فََل ُجناَح عَلهَيأ
ليس    يحتمل: أن يكون رفع الحرج عن الزوج خاصة، وإن كان الفعل مضاًفا إليهما؛

ِبهِ ﴿ للمرأة في ترك حقها حرج، وكذلك قوله تعالى: افأتََدتأ  ِفميَا  ام  ِ ليس على   ﴾فََل ُجناَح عَلهَيأ
المرأة جناح في االفتداء؛ ألنها تفتدي بمالها، ولها أن ُتَملَِّك على مالها من شاءت؛ فكأنه 

 (2)  قال تعالى: فال جناح عليه في أخذ ما افتدت، أو في إبطال حقها إذا رضيت".اهـ

َخريأ  ﴿وقوله:    لأُح  وغيرهما.)   ﴾ َوالصُّ الزوجين  فيه صلح  يدخل  عام  جملة 3لفظ  وهي   )
معترضة، وفائدتها الترغيب في المصالحة أي: والصلح بين الزجين أكثر خيرا من الفراقة 
وسوء العشرة؛ ألن رابطة الزوجية من أعظم الروابط وأحقها بالحفظ، وميثاقها من أغلظ 

 المواثيق.

 ترشد إليه اآلية من أحكام:  ما

 اشتملت اآلية علي كثير من العبر واألحكام منها: 

يجوز   -1 وكما  اإلعراض،  أو  النشوز  خافت  المرأة  إذا  الزوجين،  بين  الصلح  إباحة 
 (1الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو اإلعراض.)

الخالف خيٌر على اإلطالق، الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به    -2
 ويدخل في ذلك جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته...

رِّ وقال صلى  أو غيرهما فإن التمادي على الخالف والشحناء والمباغضة هي قواعُد الشَّ
 ( 3( يعني حالقة الدين ال حالقة الشعر.)2هللا عليه وسلم في البِّْغضة:" إنها الحالقة ")

حه ﴿القرطبي: قوله تعالى:قال    -3 َنأُفُس الشُّ ِت اْلأ َِضَ إخبار بأن الشح في كل أحد، وأن   ﴾َوُأحأ
بِّلَّته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره.) لقته وجِّ  (4اإلنسان ال بد أن َيشحَّ بحكم خِّ
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حه ﴿:قوله تعالى    َنأُفُس الشُّ ِت اْلأ َِضَ إعتراض ثان وفائدته تمهيد العذر في المماسكة   ﴾َوُأحأ
 ( 1والمشاحة.)

حه ﴿:والشح أقبح البخل، وحقيقته الحرص على منع الخير، وإنما قال نأُفُس الشُّ َ ِت اْلأ َِضَ   ﴾ َوُأحأ
 ألنه كاألمر الالزم للنفوس ألنها مطبوعة عليه. 

المرأة تشح على :  أن كل واحد من الزوجين يشح بنصيبه من اآلخر فومعنى اآلية   
 ( 2مكانها من زوجها والرجل يشح عليها بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه منها.)

وقيل المراد: وأحضر هللا األنفس الشح، فالنساء حريصات على حقوقهن فى القسم     
والنفقة وحسن العشرة، والرجال حريصون على أموالهم أيضا، فينبغى أن يكون التسامح  

ما قد ارتبطا ارتباطا وثيقا بذلك الميثاق العظيم، وأفضى بعضهما إلى بينهما كامال، إذ ه
 بعض.

ُنوا  ﴿ ثم جاء الترغيب فى بقاء الرابطة الزوجية جهد المستطاع فقال:تعالى      س ِ ُُتأ نأ 
ِ
َوا

َخِبريا   َملُوَن  تَعأ ِبام  َ َكَن  نه اَّلله
ِ
فَا فهذا خطاب لألزواج يعني: وإن تحسنوا أيها األزواج   ﴾َوتَتهُقوا 

الصحبة والعشرة فيما بينكم، وتتقوا هللا في حق المرأة فإنها أمانة عندكم، وتتقوا أسباب 
 النشوز واإلعراض وما يترتب عليهما من الشقاق.  

، وقيل معناه: وإن تحسنوا باإلقامة معها على الكراهة، وتتقوا ظلمها والجور عليها   
( فالجملة 1فإن هللا كان خبيرا بذلك ال يخفى عليه شىء منه، فهو يجازيكم بأعمالكم.)

 الكريمة تدل علي الترغيب والوعيد.

توفير     في  ومهما  كبيرا  دورا  لها  ألن  إهمالها؛  وعدم  بالمرأة،  االهتمام  من  فالبد 
التنمية أوجه  تعزيز  في  وكذلو  البيت،  في  والطمأنينة  والسعادة  المستدامة،   النجاح 

والتي تقوم علي ثالثة عناصر هي: االقتصاد والمجتمع والبيئة وهي عناصر مرتبطة 
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ببعضها في نسيج متشابو، إذ يقوم كل منهما علي اآلخر ويكمله، وال مناَ من 
 تحقيق التوافق واالنسجام بينها إلنجاح عملية التنمية. 

غوال بأكبر العظائم المالية أو يقول الشيخ رشيد رضا:" المرأة إذا رأت زوجها مش   
أو  الدنيوية  المشاكل  من  ذلو  بغير  أو  العلمية،  المسائل  أعَو  حل  أو  السياسية 

 المهمات الدينية، ال يعد ذلو عذرا يبيح له اإلعراض عن مسامرتها ومباعلتها...

ثم قال رحمه هللا: وال يبخل بما ينبغي بذله والتسامح فيه ألجل المصلحة فإن من    
بح البخل أن يبخل أحد الزوجين في سبيل مرضاة اآلخر، بعد أن أفضى بعضهما أق

 (2إلى بعض وارتبطا بذلو الميثاق العظيم".أهـ )

تعالى ألهل     أعده هللا  الذي  بالثواب  حِّّ  الشُّ ذميمة  علي  اإلنسان  يتغلب  ولكن  قلت: 
ِسِه  ﴿ اإليثار. قال تعالى: ِلُحونَ َوَمنأ يُوَق ُُشه نَفأ  ( 1.) ﴾فَأُولِئَك ُُهُ الأُمفأ

وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى، قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم:" إن     
األشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 

 ( 2".)ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم

فاإليثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية، ورغبة في الحظوظ الدينية؛    
 وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة.

 قال اإلمام الماتريدى رحمه هللا:"  إن َّللاَّ تعالى خلق في طبع البشر محبة    

وبغ    لها،  والطلب  والمنافع  إنه  المحاسن  ثم  عنها،  والهرب  والمضار  المساوي  ض 
امتحنهم باإلنفاق مما يحبون، وحمل النفس على ما يكرهون؛ طلًبا لنجاتهم، وتوصال 

 إلى ثوابهم. 

 ثم وقاية األنفس من الشح تكون بوجهين:   
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أن يمن َّللاَّ على عبده ليصير ما هو غائب عنه من الثواب في األجل كالشاهد؛    أحدهما:
 فيخفف عليه اإلنفاق مما يحب، ويصير ذلك كالطبع له. 

يوفقه َّللاَّ تعالى ويعصمه، ويلهمه تعظيم أمره ونهيه؛ حتى يقهر نفسه ويحملها   والثاني:
ه، وإن كان طبعها على خالف على االئتمار بأمر َّللاَّ تعالى واالنتهاء عما نهى عن

 ذلك. 

ثم إضافة الوقاية إلى نفسه تدل على أنه قد بقي في خزانته شيء لم يؤته عبده، حتى    
يصف نفسه بأنه يقي عنه شح نفسه، ولوال ذلك لم يكن لوعده بوقاية نفسه عن شحها 

 معنى، وَّللاَّ أعلم.

ي: الباقون في النعيم الدائم، والفالح في الحقيقة: يعن  ﴾فَأُولَِئَك ُُهُ الأُمفِلُحونَ ﴿ وقوله تعالى:   
 ( 1هو البقاء في النعيم".اهـ )

 اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين في الدنيا واآلخرة

 ويرحم هللا عبدا قال آمين 

 نتائج البحث 

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.

 فبعد االستفادة من كتابة هذا البحث وقفت علي بعض النتائج المهمة وهي:    

إن التنمية في اإلسالم عمل من األعمال التي يتعبد هللا تعالى بها في األرض   -1
وتثمر لصاحبها خير الدنيا واآلخرة، كما أن التطوير مطلب شرعي، وضرورة حتمية  

 للحياة.
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لقرآن الكريم علي القول الصحيح نزلت فيه قال  إن التنمية علم، وأول آيات ا -2
ي َخلََق ﴿ تعالى: ِ يَِك اَّله ِ َرب أساَن ِمنأ عَلٍَق   * اقأَرْأ ًِبْسأ ن

ِ
َرُم  * َخلََق اَلأ َكأ َُّك اْلأ َ ًِبلأقَََّلِ  * اقأَرْأ َوَرب ي عََّله ِ َ    *اَّله عََّله

ََّلأ  أَساَن َما لَمأ يَعأ ن
ِ
 ( 1.)﴾اَلأ

 ورحم هللا مصطفي صادق الرافعي حين قال:   

 كيف يستوطئ المسلمون العجز، وفي أول دينهم تسخير الطبيعة؟ 

 كيف يستمهدون الراحة، وفي صدر تاريخهم عمل المعجزة الكبرى؟ 

 كيف يركنون إلى الجهل، وأول أمرهم آخر غايات العلم؟ 

 ( 2ال يحملون النور للعالم، ونبيهم هو الكائن النوارني األعظم؟.)كيف 

 أصبحت فكرة التنمية المستدامة من أكثر اهتمامات دول العالم، والهيئات  -3

علي  والمنظمات، ومؤسسات المجتمع المدني، لما لها من ضرورة حتمية للمحافظة   
 الميحط الحيوي للجيل الحاضر، واألجيال القادمة. 

أدرك العالم أجمع أن كافة مشاريع التنمية ال تكون فعالة إال باالستدامة التي   -4
أصبحت ال تعني الحفاظ علي الثروات الطبيعية والموارد الحياتية فقط؛ وإنما تتعدي  

ذلك إلي الحفاظ علي كل ما يتعلق باإلنسان من جوانب ثقافية واقتصادية ودينية  
 قبال.  واجتماعية، وصون حياته حاضرا ومست 

التنمية هي أحد المبادئ المهمة، لتحقيق االستقرار، والتطور االجتماعي   -5 
 واإلنساني. 
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تقرير دور المرأة في التنمية المستدامة في جميع المجاالت، وعلي كل المستويات،   -6
فقد أصبح التركيز في اآلونة األخيرة علي المرأة، واالهتمام بها في كافة المجاالت 

 الثقافية، واالقتصادية، والدينية، واالجتماعية، وتمكينها من العمل فيما هو مناسبة لها. 

ُ  ﴿ ختم بقول هللا تعالى:وفي الختام أ    ُوَّل َواْلأ ِخَرِة َوَُلُ الأُحُكأ ُد ِِف اْلأ َله ُهَو َُلُ الأَحمأ
ِ
َُل ا

ِ
ُ َل ا َوُهَو اَّلله

َجُعونَ  ِه تُرأ لَيأ
ِ
 (1.) ﴾َوا

 الراجي رحمة هللا العزيز الوهاب    

 أ د / محمد عبد الرحمن محمد عبد هللا   

 رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن                                          

 كلية أصول الدين القاهرة                                        
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 م. 1946ط الحلبي   174: 173/  4انظر تفسير المراغي: -2
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ويمكن خالفه، وهو أن المذكور أوال ميراث الذكر على اإلطالق خاصة على تفسير الزمخشري. هذا 
مجتمعا مع اإلناث منفردًا، أما وجه تلقى حكمه حالة االجتماع فقد قرره الزمخشري. وأما وجه تلقيه  
حالة االنفراد فمن حيث أن َّللاَّ تعالى جعل له مثل حظ األنثيين، فان كانت معه فذاك، وإن كانت 

ل لها في حال انفرادها النصف، فاقتضى ذلك أن للذكر عند انفراده مثلي نصيبها منفردة عنه فقد جع
 . 479/  1تفسير الكشاف  - 3        عند انفرادها، وذلك الكامل. وَّللاَّ أعلم.

 م. 2005ط دار الكتب العلمية بيروت   37/ 3تفسير الماتدريدي:  -1
 .      256/ 4التحرير والتنوير: -2
 (.2911( وأبو داوود ) 6664مد في المسند)الحديث أخرجه أح -3
 (. 348مرفوعا:" ليس لقاتل شئ " )   رضي هللا عنهأخرج أحمد وغيره عن عمر   -4
 (. وانظر 25( ومسند أحمد )3093أخرجه البخاري ك ، ب فرض الخمس ) -5

 . 296/ 4فما بعدها وتفسير المراغي: 332/ 4تفسير المنار:
 . 7سورة النساء اآلية: -1
 . 38/ 4انظر تفسير القاسمي:  -2
 70/ 17صحيح مسلم بشرح النووي كتاب التوبة باب سعة رحمة هللا تعالي وأنها تغلب غضبه:  -3

 . 39/ 4وانظر المصدر السابق: 
 . 257/ 4التحرير والتنوير: -1
 عناصر التنمية المستدامة هي: االقتصاد والمجتمع والبيئة.حيث إن  -2
 . 5سورة الكهف اآلية: -3
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عصيانه، فإن هللا قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من 
 . 257/ 2الفضل".اهـ تفسير ابن كثير:

 . 27ء:صتفسير سورة النسا -2
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 طبعة دار الكتب العلمية بيروت.       161/  3تفسير الماتريدي: راجع  -3
. قال  183/ 8:صلى هللا عليه وسلمصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحج باب حجة النبي  -1

: فهو الضرب الشديد الشاق ومعناه: اضربوهن ضربا ليس وأما الضرب المبرح اإلمام النووي:"
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وأن تحتمل أذاهن، وال تحملهن كلف خدمتك، وتتعامى عن مواضع خجلتهن".اهـ  لطائف 
 . 322/ 1اإلشارات:
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 . 84/ 3بها من الشتم واإليذاء، وغير ذلك. تفسير الماتدريدي:

/  1خشري:" وهو النصفة في المبيت والنفقة، واإلجمال في القول".اهـ تفسير الكشاف: وقال الزم   
 . إلي غير ذلك من أقوال العلماء. 491

 . 26/ 5روح المعاني للعالمة اآللوسى: -1
 . 28تفسير سورة النساء أ د/ إبراهيم خليفة:ص -1
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(. وهو يدل علي 1863( وأبو داود في سننه كتاب الطالق برقم )2008حدثنا سويد بن سعيد برقم )
 أن ترك الطالق أفضل إذا لم تدع الحاجة إليه. 

 . 30/ 5فما بعدها وتفسير المراغي:  63/  5انظر تفسير المنار:  -2
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( مطوال. وفيه:  1985( وابن ماجه ) 9167( والنسائي في السنن الكبري )2146أخرجه أبو داود )
بيان فضيلة معاملة النساء بالحسنى، وأن الصبر علي سوء أخالقهن والتغاضي عما يكون منهن 

 ضل من ضربهن.  أف
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 . 28تفسير سورة النساء أ د/ إبراهيم خليفة:ص -1
 . 32:  31/ 5وتفسير المراغي:  65/  5انظر تفسير المنار:  -2
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 . 434/  1راجع المصدر السابق: -1
 . 365، 363/  5تفسير المنار: -2
 . 211/ 1التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي الكلبي الغرناطي: -1
حديث الزبير بن العوام، قال: قال رسول  ( من 2510( والترمذي )1412أخرجه اإلمام أحمد )  -2

: " دب إليكم داء األمم قبلكم: الحسد، والَبغضاء، والَبغضاء هي: الحالقة،  صلى هللا عليه وسلمهللا 
بئكم بشيء إذا حالقة الدين ال حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده، ال تؤمنوا حتى تحابوا، أفال أن
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 . 166/  7المصدر السابق: -4
 . 9سورة الحشر اآلية: -1
 (. 2486رقم ) 138/ 3أخرجه البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الطعام  -2
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َذا  ﴿قوله )إذا أرملوا( أي فني زادهم، وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما في قوله: 

 .﴾َمت َرَبةٍ 
)في إناء واحد( أي اقتسموه بمكيال واحد حتى ال يتميز بعضهم عن بعض. )بالسوية( متساوين. 

هم متصلون بي. قال النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقهما  قوله )فهم مني وأنا منهم( أي 
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:  61/ 16وصحيح مسلم بشرح النووي: 155/  5".اهـ انظر فتح الباري: تعالىواتفاقهما في طاعة هللا 
62  ،26 . 
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 .  25/ 2وحي القلم مصطفى الرافعي:  -2

     .70سورة القصص اآلية:   -1
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 صحيح مسلم بشح النووي المطبعة المصرية.  -

 هـ.1403الباري البن حجر العسقالني المطبعة السلفية ط الثانية فتح  -

 م.2008مسند اإلمام أحمد ط مؤسسة الرسالة ط الثانية  -

 معالم التنزيل للبغوي ط دار إحياء التراث العربي بيروت. -
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 المفردات في غريب القرآن للراغب ط دار المعرفة بيروت.  -

 م.  2000ار الكتب العلمية وحي القلم مصطفي صادق الرافعي ط د  -
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة 

هلل رب العالمين، وبه نستعين، والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمة الحمد  
للعالمين، أشرف الخلق، وسيد المرسلين، وعلى آله المطهرين وأصحابه أجمعين ومن  

 أما بعد  -تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

اَها ) يقول هللا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: "  َواَها ) ( فَأَ 7َونَفأٍس َوَما َسوه ( قَدأ  8لأهََمهَا فُُجوَرَها َوتَقأ

َها ) اَها9َأفألََح َمنأ َزَكه  . (1) "( َوقَدأ َخاَب َمنأ َدسه

لقد أصبح مصطلح )التنمية المستدامة( هو المصطلح األول الذي يطغى على  
إذا  ساحة المجتمعات اآلن من أجل الطموح إلى تقدم األمم وتحقيق رقيها الحضاري. و 

تنمية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لألفراد بصفة خاصة، وللمجتمعات كانت ال
عامة،   ثمبصفة  وتطوير   ومن  األمثل،  الوجه  على  المتاحة  الموارد  استخدام  كيفية 

األساليب المستخدمة لتحقيق مثل هذه األهداف، فإن القرآن الكريم وهو المعين الذي ال  
وهو الحق الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه    وهو النبع الذي ال يجف،ينضب للمعرفة،  

 .وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقدم لنا أروع األمثلة في مثل هذه المعاني

قصة قارون من قوم نبي هللا موسى عليه السالم على أرض   وقد اخترت لذلك 
مصر أنموذًجا للدراسة في هذا البحث. ألن هذه القصة تمدنا بالعديد من العظات والعبر 
التي تصلح لكل زمان، ومكان، ولكل فرد، وأمة، كما أنها تساهم في إظهار عوامل 

من ثم تتحقق استدامة التنمية  التنمية لألفراد من خالل دراسة بعض جوانب هذه القصة و 
 عند األخذ بهذه العوامل.

 

 (.10-7سورة الشمس، اآلًيت )  (1) 
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 أوالا: معنى التنمية المستدامة: 

 معنى التنمية لغة:  -أ

اًء: زاد وكثر، وربمــا قــالوا  ا. وَنمــَ يــًّ ا، وُنمِّ النمــاء يعني )الزيــادة(: نمى َيْنمِّي َنْميــً
ــمع ينمو بالواو إال من أخوين من بنى ــائي: ولم أســــــ َليم، وأما   ينمو نموًا. قال الكســــــ ــُ ســــــ

يعقوب فقال: َيْنَمي، وَيْنُمو قســـــوى بينهما، وهى النَّْمَوة، وأنماه هللا إنماًء، وَأْنَميُت الشـــــئ 
ــئ رفعته فقد  ــئ: رفعته عليه، وكل شـــــــ ــئ على الشـــــــ وَتَنمَّيُتُه: جعلته ناميًا، وَنَمْيُت الشـــــــ

ديث أنميه تنمية بأن  َنَمْيَتُه. أما التنمية فقال األصـــــــــمعي أن التنمية من قولك نميت الح
تبلغ هذا عن هذا على وجه اإلفســـــــاد والنميمة، وهذه مذمومة واألولى محمودة، فالعرب 
ــددة  ــفت. فالمخففة محمودة، والمشــــ ــددًا بما وصــــ تفرق بين َنَميُت مخففًا وبين َنمَّيُت مشــــ

 .(1)مذمومة

 معنى االستدامة لغة:  -ب

ــئ َيُدوُم وُيَدام( وتُ  ــتدامة من )دام الشــــــــ ْمَت، وَتُدوُم على ُدْمَت، االســــــــ َداُم على دِّ
وأدامه واسـتدامه بمعنى )تأنى فيه(، وقيل: طلب دوامه، وَأْدَوَمُه كذلك، واسـتدمت األمر  

 إذا تأنيت فيه، وورد فى الشعر العربى أن مستديم بمعنى منتظر فأنشد ابن خالويه:

 رأوا أخرى ُتَحرِّق فاستداموا. إذا أوقعُت صاعقًة عليهم 

م ما عند  وقا َتدِّ ــْ ــتدامة هي التأني، َواسـ ــتدامة األمر األناة، إذًا فاالسـ ل الليث: اسـ
رُه واْرُقْبُه، والمداومة على األمر: المواظبة عليه  .(2)فالن أي انَتظِّ

 

مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى: هـــــــــ(، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل،  711ابن منظور )ت   (1)
 .4552-4551لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، د.ت، ص

 .1457ابن منظور، لسان العرب، ص  (2)
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ا:  -ج  معنى التنمية المستدامة اصطالحا

التنمية  و   المستدامة  أصبح مفهوم  المعاني  بالكثير من  وفي   التداخالت،مثقال 
التنمية في اإلطار االقتصادي، وبالتالي اعتبار النمو االقتصادي  البداية كان حصر 
بمثابة المؤشر األوحد لقياس مستوى التنمية بل ووجودها الفعلي، لكن تطورت النظرة  

راد المجتمع )الغذاء، بعد ذلك إلى التنمية فأصبح مفهومها إشباع الحاجات األساسية ألف
السكن، الكساء، الصحة، التعليم، العمل،...(، إلى جانب الحاجات الثانوية أو المعنوية 
التي تتلخص في تحقيق الذات باإلنتاج، والمشاركة في تقرير المصير، وحرية التعبير 

 والتفكير، واألمن، والشعور بالكرامة واالعتزاز بروح المواطنة وغيرها.  

النشاط في   يةمالتنو   أوجه  تشمل مختلف  لكونها  في حقيقتها عملية حضارية 
وكرامته اإلنسان  رفاهية  يحقق  بما  لإلنسان  ،المجتمع  بناء  أيضا  له  ،وهي   ،وتحرير 

كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن    ،وإطالق لقدراته  ،وتطوير لكفاءاته
 . (1) تسخيرها

 ، سواء أكانت هذه الزيادة واالرتفاع في أمر مادي التنمية تعني الزيادة واالرتفاعو  
أم معنوي يمكن مالحظته بالتأمل والمقايسة، وهي تفيد معنى تفعيل النماء   ،قابل للقياس

. (2)بمعنى التدخل لتحقيق النمو، وهذا يفيد في فهم التنمية كحالة تستلزم التدخل البشري 
كن الوصول إلى أنها الزيادة التي تحدث ومن خالل التعريف اللغوي للتنمية المستدامة يم

 بالمواظبة، واالستمرار، واألناة، والترقب. 

 

 

إبراهيم العسل: التنمية ف اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،    (1) 
 . 62، 59م، ص1996ألوىل، الطبعة ا

جميد حمسن حممد العصفور: دور اإلسالم ف دعم قضاًي التنمية، منوذج اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ف مملكة    (2) 
 .2هـ، ص 1435 -م2014البحرين، كوبنهاجن، 



393 
 

 الفرق بين التنمية والنمو:  -د

التنمية هي النمو المدروس على أسس علمية، والذي قيست أبعاده بمقاييس   
الفرعية  عملية، سواء كانت تنمية شاملة أو في أحد الميادين االقتصادية أو السياسية أو  

كالتنمية الزراعية أو الصناعية. فهي العمليات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو  
تحتاج  وهي  معينة،  زمنية  فترة  حدود  وفي  مدروسة،  إطار خطط  في  بصورة سريعة 

، قد يكون تلقائياللتدخل البشري، أما النمو فيكون من خالل تطور تدريجي بطيء، و 
تلقائي أو الطبيعي أو العفوي دون تدخل متعمد من قبل المجتمع فالنمو يشير إلى التقدم ال

 .(1) أو الدولة

 : والمجتمع  دفر ثانياا: أهمية التنمية المستدامة لل 

ولألمة،   ،إن األهمية الحقيقية في نظر اإلسالم تأتي للفرد أواًل ثم تأتي للمجتمع 
، بل إن كل فرد من أفراد فاألمة ليست مسئولة أمام هللا تبارك وتعالى بصفتها الجماعية

المجتمع مسئول أمام هللا تعالى بصفته الفردية، وعلى هذه المسئولية الفردية يتوقف فالح 
اإلنسان وقيمته الخلقية. ولكي يتحقق النماء الحقيقي للفرد ويبلغ حد النبوغ لشخصيته 

 ،والكتابة   ،يفالبد أن يتمتع بالحرية في فكره وعمله، لهذا فهو ال يحتاج إلى حرية الرأ
 . (2) واالجتماع فحسب، بل يحتاج إلى حرية المعاش أيضا ،والسعي ،والخطابة

والتنمية في اإلسالم عملية شمولية يقوم بها الفرد والمجتمع تهدف إلى تنمية   
ومن ثم عمارة األرض وفق ما   ، وتطوير أوضاعه االجتماعية  ،وثقافته  ،وبيئته  ،اإلنسان

 

 ..60 -59إبراهينم العسل: التنمية ف اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات، ص   (1) 
عبد اجمليد العاين: املنظور اإلسالمي للتنمية البشرية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية )العدد  أسامة  (2) 

 . 29م، ص 2003(، 70



394 
 

جاء في كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم. فاهلل سبحانه وتعالى كرم اإلنسان  
 .(1)ووضعه في أعلى المراتب وأمر المالئكة بالسجود له

أما هدف التنمية األساسي فهو تحسين حياة البشر، وهذا يعتمد على مستوى   
السلع إشباع حاجات األفراد   بدوره على زيادة وتنويع  يعتمد  والثانوية، وهذا  األساسية 

والخدمات المتاحة ورفع قدرات األفراد للحصول عليها، ومفاهيم التنمية وإن تعددت فإنها 
تتفق في الهدف العام وهو تحقيق سعادة اإلنسان، ورفاهيته، وتقدم المجتمع اقتصادًيا، 

 .  (2) واجتماعًيا، وسياسًيا

ا في مصائر السابقين من األجيال   واعيً على اإلنسان أن يتأمل تأماًل ب  كما يج 
َلقَْد َكاَن  "  ، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل:حتى ال يقع في أخطاء السابقين
وعلى اإلنسان أن يعلم أن نجاحه في عمارة األرض   .(3)"ِفي قََصِصِهْم ِعْبرَةٌ ِلُوِلي اِْلَْلبَ اِب...

من  اإللهي، وإال أصبح مصيره كمن هلك  منهج  وفق التصرف  ال إذا  نجح إي ن أن  ال يمك
 . (4) األمم السابقة

عواملوترتكز    عدة  على  اإلسالمي  المنهج  في  لألفراد  تطوير    :التنمية  منها 
الستثماراتها بما يعود على   ًئاوالجسمية بحيث يصبح مهي  ،وقدراته العقلية  ،مهارات الفرد 

وترسيخ القيم الروحية التي تؤهل  ،وكذلك نشر الفضائل ،بالنفع العام اإلنسان والمجتمع
وذلك بإقامة العدل في مجتمع ينعم    ،اإلنسان للنهوض بأمانة االستخالف في األرض 

فيه الناس بالرفاهية والرخاء. وتحتاج التنمية أيضا إلى تعلم كافة العلوم الوضعية حتى 
 .  (5) ة في المجتمعنضمن استمرار تحقيق التنمية المستدام

 

 . 33أسامة عبد اجمليد العاين: املنظور اإلسالمي للتنمية البشرية، ص   (1) 
 .59، ص إبراهيم العسل: التنمية ف اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات  (2) 
 (.111سورة يوسف، اآلية رقم ) (3) 
 . 34أسامة عبد اجمليد العاين: املنظور اإلسالمي للتنمية البشرية، ص  (4) 
 . 37أسامة عبد اجمليد العاين: املنظور اإلسالمي للتنمية البشرية، ص  (5) 



395 
 

عنها    يتحدث  التي  المثلى  األهداف  يستوعب  للتنمية  اإلسالمي  المفهوم  إن 
المفكرون الوضعيون المعاصرون في إطار التنمية المتواصلة، بل وما يزيد بكثير عن  

للتنمية قائمة على منهجً قدم  هذه األهداف. واألهم من هذا هو أن اإلسالم ي ا ودوافع 
للتنمية من خالل األفراد والمؤسسات   يوعقيدة بما يكفل استمرار قوة الدفع الذاتشريعة  

تجمع بين الجانبين الروحي والمادي لإلنسان    طيبةً   من حياةً ؤ القائمة، وذلك في إطار ي
 .  (1) في توازن مرغوب 

 ثالثاا: التنمية المستدامة في اإلسالم: 

إلهية من حيث أصـــــولها إن الســـــياســـــة االقتصـــــادية فى اإلســـــالم هى ســـــياســـــة  
ووضــــعية من حيث تطبيقها. ومؤدى ذلك أنها ســــياســــة ثابتة وفى نفس الوقت متطورة،  
فهى ثابتة من حيث أن أصـــولها وردت فى آيات القرآن الكريم ونصـــوص الســـنة النبوية  
المطهرة، فهى غير قابلة للتغيير أو التعديل، ويخضــــــــــــع لها المســــــــــــلمون في كل زمان  

متطورة من حيث تفاصـــــــــيل تطبيق هذه األصـــــــــول بما يتالءم  ومكان، وهي ســـــــــياســـــــــة 
وظروف الزمان والمكان فال يرتبط بمرحلة تاريخية معينة، وال يقتصــــــــــــر على صــــــــــــورة  
ــول والمبادئ التى أقرها القرآن الكريم فى ذلك قوله تعالى:   تطبيقية معينة، فمن األصــــــــــ

لِ " َوالَُُكأ بَيأنَُُكأ ًِبلأبَ اط ِ َغأِنيَ اءِ ..  ، وقولـــه تعـــالى: "(2)"...َوََل تَ أُُْكُوا َأمأ َ اْلأ ؛  ( 3)".. ِمْنُكمْ  ََكأ ََل يَُكوَن ُدوََل  بَيأ
ُرومِ وقوله تعالى: " ائِِل َوالأَمحأ َواِلهِمأ َحقٌّ ِللس   ه . أما فى الســـــــــنة النبوية فيقول الرســـــــــول (4)"َوِِف َأمأ

ــالح" ــالح للرجل الصــ ــلم: "نعم المال الصــ ــلى هللا عليه وســ ــلى هللا ، (5)صــ وقوله كذلك صــ
 

صليحة عشي: التنمية املستدامة ف املنهج اإلسالمي، امللتقى الدويل حول: مقومات حتقيق التنمية املستدامة ف    (1) 
 .142م، ص 2012االقتصاد اإلسالمي، جامعة قاملة، اجلزائر، ديسمرب 

 (. 188سورة البقرة، اآلية رقم )  (2) 
 (.7سورة احلشر، اآلية رقم )  (3) 
 (.19سورة الذارًيت، اآلية رقم )  (4) 
حديث صحيح ذكره اإلمام أمحد ف مسنده، من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه مرفوع إىل النيب صلى هللا    (5) 

مسند اإلمام ، اينأبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبه(، 241عليه وسلم؛ انظر: ابن حنبل )ت
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ــلم حي ــي هللا عنه إلى اليمن، فقال: ن  عليه وســــــــــ ... فأعلمهم أن هللا  "بعث معاذا رضــــــــــ
 .(2)،(1)"افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

ــْدر  ــلمين فى إثراء الفكر التنموي منذ صـــــــــ ــهام المفكرين المســـــــــ ولم ينقطع إســـــــــ
اليوم، وإن اتصف بالغزارة أحيانًا، واإلقالل أحيانًا أخرى طبقًا لحال الدولة اإلسالم حتى  

ــة أو تخلف، وفي الحالتين كان يعبر عن عبقرية فذة ونظرات   ــالمية من نهضــــــــــ اإلســــــــــ
عميقة فقد كانت نشــــأة الفكر التنموي اإلســــالمي في أحضــــان علوم القرآن الكريم والفقه  

وف على هديه فى كل مجاالت الحياة، والتي اســــــتجابة ضــــــرورية لفهم اإلســــــالم، والوق
ــير أكرمهم هللا تعالى عندما يتناولون القرآن الكريم   منها المجال التنموي. فعلماء التفســــــــــ
بالبحث والدراسـة فإنهم يوضـحون الجانب المتعلق بالتنمية وهم بمعرض شـرحهم لْليات  

ن هـذه المؤلفـات تقـدم  القرآنيـة، وكـذلـك الفقـه عنـدمـا يتنـاول دراســـــــــــــــة الزكـاة، ومن ثم فـإ
 .(3)النظريات العميقة والقوانين العامة

ومما أســــــــــــهم في حدوث التنمية عبر العصــــــــــــور أن اإلســــــــــــالم قد أقر الملكية  
الخاصــة والعامة، وجعلهما ذوات طبيعة مزدوجة بين الفردية والجماعة، وســمح للمكلف 

نماء فى الثروة، بحرية التصــــــــرف بهما ضــــــــمن حدود وقيود ال يتعداها، بحيث يتحقق ال
والزيـادة فى اإلنتـاج، وذلـك في ظـل عـدالـة اجتمـاعيـة، ومنـافع مشــــــــــــــتركـة؛ فهنـاك آيـات  

ا  تنسب الملكية إلى هللا جل وعال أي إلى الجماعة، قال تعالى: " ِ َوَرُسوُِلِ َوَأنأِفُقوا ِممه أ ِمنُوا ًِبَّلله

 

  -هـ 1421أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
 (.17472، حديث رقم )16، ص 29م، ج2001

 (.1395صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب: وجوب الزكاة، حديث رقم )  (1)
ــوقى الفنجرى : ذاتية     (2) ــئون حممد شــ ــاد اإلســــالمى، اجمللس األعلى للشــ ــادية  اإلســــالمية وأمهية االقتصــ ــة االقتصــ ــياســ الســ

 .19-18م، ص1993 -هـ 1413اإلسالمية، القاهرة، 
 .83-82إبراهيم العسل : التنمية ىف اإلسالم، ص  (3)
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لَِفَي ِفيهِ  تَخأ ي أ ًَتُكأ وَ ، وقوله تعالى: "(1)..." َجَعلَُُكأ ُمس     أ ِ ِ اَّله ، وهناك آيات أخرى (2)"أ تُوُُهأ ِمنأ َماِل اَّلله
َوالَُُكأ بَيأنَُُكأ ًِبلأَباِطلِ   تنســــــب الملكية إلى األفراد: " َواِلهِمأ  ، وقوله تعالى: "(3)"...َوََل تَأُُْكُوا َأمأ ُخذأ ِمنأ َأمأ

هِيمأ ُِّبَا  .(4)"َصَدقَة  تَُطهيُِرُُهأ َوتَُزكيِ

ــمان توجيه المالك لالنتفاع بما يملكه مع عدم  وهذه  االزدواجية تهدف إلى ضــــــــ
ــان على حب التملك، ومن   ــالح اآلخرين، وتأتي متناغمة مع فطرة اإلنسـ ــرار بمصـ اإلضـ
ــئولية األفراد عن الملكية   ثم تفجير طاقاته نحو العمل والتقدم، كما أن اإلســـالم حدد مسـ

 .(5)ماعة فيهالتي سخرها هللا لهم واشترط لذلك حق الج

 دالالت التنمية في القرآن الكريم: رابعاا: 

إن اإلنسان يستمد كرامته في األرض من منبع واحد فقط، وهو تذكره لعهد ربه   
َُّك ِمنأ  الذي أخذه عليه في المأل األعلى ليظل دائمًا في حمى هللا، قال تعالى: "  ذأ َأَخَذ َرب

ِ
َوا

ََّن َأنأ تَُقولُوا يَوأ بَِِن أ َدَم ِمنأ  يُُِكأ قَالُوا بَََل َشهِدأ ُت ِبَرب هََدُُهأ عَََل َأنأُفِسهِمأ َألَسأ هََتُمأ َوَأشأ ِي َّنه ُكنها َعنأ  ُظهُوِرُِهأ ُذري
ِ
َم الأِقيَاَمِة ا

، فال تستذله قوى الشر، وال ترهقه قوانين البشر، وال يستغويه الشيطان فيصده (6)"َهَذا غَاِفِليَ 
التنمية على ، وقد  (7)ذكر هللا، وعن الصالة  عن ركزت الدراسات اإلسالمية لموضوع 

لكن بالدراسة   ،وسخر  ،واستعمر  ،قرآنية ذات دالالت تنموية هي: خليفة  كلمات ثالث  
تأثير كبير على االستراتيجيات كلمات  استطاع بعض الباحثين أن يذكر   أخرى ذات 

 

 (.7سورة احلديد، اآلية رقم )  (1)
 (.33سورة النور، اآلية رقم )  (2)
 (. 188ية رقم )سورة البقرة، اآل  (3) 
 (.103سورة التوبة، اآلية رقم ) (4)
 .129إبراهيم العسل : ص  (5)
 (.172سورة األعراف، اآلية رقم )  (6)
ســـــلســـــلة البحوث اإلســـــالمية، جممع البحوث اإلســـــالمية، القاهرة،  توفيق حممد ســـــبع، قيم حضـــــارية ف القرآن الكرمي،    (7)

 .181م، ص1972العدد اخلمسون، مايو 
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، من اقترب منه اغترفو معين القرآن ال ينضب أبًدا  ف  ،(1)وحي  ،ىكَ وزَ   ،التنموية مثل: فلح
ومن خالل تأمل اآليات الكريمة التي وردت فيها هذه الكلمات يمكن التوصل إلى ما 

  يلي:

  ، جعل اإلنسان خليفة في األرض ليعكس كافة مظاهر عظمته  تبارك وتعالىإن هللا    أوالا:
 .(3)"َوما خََلْقُت اْلِجنَّ وَاْْلِْنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدون، قال تعالى: "(2) وقدراته الخالقة ،ورحمته

ا بتعمير األرض وإحياء ما فيها: ا صريحً وجه اإلنسان وأمره أمرً جل وعال ن هللا إ ا:ثانيا 
نه َرّبيِ قَرِيب  ُمِجيب  ُهوَ ...قال تعالى: "

ِ
ِه ا لَيأ

ِ
تَغأِفُروُه ُْثه تُوبُوا ا َمَرُكأ ِفهيَا فَاس أ تَعأ ِض َواس أ َرأ أَشأَُكأ ِمَن اْلأ  . (4) " َأن

ن هللا تعالى سخر لإلنسان كل ما في األرض من أجل تيسير مهامه في البناء إ  ا:ثالثا 
ا َأنه  " فقال تعالى:    واإلعمار ُُكأ ِنَعَمُه ظاِهَرة   َألَمأ تََروأ َبَغ عَلَيأ ِض َوَأس أ َرأ امواِت َوما ِِف اْلأ َ ََسهَر لَُُكأ ما ِِف السه اَّلله

 . (5) "........ َوًبِطنَة  

رؤية واضحة ينبغي لحياته أن تصرف لتحقيقها   إلنسانجعل لإن هللا جل وعال    ا:رابعا 
 والفوز بالجنة في اآلخرة.  ،دنياوالمستدامة في ال ،والتنمية الشاملة ،وهي النجاح الفردي

بشكل دقيق وواضح أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب منه المولى عز وجل  أكد    ا:خامسا 
و مجموعة عمليات تحقق التنمية أومجتمعه، وهي عملية    ،وماله  ،القيام بتزكية نفسه
 .(6) واألفراد  ،والحكومات  ،والمؤسسات الدولية ،ت اوالمنظم ،التي تنشدها الدول

 

 . 21جميد حمسن حممد العصفور: دور اإلسالم ف دعم قضاًي التنمية، ص  (1) 
 . 30جميد حمسن حممد العصفور: دور اإلسالم ف دعم قضاًي التنمية، ص  (2) 
 (.56سورة الذارًيت، اآلية رقم )  (3) 
 (.61سورة هود، اآلية رقم )  (4) 
 (.20سورة لقمان، اآلية رقم )  (5) 
 . 30صفور: دور اإلسالم ف دعم قضاًي التنمية، صجميد حمسن حممد الع  (6) 
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ا: عوامل نجاح التنمية المستدامة من خالل قصة قارون:    خامسا

الطبيعية    والظروف  المادي،  الوجه  تنظيم  التشريع اإلسالمي على  يقتصر  ال 
للمجتمع شأن المناهج الوضعية، وإنما ينفذ إلى أعماقه الفكرية والروحية، ويسعى إلى 

. ويمكننا (1) المزج بين الدافع الذاتي، والعامل األخالقيالتوفيق بينهما، وذلك باعتماد مبدأ  
أن نتبين عوامل نجاح التنمية المستدامة بوضوح من خالل قصة قارون من قوم نبي 

 هللا موسى عليه السالم بالقرآن الكريم على النحو التالي: 

 من هو قارون؟           .1

وقيل كان  السالم،  نبي هللا موسى عليههو قارون بن يصفد بن يصهر بن عم   
رضي   بن عباسابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن  اواألول أصح فقد روى    ،عم موسى
وعبد    ،وإبراهيم النخعي  ،قال قتادةعليه السالم، وبهذا    بن عم موسىا أنه كان    هللا عنهما

 .  (3)، وهكذا قال أكثر أهل العلم(2) وسماك بن حرب  ،هللا بن الحارث 

القصص من اآليات )   الكريم في سورة  القرآن    –   76وردت قصة قارون في 
ِم ُموََس فَبَغَى ا  (. ويقول هللا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: "83 عَلَْيِهْم    نه قَاُروَن ََكَن ِمنأ قَوأ

َبِة ُأوِل الأُقوه  ُه لَتَُنوُء ًِبلأُعصأ نه َمَفاُِتَ
ِ
تَيأنَاُه ِمَن الأُكنُوِز َما ا بُّ الأَفرِِحيَ َوأ َ َ ََل ُُيِ نه اَّلله

ِ
َرحأ ا ُمُه ََل تَفأ ذأ قَاَل َُلُ قَوأ

ِ
 . (4) "ِة ا

رون، ولم ينصرف للعجمة والتعريف، وقيل: معنى كونه من  اقارون اسم أعجمى مثل هو 

 

 .64-63إبراهيم العسل: التنمية ف اإلسالم، ص   (1) 
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح  ،  هـ(852)ت  ابن حجر العسقالين    (2) 

 (. 448/ 6)هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، 1379البخاري، دار املعرفة، بريوت، 
املكتبة قرآن العظيم،  هـ(، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي: تفسري ال774)ت    ابن كثري  (3) 

 .104م، ص 2013التوفيقية، القاهرة، الطبعة احلادية عشرة، اجلزء السادس، 

 (448/ 6(.   فتح الباري البن حجر )76سورة القصص، اآلية رقم )  (4) 
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وكان يسمى المنور لحسن صورته، وكان أقرأ بنى  ،أنه آمن به موسى عليه السالم قوم
  ،(1)إسرائيل للتوراة 

ويقول المفسرون رضي هللا عنهم أنه كان واقفًا على سر الصناعة أي الكيمياء   
أي إحالة المعادن الخسيسة إلى معدن نفيس وهو الذهب ذاهاًل عن أن فضته وذهبه لم  
يغنيا عنه من هللا شيئًا، ألن هللا تعالى قد أهلك من القرون من هم أشد منه قوًة وأكثر 

جمعهم وما كانوا يعتزون به من مال ونسب، ولم يفلتوا من عذاب جمًعا، فما أغنى عنهم  
 .  (2) هللا تعالى

 أسباب نزول اآليات:  -ب

موسى عليه السالم نجده قد مني بصناديد الكفر، فقد نبي هللا  حينما نتأمل حياة   
واجه فرعون الذي ادعى األلوهية، وواجه هامان، ثم موسى السامري الذي خانه في 

وكذلك كان من صنوف أذى أئمة الكفر   .(3)غيبته، فدعاهم إلى عبادة العجلقومه في  
في قريش للنبي صلى هللا عليه وسلم إعراضهم عن دعوته، واعتزازهم بأموالهم، وقولهم: 

ِ َعِظي" يَتَيأ الأقَرأ أ ُن عَََل َرُجٍل ِمَن  الأُقرأ َِل َهَذا  ََل نُزي لَوأ الثروة، فهي ، أي على رجل من أهل  (4)"َوقَالُوا 
روى الواحدي عن ابن مسعود  و عندهم سبب العظمة، أما المسلمون فهم ضعفاء القوم، 

مر المأل من قريش على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعنده خباب أنه    وغيره بأسانيد 

 

الكشاف عن حقائق غوامض أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا، هـ(، 538الزخمشري )ت   (1) 
 (.429/ 3)هـ،  1407دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، لتنزيل، ا 

، 286، 285عبد الوهاب النجار: قصص األنبياء، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، د.ت، ص   (2) 
288. 

بار اليوم،      القاهرة، د.ت،   مطابع أخ تفسري الشعراوي، اخلواطر، هـ(، حممد متويل الشعراوي، 1418الشعراوي )ت  (3) 
(18 /11009.)  

 (. 31سورة الزخرف، اآلية رقم ) (4) 
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بن األرت وصهيب وبالل وعمار، فقالوا: يا محمد، رضيت بهؤالء؟ أتريد أن نكون تبعا 
مأ  "هللا تعالى:    لهؤالء؟ فأنزل َك ِمنأ ِحَساُِّبِ ُه َما عَلَيأ َ ُمأ ًِبلأغََداِة َوالأَعِشيِ يُرِيُدوَن َوْجأ ُعوَن َرُّبه يَن يَدأ ِ ُرِد اَّله َوََل تَطأ

اِلِميَ  ُرَدُُهأ فَتَُكوَن ِمَن الظه ٍء فَتَطأ مأ ِمنأ ََشأ ِ ٍء َوَما ِمنأ ِحَساِبَك عَلهَيأ لذلك ضرب هللا سبحانه   . (2) " (1)ِمنأ ََشأ
فضرب   ،األمثال للمشركين في جميع أحوالهم بأمثال نظرائهم من األمم السالفةوتعالى  

عليه موسى  نبي هللا   بحال قارون مع  لحال تعاظمهم بأموالهم مثاًل القصص  في سورة  
وألبي سفيان بن الحارث بن    ، ألبي لهب وإن مثل قارون صالح ألن يكون مثاًل السالم،  

لمطلب قبل إسالمه في قرابتهما من النبي صلى هللا عليه وسلم وأذاهما إياه، وللوليد عبد ا
ا ): " قال تعالى ،بن المغيرة من التعاظم بماله وذويه ِِن َوَمنأ َخلَقأُت َوِحيد  ( َوَجَعلأُت َُلُ َماَل   11َذرأ

ا ) ُدود  ِم ُموََس ا  تعالى "فقوله    فإن المراد به الوليد بن المغيرة.،  (3) "(12َممأ  "نه قَاُروَن ََكَن ِمنأ قَوأ
الوليد   : لحال بعض كفار مكة وهم سادتهم مثلاستئناف ابتدائي لذكر قصة ضربت مثاًل 

ٍء فََمتَاُع  " بقوله تعالى:    تعلق  ولها مزيد   ،وأبي جهل بن هشام  ،بن المغيرة َوَما ُأوِتيُُتأ ِمنأ ََشأ

نأَيا   ِقلُوَن )الأَحَياِة ادلُّ ِ َخريأ  َوَأبأقَى َأفَََل تَعأ نَاُه  60َوِزينََُتَا َوَما ِعنأَد اَّلله ن ا فَهَُو ََلِقيِه ََكَنأ َمتهعأ ا َحس َ ََّنُه َوعأد  ( َأفََمنأ َوعَدأ

ََضِينَ  َم الأِقيَاَمِة ِمَن الأُمحأ نأَيا ُْثه ُهَو يَوأ     .(5)،(4) "َمتَاَع الأَحَياِة ادلُّ

 

 (. 31سورة الزخرف، اآلية رقم ) (1) 

ترمجة ف   (2)  وله  التقريب: ضعيف،  ف  احلافظ  وقال  بن سوار،  أشعث  أشعث وهو  فيه  إسناده ضعيف، ألن  واحلديث 
( 12/  3( وف إسناده أشعث أيضا. وعزاه السيوطي ف الدر )268/  10(. واحلديث أخرجه الطرباين )171/  1اجملروحني )

هـ(، 468الواحدي )ت    وابن مردويه وأيب نعيم ف احللية، انظر: البن حنبل وابن جرير وابن أيب حاُت والطرباين وأيب الشيخ  
أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، أسباب نزول القرآن، حتقيق: كمال بسيوين 

 .  221-220ص: هـ،  1411زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 
 (. 52ام، اآلية رقم )سورة األنع (3) 

 (.61-60سورة القصص، اآليتان ) (4) 

لتحرير والتنوير »حترير احممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،  هـ(،  1393)ت    الطاهر بن عاشور  (5) 
 (.174/ 20)، هـ 1984الدار التونسية للنشر، تونس، ، املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد«
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 ح التنمية المستدامة: عوامل نجا -ج

  الحرية: .1

ذأ  "كان آل فرعون يسومون بني إسرائيل سوء العذاب كما ورد في قوله تعالى:   
ِ
َوا

ُيوَن ِنَساَءُكأ وَ  تَحأ وَن َأبأنَاَءُكأ َويَس أ ُ َن يَُسوُمونَُُكأ ُسوَء الأَعَذاِب يَُذّبيِ َعوأ نَاُكأ ِمنأ أ َِل ِفرأ يُُِكأ َعِظي  ِِف َذِلُُكأ  ََنهيأ . ( 1) "بَََلء  ِمنأ َرب
َن يَُسوُمونَُُكأ ُسوَء  عن أبي العالية في قوله: )ويذكر اإلمام الطبري بسنده   َعوأ نَاُكأ ِمنأ أ َِل ِفرأ ذأ ََنهيأ

ِ
َوا

( قال: إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة، فقالت الكهنة: إنه سيولد العام بمصر غالم الأَعَذاِب 
 يَ ا أتِّ فبعث في أهل مصر نساء قوابل فإذا ولدت امرأة غالمً   ،يديهيكون هالكك على  

ل نبيه موسى عليه  و يقول تعالى ذكره مخبرا عن ق  .(2) به فرعون فقتله، ويستحيي الجواري 
يعني ،  (3)"َوتِْلَك ِنْعَمةٌ َتُمنَُّها عََليَّ أَْن َعبَّْدَت بَِني ِإْسرَائِيلوفي قوله تعالى: " م لفرعون سالال
بية فرعون إياه، يقول: وتربيتك إياي، وتركك استعبادي، كما استعبدت قوله: وتلك تر ب

وفي الكالم محذوف استغني بداللة ما ذكر   ،بني إسرائيل نعمة منك تمنها علّي بحق
عليه عنه، وهو: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني، فلم تستعبدني، 

ائِيلَ لداللة قوله )  فترك ذكر"وتركتني" َ ِأ
ِ
ا بَِِن  َت  َعبهدأ المفسرون في .  (4)( عليهَأنأ  واختلف 

نه جعلهم خوال وخدما له وصنفهم في فقال محمد بن إسحاق: إ  (سوء العذاب )المراد من  
أعماله أصنافا، فصنف كانوا يبنون له، وصنف كانوا يحرثون له، وصنف كانوا يزرعون  

ومن لم يكن في نوع من أعماله كان يأمر بأن يوضع عليه    ،له، فهم كانوا في أعماله

 

 (.49سورة البقرة، اآلية رقم ) (1) 

هـ(، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر: جامع البيان ف أتويل القرآن، 310الطربي )ت    (2) 
 (. 2/43)م، 2000 -هـ  1420احملقق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 (. 22اآلية رقم ) سورة الشعراء،  (3) 

 (.  19/342الطربي )  (4) 
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ما وصل . والبد أن قارون لم يكن من العبيد وإال ما استطاع أن يصل إلى  جزية يؤديها
 إليه من العلم، وجمع المال، والكنوز، والثروات الطائلة. 

إذًا فالحرية هي أول مقومات نجاح التنمية المستدامة ألن العبودية ال تحقق   
نجاًحا. لذلك فإنه ينبغي المحافظة على كرامة اإلنسان، واالعتزاز بخصائصه، وتقدير 

امتدادها في بناء الحضارة، وال شك أن  مواهبه، وإقرار شهواته لتأخذ الفطرة اإلنسانية  
نفاسة العنصر اإلنساني ووضعها في المحل األولتمكنه من بناء حضارة األحرار، أما 

، وهي قائمة على العمل ال على (1)استعباد ذلك اإلنسان فإنه ال ينتج إال حضارة العبيد 
 اإلبداع. 

سراع الفناء إلى األمة  ويذكر ابن خلدون فى المقدمة: "إن االستعباد يؤدى إلى إ  
المستبدة بسبب ما يحصل فى النفوس من التكاسل فيقتصر األمل ويضعف التناسل، 
فإذا ذهب األمل بالتكاسل تناقص عمرانهم وتالشت مكاسبهم ومساعيهم وذلك ألن القهر 
الذى يوقعه الحكام الطغاة على شعوبهم يفقدهم الشعور بالعزة والكرامة ويثبط عزائمهم  

بداع واالبتكار. لذلك فإنه ال يمكن أن يكون قارون عبدًا، أو البد أنه تخلص من  عن اإل 
 .(2)العبودية فنال الحرية التى مكنته من الوصول إلى ما حققه

ومن هذه المقدمات البد أن نؤكد على أن التنمية المســـــتدامة للفرد ال يمكن أن  
ــعر األفراد بالحرية ومن ثم   ــر العمل من  تتم إال إذا شــــ االبتكار واالبداع، وتحرير عنصــــ

العبودية يعني قدرة هذا العنصــــر على التنقل بين األنشــــطة االقتصــــادية المختلفة، ومن  
ثم فإن مرونة عنصـــــــر العمل هذه من شـــــــأنها أن تحقق كفاءة فى عنصـــــــر العمل ذاته  

 

 .  181-180توفيق حممد سبع، قيم حضارية ف القرآن الكرمي، ص   (1) 

ــ(،  808؛ وابن خلدون )ت87إبراهيم العسل: التنمية ىف اإلسالم، ص   (2) عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون  هـــــــ
 .62املقدمة، د.ت، ص، أبو زيد، ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي
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نتـاجـية التى  برفع إنتـاجيـته وإجـادة عمـله ومن ثم تحـدث زيـادة األجور وتنوع الطـاقـات اإل
 .(1)تزيد من األموال االقتصادية كمًا ونوعاً 

 العدل وعدم البغي:  .2
مأ والدليل على ذلك هو قوله تعالى: " ِ ِم ُموََس فَبَغَى عَلهَيأ نه قَاُروَن ََكَن ِمنأ قَوأ
ِ
 . (2) "....ا

باحتقارهم  إما باالستيالء على حقوق الغير، أو  ويكون  والبغي: تجاوز الحد في الظلم،  
بالبطر أعانته  وازدرائهم، وإما  التي كانت عند قارون قد  الظلم، و . والكنوز  على على 

أما اإلمام الشوكاني   .(3) ر الناس لخدمة أهدافه، وكأنه يمثل مركز قوة بين قومهيسخت
 .(4)تعالى باهلل ه، وكفر عليه السالم عن طاعة موسى هج و خر قال إن البغي هو ف

ي هذا البغي عدة وجود فيقول اإلمام الطبري  ضي هللا عنهم فر وذكر المفسرون   
وقيل في ذلك أيضًا أن بغيه عليهم زيادة شبر   ،تجاوز حده في الكبر والتجبر عليهمأنه  

وذكر عنه كذلك . (5)وقال آخرون أن بغيه عليهم كان بكثرة ماله ،أخذها في طول ثيابه
حسد هارون على ، وأنه  إسرائيل فظلمهمعلى بني  ملكه  فرعون  في بعض الروايات أن  

 . الحبورة

موسى عليه السالم لما قطع البحر وأغرق هللا تعالى فرعون  نبي هللا يروى أن و  
وكان صاحب القربان والمذبح، وكان    ،رون، فحصلت له النبوة والحبورةاجعل الحبورة له

 

خالف عبد اجلابر خالف: مدخل للدراسـات االقتصـادية اإلسـالمية، ومطبوعات املعهد العاىل للدراسـات اإلسـالمية،     (1)
 .165القاهرة، د.ت، ص

 (. 76سورة القصص، اآلية رقم )  (2) 

 (.   18/11012الشعراوي )  (3) 

ط.دار ابن كثري،      ، فتح القدير، عبد هللا الشوكاين اليمينحممد بن علي بن حممد بن هـ(، 1250الشوكاين )ت   (4) 
 (. 4/214، )هـ 1414دار الكلم الطيب، دمشق، بريوت، الطبعة األوىل،  

 (.   616/ 19الطربي )   (5) 
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سالة، ولهرون لموسى الرسالة، فوجد قارون من ذلك في نفسه، فقال يا موسى لك الر 
الحبورة، ولست في شيء وال أصبر أنا على هذا، فقال موسى عليه السالم: وهللا ما 

رون ولكن هللا جعله له، فاعتزل قارون ومعه ناس كثير، وولي هارون اصنعت ذلك له
في  فيضعها  هارون  إلى  بهداياهم  يأتون  إسرائيل  بنو  فكان  والقربان،  والمذبح  الحبورة 

ار من السماء فتأكلها، واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال والتبع المذبح وتنزل الن
مع أنه كما ورد عنه   من بني إسرائيل، فما كان يأتي موسى عليه السالم وال يجالسه،

   .(1)السبعين المختارة الذين سمعوا كالم هللا تعالىفإنه كان من 

الذي أفاد الظلم فإن المفهوم  ومن هذا العامل الي أدى لهالك قارون وهو البغي   
هنا هو العدل، وقد حثنا هللا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بل أمرنا به، فورد في قوله 

َشاِء َوالأُمنأَكِر َوالأَبغأ تعالى: " َىى َعِن الأَفحأ ََب َويَْنأ يتَاِء ِذي الأُقرأ
ِ
َساِن َوا حأ

ِ
ِل َواَل َ يَأُْمُر ًِبلأَعدأ نه اَّلله

ِ
 لََعلهُُكأ  ِي يَِعُظُُكأ ا

"(2) "تََذكهُرونَ  أيضًا:  تعالى  ِللتهقأَوى   .. ، ويقول  َأقأَرُب  ُهَو  اعأِدلُوا  ِدلُوا  تَعأ َأَله  عَََل  ٍم  قَوأ نَأ ُن  رَِمنهُُكأ ش َ َُيأ   َوََل 
 ، ويقول اإلمام ابن حجر العسقالني في معنى العدل واإلحسان في اآلية األولى:(3) "...

 ، واإلحسان مقابلة الخير بأكثر منه ،المساواة في المكافأة في خير أو شرإن العدل هو 
 . (4)والشر بالترك أو بأقل منه

وال تلتمس ما حرم هللا أي:  )وال تبغ الفساد في األرض(  وورد في نهاية قصة قارون  
إن هللا ال يحب بغاة البغي ف)إن هللا ال يحب المفسدين(  ،  عليك من البغي على قومك

 . (5)والمعاصي

 

هـ(، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب 606الرازي )ت    (1) 
 (. 13،14/ 25)هـ، 1420الري، مفاتيح الغيب= التفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 (.  90سورة النحل، اآلية رقم )  (2) 
 (.   8رقم )سورة املائدة، اآلية   (3) 
 (480/ 10فتح الباري البن حجر )  (4) 
 ( 625/ 19تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )  (5) 
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وورد فى الحديث الشــــــــــريف عن النبى صــــــــــلى هللا عليه وســــــــــلم أنه قال : "أال  
ــم على هللا ألبره، أال أخبركم بأهل   أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضـــعيف متضـــاعف لو أقسـ

. وفى هذا الحديث الشـــــــريف يخبر النبى صـــــــلى هللا (1)النار، كل عتل جواظ مســـــــتكبر"
حدهما من أهل الجنة وهو كل إنسـان ضـعيف حاله  عليه وسـلم عن صـنفين من الناس أ

ــوره، وال يفتقد بمغيبه، ولكنه مع ذلك يحتفي   متواضــــــع ذكره بين الناس ال يحتفى بحضــــ
به أهل الســــــماء، فهو قريب من ربه لو أقســــــم على هللا ألبره إكرامًا له واحتفاًء به. وأما 

جواظ" أي بمعنى:  أهـل النـار هنـا فهم كـل عتـل، أي: غليظ القلـب، جـاف المشــــــــــــــاعر "
 .(2)الفاجر، الجماع، المناع، الفظ، الغليظ، الجافي، الضجر، قليل الصبر، المختال

إن الظلم للنفس أو اآلخرين يجعـل عمليـة النجـاح الشــــــــــــــخصــــــــــــــي والمجتمعي  
محفوفة بالتهديد الدائم ومن ثم الفشـل الذريع، ثم سـقوط أى مشـروع تنموي، فظلم النفس  

االعتـدال والتطرف صــــــــــــــوب التصــــــــــــــلـب أو الليونـة، وظلم  يتمثـل في الخروج عن حـد  
 اآلخرين يكون باالستيالء على حقوقهم من دون وجه حق.

وقد حرم هللا تبارك وتعالى الظلم بشــــتى أنواعه، ولم يبح ممارســــته  بأى شــــكل 
من األشــــــكال. ووضــــــع العقوبات عليه فى الدنيا، والعذاب الشــــــديد فى اآلخرة. وقد ورد 

عن أبي ذر رضــي هللا عنه عن النبي صــلى هللا عليه وســلم، فيما  ف  في الحديث الشــري
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفســـي، وجعلته  "  روى عن هللا تبارك وتعالى أنه قال:

. فالظلم ســـــــــــــبب لكل أنواع المشـــــــــــــاكل الســـــــــــــياســـــــــــــية  (3)" بينكم محرما، فال تظالموا...

 

 (.5384صحيح البخارى، كتاب األدب، ابب : الكرب، حديثه رقم )  (1)
 .7855-7854ص(، القاهرة، د.ت، 14أمحد عمر هاشم : فيض البارى ىف شرح صحيح البخارى، جملد )  (2)
 (.2577الرب والصلة واآلداب، ابب: حترمي الظلم، حديث رقم )صحيح مسلم، كتاب   (3)
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والفســــــاد، ومتى شــــــاع في أمة انعقدت واالقتصــــــادية، وهو مصــــــدر لكل أنواع الشــــــرور  
 .(1)أسباب زوالها وأذن هللا فى أفولها في الدنيا قبل اآلخرة

من  اإلنسان ال يعلو في بيئة وال في مكان إال إذا رأى كل من حوله دونه، و و 
لوجد في كل اإلنسان  ولو تأمل به إلى أسرار فضل هللا في خلقه.ت ني لم يفعل ذلك، فهو 

أن الناس جميعا عيال هللا وخلقه،   اإلنسان  ، ولو قدرهخصلة ليست عند   حوله  منم
وليس منا من بينه وبين هللا نسب أو قرابة ونحن جميعا عنده تعالى سواء، وقد وزع  
المواهب بيننا جميعا بالتساوي، وبالتالي ال يمتاز أحد على أحد، فلم التعالي إذن؟ ولم 

ى إال في غفلة منه عن مالحظة كبرياء ربه، وإال  وأيضا الذي يتعالى ال يتعال   الكبر؟
فالذي يستحضر عظمة ربه وكبرياءه ال بد له أن يتواضع، وأن يتضاءل أمام كبريائه  

 . (2) تعالى، وأن يستحي أن يتكبر على خلقه

ويشــير ابن خلدون إلى أن فســاد األمم وخرابها يؤدي إلى نقص الصــنائع فيها،  
ار، وينتقص عمرانها، وتأخذ فى الشــيخوخة، وينقص  ومن ثم تضــعف أحوال هذه األقط

فيها الترف، وتقتصــر أحوالها على الضــروري فقط، ومن ثم يقل عدد عمالها وصــناعها  
. (3)ومحترفيها، وال تزال تنقص وتضـمحل بسـبب الضـعف والفسـاد الذى ينتاب تلك األمة

ــًا من أن الظلم بصـــــــــــــــفة عـامـة مؤذن بخراب الع مران ألن  كمـا حـذر ابن خـلدون أيضــــــــــــ
العدوان على الناس فى أموالهم ذاهب بآمالهم فى تحصـيل هذه األموال واكتسـابها ألنهم  
يرون أن مصــيرها انتهابها من بين أيديهم ومن ثم تنقبض أيديهم عن الســعي فى ذلك، 

 

 .194جميد حمسن حممد العصفور : دور اإلسالم ىف دعم قضاًي التنمية، ص  (1)
 .(11034/ 18تفسري الشعراوي )  (2) 
كونية جديدة، ســـــلســـــلة التحول واالبتكار، اململكة األردنية عودة راشـــــد اجليوســـــى: اإلســـــالم والتنمية املســـــتدامة؛ رؤى     (3)

 .104م، ص2013اهلامشية، 
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فإذا حدث ذلك كســدت أســواق العمران وانتفضــت األحوال، ويؤدي هذا كله إلى اختالل  
 . ومن ثم يصبح هذا سببًا فى عدم استدامة التنمية.(1)مران بهاحال الدولة وحال الع

 عدم الفرح: االجتهاد و  .3

بُّ الأَفرِِحيَ والدليل على ذلك قوله تعالى: " َ ََل ُُيِ نه اَّلله
ِ
َرحأ ا ُمُه ََل تَفأ ذأ قَاَل َُلُ قَوأ

ِ
 . (2)"ا

ألنه يمتعك، الفرح: انبساط النفس ألمر يسر اإلنسان، وفرق بين أمر يسرك؛   
: اوالنهي هنا عن الفرح المحظور، إذً   وأمر يسرك ألنه ينفعك، فالمتعة غير المنفعة.

. (3)لنافعافالفرح ينبغي أن يكون بالشيء النافع، ألن هللا تعالى لم يجعل المتعة إال في  
رين، الذين ال يشكرون هللا عوورد في معنى الفرحين أنهم   رين الَبطِّ خين األشِّ لى ما الُمتبذِّّ

 . (4) ، أي فرح البغيأعطاهم

والفرح المنهي عنـــه هو المفرط منـــه، أي الـــذي تمحض للتعلق بمتـــاع الـــدنيـــا   
  ،ولذات النفس به ألن االنكباب على ذلك يميت من النفس االهتمام باألعمال الصالحة 

فينحدر به التوغل في اإلقبال على اللذات إلى حضـــــــــــــيض    ،والمنافســـــــــــــة الكتســـــــــــــابها
ــاني واالهتمام باآلداب الدينية،اإلعراض عن   ومن ثم اإلعراض عن الجد   الكمال النفســـ

وهي   ،والمبالغة في الفرح تقتضــــــــــــي شــــــــــــدة اإلقبال على ما يفرح بهوالواجب في ذلك،  
ا إلى اإلعراض عن الجد تســــتلزم اإلعراض عن غيره فصــــار النهي عن شــــدة الفرح رمزً 

 

 .122ابن خلدون: املقدمة، ص  (1)
 (. 76سورة القصص، اآلية رقم )  (2) 
 (. 11014/ 18تفسري الشعراوي )  (3) 

 (.  623/ 19تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )  (4) 
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كـان   عنـه أنـه قـال عن قـارون:  وورد عن ابن عبـاس رضــــــــــــــي هللا  .(1)والواجـب في ذلـك
   .(2)ا، ألنه ما كان يخاف معه عقوبة هللا تعالىفرحه ذلك شركً 

ويعتبر االجتهاد أحد المفاهيم األســـــاســـــية األربعة المرتبطة بالتنمية المســـــتدامة 
 من منظور إسالمي حيث تشمل هذه المفاهيم ما يلي: 

وتمثل الســـــــــعى الهادف للحصـــــــــول على الحكمة، والبحث عنها من جميع    الحكمة:-1
األمم، ويعتبر هذا اإلخصــــاب المتبادل للمعرفة عنصــــرًا حاســــمًا فى تحويل المجتمعات  

 إلى مجتمعات بيئية مبنية على القيم التى تتبنى االستدامة كمنهج حياة.

جوهر األســـــاســـــي لقاعدة  ويعني الحكم الرشـــــيد بمعناه الواســـــع والذى يعتبر ال  لعدل:ا-2
 مستدامة مبنية على الحقوق.

ويشير هذا المفهوم إلى توافق آراء المجتمع على ما يعتبر جيدًا للجميع،    المصلحة:-3
 وهذا يمثل حكمًا ومبدأ لتعريف السلع الجماعة أو المصالح العامة.

ــاكل المالي   االجتهاد:-4 ــير إلى أعمال االجتهاد ورأس المال الفكري لحل المشــــــــ ة  ويشــــــــ
 .(3)والناشئة ويتعلق بإعادة اختراع أدوات جديدة وأساليب للتحول إلى التنمية المستدامة

وعندما يجتهد اإلنسان اجتهاًدا نبياًل ويتآخى في رحلة الحياة مع المجتمع والكون الذي 
 .(4)يحيط به فإنه يستطيع بذلك بناء حضارة إنسانية عظيمة

 

 

 (. 178/ 20التحرير والتنوير )  (1) 

 ( 15/ 25تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )  (2) 

 .25-24عودة راشد اجليوسى : اإلسالم والتنمية املستدامة، ص  (3)
 .183الكرمي، ص توفيق حممد سبع: قيم حضارية ف القرآن   (4)
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 الدنيا زاد اآلخرة:  .4

نأَياذلك قوله تعالى: "الدليل على و  أَس نَِصيَبَك ِمَن ادلُّ اَر اْلأ ِخَرَة َوََل تَن ُ ادله  .(1)"َوابأتَغِ ِفميَا أ ًَتَك اَّلله

أي التمس فيما آتاك هللا من األموال خيرات اآلخرة، بالعمل فيها بطاعة هللا في  
ا من  بما ينجيك غدً   ا، فتعمل فيههذه الحياةوال تترك نصيبك وحظك من    ،الدنياالحياة  

ألنك إن ابتغيت   .(2)وأن تعمل في دنياك آلخرتك  . أي العمل بطاعته تعالى  عقاب هللا
يا، فسوف يفنى معك في الدنيا، لكن إن نقلته لْلخرة ألبقيت برزق هللا لك الحياة الدن

دائمً  نعيما  فاعلم أن  ،  ا ال يزولعليه  به،  الدنيا وتحتضنه وتتشبث  نعيم  وحين تحب 
: إن  ادنياك لن تمهلك، فإما أن تفوت هذا النعيم بالموت، أو يفوتك هو حين تفتقر. إذً 

حوزتك، فانقله إلى الدار الباقية، ليظل في حضنك كنت عاشقا ومحبا للمال ولبقائه في  
 .  (3) دائما نعيما باقيا ال يفارقك، فسارع إذن واجعله يسبقك إلى اآلخرة

بأن يطلب قارون بما أعطاه    على سبيل النصح واإلرشاد وقد جاءت هذه اآلية   
ه في وجو   همن أموال عظيمة، ثواب الدار اآلخرة، عن طريق إنفاق جزء من مالهللا  

والمحتاجين الفقراء  إلى  كاإلحسان  حقا،   الخير،  عليك  ولنفسك  حقا،  عليك  لربك  فإن 
 .(4)وألهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه

وقد ورد في الحديث الشريف عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: أخذ  
كأنك غريب أو عابر سبيل« ا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدني 

 

 (. 77سورة القصص، اآلية رقم )  (1) 

 .  (19/524الطربي )  (2) 

 . (11015/ 18تفسري الشعراوي )  (3) 

حممد سيد طنطاوي، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، دار َنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ه(،  1431طنطاوي )ت     (4) 
 . (437/ 10الفجالة، القاهرة، الطبعة األوىل، )



411 
 

وكان ابن عمر، يقول: »إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر المساء، 
 . (1) وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك«

وعالقة هذا العامل بالتنمية المستدامة في اإلسالم أن السياسة المالية في نظر   
للنفق الدولة  بتمويل  تكتفي  إقرار اإلسالم ال  المساهمة في  تستهدف  وإنما  الالزمة،  ات 

العام والتكافل  االجتماعي  الفكر (2)التوازن  أن  كيف  يبين  تحديًدا  العامل  هذا  ولعل   .
االقتصادي اإلسالمي يهدف إلى تحقيق العدالة االجتماعية! وكيف أن التفاوت المنضبط 

فيزهم على العمل! وهو  بين الناس في ملكية الثروات لمصلحتهم، والختبارهم، ثم لتح
 تفاوت محسوب حيث يحدث بضوابط ثالثة:  

 كفاية الرزق لجميع البشر.-1

 كفالته لكل واحد منهم.-2

 .  (3) مرونته التي تسمح لكل واحد منهم باالرتقاء في السلم االجتماعي-3

من ثم فإنه ال تنمية مستدامة ناجحة وفق المنهج اإلسالمي دون التوازن بين طلب و 
 الدنيا وطلب اآلخرة، فقد جعلنا هللا تبارك وتعالى أمة وسًطا.

 اإلحسان:  .5
لَيأكَ ...  والدليل على ذلك قوله تعالى: "

ِ
ُ ا َسَن اَّلله ِسنأ مََكَ َأحأ    .(4)"..َوَأحأ

 

صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: كن ف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل،   (1) 
 (.   5715حديث رقم )

 .   63إبراهيم العسل: التنمية ف اإلسالم، ص   (2) 

 .   84-83خالف عبد اجلابر خالف: مدخل للدراسات االقتصادية اإلسالمية، ص  (3) 

 (.   77سورة القصص، اآلية رقم )  (4) 
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وأحسن في الدنيا إنفاق مالك الذي آتاكه هللا،  يقول اإلمام الطبري أن المعنى:   
أحسن إلى و   .(1)  إليك، فوسع عليك منه، وبسط لك فيهافي وجوهه وسبله، كما أحسن هللا

إليك وتعالى  (2) خلقه كما أحسن هو  اإلنسان  يريد  . وهللا سبحانه  يتخلق خلقه من  أن 
ويدخل فيه  . لكن اإلحسان مطلق،  (3)"تخلقوا بأخالق هللا"  : بخلقه، كما جاء في األثر

َسَن  "وحسن الذكر، وإنما قال:    ،وحسن اللقاء  ،وطالقة الوجه  ،والجاه  ،اإلعانة بالمال مََكَ َأحأ

لَيأكَ 
ِ
ا  ُ قوله:  تنبيهً   "اَّلله على  َْلَِزيَدنهُُك "..ا  ُُّتأ  َشَكرأ فرض (5) "(4)..لَِِئأ  وتعالى  سبحانه  وهللا   .

رضي هللا عنه    عن شداد بن أوساإلحسان على كل عمل، فورد في الحديث الشريف  
حفظتهما  اقال:  أنه   كتب ثنتان  »إن هللا  قال:  وسلم،  عليه  عن رسول هللا صلى هللا 

 .(6) «.....اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح

يعبر اإلحسان عن معاٍن كثيرة كالتميز والجمال، فهو حالة التجويد المستمر  
الخالق في كل عمل، مما يؤدي إلى للفرد والمجتمع، وهو حالة الوعي، والتقوى، وخشية  

تطور الجمال الداخلي والبصيرة، ومن خالل هذا الوعي الداخلي المتجدد، يتم تنظيم  
تصرفات اإلنسان لحماية حرية المجتمع، لذا تالقت قيمة وحرية الفرد الحقيقية في فعل 

 

 (.   625/ 19تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )  (1) 

 (.254/ 6تفسري ابن كثري ت سالمة )  (2) 

 (.11017/ 18تفسري الشعراوي )  (3) 

 (.  7سورة إبراهيم، اآلية رقم )  (4) 

 (. 15/ 25تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )  (5) 

، حديث األمر إبحسان الذبح والقتل، وحتديد الشفرة صحيح مسلم: كتاب الصيد والذابئح وما يؤكل من احليوان، ابب:     (6) 
 (.1955رقم )
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الكون  ما هو جيد وجميل للمجتمع، وإزاحة الستار عن الجمال في اإلنسان والطبيعة و 
 .  (1) يلهم اإلحسان، وهو عمل فيه خير وجمال لكل مجتمع الحياة

وقد أوضـــــــــــــح القصـــــــــــــص القرآني أن من يلجأ للحيلة والخداع من أجل النجاح  
والفوز يعد محتااًل، والبد أن يكون مصـــــيره الفشـــــل مهما بدا عاليًا ألن أمثال هؤالء إنما  

ه معين، وال شـــــــك أنه مع تطور  يســـــــتخدمون الدعاية للتأثير على الناس لصـــــــناعة توج
العصـــور تتطور وســـائل الخداع حيث تطور التقنيات المســـتعملة فى هذه األغراض، وال  

ِني، قال تعالى: "(2)تكون الغلبة فى النهاية إال للمحســــنين س   ِ ِ قَرِيب  ِمَن الأُمحأ َت اَّلله َ نه َرَحأ
ِ
، (3)"ا

َ ُُيِ وكذلك قال تعالى: " نه اَّلله
ِ
ُنوا ا س ِ ِنيَ َوَأحأ س ِ  .(4)"بُّ الأُمحأ

ومما ال شك فيه أنه ال يمكن أن يكون هناك عمل ناجح بال إحسان ومن ثم   
 فال تنمية مستدامة دون إحسان. 

 العلم:  -6

ٍ ِعنأِديوالدليل على ذلك قوله تعالى: " هَما ُأوِتيُتُه عَََل ِعَّلأ ن
ِ
 . ( 5) "قَاَل ا

إن أساس ما وصل إليه قارون كان بسبب العلم، ويقول اإلمام الطبري أن رد  
أي إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي،  قارون على من وعظوه أنه قال:  

، علمه هللا مني، فرضي بذلك عني، وفضلني بهذا المال عليكم، لعلمه بفضلي عليكم 
. هذا  هما أعطا  هومعرفته بفضل  ههللا عن  لوال رضاوقيل أيضًا: إن قارون أراد بذلك أنه  

 

 .104عودة راشد اجليوسي: اإلسالم والتنمية املستدامة: رؤى كونيةجديدة، ص  (1) 

 .201جميد حمسن حممد العصفور : دور اإلسالم ىف قضاًي التنمية، ص  (2)
 (.56سورة األعراف، اآلية رقم )  (3)
 (.195سورة البقرة، آية رقم )  (4)
 (..78سورة القصص، اآلية رقم )  (5) 
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َذا  " كقوله تعالى:  وهذا    إنما أوتيته لفضل علمي، فيما أرى.أما كلمة )عندي( فتعني:  
ِ
فَا

هَما ُأوِتيُتُه عَََل ِعَّلأٍ  ن
ِ
َمة  ِمنها قَاَل ا لأنَاُه ِنعأ َذا َخوه

ِ
أَساَن َُضٌّ َدعَاََّن ُْثه ا ن

ِ
 . (2)  بيأي: على علم من هللا (1)"َمسه اَلأ

ورد في فإنه كان أعلم بني إسرائيل بها، و   (التوراة ) والمراد بهذا العلم قيل علم   
علم  من األخبار التي وردت إلينا أنه  المكاسب، و   ووجوه  (التجارة)علم  روايات أخرى أنه  

وكالب   ،موسى عليه السالم يعلم ذلك فأفاد يوشع بن نون ثلثه  أن نبي هللا، و (الكيمياء)
فكان يأخذ   ،فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه  ،وقارون ثلثه  ،بن يوفنا ثلثه

تخصيصه رضي هللا عنه  الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا، وروي عن ابن عباس  
الذهب )بعلم   علم  (صنعة  وقيل:  والدفائن)،  الكنوز  الكيمياء (استخراج  بعلم  وتفسيره   ،

وقال بعضهم: إن قارون كان يعلم االسم األعظم، فدعا هللا به، . (3)شائع فيما بين أهلها
 .(4)فتمول بسببه

وال يمكن أن يكون هناك تنمية مســتدامة على النهج اإلســالمي بدون علم، فإن  
لعلم، وعلى  أى تنمية قائمة على الصـــــناعة أو على أى نشـــــاط بشـــــري فال بد فيها من ا

. وال (5)قدر جودة التعليم، وملكة المعلم يكون حذق المتعلم فى الصناعة وحصول ملكته
يمكن أن تزدهر أي حضــــــــــارة أو تتفتح إال إذا ارتبطت بالعلم الذي يجدد في أســــــــــلوبها  
ويحرك في تجربتها، ويضــــــمن اســــــتمرارها، ويحول بينها وبين الرجعية والجمود، وينفتح  

. وإن أول مـا نزل (6)ة من حولهـا، ويقتبس لهـا مـا يزـيدهـا فـاعلـية واقـتداًراعلى آفـاق الحيـا
 

 (. 49سورة الزمر، اآلية رقم )  (1) 

 (254/ 6تفسري ابن كثري ت سالمة )  (2) 

 (. 320 -319/ 10تفسري األلوسي = روح املعاين )  (3) 

 (.255/ 6تفسري ابن كثري ت سالمة )  (4) 

 .175ابن خلدون : املقدمة، ص  (5)
 .199توفيق حممد سبع، قيم حضارية ف القرآن الكرمي، ص   (6)
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ي  من القرآن الكريم على النبي صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم هو قوله تعالى: " ِ يَِك اَّله ِ َرب اقأَرْأ ًِبْسأ

اَن ِمنأ عَلٍَق )1َخلََق ) أس     َ ن
ِ
َرُم )2( َخلََق اَلأ َكأ َُّك اْلأ ي عََّلهَ 3( اقأَرْأ َوَرب  ِ ََّلأ  4 ًِبلأقَََّلِ )( اَّله اَن مَ ا لَمأ يَعأ أس     َ ن

ِ
َ اَلأ ( عََّله

. وهذه اآليات وغيرها من آيات القرآن الكريم والحديث الشــــــريف يحث على العلم (1)"(5)
تعلمًا وتعليمًا ونشــــــــرًا. وال يمكن أن يكون هناك دعم للتنمية دون خلق بيئة متقبلة للعلم 
والتطوير المعرفي، وإن لم تتصــــــــــــــــدى الـــدولـــة لـــذلـــك فـــالحمـــل هنـــا يكون على األفراد 

ن طلب العلم فريضــــة على كل مســــلم. كما أن التطوير  والجماعات للقيام بهذا الدور أل
المعرفي له أهمية كبرى في عمليات التنمية ألن اإلسالم حث اإلنسان على التفكير فى 
ــة   نفســـــــــــــــــه، ومـــا يحيط بـــه، وهـــذا يعتبر اآلن لـــه دور كبير فى الـــدفع بنجـــاح التنميـ

 .(2)االقتصادية

 الصبر :  -7

اِبُرونَ  َوََل والدليل على ذلك قوله تعالى: " َله الصه
ِ
 . (3) "يُلَقهاَها ا

قيل إنه خرج على بغلة شهباء عليه  ، و على قومه في زينتهقارون  خرج  لما   
قال الذين يريدون الحياة   ،ومعه أربعة آالف على زيه  ،وعليها سرج من ذهب   ،األرجوان

ه  تمنوا مثلف  "يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون "   :الدنيا على ما هو عادة الناس من الرغبة
 ..."ويلكم"  :وقال الذين أوتوا العلم بأحوال اآلخرة للمتمنين،  إنه لذو حظ عظيم من الدنيا 

خير لمن آمن    ثواب هللا في اآلخرة  -استعمل للزجر عما ال يرتضى   -دعاء بالهالك وهو  
الضمير فيه للكلمة   -وال يلقاها   بل من الدنيا وما فيها  ،ا مما أوتي قارون وعمل صالحً 

فإنه بمعنى المثوبة أو الجنة أو لإليمان والعمل الصالح    -التي تكلم بها العلماء أو للثواب 

 

 (.5-1لق، اآلًيت )سورة الع  (1)
 .122جميد حمسن حممد العصفور : دور اإلسالم ىف دعم قضاًي التنمية، ص  (2)
 (.82سورة القصص، اآلية رقم )  (3) 
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ن  الذي  .(1) فإنهما في معنى السيرة والطريقة إال الصابرون على الطاعات وعن المعاصي
صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا، وآثروا ما عند هللا من جزيل ثوابه على صالحات 

   .(2) األعمال على لذات الدنيا وشهواتها، فجدوا في طاعة هللا، ورفضوا الحياة الدنيا

عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا  ورد في الحديث الشريف  و 
وسلم أعطي   أنه   عليه  إن  والخميصة،  والقطيفة،  والدرهم،  الدينار،  عبد  »تعس  قال: 

. والحديث يشير إلى ذم الحرص على الدنيا، والشره، (3)رضي، وإن لم يعط لم يرض«
 .(4)وبيان فتنة المال، ورغبة ابن آدم في الكثرة، وال يشبع منها حتى الموت 

يث عن أحداث قصة وعلى الرغم من أن ذكر الصبر هنا جاء في معرض الحد 
قارون والتأكيد على ثواب اآلخرة وأنه ال يحصله إال الصابرون، إال أنه يمكن االستفادة 
منه في جملة العوامل التي تؤدي إلى التنمية المستدامة، فقد تبين لغويًا أن االستدامة 

أجل تعني: التأني؛ واالنتظار؛ والترقب؛ والمواظبة. وكل هذه المعاني تحتاج للصبر من  
 تحققها.  

وعلى الرغم من أن التنمية تحتاج إلى دفعة قوية تحركها قدرات إنسانية خبيرة   
. فإن هذا ال يتم بين عشية وضحاها  (5)تخرج المجتمع من حالة الركود إلى الحركة والتقدم

 

 (. 186/ 4تفسري البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل )  (1) 

 (. 629/ 19تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )(2) 

 (.5734صحيح البخاري: كتاب الرقاق، ابب: ما يتقى من فتنة املال، حديث رقم ) (3) 

 .8235أمحد عمر هاشم: فيض الباري ف شرح صحيح البخاري، ص  (4) 

، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفيه(،  710النسفي )ت  (5) 
: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: حميي الدين ديب مستو، دار الكلم لطيب، بريوت، الطبعة األوىل، حققه وخرج أحاديثه

 (. 659/ 2، )م 1998 - هـ  1419
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لكن ال بد له من الصبر ومن خطط طويلة المدى ومن ثم كان الصبر عاماًل مهمًا من  
 ية المستدامة سواء كان ذلك للفرد أم للمجتمع ككل. عوامل التنم

 التقوى:  -8

 . (1)"َوالأَعاِقبَُة ِللأُمتهِقيوالدليل على ذلك قوله تعالى: " 

بعد   هالحدود في البغي والفخر واإلفساد في األرض. جاءت   قارون   بعد أن تجاوز 
العقوبة فذلك  ذلك  سبحانههللا  حكى  ،  قوله:    وتعالى  األرض "في  وبداره  به  "، فخسفنا 

 والخسف هو النزول في األرض، وخسف هللا بفالن األرض، إذا غيبه فيها. 

قال ابن كثير لما ذكر هللا تعالى اختيال قارون في زينته، وفخره على قومه وبغيه عليهم، 
 رابن عم وقد ورد في الحديث الشريف عن    ،(2)عقب ذلك بأنه خسف به وبداره األرض 

قال: »بينما رجل يجر إزاره من  ف  حدثه  أن النبي صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنه  
 .  (3) الخيالء، خسف به، فهو يتجلجل في األرض إلى يوم القيامة«

وقد جاءت التقوى في نهاية عوامل التنمية ألنها أم الفضائل، وبها انتهت   
اُر اْلأ ِخَرُة القصة في قوله تعالى: "  َ ادله ا َوالأَعاِقبَُة  ِتِلأ ِض َوََل فََساد  َرأ ا ِِف اْلأ يَن ََل يُرِيُدوَن عُلُوًّ ِ َعلُهَا ِلذله ََنأ

أى: تلك الدار اآلخرة وما فيها من جنات ونعيم، نجعلها خالصة لعبادنا  . (4) "ِللأُمتهِقيَ 
 فسادا  الذين ال يريدون بأقوالهم وال بأفعالهم علوا في األرض أى: تطاوال وتعاليا فيها وال

والعاقبة الطيبة الحسنة، إنما هي للمتقين الذين  ، أى: ظلما أو بغيا أو عدوانا على أحد 
 

 (. 83سورة القصص، اآلية رقم ) (1) 

 (439/ 10التفسري الوسيط لطنطاوي ) (2) 

 (.3485صحيح البخاري: كتاب: أحاديث األنبياء، ابب: حديث الغار، حديث رقم ) (3) 

 (. 83سورة القصص، اآلية رقم ) (4) 
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، والمتقون هم الذين اتقوا المحارم وفعلوا (1) صانوا أنفسهم عن كل سوء وقبيح
وال  ،يدل على أن العمدة هي التقوى  (َوالأعاِقبَُة ِللأُمتهِقيَ )التذييل بقوله تعالى: . ف(2)الطاعات 

 .(3)يكفي ترك العلو والفساد المقيدين

وكأن التقوى جاءت هنا لتعبر عن الحرث لمن أخذ بهذه العوامل كاملة، فكانت  
التقوى نهجًا له في هذه العوامل فلما تحقق بها صار مستحقا للجنة دار المتقين. ومن  

 ثم أصبحت المبتدأ والمنتهى. 

 العبرة مما سبق:  -9

العظة والعبرة من قصص  إن هللا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بأخذ   
َا ََل  األولين، قال تعالى: "  َنه

ِ
َمُعوَن ُِّبَا فَا ِقلُوَن ُِّبَا َأوأ أ َذان  يَسأ ِض فَتَُكوَن لَهُمأ قُلُوب  يَعأ َرأ َأفَََّلأ يَِسرُيوا ِِف اْلأ

ُدورِ  الصُّ ِِف  هِِت  ال الأُقلُوُب  َمى  تَعأ َولَِكنأ  بأَصاُر  َ اْلأ َمى  األمم  وحثنا كذلك على    .(4) "تَعأ قوانين  استيعاب 
 " تعالى:  فقال  ِديَل  الماضية  تَبأ  ِ اَّلله نهِة  ِلس ُ َد  ََتِ َولَنأ  قَبأُل  ِمنأ  ا  َخلَوأ يَن  ِ اَّله ِِف   ِ اَّلله نهَة  فهذا    .(5)"س ُ إًذا 

القصص القرآني علينا أن ننتفع بما فيه إلى يوم الدين فهو يخاطب أصحاب القلوب 
 وأرباب العقول. 

 ا أن الحمد هلل رب العالمين، وآخر دعوان      

 اللهم إنا نعوذ بك من عمل أردنا به وجهك فخالطنا فيه غيرك.   

 

 (.441/ 10التفسري الوسيط لطنطاوي )(1) 

 (.489/ 1تفسري ابن كثري ت سالمة )  (2) 

 (.331/  10تفسري األلوسي = روح املعاين )(3) 

 (.46سورة احلج، اآلية رقم ) (4) 

 (.46سورة احلج، اآلية رقم ) (5) 
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 المقدمة 

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد 
 أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم أما بعد:  

الثابتة لدينا أن السنة المشرفة جاءت إلصالح الدين والدنيا وعمارة فإ ن من الحقائق 
وشرعة النبي األمين، فما كانت قط عازلة   الحياة وبناء الحضارة بمنهج رب العالمين

ال   عاكفين  المساجد  في  يكونوا  أن  منهم  بهجرها،طالبة  لهم  دنياهم،آمرة  عن  للناس 
 يبرحون،أو في الجبال منعزلين ال ينزلون. 

وإن للكلمة الطيبة أثرها الكبير في البناء والتنمية واالرتقاء والنجاح كما أن للكلمة الخبيثة  
 والفشل والسقوط  أثرها في الهدم

تعالى:   قال هللا  ُعهَا ِِف  ﴿ ولذا  َوفَرأ ََثِبت   لُهَا  َأصأ َبٍة  َطييِ َكَشَجَرٍة  َبة   َطييِ َمة   َُكِ َمثََل    ُ اَّلله َب  َكيأَف ََضَ تََر  َألَمأ 

َماءِ  ثَاَل ِللنهاِس *  السه َمأ ُ اْلأ ُِب اَّلله َا َويََضأ ِن َرُّبيِ ذأ
ِ
ِِت أُُُكَهَا ُكه ِحٍي ًِب ههُمأ يَتََذكهُرونَ  تُؤأ  [ 25 ،24]إبراهيم: ﴾لََعل

 ( 1)»الَكلَِّمُة الطَّيَِّّبُة َصَدَقٌة« وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

النبوية  واألوامر  الطيبة  الكلمات  من  النوع  هذا  الطيب من  الكثير  النبوية  السنة  وفي 
 والتوجيهات المصطفوية التي شجعت على البناء والتنمية والتعمير. 

 سبب اختيار الموضوع 

ولذا أردت أن أتشرف بالمشاركة بهذا البحث في هذا المؤتمر الحافل ألبين دور التشجيع 
التشجيع ودوره في التنمية المستدامة في المستقى من السنة في التنمية وجعلته بعنون:" 

 ". لنبويةاضوء السنة 

 

( إبسناد 512/  13( عن أيب هريرة معلقا، وأخرجه أمحد ف مسنده )11/  8البخاري ف صحيحه، كتاب األدب ابب طيب الكالم )ذكره    (1) 
   .صحيح
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 خطة البحث: 

 وخاتمة ثالثة عشر مبحثا وتتكون خطة البحث من مقدمة و 

  : فعن أهمية موضوع البحث، وسبب اختياره، وخطة البحث ومنهجي فيه .أما المقدمة

 وأما المباحث فهي كالتالي:  

 طلب العلم والتعليم. المبحث األول: التشجيع والحث على

 المبحث الثاني: التشجيع والحث على الكسب والعمل وترك سؤال الناس والبطالة والكسل.

 المبحث الثالث: التشجيع والحث على الزراعة.  

 المبحث الرابع: التشجيع والحث على التجارة والصناعة واالحتراف.

 والبيئة   المبحث الخامس: التشجيع والحث على المحافظة على الماء والموارد 

عتدال في األكل والشرب والملبس االاالقتصاد و المبحث السادس: التشجيع والحث على  
 لك وعدم اإلسراف أو التبذير وغير ذ 

واألرامل ومواساة الفقراء   المبحث السابع: التشجيع والحث على اإلنفاق وكفالة اليتامى
 والمساكين وإعانة المحتاجين والمعسرين

من   واالستشفاء  األوبئة،  ومواجهة  بالصحة،  االهتمام  على  الحث  الثامن:  المبحث 
 األمراض.

الناس، واألمر برد المبحث التاسع: الحث على ترك   الظلم، والمعاصي، وأكل حقوق 
 والتحذير من العقوبات عند المخالفة .  ، المظالم

 المبحث العاشر: تشجيع أصحاب المواهب والمهارات.
 وعدم إيذائهن   المبحث الحادي عشر: التوصية بالنساء ومراعاة حقوقهن
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 وترك النزاع والخصام.  لتشجيع والحث على نشر السالم واألماناالمبحث الثاني عشر:  
 التشجيع والحث على الجهاد وحماية الوطن. عشر: المبحث الثالث 

 ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.  
 منهجي في البحث  

_ تتبعث النصوص النبوية التي فيها التشجيع على التنمية من كتب السنة ولم  1
وقفت على الكثير الطيب الذي يصلح أن أتقيد بكتاب أو كتب معينة وتخيرت منها إذ  

بعدهم عند  والتابعين ومن  أقوال الصحابة  يكون رسالة علمية ضخمة وذكرت بعض 
 الحاجة.
_ خرجت األحاديث من مظانها قدر الحاجة ولم أتوسع، فما كان في الصحيحين  2

بينت درجته من   للعلم بصحته، وما كان في غيرهما  إليه  بالعزو  اكتفيت  أو أحدهما 
 القبول أو الرد، ولم أذكر ضعيفا إال وله شواهد صحيحة. 

 _ صدرت المباحث بآية أو أكثر من القرآن ثم ما اخترته من الروايات. 3
 _ أقللت من التعليق على األحاديث إذ رأيتها ناطقة بالفوائد.    4 

 وباهلل التوفيق 
 وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين  

 والحمد هلل رب العالمين.
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 المبحث األول: التشجيع والحث على طلب العلم والتعليم.

 فال تنمية مع الجهل  

ِ  ﴿ قال تعالى:   َله ُهَو َوالأَمََلئَِكُة َوُأولُو الأِعَّلأ
ِ
َُلََٰ ا

ِ
هُه ََل ا ُ َأن َله ُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُ َشهَِد اَّلله

ِ
َُلََٰ ا

ِ
طِ ََل ا ا ًِبلأِقسأ ﴾]آل قَائِم 

َ ِمنأ ِعَباِدِه الأُعلََماءُ [.وقال تعالى: ﴿18عمران: ََش اَّلله هَما خَيأ ن
ِ
فَعِ  ﴿ [، وقال تعالى:  28﴾]فاطر:ا يَرأ

َ َدَرجاٍت  يَن ُأوتُوا الأِعَّلأ ِ يَن أ َمنُوا ِمنأُُكأ َواَّله ِ ُ اَّله  [.11المجادلة:﴾ ]اَّلله

َتَعلََّم وَعْن   َمْن  َقاَل: »َخْيُرُكْم  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا  َي هللُا َعْنُه، َعنِّ  ُعْثَماَن َرضِّ
 .(1)اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه«

َسَلَك َطرِّيًقا َيْلَتمُِّس فِّيهِّ َأبِّي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َوَمْن  وَعْن  
َل هللُا َلُه بِّهِّ َطرِّيًقا إَِّلى اْلَجنَّةِّ، َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم فِّي َبْيٍت مِّْن ُبُيوتِّ هللاِّ َيْتُلوَن كِّتَ  ْلًما َسهَّ اَب عِّ

َيْتُهُم   َوَغشِّ كِّيَنُة،  السَّ ُم  َعَلْيهِّ َنَزَلْت  إِّالَّ  َبْيَنُهْم  َوَيَتَداَرُسوَنُه  اْلَماَلئَِّكُة، هللاِّ،  َوَحفَّْتُهُم  الرَّْحَمُة، 
ْنَدُه، َوَمْن َبطََّأ بِّهِّ َعَمُلُه َلْم ُيْسرِّْع بِّهِّ َنَسُبُه .«  (2)َوَذَكَرُهُم هللُا فِّيَمْن عِّ

َيَة رضي هللا عنه قال: َسمِّْعُت النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن ُيرِّدِّ  وعن    ُمَعاوِّ
"هللاُ  ينِّ  .( 3)  بِّهِّ َخْيًرا ُيَفقِّْهُه فِّي الدِّّ

وَعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن فِّي َبْيتِّ َمْيُموَنَة، َفَوَضْعُت َلُه 
، َقاَل: َفَقاَلْت َمْيُموَنُة: َيا َرُسوَل هللاِّ، َوَضَع َلَك هَ  َن اللَّْيلِّ َذا َعْبُد هللاِّ ْبُن َعبَّاٍس. َوُضوًءا مِّ

يَل " ، َوَعلِّْمُه التَّْأوِّ ينِّ  . (4) َفَقاَل: " اللُهمَّ َفقِّهُّ فِّي الدِّّ

 

(، وأما رواية: " خريكم  6/192/5027البخاري، كتاب فضائل القرآن، ابب خريكم من تعلم القرآن وعلمه ) (1) 
 من تعلم العلم وعلمه"، فال أصل هلا، وال تصح. 

مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن، وعلى الذكر   (2) 
(4/2074/2699 .) 

 (. 1/25/71اري، كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خريا يفقهه ف الدين )البخ  (3) 
 (، وسنده صحيح. 5/159/3031أمحد ف مسنده ) (4) 
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َأَنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك رضي هللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َخَرَج  وَعْن  
ْلمِّ َفُهَو فِّي َسبِّ  َع«فِّي َطَلبِّ اْلعِّ  ( 1) .يلِّ هللاِّ َحتَّى َيْرجِّ

ْلمِّ َفرِّيَضٌة  ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َطَلُب اْلعِّ وَعْنه رضي هللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
 . (2) َعَلى ُكلِّّ ُمْسلٍِّم"

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم َقاَل: »َمْن َيْبُسْط رَِّداَءُه 
 ، نِّّي« َفَبَسْطُت ُبْرَدًة َكاَنْت َعَليَّ َعُه مِّ َي َمَقاَلتِّي، ُثمَّ َيْقبِّْضُه، َفَلْن َيْنَسى َشْيًئا َسمِّ َحتَّى َأْقضِّ

يُت َشيْ  ْنُه . َفَوالَّذِّي َبَعَثُه بِّالَحقِّّ َما َنسِّ ْعُتُه مِّ  (3)ًئا َسمِّ

َمْشَق َفَجاَءُه َرُجٌل،  دِّ دِّ ، فِّي َمْسجِّ ْرَداءِّ وَعْن َكثِّيرِّ ْبنِّ َقْيٍس، َقاَل: ُكْنُت َجالًِّسا َمَع َأبِّي الدَّ
يَنةِّ الرَُّسولِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم لِّحَ  ْن َمدِّ ْئُتَك مِّ : إِّنِّّي جِّ ْرَداءِّ يٍث َبَلَغنِّي، َفَقاَل: َيا َأَبا الدَّ دِّ

ْئُت لَِّحاَجٍة، َقاَل َفإِّنِّّي َسمِّْعُت َرُسو  ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َما جِّ ُثُه، َعْن َرُسولِّ َّللاَّ َل َأنََّك ُتَحدِّّ
ْلًما َسَلَك َّللاَُّ بِّ  ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َسَلَك َطرِّيًقا َيْطُلُب فِّيهِّ عِّ هِّ َطرِّيًقا مِّْن  َّللاَّ

ْلمِّ، َوإِّنَّ اْلَعالَِّم َلَيْسَتْغفِّرُ  َلُه َمْن    ُطُرقِّ اْلَجنَّةِّ، َوإِّنَّ اْلَماَلئَِّكَة َلَتَضُع َأْجنَِّحَتَها رًِّضا لَِّطالِّبِّ اْلعِّ
، َوإِّنَّ َفْضَل اْلَعالِّمِّ عَ  يَتاُن فِّي َجْوفِّ اْلَماءِّ ، َواْلحِّ ، َوَمْن فِّي اأْلَْرضِّ َمَواتِّ ، فِّي السَّ َلى اْلَعابِّدِّ

، َوإِّنَّ اأْلَ  ، َوإِّنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة اأْلَْنبَِّياءِّ ْنبَِّياَء َلْم  َكَفْضلِّ اْلَقَمرِّ َلْيَلَة اْلَبْدرِّ َعَلى َسائِّرِّ اْلَكَواكِّبِّ
ْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِّحظٍّ َوافٍِّر«. ُثوا اْلعِّ ْرَهًما َورَّ يَناًرا، َواَل دِّ  ( 4) ُيَورُِّثوا دِّ

 

(، 4/386/2647أبواب العلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب فضل طلب العلم ) ،الرتمذي  (1) 
 وحسنه. 

(، وضعفه بعض أهل  1/81/224ث على طلب العلم )ابب فضل العلماء واحل  ،ابن ماجة، ابواب السنة  (2) 
 (، ونقل حتسينه عن املزي. 42العلم، وحسنه الزركشي ف كتاب التذكرة ف األحاديث املشتهرة )ص

ِّ  ص لَّى هللاُ ع ل ْيه  و     (3)  : إ نَّ أ ْحك ام  النَّيب  ُب احُلجَّة  ع ل ى م ْن ق ال    ...س لَّم  ك ان ْت ظ اه ر ةً البخاري كتاب االعتصام ابلكتاب والسن، اب 
(9 /108 /7354  ) 

(، وابن ماجه، أبواب السنة، ابب  3/317/3641كتاب العلم، ابب احلث على طلب العلم )  ، أبو داود (4) 
 (، وسنده صحيح. 30/24/18100(، وأمحد )1/150/222فضل العلماء واحلث على طلب العلم )
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ْلَم؛ َفإِّنَّ تَ  ِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: » َتَعلَُّموا اْلعِّ َعلَُّمُه وَعْن ُمَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
اَل  لَِّمْن  َوَتْعلِّيَمُه  َهاٌد،  جِّ َعْنُه  َواْلَبْحَث  َتْسبِّيٌح  َوُمَذاَكَرَتُه  َباَدًة،  عِّ َوَطَلَبُه  َخْشَيًة   ِّ َيْعَلُمُه هللَِّّ  
َنَُّه َمَعالُِّم اْلَحاَللِّ َواْلَحَرامِّ َوَمَناُر ُسَبلِّ أَْهلِّ اْلَجنَّةِّ َوهُ  َْهلِّهِّ ُقْرَبٌة؛ ألِّ َو اأْلُْنُس َصَدَقٌة، َوَبْذَلُه ألِّ

رَّا لِّيُل َعَلى السَّ َوالدَّ ُث فِّي اْلَخْلَوةِّ،  ُب فِّي اْلُغْرَبةِّ َواْلُمَحدِّّ احِّ ، فِّي اْلَوْحَشةِّ َوالصَّ رَّاءِّ ءِّ َوالضَّ
، َيْرَفُع َّللاَُّ بِّهِّ َأْقَواًما َفَيْجَعُلُهْم فِّي اْلَخيْ  ءِّ ْنَد اأْلَخِّالَّ ْيُن عِّ ، َوالزَّ اَلُح َعَلى اأْلَْعَداءِّ رِّ َقاَدًة َوالسِّّ

َتْرَغُب   ْم،  َرْأيِّهِّ إَِّلى  َوُيْنَتَهى  ْم  بَِّأْفَعالِّهِّ َوُيْقَتَدى  آَثاُرُهْم،  ُيْقَتصُّ  ْم  َوَأئِّمًَّة  ُخلَّتِّهِّ فِّي  اْلَماَلئَِّكُة 
َباُع اْلَبرِّّ  يَتاُن اْلَبْحرِّ َوَهَوامُُّه َوسِّ  َوبَِّأْجنَِّحتَِّها َتْمَسُحُهْم َيْسَتْغفُِّر َلُهْم ُكلُّ َرْطٍب َوَيابٍِّس، َوحِّ

مِّنَ  اأْلَْبَصارِّ  َوَمَصابِّيُح  اْلَجْهلِّ  َن  مِّ اْلُقُلوبِّ  َحَياُة  ْلَم  اْلعِّ َنَّ  اْلَعْبُد   َوَأْنَعاُمُه؛ ألِّ َيْبُلُغ  الظَُّلمِّ 
يَ  الصِّّ ُل  َيْعدِّ فِّيهِّ  َوالتََّفكُُّر  َرةِّ،  َواآْلخِّ ْنَيا  الدُّ فِّي  اْلُعاَل  َرَجاتِّ  َواَلدَّ اأْلَْخَيارِّ  َمَنازَِّل  ْلمِّ  اَم  بِّاْلعِّ

َن الْ  ُل اْلقَِّياَم بِّهِّ ُتوَصُل اأْلَْرَحاُم َوبِّهِّ ُيْعَرُف اْلَحاَلُل مِّ َحَرامِّ َوُهَو إَِّماٌم َواْلَعَمُل َوُمَداَرَسُتُه َتْعدِّ
َعَداُء َوُيْحَرُمُه اأْلَْشقَِّياُء«  .(1)َتابُِّعُه ُيْلَهُمُه السُّ

  ِّ اٍل إَِّلى َرُسولِّ َّللاَّ رِّ ْبنِّ ُحَبْيٍش َقاَل: " َجاَء َرُجٌل مِّْن ُمَراٍد ُيَقاُل َلُه َصْفَواُن ْبُن َعسَّ وَعْن زِّ
ِّ، َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  دِّ ُمتَّكٌِّئ َعَلى ُبْرٍد َلُه َأْحَمَر َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ  َوُهَو فِّي اْلَمْسجِّ

ْلمِّ َلَتُحفُّ بِّهِّ اْلَماَلئَِّكةُ  ْلمِّ، إِّنَّ َطالَِّب اْلعِّ ْلَم َقاَل: »َمْرَحًبا بَِّطالِّبِّ اْلعِّ ْئُت َأْطُلُب اْلعِّ  إِّنِّّي جِّ
فَ  بَِّأْجنَِّحتَِّها  لَِّما َوُتَظلُِّلُه  ْم  ُحبِّّهِّ ْن  مِّ ْنَيا  الدُّ َماءِّ  السَّ إَِّلى  َتْعُلَو  َحتَّى  َبْعًضا  َبْعُضَها  َيْرَكُب 

 . (2)َيْطُلُب"

 

 

 

  (، وقال: " ح د يثٌ 1/238(، وابن عبد الرب ف جامع بيان العلم وفضله )1/238أخرجه أبو نعيم ف احللية ) (1) 
دًّا و ل ك ْن ل ْيس  ل هُ إ ْسن اٌد ق و يٌّ   ". ح س ٌن ج 

ٍم،   ،أخرجه ابن عبد الرب ف جامع بيان العلم وفضله (2)  وقال: ح د يُث ص ْفو ان  ْبن  ع سَّاٍل ه ذ ا و قـ ف هُ قـ ْوٌم ع ْن ع اص 
لرَّْأي  و مم َّ  ب ٌت حم ُْفوٌظ م ْرفُوٌع و م ثْـُلهُ ال  يـُق اُل اب  يٌح ح س ٌن َث  ْن و قـ ف ُه ُسْفي اُن  و ر فـ ع هُ ع ْنهُ آخ ُرون  و ُهو  ح د يٌث ص ح 

ن ة . )  (.1/155/162ْبُن ُعيـ يـْ
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 العلم على العبادة  النبوية تفضيل السنة 

عن أبي الدرداء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحديث الطويل السابق وفيه: 
، َكَفْضلِّ اْلَقَمرِّ َلْيَلَة اْلَبْدرِّ َعَلى َسائِّرِّ اْلَكَواكِّبِّ   ( 1)َوإِّنَّ َفْضَل اْلَعالِّمِّ َعَلى اْلَعابِّدِّ

 وقد أخرج ابن عبدالبر آثارا تدل على ذلك منها :

ينِّي َأَحبُّ إَِّليَّ مِّْن َأْن ُأْحيَِّي َلْيَلًة َعْن َأبِّي ُهَرْيرَ  َة، َأنَُّه َقاَل: »أَلَْن َأْجلَِّس َساَعًة َفَأْفَقُه فِّي دِّ
 » َباحِّ  إَِّلى الصَّ

ْمَراَن   ْمَراَن، َفَقاَل: َيا َأَبا عِّ يٍل َقاَل: َسمِّْعُت َرُجاًل، َيْسَأُل اْلُمَعاَفى ْبَن عِّ ْزَداد ْبن َجمِّ وعن اْلمِّ
يٌث َتْكتُُبُه َأَحبُّ إَِّليَّ َأيُُّهمَ  يَث؟ َفَقاَل: »َحدِّ ا َأَحبُّ إَِّلْيَك َأُقوُم ُأَصلِّي اللَّْيَل ُكلَّه َأْو َأْكُتُب اْلَحدِّ

رِّهِّ«  لِّ اللَّْيلِّ إَِّلى آخِّ ْن قَِّيامَِّك مِّْن َأوَّ  مِّ

ْلمِّ َتَتَعلَّمُ  َن اْلعِّ ْن َأْلفِّ َرْكَعةِّ َتَطوٍُّع، وَعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َوَأبِّي َذرٍّ َقااَل: »َباٌب مِّ ُه َأَحبُّ إَِّلْيَنا مِّ
اَئةِّ َرْكَعةِّ َتَطوٍُّع«  ْلمِّ ُتَعلُِّمُه ُعمَِّل بِّهِّ َأْو َلْم َيْعَمْل بِّهِّ َأَحبُّ إَِّلْيَنا مِّْن مِّ َن اْلعِّ  َوَباٌب مِّ

ْنَد َمالِّكِّ ْبنِّ َأَنٍس َفَجاَءْت َصاَلةُ  الظُّْهرِّ َأوِّ اْلَعْصرِّ   وعن عبد هللا بن َوْهٍب َقاَل: ُكْنُت عِّ
َْرَكَع َفَقاَل لِّي َمالِّكٌ  ْلمِّ َبْيَن َيَدْيهِّ َفَجَمْعُت ُكتُبِّي َوُقْمُت ألِّ : »َما َوَأَنا َأْقَرُأ َعَلْيهِّ َوَأْنُظُر فِّي اْلعِّ

ي ُقْمَت إَِّلْيهِّ بِّأَ  اَلةِّ َقاَل: »إِّنَّ َهَذا َلَعَجٌب َفَما الَّذِّ َن الَّذِّي َهَذا؟« ُقْلُت: َأُقوُم لِّلصَّ ْفَضَل مِّ
 (2)ُكْنَت فِّيهِّ إَِّذا َصحَّتِّ النِّّيَُّة فِّيهِّ« 

 

 

 تقدم ف أول املبحث هذا   (1) 
 119/ 1أخرج هذه اآلَثر ابن عبدالرب ف جامع بيان العلم وفضله، ابب تفضيل العلم على العبادة  ) (2) 

_122.) 
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التشجيع والحث على الكسب والعمل وترك سؤال الناس والبطالة  المبحث الثاني:
 والكسل.

 فال تنمية مع القعود والكسل وإنما مع الهمة والعمل 

ي َجَعَل لَُُكُ قال تعالى: ﴿  ِ ِقهِ ُهَو اَّله زأ ُشوا ِِف َمنَاِكِبَا َوُُكُوا ِمن ِري َض َذلُوَل  فَامأ َرأ [، وقال 15﴾ ]الملك:اْلأ
هَعلهُُكأ ﴿ تعالى:   ا ل َ َكِثري  ُكُروا اَّلله ِ َواذأ ِل اَّلله ِض َوابأتَُغوا ِمن فَضأ َرأ وا ِِف اْلأ ََلُة فَانتَِْشُ َذا قُِضيَِت الصه

ِ
ِلُحونَ فَا ﴾  تُفأ

 [. 10]الجمعة:

 الحث على الكسب من عمل اليد 

َب  َي هللُا َعْنُه َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَلَْن َيْحَتطِّ عن أبي ُهَرْيَرَة َرضِّ
َيُه َأْو َيْمَنَعُه.« ْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا، َفُيْعطِّ  ( 1) َأَحُدُكْم ُحْزَمًة َعَلى َظْهرِّهِّ، َخْيٌر مِّ

َي هللُا َعْنُه، َعْن َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َما َأَكَل َأَحٌد نِّ  وعَ  ْقَدامِّ َرضِّ اْلمِّ
اَلُم َكاَن َيْأكُ  هِّ، َوإِّنَّ َنبِّيَّ هللاِّ َداُوَد َعَلْيهِّ السَّ ْن َعَملِّ َيدِّ ْن َأْن َيْأُكَل مِّ ُل َطَعاًما َقطُّ، َخْيًرا مِّ

ْن َعَملِّ يَ  هِّ.«مِّ  (2)دِّ

َي هللُا َعْنُه، َعْن َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأنَّ َداُوَد َعَلْيهِّ   وعن أبي ُهَرْيَرَة َرضِّ
هِّ.« ْن َعَملِّ َيدِّ اَلُم َكاَن اَل َيْأُكُل إِّالَّ مِّ  (3)السَّ

ي هللا َعنُه َقاَل مر على النَّبِّي صلى    هللا َعَلْيهِّ َوسلم رجل َفَرأى  َوَعن َكْعب بن عْجَرة َرضِّ
َأْصَحاب َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم من جلده ونشاطه َفَقاُلوا َيا َرُسول هللا َلو َكاَن  
َهَذا فِّي َسبِّيل هللا َفَقاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم إِّن َكاَن خرج يْسَعى على َوَلده 

َوإِّن َكاَن خرج يْسَعى على أبوين شيخين كبيرين َفُهَو فِّي َسبِّيل صَغاًرا َفُهَو فِّي َسبِّيل هللا  
 

 (.3/57/2074البخاري، كتاب البيوع، ابب كسب الرجل وعمله بيده ) (1) 
 (. 3/57/2072املصدر السابق ) (2) 
 (. 3/57/2073املصدر السابق ) (3) 
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هللا َوإِّن َكاَن خرج يْسَعى على َنفسه يعفها َفُهَو فِّي َسبِّيل هللا َوإِّن َكاَن خرج يْسَعى رَِّياء 
ْيَطان   ( 1) ومفاخرة َفُهَو فِّي َسبِّيل الشَّ

َم َعبْ وَعْن   َي هللُا َعْنُه َقاَل: »َقدِّ ُد الرَّْحَمنِّ ْبُن َعْوٍف َفآَخى النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ  َأَنٍس َرضِّ
َفُه أَْهَلُه َوَماَلُه، فَ  ، َفَعَرَض َعَلْيهِّ َأْن ُيَناصِّ بِّيعِّ اأْلَْنَصارِّيِّّ َقاَل َوَسلََّم َبْيَنُه َوَبْيَن َسْعدِّ ْبنِّ الرَّ

: َباَرَك هللُا َلَك فِّي أَْهلَِّك َوَما ، َفَربَِّح َشْيًئا مِّْن َأقٍِّط َوَسْمٍن  َعْبُد الرَّْحَمنِّ وقِّ لَِّك، ُدلَّنِّي َعَلى السُّ
 ( 2) ...الحديث «.

 الحث على الحالل، والتحذير من الحرام . 

َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َأيَُّها النَّاُس، إِّنَّ هللَا َطيٌِّّب  
نِّيَن بَِّما َأَمَر بِّهِّ اْلُمْرَسلِّيَن، َفَقاَل:    ُكُلوا  َيا َأيَُّها الرُُّسلُ ﴿ اَل َيْقَبُل إِّالَّ َطيًِّّبا، َوإِّنَّ هللَا َأَمَر اْلُمْؤمِّ

َن الطَّيَِّّباتِّ َواْعَمُلوا َصالًِّحا، إِّنِّّي بَِّما َتْعَمُلوَن َعلِّيمٌ  َيا َأيَُّها ﴿[ َوَقاَل:  51]المؤمنون:    ﴾مِّ
يَن آَمُنوا ُكُلوا مِّْن َطيَِّّباتِّ َما َرَزْقَناُكمْ  َفَر َأْشَعَث 172]البقرة:  ﴾الَّذِّ يُل السَّ [ ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيطِّ

يَ  َوَمْلَبُسُه أَْغَبَر،  َحَراٌم،  َوَمْشَرُبُه  َحَراٌم،  َوَمْطَعُمُه   ، َيا َربِّ  ، َيا َربِّ  ، َماءِّ السَّ إَِّلى  َيَدْيهِّ  ُمدُّ 
َي بِّاْلَحَرامِّ، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِّذلَِّك؟ "   ( 3)َحَراٌم، َوُغذِّ

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى َّللاَُّ  يٍد الُخْدرِّيِّّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َمْن َأَكَل َطيًِّّبا، َوَعمَِّل وَعْن َأبِّي َسعِّ
َن النَّاُس َبَوائَِّقُه َدَخَل الَجنََّة .   ( 4)فِّي ُسنٍَّة، َوَأمِّ

 
 

ِّ  335/ 2(  قال املنذري ف الرتغيب والرتهيب: )56/ 7الطرباين ف  املعجم األوسط ) (1)  ( : ر و اُه الطَّرب  اين 
 . و ر ج اله رجال الصَّحيح

 (.69/3937/ 5البخاري، كتاب مناقب األنصار، ابب كيف آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بني أصحابه ) (2) 
ُب قـ ُبول  الصَّد ق ة  م ن  اْلك ْسب  الطَّيِّ ب  و تـ ْرب ي ت ه ا )  ،مسلم كتاب الزكاة (3)   ( 1015/ 703/ 2اب 

واحلاكم ف املستدرك    ، (2520/  250/  4) 60سنن الرتمذي ف أبواب صفة القيامة ابب  (4) 
 ( وصححه ووافقه الذهيب.  117/ 4)



432 
 

 الحث على اإلتقان في العمل 

َعمَِّل َأَحُدُكْم َعَماًل َعْن َعائَِّشَة، َأنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »إِّنَّ َّللاََّ ُيحِّبُّ إَِّذا  
 .(1)َأْن ُيْتقَِّنُه«

 التشجيع والحث على البكور في طلب الرزق  

ُمَّتِّي فِّي  ، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »اللَُّهمَّ َبارِّْك ألِّ َعْن َصْخٍر بن وَداعة اْلَغامِّدِّيِّّ
ًرا،   ُبُكورَِّها«. َوَكاَن إَِّذا َبَعَث َسرِّيًَّة َأوْ  لِّ النََّهارِّ »َوَكاَن َصْخٌر َرُجاًل َتاجِّ َجْيًشا َبَعَثُهْم مِّْن َأوَّ

لِّ النََّهارِّ َفَأْثَرى َوَكُثَر َماُلُه«  ْن َأوَّ  (2)َوَكاَن َيْبَعُث تَِّجاَرَتُه مِّ

 األمر بتخفيف الصالة من أجل أعمال الناس وأشغالهم وكسبهم  

ِّ: َأنَّ   َي َّللاَُّ َعْنُه، َكاَن ُيَصلِّي َمَع النَّبِّيِّّ َصلَّى عن َجابِّر ْبن َعْبدِّ َّللاَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َرضِّ
زَ  ُم الَبَقَرَة، َقاَل: َفَتَجوَّ اَلَة، َفَقَرَأ بِّهِّ ُم الصَّ َرُجٌل   هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، ُثمَّ َيْأتِّي َقْوَمُه َفُيَصلِّي بِّهِّ

 ُمَعاًذا، َفَقاَل: إِّنَُّه ُمَنافٌِّق، َفَبَلَغ َذلَِّك الرَُّجَل، َفَأَتى النَّبِّيَّ َفَصلَّى َصاَلًة َخفِّيَفًة، َفَبَلَغ َذلِّكَ 
َنا،   حِّ يَنا، َوَنْسقِّي بَِّنَواضِّ ِّ، إِّنَّا َقْوٌم َنْعَمُل بَِّأْيدِّ َوإِّنَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

ْزُت، َفَزَعَم َأنِّّي ُمَنافٌِّق، َفَقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا ُمَعاًذا َصلَّى بَِّنا الَبارَِّحَة، فَ  َقَرَأ الَبَقَرَة، َفَتَجوَّ
ْمسِّ َوُضَحاَها َوَسبِّحِّ اْسَم َربَِّك   - َثاَلًثا    - َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َيا ُمَعاُذ، َأَفتَّاٌن َأْنَت   اْقَرْأ: َوالشَّ

 ( 3) اأَلْعَلى َوَنْحَوَها " 

 

 

 (، وهو حديث صحيح بشواهده. 7/233/4930(، والبيهقي ف شعب اإلْيان )7/349/4386أبو يعلي ف مسنده ) (1) 

ُب   ، ( والرتمذي كتاب البيوع2606/ 35/ 3أبو داود كتاب اجلهاد ابب ف االبتكار ف السفر ) (2)  اب 
لتِّ ج ار ة  )    .( وقال : حديث حسن1212/ 508/ 2م ا ج اء  ف  التـَّْبك ري  اب 

ُب م ْن مل ْ يـ ر  إ ْكف ار  م ْن ق ال  ذ ل ك  ُمت أ وِّ اًل أ ْو ج اه اًل )  (3)  ( ومسلم كتاب الصالة ف الصالة ف العشاء  6106/  26/  8البخاري كتاب األدب اب 
(1 /339 /465  ) 
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 الحث على التعفف والتحذير من سؤال الناس . 

َي هللُا َعْنُه َقاَل: َقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َيَزاُل  وعن َعْبد هللاِّ ْبن ُعَمَر َرضِّ
هِّ ُمْزَعُة َلحْ   ( 1) ٍم«.الرَُّجُل َيْسَأُل النَّاَس، َحتَّى َيْأتَِّي َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ َلْيَس فِّي َوْجهِّ

، َسَأُلوا َرُسوَل هللاِّ َصلَّى وَعْن   َي هللُا َعْنُه: »َأنَّ َناًسا مَِّن اأْلَْنَصارِّ يٍد اْلُخْدرِّيِّّ َرضِّ َأبِّي َسعِّ
ْندِّ  ْنَدُه، َفَقاَل: َما َيُكوُن عِّ ي هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَأْعَطاُهْم، ُثمَّ َسَأُلوُه َفَأْعَطاُهْم، َحتَّى َنفَِّد َما عِّ
فَُّه هللُا، َوَمْن َيْسَتْغنِّ ُيْغنِّهِّ هللُا، َوَمْن َيَتَص  َرُه َعْنُكْم، َوَمْن َيْسَتْعفِّْف ُيعِّ ْن َخْيٍر َفَلْن َأدَّخِّ بَّْر مِّ

». ْبرِّ َي َأَحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَسَع مَِّن الصَّ  ( 2)ُيَصبِّّْرُه هللُا، َوَما أُْعطِّ

َزاٍم َقاَل: »وَعْن   َسَأْلُت النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَأْعَطانِّي ُثمَّ َسَأْلُتُه َفَأْعَطانِّي َحكِّيمِّ ْبنِّ حِّ
َل ُثمَّ َسَأْلُتُه َفَأْعَطانِّي ُثمَّ َقاَل: َهَذا اْلَماُل َوُربََّما َقاَل ُسْفَياُن َقاَل لِّي َيا َحكِّيُم إِّنَّ َهَذا اْلَما 

َرٌة ُحْلَوٌة، َفَمْن َأَخَذهُ  يبِّ َنْفٍس ُبورَِّك َلُه فِّيهِّ َوَمْن َأَخَذُه بِّإِّْشَرافِّ َنْفٍس َلْم ُيَباَرْك َلُه َخضِّ  بِّطِّ
ْفَلى.«  ( 3)فِّيهِّ، َوَكاَن َكالَّذِّي َيْأُكُل َواَل َيْشَبُع َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر مَِّن اْلَيدِّ السُّ

َع   ُم  وعن َأبى َكْبَشَة اأْلَْنَمارِّي، َأنَُّه َسمِّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُقوُل: »َثاَلَثٌة ُأْقسِّ
يًثا َفاْحَفُظوُه َقاَل: َما َنَقَص َماُل َعْبٍد مِّْن َصَدَقٍة،« َواَل ُظلَِّم َعْبٌد َمْظَلمَ  ُثُكْم َحدِّ نَّ َوُأَحدِّّ ًة َعَلْيهِّ

زًّا. َواَل    (4)َفَتَح َعْبٌد َباَب َمْسَأَلٍة إِّالَّ َفَتَح هللُا َعَلْيهِّ َباَب َفْقٍر" َفَصَبَر َعَلْيَها إِّالَّ َزاَدُه هللُا عِّ

 

(، ومسلم، كتاب الزكاة، ابب كراهة املسألة للناس  2/123/1474البخاري، كتاب الزكاة، ابب من سأل الناس تكثرا ) (1) 
(2/720/1040.) 
(، ومسلم، كتاب الزكاة، ابب فضل التعفف والصرب  2/122/1469البخاري، كتاب الزكاة، ابب االستعفاف عن املسألة ) (2) 
(2/729/1053.) 
(، ومسلم، كتاب الزكاة،  8/93/6441الرقاق، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم هذا املال خضرة حلوة) البخاري، كتاب  (3) 

 (.2/717/1035ابب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي املنفقة، وأن السفلى هي اآلخذة )
 (. 4/153/2325لم، ابب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر )أبواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه وس ،الرتمذي  (4) 
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َي هللُا َعْنُه، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »اْلَيُد اْلُعْلَيا  وَعْن   َزاٍم َرضِّ َحكِّيمِّ ْبنِّ حِّ
ْفَلى، َواْبَدْأ بَِّمْن َتعُ  َن اْلَيدِّ السُّ ًنى، َوَمْن َيْسَتْعفِّْف َخْيٌر مِّ َدَقةِّ َعْن َظْهرِّ غِّ وُل، َوَخْيُر الصَّ

فَُّه هللُا، َوَمْن َيْسَتْغنِّ ُيْغنِّهِّ هللُا.«  (1)ُيعِّ
 المبحث الثالث: التشجيع والحث على الزراعة. 

 الحث على الغرس والزرع وبيان ثواب ذلك  
َي هللُا َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َعْن   ْن ُمْسلٍِّم َيْغرُِّس َأَنٍس َرضِّ هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّ

يَمٌة، إِّالَّ َكاَن َلُه بِّهِّ َصَدَقٌة« ْنُه َطْيٌر، َأْو إِّْنَساٌن، َأْو َبهِّ  ( 2) َغْرًسا َأْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكَل مِّ
اَعُة َوبَِّيدِّ عنه رضي هللا عته َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا و  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّْن َقاَمتِّ السَّ

يَلٌة، َفإِّْن اْسَتَطاَع َأْن اَل َيُقوَم َحتَّى َيْغرَِّسَها َفْلَيْفَعْل ". ُكْم َفسِّ  (3) َأَحدِّ
 وعن جابر رضي هللا عنه قال: َقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َمْن َكاَنْت َلُه َأْرٌض      

ْك َأْرَضُه«.  (4)َفْلَيْزَرْعَها، َأْو لَِّيْمَنْحَها، َفإِّْن َلْم َيْفَعْل َفْلُيْمسِّ
ِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: )َما مِّْن ُمْسلٍِّم َيْغرُِّس  وَعْنه رضي هللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ْنُه َلُه صدقة. وما سر  ْنُه َفُهَو  َغْرًسا إِّالَّ َكاَن َما ُأكَِّل مِّ ُبُع مِّ ق له منه َصَدَقٌة. َوَما َأَكَل السَّ
 . (5)َلُه َصَدَقٌة. َوَما َأَكَلتِّ الطَّْيُر َفُهَو َلُه َصَدَقٌة. َواَل َيْرَزُؤُه َأَحٌد إِّالَّ َكاَن َلُه َصَدَقٌة(

 

(، واللفظ له، ومسلم، كتاب الزكاة، ابب بيان أن  2/112/1427البخاري، كتاب الزكاة، ابب ال صدقة إال عن ظهر غىن ) (1) 
 (.2/717/1034اليد العليا خري من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي املنفقة، وأن السفلى هي اآلخذة )

(، ومسلم ف صحيحه، كتاب  3/103/2320البخاري، كتاب احلرث واملزارعة، ابب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه )  (2) 
 (.3/189/1553املساقاة، ابب فضل الغرس والزرع )

 (، وقال: حديث صحيح. 181(، والبخاري ف األدب املفرد )ص20/296/12981مسند اإلمام أمحد  ) (3) 
ث واملزارعة، ابب ما كان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً  البخاري، كتاب احلر  (4) 
 (.3/176/1536(، ومسلم ف صحيحه، كتاب البيوع، ابب كراء األرض )3/107/2340)
 (.3/188/1552مسلم، كتاب املساقاة، ابب فضل الغرس والزرع )  (5) 
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َي هللُا َعْنَها، عَ نها وَعْن وات مالحث على إعمار األرض وإحياء الم نِّ النَّبِّيِّّ َعائَِّشَة َرضِّ
ََحٍد َفُهَو َأَحقُّ َقاَل ُعْرَوُة: َقَضى بِّهِّ  َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َمْن أَْعَمَر َأْرًضا َلْيَسْت ألِّ

اَلَفتِّهِّ« َي هللُا َعْنُه فِّي خِّ  .(1)ُعَمُر َرضِّ
ُكوا   ُدوَها. وَعْن َجابٍِّر. قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه َوَسلََّم )َأْمسِّ َعَلْيُكْم َأْمَواَلُكْم َواَل تُْفسِّ
َي لِّلَّذِّي أُْعمَِّرَها. َحيًّا وميتا. ولعقبه(  .(2)َفإِّنَُّه َمْن أَْعَمَر ُعْمَرى َفهِّ

َي َلُه« . َي َّللاَُّ َعْنُه َقاَل: »َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة َفهِّ ، َرضِّ  (3)وَعْن ُعَمَر ْبنِّ اْلَخطَّابِّ
 الرابع: التشجيع والحث على التجارة والصناعة. المبحث 

هِّ  يٍج، َقاَل: قِّيَل: َيا َرُسوَل هللاِّ، َأيُّ اْلَكْسبِّ َأْطَيُب؟ َقاَل: " َعَمُل الرَُّجلِّ بَِّيدِّ عن َرافِّعِّ ْبنِّ َخدِّ
 .(4)َوُكلُّ َبْيٍع َمْبُروٍر "

َم َعْبُد الرَّحْ َعْن   َي هللُا َعْنُه َقاَل: »َقدِّ َمنِّ ْبُن َعْوٍف َفآَخى النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ  َأَنٍس َرضِّ
َفُه أَْهَلُه َوَماَلُه، فَ  ، َفَعَرَض َعَلْيهِّ َأْن ُيَناصِّ بِّيعِّ اأْلَْنَصارِّيِّّ َقاَل َوَسلََّم َبْيَنُه َوَبْيَن َسْعدِّ ْبنِّ الرَّ

ُدلَّ  َوَمالَِّك،  أَْهلَِّك  فِّي  َلَك  هللُا  َباَرَك   : الرَّْحَمنِّ َأقٍِّط َعْبُد  ْن  مِّ َشْيًئا  َفَربَِّح   ، وقِّ السُّ َعَلى  نِّي 
َفَقاَل النَّبِّ  َوَعَلْيهِّ َوَضٌر مِّْن ُصْفَرٍة،  َأيَّاٍم  َبْعَد  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا  يُّ َوَسْمٍن، َفَرآهُ 

، َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َمْهَيْم َيا َعْبَد الرَّْحَمنِّ َقاَل: َيا رَ  َن اأْلَْنَصارِّ ُسوَل هللاِّ، َتَزوَّْجُت اْمَرأًَة مِّ
ْن َذَهٍب، َفَقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َأْولِّْم   َقاَل: َفَما ُسْقَت فِّيَها َفَقاَل: َوْزَن َنَواٍة مِّ

 ( 5) َوَلْو بَِّشاٍة«.

 

 (.3/106/2335أرضا مواات ) البخاري، كتاب احلرث واملزارعة، ابب من أحيا  (1) 
 (، واللفظ له. 3/246/1625مسلم، كتاب اهلبات، ابب العمري ) (2) 
(، عن عمر، وأخرجه أبو داود ف سننه  1/295/834موطأ اإلمام مالك، ابب: إحياء األرض إبذن اإلمام، أو بغري إذنه ) (3) 

 (، عن سعيد بن زيد.3/178/3073بلفظه، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء  ابب ف إحياء املوات )
 (، وصححه. 2/12/2158(، واحلاكم ف مستدركه، كتاب البيوع )28/502/17265أمحد ) (4) 
 (.69/3937/ 5البخاري، كتاب مناقب األنصار، ابب كيف آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بني أصحابه ) (5) 
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و أن النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَُّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس َفَقاَل: َأاَل َمْن َولَِّي وَعْن عبد هللا بن َعْمرِّ
َدَقُة. ْر فِّيهِّ، َواَل َيْتُرْكُه َحتَّى َتْأُكَلُه الصَّ  ( 1)َيتِّيًما َلُه َماٌل َفْلَيتَّجِّ

 الحث على الصدق واألمانة والتحذير من الكذب والخيانة  

، َعنِّ النَّبِّيِّّ   يٍد اْلُخْدرِّيُّ ُدوُق اأْلَمِّيُن  َعْن َأبِّي َسعِّ ُر الصَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »التَّاجِّ
.» َهَداءِّ يقِّيَن َوالشُّ دِّّ  (2) َمَع النَّبِّيِّّيَن َوالصِّّ

َيا  َي هللُا َعْنُه، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »اْلَبيَِّعانِّ بِّاْلخِّ َزاٍم َرضِّ  رِّ عن َحكِّيَم ْبَن حِّ
َبَرَكُة  َقْت  ُمحِّ َوَكَتَما  َكَذَبا  َوإِّْن  َما،  هِّ َبْيعِّ فِّي  َلُهَما  ُبورَِّك  َوَبيََّنا  َصَدَقا  َفإِّْن  َقا،  َيَتَفرَّ َلْم  َما 

َما.« هِّ  (3) َبْيعِّ

َي هللُا َعْنُه َقاَل: »َسَأْلُت النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأيُّ اْلَعمَ َعْن   لِّ َأْفَضُل؟ َأبِّي َذرٍّ َرضِّ
َهاٌد فِّي َسبِّيلِّهِّ، ُقْلُت: َفَأيُّ الرَِّقابِّ َأْفَضُل؟ َقاَل: أَْغاَلَها َثَمًنا، َوَأْنَفُسهَ  ا َقاَل: إِّيَماٌن بِّاهللِّ، َوجِّ

َْخَرَق، َقاَل: َفإِّْن لَ  يُن َصانًِّعا، َأْو َتْصَنُع ألِّ ْنَد أَْهلَِّها، ُقْلُت: َفإِّْن َلْم َأْفَعْل؟ َقاَل: ُتعِّ ْم َأْفَعْل؟ عِّ
َك.« ُق بَِّها َعَلى َنْفسِّ ، َفإِّنََّها َصَدَقٌة َتَصدَّ رِّ  (4)َقاَل: َتَدُع النَّاَس مَِّن الشَّ

ومنهم   والبحر؛  البر  يتاجرون في  وقد كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وهما من العشرة المبشرين بالجنة.

 

ُب م ا ج اء  ف  ز ك اة  م ال  الي ت يم  )  ، الرتمذي كتاب الزكاة    (1)   ( وقال: و ف  إ ْسن اد ه  م ق اٌل. 25/  2اب 

وسلم، ابب ما جاء ف التجار وتسمية النيب صلى هللا عليه وسلم إًيهم   أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه  ،الرتمذي  (2) 
 (.2/7/2143(، وحسنه، واحلاكم ف مستدركه، كتاب البيوع )2/498/1209)
ابب الصدق ف البيع   ،(، ومسلم، كتاب البيوع3/64/2110البخاري، كتاب البيوع، ابب البيعان ابخليار ما مل يتفرقا )  (3) 

 (.3/1164/1532والبيان )
(، ومسلم، كتاب اإلْيان، ابب بيان كون اإلْيان اب  تعاىل  3/144/2518البخاري، كتاب العتق، ابب أي الرقاب أفضل ) (4) 

 (. 1/89/136) أفضل األعمال
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ُد، فَعْن   يَث، َوَّللاَُّ الَمْوعِّ َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: " َيُقوُلوَن إِّنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة ُيْكثُِّر الَحدِّ َأبِّي ُهَرْيَرَة َرضِّ
رِّيَن   يثِّهِّ؟ َوإِّنَّ إِّْخَوتِّي مَِّن الُمَهاجِّ ْثَل َأَحادِّ ُثوَن مِّ رِّيَن َواأَلْنَصارِّ اَل ُيَحدِّّ َوَيُقوُلوَن: َما لِّْلُمَهاجِّ

ْم..." َكاَن   َن اأَلْنَصارِّ َكاَن َيْشَغُلُهْم َعَمُل َأْمَوالِّهِّ ، َوإِّنَّ إِّْخَوتِّي مِّ ْفُق بِّاأَلْسَواقِّ  ( 1)َيْشَغُلُهُم الصَّ

وقد أباح اإلسالم التجارة بشرط : االلتزام بالكسب الحالل؛ ونبذ الحرام؛ والتراضي بين   
لغفلة عن ذكر هللا وإقام الصالة المتعاملين؛ واالعتدال في التجارة، بحيث ال تتسبب في ا

ِ ﴿وإيتاء الزكاة، كما قال تعالي:  ِر اَّلله ع  َعن ِذكأ اَرة  َوََل بَيأ  [.37اآلية ]النور: ﴾ِرَجال  َله تُلأههِِيمأ َِتَ

هـ كتابًا سماه " الحث على التجارة    311وقد صنف اإلمام أبو بكر الخالل المتوفي سنة  
 : منها  ن األحاديث واآلثار في هذا الباب.والصناعة" وأورد فيه كثيرًا م

ِّ ـ يعني أحمد بن حنبل ـ   َبِّي َعْبدِّ َّللاَّ ، َقاَل: َسمِّْعُت َرُجاًل، َيُقوُل ألِّ وذِّيُّ قال َأُبو َبْكٍر اْلَمرُّ
َم َوَتُعوُد بِّهِّ« ُل بِّهِّ الرَّحِّ وَق َتصِّ َمُه َّللاَُّ: إِّنِّّي فِّي كَِّفاَيٍة، َفَقاَل: »اْلَزمِّ السُّ  (2) َرحِّ

ْرَهٌم مِّْن    َم: دِّ َمُه َّللاَُّ، َفُقْلُت: َأْرَبَعُة َدَراهِّ ، َقاَل: َسَأْلُت َأْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل َرحِّ يَّ اصِّ قال اْلَجصَّ
ْن َغلَّةِّ َبْغَداَد؟  ْرَهٌم مِّ ْرَهٌم مِّْن َأْجرِّ َتْعلِّيٍم، َودِّ ، َودِّ ْخَوانِّ َلةِّ اإْلِّ ْرَهٌم مِّْن صِّ َقاَل: تَِّجاَرٍة َبرٍَّة، َودِّ

، َوَأمَّا َأْجُر التَّْعلِّيمِّ َفإِّنِّ  َأَحبَُّها ِإَلَي ِمن  ِتَجاَرٍة َبَرةٍ  ْخَوانِّ َلةِّ اإْلِّ ْندِّي الَّذِّي مِّْن صِّ ، َوَأْكَرُهَها عِّ
 (3)اْحَتاَج َفْلَيْأُخْذُه، َوَأمَّا َغلَُّة َبْغَداَد َفَأْنَت َتْعرُِّفَها، لِّيٍش َتْسَأُلنِّي َعْنَها؟ 

 اية مقدم على صالة الجماعة  كسب ما فيه الكف

: َما َتُقوُل فِّي َرُجٍل  ،: َسمِّْعُت ُشَعْيًبا، َيُقوُل، ُقْلُت لُِّسْفَياَن الثَّْورِّيِّّ قال َأبوَجْعَفٍر اْلُخَراَسانِّيُّ
َياَلُه َلْم ُيْدرِّكِّ   ْرَهمِّ َما َيُقوُتُه َوَيُقوُت عِّ ْرَهَم َكاَن فِّي الدِّّ اٍر، إَِّذا اْكَتَسَب الدِّّ اَلَة فِّي َقصَّ الصَّ

 

 (1)  ( الغرس  ف  جاء  ما  ابب  املزارعة  ومسلم كتاب    ،(2350/  109/  3البخاري  كتاب 
يِّ  ر ض ي  هللاُ ع ْنُه ) ُب م ْن ف ض ائ ل  أ يب  ُهر يـْر ة  الدَّْوس   (  1940/2493/ 4الفضائل اب 

 (25احلث على التجارة والصناعة للخالل )ص:   (2) 
 ( 35املصدر السابق )ص:   (3) 
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اأْلَْرَبَعةِّ   فِّي  َيُكْن  َوَلْم  َجَماَعٍة،  فِّي  اَلَة  الصَّ َأْدَرَك  َدَوانِّيَق،  َأْرَبَعَة  اْكَتَسَب  َفإَِّذا  َجَماَعٍة، 
َياَلُه، َفَأيَُّها َأْفَضُل؟ َقاَل: » َوانِّيقِّ َما َيُقوُتُه َوَيُقوُت عِّ َده  َأف  الدَّ ر َهَم َوي َصلِ ي َوح  «  َضل  َيك ِسب  الدِ 

(1 ) 
 لمبحث الخامس: التشجيع والحث على المحافظة على الماء والموارد والبيئة ا

ٍء َحيٍ ﴿ قال تعالى:  لأَماِء ُكه ََشأ
 
  [.30]األنبياء: ﴾َوَجَعلأنَا ِمَن أ

 ( 2) أي: أصل كل األحياء منه.

ِّ َصلَّى هللُا   ْبنِّ َعْمٍرو، َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ  ِّ َعْبدِّ َّللاَّ ُأ، َعْن  َيَتَوضَّ َوُهَو  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمرَّ بَِّسْعٍد، 
َرُف« َفَقاَل: َأفِّي اْلُوُضوءِّ إِّْسَراٌف، َقاَل: »َنَعْم، َوإِّْن ُكْنَت َعَلى َنَهٍر  َفَقاَل: »َما َهَذا السَّ

  (3)َجاٍر«.

. إَِّلى وَعْن َأَنٍس؛ َقاَل: َكاَن النَّبِّيُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيَتوَ  اعِّ ُل بِّالصَّ ُأ بِّاْلُمدِّّ َوَيْغَتسِّ ضَّ
 ( 4) َخْمَسةِّ َأْمَداٍد.

 النهي عن البول في الماء الراكد  

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »اَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم فِّي 
ُل فِّيهِّ«  ائِّمِّ الَّذِّي اَل َيْجرِّي، ُثمَّ َيْغَتسِّ  (5)الَماءِّ الدَّ

 

 ( 45املصدر السابق )ص:  (1) 
 

 (. 339/ 5تفسري ابن كثري ) (2) 
(، واإلمام أمحد ف  1/147/425كتاب الطهارة وسننها، ابب ما جاء ف القصد ف الوضوء وكراهية التعدي فيه )  ،ابن ماجة  (3) 

 (. 6/481/4065مسنده )
مسلم، كتاب احليض، ابب القدر املستحب من املاء ف غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة ف إانء واحد ف حالة واحدة،   (4) 

 (. 1/258/325وغسل أحدمها بفضل اآلخر )
اء الدائم  ( ومسلم ف الطهارة ابب النهي عن البول ف امل239/ 57/ 1البخاري كتاب الوضوء ابب البول ف املاء الدائم ) (5) 
(1 /235 /282) 



439 
 

 تطهير المساجد وتنظيفها  

، َفَقاَم إَِّلْيهِّ   دِّ َبْعُض اْلَقْومِّ، َفَقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعْن َأَنٍس، َأنَّ أَْعَرابِّيًّا َباَل فِّي اْلَمْسجِّ
ْن َماٍء َفَصبَُّه َعَلْيهِّ   (1)َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َدُعوُه َواَل ُتْزرُِّموُه« َقاَل: َفَلمَّا َفَرَغ َدَعا بَِّدْلٍو مِّ

 المحافظة على الطرقات وتنحية األذى عنها  

َرُسوَل هللاِّ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة،  َأبِّي  َوَما   َعْن  َقاُلوا:   » اَنْينِّ اللَّعَّ َقاَل: »اتَُّقوا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللُا 
ْم«  لِّهِّ ، َأْو فِّي ظِّ اَنانِّ َيا َرُسوَل هللاِّ؟ َقاَل: »الَّذِّي َيَتَخلَّى فِّي َطرِّيقِّ النَّاسِّ  ( 2) اللَّعَّ

املين الناس عليه قال الخطابي: " قوله اتقوا الالعنين يريد األمرين الجالبين لّلعن الح 
َيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم .. وقد يكون الالعن أيضًا بمعنى الملعون  والداعِّ
والظل هنا يراد به مستظل الناس الذي اتخذوه مقيال ومناخا ينزلونه وليس كل ظل يحرم 
 القعود للحاجة تحته فقد قعد النبي صلى هللا عليه وسلم لحاجته تحت حايش من النخل

وللحايش ال محالة ظل، وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون ذرًى للناس ومنزاًل  
 ( 3)لهم. 

 عن الطريق ى إماطة األذ

يَماُن بِّْضٌع َوَسْبُعوَن     - َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اإْلِّ
تُّوَن  َأْو بِّْضٌع   ،   -َوسِّ ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل اَل إَِّلَه إِّالَّ هللُا، َوَأْدَناَها إَِّماَطُة اأْلََذى َعنِّ الطَّرِّيقِّ

» يَمانِّ  (4)  َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة مَِّن اإْلِّ

 

( ومسلم ف الطهارة ابب وجوب غسل البول وغريه من  12/6025/ 8البخاري كتاب األدب ابب الرفق ف األمر كله ) (1) 
 ( 284/ 236/ 1النجاسات. )

ل  )(2)  ، و الظِّ ال  ُب النـَّْهي  ع ن  التَّخلِّ ي ف  الطُُّرق   ( 269/ 226/ 1مسلم كتاب الطهارة، اب 
 . (22/ 1معامل السنن ) (3) 
 (35/ 63/  1مسلم كتاب اإلْيان ابب شعب اإلْيان ) (4) 
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ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َبْيَنمَ  ي بَِّطرِّيٍق َوَجَد َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا َرُجٌل َيْمشِّ
َينَّ   َرُه، َفَشَكَر َّللاَُّ َلُه َفَغَفَر َلُه«، وفي رواية: فَقاَل: َوهللاِّ أَلَُنحِّّ ُغْصَن َشْوٍك َعَلى الطَّرِّيقِّ َفَأخَّ

َل اْلَجنََّة " ْم َفُأْدخِّ يهِّ يَن اَل ُيْؤذِّ  ( 1)َهَذا َعنِّ اْلُمْسلِّمِّ

على االقتصاد واالعتدال في النفقة واألكل   المبحث السادس: التشجيع والحث
 وعدم اإلسراف والتبذير أو البخل والتقتير  والشرب والملبس ونحو ذلو،

 فال تنمية مع اإلسراف والتبذير أو البخل والتقتير .  

ِِفيَ ﴿ قال تعالى:   بُّ الأُمْسأ هُه ََل ُُيِ ن
ِ
ِفُوا ا بُوا َوََل تُْسأ َ [، وقال تعالى: 31﴾ اآلية ]األعراف:َوُُكُوا َواَشأ

ا﴿ ِه َكُفور  يِ َطاُن ِلَرب يأ َياِطِي َوََكَن الش ه َواَن الش ه خأ
ِ
ِريَن ََكنُوا ا نه الأُمَبذيِ

ِ
ا * ا ِذير  رأ تَبأ [، 26،27﴾ ] اإلسراء:َوََل تَُبذيِ

تعالى:   هَ﴿وقال  تَبأُسطأ َوََل  ُعُنِقَك  ََّلٰ 
ِ
ا َمغألُوََل   يََدَك  َعلأ  ََتأ ا َوََل  ُسور  حأ مه ا  َملُوم  فَتَقأُعَد  طِ  لأبَسأ

 
أ ُكه  ﴾ ا 

تعالى:  29]اإلسراء: وقال  ا﴿[،  قََوام  ِِلَ  َذَٰ  َ بَيأ َوََكَن  وا  يَقأَُتُ َولَمأ  ِفُوا  يُْسأ لَمأ  َأنَفُقوا  َذا 
ِ
ا يَن  ِ ﴾  َواَّله

 [. 67]الفرقان:

َلْيهِّ َوَسلََّم ُكُلوا َواْشَرُبوا وعن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه قال: َقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا عَ 
ْئَت َواْلَبْس َما  يَلٍة َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُكْل َما شِّ ُقوا فِّي َغْيرِّ إِّْسَراٍف َواَل َمخِّ َواْلَبُسوا َوَتَصدَّ

يَلٌة. ْئَت َما َأْخَطَأْتَك اْثَنَتانِّ َسَرٌف َأْو َمخِّ  ( 2) شِّ

و ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن َأبِّيهِّ  ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: وَعْن َعْمرِّ هِّ، َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ، َعْن َجدِّّ
يَلٍة إِّنَّ َّللاََّ َتَعاَلى ُيحِّبُّ َأْن َيَرى َأَثَر نِّْعَمتِّ  ُقوا فِّي َغْيرِّ َسَرٍف َواَل َمخِّ هِّ  »ُكُلوا َواْشَرُبوا َوَتَصدَّ

هِّ«  .(3)َعَلى َعْبدِّ

 

، فـ ر م ى ب ه  )  (1)  ، و م ا يـُْؤذ ي النَّاس  ف  الطَّر يق  ُب م ْن أ خ ذ  الُغْصن  ( ومسلم كتاب الرب   2472/ 135/ 3البخاري  كتاب املظامل اب 
ُب النـَّْهي  ع ن  اإْل ش ار ة  اب   ، والصلة ح  إ ىل  ُمْسل ٍم )اب  ال   ( 1914/ 2021/ 4لسِّ 

(، وأخرجه النسائي ف سننه،كتاب الزكاة، االختيال ف  7/140/5783ذكره البخاري، كتاب اللباس، ف ترمجة ابب )  (2) 
 (، وصححه ووافقه الذهيب. 4/150/7188(، واحلاكم ف مستدركه، كتاب األطعمة )3/62/2351الصدقة )

 (. 4/150/7188حيحني للحاكم، كتاب األطعمة )املستدرك على الص  (3) 
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َي هللاُ وَعنِّ    َعْنُهَما، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »اَل َيْنُظُر هللُا اْبنِّ ُعَمَر َرضِّ
 (1)إَِّلى َمْن َجرَّ َثْوَبُه ُخَياَلَء.«

َقاَء،  َناَء، َوَأْوُكوا السِّّ وَعْن َجابٍِّر، َعْن َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »َغطُّوا اإْلِّ
َيْفَتُح َباًبا، َواَل َيْكشِّ  َقاًء، َواَل  ْيَطاَن اَل َيُحلُّ سِّ َراَج، َفإِّنَّ الشَّ ُف َوأَْغلُِّقوا اْلَباَب، َوَأْطفُِّئوا السِّّ

ْد َأَحُدُكْم إِّالَّ َأْن َيْعُرَض َعَلى إَِّنائِّهِّ ُعوًدا، َوَيْذُكَر اْسَم هللاِّ، َفْلَيْفَعْل، َفإِّنَّ إِّنَ    اًء، َفإِّْن َلْم َيجِّ
َقَة ُتْضرُِّم َعَلى أَْهلِّ اْلَبْيتِّ َبْيَتُهْم«   (2)اْلُفَوْيسِّ

بل لو عملوا بجزء منه وهو النبوي  الهدي  بهذا  المسلمين عملوا  النار   ولو أن  إطفاء 
 واألنوار التي ال يحتاجون إليها لوفروا  الماليين بل المليارات !! 

 فما أحوجنا إلى العودة إلى هدي نبينا صلى هللا عليه وسلم !!

 فال تنمية حقيقية رشدة إال في االهتداء بهدية والسير على دربه . 

َتْت، َفُسئَِّل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْنَها وعن َمْيُموَنَة: َأنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت فِّي َسْمٍن َفَما
   (3)َفَقاَل: »َأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َوُكُلوُه« 

 فانظر كيف أن النبي صلى هللا عليه وسلم يعلم األمة أن تحافظ على مالها واقتصادها 

 ستفادة بما بقي صالحا!المتمثل هنا في ) السمن ( فأمر برفع الضرر وما فسد وأمر باال

 

 

(، ومسلم، كتاب  5783/ 7/141البخاري، كتاب اللباس، ابب قول هللا تعاىل قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده )  (1) 
 (.3/651/2085اللباس والزينة، ابب: حترمي جر الثوب خيالء، وبيان حد ما جيوز إرخاؤه إليه، وما يستحب )

ق   5623/ 111/ 7البخاري كتاب األشربة ابب )  (2)  ق اء ، و إ ْغال  ء  و إ يك اء  السِّ  ان  ُب اأْل ْمر  ب تـ ْغط ي ة  اإْل  (  ومسلم  كتاب األشربة اب 
ي ان   بـْ ، و ك فِّ  الصِّ  ر اج  و النَّار  ع ْند  النـَّْوم  ه ا، و إ ْطف اء  السِّ  ، و ذ ْكر  اْسم  هللا  ع ل يـْ ْغر ب  ) اأْل بـْو اب  ي بـ ْعد  اْلم   (2012/ 1594/ 3و اْلم و اش 

ُب إ ذ ا و قـ ع ت  الف ْأر ُة ف  السَّْمن  اجل ام د  أ و  الذَّائ ب  ) (3)   (5538/   97/ 7البخاري  كتاب الصيد والذابئح  اب 
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واألرامل  اليتامى  وكفالة  اإلنفاق  على  والحث  التشجيع  السابع:  المبحث 
 ومواساة الفقراء والمساكين وإعانة المحتاجين والمعسرين  

 فال تنمية مع األنانية وحب الذات وإنما بالتكافل والتعاون والعطاء 
 الحث على اإلنفاق والتصدق 

ِ ﴿ قال تعالى:   َ  [، وقال تعالي: ﴿ 196﴾ اآلية ]البقرة:َوَأنِفُقوا ِِف َسِبيِل اَّلله ي يُقأِرُض اَّلله ِ َمنأ َذا اَّله

َعاف ا َكِثرَية   ن ا فَُيَضاِعَفُه َُلُ َأضأ ا َحس َ ض   [. 245﴾ اآلية ]البقرة: قَرأ
ِقَاِب وَ ﴿ وقال تعالى:   هَفِة قُلُوُُّبُمأ َوِِف الري َا َوالأُمَؤل َدقَاُت ِللأُفقََراِء َوالأَمَساِكِي َوالأَعاِمِلَي عَلهَيأ هَما الصه ن

ِ
الأغَاِرِمَي َوِِف  ا

ِبيلِ  ِ َوابأِن السه  [ 60]التوبة:  ﴾...َسِبيِل اَّلله
َي هللُا َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: َقاَل هللُا »َأْنفِّْق َأبِّي ُهَرْيَرةَ وَعْن    َرضِّ

 (1)َيا اْبَن آَدَم ُأْنفِّْق َعَلْيَك.«

يَناٌر  ِّ. َودِّ يَناٌر َأْنَفْقَتُه فِّي َسبِّيلِّ َّللاَّ وعنه أيضا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه َوَسلََّم: "دِّ
يَناٌر َأْنَفْقَتُه َعَلى أَْهلَِّك. أَْعَظُمَها َأجْ َأنْ  ْقَت بِّهِّ َعَلى مِّْسكِّيٍن. َودِّ يَناٌر َتَصدَّ ًرا َفْقَتُه فِّي َرَقَبٍة. َودِّ

 ( 2)للذي أنفقته على أهلك".
َي هللُا َعْنُه، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاوَعْن   َزاٍم َرضِّ َل: »اْلَيُد اْلُعْلَيا  َحكِّيمِّ ْبنِّ حِّ

ًنى، َوَمْن َيْسَتْعفِّْف  َدَقةِّ َعْن َظْهرِّ غِّ ْفَلى، َواْبَدْأ بَِّمْن َتُعوُل، َوَخْيُر الصَّ َن اْلَيدِّ السُّ َخْيٌر مِّ
فَُّه هللُا، َوَمْن َيْسَتْغنِّ ُيْغنِّهِّ هللُا.«  (3)ُيعِّ

 
 

 

ابب احلث على النفقة  (، ومسلم، كتاب الزكاة، 7/62/5325البخاري، كتاب النفقات، ابب فضل النفقة على األهل ) (1) 
 (.   2/690/993وبتبشري املنفق ابخللف )

 (.2/692/995مسلم، كتاب الزكاة، ابب فضل النفقة على العيال واململوك، وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم ) (2) 
اة، ابب بيان أن  (، واللفظ له، ومسلم، كتاب الزك2/112/1427البخاري، كتاب الزكاة، ابب ال صدقة إال عن ظهر غىن ) (3) 

 (.2/717/1034اليد العليا خري من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي املنفقة، وأن السفلى هي اآلخذة )



443 
 

 
 الحث على كفالة اليتامى واألرامل  

َسْهٍل ْبنِّ َسْعٍد َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َأَنا َوَكافُِّل اْلَيتِّيمِّ فِّي اْلَجنَّةِّ  وعن   
بَّاَبةِّ َواْلُوْسَطى.«  (1) َهَكَذا َوَقاَل بِّإِّْصَبَعْيهِّ السَّ

ي َعَلى اأْلَْرَمَلةِّ َواْلمِّْسكِّينِّ   َأبِّي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ وَعْن   اعِّ َوَسلََّم: »السَّ
ائِّمِّ النََّهاَر.«  ( 2) َكاْلُمَجاهِّدِّ فِّي َسبِّيلِّ هللاِّ، َأوِّ اْلَقائِّمِّ اللَّْيَل الصَّ

 الحث على إطعام الطعام   
َعَلْيهِّ  َصلَّى َّللاَُّ   ِّ َرُسوُل َّللاَّ َقاَل  َقاَل:  َعْمٍرو  ْبنِّ   ِّ َعْبدِّ َّللاَّ الرَّْحَمَن    وَعْن  »اْعُبُدوا  َوَسلََّم: 

اَلَم، َتْدُخُلوا الَجنََّة بَِّساَلٍم« ُموا الطََّعاَم، َوَأْفُشوا السَّ  .(3)َوَأْطعِّ

: "إَِّذا َطَبْخَت قِّْدرًا َفَأْكثِّْر َمَرَقَها، -صلى هللا عليه وسلم -وَعْن أبِّي َذرٍّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا  
" َفإِّنَُّه َأْوَسُع لِّألهْ  يَرانِّ  .( 4) لِّ َواْلجِّ

 إعانة المحتاجين وتنفيس كروب المكربين وإنظار المعسرين . 
عن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤمٍِّن ُكْرَبًة  

ْنَيا، َنفََّس هللُا َعْنُه  ْن ُكَربِّ الدُّ َر مِّ ٍر، َيسَّ َر َعَلى ُمْعسِّ ْن ُكَربِّ َيْومِّ اْلقَِّياَمةِّ، َوَمْن َيسَّ ُكْرَبًة مِّ
َرةِّ، َوهللُا فِّي   ْنَيا َواآْلخِّ َرةِّ، َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِّما، َسَتَرُه هللُا فِّي الدُّ ْنَيا َواآْلخِّ َعْونِّ  هللُا َعَلْيهِّ فِّي الدُّ

يهِّ .«اْلَعْبدِّ َما َكاَن اْلَعْبُد فِّي َعْونِّ أَ   (5)خِّ
ْلَم فِّي َهَذا  ، َقاَل: َخَرْجُت َأَنا َوَأبِّي َنْطُلُب اْلعِّ امِّتِّ وَعْن ُعَباَدَة ْبنِّ اْلَولِّيدِّ ْبنِّ ُعَباَدَة ْبنِّ الصَّ
َب َرُسولِّ هللاِّ  ، َصاحِّ ُل َمْن َلقِّيَنا َأَبا اْلَيَسرِّ ، َقْبَل َأْن َيْهلُِّكوا، َفَكاَن َأوَّ َن اأْلَْنَصارِّ اْلَحيِّّ مِّ

 

(، ومسلم ف صحيحه كتاب الزهد والرقائق، ابب  8/9/6005البخاري، كتاب األدب، ابب فضل من يعول يتيما ) (1) 
 (.4/287/2983اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم )

(، مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ابب اإلحسان إيل  7/62/5353البخاري، كتاب النفقات، ابب فضل النفقة على األهل )  (2) 
 (.4/286/2982األرملة واملسكني واليتيم )

 (، وقال: حسن صحيح. 4/287/1855أبواب األطعمة، ابب ما جاء ف فضل إطعام الطعام ) ،الرتمذي  (3) 
 بسند صحيح.   ،(  واللفظ له 268/ 2(  وابن حبان ف صحيحه  )21381/  305 /35أمحد  ) (4) 
 (.4/2074/2699مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن، وعلى الذكر ) (5) 
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َماَمٌة مِّْن ُصُحٍف، َفَقاَل َلُه َأبِّي: َيا َعمِّ    َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَمَعُه ُغاَلٌم َلُه، َمَعُه ضِّ
َك َسْفَعًة مِّْن َغَضٍب، َقاَل: َأَجْل، َكاَن لِّي َعَلى ُفاَلنِّ اْبنِّ ُفاَلٍن اْلَحَرامِّيِّّ  إِّنِّّي َأَرى فِّي َوْجهِّ

ُت، َفُقْلُت: َثمَّ ُهَو؟ َقاُلوا: اَل، َفَخَرَج َعَليَّ اْبٌن َلُه َجْفٌر، َفُقْلُت َلُه: َماٌل، َفَأَتْيُت أَْهَلُه، َفَسلَّمْ 
، َفَقْد َعلِّْمُت َأْيَن َأْنَت،  َع َصْوَتَك َفَدَخَل َأرِّيَكَة ُأمِّّي، َفُقْلُت: اْخُرْج إَِّليَّ َأْيَن َأُبوَك؟ َقاَل: َسمِّ

أَ  َفُقْلُت: َما َحَمَلَك َعَلى  ُبَك، َفَخَرَج،  َأْكذِّ ُثَك، ُثمَّ اَل  ُأَحدِّّ َأَنا، َوهللاِّ  نِّّي؟ َقاَل:  نِّ اْخَتَبْأَت مِّ
َب َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا  َدَك َفُأْخلَِّفَك، َوُكْنَت َصاحِّ َبَك، َوَأْن أَعِّ َثَك َفَأْكذِّ يُت َوهللاِّ َأْن ُأَحدِّّ َخشِّ

ًرا َقاَل: قُ  ِّ َقاَل: َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوُكْنُت َوهللاِّ ُمْعسِّ ِّ َقاَل: هللاِّ ُقْلُت: آهللَّ ِّ َقاَل: هللاِّ ُقْلُت: آهللَّ ْلُت: آهللَّ
، َأْنَت فِّي  نِّي، َوإِّالَّ هِّ، َفَقاَل: إِّْن َوَجْدَت َقَضاًء َفاْقضِّ يَفتِّهِّ َفَمَحاَها بَِّيدِّ هللاِّ َقاَل: َفَأَتى بَِّصحِّ

، َفَأْشَهُد َبَصُر َعْيَنيَّ َهاَتْينِّ   لٍّ ،   -إِّْصَبَعْيهِّ َعَلى َعْيَنْيهِّ  َوَوَضَع    - حِّ َوَسْمُع ُأُذَنيَّ َهاَتْينِّ
َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو َيُقوُل:   -َوَأَشاَر إَِّلى َمَناطِّ َقْلبِّهِّ    -َوَوَعاُه َقْلبِّي َهَذا  

لِّهِّ  ًرا َأْو َوَضَع َعْنُه، َأَظلَُّه هللُا فِّي ظِّ  ( 1) « »َمْن َأْنَظَر ُمْعسِّ
ٌر ُيَدايُِّن   َي َّللاَُّ َعْنُه، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َقاَل: " َكاَن َتاجِّ وعن أبي ُهَرْيَرَة َرضِّ

ًرا َقاَل لِّفِّْتَيانِّهِّ: َتَجاَوُزوا َعْنُه، َلَعلَّ َّللاََّ َأْن َيَتَجاَوَز َعنَّا، َفَتَجاوَ  َز َّللاَُّ النَّاَس، َفإَِّذا َرَأى ُمْعسِّ
 ( 2) َعْنُه "

المبحث الثامن: الحث على االهتمام بالصحة، ومواجهة األوبئة،  
 واالستشفاء من األمراض. 

العقل وفي  الجسم وفي  إلى قوة: قوة في  تحتاج  والتنمية  التنمية؛  فإن اإلنسان أساس 
 اإلدراك وفي الشخصية وفي كل شيء، ولذا جاء في الحديث: 

، َخْيٌر َوَأَحبُّ  ُن اْلَقوِّيُّ َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلُمْؤمِّ
ْن بِّاهللِّ َواَل  إِّ  ، َوفِّي ُكلٍّ َخْيٌر اْحرِّْص َعَلى َما َيْنَفُعَك، َواْسَتعِّ يفِّ عِّ َلى هللاِّ مَِّن اْلُمْؤمِّنِّ الضَّ

 

ُب ح د يث  ج اب ٍر الطَّو يل  و ق صَّة  أ يب  اْلي س ر )  (1)   (3006/ 2301/ 4مسلم كتاب الزهد، اب 
 1562( ومسلم ف املساقاة ابب فضل إنظار املعسر رقم 2078/ 58/ 3البخاري  كتاب البيوع ابب من أنظر معسرا )  (2) 
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َتْعَجْز، َوإِّْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفاَل َتُقْل َلْو َأنِّّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلكِّْن ُقْل َقَدُر هللاِّ َوَما 
« َشاَء َفَعَل، َفإِّ  ْيَطانِّ  (1)نَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ

لذا حرص اإلسالم على الحفاظ على صحته وعقله فحرم هللا ورسوله صلى هللا عليه   
 وسلم كل ما يضر بالصحة والعقل من شرب الخمور والمسكرات والمخدرات  

نأ   ﴿ َ ُر َوالأَميأِْسُ َواْلأ هَما الأَخمأ ن
ِ
يَن أ َمنُوا ا ِ َا اَّله ِلُحونَ ََيَأُّيُّ هُُكأ تُفأ تَِنُبوُه لََعل َطاِن فَاجأ يأ ِل الش ه س  ِمنأ ََعَ ََلُم ِرجأ َزأ   ﴾ َصاُب َواْلأ

 [ 90]المائدة: 

وجعلت السنة الجلد عقوبة لشارب الخمر وفي اآلخرة ينتظره العقاب المؤلم إن لم       
 َشرَِّب الخمر قال: "َمنْ   -صلَّى هللا عليه وسلم-يتب عن َقبِّيَصَة بن ذؤيب، أن النبيَّ  

 ( 2) فاجلُِّدوه" 

ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َمْن  و  َي َّللاَُّ َعْنُهَما: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِّ ْبنِّ ُعَمَر َرضِّ َعْن َعْبدِّ َّللاَّ
َرةِّ«  ْنَها، ُحرَِّمَها فِّي اآلخِّ ْنَيا، ُثمَّ َلْم َيُتْب مِّ  ( 3)َشرَِّب الَخْمَر فِّي الدُّ

 ة بالتداوي والعالج. وأمرت السن

َباَد َعْن   ُأَساَمَة ْبنِّ َشرِّيٍك َقاَل: »َقاَلتِّ اأْلَْعَراُب: َيا َرُسوَل هللاِّ َأاَل َنَتَداَوى؟ َقاَل: َنَعْم، َيا عِّ
َفاًء، َأْو َقاَل: َدَواًء إِّالَّ َداًء وَ  ًدا. َقاُلوا: هللاِّ َتَداَوْوا،« َفإِّنَّ هللَا َلْم َيَضْع َداًء إِّالَّ َوَضَع َلُه شِّ احِّ

 (4) َيا َرُسوَل هللاِّ َوَما ُهَو؟ َقاَل: اْلَهَرُم.

 

ْلُقوَّة  و تـ رْ  (1)  ٌب ف  اأْل ْمر  اب  ْست ع ان ة  اب    و تـ ْفو يض  اْلم ق اد ير  َّلل َّ  )مسلم كتاب القدر اب   (2664/ 2052/ 4ك  اْلع ْجز  و اال 
   .(  وسنده صحيح 4485/ 535/ 6أبو داود كتاب احلدود ابب إذا تتابع ف شرب اخلمر )  (2) 
ُب ُعُقوب ة   5575/  104/ 7البخاري ف أول كتاب األشربة ) (3)  م ْن ش ر ب  اخْل ْمر  إ ذ ا مل ْ يـ ُتْب م نـْه ا   (  ومسلم كتاب األشربة، اب 

ر ة  ) ه ا ف  اآْلخ   ( 2003/ 1588/ 3ِب  ْنع ه  إ ًيَّ
(. الرتمذي ف سننه، أبواب الطب عن رسول هللا صلى هللا  4/3/3855كتاب الطب، ابب ف الرجل يتداوى )  ، أبو داود (4) 

 (، وقال: حديث حسن صحيح،  2038/والكل3/561عليه وسلم، ابب ما جاء ف الدواء واحلث عليه ) 
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َفاُء فِّي َثاَلَثٍة: َشْرَبةِّ َعَسٍل، َوَشْرَطةِّ مِّْحَجٍم، َعنِّ  و  َي هللُا َعْنُهَما َقاَل: »الشِّّ اْبنِّ َعبَّاٍس َرضِّ
»  . (1)َوَكيَّةِّ َناٍر، َوَأْنَهى ُأمَّتِّي َعنِّ اْلَكيِّّ

 بالفرار من األمراض واألوبئة . وأمرت 

َيَرَة ... َوفِّرَّ عن   َأَبي ُهَرْيَرَة َيُقوُل َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم »اَل َعْدَوى َواَل طِّ
». َن اأْلََسدِّ َن اْلَمْجُذومِّ َكَما َتفِّرُّ مِّ  (2) مِّ

ْعُتْم بِّالطَّاُعونِّ بَِّأْرٍض وعن ُأَساَمَة ْبن َزْيٍد ، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »إَِّذا َسمِّ
ْنَها.«  ( 3)َفاَل َتْدُخُلوَها، َوإَِّذا َوَقَع بَِّأْرٍض َوَأْنُتْم بَِّها َفاَل َتْخُرُجوا مِّ

ِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل "اَل ُيورِّ  ُد ُمْمرٌِّض َعَلى وعن عبدالرحمن بن عوف َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ
حٍّ ".  (4)ُمصِّ

ذلك من القربات وأثابت   ت وشجعت السنة النبوية على الوضوء والغسل والنظافة بل وجعل
 عليه بالحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات .

َأ أَ  َحُدُكْم َفْلَيْجَعْل فِّي َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »إَِّذا َتَوضَّ
ْل َيَدُه قَ  ْن َنْومِّهِّ َفْلَيْغسِّ ْبَل َأْن  َأْنفِّهِّ ُثمَّ لَِّيْنُثْر، َوَمنِّ اْسَتْجَمَر َفْلُيوتِّْر، َوإَِّذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم مِّ

َلَها فِّي َوُضوئِّهِّ، َفإِّنَّ َأَحَدُكْم اَل َيْدرِّي َأْيَن َباَتْت َيُدُه«.  (5)ُيْدخِّ

 

 (.7/122/5680البخاري، كتاب الطب، ابب الشفاء ف ثالث ) (1) 
 (، 7/126/5707البخاري، كتاب الطب، ابب اجلذام ) (2) 
(، ومسلم، كتاب السالم، ابب الطاعون والطرية  7/130/5728البخاري، كتاب الطب، ابب ما يذكر ف الطاعون ) (3) 

 (.4/738/8812وها )والكهانة وحن
مسلم، كتاب السالم، ابب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وال نوء وال غول، وال يورد ممرض على مصح   (4) 
(4/743/2221.) 
(، ومسلم، كتاب الطهارة، ابب كراهة غمس املتوضئ وغريه  1/43/162البخاري، كتاب الوضوء، ابب االستجمار وتراً ) (5) 

 (. 1/233/278يده املشكوك ف جناستها ف اإلانء قبل غسلها ثالَث )
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يضا: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َما َيْمُحو هللُا بِّهِّ  وَعْنه أ
؟« َقاُلوا َبَلى َيا َرُسوَل هللاِّ َقاَل: »إِّْسَباُغ اْلُوُضوءِّ َعَلى اْلَمَكارِّهِّ،  َرَجاتِّ اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِّهِّ الدَّ

اَلةِّ، َفَذلُِّكُم الرَِّباُط«  َوَكْثَرُة اْلُخَطا اَلةِّ َبْعَد الصَّ ، َواْنتَِّظاُر الصَّ دِّ  . (1)إَِّلى اْلَمَساجِّ

المبحث التاسع: الحث على ترك الظلم، والمعاصي، وأكل حقوق الناس،  
 واألمر برد المظالم ، والتحذير من العقوبات عند المخالفة . 

 فإنه ال تنمية مع المعاصي والظلم والطغيان  وإنما الخسار والهالك والحرمان  

ِلُمونَ ﴿ قال تعالى:   سأ َله َوَأنُُت مُّ
ِ
َ َحقه تُقَاِتِه َوََل تَُموتُنه ا هُقوا اَّلله يَن أ َمنُوا ات ِ َا اَّله [، 102]آل عمران:    ﴾ََي َأُّيُّ

عَ ﴿ وقال تعالى:   َ َُيأ تَِسُب َوَمنأ يَتهِق اَّلله ُزقأُه ِمنأ َحيأُث ََل َُيأ ا * َويَرأ َرج  [، وقال 2،3﴾ ]الطالق:لأ َُلُ َمخأ
ن ُكيِ َمََكٍن فََكَفَرتأ بِ ﴿تعالى:   ا ميِ قُهَا َرغَد  َمِئنهة  يَأِْتهيَا ِرزأ طأ يَة  ََكنَتأ أ ِمنَة  مُّ ُ َمثََل  قَرأ َب اَّلله ِ فَأََذاقَهَا  َوََضَ أُعِم اَّلله أَن

ُ ِلبَ  نَُعونَ اَّلله ِف ِبَما ََكنُوا يَصأ اَب  ﴿ [، وقال تعالى:  112﴾ ]النحل:اَس الأُجوعِ َوالأَخوأ َ ََّن َأْصأ ََّنُُهأ مََكَ بَلَوأ َّنه بَلَوأ
ِ
ا

ِبِحي َا ُمصأ ُِمْنه ذأ َأقأَسُموا لََيْصأ
ِ
﴾ إلى قوله تعالى:  الأَجنهِة ا َِبُ لَوأ ﴿ََ ِِلَ الأَعَذاُب َولََعَذاُب اْلأ ِخَرِة َأكأ ََكنُوا    َكَذَٰ

لَُمونَ   [.33ـ17﴾ ]القلم: يَعأ

َأبِّي َذرٍّ َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم فِّيَما َرَوى َعنِّ هللاِّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َأنَُّه َقاَل: " َعْن  
ي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم  َبادِّي إِّنِّّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفسِّ ًما َفاَل َتَظاَلُموا".َيا عِّ   (2) ُمَحرَّ

َي هللُا َعْنُهَما، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »الظُّْلُم  وَعْن   َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُعَمَر َرضِّ
 . (3) ُظُلَماٌت َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ.«

 

 ( 219/251/ 1مسلم  كتاب الطهارة ابب فضل إسباغ الوضوء على املكاره )  (1) 
 (.1994/2577/ 4)  مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم  (2) 
(، ومسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي  3/129/2447البخاري، كتاب املظامل، ابب الظلم ظلمات يوم القيامة ) (3) 

 (.4/1996/2579الظلم )
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َي هللُا َعْنَها، َقاَلْت: َيا َأَبا َسَلمَ  َعائَِّشَة َرضِّ َة، اْجَتنِّبِّ اأْلَْرَض، َفإِّنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا وعن ِّ
يَن.« ْن َسْبعِّ َأَرضِّ َقُه مِّ َن اأْلَْرضِّ ُطوِّ ْبٍر مِّ  ( 1) َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: َمْن َظَلَم قِّيَد شِّ

وعن أبي هريرة؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
 ( 2) اد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء".القيامة. حتى يق

ْزَق بِّالذَّْنبِّ   وَعْن َثْوَباَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ اْلَعْبَد َلُيْحَرُم الرِّ
يُبُه".  (3)ُيصِّ

 ِّ َعَلْيَنا َرُسوُل َّللاَّ َأْقَبَل  ِّ ْبنِّ ُعَمَر، َقاَل:  َيا  وَعْن َعْبدِّ َّللاَّ َفَقاَل: "  َعَلْيهِّ َوَسلََّم،   َصلَّى هللُا 
شَ  : َلْم َتْظَهرِّ اْلَفاحِّ ِّ َأْن ُتْدرُِّكوُهنَّ ، َوأَُعوُذ بِّاهللَّ نَّ رِّيَن َخْمٌس إَِّذا اْبُتلِّيُتْم بِّهِّ ُة فِّي َمْعَشَر اْلُمَهاجِّ

ُم الطَّاُعوُن،   َفَشا فِّيهِّ بَِّها، إِّالَّ  ُيْعلُِّنوا  َتُكْن َمَضْت فِّي َقْوٍم َقطُّ، َحتَّى  َلْم  الَّتِّي  َواأْلَْوَجاُع 
ةِّ اْلَمئُ  دَّ نِّيَن، َوشِّ ُذوا بِّالسِّّ يَزاَن، إِّالَّ ُأخِّ ْكَياَل َواْلمِّ يَن َمَضْوا، َوَلْم َيْنُقُصوا اْلمِّ ُم الَّذِّ وَنةِّ، َأْساَلفِّهِّ

ْم، إِّ  ْم، َوَلْم َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَوالِّهِّ ْلَطانِّ َعَلْيهِّ ، َوَلْواَل اْلَبَهائُِّم  َوَجْورِّ السُّ َماءِّ َن السَّ الَّ ُمنُِّعوا اْلَقْطَر مِّ
ْن َغْيرِّ  ْم َعُدوًّا مِّ ِّ، َوَعْهَد َرُسولِّهِّ، إِّالَّ َسلََّط َّللاَُّ َعَلْيهِّ َيْنُقُضوا َعْهَد َّللاَّ ْم، َلْم ُيْمَطُروا، َوَلْم  هِّ

ْم، َوَما َلْم َتْحُكْم أَ  يهِّ ِّ، َوَيَتَخيَُّروا مِّمَّا َأْنَزَل َّللاَُّ، إِّالَّ َفَأَخُذوا َبْعَض َما فِّي َأْيدِّ ئِّمَُّتُهْم بِّكَِّتابِّ َّللاَّ
 ( 4) َجَعَل َّللاَُّ َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم "

  ِّ ِّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ : "َأيَُّها النَّاُس، -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -وَعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ َّللاَّ
ْزَقَها، َوإِّْن َأْبَطَأ َعنْ  ، َفإِّنَّ َنْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتْوفَِّي رِّ ُلوا فِّي الطََّلبِّ َها، اتَُّقوا َّللاََّ َوَأْجمِّ

، َوَدُعوا َما َحُرَم". وفي رواية: َعْن َأبِّي ُأَماَمَة َفا ، ُخُذوا َما َحلَّ ُلوا فِّي الطََّلبِّ تَُّقوا َّللاَّ َوَأْجمِّ
 

(، ومسلم، كتاب املساقاة، ابب حترمي الظلم  3/130/2453البخاري، كتاب املظامل، ابب إمث من ظلم شيئا من األرض ) (1) 
 (.3/231/1612وغصب األرض وغريها )

 (. 4/1997/2582مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم ) (2) 
( واللفظ له،  111/22438/ 37(، واإلمام أمحد ف مسنده )1/68/90ف القدر ) أخرجه ابن ماجه، أبواب السنة، ابب (3) 

 (، وإسناده ضعيف. 3/548/6038واحلاكم ف مستدركه )
(، واحلاكم ف مستدركه، كتاب الفنت واملالحم  332/4019/ 2كتاب الفنت، ابب العقوابت )  ،ابن ماجة  (4) 
يُح اإْل  4/582/8623) ا ح د يٌث ص ح   ْسن اد . (، وقال: ه ذ 
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نْ  َيةِّ هللاِّ، َفإِّنَّ هللَا اَل ُيَناُل َما عِّ ْزقِّ َأْن َتْطُلُبوُه بَِّمْعصِّ َلنَُّكمِّ اْستِّْبَطاُء الرِّ َدُه بزيادة: » َواَل َيْحمِّ
 .(1)اَعتِّهِّ«إِّالَّ بِّطَ 

 المبحث العاشر: تشجيع أصحاب المواهب والمهارات. 

فأخبرته  - صلى هللا عليه وسلم   - قال: أتيت النبي عن عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه 
 (2)كيف رأيت األذان، فقال "ألقه على بالل، فإّنه أندى منك صوتا"

: " إِّنَّ َّللاََّ و  َُبيٍّ َوَسلََّم ألِّ َعَلْيهِّ  النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا  َقاَل  َعْنُه،  َي َّللاَُّ  َمالٍِّك َرضِّ َأَنسِّ ْبنِّ  َعْن 
ِل الِكتَاِب ﴿ َأَمَرنِّي َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك   يَن َكَفُروا ِمنأ َأهأ ِ [ َقاَل: َوَسمَّانِّي؟ َقاَل: 1]البينة:    ﴾لَمأ يَُكِن اَّله

 (3) ْم« َفَبَكى »َنعَ 

وَعْن أبي موسى األشعري َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َعْبَد هللاِّ ْبَن  
ْن َمَزامِّيرِّ آلِّ َداُوَد«   ْزَماًرا مِّ َي مِّ  َقْيٍس َأو اأْلَْشَعرِّيَّ أُْعطِّ

ُع لِّقِّرَ  ْن َمَزامِّيرِّ آلِّ وفي رواية: »َلْو َرَأْيَتنِّي َوَأَنا َأْسَتمِّ ْزَماًرا مِّ اَءتَِّك اْلَبارَِّحَة، َلَقْد ُأوتِّيَت مِّ
 ( 4) َداُوَد« 

 

(، واحلاكم ف مستدركه، كتاب البيوع  3/275/2144ابن ماجة، أبواب التجارات، ابب االقتصاد ف طلب املعيشة )  (1) 
 (.8/166/7694(، وصححه. ورواية أيب أمامة ف املعجم الكبري للطرباين )2/5/2135)
( وصححه ابن امللقن ف البدر املنري  142/ 1" )( والطحاوي ف "شرح املعاين183/ 1/ 3أخرجه البخاري ف "الكبري" ) (2) 
(3 /392)   
( ومسلم ف صالة املسافرين وقصرها ابب  3809/ 36/ 5البخاري كتاب مناقب األنصار ابب مناقب أيب بن كعب ) (3) 

 (  799/ 550/ 1استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل واحلذاق فيه )
لق ر اء ة  ل ْلُقرْ  (4)  ُب ُحْسن  الصَّْوت  اب  ومسلم كتاب   ،(5048/ 195/ 6آن  )أخرج الرواية األوىل البخاري كتاب فضائل القرآن، اب 

ْلُقْرآن  ) ني  الصَّْوت  اب  ُب اْست ْحب اب  حت ْس   ( وانفرد مسلم إبخراج الرواية األخرى ف نفس املوضع.  793/ 546/ 1صالة املسافرين، اب 
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ي َأَحًدا بَِّأَبَويْ و  هِّ  َعْن َعلِّيِّّ ْبنِّ َأبِّي َطالٍِّب، َقاَل: َما َسمِّْعُت النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَفدِّّ
ْعُتُه َيُقولُ   (1) َيْوَم ُأُحٍد: اْرمِّ َسْعُد فَِّداَك َأبِّي َوُأمِّّي.  إِّالَّ لَِّسْعٍد، َفإِّنِّّي َسمِّ

َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َمرَّ النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َنَفٍر مِّْن   وعن َسَلَمَة ْبن اأَلْكَوعِّ َرضِّ
ُلوَن، َفَقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  يَل، َفإِّنَّ َأَباُكْم َكاَن  َأْسَلَم َيْنَتضِّ : »اْرُموا َبنِّي إِّْسَماعِّ

ْم، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ َص  يهِّ ًيا اْرُموا، َوَأَنا َمَع َبنِّي ُفاَلٍن« َقاَل: َفَأْمَسَك َأَحُد الَفرِّيَقْينِّ بَِّأْيدِّ لَّى َرامِّ
َنْرمِّي َوَأْنَت َمَعُهْم؟ َقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى   هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َلُكْم اَل َتْرُموَن؟«، َقاُلوا: َكْيفَ 

 (2)َعَلْيهِّ َوَسلََّم: » اْرُموا َفَأَنا َمَعُكْم ُكلُِّكْم «هللُا 

ٍب  ، َفُكْنُت َمَع َصاحِّ ْربِّ بِّالطُّْنُبْورِّ ، َجيَِّّد الضَّ ْوتِّ وعن َزاَذاُن قال: ُكْنُت ُغاَلمًا َحَسَن الصَّ
َدَها، َوكَ  َيَة ، َبدَّ ْم، َفَمرَّ اْبُن َمْسُعْوٍد، َفَدَخَل، َفَضَرَب الَباطِّ ْنَدَنا َنبِّْيٌذ، َوَأَنا أَُغنِّّْيهِّ َسَر لِّي، َوعِّ

، ُكْنَت َأْنَت َأْنَت، الطُّْنُبْوَر، ثُ  مَّ َقاَل: َلْو َكاَن َما ُيْسَمُع مِّْن ُحْسنِّ َصْوتَِّك َيا ُغاَلُم بِّالُقْرآنِّ
ي التَّْوَبَة،  ُثمَّ َمَضى، َفُقْلُت أَلْصَحابِّي: َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: َهَذا اْبُن َمْسُعْوٍد. َفَأْلَقى فِّي َنْفسِّ

، َفاْعَتَنَقنِّي، َوَبَكى، َوَقاَل: َمْرَحبًا بَِّمْن َأَحبَُّه هللُا، َفَسَعْيُت َأْبكِّي، َوَأَخْذُت بَِّثْوبِّ  هِّ، َفَأْقَبَل َعَليَّ
 (3)اْجلِّْس. ُثمَّ َدَخَل، َوَأْخَرَج لِّي َتْمرًا 

إلي طلب  الذي حبب  " وهو  البرزالي:  الدين  الذهبي رحمه هللا عن شيخه علم  وقال 
أثر قوله في وسمعت وتخرجت به في ، فقال لي: خطو يشبه خط المحدثينالحديث،  

 (4) أشياء؛

 

 

ُ  ، الرتمذي ف سننه أيواب املناقب (1)  ُب م ن اق ب  س ْعد  ْبن  أ يب  و قَّاٍص ر ض ي  اَّللَّ ا ح د يٌث  3755/  107/ 6عنه )اب  ( وقال: ه ذ 
يحٌ   . ص ح 

ُب التَّْحر يض  ع ل ى الرَّْمي  )  (2)   (2899/ 38/ 4البخاري  كتاب اجلهاد اب 
 (281/ 4سري أعالم النبالء ط الرسالة )  (3) 
 ( 197/ 3فوات الوفيات )  (4) 
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 المبحث الحادي عشر: التوصية بالنساء ومراعاة حقوقهن وعدم إيذائهن. 

 فإن النساء شقائق الرجال وهن مربيات األجيال .

ا فََُكُوُه َهِنيئ ا َمرِيئ ا  ﴿ قال تعالى:   ٍء ِمنأُه نَفأس  َ لَُُكأ َعنأ ََشأ نأ ِطْبأ
ِ
ََل  فَا نه ِِنأ يَِساَء َصُدقَاِِتِ ]النساء:   ﴾ َوأ تُوا الن

ِض  ﴿[ ، وقال تعالى:  4 َهُبوا ِبَبعأ ُضلُوُهنه ِلتَذأ ا َوََل تَعأ ه  يَِساَء َكرأ لُّ لَُُكأ َأنأ تَرِثُوا الن يَن أ َمنُوا ََل َُيِ ِ َا اَّله َما  ََيَأُّيُّ

ُتُموُهنه فََعََس   نأ َكرِهأ
ِ
ُروِف فَا وُهنه ًِبلأَمعأ نٍَة َوعَاَِشُ َله َأنأ يَأِْتَي ِبَفاِحَشٍة ُمبَييِ

ِ
ُ  أَ أ تَيأُتُموُهنه ا َعَل اَّلله َرُهوا َشيأئ ا َوَُيأ نأ تَكأ

ا   ا َكِثري   [، 19]النساء:   ﴾ِفيِه َخريأ 

نِّيَن إِّيَماًنا َأْحَسُنُهْم  وَعْن   َأبِّي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْكَمُل اْلُمْؤمِّ
ْم.ُخُلًقا«، َوَخْيُرُكْم َخْيُرُكْم لِّنَِّسائِّ   (1)هِّ

 وقد كان النبي )َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم( يستشير زوجاته ويأخذ برأيهن رضي هللا عنهن: 

َْصَحابِّهِّ:   ففي حديث صلح الحديبية الطويل: وفيه َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ
ْنُهْم َرُجٌل َحتَّى َقاَل َذلَِّك َثاَلَث َمرَّاٍت، َفَلمَّا ُقوُموا َفاْنَحُروا ُثمَّ اْحلُِّقوا، َقاَل: َفَوهللاِّ   َما َقاَم مِّ

، َفَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة، يَ  َن النَّاسِّ ْنُهْم َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأمِّ َسَلَمَة، َفَذَكَر َلَها َما َلقَِّي مِّ ا  َلْم َيُقْم مِّ
ْنُهْم َكلَِّمًة، َحتَّى َتْنَحَر ُبْدَنَك، َوَتْدُعَو َحالَِّقَك َنبِّيَّ هللاِّ، َأُتحِّبُّ َذلَِّك، اْخُرْج ُثمَّ اَل ُتكَ  لِّْم َأَحًدا مِّ

ْنُهْم َحتَّى َفَعَل َذلَِّك، َنَحَر ُبْدَنُه، َوَدَعا َحالَِّقُه َفَحَلَقُه، َفَلمَّا   َفَيْحلَِّقَك. َفَخَرَج َفَلْم ُيَكلِّْم َأَحًدا مِّ
 (2) َبْعُضُهْم َيْحلُِّق َبْعًضا، َحتَّى َكاَد َبْعُضُهْم َيْقُتُل َبْعًضا َغمًّا.َرَأْوا َذلَِّك َقاُموا َفَنَحُروا َوَجَعلَ 

 .  (3) وأما حديث: " شاوروهن وخالفوهن " فلم يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم

 

(،  2/454/1162أبواب الرضاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء ف حق املرأة على زوجها ) ،الرتمذي  (1) 
 وقال: حديث حسن صحيح. 

 (.3/193/2731،2732البخاري، كتاب الشروط، ابب الشروط ف اجلهاد ) (2) 
 (. 130ص(، والشوكاين ف الفوائد اجملموعة )400ضعفه السخاوي ف املقاصد احلسنة )ص (3) 
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. َفإِّنَّ الْ  َمْرأََة وَعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َعنِّ النبي صلى هللا عليه وسلم قال: " اْسَتْوُصوا بِّالنَِّّساءِّ
َلعِّ أَْعاَلُه. إِّْن َذَهْبَت ُتقِّيُمُه َكَسْرَتُه. َوإِّْن َتَرْكَتُه   َلٍع. َوإِّنَّ أَْعَوَج َشْيٍء فِّي الضِّّ ُخلَِّقْت مِّْن ضِّ

 ( 1)  َلْم َيَزْل أَْعَوَج. اْسَتْوُصوا بالنساء خيرا".

َثنِّي   و ْبنِّ اأْلَْحَوصِّ َقاَل: َحدَّ دَ وعن َعْمرِّ « َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى َأبِّي »َأنَُّه َشهِّ َة اْلَوَداعِّ  َحجَّ
ًة، َفَقاَل: أَ  يثِّ قِّصَّ َد هللَا َوَأْثَنى َعَلْيهِّ، َوَذكََّر َوَوَعَظ، َفَذَكَر فِّي اْلَحدِّ اَل هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَحمِّ

ْنَدُكْم، َلْيَس  ْنُهنَّ َشْيًئا َغْيَر َذلَِّك، إِّالَّ    َواْسَتْوُصوا بِّالنَِّّساءِّ َخْيًرا، َفإِّنََّما ُهنَّ َعَواٌن عِّ َتْملُِّكوَن مِّ
َغْيَر  َضْرًبا  َواْضرُِّبوُهنَّ  عِّ  اْلَمَضاجِّ فِّي  َفاْهُجُروُهنَّ  َفَعْلَن  َفإِّْن  ُمَبيَِّّنٍة،  َشٍة  بَِّفاحِّ َيْأتِّيَن  َأْن 

نَّ َسبِّياًل، َأاَل إِّنَّ َلكُ  ُكْم َحقًّا، َولِّنَِّسائُِّكْم َعَلْيُكْم  ُمَبرٍِّح، َفإِّْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيهِّ ْم َعَلى نَِّساءِّ
ْئَن ُفُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن َواَل َيْأَذنَّ فِّي ُبُيوتُِّكْم لِّمَ  ُكْم َفاَل ُيوطِّ ْن  َحقًّا، َفَأمَّا َحقُُّكْم َعَلى نَِّساءِّ

نَّ  ُنوا إَِّلْيهِّ .َتْكَرُهوَن، َأاَل َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُتْحسِّ نَّ نَّ َوَطَعامِّهِّ  (2)فِّي كِّْسَوتِّهِّ

َحقَّ  ُأَحرُِّج  إِّنِّّي  اللَُّهمَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللُا  َصلَّى   ِّ َّللاَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأبِّي  وَعْن 
: اْلَيتِّيمِّ، َواْلَمْرأَةِّ" يَفْينِّ عِّ  . (3) الضَّ

األمان وترك النزاع المبحث الثاني عشر: التشجيع والحث على نشر السالم و 
 والخصام. 

 فال تنمية مع فقد األمن واألمان وحلول االضطراب والنزاع والشقاق واالختالف.  

ِ ﴿ قال تعالي:   ِل اَّلله بأ تَِصُموا ِّبَ ا َوََل  َواعأ يع  [، وقال تعالي: 103َتَفرَُّقوا﴾ اآلية ]آل عمران:    ََجِ
َهَب ِرُُيُُكأ ﴿ َشلُوا َوتَذأ  [ 46اآلية ]األنفال:  ﴾َوََل تَنَاَزُعوا فَتَفأ

 

البخاري، كتاب أحاديث األنبياء،  ابب قول هللا تعاىل: وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل ف األرض خليفة    (1) 
 (، واللفظ له. 2/1091/1468(، مسلم، كتاب الرضاع، ابب الوصية ابلنساء )4/133/3331)
(،  2/455/1163ء ف حق املرأة على زوجها )الرتمذي، أبواب الرضاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  ابب ما جا (2) 

 (.1/594/1851وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه ف سننه، كتاب النكاح، ابب حق املرأة على زوجها )
 (، وإسناده قوي. 15/416/9666(، وأمحد ف مسنده )2/213/3678ابن ماجه، كتاب األدب، ابب حق اليتيم ) (3) 
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْعُبُدوا الرَّْحَمَن،  ِّ َصلَّى َّللاَُّ  ِّ ْبنِّ َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ وَعْن َعْبدِّ َّللاَّ
ُمو  اَلَم، َتْدُخُلوا الَجنََّة بَِّساَلٍم«َوَأْطعِّ  .(1)ا الطََّعاَم، َوَأْفُشوا السَّ

َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى  وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال 
ُنوا. َواَل ُتْؤمُِّنوا َحتَّى َتَحابُّوا. َأَواَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء إَِّذا َفَعلْ  ُتُموُه تحاببتم؟ أفشوا السالم ُتْؤمِّ

 (2)بينكم".

ِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال "أفشوا السالم تسلموا".  (3) وَعنِّ اْلَبَراءِّ َعْن َرُسولِّ َّللاَّ

وَعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة. َقاَل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا يرضى لكم َوَيْكَرُه 
يًعا َواَل    َلُكْم َثاَلًثا. ِّ َجمِّ ُموا بَِّحْبلِّ َّللاَّ َفَيْرَضى َلُكْم َأْن َتْعُبُدوُه َواَل ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشْيًئا. َوَأْن َتْعَتصِّ

 ( 4) "ا ...َتَفرَُّقو 

المبحث الثالث عشر: التشجيع والحث على الجهاد وحماية الوطن  
 والملكيات. 

يَن    َيَ   ﴿قال تعالى:   ِ َا اَّله اِهُدوَن  َأُّيُّ ِ َوَرُسوُِلِ َوَُتَ ِمنُوَن ًِبَّلله اَرٍة تُنأِجيُُكأ ِمنأ عََذاٍب َأِلٍي. تُؤأ ُُُّكأ عَََل َِتَ أ َمنُوا َهلأ َأُدل

لَُموَن. يَغأِفرأ لَُُكأ ُذنُوبَُُكأ  ُُتأ تَعأ نأ ُكنأ
ِ
َواِلُُكأ َوَأنأُفِسُُكأ َذِلُُكأ َخريأ  لَُُكأ ا ِ ِبأَمأ َِتَا   َويُ ِِف َسِبيِل اَّلله ِري ِمنأ َُتأ ِخلأُُكأ َجنهاٍت ََتأ دأ

ُز الأَعِظيُ  ٍن َذِِلَ الأَفوأ َبة  ِِف َجنهاِت عَدأ َاُر َوَمَساِكَن َطييِ ََنأ  [ 12 -  10]الصف:  ﴾ اْلأ

 

 (، وقال: حسن صحيح. 4/287/1855ابب ما جاء ف فضل إطعام الطعام )أبواب األطعمة،   ،الرتمذي  (1) 
مسلم، كتاب اإلْيان، ابب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون وأن حمبة املؤمنني من اإلْيان وأن إفشاء السالم سبب حلصوهلا   (2) 
(1/74/93.) 
 ( وإسناده جيد.  2/245/491(، وابن حبان ف صحيحه )1/275/787البخاري ف األدب املفرد، ) (3) 
مسلم، كتاب األقضية، ابب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من أداء حق لزمه أو   (4) 

 (.3/340/1715طلب ما ال يستحقه )
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لِّ َأبِّي ُهَرْيَرَة رضي هللا عنه: »َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُسئَِّل: َأيُّ اْلَعمَ َعْن  
َهاُد فِّي َسبِّيلِّ هللاِّ. قِّيَل: ُثمَّ   َأْفَضُل؟ َفَقاَل: إِّيَماٌن بِّاهللِّ َوَرُسولِّهِّ. قِّيَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: اْلجِّ

 (1)َماَذا؟ َقاَل: َحجٌّ َمْبُروٌر«.

َي هللُا َعْنه َقاَل: »َقاَل َرُجٌل لِّلنَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا عَ  َلْيهِّ َوَسلََّم َيْوَم وعن َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ هللاِّ َرضِّ
َقاَتَل َحتَّى  ُثمَّ  هِّ،  َفَأْلَقى َتَمَراٍت فِّي َيدِّ َفَأْيَن َأَنا؟ َقاَل: فِّي اْلَجنَّةِّ.  َأَرَأْيَت إِّْن ُقتِّْلُت،   ُأُحٍد: 

 ( 2)ُقتَِّل.«

ِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ وَ  َسلََّم. َفَقاَل: َيا َرُسوَل وَعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة؛ َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِّلى َرُسولِّ َّللاَّ
هِّ َماَلَك" َقاَل: َأَرَأْيَت إِّْن َقاَتَلنِّي  ِّ! َأَرَأْيَت إِّْن َجاَء َرُجٌل ُيرِّيُد َأْخَذ َمالِّي؟ َقاَل "َفاَل ُتْعطِّ ؟  َّللاَّ

يٌد" َقاَل: َأَرَأْيَت إِّنْ  َقَتْلُتُه؟ َقاَل "ُهَو في   َقاَل "َقاتِّْلُه" َقاَل: َأَرَأْيَت إِّْن َقَتَلنِّي؟ َقاَل "َفَأْنَت َشهِّ
 ( 3)النار".

َي َّللاَُّ َعْنُهَما، َقاَل: َسمِّْعُت النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُقولُ  ِّ ْبنِّ َعْمٍرو َرضِّ : َعْن َعْبدِّ َّللاَّ
يٌد«  (4) »َمْن ُقتَِّل ُدوَن َمالِّهِّ َفُهَو َشهِّ

  

 

(، ومسلم، كتاب اإلْيان، ابب بيان كون اإلْيان  1/14/26ابب من قال إن اإلْيان هو العمل )البخاري، كتاب اإلْيان،   (1) 
 (.1/88/135اب  تعاىل أفضل األعمال )

 (.95/4046/ 5البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة أحد ) (2) 
مسلم، كتاب اإلْيان، ابب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم ف حقه، وإن قتل كان   (3) 

 (.124/225/ 1ف النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد )
ل يل  2480/ 136/ 3البخاري كتاب القصاص ابب من قاتل دون ماله  ) (4)  ُب الدَّ  ع ل ى أ نَّ م ْن ق ص د   ( ومسلم كتاب اإلْيان، اب 

ُد ُمْهد ر  الدَّم  ف  ح قِّ ه ، و إ ْن قُت ل  ك ان  ف  النَّار ...)  ( 141/  124/ 1أ ْخذ  م ال  غ رْي ه  ب غ رْي  ح قِّ، ك ان  اْلق اص 
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 الخاتمة

 سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما بعد:الحمد هلل والصالة والسالم على 

 فبعد هذا البحث يطيب لي أن أذكر ما توصلت إليه من نتائج: 

 أوال النتائج : 

أوال: أن كتب السنة مليئة باألحاديث واآلثار التي فيها التشجيع والحث على التنمية:  
 تنمية الفرد والمجتمع والبيئة .

علماء الحديث أولوا موضوع التنمية عناية فائقة  ثانيا: إن علماء األمة وخصوصا 
 حتى بوبوا له األبواب وأفردوا له المصنفات .  

ثالثا: نستطيع االعتماد على كتب التراث واالنتقاء منها وخصوصا كتب السنة  
للنهوض باألمة ردا على دعاوى الجاهلية التي تحذر الناس من كتب التراث بل وتأمر 

 بحرقها. 

 صيات : ثانيا : التو 

أوال: أوصي بعقد دورات مكونة من علماء الوحيين مع علماء التنمية لالستفادة منهم  
 في مجال التنمية . 

ثانيا: أوصي بعقد مؤتمر لبحث مشكالت التعليم وإيجاد حلول لها ألن العلم هو أساس 
 التنمية .

 والحمد هلل رب العالمين

 أجمعين وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه 
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 أهم المصادر والمراجع  ثبت

 القرآن الكريم  

الحث على التجارة والصناعة والعمل واإلنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم -1
ل البغدادي الحنبلي )ت   يفي ذلك، ألب هـ(، تحقيق: محمود بن محمد ٣١١بكر أحمد بن محمد الَخالَّ

 هـ.  ١٤٠٧السعودية ط: األولى،  -الحداد، دار العاصمة، الرياض  

حلية األولياء وطبقات األصفياء. لإلمام: أبي نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصبهاني )المتوفى: -2
 م. 1974  -هـ 1394فظة مصر، محا بجوار –هـ(، السعادة 430

ْستاني )ت:  -3 جِّ هـ( ، تحقيق: شَعيب 275سنن أبي داود ، لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السِّّ
 م   2009  -هـ  1430مَحمَّد كامِّل قره بللي ، دار الرسالة العالمية ،ط: األولى،  -األرنؤوط 

الترمذي-4 الكبير(  لإلمام  محمد بن عيسى  )لجامع  الترمذي  ، تحقيق  279)المتوفى:    سنن  هـ( 
 م   1998بيروت ،   –بشار عواد معروف ـ نشر: دار الغرب اإلسالمي 

النبالء-5 الذهبي ، تحقيق: شعيب   . لإلمام  أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان سير أعالم 
 هـ  . 1413مؤسسة الرسالة ـ بيروت , ط  التاسعة   وأخرين، األرناؤوط

تحقيق: محمد زهير بن ناصر، دار طوق   حمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري لإلمام م-6
 هـ. 1422النجاة ، ط: األولى،  

هـ( تحقيق 261صحيح مسلم . لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  -7
 بيروت.  –: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 

)المتوفى:  -8 النيسابوري  الحاكم هللا  عبد هللا  أبي  لإلمام   ، الصحيحين  على  ، 405المستدرك  هـ( 
 1990 – 1411: األولى، طبيروت ـ  –حقيق: مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية ت

هـ( ، تحقيق : شعيب 241مسند أحمد، لإلمام أبي  عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل )المتوفى:  -9
: األولى، ط  ؤوط وآخرين ، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، نشر: مؤسسة الرسالةاألرن

    م 2001 - هـ  1421
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األلسنة- 10 المشتهرة على  األحاديث  بيان كثير من  في  الحسنة  لالمقاصد  الدين  ،  شمس 
)المتوفى:   السخاوي  الرحمن  عبد  بن  الخشتيحقت  هـ( 902محمد  عثمان  محمد  دار    ،ق: 

 . م1985  -هـ  1405األولى،  ط بيروت –العربي  الكتاب
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   البحث العاشر            

 التنمية المستدامة    

 بين الفكر اإلسالمي والفكر الغربي:  

 دراسة مقارنة 

 د: هاني سمـير أمـين جـزيرة              
 . المدرس بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المقـــدمــة 

الحمد هلل رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه، خلق الخالئق، وقسم األرزاق، وّشّرع  
الشرائع، وأجرى األحكام؛ فلم يترك صغيرة وال كبيرة وال شاردة وال واردة إال أحصاها، 

ءٍ ﴿قال تعالى: نَا ِِف الِكتَاِب ِمن ََشأ طأ ا فَره  [. 38]األنعام:  ﴾مه

آله  وعلى  وسلم  سيدنا محمد صلى هللا عليه  وأنبيائه  خاتم رسله  على  وأسلم  وأصلى 
 وصحبه الغر الميامين، عليهم صلوات هللا أجمعين. 

 أما بعد 

تعيش البشرية منذ آالف السنين أزمات متزايدة في أغلب مناحي الحياة، وازداد الحال 
جل ذلك المؤتمرات والندوات العلمية للحيلولة دون  سوًءا في عصرنا اليوم، وقد عقدت أل

 تفاقم الوضع وإيجاد المعالجات الالزمة له. 

ويبدو أن كل ما تعانيه البشرية باألمس واليوم ال يكمن في عدم إيجاد الحلول الناجحة 
وإنما في عدم فهمها  -كما يزعم البعض  -لألزمات المتتالية التي تتعرض لها اإلنسانية

 الحياة بشكل أساسي وعام. لدورها في

المستدامة؛ حيث  التنمية  العلمية مفهوم  الساحة  التي طغت على  المعالجات  وإن أهم 
النمو السكاني، دون المساس  يتناسب مع  العالم بما  الفرد في  يهدف إلى زيادة دخل 
باحتياجات األجيال القادمة، األمر الذي يعني في ظاهره أن المشكلة اقتصادية بحتة ال  

 القة لها بالجوانب الحياتية األخرى خاصة االجتماعية منها والدينية.ع

وقد أجمع المفكرون االقتصاديون على وصف الدول التي يرتفع فيها دخل الفرد، بما 
 يتناسب وزيادة السكان بالدو ل المنتعشة اقتصاديًّا. 
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عمقة في الجوانب إن موضوع التنمية المستدامة الذي ييدو في ظاهره اقتصاديًّا، جذوره مت
 االجتماعية والدينية، وليست السياسية منها ببعيد.

التنمية   لموضوع  اإلسالمي  الدين  رؤية  توضيح  الباحث  على  الزًما  كان  هنا،  من 
التنمية في المفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي، واألسس التي  المستدامة، والفرق بين 

 مي، وهذا ما سيجليه هذا البحث.تقوم عليها فلسفة التنمية في المفهوم اإلسال

 وهللا من وراء القصد                                                                 

 مشكلة البحث:

يسترشد المسلمون بالنظريات والنماذج الوضعية للتنمية االقتصادية المستمدة من المناهج  
البلدان   تتفق وطبيعة  التي ال  العالم اإلسالمي الرأسمالية وغيرها  لذا على  اإلسالمية؛ 

استبعاد التبعية الفكرية في استيراد المناهج والعودة للفكر اإلسالمي؛ فليس من ثم نجاح 
لجهود التنمية بالعالم اإلسالمي إال بتطبيق المنهج اإلسالمي لينفض المجتمع المسلم  

 غبار الذل والخضوع الذي يغطيه. 

 أهداف البحث

ج اإلسالمي لتحقيق التنمية المستدامة بتسليط الضوء على الفكر الكشف عن المنه -1
 االقتصادي اإلسالمي التنموي من خالل القرآن والسنة النبوية.

 المقارنة بين المفهوم اإلسالمي للتنمية والمفهوم الغربي الغربي )الوضعي(.  -2

البحث عن العوامل التي تساعد في التنمية المستدامة من خالل القرآن الكريم والسنة    - 3
 والنبوية.  
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 خطة البحث.
 المقدمة 

 مشكلة البحث 
 أهداف البحث 

ا.   المبحث األول: مفهوم التنمية المستدامة لغة واصطالحا
 .وتطبيق«المبحث الثاني: التنمية المستدامة في القرآن الكريم »تأصيل 

 المطلب األول: آيات االستخالف واإلعمار 
 المطلب الثاني: حث القرآن على الضرب في األرض الستخراج األقوات  

 المبحث الثالث: التنمية المستدامة في السنة النبوية »تأصيل وتطبيق«. 
 المطلب األول: تحقيق التنمية المستدامة.

 النبوي في الحفاظ على التنوع اإلحيائي للبيئة وتنميتها. المطلب الثاني: نماذج من الهدي  
 المبحث الرابع: األسس الفلسفية للتنمية في المنهج اإلسالمي. 

 المبحث الخامس: المقارنة بين التنمية بالمفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي. 
 المطلب األول: المقارنة بين التنمية بالمفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي. 

 طلب الثاني: خصائص التنمية اإلسالمية الم
بالنموذج   مقارنة  اإلسالمي  النموذج  في  التنمية  وأهداف  غايات  السادس:  المبحث 

 الغربي.
 المطلب األول: غايات وأهداف التنمية في النموذج اإلسالمي.

 .المطلب الثاني: غايات وأهداف التنمية في النموذج الغربي

 الخاتمة 

 النتائج أواًل: 

 ثانًيا: التوصيات 
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ا  المبحث األول: مفهوم التنمية المستدامة لغة واصطالحا

 مدخل 

 المفهوم العام للتنمية المستدامة: 

شاع استخدام مصطلح التنمية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين ليحل محل 
المجتمعات خصوًصا النمو أو التطور االقتصادي الذي كان سائًدا لالستدالل على تقدم  

النامية  الدول  اهتمام  ويزداد  العالمي،  المستوى  على  اإلحصائي  الوعي  انتشار  بعد 
المستقلة حديًثا بوضع خطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية بما تنطوى عليه من أهداف 

 . (1) ووسائل لتحقيق هذه األهداف المتعلقة بأوجه الحياة المختلفة

مفاهيم عدة للتعبير عن جوهر وحقيقة ظاهرة التنمية وبروز العديد من  وقد استخدمت  
المفاهيم للتعبير عن الحقيقة أو الظاهرة نفسها، مثل التنمية، التحديث، التطور، التقدم، 
التغيير، الرقي، وعلى الرغم من تعدد هذه المفاهيم وتالحقها الزمني في الظهور، فإنها 

أو نسًقا واحًدا، وإن كانت مصطلحات عديدة لموضوع  لم تكن تمثل منظومة متكاملة  
 واحد قدر له أن يصبح موضوع اهتمام شعوب العالم جميًعا. 

بد من   والمستدامة، وال  التنمية،  لفظتين، هما  المستدامة من  التنمية  يتكون اصطالح 
 التعريف لكل لفظة على حدة ثم تعريف المركب اإلضافي.

 

 

 

ث: »دراسات (، ضمن أحبا135حبث: »األمهية التطبيقية ملؤشرات التنمية البشرية« د/ إمساعيل عبيد محادي، )ص:  (1) 
 م. 2000ف التنمية البشرية املستدامة ف الوطن العريب«، جمموعة من الباحثني، ط: بيت احلكمة 
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ا  تعريف التنمية لغة واصطالحا

مصدر من الفعل )نمَّى( يقال: أنميت الشيء ونمَّيته: جعلته    تعريف التنمية في اللغة
 . (1) نامًيا، أي طلب دوامه

 التعريف االصطالحي للتنمية 

يتبعه  الذي  للمضمون  تبًعا  آلخر؛  شخص  من  اصطالًحا  التنمية  مفاهيم  اختلفت 
المتكاملة التي يقوم بها   الشخص، لكن يمكن تعريفها بأنها: »مجموعة العمليات الرشيدة

مجتمع من المجتمعات لتحسين نوعية الحياة ومستوى الثقافة فيه وبخاصة في القطاعات 
 .(2)الفقيرة بما يقربه من ُمُثلِّه وآماله في التقدم والرفاهية«

يعرف )جيرالد ماير( التنمية بأنها: عملية يزداد خاللها الدخل القومي الحقيقي للدولة 
 .(3)زمنية معينةخالل مدة 

والجدير بالذكر هنا معرفة الفرق بين مصطلحي التنمية والنمو؛ فالنمو يصبو إلى جعل 
األشياء أكبر؛ بينما التنمية تهدف إلى جعل األشياء أفضل، ومثال ذلك: أنه عندما شهد 
العالم زيادة اإلنتاج في مرات عدة في األعوام المئة الماضية، أدى إلى تدهور النظام  

لبيئي؛ لذلك ال بد من مراجعة نمط التنمية الذي تتبعه الدولة؛ فعندما يعتمد الدخل على ا

 

 هـ. 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  – (، دار صادر 341/ 15»لسان العرب« مجال الدين ابن منظور، ) (1) 

 -ربية« د: عبد الغين عبد الفتاح النوري، جملة الرتبيةحبث: »برانمج للتجديد الرتبوي من أجل التنمية ف البالد الع (2) 
 (.38) -، عدد مارس9الناشر اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم،  مح 

 1965(، بريوت، مكتبة لبنان  18»التنمية االقتصادية« أتليف: جريالد ماير، ترمجة: إمساعيل صربي عبد هللا، )ص:  (3) 
 م. 
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الفاعل  للنمو  تقدم صورة حقيقية  فإنها ال  الصناعات الضارة كالتبغ والتسلح وغيرها، 
 . (1)نتيجة اآلثار السلبية والجانبية له

 تعريف لفظة المستدامة 

دوًما، ودوًما: َثَبَت وأقام ودار وتحّرك وسكن، ويقال: َداَم  المستدامة لغة: دام الشيء دام  
غليان القدر: سكن، ودام الماُء: ركد، وفي الحديث: َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى 

نْ  ُل مِّ ائِّمِّ ُثمَّ َيْغَتسِّ ، ودام المطر (2)ُه«هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »اَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم فِّي اْلَماءِّ الدَّ
 . (3)تتابع نزوله

ا : هي عبارة عن »جميع جوانب الحياة التي يرجى بقاؤها والحيلولة دون نضوبها  اصطالحا
 . (4) ها كالموراد الطبيعية«د ونفا

ا:   ا مركباا اصطالحا  تعريف التنمية المستدامة بوصفها مصطلحا

يمكننا تعريف هذا المصطلح من جوانب عدة، ويعرض الباحث هذه التعريفات على  
 حسب اتجاهاتها كاآلتي:  

 

  -ايربت -( ط: مؤسسة فريدريش18»اإلسالم والتنمية املستدامة: رؤية كونية جديدة« د. عودة راشد اجليوشي، )ص: (1) 
 م. 2013عمان 

« برقم: )75/ 1أخرجه اإلمام البخاري ف »صحيحه« ) (2)  اء  الدَّائ م 
 
ُب: »البـ ْول  ف  امل (،  239(، كتاب: »الوضوء« اب 

 اء  الرَّاكد «، )وأخرجه اإلمام مسلم ف »صحيح
ُب: »النَـّْهي  ع ن  البْول  ف  امل ( برقم:  235/ 1ه« كتاب: »الطهارة« اب 

 (. من حديث أيب هريرة ضي هللا عنه.  282)

 (.214/ 12ينظر: »لسان العرب«، ) (3) 

 (.12»اإلسالم والتنمية املستدامة: رؤية كونية جديدة«، )ص:  (4) 
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تعريف التنمية المستدامة كما عرفه تقرير بروتالند: »تنمية تفي احتياجات الجيل الحالي 
 المقبلة على الوفاء باحتياجاتها«. دون المساس بقدرة األجيال

أو هي: التي تلبي حاجات الجيل الحاضر، دون أن تحد من قدرة األجيال المقبلة في 
 . (1)تلبية حاجاتهم

( بأنها: »تحسين نوعية الحياة مع العيش IUCNويعرفها االتحاد الدولي لحماية البيئة )
 .(2)ضمن القدرة االستيعابية للنظم البيئية الداعمة«

( بتعريف أوسع، وهو: »إدراة FAQويعرفه مؤتمر منظمة الزراعة واألغذية العالمية )
قاعدة الموارد وصونها وتوجيه عملية التغير البيولوجي والمؤسسي على نحو يتضمن  
إشباع الحاجات اإلنسانية لألجيال الحاضرة والمقبلة بصفة مستمرة في كل القطاعات  

 .(3)هور البيئة، وتتسم بالفنية والقبول«االقتصادية، وال تؤدي إلى تد 

وقد عرفته منظمة »االيسيسكو« بأنها: »عملية متعددة األبعاد تعمل على التوازن بين  
أبعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى؛ تهدف 
إلى االستغالل األمثل للموارد واألنشطة البشرية القائمة عليها من منظور إسالمي يؤكد 

األرض له حق االنتفاع بمواردها دن حق ملكيتها، ويلتزم في   أن اإلنسان مستخلف في 
تنميتها بأحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة، على أن يراعي في عملية التنمية االستجابة 

 

(، إصدار اجمللس  142(، سلسلة عامل املعرفة، عدد: )83عاملية للبيئة والتنمية، )ص: »مستقبلنا املشرتك« اللجنة ال  (1) 
 م.   1989الكويت،  -الوطين لللثقافة والفنون واآلداب

 (. 22»اإلسالم والتنمية املستدامة: رؤية كونية جديدة«، )ص: (2) 

(، حبث مقدم مللتقى إسرتاتيجية  15ص: »التنمية املستدامة ومتطلبات حتقيقها« د: عبد الرمحن حممد احلسن، ) (3) 
 م. 2011اجلزائر  -املسيلة -احلكومة ف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف 
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بالجوانب  لحاجات الحاضر، دون إهدار حق األجيال الالحقة، ووصواًل إلى االرتفاع 
 . (1)الكمية والنوعية للمادة والبشر«

واألجيال الت الحالي  الجيل  احتياجات  تنمية  هي:  المستدامة،  للتنمية  اإلجرائي  عريف 
المتاحة في جميع األبعاد  والقدرات والموارد  للمتطلبات  وفًقا  المادية والمعنوية  القادمة 
المنهج   وضوابط  لمبادئ  تبًعا  استدامتها  لضمان  واالجتماعية؛  والبيئية  االقتصادية 

 اإلسالمية. 

 »تأصيل وتطبيق«  ني: التنمية المستدامة في القرآن الكريمالمبحث الثا

التنمية في اإلسالم تبدأ من مسلمة أن الموارد كلها في السماوات واألرض مسخرة لخدمة 
اإلنسان، ويلتزم اإلنسان في ضوء تسخير الموارد له بالعمل على أن يتحرر المجتمع 

لمفهوم ذات مضمون ديناميكي يعني أفراًدا وجماعات من ضغط الحاجة، والتنمية بهذا ا
استمرارها ليحقق اإلنسان من خاللها درجات متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة  

 المسخرة له ليعمر األرض؛ فالتنمية بهذا المعنى تعني عمارة األرض. 

سوف أذكر في هذا المبحث بعض اإلشارات القرآنية التي تدل على معرفة اإلسالم لفكرة 
 مية المستدامة وتناولها، بل والحث عليها. التن

 المطلب األول: آيات االستخالف واإلعمار 

قرر المولى سبحانه أن جميع ما في األرض مباح لبني البشر ليستفيدوا منه كيفما  
ي  ﴿شاؤوا، ومتى شاؤوا، وقد جاء خطابه في ذلك عامًّا، وذلك في قوله تعالى:   ِ ُهَو اَّله

 

وَثئق املؤمتر اإلسالمي األول لوزراء البيئة«   :»العامل االسالمي والتنمية املستدامة اخلصوصيات والتحدًيت وااللتزامات (1) 
 م( جدة.  2002/ 12/6-10منظمة االيسيسكو، ) -ظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة املن



467 
 

يعا   ِض ََجِ ا ِِف اَْلرأ ي ََسهَر  ﴿   :وكذلك قوله تعالى،  (1)﴾َخلََق لَُُك مه ِ ا َطِرَيًّ  َوُهَو اَّله م  َر ِلتَأُُْكُواأ ِمنأُه لَحأ الأَبحأ

هُُكأ  ِِلِ َولََعل َ َمَواِخَر ِفيِه َوِلتَبأتَُغواأ ِمن فَضأ ِمنأُه ِحلأَية  تَلأبَُسوََنَا َوتََرى الأُفِلأ رُِجواأ  تَخأ ُكُرونَ   َوتَس أ ، ومجيء (2) ﴾تَشأ
أن تكون نَِّعَمُه،   -عز وجل   -الخطاب في هذه اآليات عامًّا دليل على مقصد المولى

وما منَّ به على عباده لينتفعوا به من موارد الطبيعة وخيرها، هو للناس واألجيال أجمعين  
في كل عصر، ال لجيل محدد، وال ألناس بعينهم؛ ألن ذلك هو الذي يتوافق مع فكرة 

 .   (3)استخالف اإلنسان، ويحقق هدف إعمار األرض 

ذلك   -عز وجل  -ه في األرض، وقد أوضح هللا ومن غايات خلق هللا لإلنسان استخالف
َُّك  ﴿في مواضع عدة من القرآن الكريم، منها حواره مع المالئكة في قوله تعالى:   ذأ قَاَل َرب

ِ
َوا

َماء َوَِنأ  ِ ِفُك ادلي َعُل ِفهيَا َمن يُفأِسُد ِفهيَا َويَسأ ِض َخِليَفة  قَالُواأ َأََتأ ِنيِ َجاِعل  ِِف اَْلرأ
ِ
ُس  ِللأَمََلئَِكِة ا ِدَك َونُقَديِ مأ ُح ِّبَ بيِ ُن نُس َ

لَُمونَ  ِنيِ َأعأََّلُ َما ََل تَعأ
ِ
؛ أي إن الدور المنوط باإلنسان على األرض هو الخالفة، (4)﴾َِلَ قَاَل ا

تعالى:   قوله  في  تمّثل  وواضح  محدد  هدف  لها  َله  ﴿ والخالفة 
ِ
ا نَس 

ِ
َواَلأ الأِجنه  َخلَقأُت  َوَما 

ُبُدونِ  ق اإلنسان لعبادة هللا، وما في األرض من مخلوقات خلقت لتكون معينة ، ُخل(5)﴾ِلَيعأ
له على تلك العبادة، فاستودعها من الثروات ودقائق القوانين والطاقات، وفي مواجهة 
تلك الثروات استودع هللا اإلنسان من المواهب ما يتالءم مع قوانين طبيعة األرض في 

لطرفين توحي أن مراد هللا سبحانه وتعالى هو  تقدير محكم، وهذه الموافقة بين هذين ا
َن  ﴿  عمارة األرض على أوسع وأروع ما تكون العمارة؛ ولذلك قال سبحانه: ميِ َأنَشأَُك  ُهَو 

 

 [. 29]البقرة:   (1) 

 [.14]النحل:   (2) 

(، جملة البحوث والدراسات القرآنية، العدد 27التنمية املستدامة ف القرآن الكرمي« د: رحاب مصطفى كامل، )ص: »  (3) 
  اململكة العربية السعودية.  -العاشرةالسنة  -السادس عشر

 [. 30]البقرة:  (4) 

 [. 56]الذارًيت:   (5) 
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َمَرُكأ ِفهي تَعأ ِض َواس أ ، وذلك ألن عمارة األرض جزء مكمل لعمارة اآلخرة، والعبادة دون  (1)﴾ا اَْلرأ
 عمارة ال يمكن تصورها. 

قال القرطبي: قال بعض الشافعية: االستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق من هللا  
 . (2)تعالى على الوجوب 

 .( 3) وقال الجصاص: )وفيه داللة على وجوب عمارة األرض بالزراعة والغراسة واألبنية(

)الزراعة   من  الصالح  سلفنا  عرف  مما  أكثر  تشمل  الزمان  هذا  في  العمارة  أن  على 
سة واألبنية( فتمتد فتشمل استخراج ما في األرض من معادن، التوسع العمراني، والغرا

التوسع في مجاالت الصحة والتعليم، والبحث العلمي في كافة المجاالت المعززة لمجال 
 . (4) العمارة، كالمجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية وغيرها

مرادف لمصطلح »التنمية« فقال: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مصطلح »العمارة«  
»إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من األجر يزيد به الخراج 

 

 [. 61]هود:  (1) 

/ 9اجلامع ألحكام القرآن« أتليف: أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب، )»  (2) 
 م.  1964  -هـ 1384القاهرة، ط: الثانية،  -ب املصرية(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكت56

(، حتقيق: عبد السالم حممد علي 213/ 3»أحكام القرآن« أتليف: أمحد بن علي أيب بكر الرازي اجلصاص، )  (3) 
 م. 1994هـ/1415لبنان، ط: األوىل،   -شاهني، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت

(، ط: دار  9اإلسالم والبناء االقتصادي للدولة اإلسالمية« أتليف: علي عبد الرسول، )ص: »املبادئ االقتصادية ف   (4) 
 م. 1981الفكر العريب، سورًي، ط: الثانية 
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وتكثر به عمارة البالد والبركة مع العدل تكون، وهي ُتفقد مع الجور، والخراج المأخوذ  
 . (1) مع الجور تنقص البالد به وتخرب«

عمارة يتحقق من خالل تهيئة مناخ معين بالبالد،  وفي هذا داللة قاطعة على أن مفهوم ال
يتمثل في بسط العدل واإلنصاف ورفع الظلم عن الرعية وتجنبه؛ ألن تلك المثل تقود  
إلى زيادة الخراج والموارد المالية للدولة، فيزداد معها عمران البالد؛ أي إن العمارة هي 

 مأخوذ مع الجور والظلم للرعية.النقيض للخراب والنقصان الذي يكون مالزًما للخراج ال

 المطلب الثاني: حث القرآن على الضرب في األرض الستخراج األقوات 

حث القرآن على السعي وبذل الجهد والضرب في األرض الستخراج األقوات، وكذلك 
حث على إعمار األرض؛ فالعمارة هي العملية التي يتم بموجبها استخدام كل الموجودات 
أو المخلوقات في هذا الكون من ثروات طبيعية ونواميس كونية ووسائل علمية حديثة  

اإلنسان الروحية والخلقية والمادية؛ إذ يقول تبارك وطاقات بشرية من أجل تنمية جوانب  
نأهُ ﴿ وتعالى   ميِ ا  يع  ََجِ ِض  َرأ اْلأ َوَما ِِف  َماَواِت  السه ا ِِف  مه لَُُك  ؛ ولذا أمر هللا تعالى اإلنسان (2)﴾َوََسهَر 

ُشوا ِِف ﴿بالسعي في األرض طلًبا للرزق:   َض َذلُوَل  فَامأ َرأ ي َجَعَل لَُُكُ اْلأ ِ ِقِه    ُهَو اَّله زأ ِ َمنَاِكِبَا َوُُكُوا ِمن ري

ُُّشورُ  ِه الن لَيأ
ِ
، ووجه ذلك األمر اإللهي لإلنسان؛ ألنه محور العمران، وقوته المحركة؛ (3) ﴾َوا

اللحظات األخيرة من عمر  له باستمرار دوره في عمارة األرض حتى  لذا كان األمر 
َس ْبَن َمالٍِّك َقاَل: َقاَل َرُسوُل الحياة، في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم من حديث َأنَ 

 

(، حتقيق: طه 125»اخلراج« أتليف: أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، )ص:   (1) 
 ر: املكتبة األزهرية للرتاث. عبد الرؤوف سعد، سعد حسن حممد، الناش

 [.13]اجلاثية:   (2) 

 [. 15]امللك:   (3) 
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يَلٌة، َفإِّْن اْسَتَطاَع َأْن اَل يَ  ُكْم َفسِّ اَعُة َوبَِّيدِّ َأَحدِّ ُقوَم هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّْن َقاَمتِّ السَّ
 .(1)َحتَّى َيْغرَِّسَها َفْلَيْفَعْل"

والتنمية باستمرار العمل حتى آخر لحظات وفي الحديث ترغيب في استمرارية العمارة  
العمر، ولم يكن حث اإلسالم على االهتمام بالعمر اإلنساني فحسب بل شمل اهتمامه 

 - إن وجدت   -عمر الدنيا كلها، واالهتمام بالوقت والعمل، ولو لن يبقى على وجه األرض 
اإلسالمية حاثة على أحد، ألن االهتمام بالوقت والعمارة لذاتيهما؛ لذا جاءت كل التعاليم  

العمل واإلنتاج واعتبرت السعي على الرزق والتعمير أفضل ضروب العبادة، ولما كانت 
حكمة الخلق هي العبادة بإعمار األرض، كان العمل هو وسيلة العمارة؛ لذا نجد األنبياء 

 . (2)يعملون  -وهم أسمى خلق هللا على هذه األرض  -عليهم أفضل الصلوات 

عند هذا الحد في أهمية العمل بحياة المسلم، بل ذهب المفسرون إلى ولم يقف األمر  
 أبعد من هذا من ذلك:

ِلُحونَ ﴿ في تفسيرهم لقوله تعالى:   لُهَا ُمصأ ٍ َوَأهأ َُّك ِلهُيأِِلَ الأُقَرى ِبُظَّلأ ، فقالوا من معاني (3)﴾َوَما ََكَن َرب
أن هللا إلى  المعنى  باهلل، ووجهوا  الشرك  شأنه   - الظلم  مع من    -جل  سننه  يخلف  ال 

   .(4) يصلحون بها دنياهم، ولو كانوا أهل شرك

وليس أدل على أن العمارة أخذت شأًنا عظيًما في اإلسالم وتطبيًقا عمليًّا في عصر 
هللا عنه: »وليكن نظرك في الصحابة الكرام من قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي  

 

(، قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط  12981( برقم )296/ 20أخرجه اإلمام أمحد ف مسنده، )  (1) 
 مسلم. 

 م. 1978 -هـ1398(، ط: دار االعتصام، ط: الثالثة 33»الثروة ف ظل اإلسالم« البهي اخلويل، )ص:   (2) 

 [. 117]هود:   (3) 

 (.33»الثروة ف ظل اإلسالم«، )ص:   (4) 
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عمارة األرض أبلغ من نظرك في استجالب الخراج؛ ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة، ومن  
؛ أي إن جباية اإليرادات المالية إن لم  (1) ب البالد«طلب الخراج من غير عمارة، أخر 

 تكن نتاج عمارة بالبالد، فإنها تكون وبااًل على تلك البالد وتعود بها إلى الوراء. 

كما يمكننا أن نستجلي بوضوح قيمة العمل في اإلسالم، وليس أعظم داللة على مفهوم  
: »وهللا لئن جاءت -عنه رضي هللا    - العمل عبادة من قول سيدنا عمر بن الخطاب 

ر  األعاجم باألعمال وجئنا بغير عمل، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة، فإن من قصَّ
 . (2) به عمله، لم يسرع به نسبه«

وذلك ألن األعمال هي الطريق الرتقاء سلم العمارة والنهوض باألمم، وتأتي أفكار ابن  
  : (4)بهرام بن بهرام""  للملك  (3)"الموبذان"خلدون في ميدان الحضارة وأسباب العمارة ما رواه  

ريعة والقيام هللَّ بطاعته والّتصّرف تحت أمره  »أّيها الملك إنَّ الملك ال يتمُّ عّزه إالَّ بالشَّ
ونهيه وال قوام للّشريعة إاّل بالملك وال عّز للملك إاّل بالّرجال، وال قوام للّرجال إاّل بالمال، 

عمارة، وال سبيل للعمارة إاّل بالعدل، والعدل الميزان المنصوب بين  وال سبيل للمال إاّل بال
 . (5)الخليقة نصبه الّرّب، وجعل له قّيما وهو الملك«

 

بريوت   -(، ط: دار الفكر96»َنج البالغة« من كالم علي ابن أيب طالب، شرح الشيخ حممد عبده، )ص:   (1) 
 م. 1965 -هـ1384

(، حتقيق: 296/ 3)»الطبقات الكربى« أتليف: أيب عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي، املعروف اببن سعد،   (2) 
 م. 1968بريوت، ط: األوىل،  -إحسان عباس، الناشر: دار صادر

 املوبذان: فقيه الفرس وحاكم اجملوس. (3) 

 ملك من ملوك فارس. (4) 

ديوان املبتدإ واخلرب ف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب« أتليف: عبد الرمحن بن حممد بن »  (5) 
 م. 1988 -هـ 1408(، حتقيق: خليل شحادة، الناشر: دار الفكر، بريوت، ط: الثانية، 50/ 1دون، )حممد، ابن خل
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والملك هنا إشارة إلى الدولة أو الحكومة، فيقول إنه ال عز وال كينونة للدولة إال من  
بالمال؛ أي الدخول المناسبة    خالل رعيتها وأفرادها، تلك الرعية ال يقوم لها شأن إال 

والتي ال سبيل لبلوغها إال ببلوغ العمارة واألخذ بأسبابها؛ أي إن العمارة هي وسيلة تمكين  
الدولة وعلو شأنها، وتكون بزيادة دخلها الذي يأتي انعكاًسا لزيادة دخول أفرادها فيكونون  

ة؛ أي إن  عضًدا للدولة، ومن كل ذلك يوضح ابن خلدون أن العدل هو السبيل للعمار 
العمارة ليست عملية مادية فحسب، إنما هي عملية إنسانية تستهدف في المقام األول 
تنمية اإلنسان؛ فاإلنسان هو العنصر الجوهري ألي تغيير يطرأ على الحياة بأوضاعها 
المختلفة؛ فما لم يتغير اإلنسان في آرائه واتجاهاته ومحتواه النفسي، فلن يتغير شيء 

 ي.في محيطه الماد 

 المبحث الثالث: التنمية المستدامة في السنة النبوية »تأصيل وتطبيق« 

وسلم  عليه  هللا  صلى  أقواله  خالل  من  المستدامة  التنمية  تحقيق  األول:  المطلب 
 وتوجيهاته 

على الرغم من حداثة مصطلح التنمية، فإن مفهومه ليس بجديد على اإلسالم والمسلمين؛ 
النبوية المطهرة بالعديد من النصوص التي تمثل تحقق التنمية فعليًّا  فقد حفلت السنة  

للتنمية   الرئيسة  الركائز  تمثل  كما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  وأفعاله  أقواله  خالل  من 
المستدامة، وتضع الضوابط التي تحكم عالقة اإلنسان بالكون والموارد من حوله حتى 

 لة:يضمن بقاءها على أحسن حال، ومن هذه األمث

 العمل  -1
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اَعُة  ع ن َأَنَس ْبَن َمالٍِّك َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّْن َقاَمتِّ السَّ
يَلٌة، َفإِّْن اْسَتَطاَع َأْن اَل َيُقوَم َحتَّى َيْغرَِّسَها َفْلَيْفَعْل" ُكْم َفسِّ  .(1)َوبَِّيدِّ َأَحدِّ

لم نجد تحريض على الغرس إلى آخر رمق في حياة اإلنسان أقوى من هذا الحديث؛  
ألنه يدل على الطبيعة المنتجة والخيرة التي يجب أن يتحلى بها اإلنسان المسلم، والعمل 
هنا يجب أن يؤدى لذات العمل؛ ألنه ضروري للقيام بحق خالفة هللا في األرض، وفي 

العمل على استدامة التنمية دون التوقف، مهما كانت الحديث ما يحض المسلمين على  
األسباب، مما يجعل جياًل من األبناء يستفيد من ثمار ما أنتجه جيل اآلباء، الذي استفاد 

 . (2)بدوره من جيل األجداد 

 الوقف  

أسهم الوقف في التنمية االجتماعية في الحواضر والمدن اإلسالمية؛ فقد استغلت  
أموال الوقف في إيواء اليتامى واللقطاء ورعايتهم، وكانت هناك أوقاف مخصصة  
يقودهم   بمن  إلمدادهم  وأوقاف  السن(،  )كبار  والشيوخ  والعميان  المقعدين  لرعاية 

ممن تضيق أيديهم وأيدي أوليائهم عن  ويخدمهم، وأوقاف لتزويج الشباب والفتيات  
نفقاتهم، كما كانت للوقف آثار بارزة في دفع عجلة التنمية االقتصادية في مختلف  
أنحاء العالم اإلسالمي؛ فقد أسهم في حفظ األصول المحبسة من التالشي، وأعطى  
األولوية في الصرف للمحافظة عليها وإنمائها قبل الصرف على الموقوف عليهم،  

أنه أسهم في توزيع جانب من المال على طبقات اجتماعية معينة، فأعانهم  كما  
على قضاء حوائجهم، وأوجد طلًبا على السلع المشبعة لتلك الحاجات، األمر الذي 

 

(، قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط  12981( برقم )296/ 20أخرجه اإلمام أمحد ف مسنده، )  (1) 
 مسلم. 

(، جملة جامعة  158لرشيد عبد الرازق، )ص: »املنهج النبوي ف تعزيز السلوك اإلجيايب جتاه البيئة« د: عادل عبد ا  (2) 
 م.  2017 -هـ1438( رمضان 1(، عدد: )14الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مج ) 
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ساعد في تدوير رأس المال وإنعاش حركة التجارة، وقد خصصت بعض األوقاف  
توفير البذور الزراعية  لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة، وكانت هناك أوقاف ل

ولشق األنهار، وحفر اآلبار، وال يخفى أثر ذلك في معدالت اإلنتاج وتوافر فرص  
 .(1) العمل

وقد أسهمت األوقاف الكثيرة التي كانت فترة ازدهار الحضارة اإلسالمية في تخفيف 
كالمدارس   العامة  المشروعات  بتنفيذ  والمتعلق  الدولة  كاهل  على  الملقى  العبء 

ستشفيات وتمهيد الطرق داخل المدن وتنظيفها، واستثمرت أموال األوقاف في  والم
البرية،  الطيور  ذلك  بما في  المريضة،  للحيوانات والطيور  الرعاية الصحية  توافر 
وهي ظاهرة لم يعرفها تاريخ العالم إال في بالد اإلسالم، وهكذا أسهم نظام الوقف  

 .  (2)في تحقيق التنمية المستدامة

ط النبي صلى هللا عليه وسلم مبرًرا ألي شخص أن يوقف عجلة التنمية أو أن  لم يع
المجتمع؛ حيث جعل  يستفيد منه  أو أن يحجز مورًدا دون أن  التنمية،  يحجز عجلة 
يدِّ ْبنِّ َزْيٍد، َعنِّ النَّبِّيِّّ  العمل الزراعي في األرض غير المملوكة سبًبا في التملك، فَعْن َسعِّ

«َصلَّى هللُا َعَليْ  ْرٍق َظالٍِّم َحقٌّ َي َلُه، َوَلْيَس لِّعِّ ، ( 3)هِّ َوَسلََّم، َقاَل: »َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة َفهِّ
 .  (4) وهذا الحافز يتفق مع طبيعة اإلنسان المجبولة على حب المال والتملك

 

وزارة األوقاف  -(، جملة الوعي اإلسالمي29»دور الوقف ف التنمية ومحاية البيئة« د: حممد عبد القادر الفقي، )ص:   (1) 
 م 2003ان أكتوبر/ شعب  -والشئون اإلسالمية

 (. 30»دور الوقف ف التنمية ومحاية البيئة«، )ص:  (2) 

(، أخرجه اإلمام الدارمي ف »سننه«،  كتاب:  14839(  برقم: )165/ 23أخرجه اإلمام أمحد ف »مسنده«، ) (3) 
ت ًة ف ه ي  ل ُه«، ) ُب: »م ْن أ ْحي ا أ ْرًضا م يـْ (، قال حسني سليم أسد: إسناده حسن 2649( برقم: )1700/ 3»البيوع« اب 

 واحلديث صحيح. 

 (.73السياسية املعاصرة« د: نصر عارف، )ص: »نظرًيت التنمية  (4) 
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 عدم اإلسراف في الماء والحفاظ عليه من الهدر  

األفراد عليها في جميع شؤون الحياة بال  ُعرف الدين اإلسالمي بالوسطية، وحث  
إفراط أو تفريط؛ فالماء نعمة عظيمة من هللا تعالى على عباده يجب الحفاظ عليها  
من الهدر حتى وإن كثرت ووجدت بوفرة، ويتضح هذا من خالل توجيهات النبي  

ي، َأنَّ النَّ  و ْبنِّ اْلَعاصِّ بِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ  صلى هللا عليه وسلم فَعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرِّ
َرُف َيا َسْعُد؟ " َقاَل: َأفِّي اْلُوُضوءِّ   ُأ، َفَقاَل: "َما َهَذا السَّ َوَسلََّم َمرَّ بَِّسْعٍد َوُهَو َيَتَوضَّ

 . (1) َسَرٌف؟ َقاَل: " َنَعْم، َوإِّْن ُكْنَت َعَلى َنْهٍر َجاٍر"

 إماطة األذى عن الطريق

يَماُن بِّْضٌع َوَسْبُعونَ َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َقالَ    - : َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اإْلِّ
تُّونَ  َفَأْفَضُلَها َقْوُل اَل إَِّلَه إِّالَّ هللُا، َوَأْدَناَها إَِّماَطُة اأْلََذى َعنِّ    -َأْو بِّْضٌع َوسِّ ُشْعَبًة، 

يَمانِّ  ، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة مَِّن اإْلِّ  ( 2) «الطَّرِّيقِّ

إلى اإلخالص  الحديث على أن شعب اإليمان بعضها يرجع  يدل هذا  وأول ما 
للمعبود الحق، وبعضها يرجع إلى اإلحسان إلى الخلق، ونبَّه إلى إماطة األذى  
المنافع،   فيه وصول  الذي  اإلحسان  والفعلي،  القولي  اإلحسان  أنواع  على جميع 

 . .(3)واإلحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق

 

أخرجه اإلمام ابن ماجه ف »سننه« كتاب: »الطهارة وسننها« ابب: »ما جاء ف القصد ف الوضوء وكراهية التعدي  (1) 
(، قال الشيخ شعيب 7066( برقم: )637/ 11(، وأخرجه اإلمام أمحد ف »مسنده«، )425( برقم )147/ 1فيه«، )

 ناده ضعيف لضعف ابن هليعة، وحيي بن عبد هللا املعافري، وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح. األرنؤوط: إس

ُب: »ُشع ب  اإْل ْي ان«، ) (2)   (.35( برقم: )63/ 1أخرجه اإلمام مسلم ف »صجيحه« ك ت اُب »اإْل ْي ان « اب 

 (.  162»املنهج النبوي ف تعزيز السلوك اإلجيايب جتاه البيئة«، )ص:   (3) 
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فقد جعل إقالة الحجر من طريق الناس وتمهيد الطريق للناس شعبة من شعب اإليمان،  
ومع كبر هذا العمل الصالح، وزيادة أهميته للناس، يزداد األجر؛ فعلى سبيل المثال 
الذي يسهم في إزالة التلوث الهوائي الناجم عن أزمة المرور في الطريق، يكون أجره 

ث يشكل دافًعا كبيًرا في توجيه األفراد ليكون سلوكهم إيجابيًّا  أكبر، وهكذا إن هذا الحدي
 تجاه البيئة، وتطوعهم ذاتيًّا للعمل البيئي. 

الثاني للبيئة  :  المطلب  اإلحيائي  التنوع  على  الحفاظ  في  النبوي  الهدي  من  نماذج 
 وتنميتها 

ال الكائنات  أنواع  في  التعدد  البيولوجي  التنوع  أو  اإلحيائي  بالتنوع  وعددها  يقصد  حية 
والتباين بين هذه األنواع، وكذلك االختالفات بين أفراد النوع الواحد إال أنه مع هيمنة 
أن   المؤسف  ومن  واالنقراض،  اإلبادة  لخطر  األنواع  هذه  تعرضت  الغربية،  الحضارة 
 الكثير من هذه األنواع قد انقرض قبل أن يرصدها اإلنسان ويتعرف عليها ويستفيد منها.

أن الرحمة المهداة  النبي محمد صلى هللا عليه وسلم قد وضع قواعد صارمة   بينما نجد 
 للحفاظ على التنوع البيولوجي، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر: 

أباح النبي صلى هللا عليه وسلم اصطياد الحيوانات لغرض أن تؤكل، إال أنه نهى -1
ِّ ْبنِّ َعْمٍرو، أن يتم اصطيادها عبًثا وظلًما، فَعْن   َأنَّ َرُسوَل   -رضي هللا عنهما -َعْبدِّ َّللاَّ

ْن إِّْنَساٍن َقَتَل ُعْصُفوًرا َفَما َفْوَقَها بَِّغْيرِّ َحقَِّها، إِّالَّ  ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َما مِّ  َّللاَّ
ِّ، وَ  َما َحقَُّها؟ َقاَل: »َيْذَبُحَها َفَيْأُكُلَها، َواَل َيْقَطُع َسَأَلُه َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ َعْنَها«، قِّيَل َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ( 1) َرْأَسَها َيْرمِّي بَِّها«

 

ُة أ ْكل  اْلع ص اف ري «، ) (1)  ح  « ابب: »إ اب  ئ ح  ( برقم: 206/ 7أخرجه اإلمام النسائي ف »سننه« اتب: ك ت اُب »الصَّْيد  و الذَّاب 
(، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده 6551(، برقم: )110/ 11(، أخرجه اإلمام أمحد ف »مسنده« )4349)

 له ثقات رجال الصحيح. ضعيف جلهالة صهيب احلذاء، وابقي رجا
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أباح النبي صلى هللا عليه وسلم استخدام جلود الشاة وما شابهها؛ ألنها أساًسا تذبح  -2
لتؤكل، بل إن الرسول صلى هللا عليه وسلم حث على االستفادة من جلد شاة ميتة، جاء 

َق َعَلى َمْواَلٍة لَِّمْيُموَنَة بَِّشاٍة َفَماَتْت َفَمرَّ بَِّها َرُسوُل في ا لحديث َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: ُتُصدِّّ
: إِّنََّها هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَقاَل: »َهالَّ َأَخْذُتْم إَِّهاَبَها َفَدَبْغُتُموُه َفاْنَتَفْعُتْم بِّهِّ؟« َفَقاُلوا

.أما بالنسبة للحيوانات التي ال تؤكل كاألسد وما هو من (1)ٌة َفَقاَل: »إِّنََّما َحُرَم َأْكُلَها« َمْيتَ 
ُجُلودِّ   َعْن  َنَهى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَُّ  نبوي »َأنَّ  فيها حديث  فقد جاء  فصيلته، 

َباعِّ َأْن تُْفَتَرَش«  عليه وسلم هذه الحيوانات حق ، فهنا أعطى الرسول صلى  هللا(2) السِّّ
 . (3) الحياة والبقاء، فلماذا تقتل من أجل أن يستخدم جلودها كفراش؟!

إن مما عّلمناه إياه القرآن الكريم أن الكائنات الحية هي أمم أمثالنا، وهي تسجد هلل -3
تعالى:   قال  وتعبده،  وتعالى  ُأَمم     ﴿سبحانه  َله 

ِ
ا نَاَحيأِه  ِِبَ يَِطرُي  َطائٍِر  َوََل  ِض  اَْلرأ ِِف  هٍة  َدأ ب ِمن  َوَما 

ثَالُُُك  عليه وسلم إبادة هذه الكائنات،   ، وانطالًقا من هذا فقد حرم النبي صلى هللا(4) ﴾َأمأ

 

وف رواية آخرى: »من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إىل هللا يقول: ًي رب إن هذا قتلين عبثا مل ينتفع يب ومل يدعين 
 آكل من خشاش األرض«. 

لدِّ    (1)  ت ة  اب  يـْ ُب: »ط ه ار ة  ُجُلود  اْلم  « اب  « )أخرجه اإلمام مسلم ف »صحيحه« ك ت اُب »احلْ ْيض  غ  (، برقم:  276/ 1اب 
(363 .) 

اء    (2)  ُب: »م ا ج  ُ ع ل ْيه  و س لَّم «،  اب  ف  النَـّْهي   أخرجه اإلمام الرتمذي ف »جامعه« كتاب: »اللِّ ب اس  ع ْن ر ُسول  اَّللَّ  ص لَّى اَّللَّ
( ،» ب اع   (. 1770( برقم: )241/ 4ع ْن ُجُلود  السِّ 

 (.  156وك اإلجيايب جتاه البيئة«، )ص:»املنهج النبوي ف تعزيز السل  (3) 

 .  [38]األنعام:   (4) 
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ِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ   ٍل َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِّ ْبنِّ ُمَغفَّ وحث على المحافظة عليها؛ فَعْن َعْبدِّ َّللاَّ
ْنَها كُ  َن اأُلَممِّ أَلََمْرُت بَِّقْتلَِّها ُكلَِّها، َفاْقُتُلوا مِّ يٍم«َوَسلََّم: »َلْواَل َأنَّ الكِّاَلَب ُأمٌَّة مِّ  .( 1) لَّ َأْسَوَد َبهِّ

معناه أنه كره إفناء أمة من األمم وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي قال اإلمام الخطابي:  
الحكمة  وفيه نوع من  إاّل  تعالى  ما من خلق هلل  باقية؛ ألنه  منه  يبقي  كله فال  عليه 

كلهن فاقتلوا  وضرب من المصلحة، يقول إذا كان األمر على هذا وال سبيل إلى قتلهن  
هللا   ولذلك عاتب ، (2) شرارهن، وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة

َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َسمِّْعُت َرُسوَل  نبيًّا من أنبياء هللا في قتل أمة النمل فعن أبي ُهَرْيَرَة َرضِّ
قَ   " َيُقوُل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ِّ َصلَّى هللُا  ، َّللاَّ النَّْملِّ بَِّقْرَيةِّ  َفَأَمَر   ، األَْنبَِّياءِّ َنبِّيًّا مَِّن  َنْمَلٌة  َرَصْت 

َن اأُلَممِّ ُتَسبُِّح "  . (3) َفُأْحرَِّقْت، َفَأْوَحى َّللاَُّ إَِّلْيهِّ: َأْن َقَرَصْتَك َنْمَلٌة َأْحَرْقَت ُأمًَّة مِّ

النباتي والحيواني، كما أسهم صلى هللا عليه وسلم في حماية التنوع البيولوجي بشقيه  -4
المنورة محميات طبيعية؛ ورد   والمدينة  المكرمة  إقراره مكة  ُهَرْيَرَة من خالل  َأبِّي  َعْن 

 

ُقُص م ْن  (1)  ْلًبا م ا يـ نـْ ُب »م ا ج اء  م ْن أ ْمس ك  ك  أخرجه اإلمام الرتمذي ف »جامعه« كتاب: »األ ْحك ام  و اْلف و ائ د  « اب 
 (. قال الشيخ: بشار عواد ه ذ ا ح د يٌث ح س ٌن. 1489( برقم: )132/ 3أ ْجر ه «، )

(،  4/289براهيم بن اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب، )»معامل السنن« أتليف: أيب سليمان محد بن حممد بن إ  (2) 
 م.  1932 - هـ  1351حلب، ط: األوىل  -الناشر: املطبعة العلمية

ُْسل م  ه ْل حُي رَُّق«، (3) 
ْشر ُك امل

ُ
ٌب: »إ ذ ا ح رَّق  امل ري  « اب  (  4/62) أخرجه اإلمام البخاري ف »صحيحه« ك ت اُب: »اجل ه اد  و السِّ 

«، )3019برقم: ) ُب: »النَـّْهي  ع ْن قـ ْتل  النَّْمل  ( 1759/ 4(، أخرجه اإلمام مسلم ف »صحيحه« ك ت اُب »السالم« اب 
 (.2241برفم: )
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يَنةِّ َتْرَتُع َما َذَعْرُتَها، َقاَل َرُسوُل   َباَء بِّاْلَمدِّ َي َّللاَُّ َعْنُه َأنَُّه َكاَن َيُقوُل: َلْو َرَأْيُت الظِّّ َّللاَِّّ َرضِّ
 . (1) هِّ َوَسلََّم: »َما َبْيَن اَلَبَتْيَها َحَراٌم«َصلَّى هللُا َعَليْ 

  

 

 د ين ة «، ) (1) 
ٌب: »ال ب يت   امل  د ين ة « اب 

(، 1873( برقم: )21/ 3أخرجه اإلمام البخاري ف »صحيحه« ك ت اُب: »ف ض ائ ل  امل
ْلرب  ك   أخرجه اإلمام مسلم ِّ  ص لَّى هللاُ ع ل ْيه  و س لَّم  ف يه ا اب   النَّيب 

ُب: »ف ْضل  اْلم د ين ة ، و ُدع اء  ة «، ف »صحيحه« ك ت اُب »احلج« اب 
 (.1372( برقم: )999/ 2)
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 األسس الفلسفية للتنمية في المنهج اإلسالمي  المبحث الرابع:

ا قامت عليها فسلفة التنمية، من هذه األسس ما يأتي:   رسم اإلسالم أسسا

 وحدة السلوك البشري 

اإلنسان مع نفسه ومع  إن سلوك اإلنسان وحدة واحدة ال يمكن تجزئته؛ فتصرف  
الناس ومع الموجودات من حوله هو جانب من هذا السلوك، وقد جاء الدين لينظم  

 . (1) منهًجا معيًنا ينبثق عن إيمان اإلنسان وإرادته هذا السلوك ويحدد له

كعمارة األرض اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو سياسيًّا    -لذلك؛ فالسلوك التنموي لإلنسان 
جزء من السلوك البشري العام، وهو موضوع الدين؛ أي ال بد أن يكون    -أو إعالميًّا 

ِمنُوَن  ﴿ للدين اإلسالمي توجيهات في أمر التنمية،   لَُُكأ َوَرُسوُُلُ َوالأُمؤأ ُ ََعَ لُواأ فََسرَيَى اَّللي َ َوقُِل اَعأ

ُكنُُتأ  ِبَما  ئُُُك  يِ فَُينَب هَاَدِة  ِب َوالشه الأغَيأ عَاِلِم  ََّل 
ِ
ا دُّوَن  َملُونَ َوَسَُتَ تَعأ فأمر بالعمل وتجويده وإتقانه  ،  (2) ﴾ 

ألن هللا سبحانه مطلع على هذا العمل، وسينبئهم يوم القيامة ويجازيهم سبحانه، كل 
 على حسب عمله.

 اإليمان باهلل واليوم اآلخر 

االيمان باهلل تعالى وبوحدانيته؛ فاإليمان في منهج اإلسالم أساس من أسس التنمية؛ 
البعد   واستقاللها؛ فهو  وتميزها  هدفها  تحديد  جهة  من  التنمية  يحكم  الذي  الغيبي 

وجزئياتها  كلياتها  في  تتصف  التي  الخاصة  اإلسالمية  ذاتها  طابع  تحمل  بحيث 

 

 (. 85»التنمية من منظور قرآين« د: فتح هللا عبد هللا حممد الصاف، )ص:  (1) 

 [.30]األنبياء:  (2) 
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بالصفة الروحية، وتتميز في مضمونها بالصفة الربانية؛ فاإليمان يحكم قواعد العالقة 
 .(1)ان والمجتمع، واإلنسان والكون بين هللا واإلنسان، واإلنسان واإلنسان، واإلنس

أما اإليمان باليوم اآلخر هو الذي يحدد البعد الزمني لقرارت اإلنسان في المجاالت  
كافة، فيعلم بأنه سوف يسأل عن هذه القرارات يوم القيامة، فتأتي قراراته منضبطة  

تقرير   في  األساس  هو  األخروي  بالحساب  اإليمان  كذلك  للشرع،  مبدإ وموافقه 
التي   فالمسئولية األولى هي  المسلم عمًقا وانتشاًرا؛  المسئولية في ضمير اإلنسان 
تكون أمام هللا ولو غاب القانون، فتأتي فكرة مراقبة النفس والحرص على مصالح  
الجماعة، وأيًضا اإليمان بالحساب األخروي يجعل اتخاذ القرار مبنيًّا على كسب 

المنافع المادية فقط، وكذلك يجعل المسلم في التزام  رضوان هللا والفالح بداًل من  
أخالقي مع من حوله، فيرتبط فالح الفرد بفالح اآلخرين؛ ومن ثم ينشأ أسلوب عمل 

 .(2)الفريق )العمل الجماعي( الذي هو من أساليب نجاح التنمية

 التزكية  

باهلل  عالقته  كل  في  اإلنسان  كانت  األديان  شتى  في  الرسل  جميع  مهمة  ،  إن 
وباإلنسان والبيئة الطبيعية، بالمجتمع والدولة، كما أن المفهوم اإلسالمي للتنمية إنما  
يجب أن يستنتج من مفهوم اإلسالم للتزكية ألنها تتوجه لمشكلة التنمية اإلنسانية  
بكل أبعادها وألنها معنية بالنماء والتوسع في اتجاه الكمال من خالل تطهير المواقف 

َو  ه ﴿قال تعالى: ، (3)ة التزكية هي الفالح في هذه الدنيا واآلخرةوالعالقات، ونتيج ُُ

ُمهُُم الأِكتَاَب وَ  يِ هِيمأ َويَُعل مأ أ ََيِتِه َويَُزكيِ ِ ُمأ يَتألُو عَلهَيأ ْنأ َي َرُسوَل  ميِ ييِ ُميِ ي بََعَث ِِف اْلأ ِ ن ََكنُوا ِمن قَبأُل لَِفي  اَّله
ِ
ََة َوا الأِحْكأ

 

(، ط: دار الوفاء املنصورة، ط: 66املنهج اإٍلسالمي ف التنمية االقتصادية« د: عبد احلميد الغزايل، )ص:  »حول   (1) 
 م.  1989 - هـ 1409األوىل 

 (.66»حول املنهج اإٍلسالمي ف التنمية االقتصادية« د: عبد احلميد الغزايل، )ص:    (2) 

 »املرجع السابق«، نفسه.  (3) 
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ِبيٍ  لذلك كان تركيز اإلسالم على تربية اإلنسان لتزكيته وحرصه على  ؛  (1) ﴾َضََلٍل مُّ
استمرارها وتكثيفها تدريجيًّا في حياة اإلنسان وفي كل يوم من حياته فلم يترك المنهج  
يتفق وصياغة   بما  عمليًّا  وعالجه  به  اهتم  إال  اإلنسان  حياة  جانًبا من  اإلسالمي 

ع وتوفيقه  هللا  بعون  القادر  المسلم  واالستخالف اإلنسان  العبادة  تبعة  تحمل  لى 
 واإلعمار. 

فشمل المنهج اإلسالمي كل جوانب حياة اإلنسان، وذلك بهدف غرس وتعميق القيم  
والسلوكيات النبيلة في اإلنسان من الشرف والنزاهة وعرفان الحق والواجب والتعاون 

الق هذه  آخر  إلى  والوفاء  واألمانة  واإلخالص  والصدق  والتضحية  يم  واإليثار 
والسلوكيات التي تليق بكرامة اإلنسان وتتفق مع عظم المسئولية الملقاة على عاتقه،  
السوية   غير  والسلوكيات  القيم  محاربة  على  المنهج  هذا  يعمل  ذاته  الوقت  وفي 

 . (2)الذميمة؛ ومن ثم يصل اإلنسان إلى التحلي بمكارم اإلخالق

 التكافل االجتماعي  

مي التكافل االجتماعي، وقد بلوره اإلسالم وحدده في من أهم دعائم االقتصاد اإلسال
نظام متكامل يشمل الزكاة والصدقات، وقد دعا إلى مبدإ التكافل االجتماعي رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم في أول عمل سياسي قام به وهو المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار؛ 

؛ فهي تعني الرحمة والتعاطف فاألخوة تمثل أساًسا من أهم أسس المجتمع اإلسالمي
والمؤازرة والتضامن إل آخره من الصفات والخصال الحميدة، وهي من أوثق الروابط 
اإلنسانية التي تعمل على تماسك المجتمع وتجعله على قلب رجل واحد وشريعة واحدة 
وغاية واحدة هي عبادة هللا تعالى؛ ومن ثم يتحقق انتماء حقيقي للمجتمع وإحساس قوي 

 

 [.2]اجلمعة:   (1) 

 (.36»التنمية من منظور قرآين«، )ص:   (2) 
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َوة   ﴿، قال تعالى:(1)لمشاركة في حركة حياته والعمل على تحقيق أهدافهبا خأ
ِ
ِمنُوَن ا هَما الأُمؤأ ن

ِ
ا

ََحُونَ  هُُكأ تُرأ َ لََعل هُقوا اَّلله َ َأَخَويأُُكأ َوات ِلُحوا بَيأ ؛ لذا َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن (2) ﴾فَأَصأ
ْن َزاٍد، َفْلَيُعْد َكاَن َمَعُه َفْض  ُل َظْهٍر، َفْلَيُعْد بِّهِّ َعَلى َمْن اَل َظْهَر َلُه، َوَمْن َكاَن َلُه َفْضٌل مِّ

ْن َأْصَنافِّ اْلَمالِّ َما َذَكَر َحتَّى َرَأْيَنا َأنَُّه اَل َحقَّ  بِّهِّ َعَلى َمْن اَل َزاَد َلُه«، َقاَل: َفَذَكَر مِّ
نَّا فِّي َفْضل ََحٍد مِّ  . (3) ألِّ

ولذلك تجب الزكاة كفريضة، وحق وركن من أركان اإلسالم في المال النامي بشرط     
 . (4) بلوغ النصاب والزمن، وتعد الزكاة من األدوات األساسية لتنمية المال وإعمار األرض 

ومما ال يخفى على كل ذي بصر وبصيرة، اآلثار التنموية واالجتماعية للزكاة التي  
 ى سبيل المثال:  ال تحصى، نذكر منها عل

أثرها في تحقيق التكافل االجتماعي؛ فقد أوجب هللا سبحانه وتعالى أن يعطى الغني  
ائِِل  ﴿ الفقير حقًّا مفروًضا ال تطوًعا وال منًة، قال تعالى:   يِلسه لُوم  ل عأ َواِلهِمأ َحقٌّ مه يَن ِِف َأمأ ِ َواَّله

ُروم ه سبحانه، لكن هذا ال  ، فالمسلم يؤديها طوًعا، طاعة هلل والتزًما بعبوديت(5) ﴾َوالأَمحأ
 

(، ط:  100»النظام االقتصادي ف اإلسالم: مبادئه وأهدافه« د: أمحد العسال د: فتحي أمحد عبد الكرمي، )ص:  (1) 
 م. 1985القاهرة  -مكتبة وهبة

 [.10]احلجرات:   (2) 

«، )أخرجه اإلمام مسلم ف »صحيحه« كتاب:  (3)  ُب: »اْست ْحب اب  اْلُمؤ اس اة  ب ُفُضول  اْلم ال  (  1354/ 3»اللُّق ط ة «.اب 
ِّ  ص لَّى هللاُ ع ل ْيه  و س  1728برقم: ) ن م ا حن ُْن ف  س ف ٍر م ع  النَّيب  : بـ يـْ ، ق ال  اء   (. ونص احلديث: ع ْن أ يب  س ع يٍد اخْلُْدر يِّ  لَّم  إ ْذ ج 

ل ٍة   ااًل، فـ ق ال  ر ُسوُل هللا  ص لَّى هللاُ ع ل ْيه  و س لَّم : »م ْن ك ار ُجٌل ع ل ى ر اح 
: ف ج ع ل  ي ْصر ُف ب ص ر ُه ْي  يًنا و مش  ن  م ع ُه ف ْضُل  ل ُه، ق ال 

: ف ذ ك ر  م ْن أ ْصن اف  ظ ْهٍر، فـ ْليـ ُعْد ب ه  ع ل ى م ْن ال  ظ ْهر  ل ُه، و م ْن ك ان  ل ُه ف ْضٌل م ْن ز اٍد، فـ ْليـ ُعْد ب ه  ع ل ى م نْ   ال  ز اد  ل ُه«، ق ال 
نَّا ف  ف ْضٍل«.  ٍد م   اْلم ال  م ا ذ ك ر  ح ىتَّ ر أ يـْن ا أ نَُّه ال  ح قَّ أل  ح 

 (. 72»حول املنهج اإٍلسالمي ف التنمية االقتصادية«، )ص:   (4) 

 [.25-24]املعارج:   (5) 
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يمنع من أن يجد أثرها ومنفعتها في دنياه وآخرته لنفسه ومجتمعه، وكذلك للزكاة أثر  
عظيم في فهم وظيفة المال في المجتمع لتأكيد الوظيفة االجتماعية لحق الملكية  
مأمورون   فيه  مستخلفون  والناس  مال هللا  فالمال  االستخالف؛  مبدإ  على  تأسيًسا 

يَن أ َمنُوا ِمنُُكأ  ﴿ ، قال تعالى:  باإلنفاق منه ِ لَِفَي ِفيِه فَاَّله تَخأ س أ ا َجَعلَُُك مُّ ِ َوَرُسوُِلِ َوَأنِفُقوا ِممه أ ِمنُوا ًِبَّلله

ر  َكِبري   ، وال يخفي ما للزكاة من أثر في تحقيق التجانس في النسيج  (1)   ﴾َوَأنَفُقوا لَهُمأ َأجأ
ين األغنياء والفقراء والقضاء على االجتماعي؛ حيث تعمل على تضييق الفجوة ب

الفقر، وتقلل من الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع الواحد، كما أنها تحارب الجريمة  
 . (2)بما توفره من فرص عمل وتوظيف وكفاية ألفراد المجتمع

 الحوافز والدوافع نحو التنمية 

مقابل ذلك حوافز  لما أوجب اإلسالم على المسلمين عمارة األرض، جعل لهم في  
عظيمة لما في الحوافز والدوافع والقيم التي تحرك األفراد من دور أساسي في إنجاح  
عملية التنمية، ويعتقد أكثر كتَّاب التنمية في االقتصاد اإلسالمي أن القيم التي يربي  
اإلسالم أبناءه عليها مالئمة لتحقيق التنمية، وقد كان أول من أشار إلى هذه النقطة  

ورة عملية ومنظمة "مالك بن نبي" في كتابه "المسلم في عالم االقتصاد"، الذي بث
، ويؤكد  (3)ركز فيه على دور اإلنسان في المجتمع المسلم كلبنة أولى لعملية التنمية

اقتصاد تنمية؛ حيث إن أي جانب من جوانبه    -في األصل  -أن االقتصاد اإلسالمي
 يرتبط بصورة أو أخرى بقضية التنمية. 

 

 [. 7]احلديد:   (1) 

اإلسالمية: دراسة حتليلية مقارنة بني املالية العامة ف صدر اإلسالم واملالية العامة احلديثة« د: إبراهيم  »مالية الدولة   (2) 
 م. 1999(، ط: مكتبة مدبويل 21القاسم، )ص: 

 يراجع كتاب »املسلم ف عامل االقتصاد«، مالك بن نيب.   (3) 
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وقد أشار أحد الكتَّاب إلى أن القيم اإلسالمية تفضي إلى تحقيق نمو مستمر في  
الروحية   للنواحي  متناسقة  تنمية  هناك  تكون  بحيث  الشاملة؛  اإلسالم  قيم  إطار 

؛ (1)واالقتصادية للمجتمعات اإلسالمية دون وجود ضعف في النسيج األخالقي للبشر
اإل المنهج  من  ناتجة  ذاتية  حوافز  حياة  فهناك  مناحي  جميع  شمل  الذي  سالمي 

اإلنسان، تجعل اإلنسان يسعى لتحقيق التنمية من خاللها، فمن هذه الدوافع الحض 
على التقوى والعمل واإلنتاج واإلنفاق والزكاة والصدقات والتكافل والعدل واإلحسان  

مانة  والتعاون والتواصي والتناصح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوفاء واأل
 .(2)واألخوة والقدوة الحسنة وغيرها

وفي مجال الحوافز األخروية، هناك آيات كثيرة وأحاديث ترغب في العمل التنموي  
يُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل ﴿والحث عليه كقوله تعالى:   ، وقوله صلى  (3) ﴾إِّنَّا اَل ُنضِّ

َي َّللاَُّ  هللا عليه وسلم من حديث  ِّ َصلَّى  َأَنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك َرضِّ  َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
َأْو   َطْيٌر  ْنُه  َفَيْأُكُل مِّ َيْزَرُع َزْرًعا،  َأْو  َغْرًسا،  َيْغرُِّس  ُمْسلٍِّم  َوَسلََّم: »َما مِّْن  َعَلْيهِّ  هللُا 

يَمٌة، إِّالَّ َكاَن َلُه بِّهِّ َصَدَقةٌ   . (4)«إِّْنَساٌن َأْو َبهِّ

الدنيوي    الحوافز  قبيل  األعمال  ومن  مجال  في  فمثال  كثيرة؛  أحاديث  ورد  ة، 
غير   األرض  في  الزراعي  العمل  تجعل  أحاديث  جاءت  كالزراعة،  المخصوصة 

 

(، ترمجة: سيد  172نقدية« حممد عمر شابرا، )ص: »حنو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود واملصارف السياسية ال (1) 
 م.  1992حممد سكر، ط: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: الثالثة 

 (. 242»حول املنهج اإٍلسالمي ف التنمية االقتصادية«، )ص:  (2) 

 [.30]الكهف:  (3) 

ْنُه«، ) (4)  ُب: »ف ْضل  الزَّرْع  و الغ ْرس  إ ذ ا أُك ل  م  ُز ار ع ة « اب 
( برقم: 103/ 3أخرجه اإلمام البخاري ف »صحيحه«ك ت اب: »امل

(2320( ،» ُب: »ف ْضل  اْلغ ْرس  و الزَّرْع  ( برقم:  1188/ 3(، أخرجه اإلمام مسلم ف صحيحه«»كتاب: »اْلُمس اق اة «،اب 
(1552 .) 
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يدِّ ْبنِّ َزْيٍد، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َقاَل:  المملوكة سبًبا في التملك، َعْن َسعِّ
َي َلهُ  «»َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة َفهِّ ْرٍق َظالٍِّم َحقٌّ ، وهذا الحافز يتفق مع  (1)، َوَلْيَس لِّعِّ

 . (2) طبيعة اإلنسان المجبولة على حب المال والتملك

 الحرية المقيدة بالشرع 

الحريات في اإلسالم ليست مطلقة بل مقيدة بحدود من القيم التي يؤمن بها اإلسالم، 
شاملة لإلنسان والبيئة المحيطة به فقد وضع وبما أن التنمية في ظل اإلسالم هي تنمية  

البيئة  ومع  حوله  من  اآلخرين  ومع  نفسه  مع  اإلنسان  لتعامل  شرعية  قيوًدا  اإلسالم 
لتضمن   كافة  الحياة  في مجاالت  بالشرع  المقيدة  الحريات  هذه  فجاءت  به،  المحيطة 

ود، من هذه الحريات لإلنسان نجاًحا في هذه الدنيا وفوًزا في اآلخرة عند امتثاله بهذه القي
 . (3)المقيدة

 الحرية االقتصادية المقيدة 

 قيد اإلسالم الحرية االقتصادية بقيود من الشرع مستهدًفا تحقيق أمرين؛     

 األول: أن يكون النشاط االقتصادي مشروًعا من وجهة نظر اإلسالم. 

المجتمع؛ إما لمراقبته  الثاني: كفالة حق الدولة في التدخل في النشاط االقتصادي ألفراد  
 أو تنظيمه أو القيام بنشاط يعجز عنه األفراد أو يسيئون استخدامه.

 

(، أخرجه اإلمام الدارمي ف »سننه«،  كتاب:  14839( برقم: )165/ 23رجه اإلمام أمحد ف »مسنده«، )أخ (1) 
ت ًة ف ه ي  ل ُه«، ) ُب: »م ْن أ ْحي ا أ ْرًضا م يـْ (، قال حسني سليم أسد: إسناده حسن 2649( برقم: )1700/ 3»البيوع« اب 

 واحلديث صحيح. 

 (.73رة« د: نصر عارف، )ص: »نظرًيت التنمية السياسية املعاص (2) 

 (. 78»النظام االقتصادي ف اإلسالم: مبادئه وأهدافه«، )ص:  (3) 
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فيما يخص األمر األول؛ أي مشروعية النشاط االقتصادي، فإن األصل هو كل نشاط 
النبوية   السنة  أو  القرآن  بنص  ورد  ما  إال  اإلسالم  ظل  في  ومباح  مشروع  اقتصادي 

 أن األصل في األشياء اإلباحة. بتحريمه، وذلك وفًقا لقاعدة

واإلسراف،     الربا،  مثل:  االقتصادي  النشاط  من  خاصة  صوًرا  اإلسالم  حرم  ولقد 
 والتبذير، والترف، وكنز المال، واستغالل النفوذ لكسب المال وغيرها. 

أما األمر الثاني: الخاص بتدخل الدولة في النشاط االقتصادي، فقد كان هذا التدخل 
الم قلياًل، وذلك لقوة الوازع الديني لمسلمي ذلك العصر، وتواضع وبساطة في صدر اإلس

 . (1) النشاط االقتصادي في ذلك الوقت 

النشاط االقتصادي  إال أن األمر ال يخلو من التدخالت للدولة اإلسالمية األولى في 
مية  لتقتدي بها من بعدها األمة اإلسالمية في مسيرتها، ثم لتشكل نموذًجا للسوق اإلسال

َذا  ﴿التي ال تعرف التطفيف، قال تعالى:  
ِ
فُوَن َوا تَوأ تَالُواأ عَََل النهاِس يَس أ َذا اكأ

ِ
يَن ا ِ يِلأُمَطفيِِفَي اَّله َويأل  ل

ونَ  ِْسُ َزنُوُُهأ خُيأ ، وتقوم على المعايير العادلة في التنافس دون استغالل لحاجة (2)﴾ََكلُوُُهأ َأو وه
أموالهم بالباطل، وتدفعهم للعدل في التعامل؛ ومن ثم زيادة وتحسين نوعية  الناس أو أكل  

  - المنتجات من خالل مشاركات استثمارية عادلة، وفي هذه السوق تتفاعل قوى السوق 
من خالل ميكانيكية األسعار بحرية تامة لتحديد األسعار التوازنية مع   -العرض والطلب 

بمنع الغش واالحتكار والتدخل غير المشروع   وضع ضمانات لمنع انحراف هذه األسعار
 .(3)في عمليات التبادل

 

 »املرجع السابق« نفسه.  (1) 

 [.3 -1]املطففني:  (2) 

 (. 80»النظام االقتصادي ف اإلسالم: مبادئه وأهدافه«، )ص:  (3) 



488 
 

ْعُر َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَقاُلوا:  ولقد ورد َعْن َأَنٍس َقاَل: َغاَل السِّّ
ُر،   ْر َلَنا، َفَقاَل إِّنَّ َّللاََّ ُهَو اْلُمَسعِّّ زَّاُق، َوإِّنِّّي أَلْرُجو  َيا َرُسوَل هللاِّ، َسعِّّ ُط، الرَّ الَقابُِّض، الَباسِّ

ْنُكْم َيْطُلُبنِّي بَِّمْظلَِّمٍة فِّي َدٍم َواَل َمالٍ   . (1)َأْن َأْلَقى َربِّي َوَلْيَس َأَحٌد مِّ

فقد رفض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يسعر في هذا الحديث؛ ألن ارتفاع األسعار 
لتواطؤ التجار، ولم تكن هناك سلع محتكرة، وأما   راجع لظروف العرض والطلب وليس

كما حدث في عهد الخليفة الثاني عمر   - إذا كان ارتفاع األسعار راجًعا الحتكار السلع
فيجوز التدخل لمنع االحتكار وبيع السلع المحتكرة بسعر المثل وتسعيرها    -بن الخطاب 

ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ   للناس كما فعل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، فَعْن َأبِّي
َفُهَو   يَن،  اْلُمْسلِّمِّ َعَلى  بَِّها  ُيْغلَِّي  َأْن  ُيرِّيُد  ُحْكَرًة،  اْحَتَكَر  َمنِّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللُا  َصلَّى 

ٌئ"  .(2)َخاطِّ

  ِّ ْبنِّ  كما ال يجوز التدخل في الصفقات التي تعقد بين البائعين والمشترين؛ فَعْن َعْبدِّ َّللاَّ
ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »اَل َيبِّيُع َبْعُضُكْم َعَلى  َي َّللاَُّ َعْنُهَما، َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُعَمَر َرضِّ

يهِّ«  . (3)َبْيعِّ َأخِّ

 

ُب: »م ا ج اء  ف  التَّْسع ري « )أخرجه اإلمام الرتمذي ف »جامعه« كتاب: »البيوع«  (1)  (، قال  1314( برقم: )596/ 2اب 
يٌح.  الشيخ بشار: ه ذ ا ح د يٌث ح س ٌن ص ح 

 (2) ( ،» ْحت ك ار  ف  اأْل قْـو ات  ُب: »حت ْر مي  اال  ( برقم:  1227/ 3أخرجه اإلمام مسلم ف »صحيحه« كتاب: »اْلُمس اق اة« اب 
(1605 .) 

يه ، أخرجه اإلمام البخا (3)  يه ، و ال  ي ُسوُم ع ل ى س ْوم  أ خ  ُب: »ال  ي ب يُع ع ل ى بـ ْيع  أ خ  ري ف »صحيحه« كتاب: »البيوع« اب 
( ،»  (.2139( برقم: )69/ 3ح ىتَّ َي ْذ ن  ل ُه أ ْو ي رْتُك 
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وهذه السوق تخلو تماًما من التعامل الربوي في كل المعامالت، وتقوم على المشاركة 
في   المتعاملين  بين  األرباح  والرقابة  في  والتناصح  والتواصي  والتقوى  البر  من  جو 

 . (1) والتوعية

فالبحث في حق الحكومة في التدخل في نشاط األفراد يدل أول ما يدل على أن األصل 
هو عدم التخلف، وفي هذا الشأن يقول أحد العلماء سياق اإلجابة عن سؤال: على من  

 المجتمع؟ يقع العبء األكبر في تحقيق التنمية: الحكومة أم 

إن المجتمع اإلسالمي قد قام بالدور األعظم في تحقيق النهوض الحضاري وبناء األمة، 
ولم تكن الحكومة سوى جهاز لألمن والجهاد وحماية الثغور، وإقامة العدل وحماية الفقير 

 . (2) وغيرها  والضعيف، وتأمين بعض الخدمات األساسية كالطرق والبريد 

  

 

 (.241»حول املنهج اإٍلسالمي ف التنمية االقتصادية« د: عبد احلميد الغزايل، )ص:    (1) 

 (. 84»نظرًيت التنمية السياسية املعاصرة« د: نصر عارف، )ص:  (2) 
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 المقارنة بين التنمية بالمفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربيالمبحث الخامس:  

 المقارنة بين التنمية بالمفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي المطلب األول: 

الغربي  والمفهوم  اإلسالمي  المفهوم  بين  مقارنة  الباحث  يجري  المبحث  هذا  في 
وأوجه الشبه والتوافق )الوضعي(، وذلك بهدف حصر أوجه االختالف بين المفهومين،  

 إن وجدت.

 -ويتحدد ذلك في النقاط اآلتية:

إن التنمية االقتصادية في المفهوم اإلسالمي واجب مكلف به كل فرد من أفراد -1
لقوله  بشر،  وليس من وضع  السماء  اقتضته شريعة  المجتمع، هي واجب رباني 

َواْسَتْعَمَرُكْم  ﴿تعالى:   َن اأَلْرضِّ  َأنَشَأُكم مِّّ ،فالسين والتاء تعني الطلب، (1)﴾فِّيَهاُهَو 
والطلب المطلق من هللا يعني الوجوب، أي المراد هو وجوب العمارة على  المسلم  

 طوال مسيرة حياته. 

بينما المفهوم الوضعي )الغربي( للتنمية االقتصادية ال يتعدى كونها واجًبا وطنًيا وعماًل 
 .(2)اختيارًيا قد تقتضيه ظروف تاريخية معينة

يهدف المسلم من قيامه بالتنمية عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وهي حكمة خلقه؛   -2
لقوله  اإللهية  لألوامر  وفًقا  األرض  إلعمار  المختلفة  بصوره  باإلنتاج  للقيام  وذلك 

ُبُدونِ ﴿ تعالى: َله ِلَيعأ
ِ
نَس ا

ِ
ملقاة على ، فالتنمية االقتصادية بهذا المعنى  (3) ﴾َوَما َخلَقأُت الأِجنه َواَلأ

 

 [. 61]هود:  (1) 

(، ط: مركز دراسات  179»العدالة االجتماعية والتنمية ف االقتصاد اإلسالمي« د: عبد احلميد براهيمي، )ص:  (2) 
 م. 1997بريوت، ط: األوىل  -الوحدة العربية

 [.56]سورة الذارًيت:  (3) 
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كاهل كل فرد بالمجتمع وملقاة كذلك على كاهل الدولة؛ أي إن المسئولية مشتركة بين  
الدولة والفرد، وهي في نظر الجميع عبادة وترك وإهمال هذه التنمية إثم يعاقب عليه 
الشرع الحنيف؛ ومن ثم على العلماء أن تحمل وتأخذ على يدي ولى األمر إذا هو قصر 

وفي هذا المقام نجد في تراثنا اإلسالمي توجيه أبي يوسف للخليفة: »يا أمير ،  (1) في ذلك
قد قلدك أمرا عظيما: ثوابه أعظم الثواب، وعقابه أشد   -وله الحمد -المؤمنين، إن هللا  

العقاب؛ قلدك أمر هذه األمة فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لخلق كثير قد استرعاكهم  
ووالك أمرهم، وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير هللا وائتمنك عليهم وابتالك بهم  

التقوى أن يأتيه هللا من القواعد فيهدمه على من بناه، وأعان عليه؛ فال تضيعن ما قلدك 
هللا من أمر هذه األمة والرعية، فإن القوة في العمل بإذن هللا، ال تؤخر عمل اليوم إلى 

ل، فبادر األجل بالعمل، فإنه ال  غد فإنك إذا فعلت ذلك أضعت. إن األجل دون األم
عمل بعد األجل. إن الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى ربه، فأقم الحق فيما 
والك هللا وقلدك ولو ساعة من نهار؛ فإن أسعد الرعاة عند هللا يوم لقيامة راع سعدت به 

 . (2)رعيته، وال تزغ فتزيغ رعيتك«

ال بالفكر  التنمية  مسئولية  بالنظام  بينما  فنجدها  فقط،  واحد  مقتصرة على جانب  غربي 
الرأسمالي تقوم على الفرد المدعوم بالملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، أي إنها مسئولية  
فردية اختيارية في حكمها، وكل ذلك يؤدي إلى انحراف التنمية عن مسارها الصحيح؛ 

ع، وفي النظام االشتراكي ألن غاية الفرد تحقيق مصلحة ذاتية بمعزل عن مصحلة المجتم
يقع عبء التنمية على الدولة وحدها وهذا أمر يؤدي إلى صعوبة تضافر الجهود ليس 

 

 (. 178جتماعية والتنمية ف االقتصاد اإلسالمي«، )ص: »العدالة اال (1) 

 (. 13»اخلراج« أليب يوسف، )ص:   (2) 
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هذا فحسب بل إن التنمية تحتاج إلى حفز األفراد بإطالق يد التملك لهم فيما يستطيعون  
 . (1)ملكه

أدنى لكل التنمية االقتصادية بالمنهج اإلسالمي ترمى إلى توفير حد الكفاية كحد  -3
فرد بالمجتمع، إذ تقوم السياسة االقتصادية للدولة اإلسالمية على مبدإِّ العمل لكل قادر 

َي َّللاَُّ َعْنُه، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم  (2) والكفاية لكل إنسان ، َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة َرضِّ
وعندما بعث عمر بن الخطاب   ،(3) ْن َتَرَك َكالًّ َفإَِّلْيَنا«َقاَل: »َمْن َتَرَك َمااًل َفلَِّوَرَثتِّهِّ، َومَ 

رضي هللا عنه حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما 
دونه؛ فأتياه فسألهما: »كيف وضعتما على األرض، لعلكما كلفتما أهل عملكما ما ال  

لقد تركت الضعف، ولو شئت يطيقون؟ فقال حذيفة: لقد تركت فضال، وقال عثمان:  
ألخذته؛ فقال عمر عند ذلك: أما وهللا لئن بقيت ألرامل أهل العراق ألدعنهم ال يفتقرون  

، فمع كثرة الخراج لما يحاول ابن الخطاب استغاللها لمصلحته أو  (4)إلى أمير بعدي«
دم  لمصلحة من يحب من أهله أو بطانته، وإنما وجهها لإلنفاق الذي يضمن لألرامل ع

الحاجة ألمير بعده، وقد خص األرامل في حديثه ولكن اإلنفاق كان عاًما لكل عاجز 
 عن العمل. 

 

م، جملة 2017(، العدد السادس، أكتوبر 74جملة العلوم اإلسالمية واحلضارة« د: سعيداين حممد السعيد، )ص: »  (1) 
 اجلزائر. -األغواط ،واحلضارةعلمية دولبة حمكمة تصدر عن مركز البحث ف العلوم اإلسالمية 

(، الناشر: وزارة األوقاف، 67»اإلسالم والتوازن االقتصادي بني األفراد والدول« أتليف: حممد شوقى الفنجرى، )ص:  (2) 
 بدون.

« اب    (3)  ْست ْقر اض  و أ د اء  الدُّيُون  و احل ْجر  و التَـّْفل يس  ُب: »الصَّال ة  ع ل ى أخرجه اإلمام البخاري ف »صحيحه« كتاب: »ف  اال 
 (.2398( برقم: )118/ 3م ْن تـ ر ك  د يـًْنا«، )

 (47اخلراج« أليب يوسف، )ص: »  (4) 
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الناتج القومي بمعدل  التنمية االقتصادية ترمي إلى زيادة  الفكر الغربي أن  بينما يرى 
الدخل  العلم أن زيادة متوسط  الفرد، مع  السكان، أي زيادة متوسط دخل  يفوق زيادة 

ي الزيادة لكل فرد من أفراد المجتمع، فغالبية األفراد قد ال تصيبهم من تلك الفردي ال تعن
الزيادة وال تصل إليهم، بل تذهب إلى أيدي فئة قليلة، ورغم ذلك يعتقدون أنهم قد حققوا 

 .( 1)  رفاهية اقتصادية بالمجتمع

غاية  -4 هو  لألفراد  المادية  الحاجات  إشباع  يجعل  الغربي  اإلقتصادية  الفكر  التنمية 
القصوى؛ ومن ثم ينصرف مفهوم التنمية إلى العمليات المتتابعة التي تستهدف القضاء 
الفكر اإلسالمي إال في  المفهوم ال يختلف عن  الشامل، وهذا  التخلف بمفهومه  على 
الهدف من هذه العمليات، فالفكر اإلسالمي يعتبر إشباع الحاجات السوية للمسلم مرحلة 

مى وهو العبودية هلل بقيامه بوظيفة إعمار األرض ونشر مبادئ الخير والعدل لهدف أس
والرحمة وغيرها من السلوكيات التي تساعد على تالحم األفراد وتعاونهم لتحقيق أهداف 

 . (2)مجتمعهم اإلسالمي أال وهي عبادة الخالق سبحانه

كل   تطوير  إلى  يهدف  شامل  منهج  اإلسالمي  الروحية فالمنهج  اإلنسانية  الجوانب 
واألخالقية والمادية، فالمعالم الرئيسة لذلك المنهج مستمدة من كتاب هللا وسنة نبيه صلى 
هللا عليه وسلم، فهي نابعة من منهج رباني خاٍل من النواقص واألهواء البشرية والمحدودية 

   ن.الزمانية األمر الذي يجعل هذه المعالم ركائز صالحة لكل زمان ومكا

  

 

اجمللس الوطين للثقافة   -(، سلسلة عامل املعرفة، الكويت62»اإلسالم واإلقتصاد« د: عبد اهلادي علي النجار، )ص:   (1) 
 م.1989والفنون واآلداب 

 (. 60د: عبد اهلادي علي النجار، )ص:  »اإلسالم واإلقتصاد«  (2) 
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 المطلب الثاني: خصائص التنمية اإلسالمية 

فيرى   األرض؛  عمارة  بمفهوم  التنمية  ارتبطت  إنما  التنمية،  مفهوم  اإلسالم  يطرح  لم 
َن  ﴿البعض أن لفظة عمارة األرض أو التعمير الواردة في قوله تعالى:   َأنَشَأُكم مِّّ ُهَو 

تنمية االقتصادية، وإن كانت لفظة العمارة  تحمل مضمون ال  (1)﴾اأَلْرضِّ َواْسَتْعَمَرُكْم فِّيَها
المحدد؛ ألن عمارة األرض أ بمفهومها  التنمية االقتصادية  لفظ عملية  شمل وأعم من 

تعني نهوض مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية بوصفها مرحلة لغاية أخرى هي عبادة 
 . (2)هللا في األرض 

ويدعو المفكرون المعاصرون من المسلمين إلى االنطالق من قيم أساسية لفهم واستنباط 
أو بناء نظرية أو فلسفة في التنمية تمثل قلب النسق اإلسالمي وأولى هذه القيم هي 

ودوره المتميز كخليفة هللا في األرض، وذلك يستوجب معاملته معاملة إنسانية اإلنسان  
 تليق بمقام الخالفة.

ا يعني أن الكرامة اإلنسانية قيمة يجب أن يحسب لها حساب، وأن يعلن صراحة أن  مم
التنمية ال تكون إال بحفظ هذه الكرامة اإلنسانية، لكن ذلك ال يتم إال بالتمسك بقيمة 

)خاصة االقتصادي واالجتماعي(، تضاف إلى ذلك قيمة ثالثة  العدل    إسالمية أخرى هي
فيما يعمل ويؤدي في   اإلحساناند ذلك قيمة رابعة هي  والكسب الحالل، وتسالعمل  هي  

 .(3)جميع المجاالت 

 

 [. 61]هود:  (1) 

 (. 74»اإلسالم واالقتصاد« د: عبد اهلادي النجار، )ص:  (2) 

 م.  1992(، ط: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  33»فلسفة التنمية: رؤية إسالمية« د: إبراهيم أمحد عمر، )ص:  (3) 
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هذه هي القيم التي تشكل األساس المتين لفلسفة أو نظرية التنمية المستدامة اإلسالمية 
التنمية   خصائص  أبرز  منها  ليستشف  المعاصر  اإلسالمي  الفكر  يستلهمها  التي 

 اإلسالمية، ويمكن إجمالها فيما يأتي: 

ا لقراره مبد -1  أ الحرية، وهو أن يكون اإلنسان حرًّا سيدا

ولتحقيق هذا المبدإ، ال بد من توحيد الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، 
ا َأَحد  ﴿ قال تعالى:   َمُد لَمأ يَِلأ َولَمأ يُودَلأ َولَمأ يَُكنأ َُلُ ُكُفو  ُ الصه ُ َأَحد  اَّلله ؛ فتوحيد هللا تعالى (1) ﴾قُلأ ُهَو اَّلله

التوحيد هو   العباد؛ حيث إن مقتضى  إلى عبادة رب  العباد  التحرر من عبادة  يعني 
َوَما َخلَقأُت الأِجنه  ﴿العبادة، وهي غاية خلق هللا سبحانه وتعالى للجن واإلنس، قال تعالى:  

ٍق َوَما أُ  زأ ِ ن ري ُم ميِ ُبُدوِن َما ُأِريُد ِمْنأ َله ِلَيعأ
ِ
نَس ا

ِ
ِة الأَمِتيُ َواَلأ اُق ُذو الأُقوه زه َ ُهَو الره نه اَّلله

ِ
ِعُموِن ا ؛ فمبدأ (2) ﴾ِريُد َأن يُطأ

التوحيد ثم العبادة، وهي تلقي الشرائع المحددة للقيم، والموجهة للمعيشة والمنظمة لحركة 
َيه ﴿الحياة، هما اإلطار الذي ينبغي أن يسير فيهما اإلنسان المسلم التزاما منه بـ:  

ِ
ُبُد  ا َك نَعأ

تَِعيُ  َك نَس أ َيه
ِ
؛ فال عبادة إال هلل وال استعانة إال به؛ فالذي بيده الرزق والعمر هو هللا (3) ﴾وا

هما ما يشغالن أفكار البشر؛ ولذا اختص  )الرزق والعمر(تعالى وحده، وهذان الهمان  
سلم، حتى ال  هللا سبحانه وتعالى بهما ليؤكد ويجسد قيمة الحرية في وجدان اإلنسان الم

 يتحكم فيه أي مخلوق مهما أوتي من قوة.

فالحرية هي أساس نجاح برامج التنمية، وهي في نظر اإلسالم واقع معاش وليست مجرد  
شعار يرفع في النداءات والخطابات المؤتمرات؛ فاهلل تعالى أطعم اإلنسان من جوع وآمنه  

 

 ]سورة اإلخالص[. (1) 

 [. 58 - 56]سورة الذارًيت:  (2) 

 [. 5]سورة الفاحتة:  (3) 
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ِن  ﴿، قال تعالى:  (1) من خوف، ضمن له رزقه، وحدد له أجله ذأ
ِ
َله ًِب

ِ
َوَما ََكَن ِلنَفأٍس َأنأ تَُموَت ا

َا وَ  ِتِه ِمْنأ َا َوَمن يُِردأ ثََواَب اْل ِخَرِة نُؤأ ِتِه ِمْنأ نأَيا نُؤأ َؤجهَل  َوَمن يُِردأ ثََواَب ادلُّ اِكرِينَ هللا ِكتَاًب  مُّ ِزي الشه نَجأ  . (2) ﴾س َ

 مبدأ  العدل  -2

مؤداها أن المال مال هللا ونحن مستخلفون فيه، ويعني العدل ينبنى على حقيقة إيمانية  
ذلك أن امتالكنا للمال هو تمكين انتفاع، وواجب علينا أن نعمل على أداء حق هذا  
المال لمالكه األصلى، وللمجتمع في شكل الصدقات التطوعية، والكفارات الجزائية، حتي 

 يتحقق التكافل االجتماعي. 

تؤدي إلى نجاح مشروعات التنمية وغيرها من مظاهر   والعدل من األسس القوية التي
، ولكي يتحقق مطلب العدل، (3)﴾اعأِدلُواأ ُهَو َأقأَرُب ِللتهقأَوى ﴿الحياة على األرض، قال تعالى: 

اإلسالم   فقد حرم  )االستغالل(؛  االقتصادي  الظلم  القضاء على كل صور  من  بد  ال 
تناز، واإلسراف، والتقتير، والتطفيف، والبخس، تحريًما باتًّا وقاطًعا كل صور الربا واالك

والغش، والتدنيس، والرشوة، والمحسوبية، إلى آخر كل صور أكل أموال الناس بالباطل، 
 . (4)وكل صور الممارسات الخاطئة في النشاط االقتصادي إنتاًجا وتوزيًعا واستهالًكا

 التنمية اإلسالمية تنمية كلية وليست تنمية فردية  -3
؛ أي إن التنمية  كلية وليست تنمية فرديةالتنمية االقتصادية التي يطرحها اإلسالم  

التي يريدها اإلسالم تنمية مجتمع وليست تنمية فرد، والدليل على ذلك أن اآليات 
 

جامعة الزيتونة، مج:  -(، جملة االقتصاد والتجارة66»التنمية املستدامة« د: عبد الرحيم حممد علي الربكي، )ص:  (1) 
 م. 2012(، ديسمرب 2)

 [. 145]آل عمران:  (2) 

 [.8]املائدة:  (3) 

 (. 67»التنمية املستدامة«، )ص:  (4) 
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القرآنية التي تحدثت عن زيادة الرزق وتنمية الموارد البشرية واالقتصادية تتعامل مع  
كما هو الحال مع سورة نوح؛ إذ إن اآليات التي تتعرض    األقوام، وليس مع األفراد 

إلى زيادة الرزق وكثرة األوالد واألموال ووفرة الخيرات توجهت إلى قوم نوح وليست  
ا ﴿ إلى فرد واحد منهم، قال تعالى:   َرار  دأ ُُك ميِ َماء عَلَيأ ِسِل السه ا يُرأ هُه ََكَن غَفهار  ن

ِ
هُُكأ ا تَغأِفُروا َرب   فَُقلأُت اس أ

ا َار  هُُكأ َأَنأ ل َعل  هُُكأ َجنهاٍت َوَُيأ َعل ل َواٍل َوبَِنَي َوَُيأ ُكأ ِبأَمأ ِددأ . كذلك اآليات التي تحدثت أيًضا  (1) ﴾َويُمأ
في   التنمية  أن  يعني  وهذا  الفقر،  الى  الرخاء  من  والتحول  الرزق  في  التغيير  عن 

الكلي التحليل  نطاق  في  وتدخل  ككل  باالقتصاد  تختص  التحليل   اإلسالم  وليس 
 .  (2)الجزئي

 ارتباط مفهوم التنمية بمفهوم الخالفة -4
يرتبط مفهوم التنمية في اإلسالم بخالفة اإلنسان هلل تعالى؛ فلم تعد عملية التنمية  
في اإلسالم ذات نظرة ثنائية للعالقة بين اإلنسان والطبيعة فقط، بل آمن اإلسالم 

ح هللا تعالى أحد مقومات عملية التنمية من  بوجود النظرة الثالثية للعالقة؛ فقد أصب
خالل الخالفة اإلنسانية بمفهوم التوحيد اإللهي، وأصبحت العملية التنموية جهاًدا 

 .  (3) لتحقيق خالفة اإلنسان هلل تعالى في األرض من خالل التطلع إلى المثل األعلى

ة واالجتماعية كما أنه  فالتوحيد يعمل على تحرير اإلنسان من كل القيود الفكرية والمادي
يعمل على تحريره من الرهبانية والزهد ويحرره من الترف واالنحالل، وهذا التحرير يدخل 
في إطار تنمية الموارد البشرية التي تعني تحرير اإلنسان مما يعوقه اجتماعيًّا وثقافيًّا  

 طني والعالمي.واقتصاديًّا بما يمكنه من العمل والمشاركة الفعَّالة على المستويين الو 

 

 [.12-10نوح: ] (1) 

  1999اجلزائر  -(، دار وهران 446»األبعاد الفلسفية للفكر االجتماعي ف اإلسالم« د: حممد عبد الالوي، )ص:  (2) 
 م. 

 »املرجع السابق« نفسه.  (3) 
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إلى الربط بن التوحيد والتنمية المستدامة أو دوام    -رحمه هللا   - ويذهب مالك بن نبي
العملية التنموية من خالل التأمل في اآليات القرآنية التي تحدثت عن نهاية أقوام مضت 
في التاريخ؛ ألنها ركزت في العملية التنموية على الجانب المادي فقط، وفصلت حركتها 

 .  (1)  سبحانه وتعالىعن هللا

وهو يعني بذلك نمو الشكل المادي للقوة مع الخواء الفكري والروحي لهذا البناء، وهو   
ما سيؤدي حتًما إلى انهيار البناء االجتماعي والحضاري لتلك األمة بمجرد االحتكاك 

 مع قوة غازية النعدام الثقة والقناعة بكيانه واالطمئنان إلى واقعه.

إن فكرة العيش السعيد لها ارتباط وثيق بالعالقة بين الخالق والمخلوق، والعالقة بين  
اإلنسان والكون والعالقة بين اإلنسان واإلنسان، ذلك أن هللا هو خالق اإلنسان والكون  

َارِ ﴿ مًعا، قال تعالى:   ِل َوالْنه هيأ الل ِتََلِف  ِض َواخأ َماَواِت َواَْلرأ السه نه ِِف َخلأِق 
ِ
لأَباِب   ا ِل اْل  ُوأ ، (2) ﴾ْل ََيٍت ْليِ

َى﴿قال تعالى: َت الُثه ِض َوَما بَيأَْنَُما َوَما َُتأ َرأ َماَواِت َوَما ِِف اْلأ  ،  (3) ﴾َُلُ َما ِِف السه

ُصوَها﴿ وقال تعالى:  ِ ََل ُُتأ َمَة اَّللي واأ ِنعأ ن تَُعدُّ
ِ
 . (4) ﴾َوا

القرآن الكريم أن أنعم على اإلنسان بالسمع يبين هللا في سور كثيرة من القرآن الكريم من  
الخدمات  وتوفير  الخيرات  إلنتاج  يستعملها  التي  التفكير  وقدرة   . (5)والبصر 

 

 

 م.  1997بريوت -(، ط: دار الشروق 48»املسلم ف عامل االقتصاد« مالك بن نيب، )ص:  (1) 

 [. 190]آل عمران:  (2) 

 [. 6 ]طه: (3) 

 [.18]النحل:  (4) 

 (.25»العدالة االجتماعية والتنمية ف االقتصاد اإلسالمي« د: عبد احلميد براهيمي، )ص:  (5) 
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 الجمع بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية   -5
المفهوم اإلسالمي للتنمية يجمع بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية من  

زه وقواعده في العمل واإلنتاج والملكية وتوزيع الثروة؛ فهي نشاط  خالل تعاليمه وحواف
في جميع النواحي المادية والروحية والخلقية يقوم على قيم وأهداف المجتمع ويشمل  
تحقيق األمثلية لرفاهية اإلنسان في كل هذه األبعاد، وهذا المفهوم الشامل للتنمية  

 . (1)دية والفكرية كافةفي اإلسالم يتضمن االحتياجات البشرية الما
 تنمية اإلنسان  -6

تنمية   تعني  فالتنمية  »اإلنساُن«؛  التنمية  عملية  وجوهر  التنموي  الجهد  نواَة  إن 
فطرة   تراعي  التنمية  عملية  وإن  واالجتماعية،  والثقافية  المادية  وبيئته  اإلنسان 
  اإلنسان؛ إذ تقر بحق الملكية لإلنسان؛ ألنه مفطور على ذلك مع مالحظة أن 

مراعاة الفطرة ال تعني السير وراءها كيفما سارت وإلى أية جهة اتجهت، وإنما تعني  
 . (2)مراعاة أصلها مع تهذيب لها ورقابة عليها إذا ما انحرفت أو تكدرت 

 التنمية اإلسالمية تنمية متوازنة   -7

إن التنمية اإلسالمية تنمية متوازنة؛ بمعنى أنها ال تستهدف زيادة اإلنتاج وتحقيق  
الكفاية، إنما تستهدف أيًضا العدالة في التوزيع؛ لذا فهي ال تتعارض مع التنمية  
الرأسمالية التي تستهدف تنمية ثروة األمة أو المجتمع من دون أن تنظر إلى توزيع  

التنمية بالمضمون االشتراكي الذي على الرغم من أنه  هذه الثروة، كما أنها ترفض  
يؤكد وجود العالقة بين شكل اإلنتاج وتوزيعه كما يريد اإلسالم، فإنه ال يجعل نظام  

 

 (. 180»املرجع السابق«، )ص:  (1) 

-هـ1426بريوت، ط: العاشرة  -(، ط: مؤسسة الرسالة238»أصول الدعوة« د: عبد الكرمي زيدان، )ص:  (2) 
 م. 2005
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التوزيع يتبع شكل اإلنتاج، مما يتعارض مع اإلسالم الذي يرى أن توفير حد الكفاية  
 . (1)شرط أساسي بغض النظر عن شكل اإلنتاج السائد 

أواًل:  -8 هي،  المجال  هذا  في  ثالثة  مبادئ  مراعاة  اإلسالم  في  التنمية  تؤكد 
الطبيعية التي وهبها هللا تعالى لإلنسان وسخرها له، ثانًيا:   االستخدام األمثل للموارد 

  تنمية ثروة المجتمع دون إسراف أو تقتير، ثالًثا:    االلتزام بأوليات تنمية اإلنتاج
  ورفاهية المجتمع. التي هي وسيلة لتحقيق طاعة هللا

 الشمولية   -9
يحتوي اإلسالم على جانب للحياة الدينية يتجلى في العبادات، وجانب ثاٍن للحياة  

 الدنيوية يتمثل في ما يعرف بالمعامالت.
فالقرآن الكريم والسنة النبوية يحثان الكائن البشري على القيام بنشاطات اقتصادية  

مع احترام المبادئ اإلسالمية في تعامله مع  قصد الوصول إلى السعادة في الحياة،  
له  تضمن  والتي  عليه  ُفرضت  التي  العبادات  أداء  عليه  يوجبان  كما  المجتمع، 

 السعادة األبدية يوم القيامة. 
فهذه العالقات التي تربط بين الجوانب المادية والمعنوية والروحية والتي تشكل كاًل 

 لشمولية.  متكاماًل، هي التي تعطي اإلسالم صبغته ا
وبعبارة أخرى، إن شمولية اإلسالم هي التي تحقق التكامل بين الجانبين االقتصادي 
والروحي؛ إذ يتضمن المظاهر  الخلقية الروحية والمادية في آن واحد، وبهذا تصبح  
التنمية نشاًطا هادًفا ومتجًها إلى اإلنسان بما يؤدي إلى بلوغ الرفاه البشري، والرفاه 

الذي   تنازع  البشري  ثمة  وليس  اآلخرة  الحياة  إلى  يمتد  إنما  اإلسالم  عنه  يبحث 
 . (2)بينهما، وهذا البعد مفقود في المفهوم الوضعي )الغربي( للتنمية

 

 (. 179»العدالة االجتماعية والتنمية ف االقتصاد اإلسالمي«، )ص:  (1) 

 (25»العدالة االجتماعية والتنمية ف االقتصاد اإلسالمي«، )ص:  (2) 
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إن الخصائص المذكورة تدور كلها حول كون اإلنسان مستخلًفا في األرض للقيام  
لوجود والنشاط بدوره الحضاري الكامل في إطار المذهبية اإلسالمية الشاملة في ا

االقتصادي، وهو أعظم مظهر مادي لتحقيق تلك الخالفة على وجهها المتكامل،  
 . (1)واإلنسان هو الركن األساسي في التنمية الحضارية مندمًجا مع قوانين المادة

اإلسالم إلى التنمية المستدامة على إنها نتيجة منطقية اللتزام اإلنسان الفرد  ينظر  
طبيقه بشكل عملي، حتى تنعكس على سلوكه ومن ثم سلوك بشرع هللا تعالى وت

هذا  بالضرورة سينعكس  تعالى،  المسلم هلل  اإلنسان  يعيش  فعندما  المجتمع ككل؛ 
على كل البرامج التنموية للمجتمع بشكل إيجابي وناجح؛ ألنه كما أسلفنا أن اإلنسان  

نه َصَلَ ﴿ ، قال تعالى:(2)هو هدف وغاية وأداة التنمية 
ِ
ِ َربيِ  قُلأ ا َياَي َوَمَماِِت َّلِلي ِِت َونُُسِِك َوَمحأ

 . (3)﴾الأَعالَِميَ 

تصرفات  ُيَصيِّّر  األصلية  المقاصد  على  البناء  »إن  األصول:  علماء  يقول  وكما 
 . (4)المكلف كلها عبادات كانت من قبيل العبادات أو العادات«

ه  نفهم من هذا أن لإلسالم رؤية تنموية خاصة شاملة لحياة اإلنسان؛ فيربيه وُيعدُّ
لمسألة الخالفة ويؤهله، وعلى الجانب اآلخر وضع له كل الضوابط والشروط التي  
من شأنها أن تصنع منه إنساًنا فاعاًل وإيجابيًّا، يؤمن بدوره في الحياة، ويعمل على  

 

(، جملة البحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، 124إسالمية« د: أمل هندي اخلزعلي، )ص:  »التنمية املستدامة: رؤية (1) 
  م.  2005(. العراق 4( عدد: )1الناشر: اجلمعية العلمية للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، مج: )

 (. 67»التنمية املستدامة«، )ص:  (2) 

 [.162]األنعام:  (3) 

(، حتقيق: أيب عبيدة 337/ 2سى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب، )»املوافقات« أتليف: إبراهيم بن مو  (4) 
  م. 1997هـ/ 1417مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط: األوىل 
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في الحياة، فيكون إنساًنا فاعاًل في شتى مجاالت  ترجمة هذا اإليمان في سلوكه  
 التنمية بدقة وانضباط.  

المبحث السادس: غايات وأهداف التنمية في النموذج اإلسالمي  
 مقارنة بالنموذج الغربي 

 المطلب األول: غايات وأهداف التنمية في النموذج اإلسالمي 

تتجه نحو   المنظور اإلسالمي  التنمية في  بتعمير إن غايات  العبادة هلل وحده  تحقيق 
األرض بمنهجه وتحقيق الحياة الطيبة للبشر في الدنيا من خالل حفظ المقاصد الخمسة 

 .  (1)  المال( والسعي للفوز بالجنة في اآلخرة -النسل -العقل  -النفس -)الدين

لقه لم يكن مراد هللا سبحانه وتعالى من عمارة األرض التي أوجبها على اإلنسان الذي خ
واستودعه أسرار المواهب والملكات في هذا الكون ال لشيء إال ليأكل ويشرب ويتناسل 
فقط ثم يموت؛ فاهلل لم يخلق شيًئا عبًثا؛ إذ ال بد من مقصد حكيم يالئم حكمته تعالى 
في الخلق وال يقبل العقل أن تتخلف سنة هللا، فيكون هذا العمران ُسدى، ال قيمة له، قد 

، وحقيقة األمر أن اإلنسان قد خلق لعبادة هللا وأن ما في األرض خلق أريد لغير شيء
، وفي هذا يقول ابن تيمية: »إن هللا خلق األموال لتعين  (2)  ليكون معونة له على ذلك

، ومن هذا يتبين أن التنمية إعمار (3) الناس على عبادة هللا؛ ألن هللا خلق الخلق لعبادته«

 

 (، ط: دار القارئ العريب، مصر اجلديدة. 48»نظرًيت التنمية السياسية املعاصرة« د: نصر عارف، )ص:   (1) 

  1988-هـ 1408(، ط: األوىل 77»التنمية االقتصادية ف املنهج اإلسالمي« أتليف: عبد احلق الشكريي، )ص:    (2) 
 م. 

(، حتقيق: عبد 597/ 28»جمموع الفتاوى « أتليف: تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، )  (3) 
باعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية،  الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لط

 م. 1995هـ/1416
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ها كهدف، إنما المقصود منها عبادة هللا سبحانه وتعالى، لألرض، لم تكن مقصودة لذات
فهي، أي عمارة األرض تكليف من هللا تعالى وهدفها عبادته سبحانه، أي إقامة سلطانه 
على األرض، فيجب أن تفهم التنمية بما يتفق مع هذا التكليف، فال تكون التنمية هي 

ا باستثارة الطاقة الكامنة في العزائم  تمكين الناس أن يأكلوا ويشربوا فقط، إنما تكون أيًض 
والعقول الستثارة أقصى ما يمكن من الطاقات المغمورة في باطن األرض وخفايا الطبيعة، 
إلقامة أفضل ما يمكن من العمارة المزدهرة بالحق والخير والعدل المدعَّمة بإقامة أحكام  

 .  (1) نميةهللا في األرض، ومن ثم يتحقق معنى عبادة اإلنسان هلل بالت 

إًذا، فهدف التنمية في نظام اإلسالم هو تيسير سبل العبادة هلل تعالى؛ بحيث تسخر 
العملية التنموية بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها وبكل فعاليتها 
  في مساعدة الفرد على تحقيق العبودية هلل وحده، وتكون التقوى بأبعادها اإلنسانية الداخلية 

والخارجية هي قاعد االنطالق في البناء التنموي؛ فمسلك التقوى أساس ضروري للتنمية  
تنمية   مجرد  وليس  نفسه  اإلنسان  تنمية  هو  التنمية  حيث جوهر  اإلسالم،  مفهوم  في 
الموارد االقتصادية إلشباع حاجاته؛ فهي تنمية أخالقية تهدف إلى تكوين اإلنسان السوي 

 .(2) الذي يشكل مجتمع المتقين

وهذا ال يعني عدم إعمال الفكر في كيفية كسر إطار التخلف االقتصادي واالجتماعي؛ 
فالتدبير وإعمال العقل مطلوب، لكن يجب أن يتسق مع قيم وتعاليم اإلسالم؛ فإنتاج 

 

 (.10»املبادئ االقتصادية ف اإلسالم والبناء االقتصادي للدولة اإلسالمية«، )ص:    (1) 

املي للقرآن  (، حبث ضمن أعمال املؤمتر الع33»التنمية من منظور قرآين« د: فتح هللا عبد هللا حممد الصاف، )ص:   (2) 
  2011ديسمرب   17 -15املوافق  -هـ1433حمرم  22 -20الكرمي ودوره ف بناء احلضارة اإلنسانية، املنعقد ف الفرتة 

 السودان. الناشر: جامعة إفريقيا العاملية.  -م، اخلرطوم
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السلع في العملية التنموية ال يمكن أن يكون قيمة في حد ذاته تهدر في سبيلها المبادئ 
 . (1) يمة في الحقيقة اإلسالمية مرتبطة بموافقة الشرعوالقيم، إنما الق

وخالصة األمر تتمثل في أن غاية التنمية في اإلسالم تحقيق عبادة هللا تبارك وتعالى 
بالمعنى الواسع، الذي يشمل فرض إعمار األرض تحقيًقا للحياة الطيبة الكريمة، وتوفيًرا 

فيًرا لعناصر القوة االقتصادية والسياسية لتمام الكفاية لكل فرد من أفراد المجتمع، وتو 
 والعسكرية الالزمة لحماية المجتمع وأمنه. 

 المطلب الثاني: غايات وأهداف التنمية في النموذج الغربي 

أما أهداف التنمية في النموذج الغربي، فإنها تركز تركيًزا شديًدا على الجانب المادي 
زيادة الدخل القومي، رفع مستوى المعيشة، تقليل )االقتصادي( فقط لعملية التنمية، مثل:  

 .  (2) التفاوت في الدخول والتوسع في الهيكل اإلنتاجي 

وهي تعزو التخلف العتبارات مادية بحتة كندرة رأس المال، أو نقص المهارات التنظيمية، 
التقدم  أو تخلف الفن اإلنتاجي أو النمو السكاني السريع، كما تجد عالج هذا التخلف في  

المادي كزيادة تراكم رأس المال )االستثمار( وتطوير التكنولوجيا وتنويع الهيكل اإلنتاجي، 
وفي اآلونة األخيرة أصبح الدمار والخراب واإلبادة الجماعية للشعوب المستضعفة جزًءا 
إلى  الدمار في اعتقادهم  الغربية؛ حيث يؤدي هذا  التنمية الوضعية  من إستراتيجيات 

كيبة السكان لصالح هذه الدول المتجبرة، ثم بعد ذلك يبدأ مسلسل نهب ثروات إعادة تر 
 . (3) هذه الدول المستضعفة تحت مسمى إعادة اإلعمار

 

 (.77»التنمية االقتصادية ف املنهج اإلسالمي« أتليف: عبد احلق الشكريي، )ص:   (1) 

 (، من دون.  10مة ف التنمية والتخطيط االقتصادي« د: حممد موسى عريقات، )ص: »مقد  (2) 

 (. 4»التنمية االقتصادية ف اإلسالم مشول وتوازن« د: توفيق الطيب البشري، )ص:   (3) 
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الذي يتم فيه إعالء   -فهذا االختالل في التوازن بين أهداف التنمية في النموذج الغربي
سية بل أحياًنا يصبح  الهدف االقتصادي على باقي األهداف سواء االجتماعية أو السيا

يولد العديد من األزمات والتوترات التي يمكن أن    -العامل االقتصادي غاية في حد ذاته
 . (1) تؤدي إلى الفشل مثل األزمات االجتماعية والصراع الطبقي واالختالالت النفسية

  

 

 (. 6»املرجع السابق« )ص:   (1) 
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 الخاتمة 

 تشتمل على النتائج التي توصل لها الباحث وكذلك التوصيات المقترحة. 
: النتائج:  أوالا

مفهوم التنمية في اإلسالم يشمل تنمية اإلنسان في ذاته وبنيته الداخلية باإلضافة -1
على  يركز  الوضعي  النموذج  في  التنمية  مفهوم  بينما  به،  المحيطة  البيئة  تنمية  إلى 

 الجانب المادي فقط.
تقدم العالم اإلسالمي أو تخلفه مرتبط كل االرتباط بدرجة تمسكه أو بعده عن تعاليم  - 2

الدين اإلسالمي، فكلما تمسك بها وطبقها تطبيًقا صحيًحا في واقعه المعاش، تقدم، وكلما 
 ابتعد عن التطبيق الصحيح للدين في واقع حياته، زاد تخلًفا.

 ضلة دور كبير في تحقيق التنمية.للدين اإلسالمي والقيم اإلنسانية الفا -3
 ثانياا: التوصيات:

 بناء على النتائج التي تم التوصل إليها، يوصى الباحث باآلتي: 
البيئة   -1 تنمية  مع  جنب  إلى  جنًبا  اإلنسان  )تزكية(  تنمية  بجانب  االهتمام  وجوب 

 المحيطة. 
اإلسالمي   -2 المنهج  في  التنمية  مجاالت  في  والدراسات  البحوث  مراكز  إنشاء 

الوعي   بنشر  تهتم  دعوية  مراكز  إنشاء  إلى  باإلضافة  المقارنة  والدراسات 
   أسس إسالمية صحيحة. اإلسالمي في شؤون التنمية وتزكية النفوس على

 

 وهللا الموفق والمستعان 
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 م. 1992ترجمة سيد محمد سكر، ط: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط: الثالثة  

»نظريات التنمية السياسية المعاصرة« د: نصر عارف، ط: دار القارئ العربي، مصر 
 الجديدة.

»نهج البالغة« من كالم علي ابن أبي طالب، شرح الشيخ محمد عبده، ط: دار الفكر  
 م.1965  -هـ1384بيروت  –

مؤسسة   ط:  الجيوشي،  راشد  عودة  د.  جديدة  كونية  رؤية  المستدامة:  والتنمية  اإلسالم 
 م. 2013عمان    –ايبرت  -فريدريش

إ د  البشرية«  التنمية  التطبيقية لمؤشرات  سماعيل عببد حمادي، ضمن  بحث: »األهمية 
من   مجموعه  العربي«،  الوطن  في  المستدامة  البشرية  التنمية  في  »دراسات  أبحاث: 

 م.2000الباحثين، ط: بيت الحكمة  

بحث: »برنامج للتجديد التربوي من أجل التنمية في البالد العربية« د: عبد الغني عبد  
الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم،  مج  الناشر اللجنة    –الفتاح النوري، مجلة التربية  
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 الكلمات االفتتاحية 

ائد التكافل    التكافل االجتماعي، القرآن الكريم، التنمية، وسائل التكافل، فو

 امللخص 

يهدف البحث إلى ضرورة توظيف نظام التكافل االجتماعي كمبدأ مهم من المبادئ   -1
وهو الذي يظهر جليًا    -في عدد من آياته   -وأرشد إليها  القرآن،الرئيسة التي دعا إليها  
والحث على    وأشكاله،ألمر بالتعاون على البر في شتى صوره  للناظر في القرآن من ا

والفئات الضعيفة في المجتمع من الفقراء والمساكين واليتامى   الحاجات،رعاية أصحاب  
مما من شأنه أن يبعث على إشاعة جّو من   وإكرامهم؛وبذل المعروف إليهم    وغيرهم،...

 األلفة والمودة والتراحم داخل المجتمع. 
 ومنظمات المجتمع المدني في  الخيرية، يذهب البحث إلى تأصيل عمل الجمعيات    -2

وتقديم اإلعانات الدورية للفقراء والمساكين    اليتامى،ما تقوم به من رعاية وكفالة    ضوء
وتأصيل الدور الذي تقوم به الوزارة المعنية بهذا   والنوازل،وفي حاالت الكوارث  واألرامل،

بــــ المعروفة  التضامن االجتماعي في  الشأن  المملكة   مصر،ــ وزارة  والمعروفة مثاًل في 
  االجتماعية.العربية السعودية بـــــــــــــ وزارة العمل والتنمية 

يقرر البحث مدى بالغة األسلوب القرآني في دعوته وحثه على التكافل االجتماعي  
"وَل ُيض  فقال تعالى: حيث ذم من يتغافل عن هذا األمر ويعرض عنه وهو في مقدوره 

سبحانه املسكي  عَل طعام  وقال  الماعون(،  )سورة  املسكي   ": "  طعام  ُتأ ضون عَل  )سورة    "وَل 
 الفجر( فإذا كان من ال يحض 

   يحض؟على طعام المسكين مذمومًا فكيف بمن ال  -ال يحث وال يدعو  أي: - 
ويبرز في البحث أن النظرة العامة في القرآن للتكافل لم تغفل الجانب المعنوي بل   -3

فأ ما  "    تعالى:ويتضح ذلك في قوله    المادية،راعت الجوانب المعنوية كما راعت الجوانب  

رد المسكين    به "يعني    -بعض المفسرين على قول    -"  وأ ما السائل فَل تْنر  "،  اليتي فَل تقهر
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أوال يحسن    يظلمه، أو    يقهره، وفي سورة الماعون " ذم من يدع اليتيم"، أي:  ،  ".برفق ولين  
 إليه ولو بكلمة طيبة. 

يخلص إلى أن نظام التكافل االجتماعي مقرر في   للموضوع،والبحث في معالجته    -4
القرآن في السور المكية كما هو مقرر في السور المدنية كقوله في سورة الفجر المكية " 

هذا رد على من زعم    ". وفي وال تحاضون على طعام المسكين    اليتيم،رمون  كال بل ال تك
أن القرآن في سوره المكي لم يهتم بالجوانب االجتماعية والحضارية والتشريعات المنظمة 

 إلخ، وعقاب المكذبين ...  والجزاء،وأنه اعتنى فقط باألمور العقدية والبعث    الناس،لحياة  
ن المكية وهو زعم كاذب ترده بوضوح آيات القرآ  القرآن،وال شك أن هذا الزعم فيه قدح في  

 عمومًا.  
استخدم البحث المنهج االستقرائي واالستنباطي حيث يقوم البحث باستقراء عام لنظرة    -5

القرآن للتكافل االجتماعي، وينهج البحث المنهج االستنباطي في تعامله مع النصوص 
 حين ورودها 

ها في مع التركيز على عرض مجاالت ومظاهر التكافل االجتماعي ومدى فاعليتها وتأثير 
   المجتمع.حياة 

 هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من: مقدمة وأربعة مباحث وخاتمه 
 أما المقدمة ففي أهمية البحث، ومنهج الدراسة، ومكوناته، وأما المباحث فجاءت كالتالي: 

 المبحث األول: مفهوم التكافل االجتماعي وأهميته 

 االجتماعي  العامة إلى التكافل والسنةقرآن الكريم دعوة الالمبحث الثاني: 

 ، ودورها في تحقيق التنمية وسائل التكافل االجتماعي المبحث الثالث: أهم 

   التكافل االجتماعي فوائد المبحث الرابع: 

 وأما الخاتمة ففي خالصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته 



515 
 

 الموفق،وهللا تعالى 

 وأثره في التنمية  التكافل االجتماعي في القرآن الكريم

 وأهميتهمفهوم التكافل االجتماعي  األول: المبحث 

 مطلب األول: المفهوم اللغوي للتكافل ال

تكافل وهوالتكافل مصدر   تكافاًل فهو    يقال:  الزم.فعل خماسي    الفعل  يتكافل  تكافل 
ضمن بعضهم بعضًا.   أي:الرجالن: ضمن أحدهما اآلخر، وتكافل القوم    متكافل وتكافل

 )والكفيُل:   الفراهيدي:يقول    .(1) والكافل: العائل. وهذا التركيب دالٌّ على الضم والتضمُّن  
 عليه( الذي َيْكُفُل إنسانًا َيُعوله وُيْنفُِّق    والكافُِّل:  َكفالًة،به َيْكُفُل به    للّشيء َكَفلَ الّضامُن  

(2) . 

 أي:  .(3) "وكفلها زكرَي"  سبحانه:وفي القرآن الكريم عن السيدة مريم عليها السالم قول هللا   
وهذا المعنى هو قول قتادة   .(4)  صار كافاًل لها وضامنًا لمصالحها قائمًا بتدبير أمورِّها
قال التفسير  الطبري عنه في  أخرجه  فيما  دعامة  "وكفلها زكريا" ضمها  بن  . (5)  إليه : 

الجمهور:   كَفلها    )وَكَفلها(وقراءة  من  الفاء  وقرأ    أي:بتخفيف  كفالتها.   حمزة، تولَّى 
 .  (6)افاًل لها  أّن هللا جعل زكريا ك   أي:بتشديد الفاء    )وَكّفلها(  وخلف:  والكسائي،  وعاصم،

 

 .  272/ 2 ،أبو الفتح انصر الدين املطرزي ،املغرب ف ترتيب املعرب (1) 
  373/ 5العني  (2) 
   37آل عمران /  (3) 
 2/30تفسري أبو السعود   (4) 
 350/  6جامع البيان ف أتويل آي القرآن  (5) 
، البحر 142: 1/141، الدر املصون ف علوم الكتاب املكنون، السمني احلليب 3/235التحرير والتنوير، ابن عاشور  (6) 

 3/121أبو حيان  ،احمليط



516 
 

وأخرج البخاري في الصحيح عن َسْهَل ْبَن َسْعٍد رضي هللا عنه َعنِّ النَّبيصلى هللا عليه  
بَّاَبةِّ  ".َقاَل:" َأَنا َوَكافُِّل اْلَيتِّيمِّ فِّي اْلَجنَّةِّ َهَكَذا  وسلم  .  (1)  َواْلُوْسَطىَوَقاَل: بِّإِّْصَبَعْيهِّ السَّ

َرُسوُل َّللاَِّّ صلى هللا عليه وسلم   َقاَل: َقالوفي رواية مسلم عن أبي ُهَرْيَرَة رضي هللا عنه  
 .  (2) :" َكافُِّل اْلَيتِّيمِّ َلُه َأْو لَِّغْيرِّهِّ َأَنا َوُهَو َكَهاَتْينِّ في اْلَجنَّة "

يب َوَتْربَِّية َوَغْير َذلَِّك.: هو اْلَقائِّم بُِّأُمورِّهِّ مِّْن َنَفَقة اْلَيتِّيم( و)َكافِّل  َوكِّْسَوة َوَتْأدِّ

هِّ  "َفَالَّذِّي َلُه": راجع إلى الكافل. (:والضمير في قوله )َلُه َأْو لَِّغْيرِّهِّ  َأْن َيُكون َقرِّيًبا َلُه َكَجدِّّ
ْن َأَقارِّ  يهِّ َوُأْخته َوَعّمه َوَخاله َوَعمَّته َوَخاَلته َوَغْيرهْم مِّ ته َوَأخِّ به." َوَالَّذِّي لَِّغْيرِّهِّ": َوُأّمه َوَجدَّ

 . (3) َأْن َيُكون َأْجَنبِّيًّا 

ْن َمال   يَلة َتْحُصل لَِّمْن َكَفَلُه مِّ هِّ اْلَفضِّ ْن َمال اْلَيتِّيم بِّوِّاَلَيٍة  َنْفسه،وَهذِّ يَّة َأْو مِّ  . (4) َشْرعِّ

 مفردة " كفل " في القرآن الكريم المطلب الثاني: 

   على أربعة أوجه: في القرآن الكريم أن كفل والنظائر:الدامغاني في الوجوه  رذك

عف   عف، فمثل  الرضاعة(. أما األول: ويأتي بمعنى  –الضمان    -وِّْزرال  –)الضِّّ  الضِّّ
يعني ضعفين من رحمته   .  (5)يؤتكم كفلين من رحمته"  "  قوله تعالى في سورة الحديد 

بمعنى  وثوابه. ويأتي  فمثل  زرالو   والثاني:  فيقوله  ،  يشفع   تعالى  ومن  النساء"  سورة 
 ضمن   أي:كفل    والثالث:  السيئة.وزر من    :أي  .(6)  شفاعة سيئة يكن له كفل منها " 

 

 (1) 5  /2237 
 2287/ 4صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج  (2) 
 342/ 4ابن األثري  ،، النهاية ف غريب احلديث واألثر113/ 18النووي  ،املنهاج شرح صحيح مسلم (3) 
 113/ 18النووي  ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (4) 
 28اآلية:  (5) 
 85اآلية:  (6) 
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وقوله تعالى في   ضمنها،يعني    .(1)آل عمران " وكفلها زكريا "  سورة  في  تعالى  قوله  فمثل
 .(2)" أ ُّيم يكفل مرَيسورة آل عمران "  

   يربيها. :أي 

قوله تعالى في سورة القصص "هل أدلكم على   فكما في  الرضاعة  بمعنى  الكفالة  والرابع:
 . (4)  يرضعونه أي: .(3) أهل بيت يكفلونه لكم" 

يخفى أن بين هذه األوجه    قلت:   الوجه    تداخل،وال  الكفل   الثاني،كما في  وفيه أن 
. وفي (5)يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها "  تعالى: "ومنبمعنى الوزر كما في قوله  

َذ من قولهم أكَفْلَت البعيَر إِّذا    )الكفلالزجاج:    الموضع قالهذا   في اللغة النصيب، أخِّ
َنامه أو على موضع من ظهره كساًء، وركبت عليه وإِّنما قيل له كْفل،  أَدْرَت على سِّ
يُر؛ ألنه لم ُيْسَتْعَمل الظْهَر كله، إِّنما اْسُتْعمِّل َنصيب من الظهر، ولم يستعمل  واْكُتفَِّل الَبعِّ

الكِّْفل هاهنا ليس بمعنى اأَلّول بل هو مستعار   )إن  قال صاحب البصائر:و     .(6)   كله(
واشتقاقه من الَكَفل؛ وهو َأن الَكَفل لّما كان َمْركًبا ينبو    الرديء،من الكِّفل وهو الشيء  

َفْعَلة  فيَمن ينضّم إِّلى غيره معينًا له  "ومعنى اآلية . بِّراكبِّه صار متعارفًا في كل شّدة
 إِّلى غيره معينًا له في َفعلة سّيئة تناله منها شّدةحسنة يكن له منها نصيب، ومن ينضّم  

وفيه أن الكفالة بمعنى الرضاعة كما في قوله تعالى "يكفلونه "   ،والوجه الرابع     .(7)  "(
وإن كان هو الغرض   فقط،ال يلزم حصر الكفالة في الرضاعة    أقول:أي: يرضعونه.  

 

 37اآلية:  (1) 
 44اآلية:  (2) 
 12اآلية:  (3) 
 407: 406إصالح الوجوه والنظائر ف القرآن الكرمي  (4) 
 85النساء:  (5) 
 2/85معاين القرآن  (6) 
 ابختصار 367/ 4 (7) 
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بادر، وإنما الوجه أن يقال: الرئيسي في سياق قصة موسى عليه السالم كما هو المت
 المعنى هو التعهد بالحفظ والرعاية والرضاعة تدخل تبعًا بال ريب.

ابن    وإرضاعه. فيدل هذا على أن    ،يتعهدون بحفظه  ﴾يكفلونه﴿ومعنى  عاشور:قال 
عادتهم في اإلرضاع أن يسلم الطفل الرضيع إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها كما 
كانت عادة العرب ألن النساء الحرائر لم يكن يرضين بترك بيوتهن واالنتقال إلى بيوت 

 الرضعاء.آل األطفال 

حليمة بنت وهب في  كما جاء في خبر إرضاع سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم عند  
   .(1)  بكرحي بني سعد بن 

وقد اقتصر العالمة أبو عبد الرحمن اسماعيل الضرير في وجوه القرآن على وجهين  
عف  والثاني: النصيب، أحدهما:    .(2)الضِّّ

مبالغة في كفل ومنه قوله   )كفيل(ومن االشتقاقات الواردة في القرآن الكريم  قلت:     
 .(3) "  تعالى: " وقد جعلتم هللا كفيالً 

 .(4) (عليهشاهدًا ورقيبًا ألن الكفيل مراع لحال المكفول به مهيمن  )أي: النسفي:قال   

   المفهوم االصطالحي للتكافل االجتماعيالمطلب الثالث:  

اللغة يمكن   بالتكافل من خالل ما تقدم من بيان معاني التكافل في  القول بأن المراد 
 : االجتماعي

 

 20/84حرير والتنوير الت (1) 
 (2) 495 
 91النحل : (3) 
 230/ 2مدارك التنزيل وحقائق التأويل (4) 
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بوازع داخلي ينبع من    المعروف،أن يتضامن أبناء المجتمع فيما بينهم على فعل  "   
كفالة   في  األفراد  ليعيش  الحنيف  الشرع  بتضامن    المجتمع،تعاليم  المجتمع  وينهض 

 ." وتعاون أفراده

لنظام    االقتصاد اإلسالميإلى تعريفات بعض الباحثين والمختصين في الفكر و   وبالنظر 
" تضامن متبادل   ه نظام:جد أنها ال تكاد تخرج عن كونن  التكافل االجتماعي في اإلسالم

أفراد   جميع  الدولة    المجتمع،بين  والمؤسسات    )متمثلةوبين  الحكومة  الرسمية، في 
واليسر والعسر على تحقيق   والمكره،في المنشط    واألفراد،  ومنظمات المجتمع المدني(

    .(1)صلحة أو دفع مضرة "م

 أهمية التكافل االجتماعي 

الفكرة العامة للتكافل االجتماعي تشير إلى تعاون متبادل داخل المجتمع  مما تقدم نلحظ أن  
   ، ويساهم في التنمية المجتمعية.يغطي كل جوانب الحياة االجتماعية

اإلسالم ينشد قيام مجتمع فاضل تتعاون فيه أفراده وهيئاته ومؤسساته على فعل الخير و 
وما يفضي إلى هزَّ كيان المجتمع   الشر،وترك  وصالحه،وما يؤدي   إلى قوام المجتمع 

   وتَصّدعه!

 زهرة: الشيخ محمد أبو   يقول

يكون آحاد الشعب في كفالة   اللفظي " أنالتكافل االجتماعي في معناه  ــ  بــــ  إن المقصود 
وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفياًل في مجتمعه يمده بالخير وأن تكون  جماعتهم،

ودفع  اآلحاد  مصالح  على  المحافظة  في  متالقية  المجتمع  في  اإلنسانية  القوى  كل 

 

 150: 149 - جامعة امللك سعود  -النظام االقتصادي ف اإلسالم. جمموعة من أعضاء هيئة التدريس(1) 
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بناء االجتماعي وإقامته على أسس األضرار ثم في المحافظة على دفع األضرار عن ال
  .(1) " سليمة

 االجتماعي العامة إلى التكافل قرآن الكريم والسنةدعوة ال  الثاني:لمبحث ا

 المطلب األول: دعوة القرآن الكريم العامة إلى التكافل االجتماعي 

 تعالى: في القرآن الكريم نصوص كثيرة ترشد إلى مبدأ التكافل ومن ذلك قول هللا 

َ شَ ﴿ -1 نه اَّلله
ِ
َ ا هُقوا اَّلله َواِن َوات ِ َوالأُعدأ ْثأ

ِ
      .(2)  ﴾ِديُد الأِعقَاِب َوتََعاَونُوا عَََل الأِِبيِ َوالتهقأَوى َوََل تََعاَونُوا عَََل اَلأ

البر     يتواصوا على فعل كل خصال وأعمال  المؤمنين أن  النص يوجه هللا  وفي هذا 
تحصل األلفة فيما بينهم ويسود الحب واإلخاء في المجتمع، وأكد هذا والتقوى، ومن ثم  

بالنهي عن ضده وهو التواصي على ارتكاب المعاصي التي من شأنها أن توقع في الذنب 
الذي يفضي إلى غضب الرب سبحانه وتعالى، وعلى العدوان الذي يغري الناس بعضهم  

 وائر ببعض.ببعض، ويجعلهم أعداء متباغضين يتربص بعضهم الد 

تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو    )يأمر  يقول الحافظ ابن كثير: 
البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم  

 .(3) والمحارم( 

ُّوا ُوُجوَهُُكأ ﴿قول هللا سبحانه وتعالى :    -2 ِق َوالأَمغأِرِب َولَِكنه الأِِبه َمنأ أ َمَن  لَيأَس الأِِبه َأن تَُول ِ  ِقبََل الأَمْشأ

ََب وَ  ِه َذِوي الأُقرأ يَِي َوأ ََت الأَماَل عَََل ُحبيِ ِم اْلأ ِخِر َوالأَمََلئَِكِة َوالأِكتَاِب َوالنهِبي ِ َوالأَيوأ الأَيتَاَمى َوالأَمَساِكَي َوابأَن  ًِبَّلله

 

 7التكافل االجتماعي ف اإلسالم. ص: (1) 
 (2)2/230  
    7/ 2تفسري القرآن العظيم (3) 
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ائِِلَي   ِبيِل َوالسه اِبرِيَن ِِف الأَبأْ السه َذا عَاَهُدوا َوالصه
ِ
ََكَة َوالأُموفُوَن ِبَعهأِدُِهأ ا ََلَة َوأ ََت الزه ِقَاِب َوَأقَاَم الصه َساِء  َوِِف الري

يَن َصَدقُوا َوُأولَِئَك ُُهُ الأُمتهُقونَ  ِ اِء َوِحَي الأَبأِْس ُأولَِئَك اَّله ه    . (1)  ﴾َوالَضه

بيان ُأُصولِّ   هي في   -يقول األستاذ اإلمام محمد عبده رحمه هللا  كما    -وهذه اآلية  
.. جامعة لُِّكلِّيَّاتِّ اْلَعَقائِّدِّ َواآْلَدابِّ َواأْلَْعَمال وفيها ما فيها من صرف للمسلمين   .(2)  البِّرِّ

لغة: التوسع في فعل الخير   والبر.  (3)   مجتمعهمويعتنوا بإصالح    بالمقاصد،أن يهتموا  
 . (4) الناسعروف إلى وإسداء الم

كل ما يتقرب به إلى هللا من اإليمان به وصالح األعمال وفاضل   الشرع:وفي لسان   
   .(5) األخالق

 البر،أنه ليس توجيه الوجه إلى المشرق والمغرب لذاته نوعًا من أنواع    تقرر:واآلية   
 . ولكن البر هو اإليمان وما يتبعه من األعمال باعتبار اتصاف الباّر بها وقيامه بعملها

َب َوالَيتاىم    َوأ ََت )   تعالى:سبحانه    اآلية قولهومن أنواع البر كما جاء في   ِه َذِوي الُقرأ املاَل عََل ُحبيِ

ِقاِب  ائِِلَي َوِِف الري ِبيِل َوالسه ( أي: وأعطى المال مع حبه له األصناف اآلتية َواملَساِكَي َوابأَن السه
 الحاجة، رحمة بهم وشفقة عليهم وهم:  ذوي من 

المحتاجون "   -3 القربي  ا  ،"ذوو  المركوز في  إذ  بالبر،  الناس  لفطرة أن  وهم أحق 
رحمه وعدمهم أشد مما يألم لغيرهم، فهو يرى أن هوانه بهوانهم    ذوي اإلنسان يألم لفاقة  

 

       177اآلية:  .البقرة(1) 

 1/91 ،ينظر تفسري املنار، السيد حممد رشيد رضا(2) 
   2/42 ،ابن عاشور ،ينظر تفسري التحرير والتنوير(3) 
   1/76 ،الراغب األصفهاين ،مفردات غريب القرآن  ،122 ،املناوي  ،ينظر التوقيف على مهمات التعريف(4) 

 359/ 1 ،حممد سيد طنطاوي ،التفسري الوسيط ،2/53أمحد مصطفى املراغي  ،ينظر تفسري املراغي(5) 
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وعزه بعزهم، فمن قطع رحمه وامتنع عن مساعدتهم، وهم بائسون وهو في نعمة من  
 والفطرة. هللا وفضل، فقد بعد عن الدين 

حاجة إلى معونة    فيألن صغار الفقراء الذين ال والد لهم وال كاسب،    "،اليتامى"   -4
اليسار من المسلمين كيال تسوء حالهم وتفسد تربيتهم، فيكونوا ضررا على أنفسهم    ذوي 

 وعلى الناس.  
فيجب على المسلمين أن    يكفيهم،الذين أقعدهم العجز عن طلب ما    "،المساكين"   -5

إذ هم أعضاء من جسم األمة، ومن مصلحة أفرادها  يساعدوهم ويقدموا لهم المعونة،  
 على بنيانها من التداعي إلى الهدم والزوال.  ءً لكيانها، وإبقا اً التعاون والتآزر حفظ 

وفي أمر الشارع بمواساته وإعانته في سفره ترغيب منه في السياحة   ،"  ابن السبيل"    -6
 والضرب في األرض. 

 الناس، لشدة عوزهم.الذين اضطروا إلى تكفف  ،" السائلون "  -7
وفي جعل هذا نوعًا من البذل واجبًا على المسلمين،    "،  تحرير الرقاب وعتقها   " -8

 .وتحرير العبيد واإلماء دليل على رغبة الشارع في فّك الرقاب 

والبذل لهذه األصناف ال يتقيد بزمن معين، وال بامتالك نصاب محدود من المال وال  
بل هو موكول إلى أريحّية المعطى  الواجبة،بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة 

 وحال المعطى. 

الكريم، مع ما فيها من    القرآنوقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التي حث عليها      
 . األممالعاّم بين المسلمين، ولو أدوها لكانوا في معايشهم من خير  التكافل

ثم بعد ذلك تأتي اإلشارة في اآلية نفسها إلى الزكاة المفروضة فقال:" وأقام الصالة وآتى 
 وهيأي: أعطى الزكاة المفروضة، وقلما تجئ الصالة في القرآن الكريم إال  الزكاة "  
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ركن عظيم من    ذب الروح، والمال قرين الروح، فبذلهمقترنة بالزكاة ذاك أن الصالة ته
   .(1)  البرأعمال 

ذكر الزكاة وهي حق المال ألجل الغنى ومصارفها مذكورة في   )ثم   عاشور:قال ابن   
   .(2)  آيتها(

على صاحبها أفضل الصالة والسالم أحاديث كثيرة ترسخ مفهوم    النبوية  وفي السنة  -2 
والتكافل.. والمقرر: أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع، وهي بيان  التعاون  

 للقرآن الكريم.

ُن لِّْلُمْؤمِّنِّ َكاْلُبْنَيانِّ َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا ُثمَّ َشبََّك    صلى هللا عليه وسلمقوله   -1 : " اْلُمْؤمِّ
هِّ"  .(3) بين َأَصابِّعِّ

 أمر  وكذا في األمور المباحة من الدنيا  اآلخرة،وفي الحديث بيان أن المعاونة في أمور   
  .(4) مندوب إليه

نِّيَن    صلى هللا عليه وسلم  قوله -2 اْلُمْؤمِّ َمَثُل  َمَثُل    في:"  ْم  َوَتَعاُطفِّهِّ ْم  َوَتَراُحمِّهِّ ْم  هِّ َتَوادِّّ
َهرِّ َواْلُحمَّى "  ْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِّر اْلَجَسدِّ بِّالسَّ   .(5) اْلَجَسدِّ إَِّذا اْشَتَكى مِّ

،  :    صلى هللا عليه وسلمقوله    -3 اُكْم َوالتََّقاُطَع، َوالتََّداُبَر،  ، َوإِّيَّ والتبادل"َعَلْيُكم بِّالتََّواُصلِّ
، َواتَُّقوا َّللاََّ  ْثمِّ َواْلُعْدَوانِّ   َوالتَُّفرََّق، َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِّرِّ َوالتَّْقَوى، َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِّ

" َقابِّ يُد اْلعِّ  .(6) إِّنَّ َّللاََّ َشدِّ
 

   131: 2/130التحرير والتنوير  ،ابختصار 58: 2/56أمحد مصطفى املراغي  ،تفسري املراغي(1) 
 2/131التحرير والتنوير (2) 
       5680، حديث 2242/ 5صحيح البخاري، كتاب األدب ابب تعاون املؤمنني بعضهم بعضاً   (3) 
 نقالً عن العالمة ابن بطال     450/ 10فتح الباري، البن حجر   (4) 
     1999/ 4رواه اإلمام مسلم ف الصحيح من حديث النعمان بن بشري،   (5) 
وقال: رواه الطرباين وهو مرسل وإسناده  143/ 9ورده اهليثمي ف اجملمع ، وأ1/102أخرجه الطرباين ف املعجم الكبري  (6) 

 حسن. 
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اْلُمْسلِّمِّ اَل َيْظلُِّمُه وال ُيْسلُِّمُه َوَمْن كان في  اْلُمْسلُِّم َأُخو    :"صلى هللا عليه وسلمقوله   -4
يهِّ كان هللا في َحاَجتِّهِّ َوَمْن َفرََّج عن ُمْسلٍِّم ُكْرَبًة َفرََّج هللا عنه ُكْرَبًة من   َحاَجةِّ َأخِّ

وهللا  اية "  وفي رو .  (1)ُكُرَباتِّ َيْومِّ اْلقَِّياَمةِّ َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِّما َسَتَرُه هللا يوم اْلقَِّياَمةِّ" 
 .  (2) في عون العبد مادام العبد في عون أخيه"

بعض، في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على    -  كما ترى   -  وهذه األحاديث صريحة 
كما هي على ما   .(3)  والتعاضد في غير إثم وال مكروه  والمالطفة،وحثهم على التراحم  

 . (4) ذكر الشيخ محمد أبو زهرة تعبير جامع لمعنى التكافل االجتماعي في اإلسالم

يثِّ َحّض     قال ابن حجر في فوائد حديث " المسلم أخو المسلم ... إلخ " َوفِّي اْلَحدِّ
 .  (5) َعَلى التََّعاُونِّ َوُحْسن التََّعاُشر َواأْلُْلَفة

 ودورها في تحقيق التنمية وسائل التكافل االجتماعي  الثالث: المبحث 

وإنما هو نظام متكامل لإلنفاق   نظريًا، إن التكافل االجتماعي في ظل اإلسالم ليس كالمًا  
وقد اعتبر اإلسالم عدة وسائل   ، -سواء كان فرضًا أو تطوعاً   –  المرتبط بالدافع اإليماني

ويكمله   )اإليماني(،الداخلي    )الدافع(مشروعة تحقق التكافل تعتمد في جملتها على الوازع  
 الوسائل، ووضع آليات التطبيق، والمتابعة الدورية. دور الدولة في تطبيق هذه 

 ركنين: ومن هنا يتضح أن مسؤولية التكافل تقوم على 

 

        2310حديث  862/ 2صحيح البخاري. كتاب املظامل. ابب " ال يظلم املسلُم املسلم  وال يسلمه "  (1) 
  2074/  4والذكرصحيح مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار. ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن   (2) 

    2699حديث 
     4/1999ينظر تعليق الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم  (3) 
      6التكافل االجتماعي ف اإلسالم، ص:  (4) 
   5/97فتح الباري  (5) 
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 ومجموعات.أفرادًا مسؤولية المجتمع  األول: 

 )المؤسسات والهيئات المعنية( الثاني: مسؤولية الدولة  

بآثارهوينعم    المرجوة،وال يمكن أن يؤتي التكافل ثماره   بإقامة هذا    المجتمع  الوافرة إال 
 وتحقيق وسائله.  مبادئه،التعاون الكامل بين الدولة والمجتمع في ترسيخ 

وال يستطيع البحث أن يستوفي   االجتماعي،ليس الغرض عرض كل وسائل التكافل  و 
وإنما سيشير البحث  الكريم،الحديث عن كل الوسائل التي عرضت لها نصوص القرآن 

 إلى أهم تلك الوسائل. 

 والصدقات التطوعية )اإلنفاق في سبيل هللا(  لنفقات العامةاالمطلب األول: 

 ". اإلنفاق في سبيل هللا  مبدأ "تقرير المسألة األولى: 

مثل شريعة   والخير،حضت على اإلنفاق في وجوه البر    األمم،ال توجد شريعة من شرائع  
 اإلسالم  

 ان للقرآن.ألنها بي  وكذا في األحاديث النبوية الشريفة  المتعددة،وذلك في اآليات القرآنية  

هذه الجملة من اآليات القرآنية المتوالية في سورة   اآليات القرآنية في هذا الشأن:  ومن 
 267:161البقرة  
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نَاِبَل ِِف ُكيِ ُسنُبََلٍ "  يقول هللا تعالى: َع س َ بأ ِ ََكَثَِل َحبهٍة َأنَبتَتأ س َ َوالَهُمأ ِِف َسِبيِل اَّلله يَن يُنِفُقوَن َأمأ ِ ِمائَُة    َمثَُل اَّله

ُ َواِسع    ُ يَُضاِعُف ِلَمنأ يََشاُء َواَّلله ِ   (. 1) عَِلي   َحبهٍة َواَّلله َوالَهُمأ ِِف َسِبيِل اَّلله يَن ينفقوَن َأمأ ِ  ُْثه ََل يُتأِبُعوَن َما َأنَفُقوا  اَّله

مأ َوََل ُُهأ  ِ ف  عَلهَيأ مأ َوََل َخوأ ِ ُرُُهأ ِعنَد َرُّبيِ ى لَهُمأ َأجأ َزنُونَ َمنًّا َوََل َأذ   .  (2)  َُيأ
ُ غَِِنٌّ      ى َواَّلله ُروف  َوَمغأِفَرة  َخريأ  ِمن َصَدقٍَة يَتأبَُعهَا َأذ  ل  َمعأ ِطلُوا َصَدقَاِتُُك  أ ُّي   َي   (. 3) َحِلي   قَوأ يَن أ َمنُوا ََل تُبأ ِ ا اَّله

ِم اْلأ ِخِر فََمثَُِلُ ََكَ  ِ َوالأَيوأ ِمُن ًِبَّلله ي يُنِفُق َماَُلُ ِرئَاَء النهاِس َوََل يُؤأ ِ ََذى ََكَّله ِه تَُراب  فَأََصابَُه  ًِبلأَمنيِ َواْلأ َواٍن عَلَيأ ثَِل َصفأ

ا ََل يَقأِدرُ  َكُه َصلأ  َم  َواِبل  فَََتَ ُ ََل َُّيأِدي الأقَوأ ُبوا َواَّلله ا َكس َ ٍء ِممه َوالَهُُم      .(4)  الأََكِفرِين وَن عَََل ََشأ يَن يُنأِفُقوَن َأمأ ِ َوَمثَُل اَّله

ِ َوتَثأِبيت ا ِمنأ َأنأُفِسهِمأ ََكَثَِل َجنهٍة ِبَربأَوٍة َأَصاَُّبَا َواِبل  فَأ تَتأ أُُُكَهَا   َضاِت اَّلله َا َواِبل  فََطلٌّ  ابأِتغَاَء َمرأ ن لَمأ يُِصبأ
ِ
ِ فَا َفيأ ِضعأ

َملُوَن  ُ ِبَما تَعأ  (. 5) بَِصري  َواَّلله

 

حبة ُزر عْت ف أرض كمثل   -يبتغون رضا هللا وحسن مثوبته -ومثل املؤمنني الذين ينفقون أمواهلم ف سبيل هللا أي :   (1) 
طيبة، فإذا هبا قد أخرجت ساقًا تشعب منها سبع شعب، لكل واحدة سنبلة، ف كل سنبلة مائة حبة، وهللا يضاعف األجر  

   ملن يشاء.
إن الذين يبذلون أمواهلم يبتغون بذلك مرضاة رهبم، وال يتبعون ذلك ِبنِّهم على من أحسنوا إليهم وال إبيذائهم،   أي:  (2) 

رهبم ثواب ال يقدر قدره، وال خوف عليهم حني خياف الناس وتفزعهم األهوال، وال هم حيزنون حني حيزن الباخلون   هلم عند
 . املمسكون عن اإلنفاق ف سبيل هللا، إذ هم أهل السكينة واالطمئنان والسرور الدائم

يراد به وجه هللا وطلب رضاه، فال وجه ملنِّ  واحلكمة ف تعليق هذا الثواب على ترك املنِّ واألذى، أن اإلنفاق ف سبيل هللا 
 املنفق على من أنفق عليه ألنه ال يد له قبله، وال صنيعة له عنده، تستحق.. فعلى هللا مثوبته دون من أنفق عليه.  

أي: كالم حسن وردِّ مجيل على السائل، وسرت ملا وقع منه من اإلحلاف ف السؤال وغريه أنفع لكم وأكثر فائدة من  (3) 
     صدقة فيها األذى، ألنه وإن خيِّب رجاءه فقد أفرح قلبه وهوِّن عليه ذل السؤال.

ُبوا ثواب ما تتصدقون به ابملنِّ  واألذى، فهذا شبيه ابلذي خيرج ماله لرياه الناس،  (4)  ًي من آمنتم اب  واليوم اآلخر ال ُتْذه 
ثل ذلك مثل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر غزير فأزاح  فُيثنوا عليه، وهو ال يؤمن اب  وال يوقن ابليوم اآلخر، فم

عنه الرتاب، فرتكه أملس ال شيء عليه، فكذلك هؤالء املراؤون تضمحلُّ أعماهلم عند هللا، وال جيدون شيًئا من الثواب على 
       ما أنفقوه. وهللا ال يوفق الكافرين إلصابة احلق ف نفقاهتم وغريها.

أي: ومثل الذين ينفقون أمواهلم طلًبا لرضا هللا واعتقاًدا راسًخا بصدق وعده، كمثل بستان عظيم َبرض عالية طيبة   (5) 
هطلت عليه أمطار غزيرة، فتضاعفت ِثراته، وإن مل تسقط عليه األمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ املطر ليعطي الثمرة املضاعفة، 

طَّل ع على السرائر، البصري ابلظواهر والبواطن، يثيب  وكذلك نفقات املخلصني تُقبل عند هللا 
ُ
وُتضاعف، قلَّت أم كثُرت، فا  امل

        كالً حبسب إخالصه.
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َاُر َُلُ ِفهيَا ِمنأ ُكيِ    ََنأ َِتَا اْلأ ِري ِمن َُتأ نَاٍب ََتأ يٍل َوَأعأ  الثهَمَراِت َوَأَصابَُه الأِكَِبُ َوَُلُ  َأيََودُّ َأَحُدُكأ َأن تَُكوَن َُلُ َجنهة  ِمن ََنِ

قَتأ َكَذِِلَ يُ  ََتَ َصار  ِفيِه ََّنر  فَاحأ عأ
ِ
هة  ُضَعَفاُء فَأََصاَُّبَا ا ِي ُ لَُُكُ اْلأ ََيِت لََعلهُُكأ  ُذري ُ اَّلله  .  (1)  تَتََفكهُرونَ َبييِ

ُموا الأَخبِ  يأ ُّيا  ِض َوََل تََيمه َرأ نَا لَُُكأ ِمَن اْلأ َرجأ ا َأخأ َباِت َما َكَسبأُُتأ َوِممه يَن أ َمنُوا َأنِفُقوا ِمن َطييِ ِ ُُتأ  اَّله يَث ِمنأُه تُنأِفُقوَن َولَس أ

َله َأنأ  
ِ
يدِبأ ِخِذيِه ا َ غَِِنٌّ ََحِ  .  (2)  "تُغأِمُضوا ِفيِه َواعألَُموا َأنه اَّلله

فسير هذه اآليات حيث تناول في في ت  األستاذ اإلمام محمد عبده رحمه هللاوقد أفاض    
تقدمته لهذه الجملة من اآليات لعدد من وسائل التكافل االجتماعي العامة التي لها أثر 

الشيخ محمد رشيد رضا   العالمة  تلميذه  عنه  ذلك  إيجابي على المجتمع ككل وقد نقل
 المنار. في تفسير 

يََّما إَِّذا اتََّسَعْت يقول :   ، اَل سِّ نفاقِّ فِّي َسبِّيلِّ هللاِّ َأَشقُّ اأْلُُمورِّ َعَلى النُُّفوسِّ ) إِّنَّ َأْمَر اإْلِّ
َساٍن  َدائَِّرُة اْلَمْنَفَعةِّ فِّيَما ُيْنَفُق فِّيهِّ ، َوَبُعَدْت نِّْسَبُة َمن ُينَفُق َعَلْيهِّ َعنِّ اْلُمنِّفقِّ ; َفإِّنَّ ُكلَّ إِّنْ 

، َوَهَذا النَّْوُع َيْسُهُل َعَليْ  حِّّ اْلُمَطاعِّ هِّ إِّالَّ َأْفَراًدا مِّن أَْهلِّ الشُّ هِّ َوأَْهلِّهِّ َوَوَلدِّ نفاق َعَلى َنْفسِّ هِّ اإلِّ
َخاءِّ َسُهَل َعَلْيهِّ   َن السَّ يٌب مِّ ، َوَمن َكاَن َلُه َنصِّ َخاءِّ ُبُه بِّالسَّ َن اإْلنَفاقِّ اَل ُيوَصُف َصاحِّ مِّ

ْنَفاُق بَِّقْدرِّ َهَذا ا ْنَفاقِّ َعَلى َذوِّي اإْلِّ يٍب َفإِّنَُّه َيْرَتاُح إَِّلى اإْلِّ ، َفَمْن َكاَن َلُه َأْدَنى َنصِّ يبِّ لنَّصِّ
اْلُجودِّ  ُمْنَتَهى  َوَذلَِّك  م  ُكلِّهِّ َفالنَّاسِّ  َفُأمَّتِّهِّ  هِّ  َبَلدِّ أَْهلِّ  َعَلى  َأَنفق  َزاَد  َفإِّن   . يَرانِّ َواْلجِّ  اْلُقْرَبى 

. َوإِّنََّما َيْصُعبُ  َخاءِّ َر َعَلى   َوالسَّ َنَُّه ُفطِّ نَفاُق َعَلى َمْنَفَعةِّ َمْن َيْبُعُد َعْنُه ; ألِّ َعَلى اْلَمْرءِّ اإْلِّ

 

أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان فيه النخيل واألعناب، جتري من حتت أشجار ه املياه العذبة، وله فيه من كل  أي:  (1) 
، وال  يستطيع أن يغرس مثل هذا الغرس، وله أوالد صغار ف حاجة إىل= =هذا = البستان وف ألوان الثمرات، وقد بلغ الك رب 

هذه احلالة هبَّت عليه ريح شديدة، فيها انر حمرقة فأحرقته; وهكذا حال غري املخلصني ف نفقاهتم، َيتون يوم القيامة وال 
        ا، فتخلصوا نفقاتكم  .حسنة هلم. وِبثل هذا البيان يبنيِّ  هللا لكم ما ينفعكم; كي تتأملو 

ًي من آمنتم يب واتبعتم رسلي أنفقوا من احلالل الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من األرض، وال تقصدوا الرديء  (2) 
ترضونه منه لتعطوه الفقراء، ولو أُعط يتموه مل أتخذوه إال إذا تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص. فكيف ترضون   ما ال 

 ألنفسكم؟ واعلموا أن هللا الذي رزقكم غين عن صدقاتكم، مستحق للثناء، حممود ف كل حال.
ابختصار وتصرف. التفسري امليسر، ط: جممع امللك فهد  39: 28/ 3ينظر: تفسري املراغي، األستاذ أمحد مصطفى املراغي، 

      .   45: 44لطباعة املصحف الشريف، 
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َها َمَنافِّعِّ بِّاتَِّّصالِّ  َلٌة  َجاهِّ النُُّفوسِّ  َوَأْكَثُر  ْنُه،  مِّ َفائَِّدًة  هِّ  لَِّنْفسِّ ُر  َيَتَصوَّ اَل  َعَماًل  َيْعَمَل   َأالَّ 
َها بِّاْلُبْعدِّ َعْنَها َفاَل  نَفاَق فِّي ُوُجوهِّ اْلبِّرِّ اْلَهامَّةِّ َكإَِّزاَلةِّ اْلَجْهلِّ بَِّنْشرِّ َوَمَصالِّحِّ  َتْشُعُر بَِّأنَّ اإْلِّ

ئِّ َوخِّ  َناَعاتِّ َوإِّنشاء اْلُمْسَتْشَفَياتِّ َواْلَماَلجِّ َعَفاءِّ َوَتْرقَِّيةِّ الصِّّ ْلمِّ َوُمَساَعَدةِّ اْلَعَجَزةِّ َوالضُّ ْدَمةِّ اْلعِّ
بِّ لِّلنُّ  ينِّ اْلُمَهذِّّ يَدًة َعزِّيَزًة َفَعلََّمُهُم  الدِّّ ُفوسِّ ُهَو الَّذِّي بِّهِّ اْلَمَصالُِّح اْلَعامَُّة َحتَّى َتُكوَن ُكلَُّها َسعِّ

َأنَّ َما ُيْنفُِّقوَنُه فِّي اْلَمَصالِّحِّ ُيَضاَعُف َلُهْم َأْضَعاًفا َكثِّيَرًة َفُهَو ُمفِّيٌد َلُهْم فِّي  -َتَعاَلى  - هللُا 
ْنَفاَق فِّي َسبِّيلِّهِّ َواْبتَِّغاءِّ َمْرَضاتِّهِّ لَِّيُكوَن ُمفِّيًدا َلُهْم فِّي ُدْنَياُهْم، َوَحثَُّهْم عَ  َلى َأْن َيْجَعُلوا اإْلِّ

ْم َأْيًضا َرتِّهِّ     .(1)(  آخِّ

ومن النصوص القرآنية الداعية إلى اإلنفاق قول هللا تعالى:" َلن َتَناُلوا البِّرَّ َحتَّى ُتنفُِّقوا 
بُّوَن َوَما تنفِّ    .(2) ُقوا مِّن َشيٍء َفإِّنَّ َّللاََّ بِّهِّ َعلِّيٌم"مِّمَّا ُتحِّ

: والَمْقُصودُ       مِّن اآْلَيةِّ َأْمَرانِّ

ُلُهَما:  يُه بَِّأنَُّه مَِّن اْلبِّرِّ  َأوَّ ْنَفاقِّ َوالتَّْنوِّ  . التَّْحرِّيُض َعَلى اإْلِّ

َما: ْنَفاُق َخْصَلٌة مِّْن  َوَثانِّيهِّ يُه بِّاْلبِّرِّ الَّذِّي اإْلِّ َصالِّهِّ التَّْنوِّ   .خِّ

، َوُمْقَتَضى اْلَغاَيةِّ َأنَّ   ْنتَِّفاءِّ َنَوالِّ البِّرِّ نَفاُق مِّن َنْفسِّ اْلَمالِّ اْلُمَحبِّ َغاَيًة الِّ َل اإْلِّ َوَقْد ُجعِّ
يًَّة فِّي الطَّرِّيقِّ  َنَواَل اْلبِّرِّ اَل َيْحُصُل بُِّدونَِّها، َوُهَو   ٌر بَِّأنَّ َقْبَل اإلنَفاقِّ َمَساَفاٍت َمْعَنوِّ ُمْشعِّ

َصاُل اْلبِّرِّ ُكّلَها َبقَِّيْت َغْيَر َمْسُلوَكٍة، َوَأنَّ اْلبِّرَّ اَل َيْحُص  ، َوتِّْلَك هَِّي خِّ َلةِّ إَِّلى اْلبِّرِّ ُل اْلُمَوصِّّ
َن المحبوب  نَفاُق مِّ َن اْلَباَلَغةِّ اَل َيْخُلُفَها إِّالَّ بِّنَِّهاَيتَِّها َوُهَو اإْلِّ ، َفظهر لــ )حّتى( ُهَنا َمْوقٌِّع مِّ

نَفاَق مَِّن ا ُع َأنَّ اإْلِّ امِّ بُّوَن، َلَتَوهََّم السَّ َنَُّه َلْو قِّيَل إِّالَّ َأن تُنفُِّقوا مِّمَّا ُتحِّ ْلُمَحبِّ فِّيهِّ َغْيُرَها: ألِّ
اَل  ، َوَفاَتتِّ الدَّ ُب َنَواَل اْلبِّرَّ َرَجاتِّ الَّتِّي َأْشَعَرْت بَِّها )حّتى( َوْحَدُه ُيوجِّ َلُة َعَلى اْلَمَساَفاتِّ َوالدَّ

ْم، .  الغائية ْم، َوَسَعةِّ َثَرَواتِّهِّ قِّيَن، َوَرَغَباتِّهِّ َواْلَماُل اْلَمْحُبوُب َيْخَتلُِّف بِّاْختِّاَلفِّ َأْحَوالِّ اْلُمَتَصدِّّ

 

 (1)3/50  
     92آل عمران/  (2) 



529 
 

ُق َدلِّيٌل َعَلى َسخَ  ْنُه َأيِّ التَُّصدُّ ْنَفاُق مِّ ِّ َتَعاَلى، َوفِّي َذلَِّك َتْزكَِّيٌة لِّلنَّْفسِّ مِّْن  َواإْلِّ اٍء لَِّوْجهِّ َّللاَّ
، َقاَل َتَعاَلى: حِّّ َن الشُّ ِلُحونَ   " َبقِّيَّةِّ َما فِّيَها مِّ ِسِه فَأُولِئَك ُُهُ الأُمفأ    .(1) "َوَمن يُوَق ُُشه نَفأ

يٌم لِّأُلمَّةِّ إِّْذ َتُجوُد أَْغنَِّياُؤهَ  ا َعَلى ُفَقَرائَِّها بَِّما َتْطَمُح إَِّلْيهِّ ُنُفوُسُهْم مِّْن  َوفِّي َذلَِّك َصاَلٌح َعظِّ
ُر اأْلُُخوَّةِّ، َوَيْهَنُأ َعْيُش   . (2)  اْلَجمِّيعِّ َنَفائِّسِّ اأْلَْمَوالِّ َفَتْشَتدُّ بَِّذلَِّك َأَواصِّ

 نماذج من األحاديث النبوية التي تحض على اإلنفاق في سبيل هللا 
 وفيرة، ومن ذلك: الشريفة في الحث على اإلنفاق في سبيل هللااألحاديث النبوية و  

 المتقدمة:في مقام التدليل واالستئناس على ما ذكر في تفسير اآلية    يورد هنا يصلح أن  ما  

َ ِبِه     نه اَّلله
ِ
بُّوَن َوَما تنِفُقوا ِمن ََشٍء فَا ا ُُتِ  ." (3) عَِلي " لَن تَنَالُوا الِِبه َحَّته تُنِفُقوا ِممه

قال: َكاَن َأُبو   مسلم في صحيحه عن َأَنس ْبن َمالٍِّك رضي هللا عنه ى اإلمامما رو وهو 
َأْكَثَر   إَِّلْيهِّ    أنصاري َطْلَحَة  َأْمَوالِّهِّ  َأَحبَّ  َوَكاَن  َمااًل  يَنةِّ  ُمْسَتْقبَِّلَة ،  (4)   َبْيَرَحىبِّاْلَمدِّ َوَكاَنْت 

ْن َماٍء فِّيَها َطيٍِّّب. َقاَل  دِّ َوَكاَن َرُسوُل َّللاَِّّ صلى هللا عليه وسلم َيْدُخُلَها َوَيْشَرُب مِّ اْلَمْسجِّ
هِّ   ا   لَن)   اآلَيُة:َأَنٌس َفَلمَّا َنَزَلْت َهذِّ بُّونَ تَنَالُوا الأِِبه َحَّته تُنأِفُقوا ِممه ِّ َقاَم َأُبو َطْلحَ   ( ُُتِ َة إَِّلى َرُسولِّ َّللاَّ

 كَِّتابِّهِّ:  يصلى هللا عليه وسلم َفَقاَل إِّنَّ َّللاََّ َيُقوُل فِّ 
ا    لَن )  بُّونَ تَنَالُوا الأِِبه َحَّته تُنأِفُقوا ِممه ِّ َأْرُجو بِّرََّها   (ُُتِ َوإِّنَّ َأَحبَّ َأْمَوالِّى إَِّلىَّ َبْيَرَحى َوإِّنََّها َصَدَقٌة هللَِّّ

نْ  ْئَت.َوُذْخَرَها عِّ ِّ َحْيُث شِّ ِّ َفَضْعَها َيا َرُسوَل َّللاَّ  :َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ صلى هللا عليه وسلم َد َّللاَّ

 

    9احلشر/  (1) 
   ابختصار   6: 5/ 4ينظر تفسري التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (2) 
     92آل عمران/  (3) 

:"هذه اللفظة كثريا ما ختتلف ألفاظ احملدِّ ثني فيها فيقولون ب ري ح اء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء 1/292قال ابن األثري (4) 
هما والقْصر وهي اسم ماٍل وم ْوضع ابملدينةوضمها واملدِّ فيهما و   : 1/93". وقال الزخمشري ف الفائق  بف ْتح 

ع ل ى من الرباح وهي األرض املنكشفة الظاهرة -أي: أليب طلحة  -اسم أرض كانت لهب رْي حى "   ". ونقل النووي ف  ، وكأَنا فـ يـْ
ْسم، و ل يْ : "وهو حائط 7/84شرح مسلم  ا اال   ".  س  ب ْئر و احلْ د يث ي ُدلِّ ع ل ْيهُيس مَّى هب  ذ 
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َأَرى َأْن َتْجَعَلَها   وإني َقْد َسمِّْعُت َما ُقْلَت فِّيَها    (2)   َذلَِّك َماٌل َرابٌِّح َذلَِّك َماٌل َرابِّحٌ   (1)   »َبخ 
 . اأَلْقَربِّيَن« في
هِّ َأَقارِّبِّهِّ َوَبنِّى   فيَفَقَسَمَها َأُبو َطْلَحَة      . (3)  َعمِّّ

َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ صلى   َقاَل:  رضي هللا عنه  اإلمام مسلم في الصحيح َعن َثْوَبانَ   كما روى 
يَناٌر ُينفُقُه َعَلى    »َأْفَضلُ   وسلم:هللا عليه   يَناٍر ُينفُقُه الرَُّجُل دِّ َيالِّهِّ،دِّ يَناٌر ُينفُِّقُه الرَُّجُل   عِّ َودِّ

ِّ،َسبِّيلِّ  فيَعَلى َدابَّتِّهِّ  يَناٌر ُينفُِّقُه َعَلى َأْصَحابِّهِّ  َّللاَّ   .(4) َّللاَِّّ«َسبِّيلِّ   فيَودِّ
يٍد    وعن صلى هللا   النبيَسَفٍر َمَع    فيَبْيَنَما َنْحُن    :َقالَ   الخدري رضي هللا عنهَأبِّى َسعِّ

َمااًل َفَقاَل َرُسوُل  يًنا َوشِّ َلٍة َلُه َقاَل َفَجَعَل َيْصرُِّف َبَصَرُه َيمِّ عليه وسلم إِّْذ َجاَء َرُجٌل َعَلى َراحِّ
  ِّ  َظْهَر َلُه َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر َفْلَيُعْد بِّهِّ َعَلى َمْن الَ   »َمنْ   - صلى هللا عليه وسلم -َّللاَّ

ْن َزاٍد َفْلَيُعْد بِّهِّ َعَلى َمْن اَل َزاَد  ْن َأْصَنافِّ اْلَمالِّ  :. َقالَ َلُه«َوَمْن َكاَن َلُه َفْضٌل مِّ َفَذَكَر مِّ
نَّا   . (5)  َفْضلٍ  فيَما َذَكَر َحتَّى َرَأْيَنا َأنَُّه اَل َحقَّ أَلَحٍد مِّ

 المسألة الثانية: المراد بــــــ مصرف " وفي سبيل هللا "  

فيدخل فيه جميع   ،(6)   تقدم أن المختار القول بعموم المراد بـــــــــــ مصرف " وفي سبيل هللا "
وجوه الخير من كل ما من شأنه أن يوصل إلى مرضاة هللا ومثوبته. وهو اختيار غير 

يخ: محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، ومحمد عزه واحد من المفسرين المعاصرين كالمشا 
 دروزة، وأحمد مصطفى المراغي.  

 

هي كلمة تقال عند املدح والرِّ ض ى ابلشيء وُتك رر للمبالغة :" 1/250قال ابن األثريبخ  كلمٌة يقوهلا املْعج ُب ابلشيء.    (1) 
ا ُشدِّد ت. وَب ْب ْخُت الرُجل إذا قلت له ذلك. ومعنا  ها وهي م ْبنية على السكون فإن و ص ْلت ج ر ْرت ونـ وَّْنت  فقلت ب ٍخ ب ٍخ ورِبِّ

يُمه. وقد كثُر جميئها ف احلديث".     تعظيم األمر وتـ ْفخ 
     أي: ذو ربح. (2) 
 (3) 2 /693      
 (4) 2/691   

    (5) 3  /1354     
     71، والتعليق ف هامش 16ينظر ص:  (6) 
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أن المراد بسبيل هللا مصالح المسلمين العامة التي بها   )والحق:  المراغي:يقول األستاذ  
الماء والغذاء وأسباب  الحج وتوفير  الدين والدولة دون األفراد كتأمين طرق  قوام أمر 

مصرف آخر، وليس منها حج األفراد ألنه واجب على الصحة للحجاج وإن لم يوجد  
 . (1)  فحسب(المستطيع 

  لشيخ فقد نقل عنه ا  مرة،وهذا ما قرره األستاذ اإلمام محمد عبده في تفسيره غير  قلت:   
َن اْلَمَصالِّحِّ    " َوهَِّي:  " وفي َسبِّيلِّ هللاِّ   : رضا قولهمحمد رشيد   ُل إَِّلى َمْرَضاتِّهِّ مِّ َما ُيوصِّ

يََّما َما َكاَن َنْفُعُه أََعمَّ َوَأَثُره فِّي إِّْعاَلءِّ َشْأنِّ اْلَحقِّّ َوَتْربَِّيةِّ اأْلَُممِّ    نفاقَكاإل   أبقى  اْلَعامَّةِّ اَل سِّ
ينِّ َوَفَضائِّلِّهِّ الَّتِّي َتُسوُقُهْم إَِّلى َسَعاَدةِّ اْلمَ   ".   َعاشِّ َواْلَمَعادِّ َعَلى آَدابِّ الدِّّ

 َأُقوُل: قائاًل:ثم عقَّب     

ُدَها َما َوَمْن َأَراَد َكَماَل اْلَبَيانِّ فِّي َذلَِّك َفلَِّيْعَتبِّْر بَِّما َيَراهُ فِّي اأْلَُممِّ اْلَعزِّيَزةِّ الَّتِّي ُيْنفُِّق َأْفَرا 
ينِّيَّةِّ َواْلَخْيرِّيَّةِّ َوَغْيرِّ َذلَِّك مَِّن    ُيْنفُِّقوَن فِّي إِّْعاَلءِّ َشْأنَِّها بَِّنْشرِّ اْلُعُلومِّ َوَتْألِّيفِّ  يَّاتِّ الدِّّ اْلَجْمعِّ

ْن َأْفَرادِّ َأْدَنى َطَبَقاتَِّها َعزِّ  يًزا اأْلَْعَمالِّ الَّتِّي َتُقوُم بَِّها اْلَمَصالُِّح اْلَعامَُّة، إِّْذ ُيَرى ُكلُّ َفْرٍد مِّ
َناَيتِّهَ  َها َمْكُفواًل بِّعِّ هِّ، َولُِّيَقابَِّل َبْيَن  بَِّها ُمْحَتَرًما بِّاْحتَِّرامِّ ا َكَأنَّ ُأمََّتُه َوَدْوَلَتُه ُمَتَمثَِّّلَتانِّ فِّي َشْخصِّ

ْنَفاقِّ فِّي اْلَمَصالِّحِّ اْلعَ  امَّةِّ َهؤاَُلءِّ اأْلَْفَرادِّ َوَبْيَن ُكَبَراءِّ اأْلَُممِّ الَّتِّي َضُعَفْت َوَذلَّْت بِّإِّْهَمالِّ اإْلِّ
لَّةِّ َكْيَف   هِّ َوإِّْعاَلءِّ َشْأنِّ اْلمِّ ْع إَِّلى َنْفسِّ ْم، ُثمَّ لَِّيْرجِّ َيَراُهْم َأْحَقَر فِّي اْلُوُجودِّ مِّْن َصَعالِّيكِّ َغْيرِّهِّ

هِّيَ  ُتْعَتَبَر  َأْن  حُّ  َيصِّ اْلَعامَّةِّ  اْلَمَصالِّحِّ  فِّي  اأْلَْفَرادِّ  َن  مِّ َفْرٍد  ُكلِّّ  َنَفَقَة  َأنَّ  َكْيَف    َولَِّيَتَأمَّْل 
َدُة لِّأْلُمَّةِّ ُكلَِّها   ُن مِّمَّا اْلُمْسعِّ َتَتَكوَّ َتُقوُم اْلَمَصالُِّح  ْن َحْيُث إِّنَّ َمْجُموَع النََّفَقاتِّ الَّتِّي بَِّها  مِّ

َبْعُض  َيْقَتدِّي  النَّاَس  إِّنَّ  َحْيُث  ْن  َومِّ اْلُكلِّيَّاُت،  ُتوَجدِّ  َلْم  اْلُجْزئِّيَّاُت  َفَلْواَل  اأْلَْفَراُد،  ُهْم  َيْبُذُلُه 
بِّلَّ  لَِّمْن    ةِّ َواْلفِّْطَرةِّ ; َفُكلُّ َمْن َبَذَل َشْيًئا فِّي َسبِّيلِّ هللاِّ َكاَن إَِّماًما َوُقْدَوةً بَِّبْعٍض بُِّمْقَتَضى اْلجِّ

ْن َحيْ  َنَّ النَّاَس َيَتَأثَُّر َبْعُضُهْم بِّفِّْعلِّ َبْعٍض مِّ ْقتَِّداَء بِّهِّ، ألِّ ُدوا االِّ ُث َيْبُذُل َبْعَدُه َوإِّْن َلْم َيْقصِّ
ْنَفاقِّ فِّي َعَمٍل َنافٍِّع َلْم ُيْسَبْق َيْشُعُروَن. َواْلَفْضلُ    اَل   هِّ اأْلُمَّةِّ لَِّمْن َيْبَدُأ بِّاإْلِّ  اأْلَْكَبُر فِّي َهذِّ

 

  145/ 10تفسري املراغي،  (1) 



532 
 

ْثَل أُ  َنَّ َلُهْم ُأُجوَرُهْم َومِّ ُعو ُسَننِّ اْلَخْيرِّ َواْلَفائُِّزوَن بَِّأْكَبرِّ اْلُمَضاَعَفةِّ ألِّ ُجورِّ إَِّلْيهِّ. ُأوَلئَِّك َواضِّ
   .(1)  مْ َمنِّ اْقَتَدى بُِّسنَّتِّهِّ 

من حديث جرير بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا    فقد أخرج مسلم في الصحيح     
 عليه وسلم قال:

ْن َغْيرِّ َأْن َيْنُقَص   فيَسنَّ    »َمنْ   ْساَلمِّ ُسنًَّة َحَسَنًة َفَلُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعمَِّل بَِّها َبْعَدُه مِّ اإلِّ
ْن ُأُجورِّهِّْم   ْزُر َمْن َعمَِّل بَِّها    فيَوَمْن َسنَّ   شيءمِّ ْزُرَها َووِّ ْساَلمِّ ُسنًَّة َسيَِّّئًة َكاَن َعَلْيهِّ وِّ اإلِّ

هِّ مِّْن َغْيرِّ أَ  ْن َبْعدِّ ْن َأْوَزارِّهِّْم مِّ  . (2)  شيء«ْن َيْنُقَص مِّ

 وبعد ...     

والصدقات التطوعية من الوسائل التي اعتنى الشرع الحنيف بالدعوة   لنفقات العامةاف   
أي  في  التطوع مستحبة  )المطلقة(. وصدقة  العامة  الصدقة  وهي  عليها  والحث  إليها 
نقدية أو عينية وهي بخالف الزكاة المفروضة المقدرة شرعًا، وسيأتي الحديث  صورة 

 .(3)عنها بعد 

الثمانية التي تحدثت عنها آية سورة  -المفروضة –وتقدم أن من بين مصارف الزكاة   
  .(4)التوبة 

 

 بتصرف  52: 51/ 3تفسري املنار،  (1) 
 (2) 17 /247 

      17ينظر، ص  (3) 
ل ْلُفق ر اء  و اْلم س اك ني  و اْلع ام ل ني  ع ل يـْه ا و اْلُمؤ لَّف ة  قـُُلوهُبُْم و ف  الرِّ ق اب  و اْلغ ار م ني  و ف  إ منَّ ا الصَّد ق اُت " قال هللا تعاىل:  60التوبة /  (4) 

ُ ع ل يٌم ح ك يم  . "س ب يل  اَّللَّ  و اْبن  السَّب يل  ف ر يض ًة م ن  اَّللَّ  و اَّللَّ
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مصرف )وفي سبيل هللا( وإن اشتهر عن كثير من المفسرين القول بأن المعني به   
. وأيضًا من بين الفروق بين الزكاة الواجبة (2)  إال أننا نختار القول بالعموم  (1)  الجهاد 

الواجبة ال نصيب فيها ألبناء الشخص، وآبائه، أما صدقة وصدقة التطوع أن الزكاة  
للمتصدق. وفي هذا داللة على أن وسائل  الناس  بها هم أقرب  الناس  فأولى  التطوع 

 .(3) التكافل في النظام اإلسالمي يكمل بعضها بعضاً 

 المطلب الثاني: الزكاة المفروضة ذات األنصبة المقدرة شرعاا.  

طهرها    أي:  .(4)  ﴾زَكها أ فلح من    قد﴿   تعالى:التطهير والنماء قال    معناها:والزكاة في اللغة  
  .(5) األدناسمن 

وهو النماء والزيادة سميت بذلك  -بالمد  - : من الزكاء)الزكاة: ل ابن قتيبة الدينوري قا
 (وزكت النفقة إذا بورك فيها  ريعه،إذا كثر    زكا الزرع  يقال:  وتنميه.ألنها تثمر المال  

(6).   

  مخصوصة.وشرعًا: تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط 

 

هللا( وهم الغزاة وموضع الرابط، يعطون ما ينفقون ف غزوهم كانوا أغنياء أو  : قوله تعاىل: )وف سبيل 185/ 8قال القرطيب  (1) 
  فقراء. وهذا قول أكثر العلماء، وهو حتصيل مذهب مالك رمحه هللا. 

ابه. : " وأكثر األقوال على أن س ب يل  اَّللَّ  ف اآلية تعين اجلهاد احلريب وأسب476/ 9قال األستاذ حممد عزة دروزة ف التفسري  (2) 
. ومن ذلك تكفني املوتى وبناء اجلسور واحلصون  التعبري وهناك من قال إن كل ما فيه برِّ عام وتقوية لإلسالم يدخل ف هذا

وعمارة املساجد ويدخل فيه بطبيعة احلال اجلهاد احلريب وأسبابه. وهذا هو األوجه كما هو املتبادر. ألن سبيل هللا.. أمشل من  
 ليس هو إالِّ وسيلة من وسائلها". اجلهاد احلريب الذي 

   بتصرف   171ينظر، النظام االقتصادي ف اإلسالم،  (3) 
   9الشمس /  (4) 
   8/412، وتفسري ابن كثري، 6/193ينظر، زاد املسري، ابن اجلوزي،  (5) 
    1/25غريب احلديث،  (6) 
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أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليه أن يعطوا الفقراء ومن على   معناه:وهذا  
  .شاكلتهم من مستحقي الزكاة قدرًا معينًا من أموالهم بطريق التمليك

بأنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت    الزكاة:والحنابلة يعرفون  
رح بضرورة تمليك وهو بمعنى التعريف األول إال أن التعريف األول قد ص  مخصوص 

 بالفعل مفروض من الزكاة فعاًل إذ ال يلزم من الوجوب التمليك  الالمستحق وإعطائه القدر  

(1) . 

وفرض من فروضه، وقرنت بالصالة في   الخمسة،الزكاة ركن من أركان اإلسالم  و   
 بالقرآن، مما يدل على كمال االتصال بينهما. وهي ثابتة    مواضع كثيرة،القرآن الكريم في  

 وسنة رسوله صّلى هللا عليه وسلم، وإجماع األمة. 

   .(2)  ﴾الزَكةالصَلة وأ توا   وأ قميوا ﴿ أما القرآن فمن ذلك قول هللا تعالى:      

من أ مواهلم صدقة    خذ﴿ :  في اآلية الثالثة بعد المائة من سورة التوبة  وقوله سبحانه وتعالى   

ُّبا وتزكهيم  بال    .﴾تطهرُه  مدنية  والمراد وهي  المفروضة  خالف،  الزكاة  واألمر   بالصدقة 
 للعموم.

يرجع إلى الذين اعترفوا    )أموالهم(وان قيل إن الضمير في    ،-كما قال ابن كثير    -
   .(3)  سيئاصالحا وآخر  بذنوبهم خلطوا عمالً 

َدقَاُت    الستين:اآلية    فيالزكاة  وقد سبق في السورة نفسها تحديد مصارف      هَما الصه ن
ِ
ا  "

ِقَاِب َوالأغَاِرِمَي َوِِف سَ  هَفِة قُلُوُُّبُمأ َوِِف الري َا َوالأُمَؤل ِ َوابأ ِللأُفقََراِء َوالأَمَساِكِي َوالأَعاِمِلَي عَلهَيأ ِبيِل فَرِيَضة  ِمَن  ِبيِل اَّلله ِن السه

ُ عَِلي  َحِكي   ِ َواَّلله  " اَّلله

 

 1/536ينظر، الفقه على املذاهب األربعة، الشيخ عبد الرمحن اجلزيري،  (1) 
  56النور /  (2) 
  56النور /  (3) 
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والمراد بالصدقات في اآلية: الزكاة المفروضة عند كثير من العلماء، وجعله شيخ شيوخنا  
ن المراد بالصدقات هنا ما يتناول الزكاة المفروضة إ  محمد سيد طنطاوي عامًا قال: "

اللفظ عام فيشمل كل صدقة سواء أكانت   المندوبة،وغيرها من الصدقات   وذلك ألن 
سالم،عرف الشرع وفى صدر    فيوألن لفظ الصدقة    مندوبة،واجبة أم   كان يشمل   اإلِّ

 ".  والصدقة المندوبة المفروضة،الزكاة 

" هللا:  رحمه  قال  ا  ثم  بالصدقات  ومن  المراد  أن  يرى  من  الزكاة   اآلية:  فيلعلماء 
  التي الصدقات للعهد الذكرى والمعهود هو الصدقات الواجبة    في  )أل(ألن    المفروضة،
ُمأ ﴿   اآلية.بقوله قبيل هذه    القرآن.أشار إليها   ن يَلأِمُزَك ِِف    َوِمْنأ وألن الصدقات   ﴾(1)  الصدقاتمه

ويبدو لنا والمدارس.  غير األصناف الثمانية كبناء المساجد    فيالمندوبة يجوز صرفها  
إال أن الزكاة المفروضة تدخل   صدقة،اآلية عام بحيث يتناول كل    في أن لفظ الصدقات  

   .(2) ًا فيه دخوال أولي

خطاب للمؤمنين واألمر للوجوب   وهو  .(3)  ﴾حصاده حقه يوم    وأ توا ﴿وقوله سبحانه تعالى:  
 بقرينة تسمية المأمور به حّقًا.

 والجيرة.  والّضعفاء،  والقربى،  الفقير،حّق    وهو:  يعرفونه،وقد ُأجمل الحّق اعتمادًا على ما  
 والقرابة. أعطوا منها من يحضر من المساكين  ثمارهم،إذا َجّذوا  العرب،فقد كان 

  واَّلين﴿  تعالى:فلّما جاء اإلسالم أوجب على المسلمين هذا الحّق وسمَّاه حقًا كما في قوله  

وسّماه هللا زكاة في آيات كثيرة ولكّنه أجمل مقداره  .،(4) ﴾ واحملروم ِف أ مواهلم حق معلوم للسائل  
 

نـْه ا ر ُضوا و إ ْن ملْ  يـُْعط ْوا   59: 58التوبة /   (1)  ُهْم م ن يـ ْلم ُزك  ف  الصَّد ق ات  ف إ ْن أُْعطُوا م  نـْ إشارة إىل قول هللا تعاىل: " و م 
ُهُم  ُْم ر ُضوا م ا آات  ا إ ذ ا ُهْم ي ْسخ طون ، و ل ْو أ َنَّ نـْه  ُ م ن ف ْضل ه  و ر ُسولُُه إ انَّ إ ىل  اَّللَّ  م  يـُْؤت ين ا اَّللَّ ُ س  ْسبـُن ا اَّللَّ ُ و ر ُسولُُه و ق اُلوا ح  اَّللَّ

 ر اغ ُبون ". 
 328/  6التفسري الوسيط   (2) 
 141األنعام /   (3) 
 25: 24املعارج   (4) 
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قبل وكان هذا    الخير،وأجمل األنواَع اّلتي فيها الحّق ووكلهم في ذلك إلى حرصهم على  
والحِّصاد بكسر ومقاديرها.  ثّم شرعت الّزكاة وبّينت السّنة نصبها    ومقاديرها.شرع نصبها  

 والكسائي،   وحمزة،  كثير،وابن    نافع، وقرأه    أصوله.الحاء وبفتحها قطع الّثمر والحّب من  
وابن عامر ويعقوب بفتح   وعاصم،  عمرو،وقرأ أُبو    الحاء.وخلف بكسر    جعفر،وأبو  
َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر   الحديث المروي   وسلم فيفكقوله صّلى هللا عليه    السنة:وأما    .(1)   الحاء
َد َّللاَُّ   »ُبنِّىَ َقاَل    -صلى هللا عليه وسلم-  النبيَعنِّ   ْساَلُم َعَلى َخْمَسٍة َعَلى َأْن ُيَوحَّ اإلِّ

َيامِّ َرَمَضاَن َواْلَحجِّّ  َكاةِّ َوصِّ اَلةِّ َوإِّيَتاءِّ الزَّ   .«(2) َوإَِّقامِّ الصَّ

َبَعَث ُمَعاًذا   -صلى هللا عليه وسلم    -  النبيَأنَّ    -رضى هللا عنهما    -وَعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس   
إَِّلى اْلَيَمنِّ َفَقاَل » اْدُعُهْم إَِّلى َشَهاَدةِّ َأن اَل إَِّلَه إِّالَّ َّللاَُّ ، َوَأنِّّى َرُسوُل   -رضى هللا عنه    -

ْم خَ  ِّ ، َفإِّْن ُهْم َأَطاُعوا لَِّذلَِّك َفَأْعلِّْمُهْم َأنَّ َّللاََّ َقدِّ اْفَتَرَض َعَلْيهِّ ُكلِّّ َيْوٍم    في ْمَس َصَلَواٍت  َّللاَّ
ْم َصَدَقًة   ْم ، ُتْؤَخُذ   فيَوَلْيَلٍة ، َفإِّْن ُهْم َأَطاُعوا لَِّذلَِّك َفَأْعلِّْمُهْم َأنَّ َّللاََّ اْفَتَرَض َعَلْيهِّ َأْمَوالِّهِّ

ْم « .  ْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَرائِّهِّ ْن أَْغنَِّيائِّهِّ  مِّ

، وفيه تسمية الزكاة (3) اة باب وجوب الزكاة  والحديث خرجه البخاري وغيره في كتاب الزك
 صدقة.

 أصل وجوب الزكاة كان في مكة  -5

إلى أن فرض الّزكاة كان في ابتداء اإلسالم مع فرض   ر رحمه هللامال الشيخ ابن عاشو 
ألّن افتراضها ضروري إلقامة أود الفقراء من المسلمين وهم    بقليل،أو بعده    الّصالة،

 حقوقهم، وجحدوا    ومواليهم،ألّن اّلذين أسلموا قد نبذهم أهلوهم    اإلسالم،كثيرون في صدر  
 خلَّتهم. فكان من الّضروري أن يسّد أهل الجدة والقّوة من المسلمين  أموالهم،واستباحوا 

 

 122: 121/ 8 ينظر التحرير والتنوير، ابن عاشور  (1) 
 34/ 1سلم صحيح م  (2) 
 (3) 2 /505 
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وهي من أوائل   المزّمل..وقد جاء ذكر الّزكاة في آيات كثيرة مّما نزل بمّكة مثل سورة   
قرينة    القرآن،سور   بعض    الة.الّص فالّزكاة  فرضت    المفّسرين:وقول   بالمدينة، الّزكاة 

منه كان  ومقدار النُّصب والُمْخَرج    الزكاةببيان األنواع    محمول على أن أمر ضبط الزكاة
  - على وجه اإلجمال   -  مّكةأصل وجوبها في    ذلك أن يكون   فال ينافي  بالمدينة، وعليه

(1)  . 

 المطلب الثالث: زكاة الفطر من رمضان       

 تأدية   التي اعتنى بها اإلسالم وصرحت بها السنة النبوية وجوب ومن الوسائل المهمة  
 تحقيق التكافل في المجتمع رمضان وهي بال ريب تساهم بقدر كبير في  صدقة الفطر من  

وخاصة أنها مرتبطة بمناسبة إكمال عدة صيام رمضان وفرحة المسلمين بقدوم يوم عيد 
 الفطر أول أيام شهر شوال.

ُب بِّاْلفِّْطرِّ مِّْن َرَمَضانوَ  َدَقُة لِّْلفِّْطرِّ لَِّكْونَِّها َتجِّ يَفْت الصَّ الفطر ،  وزكاة   وتسمى زكاة ،    ُأضِّ
وهي ثابتة بصريح السنة كما روى البخاري في الصحيح من   رمضان ، وزكاة الصوم ،

ِّ  "    رضى هللا عنهما َقال:  حديث ابن عمر   - سلم  صلى هللا عليه و   -َفَرَض َرُسوُل َّللاَّ
يٍر َعَلى اْلَعْبدِّ َواْلُحرِّ ، َوالذََّكرِّ َواألُْنَثى ،  ْن َتْمٍر ، َأْو َصاًعا مِّْن َشعِّ َزَكاَة اْلفِّْطرِّ َصاًعا مِّ

اَلةِّ  َن اْلُمْسلِّمِّيَن ، َوَأَمَر بَِّها َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروجِّ النَّاسِّ إَِّلى الصَّ يرِّ َواْلَكبِّيرِّ مِّ غِّ  "  َوالصَّ

ِّ    : "َقالَ وفي رواية عن ابن عمر   َصَدَقَة   -صلى هللا عليه وسلم    -َفَرَض َرُسوُل َّللاَّ
يٍر،اْلفِّْطرِّ َصاًعا مِّْن  يرِّ َواْلَكبِّيرِّ َواْلُحرِّ َواْلَمْمُلوكِّ  َشعِّ غِّ  ".  َأْو َصاًعا مِّْن َتْمٍر َعَلى الصَّ

  جملة قوله تعالى:   وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: " قال مالك هي داخلة في

َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   يوقد بين النب   الزكاة،في عموم األمر بإيتاء    أي:"    ﴾الزَكة   وأ توا ﴿
ْن ُجْمَلت يَل َذلَِّك َومِّ  " نزل " قد أفلح من تزكي  تعالى:قوله    . وقيل: إن اْلفِّْطرَزَكاُة    هاَتَفاصِّ

 

 121/  8التحرير والتنوير  (1) 
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ِّ ْبن َنافٍِّع َعْن َكثِّيرِّ  في زكاة الفطر فقد خرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث َعْبد َّللاَّ
ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعنْ  هِّ َقاَل: ُسئَِّل َرُسوُل َّللاَّ ، َعْن َأبِّيهِّ َعْن َجدِّّ ِّ اْلُمَزنِّيِّّ   ْبنِّ َعْبدِّ َّللاَّ

هِّ اآْلَيةِّ   ِه  َأفألََح َمنأ تََزّكه   قَدأ ﴿ َهذِّ يِ َ َرب . ُأْنزَِّلْت فِّي َزَكاةِّ  َفَقالَ  ﴾فََصَله  َوَذَكَر اْسأ  اْلفِّْطرِّ

: دخلت على أبي قال  -خالد بن دينار البصري –َخْلدة  واخرج الطبري من حديث أبي  
العالية، فقال لي: إذا َغَدوت غًدا إلى العيد فمّر بي، قال: فمررت به، فقال: هل َطعِّمت 

: َأَفْضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم، قال: فأخبرني ما فعلت شيئا؟ قلت: نعم، قال
هتها، قال: إنما أردتك لهذا، ثم قرأ: ) يِِه  بزكاتك؟ قلت: قد وجَّ َرب  َ َأفألََح َمنأ تََزّكه َوَذَكَر اْسأ قَدأ 

) َقاية الماء. فََصَله  وقال: إن أهل المدينة ال َيَروَن صدقة أفضل منها ومن سِّ

" ُرّوينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس   ر:كثيوقال ابن  
يِِه    قَدأ ﴿ بإخراج صدقة الفطر، ويتلو هذه اآلية   َ َرب  "  ﴾فََصَله َأفألََح َمنأ تََزّكه َوَذَكَر اْسأ

 قلت: وال يلزم منه أن يكون هذا سبب نزول اآلية وإن كان داخاًل في معنى اآلية.  

" فرض رسول هللا " فإنه   لقوله:وجوب صدقة الفطر  واألحاديث في الباب تدل على  
وذهب جماعة الفقهاء "    البخاري:قال ابن بطال في شرح صحيح    وأوجب.بمعنى ألزم  

جملة قوله   فيداخلة    هيإلى أن صدقة الفطر فريضة فرضها رسول هللا، وقال مالك:  
 . ﴾الزَكة   وأ توا ﴿ تعالى: 

 مؤكدة.سنة    هيفريضة، وقال بعضهم:    هيوجوبها، فقال بعضهم:    في  واختلف أصحابه

واجبة، وليست بفريضة، وكل فرض عنده واجب، وليس كل واجب   هيوقال أبو حنيفة:   
 من الواجب.  آدكفرًضا، بل الفرض 

  أمداد.وهو أربعة  به،مكيال يكال  لغًة: -بالكسر وبالّضّم   - والّصاع والّصواع 
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معياره ال يختلف أربع حفنات بكّفي الّرجل اّلذي ليس بعظيم الكّفين وال    الّداودّي:وقال  
 الّلغوّي. يخرج اصطالح الفقهاء عن المعنى  فيه. والهو إناء يشرب  وقيل: صغيرها.

 بالمقاييس المعاصرة  الصاع  مقدار

 (3,250ذكر شيخنا علي جمعة مفتي الديار المصرية: أن الصاع عند الحنفية يقدر )

 كيلو وأربعين من الجرامات.  2( 2,040كيلو وربع من الجرامات، وعند الجمهور ) 3

بيان حكمتها وكونها طعمة للمساكين أخرج أبوداو  ْكرِّمَ   د وفي  اْبنِّ    ةمن حديث عِّ َعنِّ 
ِّ    َقاَل:َعبَّاٍس   ائِّمِّ   -صلى هللا عليه وسلم   - َفَرَض َرُسوُل َّللاَّ  مَِّن  َزَكاَة اْلفِّْطرِّ ُطْهَرًة لِّلصَّ

اَلةِّ   اَها َقْبَل الصَّ اَها َبْعَد   فهياللَّْغوِّ َوالرََّفثِّ َوُطْعَمًة لِّْلَمَساكِّينِّ َمْن َأدَّ َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة َوَمْن َأدَّ
اَلةِّ  .  فهيالصَّ َدَقاتِّ  َصَدَقٌة مَِّن الصَّ

 وبعد ... 

وترابطها وتآلفها وانعطاف جعل عطاءه سببًا في تراحم البشرية  ففسبحان هللا الذي أعطى  
 بعضها على بعض، كما جعله سببًا في األجر والثواب ونعيم اآلخرة. 

 القرض الحسنالمطلب الرابع: 

 بدله.دفع مال لمن ينتفع به ويرد  به:والمراد  

َعاف ا    َمن ﴿وهو أمر مشروع دل عليه قوله تعالى:    ن ا فَُيَضاِعَفُه َُلُ َأضأ ا َحس َ ض  َ قَرأ ي يُقأِرُض اَّلله ِ َذا اَّله

ووجه الداللة من اآلية أن هللا سبحانه وتعالى شبه األعمال الصالحة واإلنفاق في   ﴾ َكِثرَية  
وسمى  القرض،  ببذل  ذلك  على  المضاعف  الجزاء  وشبَّه  المقرض،  بالمال  سبيل هللا 

ألن قرًضا؛  البر  ليأخذ   أعمال  شيًئا  أقرض  من  فأشبه  عوضها  ليأخذ  بذلها  المحسن 
 عوضه. 
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 .(1) الوقف. وهو حبس األصل وتسبيل المنفعة )الثمرة( 
 الكفارات، واألضحية.. إلى غير ذلك من الوسائل المتعددة. 

 وأهم آثارها: 
 أنها من وسائل إعادة توزيع الدخل، والثروة في المجتمع، فتؤدي إلى مواساة الفقراء. 

 أنها من وسائل تحسين أوضاع الفئات الفقيرة في المجتمع.
 تعمل على تحسين المستوى المعيشي، والصحي، والتعليمي ألصحاب الحاجات.

 ء والتنمية تؤهل الفئات الفقيرة ليصبحوا قوة عمل مشاركة في عملية البنا
 . (2)  نسهم في توفير موارد تمّول التكافل في المجتمع 

 التكافل االجتماعي  فوائد: ثالثال المبحث

ال ريب أن المجتمعات اإلنسانية ال تقوم قيامًا حقيقيًا وال تنهض إال في ظل التكافل     
 عليه، وحض    إليه،وأرشد    والتعاون،أن اإلسالم دعا إلى التكافل    والحق:بين أفرادها.  

، بل جعل فعل الخير والمسارعة إليه والتواصي  الجزيل  ووعد من يقوم به بالثواب واألجر
   .(3)مان وعالمة على كماله كما سنشير إليه به من دالئل اإلي

وقد   المجتمعات،السمات البارزة التي تميزه عن غيره من    المجتمع منوالتكافل داخل  
لهذا   والسنة تؤصل  القرآن  كثيرة من  أيضًا كما   التكافل،جاءت نصوص  بل ووظفته 

   .(4) سيأتي التدليل عليه 

 

 
 

 (1) 17 /247 
 ابختصار وتصرف  155ينظر، النظام االقتصادي ف اإلسالم، ص:  (2) 
 9: 6ينظر ص:  (3) 
 9: 8ينظر ص:  (4) 
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 أهم فوائد التكافل االجتماعي   

وال يخفى على اللبيب ما للتكافل االجتماعي من فوائد كثيرة ومتعددة على الفرد والمجتمع  
 ماديًا ومعنويًا، ونوجز هنا أهمها:

 تحقيق األلفة بين أفراد المجتمع   

  يقول الماوردي:  

َطاًفا. )والبر       ُل إَلى اْلُقُلوبِّ َأْلَطاًفا، َوُيْثنِّيَها َمَحبًَّة َواْنعِّ ْن َأْسَبابِّ اأْلُْلَفةِّ ألنُه ُيوصِّ  مِّ

 ﴾ عَََل الأِِبيِ َوالتهقأَوى   َوتََعاَونُوا ﴿َفَقاَل:  َولَِّذلَِّك َنَدَب َّللاَُّ َتَعاَلى إَلى التََّعاُونِّ بِّهِّ َوَقَرَنُه بِّالتَّْقَوى َلُه   
ِّ َتعَ  ِّ َتَعاَلى، َوفِّي اْلبِّرِّ رَِّضى النَّاسِّ َوَمْن َجَمَع َبْيَن رَِّضى َّللاَّ َنَّ فِّي التَّْقَوى رَِّضى َّللاَّ اَلى ألِّ

     .     (1) نِّْعَمُتُه(َورَِّضى النَّاسِّ َفَقْد َتمَّْت َسَعاَدُتُه َوَعمَّْت 

 تالحم المجتمع وترابطه وتعانقه  

تحقيق وحدة المجتمع وترابطه وجعله كيانًا واحدًا يسوده روح التكافل   التكافل  ومن فوائد    
 يقول ابن عاشور:   والتضامن والتوادد والتحابب واإلخاء والتناصر.

وإظهار االّتحاد والتناصر حّتى يصبح   المصالح،وتوفير  العمل،تيسير  التعاون:وفائدة 
        .(2) ذلك خلقًا لألّمة

 بالمسؤولية المجتمعية الشعور -1

 

 184أدب الدنيا والدين ص   (1) 
     88/ 6التحرير والتنوير  (2) 
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فيمنعه من طغيان    متماسك،جعل الفرد يشعر أنه جزء من نسيج  من فوائد التكافل  و 
كما ألمح    –ويحميه من اإلحساس بالخوف من ظروف طارئة    المفرطة،النزعة الفردية  

 . -إلى ذلك الشيخ محمد أبو زهرة رحمه هللا 

يان في شعور دائم بالضمان  يعيش أفراد المجتمع داخل هذا الك  قال: وهكذا      
 .   (1)  المجتمعوينمو داخلهم الشعور باالنتماء لذلك  المادي،واألمان 

 والثروة داخل المجتمع  للدخل،توزيع أفضل  
 ا ما إذ   -وبالتكافل يحصل األفراد على توزيع أفضل للدخل والثروة داخل المجتمع  

إلى غير ذلك من اآلثار    -  واستطعنا توظيفه بصورة الئقة  المفهوم،أحسنَّا تطبيق هذا  
 .(2) للتكافلاإليجابية 

في الجملة إلى فوائد التكافل االجتماعي وآثارها وقد أشار الشيخ محمد أبو زهرة        
 اإليجابية على المجتمع ونمّوه فقال ما ملخصه: 

والتكافل االجتماعي في مغزاه ومؤداه أن يحس كل واحد في المجتمع بأن عليه واجبات 
فقد يؤدي ذلك إلى انهيار   أدائها،وأنه إن تقاصر في    أداؤها،لهذا المجتمع يجب عليه  

وأن للفرد حقوقًا في هذا المجتمع يجب على القوامين عليه أن   غيره،البناء عليه وعلى  
 الضعفاء،الضرر عن    ُيْدَفعوأن    إهمال،ن غير تقصير وال  يعطوا كل ذي حق حقه م 

ويسد خلل العاجزين، وأنه إن لم يكن ذلك تآكلت َلبَِّناُت البناء، وال بد أن يخر منهارًا بعد 
 حين.  

 والتكافل االجتماعي يوجب سد حاجة المحتاجين ممن ال يستطيعون القيام بعمل، يسد 
ويربي النشء تربية تظهر القوى    للقادرين،العمل  ويهيئ    العاجزين،عجز    -أي التكافل  –

 

      7: 6التكافل االجتماعي ف اإلسالم  (1)  
   بتصرف.   151النظام االقتصادي ف اإلسالم، جمموعة من أعضاء هيئة التدريس، جامعة امللك سعود،  (2) 
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فإن    ويرعونهم،وقد فقدوا اآلباء الذين يعولونهم    الحياة،فالذين يخرجون إلى    والمواهب،
بناء   الذين يعجزون بعد   المجتمع،التكافل يوجب تعهدهم ليكونوا لبنات قوية في  وإن 

    فاء ما قدموا من خدمات. على المجتمع أن يسهل لهم الحياة و  العاملين؛القدرة من 

التكافل االجتماعي يوجب العمل على سالمة كل قوى اآلحاد لتسير في قافلة المجتمع و 
       .(1) العاملة

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7التكافل االجتماعي ف اإلسالم. ص  (1) 
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 خاتمة البحث 

 وبعد ... فقد خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها:     

ضرورة قيام التكافل االجتماعي داخل المجتمع وهو ما دعا إليه الكتاب والسنة،  - 1
وأنه فضاًل عن كونه ضرورة مجتمعية حياتية ، فهو قربة إلى هللا تعالى كما قال هللا  

َعاَم عَََل ُحبيِ )  تعالى :   ِعُموَن الطه ِ ََل نُرِيُد ِمنأُُكأ َجَزاء   َويُطأ ِه اَّلله ِعُمُُكأ ِلَوجأ هَما نُطأ ن
ِ
ا ، ا ِكين ا َويَِتمي ا َوَأِسري  ِه ِمسأ

ا ِِت َماَُلُ  )  ، وقال تعالى:    سورة اإلنسان  9:  8( اآليتان    َوََل ُشُكور  ي يُؤأ ِ َتأقَى ، اَّله ُيَجنبا اْلأ َوس َ

ّكه  َوَما ِْلََحٍد ِعنَدُه ِمن  َض   يَََتَ َف يَرأ َعأََل ، َولََسوأ يِِه اْلأ ِه َرب َله ابأِتغَاَء َوجأ
ِ
َزى ، ا َمٍة َُتأ :  17اآليات    (  ِنعأ

ُيَجنهُبَا اْل تقى    ﴿ وقوله : سورة الليل .21 ، وهو    (   األتقى )    : وسيبتعد عن هذه النار    أي   ﴾ َوس َ
سياق اآلايت يف  ، و   على فعل ما يرضيه  نفسه عن كل ما يغضب هللا  تعاىل   وحرص  انمن  ص
  : أن هذا اإِلنسان الكامل يف   أي أمسى درجات اإِلخالص والنقاء .  ه ) أي األتقى (  بلوغبيان :  

ال يفعل ما يفعل من وجوه اخلريات ، من أجل اجملازاة لغريه على نعمة سلفت من هذا    واه لل تق
 . فتأمل؟  ثوابه  نيلو   -تعاىل   - الغري له  وإمنا يفعل ما يفعل من أجل رضا هللا 

ومنظمات المجتمع    الخيرية،وقد بان في الدراسية تقرير تأصيل عمل الجمعيات  -2
وكفالة    فيماالمدني   رعاية  من  به  للفقراء   اليتامى،تقوم  الدورية  اإلعانات  وتقديم 

الكوارث    واألرامل،والمساكين   به    والنوازل،وفي حاالت  تقوم  الذي  الدور  وتأصيل 
الوزارة المعنية بهذا الشأن المعروفة على سبيل المثال بــــــ وزارة التضامن االجتماعي  

المملكة العربية السعودية بـــــــــــــ وزارة العمل والتنمية    العربية وفيفي جهورية مصر  
 االجتماعية  

فذلك الذي   بالدين،أيت الذي يكذب  أر   "  يقول الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى:
قين بالدين على إغاثة   )وفيه  "  وال يحض على طعام المسكين  اليتيم،يدع   حثٌّ للمصدِّّ

الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم، وهي طريقة الجمعيات الخيرية، فأصلها ثابت في 
 اآلية(.الكتاب بهذه 
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 التوصيات 
مؤسسات المجتمع المدني في مجال توصي الدراسة بضرورة تقنين وتفعيل دور   .1

التكافل االجتماعي وحث كل الجمعيات تحت إشراف األجهزة الرقابية في الدولة 
 على القيام بأنشطة الدعم والتكافل المجتمعي. 

قيام وزارة األوقاف واألزهر الشريف بزيادة دعم مجاالت البر واإلحسان وغيرها   .2
 من صور التكافل االجتماعي داخل المجتمع.  

تفعيل دور الخدمة والمسؤولية المجتمعية في الجامعات المصرية وجامعة األزهر   .3
 الشريف 

بشكل   .4 تساهم  وربح؛  عائد  ذات  في عمل مشروعات  األوقاف  أموال  استثمار 
كبير في الصرف واإلنفاق في شتى وجوه اإلنفاق، وتعمل على إيجاد ما يعرف 

 حاليًا بــــ التنمية المستدامة. 

   وصحبه  آلهوبارك على سيدنا محمد وعلى  وسلم وصلِّّ اللهم الموفق، وهللا تعالى
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 والمراجع   المصادر فهرس

 والدين، الماورديأدب الدنيا   .1
 ، الدامغاني إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم .2
 األندلسي البحر المحيط، أبو حيان .3
 التحرير والتنوير، ابن عاشور .4
     محمد سيد طنطاوي التفسير الوسيط،  .5
 ، أبو زهرة التكافل االجتماعي في اإلسالم .6
 التوقيف على مهمات التعريف، المناوي  .7
   الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي .8
 الفقه على المذاهب األربعة، عبد الرحمن الجزيري  .9

 ، الطبراني الكبيرالمعجم  .10
   ين المطرزي أبو الفتح ناصر الد   المعرب،المغرب في ترتيب  .11
 شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي   المنهاج في  .12
في   .13 االقتصادي  من    اإلسالم،النظام  التدريس  أ مجموعة  هيئة  عضاء 

 بجامعة الملك سعود 
 النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير  .14
 ، أبو السعود العمادي تفسير أبو السعود  .15
 القرآن العظيم، ابن كثيرتفسير  .16
 القرطبي تفسير  .17
 تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي  .18
 تفسير المنار، السيد محمد رشيد رضا .19
 تفسير جزء عم، محمد عبده  .20
 ، الطبري جامع البيان في تأويل آي القرآن .21
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 زاد المسير، ابن الجوزي  .22
 ني ابن ماجه القزوي   ماجة، سنن ابن   .23
 سنن الترمذي، الترمذي .24
 محمد بن إسماعيل البخاري   البخاري، صحيح            .25
 صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج   .26
 ابن حجر العسقالني  البخاري،فتح الباري بشرح صحيح  .27
 مجمع الزوائد، الهيثمي  .28
 مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي  .29
 معالم التنزيل، البغوي  .30
 معاني القرآن، الزجاج  .31
 بن فارس  ا   اللغة، معجم مقاييس   .32
 ب األصفهاني مفردات غريب القرآن، الراغ  .33
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 بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور
  



550 
 

 )ملخص البحث( 
ــخر له كّرم هللا عز وجل آدم  ــتخالفه في األرض هو وذريته، فســــــــــ باســــــــــ

الكون بمــا فيــه؛ ليتمكن من أداء حق األمــانــة التي تكفــل بحملهــا، لــذا فقــد  
جاءت التشريعات السماوية لتبين للناس المقاصد الكلية التي تحفظ على كل  

 شخص في الكون نفسه وعقله وعرضه وماله ودينه.
المجتمع، فقــد كلفــه الشــــــــــــــرع ولمــا كــان الفرد هو اللبنــة األولى في بنــاء  

بالحفاظ على نفســـــه ومقدراته دون المســـــاس بمقدرات أفراد مجتمعه، فوضـــــع 
رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم القاعدة الكلية الكبرى )ال ضـرر وال ضـرار(،  
حيث إن اإلنسـان بطبعه متطلع المتالك األشـياء كلها وبذلها لنفسـه هو دون  

ــعاره بال ــه وتجاه من يعول، ثم  غيره، فكان ال بد من إشـــــ ــؤولية تجاه نفســـــ مســـــ
 تجاه المجتمع بأكمله بحسب ما مكّنه هللا عز وجل فيه من مسؤوليات.

والهـدف من هـذ البحـث هو إبراز األســــــــــــــس األخالقيـة التي حـث عليهـا  
َعْبدِّ  النبي صـــلى هللا عليه وســـلم لتحقيق التنمية المســـتدامة من خالل حديث  

َي هللُا َعنْ بن عمر  هللاِّ   لََّم َقاَل:  َرضـــِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـَ وَل هللاِّ صـــَ ك لُّك م   ُه: َأنَّ َرســـُ
وٌل   ؤ  َِمير  اَلِذي َعَلى الَناِس َراٍع َوه َو َمســـــــــ  وٌل َعن  َرِعَيِتِه، َفاأل  ؤ  َراٍع َفَمســـــــــ 

، َوال َمر أَ  م  ه  وٌل َعن  ؤ  ــ  ِتِه َوه َو َمســ ل  َراٍع َعَلى َأه ِل َبي  ، َوالَرج  م  ه  ة  َراِعَيٌة َعَلى  َعن 
ِدِه َوه َو   يِ  ــَ د  َراٍع َعَلى َماِل ســـ َعب  ، َوال  م  ه  وَلٌة َعن  ؤ  ــ  ِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمســـ ِت َبع  َبي 

وٌل َعن  َرِعَيِتِه. ؤ  لُّك م  َمس  ه ، َأاَل َفك لُّك م  َراٍع َوك  وٌل َعن  ؤ   َمس 
ايـــة الفرد  حيـــث إن هـــذا الحـــديـــث من األحـــاديـــث الكليـــة التي تحقق حمـــ 

ــاديا؛ فقد جعل كل فرد من أفراد   ــئت قل اقتصــــــــــ أخالقيا واجتماعيا، وإن شــــــــــ
المجتمع تحت المسـؤولية التي تحقق أهداف التنمية المسـتدامة، والتي بدورها  
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ــد الكليـــة التي تحفظ لألفراد والجمـــاعـــات حيـــاة كريمـــة في   تحقق المقـــاصــــــــــــــ
 حاضرهم ومستقبلهم.

ــنة النبوية ــتدامة، كلكم راع،  الكلمات المفتاحية: الســـــ ، التنمية، المســـــ
 مسؤول.
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 مقدمة 
الحمد هلل الذي خلق اإلنســــــــــان، علمه البيان، وأمره بالعدل واإلحســــــــــان،  

 وسخر له جميع خلقه ليقيم الوزن بالقسط وال يخسر الميزان.
ــيال، فجعله في  الحمد هلل الذي كرم بني آدم على كثير ممن خلق تفضـــــــــ

ــماء كلها، وعرض عليه األمانة فحملها، فتولى  األرض خليفة، وعلمه   األســــــــــ
مســــــــــــــؤولـية عمـارة األرض وإحـيائهـا، والحـفاظ على مـقدراتهـا وما تحمـله فوقهـا 

 وبين أحشائها.
 أما بعد،

تحديات كبيرة على جميع    -اآلن-فإن العالم العربي واإلســـــــــالمي يواجه  
لذا فقد األصــــــــــــــعدة؛ نظرا لســــــــــــــرعة التطور في المجاالت المختلفة للحياة، و 

ــتدامة التي تحفظ   وضـــــــــعت الدولة المصـــــــــرية مخططا لتحقيق التنمية المســـــــ
 مقدرات األفراد والجماعات حاضرا ومستقبال.

في الكتاب -والحق أن الشـريعة اإلسـالمية قد حوت كثيًرا من النصـوص  
تهدف إلى وضـع القواعد الكلية وما يتفرع عنها من تشـريعات يجب   -والسـنة

طات الدولة، وما تتطلع إليه من االرتقاء بمسـتوى الفرد تطبيقها لتحقيق مخط
 أخالقيا واجتماعيا واقتصاديا

والتي   ،(٢٠٣٠رؤية مصــــــــــــــر  )وقد جاءت فكرة هذا البحث انطالقا من  
البعد االقتصــــــــــادي، والبعد    :تعكس األبعاد الثالثة للتنمية المســــــــــتدامة، وهي

 .االجتماعي، والبعد البيئي
على االرتقـاء بجودة حيـاة المواطن   (٢٠٣٠رؤيـة مصــــــــــــــر  )وقـد ركزت  

وذلك من   ،وتحســـــين مســـــتوى معيشـــــته في مختلف نواحي الحياة ،المصـــــري 
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ومشــــــــاركة    ،خالل التأكيد على ترســــــــيخ مبادئ العدالة واالندماج االجتماعي
 ة السياسية واالجتماعية.  كافة المواطنين في الحيا

احتوائي،  و يأتي ذلك جنبـًا إلى جـنب مع تحقيق نمو اقتصــــــــــــــادي مرتفع،  
ومســــــتدام، وتعزيز االســــــتثمار في البشــــــر وبناء قدراتهم اإلبداعية من خالل  

 .(1)الحث على زيادة المعرفة واالبتكار والبحث العلمي في كافة المجاالت
الذي تدور حوله محاور هذا   ولهذا يمكن القول بأن الهدف األســـــــــاســـــــــي

ــلى هللا عليه    ،البحث هو إبراز األســــــس األخالقية التي حث عليها النبي صــــ
وســــــــــــــلم قوال وفعال وتقريرا، والتي تجعـــل كـــل فرد من أفراد المجتمع تحـــت  
ــتدامة، والتي بدورها   ــؤولية األخالقية التي تحقق أهداف التنمية المســـــــــ المســـــــــ
ــد الكليـــة التي تحفظ لألفراد والجمـــاعـــات حيـــاة كريمـــة في   تحقق المقـــاصــــــــــــــ

 ضرهم ومستقبلهم.حا
)تحقيق التنمية المســتدامة في ضــوء حديث "كلكم فكان البحث بعنوان  

 (.راع وكلكم مسؤول"
ــابقة في عنوان  الدراســـات الســـابقة:  ــات ســ لم تقف الباحثة على دراســ

 هذا البحث.
 

 

  2030موقع رئاسة الجمهورية، رؤية مصر  (1)
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8

-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
0302/  

https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
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 إشكالية البحث وأهميته:
إن ُبعد اإلنســـــــــان عن المنهج القويم الذي جاءت به الرســـــــــل جعله يبعد  

الهــدف األول لوجوده في هــذه األرض وهو كونــه خليفــة هللا عز وجــل  عن  
فيها، ومن ثمَّ فهو مسـؤول عن اسـتدامة سـبل الحياة بالطريقة التي تضـمن له 
ولألجيـال القـادمـة حيـاة كريمـة، وتظهر هنـا أهميـة البحـث في العودة بـاألفراد 
والمجتمعـات لنصــــــــــــــوص الشــــــــــــــريعـة اإلســــــــــــــالمـية التي تنمي ـلديهم الجـاـنب  
األخالقي الذي يعزز الشـعور بالمسـؤولية، وأن كل فرد مسـؤول عما اسـترعاه  

 هللا عز وجل.
 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
بيان منهج الســنة في تحقيق التنمية المســتدامة، ومواكبة العصــر وما   -

ــة   ــاـلجـــــ ومـعـــــ ــة،  اـلمـخــتـلفـــــ ــاالت  اـلمـجـــــ ـفي  ـتطـورات  مـن  اـلمـجــتمـع  عــلى  ـيطـرأ 
 االنحرافات األخالقية لتحقيق الخير لإلنسانية.

بيان مسـؤولية الحاكم والرجل والمرأة في تحقيق الرعاية الشـاملة ألفراد  -
 المجتمع.

 إبراز أهمية المرأة ودورها في تربية النشء على الشعور بالمسؤولية. -
 اعتمد البحث على المنهج االستقرائي االستنباطي.منهج البحث: 

 خطة البحث
 مل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وتوصيات، كما يلي:اشت 

 المقدمة: وفيها إشكالية البحث وأهداف الدراسة والمنهج وخطة البحث.
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 المبحث األول: تحديد مفاهيم بعض المصطلحات الواردة في البحث.
 المطلب األول: التنمية المستدامة: مفهومها وأهدافها، ومبادؤها.

 الثاني: تعريف الرعاية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة.المطلب 
 المطلب الثالث: تعريف المسؤولية ودورها في تفعيل التنمية المستدامة.

المبحث الثاني: منهج الســـــــــــنة في بيان مســـــــــــؤولية )فئات المجتمع( في 
 تفعيل التنمية المستدامة.

ــؤولية الحاك ــنة في بيان مسـ م في تفعيل التنمية  المطلب األول: منهج السـ
 المستدامة.

المطلب الثاني: منهج السـنة في بيان مسـؤولية الرجل في تحقيق الرعاية  
 الشاملة لمن يعول.

المطلب الثالث: منهج الســنة في بيان مســؤولية المرأة في ضــمان تحقيق  
 التنمية المستدامة.

ــؤولية عموم األفراد في تفع ــنة في بيان مســــ يل  المطلب الرابع: منهج الســــ
 التنمية المستدامة.

 الخاتمة والتوصيات
 فهرست المصادر والمراجع
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 المبحث األول 
 تحديد مفاهيم بعض المصطلحات الواردة في البحث

 المطلب األول 
 ( مفهومها وأهدافها)التنمية المستدامة 

 تعريف التنمية المستدامة
ــة: ــة لغ يُم    التنمي النُّوُن َواْلمِّ ــارس: )َنَمى(  ــال ابن فـ قـ ــاع،  ــادة واالرتفـ الزيـ

اُل َيْنمِّي:   اَدٍة. َوَنَمى اْلمـَ اٍع َوزِّيـَ ٌد يـَُدلُّ َعَلى اْرتِّفـَ ٌل َواحـِّ َواْلَحْرُف اْلُمْعتـَلُّ َأصـــــــــــــــْ
 .(2)، ونمى: إِّذا ارتفع(1)َزادَ 

ُكونِّ   االســـــــتدامة لغة: ــُّ ٌد َيُدلُّ َعَلى الســـــــــ ٌل َواحِّ ــْ يُم َأصـــــــــ اُل َواْلَواُو َواْلمِّ الدَّ
َكنَ  ْيُء َيُدوُم، إَِّذا سـَ ، والُمداَوَمُة على األمر: المواَظبة  (3)َواللُُّزومِّ. ُيَقاُل َداَم الشـَّ

ولِّ َّللاَِّّ (4)عليه ــُ ئَِّلْت َعْن َعَملِّ َرسـ ــُ َي َّللاَُّ َعْنَها( سـ ــِّ َة )َرضـ ــَ لَّى  ، وعن َعائِّشـ ــَ  صـ
يَمًة« لََّم، َفَقاَلْت: »َكاَن َعَمُلُه دِّ ، َأْي َدائًِّما. َواْلَمْعَنى َأنَُّه  (5)َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوآلِّهِّ َوســــــــــــَ

 

 (.479/ 5مقاييس اللغة: نمو ) (1)
 (.6760/ 10م ودواء كالم العرب من الكلوم: )شمس العلو  (2)
 (.315/ 2مقاييس اللغة: دوم ) (3)
 (.1923/ 5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: دوم ) (4)
/ 3أخرجه الشــــــــيخان: البخاري، كتاب الصــــــــوم، باب هل يخص شــــــــيئا من األيام ) (5)

يلَ 1987( ح)42 ائِّمِّ  (، ومســلم، كتاب صــالة المســافرين وقصــرها، َباُب َفضــِّ ةِّ اْلَعَملِّ الدَّ
ْن قَِّيامِّ اللَّْيلِّ َوَغْيرِّهِّ ) َي َّللاَُّ َعْنَها:  783( ح)541/ 1مِّ ــِّ َة َرضــــ ــَ ( َعْن َعْلَقَمَة، ُقْلُت لَِّعائِّشــــ

ْيًئا؟ َقاَلْت: " اَل، َكاَن   ــَ َن اأَليَّامِّ شـــ لََّم، َيْخَتصُّ مِّ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـ ــَ وُل َّللاَِّّ صـــ َهْل َكاَن َرســـــُ
يُق« لفظ البخاري.َعَملُ  ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيطِّ يُق َما َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَمًة، َوَأيُُّكْم ُيطِّ  ُه دِّ
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َذلِـَّك فِّي   . َتْعنِّي ـبِّ لُّ اَن اَل ُيخـِّ َواٌء َقلـََّل، َأْو َكثََّر، َوَلكِّنـَُّه كـَ هِّ، ســــــــــــــَ اَن يَـُدوُم َعَليـْ كـَ
َباَدتِّهِّ َصلَّى َّللاَُّ    .(1)َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ عِّ

ــتدامة  وعليه يمكن تعريف االســــتمرار في التخطيط    :بأنها  التنمية المسـ
 .الرتفاع المستوى المعيشي للفرد اقتصاديا واجتماعيا وأخالقيا

 التنمية المستدامة واألمم المتحدة: 
ــام ) ــة في 1972في عـ ــة البشــــــــــــــريـ ــدولي األول للبيئـ الـ ــد المؤتمر  م( عقـ

ــتوكهولم   ــايا البيئة. وكان من أهم  سـ ــكل خاص قضـ ــويد؛ والذي تناول بشـ بالسـ
 . UNEP)(2))إنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة    نتائج المؤتمر:

 

 (.316/ 2مقاييس اللغة: دوم ) (1)
(2) (United Nations Environment Programme)  برنامج األمم المتحدة(

الرائدة التي تحدد جدول األعمال البيئي العالمي،  للبيئة( هو السلطة البيئية العالمية 
ويعزز التنفيذ المتسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة األمم المتحدة، 

 .ويعمل كمدافع رسمي عن البيئة العالمية
n-https://www.unep.org/ar/nbdht-المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة  

-llbyyt-almthdt-alamm-ml-yd-llbyyt/lmadha-almthdt-alamm
hmam   

https://www.unep.org/ar/nbdht-n-alamm-almthdt-llbyyt/lmadha-yd-ml-alamm-almthdt-llbyyt-mhma
https://www.unep.org/ar/nbdht-n-alamm-almthdt-llbyyt/lmadha-yd-ml-alamm-almthdt-llbyyt-mhma
https://www.unep.org/ar/nbdht-n-alamm-almthdt-llbyyt/lmadha-yd-ml-alamm-almthdt-llbyyt-mhma
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م( أنشــــــــــــــــأت الجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة اللجنــة 1983وفي عــام )
ــم   (،WCED(1)العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، ) والتي عرفت فيما بعد باسـ

 (.Brundtland(2))لجنة  
(  Brundtland Report(3))م( قامت اللجنة بنشـــــــــــر  1987وفي عام )

تحــت عنوان مســــــــــــــتقبلنــا المشــــــــــــــترك، وبنــت على مــا تم إنجــازه في مؤتمر  
ســــــــــــــتوكهولم، وقدمت واحدا من أهم تعريـفات التنمـية المســـــــــــــــتدامة: »التنمـية  

 

(1) World Commission on Environment and Development)   اللجنة(
لألمم المتحدة للتداول بشأن  وهي وكالة تابعة  والتنمية(العالمية للبيئة 
 .للحفاظ على البيئة العالمية االستراتيجيات 

 (Mimirموسوعة اللغة العربية )المصدر: 
https://mimirbook.com/ar/c1ed98d68bf   

لجنة بروندتالند توحيد البلدان لمتابعة التنمية المستدامة مًعا. حيث  كانت مهمة (2)
خافيير بيريز دي كوييار، غرو هارلم برونتالند رئيسًة  األمين العام لألمم المتحدة عّين

 .1983لّلجنة، في ديسمبر عام 
المصدر: ويكيبديا، لجنة  

   /Brundtland_Commissionhttps://ar.isecosmetic.com/wikiبروندتالند 
نشرته األمم المتحدة في  ،المعروف أيًضا باسم تقرير بروندتالند  ،مستقبلنا المشترك (3)

من خالل مطبعة جامعة أكسفورد. كان هذا المنشور تقديرًا لدور جرو   1987أكتوبر 
كرئيس للجنة العالمية المعنية بالبيئة  ،رئيس الوزراء النرويجي السابق ،هارلم برونتالند 

 .مةوالتنمية. كانت أهدافه تعددية وترابط األمم في البحث عن طريق التنمية المستدا
  (wikipedia.org) ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  -مستقبلنا المشترك المصدر: 

https://mimirbook.com/ar/78b6b76c501
https://mimirbook.com/ar/c1ed98d68bf
https://mimirbook.com/ar/c1ed98d68bf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.isecosmetic.com/wiki/Brundtland_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future
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ــر دون اإل ــتدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضـ ــرار بقدرات  المسـ ضـ
 .(1)األجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم«

 :التنمية المستدامةأهداف 
أهداف التنمية المســـتدامة، والمعروفة كذلك باســـم األهداف العالمية، هي  
دعوة عـالميـة للعمـل من أجـل القضـــــــــــــــاء على الفقر وحمـايـة كوكـب األرض  

  .وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار
وقد اشــتمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول العالم على ســبعة عشــر 

ــاء التام على الجوع، الصــــحة الجيدة   هدفا، ــاء على الفقر، القضــ منها: القضــ
 لخ.إوالرفاه، التعليم الجيد....

وتســـــتند هذه األهداف الســـــبعة عشـــــر إلى ما تم إحرازه من نجاحات في 
ــمل كذلك  2015 –م  2000تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ) م(، كما تشـــــــــ

ــا ــادـية، وتعزيز  مجـاالت جـدـيدة مـثل تغير المـناخ، وعـدم المســــــــــــ واة االقتصــــــــــــ
 (2).االبتكار، واالستهالك المستدام، والسالم، والعدالة، ضمن أولويات أخرى 

ــتندت ) ــر  وقد اســـــــ ــتدامة  ) ٢٠٣٠رؤية مصـــــــ على مبادئ "التنمية المســـــــ
  م٢٠١٦أطلقـت في فبراير    ولـذلـكالشــــــــــــــاملـة" و"التنميـة اإلقليميـة المتوازنـة"،  

 

 .13، ص 12ص جامعة قطر ، سالم ناشي، كلية اإلدارة واالقتصاد  (1)
 /https://www.undp.orgبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر  (2)

الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة:  ويـــــــراجـــــــع:   مصـــــــــــــــــــــر  لـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة  الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة  وزارة  مـــــــوقـــــــع 
-https://www.eeaa.gov.eg/ar

eg/%d8 %a7%d9%84%d8%b1 %d8 %a6 %d9 %8a%d8%b3%d9%
8a%d8%a9.aspx 

https://www.undp.org/
https://www.undp.org/
https://www.undp.org/
https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
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الخطـة االســــــــــــــتراتيجيـة طويلـة المـدى للـدولـة لتحقيق مبـادئ وأهـداف التنميـة  
ــتدامة في كل المجاالت، وتوطينها بأجهزة الدولة المصــــــــرية المختلفة   ، المســــــ

ــادي، والبعد  تعكس األبعاد الثالثة هي  و  ــتدامة: البعد االقتصــــــــــ للتنمية المســــــــــ
 .(1)االجتماعي، والبعد البيئي

 
 
 

 

وتحسين  على االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري   ٢٠٣٠تركز رؤية مصر  (1)
مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خالل التأكيد على ترسيخ مبادئ 

العدالة واالندماج االجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية  
واالجتماعية. يأتي ذلك جنًبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي  

بناء قدراتهم اإلبداعية من خالل الحث على  ومستدام وتعزيز االستثمار في البشر و 
زيادة المعرفة واالبتكار والبحث العلمي في كافة المجاالت. وتعطي رؤية مصر  

أهمية لمواجهة اآلثار المترتبة على التغيرات المناخية من خالل وجود نظام   ٢٠٣٠
كما  بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. 

تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خالل اإلصالح اإلداري  
وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين اإلدارات المحلية. وتأتي كل هذه 

األهداف المرجوة في إطار ضمان السالم واألمن المصري وتعزيز الريادة المصرية 
 .إقليمًيا ودولًيا

https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8 %Bالمصدر:
1%D/8%B1%D8%A4%D9 %8A%D8%A9-

%D9 %85%D8%B5 %D8%B1-2030 / 

https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
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 المطلب الثاني 
 تعريف الرعاية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة

 :تعريف الرعاية
ا    الرعـايـة لغـة: ُدُهمــَ : َأحــَ اَلنِّ لُّ َأصــــــــــــــْ )َرَعى( الرَّاُء َواْلَعْيُن َواْلَحْرُف اْلُمْعتــَ

ْيَء، َرَقْبُتُه; َوَرَعْيُتُه، إَِّذا  ــَّ ُل َرَعْيُت الشـــــــ ْفُظ، َواآْلَخُر الرُُّجوُع. َفاأْلَوَّ اْلُمَراَقَبُة َواْلحِّ
اُء،   ــَ الرِّعــ يُع  َواْلَجمِّ اْلَوالِّي،  ي:  َوالرَّاعِّ ُه.  ــَ ٌر،  اَلَحْظتــ ادِّ ــَ نــ اٍل  ــَ فِّعــ َعَلى  َجْمٌع  َوُهَو 

يرُ  ــِّ ا. َوَراَعْيُت ]اأْلَْمَر[: َنَظْرُت إِّاَلَم َيصــــ ــً يُث »ُكلُُّكم  (1)َوُرَعاٌة َأْيضــــ ْنُه اْلَحدِّ . َومِّ
ي  ْفُظ الرَّاعِّ َله حِّ مِّ ــَ َيُة ُكلُّ َمْن شــــــ ُئوٌل« َأْي حافٌِّظ ُمْؤَتَمٌن. والرَّعِّ ــْ َراٍع وُكلُّكم َمســــــ

 .(2)وَنَظُره
حفظ اإلنســــــــــــــان نفســــــــــــــه ومن يعول،    لمراد ـبالرعـاـية في هـذا البحـث:وا

ومراقبتــه لرعيتــه وحســــــــــــــن التعهــد والمالحظــة ألحوالهم. فــالراعي ههنــا "هو  
الحافظ المؤتمن على ما يليه أمرهم، الملتزم صـــــــــــــالح ما اؤتمن على حفظه  

 .(3)فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه"
 :امةمية المستدأهمية الرعاية في تحقيق التن

تتضـح العالقة بين الرعاية والتنمية المسـتدامة ببيان أن اللبنة األولى في 
تحقيق التنمية المســـــــــــتدامة هي بناء األشـــــــــــخاص أخالقيا وتوفير متطلباتهم  
ماديا حتى ال يكون هناك مســــاس بمقدرات األجيال القادمة، وهذا هو أصــــل 

 

 . (408/  2مقاييس اللغة: رعي ) (1)
 . (236/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر: ) (2)
 . (112/  13(، فتح الباري البن حجر: )2/  3يراجع: معالم السنن للخطابي: ) (3)
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قال: "أصــــــــل الرعاية فم الخطابي  الرعاية المذكورة في الحديث كما بينه اإلما
في الكالم حفظ الشــيء، وحســن التعهد له، وقد اشــترك هؤالء المذكورون في  
التســمية، وجرى االســم عليهم على ســبيل التســوية ومعانيهم في ذلك مختلفة،  

من ورائهم وإقامة الحدود    والحيطةفأما رعاية اإلمام فإنها والية أمور الرعية، 
ــة ألمرهم   ــياســــــــــ واألحكام فيهم. وأما رعاية الرجل أهله: فالقيام عليهم، والســــــــــ
ــن   ــرة، وأما رعاية المرأة في بيت زوجها: فحسـ وتوفيتهم الحق في النفقة والعشـ
ـــياـفه وخـدمـه،   الـتدبير في أمر بيـته والتعهـد لمن تحـت ـيدهـا من عـياـله وأضــــــــــــ

ه من مال ســيده والنصــيحة له فيه، والقيام بما  ورعاية الخادم: حفظ ما في يد
، وقال: "الراعي ههنا الحافظ المؤتمن على ما  (1)اســـــتكفاه من شـــــغل وخدمة 

ل إليهم منه أو  كِّ يليه يأمرهم بالنصـــيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا فيما وُ 
 .(2)وأخبر أنهم مسؤولون عنه ومؤاخذون به"  ،يضيعوا

 المطلب الثالث
 تعريف المسؤولية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

  تعريف المسؤولية:
من ســأل، فهو مســؤول، وهو الشــخص المنوط به عمل تقع عليه تبعته،  
واالسـم مسـؤولية. وهي بوجه عام حال أو صـفة من يسـأل عن أمر تقع عليه  

،  تبعته، وتطلق )أخالقيا( على التزام الشــخص بما يصــدر عنه قوال أو عمال

 

 . (580  -579/ 1أعالم الحديث )شرح صحيح البخاري(: ) (1)
 . (2/ 3معالم السنن: )  (2)



563 
 

وتطلق )قـــانونـــا( على االلتزام بـــإصــــــــــــــالح الخطـــأ الواقع على الغير طبقـــا  
 .(1)للقانون 

ملكة في النفس تحمل صاحبها على  والمراد بالمسؤولية في هذا البحث
القـيام ـبأداء التكليـفات المنوطـة ـبه على الوجـه األكمـل، وتحمـله لتبعـاتهـا دينـيا  
ــبه على   وأخالقيا واجتماعيا، فهي عالقة مزدوجة بين الفرد وبين من يحاســــــــــ

 التزامه بأداء مسؤوليته.
 دور المسؤولية في تحقيق التنمية المستدامة

نها جزء من التكوين اإلنساني، فاإلنسان بطبيعته  األصل في المسؤولية أ
ا  لــديــه اســــــــــــــتعــداد فطري لتحملهــا، وهو مــا دل عليــه قول هللا عز وجــل   إِّنــَّ
َفْقَن  ْلَنَها َوَأشــــْ َبالِّ َفَأَبْيَن َأْن َيْحمِّ َماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َواْلجِّ َنا اأْلََماَنَة َعَلى الســــَّ َعَرضــــْ

انُ  ــَ ْنســـــــــــ ْنَها َوَحَمَلَها اإْلِّ [ واألمانة هنا  72إِّنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل{ ]األحزاب:    مِّ
أعم من أن تكون دينية، فيجب أن يتربى اإلنســــــــــان على تحمل المســــــــــؤولية  
ــتخالف الحقيقي في األرض المتمثل في إعمارها  بجوانبها كافة ليحقق االســـــــ
وإحيائها على مر العصــور حتى يقضــي هللا أمره، وهذا هو الغرض من فكرة 

تنمية المسـتدامة الذي يقوم على الحفاظ على عمارة األرض وعدم المسـاس  ال
 بما يجعلها صالحة مستقبال لحياة اإلنسان حياة كريمة.

ولتحقيق الغـايـة الســـــــــــــــابقـة كـان ال بـد من تكـاتف الجميع كـل في دائرتـه  
َألَ وجد  للقيام بالمهام المنوطة به مع تحمله تبعة التقصــير إن  نَُّهْم   َفَوَربَِّك َلَنســْ

يَن ) م النبي صـلى  93،  92]الحجر:    ( َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلوَن{92َأْجَمعِّ [ ولذا قسـّ

 

 .(425( معجم لغة الفقهاء: )ص: 411 /1يراجع: المعجم الوسيط: سأل ) (1)
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هللا عليه وسـلم المسـؤولية على جميع أفراد المجتمع فقال "أال كلكم راع وكلكم  
لَّى هللُا  و ،  "مســـــــؤول عن رعيته وُل َّللاَِّّ صـــــــَ يِّّ ْبنِّ َحاتٍِّم، َقاَل: َقاَل َرســـــــُ َعْن َعدِّ

لََّم: َعَلْيهِّ  ــَ ُيَكلُِّمُه َربُُّه َلْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه ُتْرُجَماٌن، َفَيْنُظُر  " َوســــ ــَ ْنُكْم َأَحٌد إِّالَّ ســــ َما مِّ
ا  ُه َفاَل َيَرى إِّالَّ مـَ ـنْ َأَم مِّ ــْ ْن َعَملِـّهِّ، َوَيْنُظُر َأشــــــــــــ َم مِّ ا ـقَدَّ ُه َفاَل َيَرى إِّالَّ مـَ ـنْ َأْيَمَن مِّ

َم، َوَيْنُظُر َبْيَن َيدَ  قِّّ  َقدَّ هِّ، َفاتَُّقوا النَّاَر َوَلْو بِّشـــــــــــــِّ ْيهِّ َفاَل َيَرى إِّالَّ النَّاَر تِّْلَقاَء َوْجهِّ
 .(1)َتْمَرٍة"

  

 

أخرجه الشيخان: البخاري، كتاب التوحيد، َباُب َكاَلمِّ الرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم القَِّياَمةِّ   (1)
(. ومسلم، كتاب الزكاة، َباُب اْلَحثِّّ َعَلى 7512( ح)148/  9َمَع اأَلْنبَِّياءِّ َوَغْيرِّهِّْم )
قِّّ َتْمرَ  َدَقةِّ َوَلْو بِّشِّ َجاٌب مَِّن النَّارِّ )الصَّ  (. 1016( ح)703/  2ٍة، َأْو َكلَِّمٍة َطيَِّّبٍة َوَأنََّها حِّ
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 الثاني المبحث 
في تفعيل   فئات المجتمعمنهج السنة في بيان مسؤولية 

 التنمية المستدامة 
ــر ــتدامة في مصـــ ــتعراض أهداف أجندة التنمية المســـ نجد   (1)باســـ

أنه ما من هدف إال وقد تضــــــمنته نصــــــوص الشــــــريعة اإلســــــالمية،  
 .ووضعت األسس الالزمة لتحقيقه

القـــاعـــدة الكبرى التي تنبني عليهـــا فكرة هـــذا البحـــث هي إعـــادة توجيـــه  و 
ــار يتمثل في   ــتدامة، وهذ المسـ ــحيح لبناء التنمية المسـ ــار الصـ ــلة للمسـ البوصـ

نع التنمية، كما فعل النبي  صـــــنع إنســـــان فّعال يتكون منه مجتمع كامل يصـــــ 
 صلى هللا عليه وسلم.

 

جودة  ) الهدف األولوضعت مصر ثمانية أهداف في أجندتها للتنمية المستدامة:  (1)
الهدف  .االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته (:الحياة
  الهدف الثالث . : العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة(عدالة واندماج)  الثاني

المعرفة ( معرفة وابتكار)  الهدف الرابع. : اقتصاد تنافسي ومتنوع(اقتصاد قوي )
: نظام بيئي متكامل  (دامة البيئيةاالست) الهدف الخامس. واالبتكار والبحث العلمي

الهدف  . : حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع(الحوكمة) الهدف السادس. ومستدام
: تعزيز الريادة (المكانة الريادية) الهدف الثامن. السالم واألمن المصري : السابع

 .المصرية
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8 %Bالمصدر:

1%D/8%B1%D8%A4%D9 %8A%D8%A9-
%D9 %85%D8%B5 %D8%B1-2030 / 

https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
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وترجع فاعلية الفرد المســــلم إلى األســــس التي وضــــع لبنتها األولى النبي  
صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم اعتمادا على المنهج الرباني الذي يدل عليه قول هللا  

ْأُمُروَن   اسِّ تـــَ ْت لِّلنـــَّ ٍة ُأْخرِّجـــَ اْلَمْعُروفِّ َوَتْنَهْوَن َعنِّ  عز وجـــل  ُكْنُتْم َخْيَر ُأمـــَّ بـــِّ
ُنوَن ـبِّاهللَِّّ { ]آل عمران:   ــّ ،  [110اْلُمْنَكرِّ َوُتْؤمِّ ل هللا  فكـأن الخيرـية التي فضــــــــــــ

ــتطيع أن يبني   ــه حتى يســـــ ــان نفســـــ عز وجل بها األمة تتمثل في بناء اإلنســـــ
لغيره، فكون اإلنسان خليفة هللا في األرض يتوجب عليه أن يكون ذا فاعلية،  

له هللا عز وجل بها على ســائر  ن خاللها قدراته وإمكاناته التي فضــّ يســتغل م
 المخلوقات.

من هنــا كــان على كــل فرد من أفراد المجتمع جزء من التبعــة إن كــان 
هناك تقصــــير في إصــــالح األمة؛ ألن األمة عبارة عن كل فرد من أفرادها؛  

، والنبي  فإن صلح الفرد وأدرك نصيبه من المسؤولية صلحت األمة ال محالة
صلى هللا عليه وسلم يقول "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"، فإذا 
اشـــــــــتد البنيان قويت صـــــــــالبته، وتوافرت دواعي الطمأنينة والســـــــــالم والحياة 
الكريمــة لمن عــاش بــه، وإذا تقــاعس فرد واحــد عن القيــام بــدوره كــان خطره  

ا، وتنصـــرف عنه دواعي  شـــديدا عليه وعلى غيره، فيتهاوى البنيان شـــيئا فشـــيئ 
ــار إليه  الطمأنينة والســـالم والحياة الكريمة، وهذا  ــلى هللا عليه  ما أشـ النبي صـ

حديث النعمان بن بشــــــير رضــــــي هللا عنه، َعنِّ  في التمثيل الوارد في   وســــــلم
ِّ َوالوَ  لََّم َقاَل: " َمَثُل الَقائِّمِّ َعَلى ُحُدودِّ َّللاَّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــــــَ اقِّعِّ فِّيَها،  النَّبِّيِّّ صــــــــَ

َفَلَها،   ُهْم َأســـْ ُهْم أَْعاَلَها َوَبْعضـــُ اَب َبْعضـــُ فِّيَنٍة، َفَأصـــَ َتَهُموا َعَلى ســـَ َكَمَثلِّ َقْوٍم اســـْ
وا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو   َن الَماءِّ َمرُّ َتَقْوا مِّ ــْ َفلَِّها إَِّذا اســ ــْ يَن فِّي َأســ َفَكاَن الَّذِّ
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يبِّ  ــِّ َنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤذِّ َمْن َفْوَقَنا، َفإِّْن َيْتُرُكوُهْم َوَما َأَراُدوا َهَلُكوا  َأنَّا َخَرْقَنا فِّي َنصـــــــ
يًعا " ْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َجمِّ يهِّ يًعا، َوإِّْن َأَخُذوا َعَلى َأْيدِّ  .(1)َجمِّ

قاعدة شــمول المســؤولية    يضــع النبي صــلى هللا عليه وســلم  وهذا ما جعل
 على جميع األفراد.

وتتضـــــــــح هذه القاعدة وضـــــــــوحا بينا في الحديث الذي رواه َعْبد َّللاَِّّ بن   
لََّم َقاَل: »ُكلُُّكْم َراٍع   ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ ول َّللاَِّّ صـ ــُ َي َّللاَُّ َعْنُه: عن َرسـ ــِّ عمر َرضـ

يُر الَـّذِّ  يَّـتِّهِّ، ـفَاأَلمِّ ُئوٌل َعْن َرعِّ ُئوٌل َعْنُهْم،  َفَمســــــــــــــْ ي َعَلى النَـّاسِّ َراٍع َوُهَو َمســــــــــــــْ
َيٌة َعَلى َبْيتِّ َبْعلَِّها   ُئوٌل َعْنُهْم، َوالَمْرأَةُ َراعِّ َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى أَْهلِّ َبْيتِّهِّ َوُهَو َمســــــــْ

ُئو  هِّ َوُهَو َمســــْ يِّّدِّ ُئوَلٌة َعْنُهْم، َوالَعْبُد َراٍع َعَلى َمالِّ ســــَ َي َمســــْ هِّ َوهِّ ٌل َعْنُه، َأاَل  َوَوَلدِّ
يَّتِّهِّ«  .(2)َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرعِّ

 

(. 2493( ح)139/ 3أخرجه البخاري، كتاب الشركة َباٌب: َهْل ُيْقَرُع فِّي القِّْسَمةِّ ) )1)
( ، ( بلفظ 2686( ح) 181/ 3وأخرجه في كتاب الشهادات، َباُب الُقْرَعةِّ فِّي الُمْشكِّاَلتِّ

ِّ، َوالَواقِّعِّ فِّيَها، َمَثُل َقْوٍم اْسَتَهُموا َسفِّ  يَنًة، َفَصاَر َبْعُضُهْم فِّي " َمَثُل الُمْدهِّنِّ فِّي ُحُدودِّ َّللاَّ
يَن فِّي  وَن بِّاْلَماءِّ َعَلى الَّذِّ َأْسَفلَِّها َوَصاَر َبْعُضُهْم فِّي أَْعاَلَها، َفَكاَن الَّذِّي فِّي َأْسَفلَِّها َيُمرُّ

فِّيَنةِّ، َفَأَتْوُه َفَقا ُلوا: َما َلَك، َقاَل:  أَْعاَلَها، َفَتَأذَّْوا بِّهِّ، َفَأَخَذ َفْأًسا َفَجَعَل َيْنُقُر َأْسَفَل السَّ
ْوا َأْنُفَسُهْم، َوإِّْن َترَ  ، َفإِّْن َأَخُذوا َعَلى َيَدْيهِّ َأْنَجْوُه َوَنجَّ َن الَماءِّ ُكوُه َتَأذَّْيُتْم بِّي َواَل ُبدَّ لِّي مِّ

 .أَْهَلُكوُه َوأَْهَلُكوا َأْنُفَسُهْم"
يع الحقوق  هو من يرائي ويض  - بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء -والمدهن 

 . (295/  5وال يغير المنكر. فتح الباري البن حجر )
، َوَقْولِّهِّ:  )2) َيةِّ التََّطاُولِّ َعَلى الرَّقِّيقِّ ، َباُب َكَراهِّ ْتقِّ أخرجه الشيخان: البخاري، كَِّتاب العِّ

( عن نافع عنه بلفظه. وأخرجه في كَِّتاب  2554( ح)150/  3َعْبدِّي َأْو َأَمتِّي )
ْستِّْقَراضِّ َوأَ  هِّ، َواَل َيْعَمُل إِّالَّ  االِّ ، َباٌب الَعْبُد َراٍع فِّي َمالِّ َسيِّّدِّ ُيونِّ َوالَحْجرِّ َوالتَّْفلِّيسِّ َداءِّ الدُّ
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النبي صــــــــــــــلى هللا عليـه وســــــــــــــلم على   نّص وهنـا يجـب التنبيـه على أن  
المذكورين في الحديث ليس الغرض منه حصـــــــر المســـــــؤولية فيهم، فهذا من  

ؤولية تتعدى  باب التمثيل وذكر من يغلب عليهم تحمل المسؤولية، وإال فالمس
هؤالء حتى تســـــــتغرق كل فرد من أفراد المجتمع. قال الكرماني: "والحاصـــــــل 
أن من كان من نظره شــــــــيء فهو مطالب فيه بالعدل والقيام بمصــــــــالحه في  

ــيد وأب وأمثاله   دنياه وآخرته، فإن قلتَ  إن لم يكن إماما وال يكون له أهل وســ
ــدقائه وأصـــــحاب معاشـــــرت  :قلتُ   ؟فعالم رعايته إذا كان    ه، فإن قلتَ على أصـــ
أعضـاؤه وجوارحه وقواه وحواسـه، إذ الراعي   :قلتُ  ؟فمن الرعية  ،كل منا راعيا

أو الخطــاب   ،يكون مرعيــا بــاعتبــار آخر لكونــه مرعيــا لإلمــام وراعيــا ألهلــه
 .(1)خاص بأصحاب التصرفات"

وهنا نســــــــــــتعرض مجموعة من التدابير التشــــــــــــريعية لتحقيق ما يســــــــــــمى  
بــالتنميــة المســــــــــــــتــدامــة، وذلــك بتفعيــل اســــــــــــــتــدامــة المســــــــــــــؤوليــة األخالقيــة،  
واالجتماعية، واإلنســــــــانية، حيث إن الرعاية المنصــــــــوص عليها في الحديث  

 

ِّ، عنه، بلفظ مقارب، وفيه  2409( ح) 120/ 3بِّإِّْذنِّهِّ )  ( من طريق َسالُِّم ْبُن َعْبدِّ َّللاَّ
ِّ َصلَّى هللُا َعلَ  ُب النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ  "َفَسمِّْعُت َهؤاَُلءِّ مِّْن َرُسولِّ َّللاَّ ْيهِّ َوَسلََّم، َوَأْحسِّ

يَّتِّهِّ". وأخرجه مسلم، كتاب  َوَسلََّم َقاَل: »َوالرَُّجُل فِّي َمالِّ َأبِّيهِّ َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرعِّ
، َواْلَحثِّّ َعَلى ، َوُعُقوَبةِّ اْلَجائِّرِّ لِّ َمامِّ اْلَعادِّ يَلةِّ اإْلِّ يَّةِّ،  اإلمارة، َباُب َفضِّ = =    الرِّْفقِّ بِّالرَّعِّ

ْم )  ( من طريق اللَّْيُث، َعْن َنافٍِّع، 1829( ح)1459/ 3َوالنَّْهيِّ َعْن إِّْدَخالِّ اْلَمَشقَّةِّ َعَلْيهِّ
ُئوٌل َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »َأاَل ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمسْ 

يَّتِّهِّ... الحديث بلفظه.  َعْن َرعِّ
 (.193/  24الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )  )1)
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تتمثل في بناء جســـــــر من القيم والمبادئ تحقق رعاية اإلنســـــــان لحق نفســـــــه  
 وحق غيره.

 
 المطلب األول 

 في تحقيق التنمية المستدامة  الحاكم مسؤولية
مســــؤولية الحاكم هي األعظم واألصــــعب في تحقيق التنمية المســــتدامة، 
ألنهـا إنمـا تتحقق بحرصــــــــــــــه على تحقيق التوازن اـلذي يتمـثل في نفع الرعـية  
وإقامة العدل بينهم، واســــــــــــــتجابته لمتطلبات األفراد من ناحية، والحفاظ على  

ــا قويا  مقدرا ــخصـــ ت الدولة لألجيال القادمة من ناحية أخرى، وهذا يتطلب شـــ
زاده هللا عز وجـل بســــــــــــــطـة في العلم والجســــــــــــــم؛ ليتمكن من تحقيق التوازن 

 المشار إليه.
ولذا حذر النبي صلى هللا عليه وسلم من طلب اإلمارة لغير المؤهل لها؛ 

من إقامة العدل  لئال يضـيع حق الرعية بسـبب خيانته وظلمه لهم لعدم تمكنه  
اٍر َنُعوُدُه، َفَدَخَل َعَلْيَنا ُعَبْيُد َّللاَِّّ،  فيهم، ف ــَ ، َقاَل: َأَتْيَنا َمْعقَِّل ْبَن َيسـ نِّ ــَ َعنِّ الَحسـ

لََّم،   لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــَ ولِّ َّللاَِّّ صــــَ ْن َرســــُ ْعُتُه مِّ مِّ يًثا ســــَ ُثَك َحدِّ َفَقاَل َلُه َمْعقٌِّل: ُأَحدِّّ
ْن َوالٍ  َم  َفَقاَل: »َما مِّ يَن، َفَيُموُت َوُهَو َغاشٌّ َلُهْم، إِّالَّ َحرَّ َن الُمْسلِّمِّ يًَّة مِّ  َيلِّي َرعِّ

 .  (1)َّللاَُّ َعَلْيهِّ الَجنََّة«

 

يًَّة َفَلْم َيْنَصْح ) (1) َي َرعِّ / 9أخرجه الشيخان: البخاري، كتاب األحكام، َباُب َمنِّ اْسُتْرعِّ
يَّتِّهِّ  ( بلفظه. ومسلم، كتاب اإليمان، َباُب اْستِّْحَقاقِّ اْلَوالِّي ا7151( ح) 64 ْلَغاشِّ لَِّرعِّ

 ( بلفظ مقارب.142( ح)125/ 1النَّاَر )
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ومن صـــور حرص النبي صـــلى هللا عليه وســـلم على صـــحابته ونصـــحه  
وَل هللاِّ، َأاَل لهم ما حكاه أبو ذر رضـي هللا عنه قال ُلنِّي؟  : ُقْلُت: َيا َرسـُ َتْعمِّ َتسـْ

يٌف، َوإِّنََّها   عِّ ــَ ، إِّنََّك ضــــــــ هِّ َعَلى َمْنكِّبِّي، ُثمَّ َقاَل: »َيا َأَبا َذرٍّ َرَب بَِّيدِّ ــَ َقاَل: َفضــــــــ
ي َعَلْيهِّ   ْزٌي َوَنَداَمٌة، إِّالَّ َمْن َأَخَذَها بَِّحقَِّها، َوَأدَّى الَّذِّ َأَماَنُة، َوإِّنََّها َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ خِّ

 .(1)فِّيَها«
اء على ما ورد في الحديث الســـــابق كان ال بد للنبي صـــــلى هللا عليه وبن 

وســلم من بيان حقيقة اإلمارة، وســبب فتنة البعض بها، بأنها في بادئ أمرها 
تكســب صــاحبها جاها وماال وســلطة، إال أن عاقبتها ربما في الدنيا بعزل أو  

يسترع هللا   حبس أو قتل، وربما في اآلخرة بالسؤال عن حقوق الرعية التي لم
َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َقاَل: »إِّنَُّكْم  عز وجل فيها، ف

َعُة َوبِّْئَستِّ   َماَرةِّ، َوَسَتُكوُن َنَداَمًة َيْوَم القَِّياَمةِّ، َفنِّْعَم الُمْرضِّ َسَتْحرُِّصوَن َعَلى اإلِّ
َمُة«  .(2)الَفاطِّ

اإلمام العادل في تحقيق التنمية المستدامة   ومن صور مؤهالت
 -ما يلي:

 المســــــــــلم   أخيه  نفعبتوجيه المســــــــــلم ل  الحفاظ على تماســــــو المجتمع -
ِّ ْبنِّ  ، فإن لم يكن فيه ضــــرر إياه  والحرص على نفعه َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعْبدِّ َّللاَّ

 

َماَرةِّ بَِّغْيرِّ َضُروَرٍة ) (1) (  1457/  3أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، َباُب َكَراَهةِّ اإْلِّ
 (.1825ح)
َماَرةِّ ) (2) َن الحِّْرصِّ َعَلى اإلِّ (  63/  9أخرجه البخاري، كتاب األحكام، َباُب َما ُيْكَرُه مِّ

  .(7148ح)
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َثُه: َأنَّ  َي َّللاَُّ َعْنُهَما، َأنَُّه َحدَّ َبْيرِّ َرضـــــــِّ َبْيَر  الزُّ َم الزُّ ارِّ َخاصـــــــَ َن اأَلْنصـــــــَ َرُجاًل مِّ
ُقوَن بَِّها النَّْخَل،   َراجِّ الَحرَّةِّ، الَّتِّي َيســـــْ لََّم فِّي شـــــِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــَ ْنَد النَّبِّيِّّ صـــــَ عِّ

ْنَد النَّبِّيِّّ َصلَّ  ، َفَأَبى َعَلْيهِّ؟ َفاْخَتَصَما عِّ : َسرِّحِّ الَماَء َيُمرُّ ى هللُا  َفَقاَل اأَلْنَصارِّيُّ
قِّ َيا ُزَبْيُر، ُثمَّ   : »َأسـْ َبْيرِّ لََّم لِّلزُّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـَ وُل َّللاَِّّ صـَ لََّم، َفَقاَل َرسـُ َعَلْيهِّ َوسـَ
، َفَقاَل: َأْن َكاَن اْبَن َعمَّتَِّك؟   ارِّيُّ َب اأَلْنصـــــــَ لِّ الَماَء إَِّلى َجارَِّك«، َفَغضـــــــِّ َأْرســـــــِّ

  ِّ ولِّ َّللاَّ َن َوْجُه َرســـــــُ قِّ َيا ُزَبْيُر، ُثمَّ  َفَتَلوَّ لََّم، ُثمَّ َقاَل: »اســـــــْ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــــَ صـــــــَ
هِّ  ُب َهذِّ ِّ إِّنِّّي أَلَْحســــــِّ َبْيُر: " َوَّللاَّ «، َفَقاَل الزُّ َع إَِّلى الَجْدرِّ اْحبِّسِّ الَماَء َحتَّى َيْرجِّ

ُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ  َجَر َبْيَنُهْم{  اآلَيَة َنَزَلْت فِّي َذلَِّك:  َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤمِّ ــَ ُموَك فِّيَما شـــ
 (1)[ "65]النساء: 

ــي هللا عنهم( هذا المنهج النبوي في و  ــدون )رضـــــــــ قد اتبع الخلفاء الراشـــــــــ
ــلم عن   ــلحة العامة ومعالجة التفكير االنعزالي الذي يفصــــل المســ إقامة المصــ
  المجتمع ويجعله يفكر في نفســـــــه ومصـــــــلحته فقط بعيدا عن إخوانه، فها هو 

اَك ْبَن َخلِّيَفةَ  حَّ ، َفَأَراَد َأْن َيُمرَّ بِّهِّ    يحكي أنه  الضــَّ َن اْلُعَرْيضِّ اَق َخلِّيًجا َلُه مِّ ســَ
اُك: لَِّم َتْمَنُعنِّي،   حَّ َلَمَة، َفَأَبى ُمَحمٌَّد، َفَقاَل َلُه الضــــــــــَّ ــْ فِّي َأْرضِّ ُمَحمَّدِّ ْبنِّ َمســــــــ

رً  َرُب بِّهِّ َأوَّاًل َوآخِّ رَُّك، َفَأَبى ُمَحمٌَّد، َفَكلََّم فِّيهِّ  َوُهَو َلَك َمْنَفَعٌة َتشــــــــــــــْ ا، َواَل َيضــــــــــــــُ
َلَمَة َفَأَمَرُه  ــْ اُك ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِّ َفَدَعا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِّ ُمَحمََّد ْبَن َمســ حَّ ــَّ الضــ

ْنَفُعُه، َوُهَو  َأْن ُيَخلَِّي َسبِّيَلُه، َفَقاَل ُمَحمٌَّد: اَل، َفَقاَل ُعَمُر: " لَِّم َتْمَنُع َأَخاَك َما يَ 
ِّ. َفَقاَل   رَُّك، َفَقاَل ُمَحمٌَّد: اَل َوَّللاَّ ــُ ًرا، َوُهَو اَل َيضـــــ قِّي بِّهِّ َأوَّاًل َوآخِّ ــْ َلَك َنافٌِّع، َتســـــ

 

ارِّ ) (1) ْكرِّ اأَلْنـهَ (  111/ 3أخرجه الشــــــــــــــيخـان: البخـاري، كـتاب المســــــــــــــاقاة، َباُب ســــــــــــــَ
لََّم  2359ح) لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـَ هِّ صـــَ ( بلفظه، ومســـلم، كتاب الفضـــائل، َباُب ُوُجوبِّ اتَِّّباعِّ
 ( بلفظ مقارب.2357( ح )1829/ 4)
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َل   ــَ َفَفعــ هِّ،  ــِّ بــ َيُمرَّ  َأْن  َأَمَرُه ُعَمُر  ــَ فــ َك،  ــِّ َبْطنــ َعَلى  َوَلْو  هِّ،  ــِّ بــ َلَيُمرَّنَّ   ِّ َوَّللاَّ ُعَمُر: 
اُك " حَّ  (1)الضَّ

ــتج - ــلم  ابتهاســ ــلى هللا عليه وســ ــاء  صــ لمتطلبات األفراد، وعدم إقصــ
 فصيل معين

وهذا واضـــــــح جدا في تعامله صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم مع النســـــــاء، حيث  
ــتجاب لطلبهن   يٍد كالرجال، يحكي لنا أبو    في تخصـــيص يوم لتعليمهناسـ عِّ ــَ سـ

لََّم َفَقاَلْت: : َجاَءتِّ اْمَرأَةٌ إَِّلى رضـي هللا عنه، يقول اْلُخْدرِّيِّّ  لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـَ ولِّ َّللاَِّّ صـَ َرسـُ
َك َيْوًما َنْأتِّيَك فِّيهِّ ُتَعلُِّمَنا مِّمَّا ْن َنْفســـــــِّ يثَِّك، َفاْجَعْل َلَنا مِّ ِّ، َذَهَب الرَِّجاُل بَِّحدِّ وَل َّللاَّ   َيا َرســـــــُ

َذا فِّي مَ  َذا َوكـَ ْعَن فِّي َيْومِّ كـَ اَل: »اْجَتمِّ َك َّللاَُّ، َفقـَ َأتـَاُهنَّ  َعلَّمـَ اْجَتَمْعَن، فـَ َذا«، فـَ َذا َوكـَ انِّ كـَ كـَ
ْنُكنَّ اْمَرأَ  لََّم، َفَعلََّمُهنَّ مِّمَّا َعلََّمُه َّللاَُّ، ُثمَّ َقاَل: »َما مِّ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســ ــَ وُل َّللاَِّّ صــ ُم  َرســــُ ةٌ ُتَقدِّّ

َجا َها َثاَلَثًة، إِّالَّ َكاَن َلَها حِّ ْن َوَلدِّ وَل َبْيَن َيَدْيَها مِّ : َيا َرســــُ ْنُهنَّ «، َفَقاَلتِّ اْمَرأَةٌ مِّ َن النَّارِّ ًبا مِّ
» ، ُثمَّ َقاَل: »َواْثَنْينِّ َواْثَنْينِّ َواْثَنْينِّ َتْينِّ ؟ َقاَل: َفَأَعاَدْتَها َمرَّ ِّ، َأوِّ اْثَنْينِّ  (2)َّللاَّ

فالمشــــــهد الســــــابق في الحديث ينفي االدعاءات بأن اإلســــــالم حرم المرأة  
يم ومنعهـا من الخروج ألجـل العلم، وال شـــــــــــــــك أن العلم هو  حقوقهـا في التعل

 .البذرة األولى لتحقيق التنمية المستدامة

 

ــية، َبابُ  (1) اءِّ فِّي اْلَمْرفِّقِّ أخرجه مالك في الموطأ ت عبد الباقي، كتاب األقضـــ ــَ  اْلَقضـــ
 ( بلفظه.33( ح)746/ 2)
ــنة، َباُب َتْعلِّيمِّ النَّبِّيِّّ  (2) ) ــام بالكتاب والســـــ ــيخان: البخاري، كتاب االعتصـــــ أخرجه الشـــــ

اءِّ مِّمَّا َعلََّمُه َّللاَُّ، َلْيَس بَِّرْأٍي َواَل   َن الرَِّجالِّ َوالنِّّســَ لََّم ُأمََّتُه مِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســَ /  9َتْمثِّيٍل )صــَ
لِّ َمْن َيُموُت َلُه َوَلٌد 7310( ح)101 (. ومســـلم، كتاب البر والصـــلة واآلداب، َباُب َفضـــْ

َبُه )  ( بلفظه.2633( ح)2028/ 4َفَيْحَتسِّ
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ولم يقتصــــــــر األمر على مجرد التعليم، بل كان صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم 
عدم إقصـــــــائهن في مواســـــــم الخير كاألمر بحضـــــــور العيدين   حريصـــــــا على

ــَ ، فواإلذن لها بحضـــــــور الجماعة في المســـــــجد َة، َقاَلْت: ُكنَّا َنْمَنُع  َعْن َحْفصـــــ
َر َبنِّي َخَلٍف،   ْت َقصــــــــــــــْ تِّ اْمَرأَةٌ، َفَنَزلــَ مــَ دِّ ، َفقــَ يــَدْينِّ ا َأْن َيْخُرْجَن فِّي العِّ َعَواتَِّقنــَ
لََّم  ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــــــ ــَ َثْت َعْن ُأْختَِّها، َوَكاَن َزْوُج ُأْختَِّها َغَزا َمَع النَّبِّيِّّ صــــــــ َفَحدَّ

َرَة غَ  ، َقاَلْت: ُكنَّا ُنَداوِّي الَكْلَمى،  ثِّْنَتْي َعشــــــــْ تٍّ ْزَوًة، َوَكاَنْت ُأْختِّي َمَعُه فِّي ســــــــِّ
لََّم: أََعَلى إِّْحَداَنا   لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـَ َأَلْت ُأْختِّي النَّبِّيَّ صـَ ى، َفسـَ َوَنُقوُم َعَلى الَمْرضـَ

ْلبـَاٌب َأْن اَل َتْخُرَج؟ قَـاَل: ا جِّ ْن    بـَْأٌس إَِّذا َلْم َيُكْن َلهـَ ا مِّ َبُتهـَ احِّ ــَ ا صــــــــــــ هـَ »لُِّتْلبِّســــــــــــــْ
َأْلُتَها  ــَ يََّة، ســـــــ َمْت ُأمُّ َعطِّ يَن«، َفَلمَّا َقدِّ لِّمِّ ــْ َهدِّ الَخْيَر َوَدْعَوَة الُمســـــــ ــْ ْلَبابَِّها َوْلَتشـــــــ جِّ
لََّم؟ َقاَلْت: بَِّأبِّي، َنَعْم، َوَكاَنْت اَل َتْذُكُرُه إِّالَّ   ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ مِّْعتِّ النَّبِّيَّ صـ ــَ َأسـ
، َأوِّ الَعَواتُِّق َذَواُت   ْعُتُه َيُقوُل: »َيْخُرُج الَعَواتُِّق َوَذَواُت الُخُدورِّ مِّ َقاَلْت: بَِّأبِّي، سـَ
الُحيَُّض   َوَيْعَتزُِّل  نِّيَن،  َوَدْعَوَة الُمْؤمِّ ْدَن الَخْيَر،  هـــَ َوْلَيشــــــــــــــْ ، َوالُحيَُّض،  ُدورِّ الخـــُ

ُة: َفُقْلُت الُحيَُّض، فَ  ــَ لَّى«، َقاَلْت َحْفصـــ ــَ َهُد َعَرَفَة، َوَكَذا  الُمصـــ ــْ َقاَلْت: َأَلْيَس َتشـــ
َذا وكـل هـذه األمور فيهـا إعالء لقيمـة المرأة وإشــــــــــــــعـارهـا بـأهميتهـا في  .  (1)َوكـَ

 تحمل المسؤولية
وهذا   الحَر على وعظهن وتذكيرهن في المناسـبات العامة كالرجال -
ِّ   ْبنُ   َجابِّرُ  ما رواه  لَّ قال َعْبدِّ َّللاَّ لَّى، َفَبَدَأ : »َقاَم النَّبِّيُّ صـَ لََّم َيْوَم الفِّْطرِّ َفصـَ ى هللُا َعَلْيهِّ َوسـَ

 

يَدْينِّ َوَدْعَوَة  (1) ُهودِّ الَحائِّضِّ العِّ أخرجه الشـــــــــــيخان: البخاري، كتاب الحيض، َباُب شـــــــــــُ
لَّى ) يَن، َوَيْعَتزِّْلَن الُمصـَ لِّمِّ ( بلفظه. ومسـلم: كتاب صـالة العيدين،  324( ح)72/ 1الُمسـْ

هُ  لَّى َوشــــــــــُ يَدْينِّ إَِّلى اْلُمصــــــــــَ اءِّ فِّي اْلعِّ ْكرِّ إَِّباَحةِّ ُخُروجِّ النِّّســــــــــَ ودِّ اْلُخْطَبةِّ، ُمَفارَِّقاٌت َباُب ذِّ
 ( مختصرا.890( ح)606/ 2لِّلرَِّجالِّ )
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ُأ َعَلى َيدِّ بِّاَلٍل، اَء، َفَذكََّرُهنَّ َوُهَو َيَتَوكَّ اَلةِّ، ُثمَّ َخَطَب، َفَلمَّا َفَرَغ َنَزَل، َفَأَتى النِّّســــــــــَ  بِّالصــــــــــَّ
َدَقَة« ُقلْ  ــَّ اُء الصــــ ــَ ٌط َثْوَبُه ُيْلقِّي فِّيهِّ النِّّســــ ــِّ ، َقاَل: اَل،  َوبِّاَلٌل َباســــ ُت لَِّعَطاٍء: َزَكاَة َيْومِّ الفِّْطرِّ

َمامِّ َذلَِّك،   يَنئٍِّذ، ُتْلقِّي َفَتَخَها، َوُيْلقِّيَن، ُقْلُت: َأُتَرى َحقًّا َعَلى اإلِّ ْقَن حِّ دَّ َدَقًة َيَتصـــــــَ َوَلكِّْن صـــــــَ
ْم، َوَما َلُهْم اَل َيْفَعُلوَنهُ  ؟ َقاَل: إِّنَُّه َلَحقٌّ َعَلْيهِّ  (1)؟َوُيَذكُِّرُهنَّ

ـبـعض   - ـفي  ـلـهن  األـمر  ـبـتـفوـيض  ـفـيـهن  اـلـثقـــــة  زرع  ـعـلى  اـلـحَر 
َي َّللاَُّ َعْنَها، َقاَلْت: َدَخَل عن  ،  األمور ارِّيَّةِّ َرضـِّ يََّة اأَلْنصـَ يرِّيَن، َعْن ُأمِّ َعطِّ ُمَحمَّدِّ ْبنِّ سـِّ

يَن ُتُوفَِّيتِّ  لََّم حِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــــَ وُل َّللاَِّّ صــــــَ ْلَنَها َثاَلًثا، َأْو  َعَلْيَنا َرســــــُ اْبَنُتُه، َفَقاَل: »اْغســــــِّ
َرةِّ َكاُفوًرا   ْدٍر، َواْجَعْلَن فِّي اآلخِّ ْن َذلَِّك إِّْن َرَأْيُتنَّ َذلَِّك، بَِّماٍء َوســـــــِّ ا، َأْو َأْكَثَر مِّ َأْو   -َخْمســـــــً

اُفوٍر  ْن كـَ ْيئـًا مِّ ا َفَرْغنَـا آَذنَـّاهُ   -شــــــــــــــَ نَّنِّي«، َفَلمـَّ آذِّ إَِّذا َفَرْغُتنَّ ـفَ ْقَوُه، 74]ص:  ـفَ انَـا حِّ َأْعطـَ [، ـفَ
ْرَنَها إِّيَّاُه« َتْعنِّي إَِّزاَرهُ   (2)َفَقاَل: »َأْشعِّ

ففيــه جواز اجتهــاد المرأة كــالرجــل فيمــا ال نص فيــه واعتمــاد اجتهــادهن  
حيث ورد أنهم اجتهدوا في جعل شـــــــــــعرها ثالثة قرون وأقرهن النبي في ذلك 

ض األمر لشــــــــــــــخص أنـه ال يجوز  وأخـذ بمـا فعلنـه، والمعلوم أنـه إذا تم تفوي 
 االعتراض عما فعله

 

يدِّ  (1) اَء َيْوَم العِّ ــَ َمامِّ النِّّســـــــ َظةِّ اإلِّ ــيخان: البخاري، أبواب العيدين، َباُب َمْوعِّ أخرجه الشـــــــ
( بلفظ مقارب.885( ح)603/  2(. ومســلم، كتاب صــالة العيدين )978( ح)21/ 2)

  
ــيخان: البخا (2) وئِّهِّ بِّاْلَماءِّ  أخرجه الشــــــــ ــُ لِّ الَميِّّتِّ َوُوضــــــــ ــْ ري، كتاب الجنائز، َباُب ُغســــــــ

ْدرِّ ) ــَّ ( بلفظ مقارب وفِّيهِّ  1254( ح)74/ 2( بلفظه، وأخرجه )1253( ح)73/ 2َوالســــ
يََّة َقالَ  ْنَها«، َوَكاَن فِّيهِّ: َأنَّ ُأمَّ َعطِّ وءِّ مِّ ــُ عِّ الُوضــــــ ــِّ نَِّها، َوَمَواضــــــ ْت: َأنَُّه َقاَل: »اْبَدُءوا بَِّمَيامِّ
لِّ اْلَميِّّتِّ ) ــْ ــلم، كتاب الجنائز، َباٌب فِّي َغســـــــ ْطَناَها َثاَلَثَة ُقُروٍن. وأخرجه مســـــــ ــَ /  2َوَمشـــــــ

 ( بلفظ مقارب.939( ح)646
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الســــماح لها بالدفاع عن حقها وإنصــــافها من الرجل إن كان الحق   -
َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َبَلَغَنا  من ذلك حديث    ،معها ى َرضــِّ َأبِّي ُبْرَدَة، َعْن َأبِّي ُموســَ

لََّم َوَنْحُن بِّا لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــــَ رِّيَن إَِّلْيهِّ َأَنا  َمْخَرُج النَّبِّيِّّ صـــــــَ ، َفَخَرْجَنا ُمَهاجِّ لَيَمنِّ
ٌع،   َغُرُهْم، َأَحُدُهَما َأُبو ُبْرَدَة، َواآلَخُر َأُبو ُرْهٍم، إِّمَّا َقاَل: بِّضـْ َوَأَخَوانِّ لِّي َأَنا َأصـْ

ْن َقْومِّي، َفَركِّ  يَن َرُجاًل مِّ يَن، َأوِّ اْثَنْينِّ َوَخْمســــــــــِّ ْبَنا  َوإِّمَّا َقاَل: فِّي َثاَلَثٍة َوَخْمســــــــــِّ
ةِّ، َفَواَفْقَنا َجْعَفَر ْبَن َأبِّي َطالٍِّب،   ــَ يِّّ بِّالَحَبشـ فِّيَنُتَنا إَِّلى النََّجاشـــِّ ــَ فِّيَنًة، َفَأْلَقْتَنا سـ ــَ سـ
يَن اْفَتَتَح   لََّم حِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســَ يًعا، َفَواَفْقَنا النَّبِّيَّ صــَ ْمَنا َجمِّ َفَأَقْمَنا َمَعُه َحتَّى َقدِّ

َبْقَناُكْم    َخْيَبَر، َوَكانَ  ــَ فِّيَنةِّ: ســـــــــــ ــَّ َْهلِّ الســـــــــــ َن النَّاسِّ َيُقوُلوَن َلَنا، َيْعنِّي ألِّ ُأَناٌس مِّ
َم َمَعَنا، َعَلى َحْفَصَة َزْوجِّ  ْجَرةِّ، َوَدَخَلْت َأْسَماُء بِّْنُت ُعَمْيٍس، َوهَِّي مِّمَّْن َقدِّ بِّالهِّ

لََّم َزائَِّرًة، َوَقْد َكانَ  لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــــــَ يِّّ فِّيَمْن  النَّبِّيِّّ صــــــــَ ْت َهاَجَرْت إَِّلى النََّجاشــــــــِّ
يَن َرَأى  ْنَدَها، َفَقاَل ُعَمُر حِّ َماُء عِّ َة، َوَأســــــــــــــْ َهاَجَر، َفَدَخَل ُعَمُر َعَلى َحْفصــــــــــــــَ
هِّ  يَُّة َهذِّ ــِّ َماُء بِّْنُت ُعَمْيٍس، َقاَل ُعَمُر: الَحَبشـــــــــ ــْ هِّ؟ َقاَلْت: َأســـــــــ َماَء: َمْن َهذِّ ــْ َأســـــــــ

هِّ؟ َقاَلْت  ولِّ  الَبْحرِّيَُّة َهذِّ ْجَرةِّ، َفَنْحُن َأَحقُّ بَِّرســـُ َبْقَناُكْم بِّالهِّ َماُء: َنَعْم، َقاَل: ســـَ  َأســـْ
ولِّ   ِّ، ُكْنُتْم َمَع َرســـُ َبْت َوَقاَلْت: َكالَّ َوَّللاَّ ــِّ ْنُكْم، َفَغضـ لََّم مِّ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ َّللاَِّّ صـ

ُم َجائَِّعُكْم، لََّم ُيْطعِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــَ َلُكْم، َوُكنَّا فِّي َدارِّ   َّللاَِّّ صـــــَ ُظ َجاهِّ َأْو   -َوَيعِّ
لَّى هللُا   -فِّي َأْرضِّ   ولِّهِّ صــَ ِّ َوفِّي َرســُ ةِّ، َوَذلَِّك فِّي َّللاَّ اءِّ بِّالَحَبشــَ الُبَعَداءِّ الُبَغضــَ

َراًبا، َحتَّى َأْذُكَر َما ُقلْ  ــَ َرُب شــــ ــْ ِّ اَل َأْطَعُم َطَعاًما َواَل َأشــــ لََّم، َواْيُم َّللاَّ ــَ َت َعَلْيهِّ َوســــ
َأْذُكُر َذلَِّك  ــَ لََّم، َوَنْحُن ُكنَّا ُنْؤَذى َوُنَخاُف، َوســـ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـ ــَ ولِّ َّللاَِّّ صـــ لَِّرســـــُ
ُب َواَل َأزِّيُغ، َواَل َأزِّيُد َعَلْيهِّ،   ِّ اَل َأْكذِّ َأُلُه، َوَّللاَّ لََّم َوَأســـــْ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــَ لِّلنَّبِّيِّّ صـــــَ

ِّ إِّنَّ ُعَمَر َقاَل: َكَذا  َفَلمَّا َجاَء النَّبِّيُّ   لََّم َقاَلْت: َيا َنبِّيَّ َّللاَّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــــــَ صـــــــــَ
َذا، قَـاَل: »َلْيَس بِـَّأَحقَّ بِّي   َذا َوكـَ ا ُقلْـتِّ لـَُه؟« قَـالـَْت: ُقلْـُت لـَُه: كـَ َذا؟ قَـاَل: »َفمـَ َوكـَ
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َدٌة، َوَلُكْم َأنْ  ْجَرٌة َواحِّ َحابِّهِّ هِّ َصـــــــْ ْنُكْم، َوَلُه َوألِّ فِّيَنةِّ  -ُتْم  مِّ «،    -أَْهَل الســـــــَّ ْجَرَتانِّ هِّ
َحاَب ]ص: ى َوَأصــــْ ااًل،  138َقاَلْت: َفَلَقْد َرَأْيُت َأَبا ُموســــَ فِّيَنةِّ َيْأُتونِّي َأْرســــَ [ الســــَّ

ْيٌء ُهْم بِّهِّ َأْفَرُح َواَل أَْعَظُم فِّي   ــَ ْنَيا شـــــــــ َن الدُّ ، َما مِّ يثِّ َأُلونِّي َعْن َهَذا الَحدِّ ــْ َيســـــــــ
ْم مِّمَّ  هِّ َماُء:  َأْنُفسـِّ لََّم، َقاَل َأُبو ُبْرَدَة: َقاَلْت َأسـْ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـَ ا َقاَل َلُهُم النَّبِّيُّ صـَ

نِّّي، يَث مِّ يُد َهَذا الَحدِّ  (1)َفَلَقْد َرَأْيُت َأَبا ُموَسى َوإِّنَُّه َلَيْسَتعِّ
 مما سبق يمكن تلخيص المنهج النبوي في 

ــة   - ــاكم العلميـ ــان مؤهالت الحـ ــارة بيـ ــذير من تولي اإلمـ ــة والتحـ والعمليـ
 لغير المؤهل لها.

تحقيق الكفـاءة والفـاعليـة ألجهزة الـدولـة الرســــــــــــــميـة وااللتزام بـالقوانين   -
ــاءلة   ــفافية والمســــــــ ــيادة القانون لتحقيق الشــــــــ والقواعد واإلجراءات في ظل ســــــــ

الموارد  ، يظهر ذلك في عدم تمكين األفراد من السيطرة علىومحاربة الفساد
 .الطبيعية األساسية

اهتمــامــه بمجــالس العلم والحــث على تبليغــه ونشــــــــــــــره، وعــدم حرمــان   -
 فصيل معين منه.

تمكين المرأة والشــــــــــباب والفئات األكثر احتياجًا، ودعم مشــــــــــاركة كل   -
 .الفئات في التنمية

 
 

(  4230( ح)137/  5أخرجه الشيخان: البخاري، كتاب المغازي، َباُب َغْزَوةِّ َخْيَبَر )  (1)
ائِّ  َماَء بلفظه. ومسـلم، كتاب فضـائل الصـحابة، َباُب مِّْن َفضـَ لِّ َجْعَفرِّ ْبنِّ َأبِّي َطالٍِّب َوَأسـْ

َي هللُا َعْنُهْم ) ْم َرضِّ  ( بلفظه.2503( )1946/ 4بِّْنتِّ ُعَمْيٍس َوأَْهلِّ َسفِّيَنتِّهِّ
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 المطلب الثاني 
 في تحقيق التنمية المستدامة   مسؤولية الرجل
ل أن يخلق الرجل بصــــفات تؤهله للقيام على اقتضــــت حكمة هللا عز وج 

مصــــــالح قومه، وتوفير متطلبات المعيشــــــة لهم، فهو مســــــؤول عن تلك القوة 
ــدـية والعقلـية التي أودعهـا هللا فـيه، فعلـيه أن يؤدي حق هللا عز وجـل   الجســــــــــــ
ــال   ــه ولمن يعول في الحـ لـ ــة  ــاة كريمـ وحق المجتمع، وأن يخطط لتوفير حيـ

 والمستقبل.
بنـــاء المجتمع وحمـــايتـــه ال يمكن حصــــــــــــــره في بعض    ودور الرجـــل في

ــي، والجندي، وهو الذي يتولى مقاليد   النماذج، فهو الحاكم، واألمير، والقاضــ
 األمور في كل دولة، وهذا واضح للعيان

  ت وهـنا نضــــــــــــــرب بعض األمثـلة إلبراز الجـاـنب المخفي في مســــــــــــــؤولـيا 
 ة والنشء.الرجل، وهو مسؤوليته في بيته، وما يجب عليه تجاه المرأ 

 مسؤوليته تجاه النشء من آل بيته
 بناء شخصية الصغار

ــتركة تجاه النشء، كل في مكانه،   ــؤولية مشـــــــ فالمرأة والرجل عليهما مســـــــ
وإن كان الدور األكبر على المرأة في جانب الرعاية، إال أن مســـؤولية الرجل  

 أكبر في جانب بناء الشخصية.
ــلم وقد انتبه النبي   الطفل في ب   االهتمام  ضــــــــــرورةلصــــــــــلى هللا عليه وســــــــ

َقاَل: ُكْنُت  ، فرسخ لهذا األمر بسنته القولية والفعلية، فعن ابن عباس  الصغر
لََّم َيْوًما، َفَقاَل: »َيا ُغاَلُم إِّنِّّي أَُعلُِّمَك   لَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوســــــــَ ولِّ َّللاَِّّ صــــــــَ َخْلَف َرســــــــُ
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َألِّ َّللاََّ،  َكلَِّماٍت، اْحَفظِّ َّللاََّ َيحْ  ــْ َأْلَت َفاســـــ ــَ ْدُه ُتَجاَهَك، إَِّذا ســـــ َفْظَك، اْحَفظِّ َّللاََّ َتجِّ
ِّ، َواْعَلْم َأنَّ اأُلمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك   ْن بِّاهللَّ َتعِّ ــْ َتَعْنَت َفاســـــــــ ــْ َوإَِّذا اســـــــــ

ْيٍء َقْد َكَتَبُه َّللاَُّ َلكَ  ْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك إِّالَّ بِّشـــَ وَك  بِّشـــَ رُّ ، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيضـــُ
ْيٍء َقْد َكَتَبُه َّللاَُّ َعَلْيَك، ُرفَِّعتِّ اأَلْقاَلُم َوَجفَّْت   ــَ وَك إِّالَّ بِّشـــــــــ رُّ ــُ ْيٍء َلْم َيضـــــــــ ــَ بِّشـــــــــ

ُحُف«  .(1)الصُّ
ــلم حين زجر الحســــــن بن   ــلى هللا عليه وســــ واألعجب من ذلك موقفه صــــ

الصدقة، يحكي أبو هريرة رضي  علي وهو طفل ال يعي عندما أكل من تمر  
لََّم ُيْؤَتى بِّالتَّْمرِّ  هللا عنه هذا الموقف قائال  لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســَ وُل َّللاَِّّ صــَ َكاَن َرســُ

ْنَدُه َكْوًما   يَر عِّ ــِّ ْن َتْمرِّهِّ َحتَّى َيصـ يُء َهَذا بَِّتْمرِّهِّ، َوَهَذا مِّ ، َفَيجِّ َرامِّ النَّْخلِّ ــِّ ْنَد صـ عِّ
ْن َتْمٍر، َفَجَعلَ  ، َفَأَخَذ    مِّ َي َّللاَُّ َعْنُهَما َيْلَعَبانِّ بَِّذلَِّك التَّْمرِّ ْيُن َرضـِّ ُن َوالُحسـَ الَحسـَ

لََّم،   لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــَ وُل َّللاَِّّ صـــــَ َأَحُدُهَما َتْمَرًة، َفَجَعَلَها فِّي فِّيهِّ، َفَنَظَر إَِّلْيهِّ َرســـــُ
ْن فِّيهِّ، َفَقاَل: »َأَما َعلِّْمَت َأنَّ  لََّم اَل  َفَأْخَرَجَها مِّ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـ ــَ  آَل ُمَحمٍَّد صـــ

َدَقَة«  .(2)َيْأُكُلوَن الصَّ

 

(1)  ِّ َقائِّقِّ َواْلَوَرعِّ َعْن َرُسولِّ َّللاَّ َفةِّ اْلقَِّياَمةِّ َوالرَّ أخرجه الترمذي ت شاكر، َأْبَواُب صِّ
يٌح  2516( ح)667/  4َوَسلََّم، باب منه )َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ  يٌث َحَسٌن َصحِّ ( وقال َهَذا َحدِّ

." 
(2)  ، َرامِّ النَّْخلِّ ْنَد صِّ َكاةِّ، َباُب َأْخذِّ َصَدَقةِّ التَّْمرِّ عِّ أخرجه الشيخان: البخاري، كَِّتاُب الزَّ

َدَقةِّ ) بِّيُّ َفَيَمسُّ َتْمَر الصَّ َكاةِّ، (. ومس1485( ح)126/ 2َوَهْل ُيْتَرُك الصَّ لم، كَِّتاب الزَّ
ٍم َوَبُنو   َكاةِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَعَلى آلِّهِّ َبُنو َهاشِّ َباُب َتْحرِّيمِّ الزَّ

ْم )   . ( مختصرا1069( ح) 751/ 2اْلُمطَّلِّبِّ ُدوَن َغْيرِّهِّ
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ثم إنه صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم أمر الرجال والنســــــــاء جميعا بالتبكير في 
فأمرنا بأن  تعويد أبنائهم الصــــــــالة؛ فهي عبادة تحتاج ترويض النفس عليها،  

، وإن كان الصـــبي  عي والفهمنأمر األبناء بالصـــالة مع أول ســـن التمييز والو 
ْرَب َعَلْيَها إِّنََّما ُهَو َعَلى َوْجهِّ الرَِّياَضةِّ غير مكلف لكن " اَلةِّ َوالضَّ اأْلَْمَر بِّالصَّ

ْبَرة اْبن َمْعَبٍد الُجَهنِّيُّ ، فعن (1)"اَل َعَلى َوْجهِّ اْلُوُجوبِّ  ــَ وُل َّللاَِّّ    ســـ ــُ َقاَل: َقاَل َرســـ
لَّ  لَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوســـَ رُِّبوُه صـــَ نِّيَن، َواضـــْ ْبعِّ ســـِّ اَلَة اْبَن ســـَ بِّيَّ الصـــَّ َم: »َعلُِّموا الصـــَّ

 .(2)َعَلْيَها اْبَن َعْشٍر«
 توفير سبل المعيشة لهم ولمن يعول

 

(، ويراجع فتح الباري البن حجر  63الخطيب في الكفاية في علم الرواية )ص:  (1)
(9 /348 .) 
اَلةِّ ) (2) /  1أخرجه كل من: أبو داود، كتاب الصالة، َباُب َمَتى ُيْؤَمُر الغالم بِّالصَّ

( بلفظ مقارب. والترمذي ت شاكر، أبواب الصالة، َباُب َما َجاَء َمَتى 494( ح)133
اَلةِّ )ُيْؤَمُر الصَّ  ( بلفظه. قال الترمذي: َوفِّي الَبابِّ 407( ح)260 -  259/  2بِّيُّ بِّالصَّ

يٌث َحَسٌن« َوَعَلْيهِّ الَعَمُل   يُث َسْبَرَة ْبنِّ َمْعَبٍد الُجَهنِّيِّّ َحدِّ ِّ ْبنِّ َعْمٍرو، »َحدِّ َعْن َعْبدِّ َّللاَّ
ْلمِّ، َوبِّهِّ َيُقوُل َأْحَمُد، َوإِّْسَحاقُ  ْنَد َبْعضِّ أَْهلِّ العِّ ( بلفظ 15339( ح) 56/  24. وأحمد ) عِّ

اَلةِّ )  بِّيُّ بِّالصَّ (  897/ 2مقارب. والدارمي، كتاب الصالة، َباُب َمَتى ُيْؤَمُر الصَّ
ْم  1471ح) اَلةِّ َوَضْربِّهِّ ْبَيانِّ بِّالصَّ ( بلفظه، وابن خزيمة، كتاب الصالة، َباُب َأْمرِّ الصِّّ

( بلفظه. والحاكم، كتاب  1002( ح)102/ 2ا بَِّها )َعَلى َتْركَِّها َقْبَل اْلُبُلوغِّ َكْي َيْعَتاُدو 
( بلفظ مقارب وقال: 721( ح)317/ 1الطهارة، باب في فضل الصلوات الخمس )

 . »هذا حديث صحيح على شرط مسلم« وقال الذهبي: على شرط مسلم
 والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وحسنه الترمذي.
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يَناٍر   ُل دِّ لََّم: »َأْفضـــــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــَ وُل هللاِّ صـــــَ َعْن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرســـــُ
ُه   هِّ فِّي  ُيْنفِّقــُ ُل َعَلى َدابَّتــِّ ُه الرَّجــُ اٌر ُيْنفِّقــُ ينــَ هِّ، َودِّ الــِّ يــَ ُه َعَلى عِّ اٌر ُيْنفِّقــُ ينــَ ُل، دِّ الرَّجــُ

بِّيلِّ هللاِّ« َقاَل َأُبو قِّاَلَبَة: " َوَبَدَأ   ــَ َحابِّهِّ فِّي سـ ــْ يَناٌر ُيْنفُِّقُه َعَلى َأصـ بِّيلِّ هللاِّ، َودِّ ــَ سـ
، ُثمَّ ـقَاَل َأُبو قِّاَلبَـَة: َوأَ  يَـالِّ يَـاٍل  ـبِّاْلعِّ ٍل ُيْنفُِّق َعَلى عِّ ْن َرجـُ ٍل أَْعَظُم َأْجًرا، مِّ يُّ َرجـُ

ْم " فُُّهْم َأْو َيْنَفُعُهُم هللُا بِّهِّ، َوُيْغنِّيهِّ َغاٍر، ُيعِّ  .(1)صِّ
واألمر ال يقتصــــــــــر على األبناء فقط بل يتعداهم ليشــــــــــمل كل من يعول  

َة، قَـاَل: ُكنَـّا ُجلُ الرجـل من آل بيـته وغيرهم، ف ا َمَع َعبْـدِّ هللاِّ ْبنِّ  َعْن َخْيَثمـَ ــً وســــــــــــ
اَل: اَل،   قِّيَق ُقوَتُهْم؟ قــَ َت الرَّ اَل: أَْعَطيــْ َل، َفقــَ َدخــَ ُه فــَ اٌن لــَ اَءُه َقْهَرمــَ َعْمٍرو، إِّْذ جــَ
لََّم: »َكَفى   ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــ ــَ وُل هللاِّ صـــــ ــُ ْم، َقاَل: َقاَل َرســـــ هِّ َقاَل: َفاْنَطلِّْق َفَأْعطِّ

 .(2)َيْحبَِّس، َعمَّْن َيْملُِّك ُقوَتُه« بِّاْلَمْرءِّ إِّْثًما َأنْ 
 التخطيط لبناء مستقبلهم

وهذا بتوجيه من النبي صـلى هللا عليه وسـلم، حيث لفت انتباه اآلباء بأن 
دورهم ال يقتصـــــــــــــر على رعاية أبنائهم طيلة حياتهم فقط، بل عليهم االرتقاء  

كان حتى ال  بجودة حياة األجيال القادمة وتحسـين مسـتوى معيشـتهم قدر اإلم
، وهذا ما بينه النبي لســــــعد حينما أراد أن يتصــــــدق بكل  يضــــــيعوا من بعدهم

لَّى ف  ،ماله َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َكاَن النَّبِّيُّ صــَ ْعٍد َرضــِّ ْعٍد، َعْن ســَ َعْن َعامِّرِّ ْبنِّ ســَ
لََّم َيُعوُدنِّي َوَأَنا َمرِّيٌض بَِّمكََّة، َفُقْلُت: لِّي َمالٌ  ــَ ي بَِّمالِّي  هللُا َعَلْيهِّ َوســــــــ ــِّ ، ُأوصــــــــ

 

، َوإِّْثمِّ َمْن  أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، َباُب َفْضلِّ  (1) َيالِّ َواْلَمْمُلوكِّ  النََّفَقةِّ َعَلى اْلعِّ
 . (994( ح)691/ 2َضيََّعُهْم َأْو َحَبَس َنَفَقَتُهْم َعْنُهْم )

، َوإِّْثمِّ َمْن   (2) َيالِّ َواْلَمْمُلوكِّ أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، َباُب َفْضلِّ النََّفَقةِّ َعَلى اْلعِّ
 . (996( ح)692/ 2ُهْم َعْنُهْم )َضيََّعُهْم َأْو َحَبَس َنَفَقتَ 
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اَل: »الثُّلُـُث   ؟ قـَ الثُّلُـثِّ ُت: فـَ اَل: »اَل« ُقلـْ ؟ قـَ ْطرِّ الشــــــــــــــَّ ُت: فـَ اَل: »اَل« ُقلـْ ُكلـِّهِّ؟ قـَ
الـًَة َيَتَكفَُّفوَن النَـّاَس   ْن َأْن تـََدَعُهْم عـَ َوالثُّلـُُث َكثِّيٌر، َأْن تـََدَع َوَرَثتـََك أَْغنِّيـَاَء َخْيٌر مِّ

ْم، َوَمْهَما يهِّ اْمَرَأتَِّك،    َأْنَفْقَت َفُهَو َلَك َصَدَقٌة، َحتَّى اللُّْقَمَة َتْرَفُعَها فِّي فِّيّ   فِّي َأْيدِّ
 (1)َوَلَعلَّ َّللاََّ َيْرَفُعَك، َيْنَتفُِّع بَِّك َناٌس، َوُيَضرُّ بَِّك آَخُروَن«

 مسؤوليته تجاه المرأة
تتمثــل في رعــايتهــا والعنــايــة بهــا منــذ نعومـــة    على المرأة   الرجــل  قوامــةو 

للدور العظيم الذي ســـــــتقوم به في المســـــــتقبل من تنشـــــــئة    تتهيأأظفارها حتى  
:  صـــلى هللا عليه وســـلم ، قال رســـول هللاقال  األجيال القادمة، فَعْن َأبِّي ُهَرْيَرةَ 

 .أي افعلوا الخير لهن (2)"اْسَتْوُصوا بِّالنَِّّساءِّ َخْيًرا"
 ية الرجل بالمرأةومن صور عنا

 مراعاة حالها والرفق بها
نـبه   اللين معهـا، ـلذاوالعرب ـتأنف من    مرهـفة الحس،  المرأة رقيـقة البنـية،فـ 

َعْن َأَنٍس، َأنَّ ف ،ذلك بســـــنته الفعليةالنبي صـــــلى هللا عليه وســـــلم على مراعاة 
نَّ ُيَقاُل َلُه:   وُق بِّهِّ وَّاٌق َيســــُ هِّ َوســــَ لََّم، َأَتى َعَلى َأْزَواجِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــَ النَّبِّيَّ صــــَ
« َقاَل: َقاَل َأُبو قِّاَلَبَة:   َأْنَجَشُة، َفَقاَل: »َوْيَحَك َيا َأْنَجَشُة ُرَوْيًدا َسْوَقَك بِّاْلَقَوارِّيرِّ

 

لِّ النََّفَقةِّ َعَلى اأَلْهلِّ ) (1) (  62/ 7أخرجه الشـــيخان: البخاري، كتاب النفقات، َباُب َفضـــْ
يَّةِّ، باب الوصـــــــية بالثلث )5354ح) ــِّ (  1628( ح)1253/ 3(. ومســـــــلم، كَِّتاُب اْلَوصـــــ

 .مطوال
يثِّ اأَلنْ  (2) ِّ َعَلْيهِّ أخرجه الشيخان: البخاري، كَِّتاُب َأَحادِّ ، َباُب َخْلقِّ آَدَم َصَلَواُت َّللاَّ بَِّياءِّ

( جزء حديث بدون لفظة )خيرا(. وأخرجه مسلم، كَِّتاُب  3331( ح)133/ 4َوُذرِّيَّتِّهِّ )
يَّةِّ بِّالنَِّّساءِّ ) ، َباُب اْلَوصِّ  ( جزء حديث بلفظه.1468( ح)1091/ 2الرَِّضاعِّ
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و  ْبُتُموَها  »َتَكلََّم َرســــُ ُكْم َلعِّ لََّم بَِّكلَِّمٍة َلْو َتَكلََّم بَِّها َبْعضــــُ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــَ ُل هللاِّ صــــَ
 .(1)َعَلْيهِّ«

 الحث على تعليمها ما ينفعها
وُل َّللاَِّّ   ِّ، َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرســــــُ َفاءِّ بِّْنتِّ َعْبدِّ َّللاَّ من ذلك ما ورد َعنِّ الشــــــِّّ

لَّى هللُا َعَلْيهِّ   هِّ ُرْقَيَة النَّْمَلةِّ  صـَ يَن َهذِّ َة َفَقاَل لِّي: »َأاَل ُتَعلِّمِّ ْنَد َحْفصـَ لََّم َوَأَنا عِّ َوسـَ
   (2)َكَما َعلَّْمتِّيَها اْلكَِّتاَبَة«

 تأديبها وإنكار المنكر عليها
ُبْرَدَة ْبن   من ذلك موقف أبي موسى من زوجته حينما صاحت، فعن أبي

َع َأبُ  ى، َقاَل: َوجِّ ْجرِّ اْمَرأٍَة َأبِّي ُموســَ ُه فِّي حِّ َي َعَلْيهِّ، َوَرْأســُ ى َوَجًعا َفُغشــِّ و ُموســَ
ْيًئا، َفَلمَّا َأَفاَق  ــَ ْع َأْن َيُردَّ َعَلْيَها شـ َتطِّ ــْ ْن أَْهلِّهِّ، َفَلْم َيسـ اَحتِّ اْمَرأَةٌ مِّ ــَ ْن أَْهلِّهِّ َفصـ مِّ

لَّى هللُا عَ  وُل هللاِّ صــــَ ْنُه َرســــُ وَل  َقاَل: َأَنا َبرِّيٌء مِّمَّا َبرَِّئ مِّ لََّم، »َفإِّنَّ َرســــُ َلْيهِّ َوســــَ

 

ْعرِّ َوالرََّجزِّ َوالُحَداءِّ أخرجه الشــيخان: البخاري، كتاب األدب، َبا (1) َن الشــِّّ ُب َما َيُجوُز مِّ
ْنُه ) ــائل، َباُب فِّي 6149( ح)35/ 8َوَما ُيْكَرُه مِّ ــلم، كتاب الفضــــــــ ( بلفظ مقارب. ومســــــــ

نَّ ) وَّاقِّ َمَطاَياُهنَّ بِّالرِّْفقِّ بِّهِّ ــَّ اءِّ َوَأْمرِّ الســــــ ــَ لََّم لِّلنِّّســــــ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــــ ــَ   /4َرْحَمةِّ النَّبِّيِّّ صــــــ
لَّى  14044( ح)437/  21( بلفظه، وأحمد )2323( ح)1811 ( بلفظ "َأنَّ النَّبِّيَّ صـــــــــــــَ

ُة َيْحُدو   ــَ ، َوَكاَن َأْنَجشــــــــــ َي الرَِّجالِّ ، َوَكاَن َحادِّ لََّم: َكاَن َلُه َحاٍد َجيُِّّد اْلُحَداءِّ ــَ هللُا َعَلْيهِّ َوســــــــــ
لََّم، َفلَ  ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ  بَِّأْزَواجِّ النَّبِّيِّّ صـ ــَ بُِّل، َفَقاَل النَّبِّيُّ صـ مَّا َحَدا أَْعَنَقتِّ اإْلِّ

.»  َوَسلََّم: »َوْيَحَك َيا َأْنَجَشُة، ُرَوْيًدا َسْوَقَك بِّاْلَقَوارِّيرِّ
(، الســنن  3887( ح)11/ 4ســنن أبي داود، كتاب الطب، َباُب َما َجاَء فِّي الرَُّقى ) (2)

(، مســــــند أحمد مخرجا  7501( ح)75/  7رقية النملة )الكبرى للنســــــائي، كتاب الطب، 
 ( بلفظه. 27095( ح)46/ 45)
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اقَّةِّ« الَِّقةِّ، َواْلَحالَِّقةِّ، َوالشـَّ َن الصـَّ لََّم َبرَِّئ مِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـَ عن َأبي  ، و (1)هللاِّ صـَ
لََّم َقاَل: " َثاَلَثٌة ُيْؤَتْوَن   ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــ ــَ َع َأَباُه، َعنِّ النَّبِّيِّّ صـــــ مِّ ــَ ُبْرَدَة، َأنَُّه ســـــ
ا   ُبهــَ ا، َوُيَؤدِّّ ُن َتْعلِّيَمهــَ ا َفُيْحســــــــــــــِّ ُة، َفُيَعلُِّمهــَ ُه اأَلمــَ ُل َتُكوُن لــَ : الرَّجــُ َتْينِّ َأْجَرُهْم َمرَّ
ي  ، الـَّذِّ ُن أَهـْلِّ الكِّتـَابِّ ، َوُمْؤمِّ ا َفلَـُه َأْجَرانِّ ا َفَيَتَزوَُّجهـَ ا، ُثمَّ ُيْعتُِّقهـَ ُن َأَدَبهـَ َفُيْحســــــــــــــِّ

ًنا، ُثمَّ آَمَن بِّا ي َكاَن ُمْؤمِّ ، َوالَعْبُد الَّذِّ لََّم، َفَلُه َأْجَرانِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــــــَ لنَّبِّيِّّ صـــــــــَ
هِّ  ِّ، َوَيْنَصُح لَِّسيِّّدِّ ي َحقَّ َّللاَّ  (2)ُيَؤدِّّ

ــبق إبراز دور الرـجل في تحقيق التنمـية  ــتخلص مـما ســـــــ نســـــــ
 المستدامة من خالل

 بناء شخصية النشء. -
 معيشتهم في الحال والمستقبل.توفير حياة كريمة وتحسين مستوى   -
 عدم العبث بمقدراتهم من الميراث  -
 تهيئة المرأة علميا ودينيا وأخالقيا لتحمل المسؤولية. -

 

 

َعاءِّ   (1) يَماَن، َباُب َتْحرِّيمِّ َضْربِّ اْلُخُدودِّ َوَشقِّّ اْلُجُيوبِّ َوالدُّ صحيح مسلم، كَِّتاُب اإْلِّ
لِّيَّةِّ )  . (104( ح)100/  1بَِّدْعَوى اْلَجاهِّ

ْن أَْهلِّ   (2) َلَم مِّ لِّ َمْن َأســــــْ أخرجه الشــــــيخان: البخاري، كتاب الجهاد والســــــير، َباُب َفضــــــْ
 .( بلفظه3011( ح)60/ 4الكَِّتاَبْينِّ )

لَّى هللُا َعَلْيهِّ   ــَ اَلةِّ َنبِّيَِّّنا ُمَحمٍَّد صـ ــَ يَمانِّ بِّرِّسـ ــلم، كتاب اإليمان، َباُب ُوُجوبِّ اإْلِّ ــحيح مسـ صـ
لََّم إَِّلى َجمِّيعِّ النَّ  لَّتِّهِّ )َوســـــــــــَ َللِّ بِّمِّ خِّ اْلمِّ ، َوَنســـــــــــْ ( بلفظ مقارب وفيه  154( ح)134/ 1اسِّ

 .تقديم وتأخير
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 المطلب الثالث
 في تحقيق التنمية المستدامة  مسؤولية المرأة

بنـــــاءالمرأة حقيقـــــة هي   في  األم واألخـــــت    الركن األهم  فهي  المجتمع، 
ــة األولى التي يتربى فيهـا األبـناء، وتنمو بهـا   والزوجـة والبـنت، هي المـدرســــــــــــ

 .مهاراتهم، ليكونوا فيما بعد قادة ربانيين مسؤولين عن سفينة الحياة
هي مســــــــــــــؤولـة أوال عن نفســــــــــــــهـا بـأن تراعي هللا عز وجـل في دينهـا  ثم  
حتى تتمكن من أداء حق هللا تعـالى وحق المجتمع في الـدور الـذي   ،ودنيـاهـا

  غفلـت عنلو  . فبـه من رعـايـة النشء وتنميـة مهـاراتهمكلفهـا هللا تعـالى ونبيـه  
مهمتها ضـــــــــاع النشء، وهم أمانة هللا يجب عليها صـــــــــيانتها بأن تكون قدوة 

يعكســـون ما يتلقونه منهم من    ،لهم بالفعل والقول، فالصـــغار مرآة من يرعاهم
ـلديهم مروـنة في التعلم، ويقبلون التلقين ويتكيفون مع  ، كمـا أن  آداب وأخالق

ئة التي ينشـــــــئون فيها، وهم بحاجة دائمة لوجود شـــــــخص يعتمدون عليه،  البي 
تنغرس أخالقــه وتحركــاتــه في ذاكرتهم ويفعلونهــا دون وعي بعــدمــا تســــــــــــــتقر  

واإلصـــــالح، وهذا ما حرص  وتترســـــخ، فيجب أن نغرس فيهم حب الصـــــالح  
عليه النبي صـــــــــــــلى هللا عليه وســـــــــــــلم، فأعاد بناء القيم واألخالق لدى المرأة 

ٍر، َأنَـُّه قَـاَل: َدَعْتنِّي ُأمِّّي  ذـلك على الـناشـــــــــــــــئة، ف  لينعكس امِّ ِّ ْبنِّ عـَ َعْن َعبْـدِّ َّللاَّ
ٌد فِّي َبْيتَِّنا، َفَقاَلْت: َها َتَعاَل   لََّم َقاعِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــــــــَ وُل َّللاَِّّ صـــــــــــَ َيْوًما َوَرســـــــــــُ

لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســَ  وُل َّللاَِّّ صــَ يَك، َفَقاَل َلَها َرســُ يهِّ؟«  أُْعطِّ لََّم: »َوَما َأَرْدتِّ َأْن ُتْعطِّ
يهِّ َتْمًرا، َفَقاَل َلَها َرُسوُل َّللاَِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأَما إِّنَّكِّ َلْو َلْم  َقاَلْت: أُْعطِّ
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ْيًئا ُكتَِّبْت َعَلْيكِّ كِّْذَبٌة« ــَ هِّ شـ ــغار على الصـــدق   ، وال شـــك أن(1)ُتْعطِّ تربية الصـ
ـقدوة مســــــــــــــتقيمـة لهم في    المربـية  تكون إنمـا يؤتي ثمـاره حينمـا  والوـفاء ـبالعهـد  

 .فهذا يكون له عظيم األثر في الوصول للمراد  ،ذلك
ــح من خاللهـا مـدى تحمـل  وهـذه بعض النمـاذج التطبيقـية التي يتضـــــــ

 المرأة للمسؤولية الفردية والجماعية
 الناشئةمسؤولية المرأة في إعداد 

ــتقبلية لما يجب أن  اتصــــــــــــفت المرأة في عهد النبي بامتالكها نظرة مســــــــــ
هذه أم ســـليم تدفع بصـــغيرها أنس إلى رســـول هللا صـــلى  يكون عليه أبناؤها، ف

ــلم يخدمه،   ــلى هللا عليه  ألنها ترى في هللا عليه وســــــــ مالزمة ابنها للنبي صــــــــ
الق تشــــــبه  فتكون له أخ  رجال تربى في مدرســــــة النبوة  أنه ســــــيصــــــبح وســــــلم

عو  دثم هي تطلب من الرســــــــول أن ي  أخالق النبي صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم،
،  البنها بالبركة في المال والولد والعمر، والبركة أعظم شيء يحصل لإلنسان

َلْيٍم،  ف لََّم، َعَلى ُأمِّ ســـُ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـَ َي َّللاَُّ َعْنُه، َدَخَل النَّبِّيُّ صـــَ َعْن َأَنٍس َرضـــِّ
َقائِّهِّ، َوَتْمَرُكْم فِّي وَِّعائِّهِّ، َفإِّنِّّي   ْمَنُكْم فِّي ســِّ يُدوا ســَ ْمٍن، َقاَل: »أَعِّ َفَأَتْتُه بَِّتْمٍر َوســَ

َيٍة   ائٌِّم« ُثمَّ َقاَم إَِّلى َناحِّ َلْيٍم  صــــَ ــُ ُمِّ ســ لَّى َغْيَر الَمْكُتوَبةِّ، َفَدَعا ألِّ ، َفصــــَ َن الَبْيتِّ مِّ
ًة، َقاَل: »َما هَِّي؟«،   ِّ، إِّنَّ لِّي ُخَوْيصَّ َوأَْهلِّ َبْيتَِّها، َفَقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم: َيا َرُسوَل َّللاَّ

َرٍة َواَل ُدْنيـَا إِّالَّ  ا َتَرَك َخْيَر آخِّ ُمَك َأَنٌس، َفمـَ َدَعا لِّي بِّهِّ، َقاَل: »اللَُّهمَّ   َقاَلْت: َخادِّ

 

يدِّ فِّي اْلَكذِّبِّ )  (1)  (.  4991( ح)298/  4أخرجه أبو داود، كتاب األدب، َباٌب فِّي التَّْشدِّ
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َثْتنِّي   ارِّ َمااًل، َوَحدَّ ْن َأْكَثرِّ اأَلْنصــــــــــَ اْرُزْقُه َمااًل َوَوَلًدا، َوَبارِّْك َلُه فِّيهِّ«، َفإِّنِّّي َلمِّ
اَئةٌ  ْشُروَن َومِّ اٍج الَبْصَرَة بِّْضٌع َوعِّ  .(1)اْبَنتِّي ُأَمْيَنُة: َأنَُّه ُدفَِّن لُِّصْلبِّي َمْقَدَم َحجَّ

ومن صـــــــــور حرص المرأة في عهد النبي صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم على 
لَّى هللُا  تنشـــــئة الصـــــغار تنشـــــئة صـــــحيحة ما رواه  اْبن َعبَّاٍس، َعنِّ النَّبِّيِّّ صـــــَ

لَّمَ  لُِّموَن،    أنه  َعَلْيهِّ َوســــــــــَ ، َفَقاَل: »َمنِّ اْلَقْوُم؟« َقاُلوا: اْلُمســــــــــْ ْوَحاءِّ َلقَِّي َرْكًبا بِّالرَّ
بِّيًّا، َفَقاَلْت: َألَِّهَذا َفَقاُلوا: َمْن أَ  وُل هللاِّ«، َفَرَفَعْت إَِّلْيهِّ اْمَرأَةٌ صــــــَ ْنَت؟ َقاَل: »َرســــــُ

؟ َقاَل: »َنَعْم، َوَلكِّ َأْجٌر« الفرصـــة وتحرص على    تســـتثمرهذه المرأة  ، ف(2)َحجٌّ
صـلى هللا عليه وسـلم عما يجب    تنشـئة صـحيحة فتسـأل النبي  ة صـغيرهاتنشـئ 

 في حقه.
 في إعداد نفسها مسؤولية المرأة

اتســمت نســاء الصــحابة في عهد النبي صــلى هللا عليه وســلم بحرصــهن  
على تعليم أنفســهن ما يجب في حقهن، ويرفع عنهن المســؤولية أمام هللا عز  

ــيئا،   ومن مظاهر اهتمام  وجل، لعلمهن بأنه لن يغني عنهن أحد من هللا شـــــــــــ
ــها َلَمَة، َقاَلْت:   ، ما وردقبل غيرهاها  وأنها مســــؤولة عن   ،المرأة بنفســ ــَ َعْن ُأمِّ ســ

ِّ إِّنَّ  وَل َّللاَّ لََّم َفَقاَلْت: َيا َرســُ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســَ ولِّ َّللاَِّّ صــَ َلْيٍم إَِّلى َرســُ َجاَءْت ُأمُّ ســُ
 

ْندَ  (1) ْر عِّ ــيخان: البخاري، كتاب الصـــوم، َباُب َمْن َزاَر َقْوًما َفَلْم ُيْفطِّ / 3ُهْم )أخرجه الشـ
( بلفظه. ومسـلم، كتاب المسـاجد ومواضـع الصـالة، َباُب َجَوازِّ اْلَجَماَعةِّ  1982( ح)41

َن الطَّاهَِّراتِّ ) يٍر َوُخْمَرٍة َوَثْوٍب، َوَغْيرَِّها مِّ ــِّ اَلةِّ َعَلى َحصـــــــــ ــَّ (  457/ 1فِّي النَّافَِّلةِّ، َوالصـــــــــ
 ( مختصرا.660ح)
ةِّ َحجِّّ  (2) حَّ بِّيِّّ َوَأْجرِّ َمْن َحجَّ بِّهِّ )أخرجه مســــلم، كتاب الحج، َباُب صــــِّ (  974/ 2 الصــــَّ

 ( .1336ح)



587 
 

ٍل إَِّذا اْحَتَلَمْت؟ َقاَل النَّبِّيُّ   ْن ُغسـْ ، َفَهْل َعَلى الَمْرأَةِّ مِّ َن الَحقِّّ َتْحيِّي مِّ َّللاََّ اَل َيسـْ
َلَمَة، َتْعنِّي َوْجَهَها،  صـــــــــَ  لََّم: »إَِّذا َرَأتِّ الَماَء« َفَغطَّْت ُأمُّ ســـــــــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســـــــــَ

بُِّهَها   ــْ ، َفبَِّم ُيشـــــ يُنكِّ ِّ َأَوَتْحَتلُِّم الَمْرأَةُ؟ َقاَل: »َنَعْم، َترَِّبْت َيمِّ وَل َّللاَّ ــُ َوَقاَلْت: َيا َرســـــ
 .(1)َوَلُدَها«

لََّم   ما روتهومن ذلك  لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســَ َأَلتِّ النَّبِّيَّ صــَ َماَء ســَ َة، َأنَّ َأســْ َعائِّشــَ
ُن   ُر َفُتْحســِّ ْدَرَتَها، َفَتَطهَّ ؟ َفَقاَل: »َتْأُخُذ إِّْحَداُكنَّ َماَءَها َوســِّ يضِّ لِّ اْلَمحِّ َعْن ُغســْ

يًدا حَ  دِّ ــَ َها َفَتْدُلُكُه َدْلًكا شـ ــِّ بُّ َعَلى َرْأسـ َها، الطُُّهوَر، ُثمَّ َتصـــُ ــِّ ُؤوَن َرْأسـ ــُ تَّى َتْبُلَغ شـ
َماُء:   ُر بَِّها« َفَقاَلْت َأســــْ َكًة َفَتَطهَّ ًة ُمَمســــَّ بُّ َعَلْيَها اْلَماَء، ُثمَّ َتْأُخُذ فِّْرصــــَ ُثمَّ َتصــــُ
ُة: َكَأنََّها   ْبَحاَن هللاِّ، َتَطهَّرِّيَن بَِّها« َفَقاَلْت َعائِّشـــــــَ ُر بَِّها؟ َفَقاَل: »ســـــــُ َوَكْيَف َتَطهَّ

لِّ اْلَجَناَبةِّ؟ َفَقاَل: »َتْأُخُذ َماًء    ُتْخفِّي َأَلْتُه َعْن ُغســـــــــْ مِّ، َوســـــــــَ يَن َأَثَر الدَّ َذلَِّك َتَتبَّعِّ
َها َفَتْدُلُكُه َحتَّى   بُّ َعَلى َرْأســـِّ ُن الطُُّهوَر َأْو ُتْبلُِّغ الطُُّهوَر، ُثمَّ َتصـــُ ُر َفُتْحســـِّ َفَتَطهَّ

َها، ُثمَّ ُتفِّيُض َعلَ  ُؤوَن َرْأسـِّ اُء  َتْبُلَغ شـُ اُء نِّسـَ ُة: " نِّْعَم النِّّسـَ ْيَها اْلَماَء« َفَقاَلْت َعائِّشـَ
. ينِّ  (2)اأْلَْنَصارِّ َلْم َيُكْن َيْمَنُعُهنَّ اْلَحَياُء َأْن َيَتَفقَّْهَن فِّي الدِّّ

 

ْلمِّ ) (1) (.  130( ح)38/ 1أخرجه الشـــيخان: البخاري، كتاب العلم، َباُب الَحَياءِّ فِّي العِّ
ْنَها ) لِّ َعَلى اْلَمْرأَةِّ بُِّخُروجِّ اْلَمنِّيِّّ مِّ ــْ ــلم، كتاب الحيض، َباُب ُوُجوبِّ اْلُغســ (  251/ 1ومســ

 .( بلفظه313ح)
َها إَِّذا َتَطهََّرْت مَِّن  (2) ــَ ــيخان: البخاري، كتاب الحيض، َباُب َدْلكِّ الَمْرأَةِّ َنْفســـ أخرجه الشـــ

مِّ ) َكًة، َفَتتَّبُِّع َأَثَر الدَّ ــَّ ًة ُمَمســـ ــَ ُل، َوَتْأُخُذ فِّْرصـــ ــِّ ، َوَكْيَف َتْغَتســـ (  314( ح)70/ 1الَمحِّيضِّ
تِّعْ  تِّْحَبابِّ اسـْ ًة مختصـرا. ومسـلم، كتاب الحيض، َباُب اسـْ َن اْلَحْيضِّ فِّْرصـَ َلةِّ مِّ َمالِّ اْلُمْغَتسـِّ

مِّ ) عِّ الدَّ  ( بلفظه.332( ح)261/ 1مِّْن مِّْسٍك فِّي َمْوضِّ
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 فيه داللةالكالم على نســـــاء األنصـــــار   رضـــــي هللا عنها عائشـــــة  وتعميم
ــتفتاء عما يعينهن  ن على أن الرجال كانوا يشـــــــجعو  هن على طلب العلم واالســـــ

يبين مدى عناية الســــــــنة بالمرأة وتوضــــــــيح ما  ، كما  على العبادة الصــــــــحيحة
 (1)تحتاج إليه بالتفصيل

 حل اإلشكاالت الواردة على البعضمسؤوليتها في 
  لمؤمنين ومن أشــهر النماذج النســائية التي تجلى فيها هذا األمر هي أم ا

َكَل  عائشــــة رضــــي هللا عنها، ف ــْ ى، َقاَل: »َما َأشــ ــَ َعْن َأبِّي ُبْرَدَة، َعْن َأبِّي ُموســ
 

َأَلتِّ اْمَرأَةٌ   (1) ــَ يقِّ َأنََّها َقاَلْت: سـ دِّّ ــِّّ َماَء بِّْنتِّ َأبِّي َبْكٍر الصـ ــْ ــا ما ورد َعْن َأسـ ومن ذلك أيضـ
لَّ  ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســ ــَ وَل َّللاَِّّ صــ ــُ اَب َثْوَبَها  َرســ ــَ ِّ، َأَرَأْيَت إِّْحَداَنا إَِّذا َأصــ وَل َّللاَّ ــُ َم َفَقاَلْت: َيا َرســ

اَب َثْوَب  لََّم: »إَِّذا َأصـَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـَ وُل َّللاَِّّ صـَ َنُع؟ َفَقاَل َرسـُ ةِّ َكْيَف َتصـْ َن الَحْيضـَ ُم مِّ الدَّ
ُه، ثُ  ــْ ةِّ َفْلَتْقُرصــــــــ ــَ َن الَحْيضــــــــ ُم مِّ لِّي فِّيهِّ« أخرجه إِّْحَداُكنَّ الدَّ ــَ ْحُه بَِّماٍء، ُثمَّ لُِّتصــــــــ ــَ مَّ لَِّتْنضــــــــ

لِّ َدمِّ الَمحِّيضِّ ) ــْ ــيخان: البخاري، كتاب الحيض، َباُب َغســـــــــــ (.  307( ح)69/ 1الشـــــــــــ
لِّهِّ ) مِّ َوكْيفيَّةِّ ُغســـــــــْ ةِّ الدَّ ( بلفظ  291( ح)240/ 1ومســـــــــلم، كتاب الطهارة، َباُب َنَجاســـــــــَ

 مقارب.
امِّ ْبنِّ ُعْرَوَة، َعْن   َمُة بِّْنُت َأبِّي ُحَبْيٍش إَِّلى وعن هِّشــــَ َة َقاَلْت: َجاَءْت َفاطِّ َأبِّيهِّ، َعْن َعائِّشــــَ

َتَحاُض َفاَل َأْطُهُر َأَفَأدَ  ِّ إِّنِّّي اْمَرأَةٌ ُأســــْ وَل َّللاَّ لََّم َفَقاَلْت: َيا َرســــُ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــَ ُع النَّبِّيِّّ صــــَ
لَّى هللاُ  ــَ وُل َّللاَِّّ صــ ــُ اَلَة؟ َفَقاَل َرســ ــَّ ْرٌق، َوَلْيَس بَِّحْيٍض،   الصــ لََّم: »اَل، إِّنََّما َذلِّكِّ عِّ ــَ َعَلْيهِّ َوســ

لِّي«  َم ُثمَّ صـــَ لِّي َعْنكِّ الدَّ اَلَة، َوإَِّذا َأْدَبَرْت َفاْغســـِّ ي الصـــَّ ُتكِّ َفَدعِّ َقاَل:   -َفإَِّذا َأْقَبَلْت َحْيضـــَ
يَء ذَ   -َوَقاَل َأبِّي:  اَلٍة، َحتَّى َيجِّ ــَ ئِّي لُِّكلِّّ صــــ ــَّ ــيخان:  »ُثمَّ َتَوضــــ لَِّك الَوْقُت«. أخرجه الشــــ

مِّ ) لِّ الدَّ ( بلفظه. ومســــــلم، كتاب  228( ح)55/ 1البخاري، كتاب الوضــــــوء، َباُب َغســــــْ
اَلتَِّها ) ــَ لَِّها َوصـ ــْ ةِّ َوَغسـ ــَ َتَحاضـ ــْ ( بلفظه بدون قوله 333( ح)262/ 1الحيض، َباُب اْلُمسـ

 في آخر الحديث قال أبي... الخ.



589 
 

َة إِّالَّ   َأْلَنا َعائِّشــَ يٌث َقطُّ َفســَ لََّم َحدِّ لَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوســَ ولِّ َّللاَِّّ صــَ َحاَب َرســُ َعَلْيَنا َأصــْ
ْلًما« ْنُه عِّ ْنَدَها مِّ  (1)َوَجْدَنا عِّ

 والحفاظ على تماسكه المجتمع اهتجمسؤوليتها 
في الحفاظ على الدعوة فصـبرت وتحملت    ومواقفها أكثر من أن تحصـى

ــبيل هللا،   لم يقتصــــــــــر دورها على  حيث  األذى وبذلت النفس والنفيس في ســــــــ
ــغار فيه لخدمة المجتمع بل تعدى األمر لوجودها    ،رعاية بيتها وتأهيل الصــــــ
اَل:    ،في ســـــــــــــــاحـة القتـال تـدافع عن الـدعوة في الغزو  الـٍِّك، قـَ َعْن َأَنسِّ ْبنِّ مـَ

ارِّ   ــَ َن اأْلَْنصـ َوٍة مِّ ــْ َلْيٍم َونِّسـ ــُ لََّم َيْغُزو بُِّأمِّ سـ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ وُل هللاِّ صـ ــُ »َكاَن َرسـ
ي  قِّيَن اْلَماَء، َوُيَداوِّ وفي يوم أحد َعْن َأَنسِّ    ،(2)َن اْلَجْرَحى«َمَعُه إَِّذا َغَزا، َفَيســـــــــــْ

لَّى   ، َعنِّ النَّبِّيِّّ صــــــــــَ َن النَّاسِّ ْبنِّ َمالٍِّك، َقاَل: »َلمَّا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد اْنَهَزَم َناٌس مِّ
بٌ  لََّم ُمَجوِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــــــَ لََّم، َوَأُبو َطْلَحَة َبْيَن َيَديِّ النَّبِّيِّّ صــــــــَ   هللُا َعَلْيهِّ َوســــــــَ

، َوَكَسَر َيْوَمئٍِّذ   يَد النَّْزعِّ ًيا، َشدِّ َعَلْيهِّ بَِّحَجَفٍة«، َقاَل: »َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجاًل َرامِّ
، َفَيُقوُل:   َن النَّْبلِّ ْينِّ َأْو َثاَلًثا«، َقاَل: " َفَكاَن الرَُّجُل َيُمرُّ َمَعُه اْلَجْعَبُة مِّ َقْوســـــــــــــَ

َبِّي َطْلَحَة "، َقاَل: " َوُيْشرُِّف َنبِّيُّ هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْنُظُر إَِّلى  اْنُثْرَها ألِّ
ْبَك   ــِّ رِّْف، اَل ُيصــ ــْ اْلَقْومِّ، َفَيُقوُل َأُبو َطْلَحَة: َيا َنبِّيَّ هللاِّ، بَِّأبِّي َأْنَت َوُأمِّّي، اَل ُتشــ

َهامِّ اْلَقْومِّ، َنْحرِّي ُدوَن َنْحرَِّك "، َقاَل: »َوَلَقدْ  ــِّ ْن ســــ ْهٌم مِّ ــَ َة بِّْنَت    ســــ ــَ َرَأْيُت َعائِّشــــ
َما، َتْنُقاَلنِّ اْلقَِّرَب َعَلى   وقِّهِّ ، َأَرى َخَدَم ســُ َرَتانِّ مِّّ َلْيٍم َوإِّنَُّهَما َلُمشــَ َأبِّي َبْكٍر، َوُأمَّ ســُ

 

َي َّللاَُّ َعْنَها  أخرجه الترمذي ت شـــاكر، أبوا (1) َة َرضـــِّ لِّ َعائِّشـــَ ب المناقب، َباُب مِّْن َفضـــْ
يٌح َغرِّيٌب«3883( ح)705/ 5) يٌث َحَسٌن َصحِّ  .(، وقال: »َهَذا َحدِّ
اءِّ َمَع الرَِّجالِّ ) (2) ــَ ــير، َباُب َغْزَوةِّ النِّّســــ ــلم، كتاب الجهاد والســــ (  1443/ 3أخرجه مســــ

 .(1810ح)
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ا انِّ ُتْفرِّغــَ يئــَ ا، ُثمَّ َتجِّ انِّ َفَتْمَْلَنِّهــَ عــَ ْم، ُثمَّ َتْرجِّ هِّ فِّي َأْفَواهِّهِّ انــِّ ا، ُثمَّ ُتْفرِّغــَ مــَ هِّ  ُمُتونِّهِّ نــِّ
ا َثاَلثـًا   َتْينِّ َوإِّمـَّ َة إِّمـَّا َمرَّ ْن يـََدْي َأبِّي َطْلحـَ ْيُف مِّ فِّي َأْفَواهِّ اْلَقْومِّ، َوَلـقَْد َوَقَع الســــــــــــــَّ

» َن النَُّعاسِّ  .(1)مِّ
في تماســـــــك المجتمع    ونختم بالدور العظيم ألم ســـــــلمة رضـــــــي هللا عنها

ــلى هللا عليه و   حيث اعتمد النبي  ،والخروج به من األزمات ــلمصـ ــورتها   سـ مشـ
،   يوم الحديبية يَّةِّ الكَِّتابِّ ْن َقضِّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ حيث  َلمَّا َفَرَغ مِّ

ْنُهْم َرُجٌل   ِّ َما َقاَم مِّ َحابِّهِّ: »ُقوُموا َفاْنَحُروا ُثمَّ اْحلُِّقوا«، َقاَل: َفَوَّللاَّ ــْ َصــــ لََّم ألِّ ــَ َوســــ
َلَمَة، َفَذَكَر  َحتَّى َقاَل َذلَِّك َثاَلَث َمرَّا ْنُهْم َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأمِّ ســـَ ٍت، َفَلمَّا َلْم َيُقْم مِّ

ِّ، َأُتحِّبُّ َذلَِّك، اْخُرْج ُثمَّ اَل   َلَمَة: َيا َنبِّيَّ َّللاَّ ، َفَقاَلْت ُأمُّ ســـــَ َن النَّاسِّ َلَها َما َلقَِّي مِّ
َك، ْدنـَ ًة، َحتَّى َتْنَحَر بـُ ْنُهْم َكلِّمــَ ًدا مِّ َك، َفَخَرَج َفَلْم   ُتَكلِّْم َأحـَ َك َفَيْحلِّقــَ الِّقــَ َوتَـْدُعَو حـَ

ا َرَأْوا َذلِـَّك   ُه، َفَلمـَّ ُه َفَحَلقـَ الِّقـَ ا حـَ َل َذلِـَّك َنَحَر بـُْدنَـُه، َوَدعـَ ْنُهْم َحتَّى َفعـَ ًدا مِّ ُيَكلِّْم َأحـَ
ُهْم َيقْ  ا َحتَّى َكاَد َبْعضــــــُ ُهْم َيْحلُِّق َبْعضــــــً ا  َقاُموا، َفَنَحُروا َوَجَعَل َبْعضــــــُ ُتُل َبْعضــــــً

 "(2)َغمًّا

 

ــيخان: البخاري، كتاب الجهاد  (1) اءِّ وقتالهن َمَع الرَِّجالِّ   ،أخرجه الشـــــــ ــَ َباُب َغْزَوةِّ النِّّســـــــ
/  3(. ومسلم، كتاب الجهاد والسير، َباُب َغْزَوةِّ النَِّّساءِّ َمَع الرَِّجالِّ )2880( ح)33/  4)

 .( واللفظ له1811( ح)1443
ــروط، بَ  (2) ــحيح البخاري، كتاب الشـــــــ ُروطِّ فِّي جزء من حديث طويل في صـــــــ ــُّ اُب الشـــــــ

َهادِّ ) ٍد 2731( ح)193/ 3الجِّ ُق ُكلُّ َواحِّ دِّّ ــَ َورِّ ْبنِّ َمْخَرَمَة، َوَمْرَواَن، ُيصـــــــــ ــْ ( َعنِّ المِّســـــــــ
لََّم َزَمَن الُحَدْيبَِّيةِّ َحتَّى   ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ وُل َّللاَِّّ صـ ــُ بِّهِّ، َقااَل: َخَرَج َرسـ احِّ ــَ يَث صـ ْنُهَما َحدِّ مِّ

، ...الخ.إَِّذا َكاُنوا بَِّبعْ   ضِّ الطَّرِّيقِّ



591 
 

نســــتخلص مما ســــبق إبراز دور المرأة في تحقيق التنمية من 
 خالل
 إعدادها لنفسها دينيا وأخالقيا. -
 مستقبال. ةتهيئة الناشئة لتحمل المسؤولي  -
 تحملها للمسؤولية تجاه أفراد المجتمع للحفاظ عليه سلما وحربا. -

 
 المطلب الرابع

 تفعيل التنمية المستدامة عموم األفراد في مسؤولية 
ــئولية تشــــمل الحاكم، وتشــــمل   ــلم أن المســ ــلى هللا عليه وســ ذكر النبي صــ

ــمل الخادم. و  ــواء، وتشــــ هنا يجب التنبيه  الرجل والمرأة في بيتهما على حد ســــ
على أن تنصــــيص النبي صــــلى هللا عليه وســــلم على المذكورين في الحديث  

باب التمثيل وذكر من    ليس الغرض منه حصـــــــر المســـــــؤولية فيهم، فهذا من
يغلب عليهم تحمل المســــؤولية، وإال فالمســــؤولية تتعدى هؤالء حتى تســــتغرق  
كل فرد من أفراد المجتمع. قال الكرماني: "والحاصـــــــل أن من كان من نظره  
 شـــــيء فهو مطالب فيه بالعدل والقيام بمصـــــالحه في دنياه وآخرته، فإن قلتَ 

  :قلتُ   ؟فعالم رعايته ،وأب وأمثاله إن لم يكن إماما وال يكون له أهل وســــــــــــيد
  نْ فمَ   ،إذا كان كل منا راعيا على أصـــــــدقائه وأصـــــــحاب معاشـــــــرته، فإن قلتَ 

ــه، إذ الراعي يكون مرعـيا   :قـلتُ   ؟الرعـية ــاؤه وجوارحـه وقواه وحواســــــــــــ أعضــــــــــــ
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أو الخطاب خاص بأصحاب    ،باعتبار آخر لكونه مرعيا لإلمام وراعيا ألهله
 .(1)التصرفات"
نذكر بعض األمثلة التطبيقية لبيان مســـــــــــئولية المســـــــــــلم تجاه أخيه  وهنا  

 وتجاه المجتمع الذي يحيا فيه
 المسئولية األخالقية

ــلى هللا   ــعها النبي صـ ــوابط التي وضـ ــئولية األخالقية في الضـ تتجلى المسـ
ــلم بغيره، ف ــتقامة عالقة المســـ ــلم الســـ لَّى هللُا  عليه وســـ ــَ َعْن َأَنٍس َعنِّ النَّبِّيِّّ صـــ

هِّ«َعَليْ  ــِّ يهِّ َما ُيحِّبُّ لَِّنْفســـــ َخِّ ُن َأَحُدُكْم، َحتَّى ُيحِّبَّ ألِّ لََّم َقاَل: »اَل ُيْؤمِّ ــَ ،  (2)هِّ َوســـــ
ــان ألخيه تبليغه العلم حيث قال في الحديث الذي رواه عبد   ومن حب اإلنســـــ

قال رســـــول هللا صـــــلى هللا عليه وســـــلم:    الرَّْحَمنِّ ْبُن َأبِّي َبْكَرَة، َعْن َأبِّي َبْكَرَة،
ْهرُِّكْم َهَذا، فِّي  ن  إ» ُكْم َهَذا، فِّي شــــــــَ َماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمةِّ َيْومِّ دِّ

اَل: »اللَُّهمَّ   اُلوا: َنَعْم، قــَ ُت؟«، قــَ ْل َبلَّغــْ َذا، إَِّلى َيْومِّ َتْلَقْوَن َربَُّكْم، َأاَل هــَ ُكْم هــَ دِّ َبلــَ
ُد الغَ  اهِّ ٍع«اْشَهْد، َفْلُيَبلِّغِّ الشَّ ْن َسامِّ  .(3)ائَِّب، َفُربَّ ُمَبلٍَّغ َأْوَعى مِّ

 

 (.193/  24الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )  (1)
يهِّ َما  (2) َخِّ يَمانِّ َأْن ُيحِّبَّ ألِّ ، َباٌب: مَِّن اإلِّ يَمانِّ أخرجه الشيخان: البخاري، كَِّتاُب اإلِّ

هِّ )  لِّيلِّ َعلَ 13( ح)12/ 1ُيحِّبُّ لَِّنْفسِّ يَماَن، َباُب الدَّ ى َأنَّ مِّْن  (، ومسلم، كَِّتاُب اإْلِّ
هِّ مَِّن اْلَخْيرِّ ) يهِّ اْلُمْسلِّمِّ َما ُيحِّبُّ لَِّنْفسِّ َخِّ يَمانِّ َأْن ُيحِّبَّ ألِّ َصالِّ اإْلِّ ( 45( ح)67/  1خِّ

هِّ" -بلفظه، وفيه "َأْو َقاَل: لَِّجارِّهِّ    . َما ُيحِّبُّ لَِّنْفسِّ
(  176  /2أخرجه الشيخان: البخاري، كتاب الحج، َباُب الُخْطَبةِّ َأيَّاَم مًِّنى ) (3)

َماءِّ )1741ح) ( 1306/ 3( جزء حديث، ومسلم، كتاب القسامة، َباُب َتْغلِّيظِّ َتْحرِّيمِّ الدِّّ
 .( جزء حديث مختصرا1679ح)
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تربية الفرد المسلم على كما أشار النبي صلى هللا عليه وسلم إلى وجوب  
ــديق  االعتماد على ذاته ال عن أبي  ، فعلى حســــب أو نســــب أو قريب أو صــ

لَّى   وُل َّللاَِّّ صــــَ َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َقاَم َرســــُ يَن َأْنَزَل  ُهَرْيَرَة َرضــــِّ لََّم حِّ هللُا َعَلْيهِّ َوســــَ
يَرَتَك اأَلْقَربِّيَن{ ]الشـــعراء:  ْر َعشـــِّ :  َوَأْنذِّ َر  214َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ [، َقاَل: »َيا َمْعشـــَ

ْيًئا، َيا   -َأْو َكلَِّمًة َنْحَوَها   -ُقَرْيٍش   ُكْم، اَل أُْغنِّي َعْنُكْم مَِّن َّللاَِّّ شــــَ َتُروا َأْنُفســــَ اشــــْ
ْيًئا، َيا َعبَّاُس َبنِّي َعبْ  ــَ ْبَن َعْبدِّ الُمطَّلِّبِّ اَل    دِّ َمَناٍف اَل أُْغنِّي َعْنُكْم مَِّن َّللاَِّّ شـــــــــــ

  ِّ ِّ اَل أُْغنِّي َعْنكِّ مَِّن َّللاَّ ولِّ َّللاَّ ــُ فِّيَُّة َعمََّة َرســـ ــَ ْيًئا، َوَيا صـــ ــَ أُْغنِّي َعْنَك مَِّن َّللاَِّّ شـــ
لِّينِّي   َمُة بِّْنَت ُمَحمٍَّد سـَ ْيًئا، َوَيا َفاطِّ ْن َمالِّي اَل أُْغنِّي َعْنكِّ مَِّن َّللاَِّّ  شـَ ْئتِّ مِّ َما شـِّ

   (1)َشْيًئا«
 المسئولية االجتماعية

فقد حث النبي صـلى هللا عليه وسـلم على نفع المسـلم ألخيه والدفاع عنه  
ِّ ْبنِّ   َعْبدِّ وقضـــــــــاء حاجته، فعن   َي َّللاَُّ َعْنُهَما  َّللاَّ وَل َّللاَِّّ    ،ُعَمَر َرضـــــــــِّ َأنَّ َرســـــــــُ

لَّى هللاُ  ــَ لُِّمُه، َوَمْن  صـ ــْ لِّمِّ اَل َيْظلُِّمُه َواَل ُيسـ ــْ لُِّم َأُخو الُمسـ ــْ لََّم َقاَل: »الُمسـ ــَ  َعَلْيهِّ َوسـ
لٍِّم ُكْرَبًة، َفرََّج َّللاَُّ   ــْ يهِّ َكاَن َّللاَُّ فِّي َحاَجتِّهِّ، َوَمْن َفرََّج َعْن ُمسـ َكاَن فِّي َحاَجةِّ َأخِّ

ْن ُكُرَباتِّ َيْومِّ القَِّيامَ   .  (2)ةِّ، َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِّما َسَتَرُه َّللاَُّ َيْوَم القَِّياَمةِّ«َعْنُه ُكْرَبًة مِّ

 

( بلفظ  206( ح)192/ 1(، ومســـلم )2753( ح)6/ 4أخرجه الشـــيخان: البخاري ) (1)
 مقارب.

/  3لُِّم الُمْسلُِّم الُمْسلَِّم )َباٌب: اَل َيظْ  ،أخرجه الشيخان: البخاري، كَِّتاب الَمَظالِّمِّ  (2)
، َباُب َتْحرِّيمِّ الظُّْلمِّ ) 2442( ح)128 َلةِّ َواآْلَدابِّ / 4(، ومسلم، كتاب اْلبِّرِّ َوالصِّّ

 . ( بلفظه2580( ح)1996
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ــد   هي التي دفعت عثمان بن عفان رضـــــــي هللا عنهالمســـــــؤولية تلك   لســـــ
ــات ــل مشــــــــــــــكلتـــهو المجتمع    احتيـــاجـ الميـــاه، ف  حـ ــة  في نقص  وقف بئر رومـ
 (1)للمسلمين.

ــلم قد أطلق الدعوة للعمل   ــلى هللا عليه وسـ ــكلة  ثم إن النبي صـ وعالج مشـ
ــة وتكفف النــاس واالعتمــاد عليهم و  وهي  مــالهم بغير وجــه حق،    أخــذالبطــال

َأْلُت أســـاســـها    وضـــعالتي قاعدة  ال َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: ســـَ َزاٍم َرضـــِّ مع َحكِّيم ْبن حِّ
َأْلُتُه َفَأْعَطانِّي، ثُ  ــَ لََّم َفَأْعَطانِّي، ُثمَّ سـ ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ وَل َّللاَِّّ صـ مَّ َقاَل لِّي:  َرســـُ

َخاَوةِّ َنْفٍس ُبورَِّك َلُه فِّيهِّ،   ٌر ُحْلٌو، َفَمْن َأَخَذُه بِّســَ »َيا َحكِّيُم، إِّنَّ َهَذا الَماَل َخضــِّ
َبُع، َوالَيُد   ي َيْأُكُل َواَل َيشــْ َرافِّ َنْفٍس َلْم ُيَباَرْك َلُه فِّيهِّ، َوَكاَن َكالَّذِّ َوَمْن َأَخَذُه بِّإِّشــْ

َن ا ي َبَعَثَك  الُعْلَيا َخْيٌر مِّ ِّ، َوالَّذِّ وَل َّللاَّ ْفَلى«، َقاَل َحكِّيٌم: َفُقْلُت: َيا َرســــــُ لَيدِّ الســــــُّ
ْدُعو   اَن َأُبو َبْكٍر يـَ ا، َفكـَ ْنيـَ ارَِّق الـدُّ ا َحتَّى ُأفـَ ْيئـً َدَك شــــــــــــــَ ًدا َبعـْ ، اَل َأْرَزُأ َأحـَ الَحقِّّ بـِّ

نْـُه شــــــــــــــَ  يـَُه الَعطَـاَء َفيـَْأَبى َأْن َيْقبَـَل مِّ ا لُِّيْعطِّ يـَُه  َحكِّيمـً اُه لُِّيْعطِّ ْيئـًا، ُثمَّ إِّنَّ ُعَمَر َدعـَ
َم  ي َقســـــَ يَن إِّنِّّي أَْعرُِّض َعَلْيهِّ َحقَُّه الَّذِّ لِّمِّ َر الُمســـــْ َفَأَبى َأْن َيْقَبَل، َفَقاَل: َيا َمْعشـــــَ

 

ْثَل   (1) هِّ مِّ صحيح البخاري، كَِّتاُب الَوَصاَيا، َباُب إَِّذا َوَقَف َأْرًضا َأْو بِّْئًرا، َواْشَتَرَط لَِّنْفسِّ
يَن )دِّالَ  َر َأْشَرَف 2778( ح) 13/  4ءِّ الُمْسلِّمِّ يَن ُحوصِّ َي َّللاَُّ َعْنُه حِّ ( َأنَّ ُعْثَماَن َرضِّ

ْم، َوَقاَل: َأْنُشُدُكُم َّللاََّ، َواَل َأْنُشُد إِّالَّ َأْصَحاَب النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأَلسْ  ُتْم  َعَلْيهِّ
 ِّ  َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َحَفَر ُروَمَة َفَلُه الَجنَُّة«؟  َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ْزُتُهْم، َقالَ  َز َجْيَش الُعْسَرةِّ َفَلُه الَجنَُّة«؟ َفَجهَّ : َفَحَفْرُتَها، َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّه َقاَل: »َمْن َجهَّ
ُقوُه بَِّما َقاَل َوَقاَل ُعَمُر فِّي وَ  ْقفِّهِّ: »اَل ُجَناَح َعَلى َمْن َولَِّيُه َأْن َيْأُكَل َوَقْد َيلِّيهِّ  َفَصدَّ

. ٌع لُِّكلٍّ  الَواقُِّف َوَغْيُرُه َفُهَو َواسِّ
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َن النَّ  ْن َهَذا الَفْيءِّ َفَيْأَبى َأْن َيْأُخَذُه، َفَلْم َيْرَزْأ َحكِّيٌم َأَحًدا مِّ ْيًئا  َّللاَُّ َلُه مِّ اسِّ شــــــــــــَ
 .(1)َبْعَد النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحتَّى ُتُوفِّيَ 

صــــــــــــلى هللا عليه   أمرو   نهى عن التبذير  بل حتى في الطعام والشــــــــــــراب
ْقَدامِّ ْبنِّ َمْعدِّي َكرَِّب، َقاَل:  ، فعلى ما يكفيه  وســــلم بأن يقتصــــر المســــلم َعْن مِّ

لَّى َّللاَُّ  وَل َّللاَِّّ صــَ ْعُت َرســُ مِّ ْن  ســَ رًّا مِّ لََّم َيُقوُل: »َما َمأَلَ آَدمِّيٌّ وَِّعاًء شــَ  َعَلْيهِّ َوســَ
ْلَبُه، َفإِّْن َكاَن اَل َمَحاَلَة َفُثُلٌث لَِّطَعامِّهِّ   بِّ اْبنِّ آَدَم ُأُكاَلٌت ُيقِّْمَن صــُ َبْطٍن. بَِّحســْ

ُن ْبُن َعَرَفةَ  َثَنا الَحســَ هِّ« َحدَّ َرابِّهِّ َوُثُلٌث لَِّنَفســِّ يُل ْبُن  َوُثُلٌث لِّشــَ َماعِّ َثَنا إِّســْ  َقاَل: َحدَّ
هِّ   لَّى َّللاَُّ َعَليــْ دِّي َكرَِّب: َعنِّ النَّبِّيِّّ صــــــــــــــَ َداُم ْبُن َمعــْ قــْ اَل المِّ اٍش، َنْحَوُه، َوقــَ َعيــَّ

ْعُت النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    (2)َوَسلََّم، َوَلْم َيْذُكْر فِّيهِّ َسمِّ
 المسئولية البيئية

شــــــدنا النبي صــــــلى هللا عليه وســــــلم إلى الحفاظ على توازن النظام فقد أر 
البيئي بتكثيف الزرع حتى وإن لم يســــــــــــــتـفد مـنه الزارع، ورتب على ذلك أجرا 

لََّم لتحفيز أفراد المجتمع على ذلك، ف ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ َعْن َجابٍِّر، َأنَّ النَّبِّيَّ صـ
ٍر اأْلَْنصــَ  لَّى هللُا َعَلْيهِّ  َدَخَل َعَلى ُأمِّ ُمَبشــِّّ ارِّيَّةِّ فِّي َنْخٍل َلَها، َفَقاَل َلَها النَّبِّيُّ صــَ

لٌِّم، َفَقاَل:   لٌِّم َأْم َكافٌِّر؟« َفَقاَلْت: َبْل ُمســــــْ لََّم: »َمْن َغَرَس َهَذا النَّْخَل؟ َأُمســــــْ َوســــــَ
 

أخرجه الشيخان: البخاري، كتاب فرض الخمس، َباُب َما َكاَن النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ   (1)
ي الُمَؤلََّفَة ُقُلوُبُهْم َوغَ  لََّم ُيْعطِّ َن الُخُمسِّ َوَنْحوِّهِّ )َوســـــَ (. ومســـــلم، 3143( ح)92/ 4ْيَرُهْم مِّ

ْفَلى، َوَأنَّ اْلَيَد اْلُعْلَيا هَِّي اْلُمْنفِّ  َن اْلَيدِّ الســــــُّ َقُة  كتاب الزكاة، َباُب َبَيانِّ َأنَّ اْلَيَد اْلُعْلَيا َخْيٌر مِّ
َذُة ) ْفَلى هَِّي اآْلخِّ  .( مختصرا1035( ح)717/ 2َوَأنَّ السُّ

َيةِّ َكْثَرةِّ اأَلْكلِّ ) (2) / 4ســــــــــــنن الترمذي ت شــــــــــــاكر، أبواب الزهد، َباُب َما َجاَء فِّي َكَراهِّ
يٌح«.2380( ح)590 يٌث َحَسٌن َصحِّ  (، وقال: »َهَذا َحدِّ
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ْنُه إِّْنســــــــَ  ا، َواَل َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكَل مِّ لٌِّم َغْرســــــــً اٌن، َواَل َدابٌَّة، َواَل  »اَل َيْغرُِّس ُمســــــــْ
َدَقًة« ْيٌء، إِّالَّ َكاَنْت َلُه صــَ وفي رواية أنها )ُأّم َمْعَبٍد(، وزاد في رواية "َوَما  ،  شــَ

َدَقٌة، َوَما َأَكَلتِّ الطَّْيُر   ْنُه َفُهَو َلُه صــــَ ُبُع مِّ َدَقٌة، َوَما َأَكَل الســــَّ ْنُه َلُه صــــَ رَِّق مِّ ســــُ
 .(1)َواَل َيْرَزُؤُه َأَحٌد إِّالَّ َكاَن َلُه َصَدَقٌة"َفُهَو َلُه َصَدَقٌة، 

ومن ســـبل الحفاظ على األمن البيئي منع االعتداء على الحيوان أو قتله 
َل َعَلى َيْحَيى ْبنِّ  ـبدون وجـه حق ف ا: َأنَـُّه َدخـَ َي َّللاَُّ َعْنُهمـَ َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َرضــــــــــــــِّ

ْن َبنِّي   يٍد، َوُغاَلٌم مِّ عِّ ــَ ى إَِّلْيَها اْبُن ُعَمَر  ســـــــــ ــَ يَها، َفَمشـــــــــ َيْحَيى َرابٌِّط َدَجاَجًة َيْرمِّ
بَِّر   ــْ َحتَّى َحلََّها، ُثمَّ َأْقَبَل بَِّها َوبِّاْلُغاَلمِّ َمَعُه َفَقاَل: اْزُجُروا ُغاَلَمُكْم َعْن َأْن َيصـــــــ

لَّى هللُا َعَلْيهِّ  ْعُت النَّبِّيَّ صــَ مِّ ، َفإِّنِّّي ســَ َبَر  َهَذا الطَّْيَر لِّْلَقْتلِّ لََّم »َنَهى َأْن ُتصــْ  َوســَ
» يَمٌة َأْو َغْيُرَها لِّْلَقْتلِّ ــا (2)َبهِّ احترام األمم األخرى من الدواب والحفاظ  ، وأيضـــــ

َي َّللاَُّ َعنْـُه، قَـاَل:    فعن  طـالمـا أنهـا ال تضــــــــــــــر،  على بـقائهـا أبي ُهَرْيَرَة َرضــــــــــــــِّ
لََّم،  ــَ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوســــ ــَ وَل َّللاَِّّ صــــ ــُ ْعُت َرســــ مِّ ــَ َن  ســــ ْت َنْمَلٌة َنبِّيًّا مِّ ــَ َيُقوُل: " َقَرصــــ

ٌة   َك َنْملـَ تـْ هِّ: َأْن َقَرصــــــــــــــَ َأْوَحى َّللاَُّ إَِّليـْ ْت، فـَ ُأْحرِّقـَ ، فـَ لِّ ةِّ النَّمـْ َأَمَر بَِّقْريـَ ، فـَ اءِّ اأَلْنبِّيـَ

 

ْرعِّ ) (1) لِّ اْلَغْرسِّ َوالزَّ (  1189  -1188/  3أخرجه مســــــلم: كتاب المســــــاقاة، َباُب َفضــــــْ
 (.1552ح)
ةِّ أخرجــه الشــــــــــــــيخــان: البخــار   (2) َن الُمْثلــَ ا ُيْكَرُه مِّ اُب مــَ ي، كتــاب الــذبــائح والصــــــــــــــيــد، بــَ

( واللفظ له. ومسلم، كتاب األشربة، َباُب َبَيانِّ  5514( ح)94/  7َوالَمْصُبوَرةِّ َوالُمَجثََّمةِّ )
مَّى َخْمًرا ) نـَبِّ ُيســــــــــــــَ لِّ َواْلعِّ َن النَّخـْ ُذ مِّ ا ُيتَّخـَ ا ُيْنبـَُذ مِّمـَّ يَع ـمَ (  1958( ح)1550/  3َأنَّ َجمِّ

 بمعناه.
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َن اأُلَممِّ ُتَسبُِّّح "  .(1)َأْحَرْقَت ُأمًَّة مِّ
ــل األمثلة التي تدعو لإليجابية المادية والمع نوية والعمل في ومن أفضــــــــــ

َأَنٍس،  أحلك الظروف والحث على التوازن البيئي واإلعمار بشكل عام حديث 
ُكْم   اَعُة َوفِّي َيدِّ َأَحدِّ لََّم: »إِّْن َقاَمتِّ السـَّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوسـَ وُل َّللاَِّّ صـَ َقاَل: َقاَل َرسـُ

يَلٌة، َفإِّنِّ اْسَتَطاَع َأْن اَل َتُقوَم َحتَّى َيْغرَِّسَها  (2)َفْلَيْغرِّْسَها«  َفسِّ
ــبق إبراز دور األفراد في تحقيق التنمـية  ــتخلص مـما ســـــــ نســـــــ

 المستدامة من خالل
 ارتقاء اإلنسان أخالقيا باستدامة ربطه بربه.   -
 استدامة األمر بتبليغ العلم. -
 .التكافل االجتماعيالحث على   -
 معالجة مشكلة البطالة بالحث على العمل والتكسب. -
 حرص على وجود نظام بيئي متكامل ومستدامالالبيئية و االستدامة   -

  وضــــــعت األســــــس الالزمة أن الســــــنة النبوية  كيف  مما ســــــبق يتبين  
 .لضمان تحقيق التنمية المستدامة

  

 

أخرجه الشيخان: البخاري، كتاب الجهاد، َباٌب: إَِّذا َحرََّق الُمْشرُِّك الُمْسلَِّم َهْل ُيَحرَُّق  (1)
ــالم، َباُب النَّْهيِّ َعْن َقْتلِّ النَّْملِّ )3019( ح)62/ 4) ــلم، كتاب السـ (  1759/ 4(. ومسـ

 ( بلفظ مقارب.2241ح)
( 168ري في األدب المفرد )ص: (. والبخا12981( ح)296/ 20أخرجه أحمد ) (2)

 (. 479ح)
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 الخاتمة

من خالل العرض الســــابق خلص البحث إلى بعض النتائج والتوصــــيات  

 كما يلي:  

 المسؤولية ضرورة لتحقيق مقاصد التنمية المستدامة -

ــرة والحاكم والعاملين   - ــتركة بين األســـــ ــؤولية مشـــــ ــتدامة التنمية مســـــ اســـــ

 بالدولة

اشتملت السنة النبوية على قواعد كلية تحفظ على البشرية كل ما هو   -

 اسبب في بقائه

ــريعي يحفظ الحقوق   - ــؤولية ال بد من نظام تشــــ ــعور بالمســــ لتفعيل الشــــ

 ويحدد الواجبات ويفض المنازعات.

العمل بما ورد في أحاديث النبي صـلى هللا عليه وسـلم كفيل بإصـالح   -

 المجتمع ورفعه فوق المجتمعات )كنتم خير أمة أخرجت للناس...(
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 التوصيات

التي تحيي في - ــدوات  المؤتمرات والنــ ــديني    تكثيف  الــ الوازع  المجتمع 

 واألخالقي.

التنميـــــة   - تحقيق  األفراد في  دور  تبرز  التي  األبحـــــاث  على  التركيز 

 الفكرية واألخالقية واالجتماعية.

التي تبين أصــــــــــــالة   ةإبراز األحاديث النبوية القولية والفعلية والتقريري  -

 فكرة التنمية المستدامة.
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 فهرست المصادر والمراجع 
 الكريم القرآن  ▪
أعالم الحديث )شرح صحيح البخاري( ألبي سليمان حمد بن محمد الخطابي   ▪

بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم   د د. محمهـ(، تحقيق   388)ت  
  1409القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي( الطبعة األولى،  

 م.   1988 -هـ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ▪

أبو   إسماعيل  بن  محمد  البخاري،  وأيامه = صحيح  البخاري    عبد هللاوسننه 
المحقق النجاة  الجعفي  طوق  دار  الناصر،الناشر:  ناصر  بن  زهير  محمد   :

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 
 هـ. 1422

ي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد سنن أبي داود، ألب ▪
هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين 275)المتوفى:    السجستانيبن عمرو األزدي  

 بيروت. –عبد الحميد،الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
)المتوفى:   ▪ عيسى  أبو  الترمذي،  َسْورة،  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  سنن 

(،ومحمد فؤاد عبد الباقي  2،  1محمد شاكر )جـ    د وتعليق: أحمهـ(، تحقيق  279
(، شركة  5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ  3)جـ  

  - هـ    1395مصر، الطبعة: الثانية،    –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  
 م.  1975

السنن الكبرى ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي   ▪
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه:    هـ(،303توفى:  )الم

  – له: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة    األرناؤوط قدمشعيب  
 م.   2001 -هـ   1421بيروت، الطبعة: األولى، 
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  الحميري شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، المؤلف: نشوان بن سعيد  ▪
مطهر بن    - هـ(،المحقق: د حسين بن عبد هللا العمري  573توفى:  اليمني )الم

)بيروت    -  األريانيعلي   المعاصر  الفكر  دار  عبد هللا،  يوسف محمد    - د 
 م   1999 -هـ   1420سورية(،الطبعة: األولى،   -لبنان(، دار الفكر )دمشق 

نصر إسماعيل بن حماد الجوهري    العربية ألبيالصحاح تاج اللغة وصحاح   ▪
)المتوفى:  الفار  العلم  393ابي  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  هـ(، 

 م. 1987  - هـ  1407بيروت، الطبعة: الرابعة  –للماليين  
صحيح ابن خزيمة ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري   ▪

  – اإلسالمي    األعظمي المكتب هـ( تحقيق د. محمد مصطفى  311)المتوفى:  
 بيروت.

الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي،   فتح ▪
 ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. 1379دار المعرفة، بيروت،  

الكفاية في علم الرواية، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  ▪
السورقي، إبراهيم    د هللاعبهـ(، المحقق: أبو  463الخطيب البغدادي )المتوفى:  

 المدينة المنورة. -حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد،   ▪

- هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت 786شمس الدين الكرماني )المتوفى:  
 م. 1981 -هـ  1401ية:  م، طبعة ثان1937 -هـ 1356بنان، طبعة أولى:  ل
(، سالم ناشي، كلية اإلدارة  Brundtland Reportم )1987مستقبلنا المشترك   ▪

 جامعة قطر.  ، واالقتصاد 
الطيالسي  ▪ الجارود  بن  داود  داود سليمان بن  الطيالسي ألبي  داود  أبي  مسند 

هـ( تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار  204)المتوفى:    البصري 
 م  1999هـ  1419مصر، الطبعة: األولى،  –هجر 
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مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل  ▪
وآخرين،إشراف:    طاألرناؤو هـ(، تحقيق شعيب  241بن أسد الشيباني )المتوفى:  

: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، التركي الناشرعبد المحسن    د عبد هللا بن
 م  2001  -هـ  1421

مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(، ألبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن   ▪
الدارمي، التميمي السمرقندي )المتوفى:   بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد 

ر المغني للنشر والتوزيع، المملكة هـ(،تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دا255
 م  2000 -هـ   1412العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه   ▪
)المتوفى:  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  وسلم، 

الباقي، الناشر:261   – دار إحياء التراث العربي    هـ(،تحقيق محمد فؤاد عبد 
 بيروت.

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، ألبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم   ▪
هـ(، الناشر: المطبعة  388بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )المتوفى:  

 م.  1932  -هـ  1351حلب، الطبعة: األولى  –العلمية 
 لقاهرة، دار الدعوة.المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية با ▪
حامد صادق قنيبي، دار النفائس    -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي   ▪

 م  1988  -هـ   1408للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين   ▪

  - هـ  1399ون، دار الفكر،  هـ(،تحقيق: عبد السالم محمد هار 395)المتوفى:  
 م. 1979

المدني   ▪ األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  مالك،  اإلمام  موطأ 
هـ(، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 179)المتوفى: 

 م.  1985  -هـ  1406لبنان،  –الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  النهاية في غريب الحديث واألثر،   ▪
)المتوفى:  األثير  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  ابن عبد  بن محمد  بن محمد 

م، تحقيق: طاهر أحمد 1979  -هـ  1399بيروت،    - هـ(، المكتبة العلمية  606
 .محمود محمد الطناحي - الزاوي 

 مواقع على شبكة اإلنترنت  ▪
 / https://www.undp.orgبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر  -
للبيئة   - المتحدة  األمم  n-https://www.unep.org/ar/nbdht-برنامج 

-almthdt-alamm-ml-yd-llbyyt/lmadha-almthdt-alamm
mhma-lbyytl   

  (wikipedia.org)ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -مستقبلنا المشترك  -
العربية   - اللغة      Mimirموسوعة 

https://mimirbook.com/ar/c1ed98d68bf 
مصر   - رؤية  الجمهورية،  رئاسة     2030موقع 

https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B
-1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9

2030-D9%85%D8%B5%D8%B1% / 
العربية:   - مصر  لجمهورية  البيئة  وزارة  موقع 

-https://www.eeaa.gov.eg/ar
eg/%d8%a7 %d9 %84%d8 %b1 %d8 %a6 %d9 %8a%d8 %b3

%d9 %8a%d8 %a9.aspx   
بروندتالند  - لجنة   ويكيبديا، 

https://ar.isecosmetic.com/wiki/Brundtland_Commission 
 

https://www.undp.org/
https://www.undp.org/
https://www.undp.org/
https://www.unep.org/ar/nbdht-n-alamm-almthdt-llbyyt/lmadha-yd-ml-alamm-almthdt-llbyyt-mhma
https://www.unep.org/ar/nbdht-n-alamm-almthdt-llbyyt/lmadha-yd-ml-alamm-almthdt-llbyyt-mhma
https://www.unep.org/ar/nbdht-n-alamm-almthdt-llbyyt/lmadha-yd-ml-alamm-almthdt-llbyyt-mhma
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future
https://mimirbook.com/ar/c1ed98d68bf
https://mimirbook.com/ar/c1ed98d68bf
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
https://ar.isecosmetic.com/wiki/Brundtland_Commission
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 الباب الخامس 

 مشكالت في مواجهة التنمية المستدامة 

 وحلولها في الفكر اإلسالمي 
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 البحث األول  

 "العدالة من أجل غد أفضل "

 إعداد: علي أحمد التجاني  

 المدرس بقسم أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة 

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بالديدامون فاقوس شرقية 
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 المقدمة 

إن قضية العدالة من أهم وأخطر القضايا التي تمس الفرد والمجتمع، ولذلك  
أوالها هللا تعالى أهمية خاصة، وجعلها أساس من أسس الكون وكذلك سنة كونية دائمة 
بين الخالئق جميعا، ثم جاء الدين اإلسالمي وجعلها من المبادئ والمحاور التي البد 

الحياة العباد والبالد، ثم  منها في كافة مناحي ومجاالت  لتستقيم أحوال  كما هي    – ؛ 
غفل الناس أو تغافلوا عن مالحظة مبدأ العدالة ثم تدبره وبالتالي تطبيقه، فجاء -العادة

تدهوره،  أسباب  لمعرفة  الراهن  والمجتمعي  الفردي  الوضع  تقييم  محاولين  المصلحون 
فالحظوا أن هناك اسبابا وعوامل كثيرة أدى مجموعها في النهاية لما نحن فيه من محن  

 بات، وكان من أهم هذه العوامل غياب العدل المتعمد أو غير المتعمد.ومشكالت واضطرا

،وذلك ألنها 2030لذلك جعلوه من أهداف التنمية المستدامة ومن أهداف رؤية مصر  
إال   ذلك  يتم  لن  أنه  المعروف  ،ومن  والمجتمع  بالفرد  الترقي  إلى  مجملها  في  تهدف 

التنظير أو التطبيق أو كالهما، بحضور قوي وفعال ومؤثر للعدالة، سواء من ناحية  
وعليه فقد جاء بحثنا هذا محاوال النظر في مبدأ العدالة ومحاوال استكشاف معناها وأهم  
مقوماتها وأخطر معوقاتها ؛وذلك ليتسنى لنا إعادة ترسيخها تنظيرا وتطبيقا في نفوس 

ؤية بلدنا الحبيبة  أفرادنا وتفاصيل مجتمعاتنا، تماشيا مع أهداف األمم المتحدة وتنفيذا لر 
في محاوالتها االرتقاء بأفرادنا ومجتمعاتنا ، واستنادا لديننا الحنيف الذي ما ترك 2030

جانبا يقوي الفرد ويعمل على سالمته النفسية والمجتمعية إال وتحدث فيه منبها على 
ى أهميته وضرورة تنفيذه في الدنيا، وليس هذا فحسب بل جعل لها بعدًا أخرويا ليؤكد عل 

اإلسالمي   والدين  ال  وكيف  والمجتمعات  األفراد  بناء  في  وديدنه   –أهميتها    - كعادته 
 حريص على أن يمثل لنا الدين والدنيا في تكامل يبهر ويدهش الناظر والمتابع. 

وقد تحدث الكثيرون عن العدالة وخصوصا العدالة االجتماعية، إال أنه من النادر أن  
حية المقومات الذاتية كوجود العقل وسالمة الحواس نجد من يتحدث عن العدالة من نا
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القدماء وغيرها، وهذا ما  المعوقات كجمود األفكار ومتابعة  أو  اللغة وغيرها،  وتوحيد 
يحاول الباحث التركيز عليه في وريقاته هذه، وقد جاء بحثنا محاوال اإلجابة على عدة 

المستدامة، التنمية  العدالة وما هي  وما هي مقومات مالحظة   تساؤالت هي: ما هي 
العدالة وتطبيقها، وما هي معوقات مالحظة العدالة وتطبيقها، وقد جاء البحث في أربعة 
مباحث: المبحث األول: أواًل: تعريف العدالة، ثانيا: تعريف التنمية المستدامة، ثالثًا: 

الثاني: متطلبات الع دالة، مكانة العدالة في منظومة إصالح وبناء اإلنسان، المبحث 
 المبحث الثالث: معوقات العدالة، المبحث الرابع: العدالة ودرء العنف.

وقد استخدم الباحث منهج العرض والتحليل والمقارنة، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التي 
توصل إليها الباحث، وبعض التوصيات التي خرج بها البحث، ثم قائمة بأهم المصادر 

 والمراجع، ثم الفهرس. 

 ث األول: ويشتمل على: المبح

 أوالا: تعريف العدالة، ثانيا: تعريف التنمية المستدامة. 

 ثالثاا: مكانة العدالة في منظومة إصالح وبناء اإلنسان.

 أوالا: تعريف العدالة:

دُّ   َوُهوَ   ُمْستقيم،  أنه  النُُّفوسِّ   فِّي  َقامَ   َما:  الَعْدل:  لورد في لسان العرب: "عد    ضِّ
لُ   اْلُحْكمِّ   فِّي  الحاكِّمُ   َعَدل.  الَجْور لٌ   َوُهوَ   َعْدالً   َيْعدِّ   اْسمٌ   اأَلخيرة  وَعْدٍل؛  ُعُدولٍ   َقْومٍ   مِّنْ   عادِّ
ٌل، َفُهوَ  القضيَّة، فِّي َعَلْيهِّ  وَعَدلَ  وَشْرٍب، كَتْجرِّ  لِّْلَجْمعِّ  َلته َعْدَله اْلَوالِّي وَبَسطَ  عادِّ . وَمْعدِّ
 فِّي  َوُهوَ  اْلُحْكمِّ، فِّي فَيجورَ  اْلَهَوى  بِّهِّ  َيمِّيلُ  اَل  الَّذِّي هو الَعْدل،: سبحانه هللا َأسماء َوفِّي

عَ   بِّهِّ  ُسمِّّي  َمْصَدرٌ   اأَلصل عَ   فُوضِّ ،  َمْوضِّ لِّ ْنهُ   َأبلغ  َوُهوَ   العادِّ  نفُسه  الُمَسمَّى  ُجعِّلَ   ألنه مِّ
لة  أَهل  مِّنْ   وفالن  َعْداًل، ،بِّالْ   الُحْكم:  والَعْدلُ .  الَعْدلِّ   أَهل  مِّنْ   َأي  الَمْعدِّ   ُهوَ :  ُيَقالُ   َحقِّّ
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لُ   بِّاْلَحقِّّ   َيْقضي لٌ   َحَكمٌ   َوُهوَ .  وَيْعدِّ يُّ :  النَّاسِّ   مِّنَ   والَعْدلُ .  ُحْكمِّهِّ   فِّي   َمْعَدلة  ُذو:  َعادِّ  الَمْرضِّ
 . (1)"وُحْكُمه قوُله

وعند   اللغة  في  الدال  وتخفيف  بالفتح  :»العدالة   هي   الشرع   أهل  االستقامة، 
 توجد   ال   وهي   أمر،  كما   يستقيم  أن   وأقصاها   متفاوتة   وهي   دينية  محظورات   عن  االنزجار

 جهة   رجحان  وهو  الحرج  إلى  يؤّدي  ال  ما  فاعتبر  وسّلم،  وآله  عليه  هللا  صّلى  النبي  في  إالّ 
 يجتنب   أن  العدالة  وقيل،  000  شامل  عام  التفسير  فهذا.  والشهوة  الهوى   على  والعقل  الدين

 العدالةوقيل أن    ،000  فساده،  من  أكثر  صالحه  ويكون   الصغائر  على  يصرّ   وال  الكبائر
 فقولنا   ،بدعة  غير  من  والمروءة  التقوى   مالزمة  على  صاحبها  تحمل  دينّية  محافظة  هي:
 غير   من  وقولنا ،  الفاسق  ليخرج  والمروءة  التقوى   مالزمة  على  وقولنا  الكافر  ليخرج  دينية 
 تتحّقق   عالمات   من  لها  بد   فال  خفية  نفسية  هيئة  كأنت   لما  وهذه  ،المبتدع  ليخرج  بدعة
 الصغائر  وبعض   الصغائر   على  واإلصرار  الكبائر  :أربعة  أمور  باجتناب   تتحّقق   نما إو   بها،

 األراذل  مع  واالجتماع  بالحمام  كاللعب   ذلك   مثل  يكون   ما  وهو   المباح  وبعض   ،0000
  التقوى   مالزمة  على  صاحبها  تحمل  الدين  من  النفس  في  راسخة  هيئة  هي  وقال...

 الكبائر  اقترأن   عن  تمنعها  النفس  في  ملكة  هي  قيل  ما  منه  ويقرب ...  جميعا  والمروءة
 هي  الحكماء  قال  ما  أيضا  منه  ويقرب .  المباحة  الرذائل  وعن  الصغائر  على   واإلصرار

 ( 2) ". والشجاعة والعّفة الحكمة من مرّكبة وهي والتفريط  اإلفراط بين التوّسط

 

لسان العرب/املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  -1
 / بريوت.  3(/الناشر: دار صادر/ط11/430هـ(/احلواشي: لليازجي وغريه)٧١١اإلفريقى )ت 

املؤلف: حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حممِّد /موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم   -(2) 
بعد   )ت  التهانوي  احلنفي  الفاروقي  رفيق  / (1166/  2)  هـ(١١٥٨صابر  د.  ومراجعة:  وإشراف  تقدمي 

 م. ١٩٩٦ -الطبعة: األوىل /بريوت –الناشر: مكتبة لبنان انشرون  / حتقيق: د. علي دحروج/العجم 
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في  و  العدالة  األإها  أنب  الفلسفةتعرف  الفضائل  اليها    ةربعحدى  وصل  التي 
والعفة، بل أن أرسطو يعتبر فضيلة والعدالة    والشجاعة  ةالحكمهم  القدماء و   ةالفالسف

ويعتبر أرسطو    (1)العدالة هي األساس وبقية الفضائل تتبعها، وأنها ضرورية لقيام الدولة،
صاف ناإل ، إذن العدالة بشكل عام تعني  (2) نون وعدم الخروج عنهبالقا  مالعدالة أنها: االلتزا

   .خذ ما عليهأعطاء المرء ما له و إ و 

هُقواأ :"  تعالى الكريم يقول هللا    القرآن العدالة في    ت وقد ذكر  ت
 
ِزي   َله   يَۡوٗما   َوأ   َعن   نَۡفس    ََتۡ

هۡفس   َوََل  َشَف َٰ   ِمْۡنَا   يُۡقبَلُ   َوََل   َشۡيـ ٗا   ن  
ٞ
ونَ َعة يُنَْصُ ُُهۡ  َوََل   

ٞ
عَۡدل ِمْۡنَا  العدالة وترتبط    [48]البقرة:   " يُۡؤَخُذ 

 بالمساواة، وإعطاء الواجبات وأخذ الحقوق. وثيقا ارتباطًا 

 وللعدالة سمات تعرف بها، منها: 

 . الحيادية والموضوعية-1

 .الشخصية واألهواء عن المصلحة  البعد  -2

يستوعب الجميع رغم اختالف زمانهم  االستناد على قانون قوي واضح شفاف مرن  -3
 . ومكانهم وفروقهم الفردية

 للعدالة أنواع منها: و 

وهي  - 1 التوزيع،  واألعدالة  المنافع  جميع  توزيع  على  بطريقه  أعباء  المجتمع  فراد 
 .المصفوفة

 

أمري -(1)  ألرسطو/  النيقوماخية  مطر/ص  األخالق  حلمي  للتأليف  45ة  العامة  املصرية  اهليئة  /طبعة 
 /مصر. 1968والنشر/

 م. 1957/بريوت/55السياسات /أرسطو/ط اللجنة الدولية لرتمجة روائع اإلنسانية/ص  - (2) 
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العادل  ة،القصري  العدالة  - 2 العقوبات  المترتباإل  في  ة والمتمثل  ةوهي  على   ة جراءات 
 السارق،يد    قطع  عن إجرامه، ومثالهاالمجرم    رجوع  وهوالهدف منها    ،مرتكبي الجرائم

 . جرائم القتل مرتكبي عدام على اإل ةعقوبو 

التعويضي  - 3 المصابين بالجراح تعويضا عادالوهي تعويض األ  ة،العدالة   ،شخاص 
 التي لحقتضرار  التعويض العادل يتناسب مع األ  إنوبالتالي ف  ،صابتهمإعن جراحهم و 

 .المصاب  الشخص ب

العدالة االجتماعية، وهي التناسب في الحقوق والواجبات بين جميع األفراد واألمم، -4
، وال فضل لفرد على فرد إال بما يقدمه في كل شيء  متساوون البشر  على أساس أن  

  لنفسه وغيره ومجتمعه ودنياه وآخرته.

شيء، من خالل وضعه وتشريعه  بترسيخ مبدأ العدالة في كل  سالم  اإلقد اهتم  و 
التيوالقيم   الرائعةالقيم والمبادئ  الضوابط و من    ةمجموعل الناس على    ة  تمام  إتساعد 

سواء في   ،فيما بينهم  ةوالمحبوالرحمة    ةالمود   بقاءالتعامل فيما بينهم مع الحرص على  
قه؛ التعامل بين الفرد ونفسه، أو غيره، أو خالقه؛ وذلك لضمان حصول كل فرد على ح

حتى تنتظم البشرية وينتظم الكون كله؛ حتى إذا ما أتى الحساب استقبل كل فرد حسابه  
 برضى نفس، وكيف ال، وهو نتيجة ما قدمت يداه، ال ظلم اليوم. 

في موضوع معين    اً مفهوم العدالة في االسالم ليس محصور   نجد أنهذا المنظور  من  
في كل تشريع وفي كل ضابط أو جانب محدد، بل هو ُبعد ومقصد دنيوي وأخروي  

 وضعه أو حث عليه الدين الحنيف. 

ِن  يَأ ُۡمُر  )  تعاَّلهللا  والشواهد القرآنية والنبوية على ذلك كثيرة جدًا منها قول ۡحَس َٰ
ِ
َۡل
 
لَۡعۡدِل َوأ

 
ِبأ

 َ ل يَِعُظُُكۡ  لَۡبۡغِيۚ 
 
َوأ لُۡمنَكِر 

 
َوأ لَۡفۡحَشا ِء 

 
أ َعِن  َويَْۡنَىىٰ  لُۡقۡرََبٰ 

 
أ ِذي   

ِ
يتَا ي

ِ
تََذكهُرونَ َوا هُُكۡ  يقول  [90]النحل:  (َعل

َ   أ ن )   الماتريدي:"... لِ   يَأُْمرُ   اَّلله بينهم    بين   فيما   (ًِبلأَعدأ فيها  بالحكم  يأمر  أي:  الناس، 
يعامل ربه  أي:   ...  ، وبين َّللاَّ بينه  فيما  بالعدل  األمر  يكون  أن  وَجائز   ... بالعدل، 
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ِل(، بالعدل؛ ألن العدل هو وضع الشيء موضعه، ... وقال أبو بكر األصم:     )يَأُْمُر ًِبلأَعدأ
أعلم   وَّللاَّ - ا هو؟ فهو  أي: بالحق الذي له عليهم...ثم يجب أن نقرر حقيقة العدل: م

يَ   َعائَِّشةَ   َعنْ   ُعْرَوَة،حديث    ، ومن الهدي النبوي (1)شيء موضعه"   : وضع كل -  َّللاَُّ   َرضِّ
يَّةِّ  الَمْرأَةِّ  َشأن  أََهمَُّهمْ  ُقَرْيًشا  أن  َعْنَها،  َرُسولَ   فِّيَها  ُيَكلِّمُ   َوَمنْ :  َفَقاُلوا  َسَرَقْت،  الَّتِّي  الَمْخُزومِّ

 ِّ ِّ   َرُسولِّ   حِّبُّ   َزْيٍد،  ْبنُ   ُأَساَمةُ   إِّالَّ   َعَلْيهِّ   َيْجَترِّئُ   َوَمنْ :  َفَقاُلوا  َوَسلََّم؟  َعَلْيهِّ   هللاُ   َصلَّى  َّللاَّ  َّللاَّ
ِّ   َرُسولُ   َفَقالَ   ُأَساَمُة،  َفَكلََّمهُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِّ   هللاُ   َصلَّى  فِّي  َأَتْشَفعُ : "  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِّ   هللاُ   َصلَّى  َّللاَّ

ِّ،  ُحُدودِّ   مِّنْ   َحدٍّ  ينَ   أَْهَلكَ   أنَما :  َقالَ   ُثمَّ   َفاْخَتَطَب،  َقامَ   ُثمَّ   َّللاَّ  َسَرقَ   إَِّذا  َكأنوا  أنُهمْ   َقْبَلُكْم،  الَّذِّ
مُ  رِّيفُ   فِّيهِّ مُ   َسَرقَ   َوإَِّذا  َتَرُكوُه،  الشَّ يفُ   فِّيهِّ عِّ ،  َعَلْيهِّ   َأَقاُموا  الضَّ ِّ   َواْيمُ   الَحدَّ َمةَ   أن  َلوْ   َّللاَّ  َفاطِّ
 . (2) "« َيَدَها َلَقَطْعتُ  َسَرَقْت  ُمَحمَّدٍ  بِّْنتَ 

النبي صلى هللا عليه وسلم يعلمنا ويعلم األمة جمعاء أن هناك قانون عام يسري 
ويطبق على الجميع على نفس الجرم، حتى ولو كان الفاعل السيدة فاطمة بنت النبي 
صلى هللا عليه وسلم، هذه هي العدالة التي على أساسها بنى النبي صلى هللا عليه وسلم 

وذج والمثال الذي يجب علينا أن نحتذيه ونقتدي به، أن مجتمعه المثالي ، وهذا هو النم
أردنا تطبيق العدالة على الجميع لنرتقي بأفرادنا وأمتنا، ويحل السالم والوئام واالستقرار، 

 .   2030ونطبق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية بلدنا الحبيبة مصر 

 

املاتريدي    -  (1)  أبو منصور  بن حممود،  السنة(/املؤلف: حممد بن حممد  املاتريدي )أتويالت أهل  تفسري 
  ١٤٢٦بريوت، لبنأن/الطبعة: األوىل،    - (/الناشر: دار الكتب العلمية  559/  6احملقق: د. جمدي ابسلوم/)/
 م.  ٢٠٠٥ -هـ 

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ابن بردزبه البخاري    ،أبو عبد هللا   : املؤلفصحيح البخاري/  -  (2) 
  ، ببوالق مصر   ،ابملطبعة الكربى األمريية   ،السلطأنية   :الطبعة(//175/  4مجاعة من العلماء)   :حتقيقاجلعفي/ 
 ه.  ١٤٢٢الطبعة األوىل عام /هـ ١٣١١
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 ثانيا: تعريف التنمية المستدامة: 

المستدامة مبدأ العدالة بين اإلسالم وأهداف التنمية  عن    بالحديث   يهتمن هذا البحث  الما ك
من المقرر أن الحكم    ، وكيف ال، وف التنمية المستدامة ومقوماتهانعر ن البد لنا أن  افك

تصوره، ال بعد  إي شيء  أعن    صورة يمكن بناء وتكوين    فال  ،على الشيء فرع عن تصوره
مصطلح التنمية المستدامة   ، على أنعقلخفى على ذي  تال    التي  ات وهذا من المسلم

: يراد بها الزيادة، وقد  ورد في لسان  التنمية،  المستدامة  –  التنمية  :من لفظتينيتكون  
يثَ   َنّميت   َقْولِّكَ   مِّنْ   التَّْنمِّيةُ :  اأَلصمعي  َقالَ العرب:"... يه  اْلَحدِّ   َعنْ   َهَذا  تَُبلِّغ  بأن  َتْنمِّية  أنمِّّ

فس  َوْجهِّ   َعَلى  َهَذا يَمةِّ،  اد اإلِّ هِّ   َوالنَّمِّ   َبْينَ   َتْفُرق   َواْلَعَربُ :  َقالَ   َمْحُموَدٌة،  واألولى  َمْذُموَمةٌ   َوَهذِّ
ًدا  َنمَّيت   َوَبْينَ   ُمَخفًَّفا   َنَمْيت   َقالَ .  فِّيهِّ   اللَُّغةِّ   أَهل  َبْينَ   اْختِّاَلفَ   َواَل :  َقالَ   َوَصَفْت،  بَِّما  ُمَشدَّ

 فِّي   ُفأَلنا  وَنَمْيتُ ...َوَرَفْعَتهُ   َأسندته  إِّذا  َنْمياً   َغْيرِّي   إلى  الحديثَ   َنَمْيتُ   َوَتُقولُ :  اْلَجْوَهرِّيُّ 
ياً   الشيءُ   وَتَنمَّى.  َنَسبِّهِّ   فِّي  فأنَتَمى  َرَفْعُتهُ   َأي  النََّسبِّ  َيةً   النَّارَ   وَنمَّْيت ...اْرَتَفَع؛:  َتَنمِّّ   إَِّذا  َتْنمِّ
يتها  َحَطباً   َعَلْيَها  َألقيت  ْيعُ :  والنََّماءُ .  َوقوَدها  وَأشبعت   رَفعتها :  النارَ   وَنمَّْيت .  بِّهِّ   وذكَّ . الرَّ
بل  مِّنَ   والنَّامِّيةُ .  َسمِّنَ :  اإلنسان  وَنَمى ينةُ :  اإلِّ مِّ َنْت   إَِّذا  الناقةُ   َنَمتِّ :  ُيَقالُ .  السَّ  َوفِّي .  َسمِّ
يثِّ  َية  َواْشَتَرْيتُ   الفأنيةَ   َلبِّْعتُ :  ُمَعأوَيةَ   َحدِّ بل  مِّنَ   لَهرمةا  لبِّْعتُ   َأي...النَّامِّ  َواْشَتَرْيتُ   اإلِّ
ْنَها  الَفتِّيَّة َيةٌ   َوَناَقةٌ .  مِّ  اْلَبازِّيُّ   وأنَتَمى.  َطما:  الماءُ   وَنَمى.  الَكألُ   أنَماها  َوَقدْ   سمينٌة،:  َنامِّ

ْقرُ   َأي...ُصُعداً   َيْنمِّي...    ُذَؤْيبٍ   َأبو  َقالَ   آَخَر؛  إلى  َمَكأن  مِّنْ   اْرَتَفعَ :  وَتَنمَّى  وغيُرهما  والصَّ
 .  (1)" ُصُعوًدا َوَيزِّيدُ  َيْرَتفِّعُ 

: َوقِّيلَ  فِّيهِّ، تأنى: واْسَتداَمهُ  وَأداَمهُ فقد وردت في لسان العرب:"...المستدامة  ةما كلمأو 
  التَّأني: واْستدامتها000فِّيهِّ، تأنْيت  إِّذا اأَلمر واْسَتَدْمتُ .  َكَذلِّكَ  وَأْدوَمهُ  دَواَمُه، َطَلبَ 
ْمرٌ  َوَقالَ . كالتَّأني َأْمَرها َأْحَكمَ  َما َأي فِّيَها، يمُ : شِّ مْ . اأَلمر فِّي الُمبالِّغُ  الُمْسَتدِّ   َما واْسَتدِّ

 

 (: 342/ 15»لسأن العرب« )  - (1) 
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ْندَ  ْرهُ  َأي ُفأَلن عِّ يُّومُ . َعَلْيهِّ  اْلُمَواَظَبةُ : اأَلمر َعَلى والمداومة ... واْرُقْبُه؛  أنَتظِّ   الدائِّمُ : والدَّ
ْنهُ   .  (1) "َقيُّوم َقاُلوا َكَما مِّ

وهذا المصطلح    اإلنتاجية،الموارد والقدرات    ةيراد بالتنمية زياد   االصطالحية  ةومن الناحي 
مختلف أنعلى    ةللدالل  يستعملحداثته    برغم التنمية   ةالبشري  األنشطة من    ةماط  مثل 

المتجدد بيضا  أ  ،وعرفت (2)االجتماعيةوالتنمية    االقتصادية التنمية   ةوالقابل  ةأنها 
التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي   :هاأنيضا ب أ  وعرفت   ،  (3)لالستمرار

النمو االقتصادي   أهدافها، وتركز علىعلى تحقيق    ةجيال القادمدون المساس بقدرات األ
 .(4)والمسؤولية االجتماعية البيئي واإلشراف المتكامل المستدام 

حقيقي   :هاأنب  وعرفت   اإلنسان  ة،ومتواصل  ة مستمر   ةتنميه  وغايتها  على   ،هدفها  تؤكد 
الموارد    ة في تنمي  يسهمبما    ةوالسياسي  ةواالجتماعي  ة االقتصادي  بأبعادها  ةالتوازن بين البيئ

لتلبيه احتياجات الحاضر   ةمحدد   ةاستراتيجيوفق    ةالموارد البشري  ةوتمكين وتنمي   ةالطبيعي
 .(5)والمستقبل

 

 (: 213/ 12لسأن العرب« )  - (1) 
حممد عبد القادر الفقي/ الندوة  / دكتور  3ركائز التنمية املستدامة ومحاية البيئة ف السنة النبوية/ص    -   (2) 

 العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف حول القيم احلضارية ف السنه النبوية االمأنة العامة لندوه احلديث. 
 التنمية املستدامة مفهوم تعريف وابعاد ومكوانت/ الشبكة العربية للتميز واالستدامة. - (3) 
 السابق.  - (4) 
مؤشراهتا/ د. مدحت ابو النصر، ًيمسني مدحت حممد /ص  – ابعدها    -مفهومهاالتنمية املستدامة    -  (5) 

العربية  81 الشبكة  تعريف وابعاد ومكوانت  املستدامة مفهوم  التنمية  للتدريب والنشر/  العربية  / اجملموعة 
 . للتميز واالستدامة 
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فراد أو  أعمليه تنمية شامله لمكونات المجتمع    جمال تعريف المستدامة بأنها:ويمكن إ 
لألحياء   ةجماعات وتطوير النشاط االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يضمن حياه كريم

 ة.القادم لألجيال ومستقبال واعدا

 : مقومات التنمية المستدامة ثانيا: 

النمو االقتصادي ويقصد بهذا المصطلح    :أوالا يلي    فيمامقومات التنمية المستدامة    تتركز 
الشمول   :نيااث  واألمم.  لألفراد الدخل القومي    ةالتي تعني زياد   ةالمصادر االقتصادي  ةزياد 

 ةواحد   تنموية   ة التنمية المستدامة إلى جمع كل العالم تحت مظل  سعين  إ  ، االجتماعي
الفإعلى    يساعد  العالم  ابين سك  الفرديةروق  لغاء  ساس ألغاء التمييز بينهما على  وإن 
 ة هداف المنشود في سبيل هدف واحد وهو تحقيق األ  هموجمع  ،دين  أو  ةطائف  أو  عرق 

 . من التنمية المستدامة

ن  إف  ،صالح الدين والدنيا معاإلجاءت    ةاالسالمي  ةالشريعوفي النهاية يمكننا القول أن   
 مقاصدها،   ةمن جملوهو    الإ  ،الدين والدنيا  على أمورصالح  بال كل ما من شأنه أن يعود  
  - وبجالء –فيها ومكوناتها يرى    فالناظر  ؛بالتنمية المستدامة  اومن ذلك ما عرف حديث

وبناء اإلنسان    األرض   وذلك كعمارة  رعاية فائقة،  الشريعةعتها  ا مور التي ر أنها من األ
ومعنويا االقتصاديوال  ،ماديا  ذلك  للمجتمع،  ةواالجتماعي  ة تنمية  األمور   وغير  من 

 وحسيًا،على اإلنسان وبنائه معنويا    ةهو المحافظ  هناوالذي يهمنا    واألهداف والمقاصد،
أهم من  ح   وهو  الشريعاما  عليه  الدين  ةسالمياإل  ةفظت  الشريعاوك  ،بعد  اهتمام   ة ن 

أو الهالك اهتماما عظيما و هو ما يسمى   التلفعلى النفوس من    ةبالمحافظ   ةاالسالمي
في الشرع    ة الخمس  ةوهو من المقاصد الضروري  ،النفس  بحفظ  ةعلم المقاصد الشرعي  في

رض عمار األإ الذي يحقق    ألن  ؛بعد حفظ الدين  الثانية  ةالحنيف ومرتبتها في المنزل
 يد له   تمتد  فال ةشديد من الحماي اجبسيالشارع  أحاطه لذا  ،هو اإلنسان شرعًا،المنشود 

على كل من تسول له   دعةرا  ة جب الشارع عقوب كما أو   عضو،تالف  إ  أوروح    بإزهاق
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 ةالشريع  ت فظاوقبل ذلك ح  ،عموما مسلما كأن أو غير مسلم   باإلنساننفسه المساس  
َوأ نِفُقواأ ِِف َسِبيِل    )  :قال تعالى  ةكلاله  مواطنيتجنب    أنمره  أو   ة البدني  تهوسالم  تهعلى صح

  ِ َّلله
 
ِنَي  َوََل  أ لُۡمۡحس ِ

 
أ بُّ  ُُيِ  َ َّلله

 
أ أ ن   ۚ ُنٓواأ َوَأۡحس ِ ۡلَُكِة  لَته

 
أ َّل  ا  ِبأَيِۡديُُكۡ  الشارع  أو   [195]البقرة:   ( تُلُۡقواأ  مره 

األابالتد  من  مواقع    ،مراض وي  مخالف  ، الجوائحو   األوبئةوتجنب   معصيةذلك    ةوجعل 
: عمارتها قال تعالىلرض  هللا في األ  قد استخلفه وذلك كله ألن اإلنسان    ،تستوجب العقاب 

ْۡلَۡرِض  )  
 
 ِِف أ

ٞ
َُّك ِللَۡملَ َٰ ِئَكِة أ ِن َجاِعل ۡذ قَاَل َرب

ِ
ُح  َوا بيِ ُن نُس َ َما َء َوَِنۡ ِ دلي

 
َعُل ِفهيَا َمن يُۡفِسُد ِفهيَا َويَۡسِفُك أ َخِليَفٗةۖ قَالُٓواأ َأََتۡ

ُس  ۡمِدَك َونُقَديِ ۖ قَاَل أ ِن  َأعََّۡلُ َما ََل تَۡعلَُمونَ ِّبَ   [30]البقرة:  (  َِلَ

ْۡلَۡرِض  وتعالى:)  نهاوقال سبح
 
َن أ ِجيٞب ُهَو أ نَشأَُك ميِ لَۡيِهۚ أ ن َرّبيِ قَرِيٞب مُّ

ِ
تَۡغِفُروُه ُْثه تُوبُٓواأ ا س ۡ

 
تَۡعَمَرُكۡ ِفهيَا فَأ س ۡ

 
  َوأ

القول   ة وجمل  ةهذه العمار   وسيلة  على اإلنسان وتحقيق سالمته  ة المحافظف [61]هود:  (
الذي يقود    إال باإلنسانالدنيا  ال  اإلنسان هو محور قيام كل شيء فال قيام للدين و   أن

 . (1) طورها وبقائهادفة ت  ويتولىمارتها قاطرة ع

 ثالثاا: مكانة العدالة في منظومة إصالح وبناء اإلنسان.

 ألجل وخلق الكون والعالم    لعبادته،هللا تعالى خلق اإلنسان    أنمما ال شك فيه  
أن اإلنسان هو   سنجد و نظرنا إلى اإلنسان والكون  ،ذا ابتعدنا عن هللا تعالىإاإلنسان ف

أن هللا خلق اإلنسان    سنجد   (هللا الكون اإلنسان)فلسفيا    المعروفة  المنظومةهم في هذه  األ
في هذه  االرتكاز ونقطةذا اإلنسان هو المحور إن خلق الكون لخدمه اإلنسا ،ولعبادته 

قد  ما يستحقه، وكيف ال و ليه والتركيز على  إلذلك البد من االهتمام به والنظر    ة،الدائر 
  وسن القواعد    لهثم نظم له حياته وقعد    وصورته،خلقه    فأحسنهللا تعالى وصوره    هخلق

 

بن  /املوافقات   -  (1)  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  عبيدة  املؤلف:  أبو  /احملقق:  الشاطيب  حممد/اللخمي 
الطبعة:  /( 20/  2)مشهور بن حسن آل سلمأن/تقدمي: بكر بن عبد هللا أبو زيد/الناشر: دار ابن عفأن/ 

ابلشاملة:    ١٩٩٧  -هـ    ١٤١٧األوىل،   النشر  للمطبوع[/اتريخ  موافق  الكتاب  ]ترقيم  احلجة    ٨م/  ذو 
١٤٣١ . 
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وتجعله في   ة وترتقي به في شتى مجاالت الحيا  معاشه ومعاده،نين التي تصلح  اله القو 
أخرويًا،   اً نعكاساو   أخروياً   اً نما جعل هللا لكل ذلك بعد إالصفوف ليس هذا فحسب و   ةمقدم

نما جعل إو   فيه،  وال عصرا تنتهي  ةمحدد   ةنين مد اعلي أن هللا لم يجعل لهذه القواعد والقو 
هر انين على ظاهذه القواعد والقو   وكذلك هللا تعالى لم يقصر  ،نعكاسات  او   ت لها امتدادا

اهلل ف  ،يؤثر على بناء اإلنسان واستقراره  اداخلياإلنسان أو جسده بل جعل لها بعدا نفسيا  
على   يحاسبنا وسوف بالعقاب ما إو  بالثواب ما إوتعالى سيحاسبنا على ما فعلناه  سبحانه

ال    وفرضه،  وقعدهفما سنه هللا    ،ال لمصلحتناإال لشيء    ،ما لم نفعله مما فرضه علينا 
نه  ا فهو سبح   ،ليهمن يحتاج إنما نحن  إو   ،فهو غني عن العالمين  يحتاجه سبحانه وتعالى؛

يعاقبنا على وس   ،الحسنات على ما فعلنا مما فرضه علينا لمصلحتناب   سيحاسبنا وتعالى  
نسان هو  ن اإلإ لم اقل لكم  أ  ،يضا لمصلحتنا أ هللا علينا تعالى    افترضهتركناه من    ما

حكم  أونظم حياته و  ةحسن صور أ فيحسن خلقه وصوره أخلقه هللا تعالى و  ،مركز الكون 
حكام  األله    والنار ومثل  ةوخلق له الجن  وبالعقاب،ووعده وتوعده بالحسنات    ،التنظيم

 ؟ ترى لماذا  ،حد غيرهأال أن ظلم نفسه وما ظلمه  إاإلنسان نفسه    منن  افما ك  ،والعواقب 
هللا تعالى فيه وفي   رسخه   ياً اساس  ألم يطبق مبد   ألنهه ظلم نفسه  من وجهه نظري أن 

الذي جعله هللا تعالى   المبدأهذا    العدالة،  أال وهو مبد أ  نفعه،جل  أجله ومن  أالكون من  
تطبيقه صدق هللا تعالى في  و   ة،سس الخلق والخليقأوجعله من    (1)سس عماره الكون أمن  
تعالىإ  اآلخرةتطبيقيه في    منوتعالى    سبحانهوعدنا  فيما    ، والدنيافي   ، ن شاء هللا 

هللا تعالى   رسخهاالتي    وسننههللا وقواعده    نبقواني   نلتزمفنحن لم    ،فينا نحن البشر  ةالمشكل
أو    ،عدل هللا تعالى فينا وال ما يترتب على هذا العدل  نلحظ  ولمعقولنا  ،ولم نعمل  فينا  
يترتب على عدم تطبيقنا لما الحظناه من هللا سأو ماذا    ،سيترتب على عدم مالحظتناما  

 

املضيئة ف بيأن اآلداب السلطأنية"/اإلمام عبدالرءوف املنأوي/حتقيق  للمزيد راجع كتاب " اجلواهر    -   (1) 
 م /مصر. 1/2008د.أمحد حممد سامل/ط دار املعارف/ط
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مم  و تكالبت علينا األ   ووهناضعفنا    ة؛ لذلكعدالترسيخ وتطبيق لمبدأ الفي كونه من  
 ًا. تنظيرا وتطبيق تنظيرا، وإما ماإما تطبيقا فقط و إ ةالعدال أمبد  ابتعدنا عن ألننا

ظهار وتطبيق ما خلقه هللا تعالى إو ترميم    إعادة  واولاال أن حالمصلحين إ ن من  افما ك 
جميعا   وطبقه فينا   خلقه  وأهملناه وتركناه    ،في  ضعفنا    وأهلنا  نحن  لذلك  التراب  عليه 

بني والجسد اوضعف  النفسي  جاء     ي،ننا  مسمى    المصلحون ثم  التنمي أ تحت   ة هداف 
عندنا في   ةصول راسخأعلى ما له من قواعد و   ،بناء ما تهدم فينا  إلعادة  ةالمستدام

الكامل   نبينا  فيناوطبقه    ،الكريم  آنناقر   فيناوعلى ما غرسه    ،صل خلقتنا وأ  نافوسنا وفطرتن
رضي هللا -فاضل  كارم األواقتدى به صحابته األ  ،صلى هللا عليه وسلمسيدنا محمد  
عنهم  وكانوا  ن  ا فك  ،فيه  -تعالى  وسلم  عليه  لأل  ،بحقصلى هللا  الوسطي نموذجا    ة مه 

مه أ نبحت عن بناء    فإنناالعدل    ةذ نرسخ لفكر إونحن    مبدأ العدالة،على    ةالمبني  ةالفاضل
ببناء الفرد الفاضل الراقي المتحضر أواًل:  ال  إوهذا لن يحدث    ةمثالي  ةمتحضر   ةراقي  ةفاضل

وعليه فبناء الفرد واألمة إنما يرتكز على   وكيف ال، والفرد هو أساس األمة،المثالي  
العدالة   أن أمة ترسيخ وتطبيق مبدأ  ذلك  المجاالت والمناحي، والدليل على  في كافة 

بنائها  نقطة  كانت  المثالية  الفاضلة  الوسطية  األمة  وهي  وسلم  عليه  النبي صلى هللا 
 وارتكازها هي العدل.

 ة.الفاضلأساس المدن العدل وكذلك الفالسفة عندما تحدثوا عن األمم الفاضلة، جعلوا 

هذا    االناالساس  وعلى  نقطة  متنامي مستديم  تكون  لبناء فرد ومجتمع فاضل  طالق 
واستنادا    التطور هي ترسيخ وتطبيق مبدأ العدل في كافة المجاالت والمناحي، انطالقا

مصر   ةفي خطتها المستقبلي   ةهداف بلدنا الحبيب أ وتماشيا مع    القرآنية،  ةالشرعي  ألصولنا
فكلنا يعلم أن هناك تكامال بين الدين    ،وشعب راق  ة،متحضر   ةمأجل  أمن    30  20
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  أ مبد لوترسيخه    اه خر أراعى دائما ما فيه خير اإلنسان في دنياه و يوديننا الحنيف    (1)ةوالحيا
صالح الدنيا والفوز إومؤثر في    وأصيلراسخ    أخير مثال على ذلك فهو مبد   ةالعدال
 اآلخرة.في  ةوالنجا

 : متطلبات العدالةالثانيالمبحث 

أساس إلدراك العدل كما أنه   (2)عالقة قوية بين العدل والعقل باعتبار أن العقلهناك  
العقل  ملكة  توافر  من  أوال  البد  إذن  مالحظتها،  بعد  العدالة  لتطبيق  مقدمه ضرورية 
لمالحظه وإدراك العدالة في الكون ثم ملكات وقدرات لتحويل المالحظة إلى واقع فعلي 

الم بالعقل اهتماما كبيرا وزوده بأدوات االدراك والمالحظة س وعليه فقد اهتم اإل  ، تطبيقي
ونالحظ  سنجد  إلى المالحظة للعدالة في الكون   انتقلنافضال عن القدرة على التطبيق فاذا  

 في الكثير والكثير من النماذج الكونية التي تدل على وجود قانون العدل ورسوخه سواء 
 فاق أو في األنفس. اآل

ساس الكون حتى يحل السالم والوئام وينبذ العنف في شتى أهو    لماذا قانون العدل 
وهللا   ولذلك يتناغم الكون مع بعضه البعض ويتعاقب في سالسة وسالم،  ةمجاالت الحيا

ساس أساس التعامل بين بني البشر كما هو أيريد منا أن يكون قانون العدل هو  تعالى
نبذ العنف بين البشر كما حل السالم يوالوئام و حل السالم  يجزاء الكون كله لأالتعامل بين  

 جزاء الكون.أوالوئام والتعاقب بين 

مبدا العدالة حتى يحل   المستدامة  التنميةهداف  أ حون لذلك فجعلوا من  صلوقد فطن الم 
نين الدنيوية والمبادئ االقو في    ةذن الدين والحيا إ  ،ممالسالم والوئام ويتقدم العالم وترتقي األ

 

حممود/ص-  (1)  د.عبداحلليم  والعقل"/  كتاب"اإلسالم  راجع  دار  15للمزيد  /طبعة 
 /مصر. 2/1985املعارف/ط

وتطبي-  (2)  منهج  اإلسالمية  الفلسفة  ف  راجع كتاب"  مدكور/ص  للمزيد  اهليئة  156قه"/د.إبراهيم  /ط 
 م/مصر. 2019املصرية العامة للكتاب/
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لرفعيتكامال الحياتية   البشر  ةن  قد   ،بني  اليوم  المصلحون  أدركه  ما  أن  مالحظه  مع 
ن الناظر في دليل الكون بتعقل إ وعليه ف نة،س   1400كثر من  أسالم منذ  توصل اليه اإل 

وتدبر سيجد أن العدالة هي قانون الكون وناموسه الذي ينبني عليه النجاح في الدنيا، 
دراك هذا القانون من مقدمات ضرورية وأدوات الزمه والنجاة في اآلخرة، على أنه البد إل

 مين هذه المقدمات:

 العدل والعقل: -1

المتطلب األول من متطلبات العدالة هو العقل، حتى نلحظ أوال وجود المبدأ، ثم نتتبعه 
ونتتبع نماذجه في الكون وفي األنفس، لذلك نقطة البداية هي العقل، وقد أدرك اإلسالم 

  القرآن الهتمام به وبالعمل على تنميته وصقله، فجاءت اآلية األولى في ذلك فبدأ به وبا 
)إقرأ( فهي ليست فقط دعوة للقراءة الهجائية بل   تعالىالذي هو دستور اإلسالم بقوله  

نفس، في صفحات الكون وفي دليل األ   للقراءةعم من ذلك بكثير فهي نداء  أ هي دعوة  
المتبع لدينه الحنيف عندما يطبق هذا األمر   تعالى والقارئ الملتزم المطبق ألوامر هللا  

لكل   سيجد  المفتوحة  الكون  في صفحات  المذهلة  العجيبة  األمور  من  والكثير  الكثير 
 أ العدل فهو مبد   أومن هذه األمور العجيبة المتكررة الراسخة وراء األحداث مبد   ،ئ قار 

 مور أو الحوادث الكونية.مسيطر على  كل األ

وهللا   لكن البد من توافر أمور هي أوال ملكة العقل،  ،هذا المبدأ  فمن أعمل عقله سيلحظ
لكن الكثير منا لم يستعملها   منحنا جميعا إياها وجعلها مناط التكليف والتكريم،  تعالى

يا ويكون لها حق االستفادة، واالستفادة الحقيقية هي التي تنفع في الدن  ولم يستفد منها
فيجب على كل ذي لب أن يتفحص في صفحات الكون ويقلب نظره   مردود في اآلخرة،

 منها سورة الملك وغيرها  كثيرة جداً  القرآنيةفيها واألوامر 

عام علم أن  1000ن الكريم الذي هو دستورنا الذي سبق المصلحون منذ أكثر من  آوالقر 
وي بيننا في الحساب بل كل منا سيحاسب اوية، لذلك لم يسا وتة وليست متساالعقول متف
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نه لن يحاسب إعليه بنعمة العقل ف  تعالى، فمن لم ينعم هللا  وتطبيقه  على قدر عقله وفهمه
تماما، ومن زال عنه العقل لفترة أو لسبب فأنه سيحاسب على فترة عقله الكاملة فقط، 

إذن لندرك العدل ن وما استكرهوا عليه،  االخطأ والنسي  أمتيالنبي ص يقول رفع عن  
 الذي هو ناموس الكون البد لنا من عقل واع مدرك متدبر ناظر 

 وت العقل من فرد لفرد اوقد يتف لكن قد يزول العقل لسبب خارجي كما قال النبي ص،

ل لذلك على  و العق  أصحاب ففطن    ،وقد تنبه العقل البشري لذلك بفضل من هللا وتوجيه
من العلوم ما يعمل على صقل قدراتنا العقلية وما   وجمعوا وهذبوا  مر العصور وألفوا

 وأدائها، ومن هذه العلوم بل على رأسها علم المنطق.  كفاءتهايعمل على رفع 

 العدل والمنطق: -2

مر  أحداث والعالقات  فإدراك العدل وراء األ  ،هناك عالقة بين العدل والمنطق
حداث من  ظ العدل وراء األيحتاج إلى ذهن يقظ واع مرتب لذلك البد لمن يريد أن يلح

معلومات تصورية أو تصديقية توصل   والمنطق هو  ،أن يكون صاحب منطق وكيف ال
مور معلومة لدينا كلها بالنظر أفالمالحظات للكون هي    ،إلى مجهول تصوري أو صديقي

ليه من خالل المالحظات هو قانون العدل إوالمالحظة، لكن المجهول لدينا والذي نصل  
ى هذه العالقات فمن يراقب الشمس والقمر والليل والنهار وتعاقبهم بهذا  المسيطر عل

وت يستدل ويصل إلى قانون العدل وراء هذه الظواهر فالشمس احكام بال تفالنظام وهذا اإل
ال تدرك القمر والليل ال يسبق النهار كل واحد منهم ملتزم بدوره وقته وعمله وهذا قمة 

ي وأن آخذ ما لي، هذا هو ناموس الكون، العدالة التي العدل، فالعدل أن أعطي ما عل
من عدالة فيعطي ما عليه    نتظم الكون وأحكم، فليت اإلنسان يتمثل ما في الكون ابها  

 نتظم الكون. امن واجبات ويأخذ فقط ما له من حقوق حتى ينتظم عالمه كما 
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 نين الفكر: اوقو  العدل-3

 :  والتي هي  نين الفكراالعدل وقو كذلك هناك عالقة وطيدة بين مبدأ 

العدالة فالبد   أقانون السببية وهو أن لكل شيء سببا فهذا القانون الفكري يرسخ مبد -أ
وهذا عين العدالة ال يحدث شيء   محدث، ال تحدث حوادث بال    ،سباب أللمسببات من  

 ،تعالى ليزداد وعيك صلي لتنال رضى هللا    أتحصد ذاكر تنجح اقر   ازرعال بمقدمات  إ
أال وهي ترسيخ العدالة   الغايةنين الفكر كلها تصب في نفس  اوقو والمنطق  إذن العقل  

ليحل السالم    اإلنسانإال النظر والتدبر ثم نقل التجربة لعالم    اإلنسانالكونية وما على  
 وينبذ العنف. 

يؤكد ويرسخ لمبدأ العدالة في فهو    ،لكل فعل غاية  :الغائية الذي يقول أن  قانون -ب 
 ة، ال وله نتيجإما من فعل  و الكون فمن فعل إال وله غاية، وما من فعل إال وله هدف  

بال فعل، قمة العدالة ال جنة بال عمل وال تنمية بال مجهود  نتيجةوال  نتيجةال فعل بال 
ال تقدم وال رقى اال بتنمية  ،الحقوق والواجبات  لمبدأ ال بعدالة وإرساء إوال سالم وال وئام 

 والمجتمع.  اإلنسان

يضا أهو  و   ،قانون االطراد: وهو أن العلل المتشابهة تحدث مع معلوالت متشابهة  -ج
قي يرسخ لمبدأ العدالة، وكيف ال والدين االسالمي هو دين العقل قانون عقلي فكري منط

األ وفيهكل  تعارض   ،مور عنده  والعقل ال  الدين  بين  تكامل  ن ظهرت شبهة إو   ،فيها 
فالعقل الصحيح ال يتعارض مع النقل الصريح، وهذا   ؛ما  أللتعارض فالبد من وجود خط

نينها وأن أردت ا في الدنيا تلتزم بقو   ردت النجاحأن  إ  ؛يضا يرسخ لمبدا العدالة الكونيةأ
مرها و ونهيها بال نظر لجنس أو عرق أو لون أيضا بقوأنينها و أ النجاة في اآلخرة فالتزم  

 ةأو أي شيء القانون والمبدأ واضح وراسخ، من التزم بالقانون والمبدأ تحصل على النتيج 
وهذا    ،ايضا بال استثناء  ة يجلن تحصل على نت   والمبدأن لم تلتزم بالقانون  إ و   ،بال استثناء
العدل سواسيه    ؛قمه  سواسيه  أ فالكل  والكل  المبدأ  الدنيا أمام  في  العدالة  النتيجة،  مام 
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وا  تساوي  و الالسالم  و الستقرار  و رخاءالتقدم  اآلخرة  ،  في  صحابها أجنة    تساوي العدالة 
النار   النعيم، وأصحاب  ثابتون في أ  -والعياذ باهلل-مستقرون و خالدون في  صحابها 

 النار بال ضجة وال اضطراب.

 العدل واللغة:-4

فهي أداة التواصل المضبوطة بين بني   ؛مور الالزمة للعدالة بين بني البشر اللغةمن األ
بها يعلن الناس عن استيفاء   أنا  اإلنسان، و بها يعلن الناس عن رغباتهم واحتياجاتهم كم

مور الهامه لضمان حسن سير عملية العدالة بين بني البشر، لوازمهم، لذلك فهي من األ
لذلك البد من    ،ديتهاأك  أنت  أنطلب حاجتي، و كيف تعلم  أ علم لغتك كيف  أ ي أن لم  أنف

اطقة حددوا  توحيد اللغة بين الطالب والمطلوب منه، لذلك في عمليه الداللة نجد أن المن
الداللة المعتبرة عند المناطقة بأنها الداللة الوضعية اللغوية ألنها هي الوحيدة المنضبطة 

ليأخذ ماله   ،لفاظهاأفنحن قد وضعناها وحددنا مفاهيم   يعلم من أدى ما عليه  وعليه 
 والعكس. 

هم معايير ومتطلبات العدالة بين بني البشر ولها قدر عظيم في أ إذن هي معيار من  
التواصل وأداء المبادئ والحقوق كل هذا ألن اللغة منضبطة فنعلم من له ومن عليه  

ما   منهما  نبذ له وما  ويستوفي كال  ويكون  والوئام  السالم  العدالة ويحل  لتتحقق  عليه 
 العنف وتحقق الرخاء والتقدم والتنمية لصالح بني البشر.

وقد يتعرض للخطأ   ل بصاحبه،راعى أن العقل قد يض   تعالىكل هذا مع مالحظة أن هللا  
فينحرف عن الطريق السوي، ويحال   في التفكير نتيجة اعتراض بعض العوائق لطريقه،

فاإلنسان إذا تراكمت عليه العوائق أصيب فكره بالجمود،   بينه وبين الوصول للحقيقة، 
وإذا وصل اإلنسان لهذه   واألحداث،  ادر على تحري حقائق ودقائق األمورقوأصبح غير  

العقل الفعال فلم يعد العقل يؤدي الوظيفة   ،أال وهي ،الميزة الكبرى فيه خسرحالة فقد ال
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أال وهي التمييز بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، واكتشاف الحقائق،  المنوطة به
 واكتساب العلوم، والترقي باإلنسان في مدارج الرقي والكمال.

بل أصبح    الميزة الرئيسية التي تميزه عن الحيوأن،إذا تعطل عقل اإلنسان وفكره فقد  
ُُهۡ  ﴿ يقول هللا تعالى    كالحيوأن أو أضل سبيال، َأۡكَُثَ أ ن  َسُب  َله  َأۡم َُتۡ

ِ
ا ُُهۡ  أ ۡن  يَۡعِقلُوَنۚ  أ ۡو  يَۡسَمُعوَن 

ِم بَۡل ُُهۡ َأَضلُّ َسِبيل   ْۡل نَۡع َٰ
 
ما أعوج الرسل ليقيموا    تعالىلذلك أرسل هللا       [44]الفرقأن:   (ا َك

ۡهتََدٰى فَأ منَا َُّيۡتَِدي ِلنَۡفِسِهۦۖ َوَمن َضله فَأ منَا يَِضلُّ عَلهَۡيَاۚ َوََل تَِزُر َواِزَرٞة  ﴿ به وفيه العقل، يقول هللا تعالى
 
ِن أ مه

ُكنها   ُأۡخَرٰىۗ َوَما  نَۡبَعَث َرُسوَٗل ِوۡزَر   ٰ ِبَي َحَّته هذه االحتياطات حتى يحل   كل [ 15]اإلسراء:  (ُمَعذيِ
على من هو  استنكار  فال    القيامةيوم    اإللهية  المحكمةالسالم والوئام والهدوء في قاعه  

على من هو معذب فالكل في مقامه بما كسبت وقدمت يداه، ال ظلم    اعتراض وال    منعم،
 اليوم.

مع  فات  ما  على  بالندم  مشغول  ومعذب  بالشكر،  مشغول  منعم  بحاله  مشغول  الكل 
بما قدمت يداه وهذا    مكانة للغل وال للحقد وال للتعصب فكل منا في    مكانه ال  أن الحظه  م

أن ينشغل الجميع بحاله فال بغضاء وال حسد وال عنف وال    دنياناارسائه في    نحاولما  
  مكانة ه في أندرك كل واحد منا أ  أنال إ اقصاء ولن يكون هذ إوال استبعاد وال  ةعنصري

ال بعد التنبيه على إبما قدمت يداه    مكانةه في  أنت يداه ولن يدرك  الذي يستحقه بما قدم
منه  العقل  مكانة واالستفادة  مستوى    وإعماله  ورفع  الوعي  زياده  على  العمل  بعد  واال 

اإلدراك فكل شيء مرتبط بالعقل لذلك لنبذ العنف و ارساء قواعد السالم والوئام واالستقرار 
والعمل على نشره، العدل    إشاعةع درجة وعيه وبالتالي  البد من بناء العقل اإلنساني ورف

لسياس ونبذ  للعنف،  ونبذ  ووئام  سالم  من  يتبعه  تهدف  اإل  ة وما  كما    التنمية قصاء 
هداف الحياه أ منذ القدم يدعم ويتكامل مع  اإلسالمي  الدين    مع مالحظة أن  المستدامة،
ه ال مجال فيه  أن سلفنا بأبل ويمتاز عليها كما    نظر المصلحين،   ة من وجه  المعاصرة

ذا العدل مبني إخرهم  أمن عند خالق البشر العالم بما يصلحهم في دنياهم و   ألنه  للخطأ
 ساس العدل. أعلى العقلي والعقل 
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ما العقل أفي غياب النص و   المتوازن ما العقل  إمع مالحظة أن العدل مبني على العقل،  
 لفهم مضمون النص. السليم 

سالم فنرى كل حديث عن العقل ذن قد تكون هناك مقاربه بين العقل والعدل في اإلإ
عندما يأمرنا بإعمال العقل بالنظر والتدبر    تعالىوهو في ذاته حديث عن العدل، فاهلل  

فمن العدل  ،الحق والعدل ة إلحقاقنظري دعو  ة صنعته ثم لعبادته فهو من وجه إلدراك
خالق   تعالىفهو  وعلينا،  لنا    ونعمهجزاء على صنعته وخلقته  وعبادته ك  تعالىمعرفه هللا  

عبادته وحده وال نشرك معه في بعلى خلقه الكون    سبحانهيكافئ    أنالكون فمن العدل  
 إلقامة   مالزمةالعدل  دولة    ةقامإ ذا  إ   وحده،يعبد    أنخلقه وحده فال بد    ألنه  ؛عبادته شيئا

فما    لْلخر  ةحدهما دعو أل  ةالدعو ف  وعليه  ،العقل  ةدول وفيه بخس إظلم  من  وعليه  ال 
 للعقل.

 معوقات العدالة: المبحث الثالث

  فالعقل أساس العدل،   ذكرنا فيما سبق أن هنالك عالقة وثيقة بين العقل والعدل، 
لن نلحظ قانون العدل وراء األحداث الكونية واإلنسانية، وبدون العقل لن    وبدون العقل

ولن   المجتمعات  تتحسن  ولن  الفرد  يرتقي  لن  وبالتالي  البشر،  لدنيا  القانون  هذه  ننقل 
 أهداف التنمية المستدامة التي منها العدالة اإلنسانية لبناء مجتمعات أفضل. قتتحق

 والحرص على المحافظة عليه وصقله وتنميته؛  ،(1) وسالمة الحواسإذن البد من العقل  
إلدراك قيمة العدل في الكون واألنفس ثم نقله وتطبيقه في دنيا البشر لتتحقق أهداف 

 الدين والدينا من رقي البشر وتنمية المجتمعات. 

 

الطيب/ص  -  (1)  األشعري"/د.أمحد  اإلمام  فكر  ف  "نظرات  راجل كتاب  دار  48للمزيد  /طبعة 
 /مصر. 1/2017املعارف/ط
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 والتدبر،  النظر )التسلسلية  التي تعوق سير هذه العملية    المعوقات لكن هناك الكثير من  
تطبيق الحكم والعلل بما يتماشى من    نقل الحكم والعلل،  استنباط الحكم والعلل،  ،التحليل

البشر، معرفة   دنيا  وبين  بينه  وتحول  الفكر  فتعوق  والتنمية(  والتحضر  للرقي  وصوال 
وتحول بينه وبين إصدار األحكام الصحيحة فيما ينظر   األحداث الحقائق والعلل وراء  

 ت: هذه المعوقا األمور ومنفيه من 

 التمسو باألفكار القديمة:-1

و بما جرى عليه العرف والتقاليد لهي من العوامل   ة القديم  باألفكارالتمسك   أن
لما يعرض عليه من    الخطيرة تقبله  التفكير وعدم  ، (1)جديده  أفكارالتي تسبب مرض 

 وتربى من قبل    اعتاد عليهلديه وبما    مألوفإلى التمسك بما هو    ةواإلنسان يميل عاد 
 اإلرادةمر يحتاج إلى قدر من الجهد و  أ  ةفكاره القديماعليه ويصبح تخليه عن عادته و 

تمكنه من التمييز   محايدة؛  ةتحليلي  نظرةمور  األ  إلىعلى النظر    ة والعزم كما يتطلب القدر 
الكريم    آنمرا يسيرا على كثير من الناس وقد وصف القر أبين الحق والباطل وليس هذا  

بائهم وعادتهم وعبادتهم وعدم  آد  ئعقابالتاريخ    عصورك الكثير من الناس في جميع  تمس
 ر بياء والرسل بفكر متحر نليها األإالتوحيد التي كأن يدعو    ة قدرتهم على النظر في عقيد 
والتقاليد   العادات  قيود  والتمسك    ة،القديم  واألفكارمن  االباء  وعادتهم    بأفكارهمفتقليد 

العوامل  زال    وماوتقاليدهم كأن   الناس  جمود في    المؤثرةمن  فلم يكن من    ؛كثير من 
يقول   ،بياء والرسلن األ  يهل إ  دعاهمالتخلي عنها وقبول دين التوحيد الذي    مالسهل عليه 

تعالى َأِجئۡتَنَا  ﴿   هللا  لَُْكَا  قَالُٓواأ  َوتَُكوَن  َءاًَب َءََّن  عَلَۡيِه  َوَجۡدََّن  ََعها  لَُْكَا  ِلتَلِۡفتَنَا  ُن  َِنۡ َوَما  ْۡلَۡرِض 
 
أ ِِف  ََي ُء  لِۡكِۡبِ

 
أ

ِرُِه  ﴿وقال تعالى       [78]يونس:   ﴾ِبُمۡؤِمِنيَ  ة  َوأ َّن عَََلٰ  َءاثَ َٰ هۡتَُدوَن  بَۡل قَالُٓواأ أ َّن َوَجۡدََّن  َءاًَب َءََّن عَََلٰ  ُأمه   ٢٢مُّ

َذا ِقيَل لَهُُم  ﴿ويقولوا تعالى     [ 22]الزخرف:   ﴾
ِ
هِبُعواأ َوا ت

 
هِبُع َما  َألَۡفۡينَا عَلَۡيِه َءاًَب َءََّن ۚ  أ ُ قَالُواأ بَۡل نَت َّلله

 
 َما  أ نَزَل أ

 

  /ط دار343للمزيد راجع كتاب " اإلنسان التكوين األساسي والظواهر الكربى"/د.عزت قرين/ص  - (1) 
 م/مصر. 1/2017املعارف/ط
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َُّيۡتَُدوَن   َوََل  َشۡيـ ٗا  يَۡعِقلُوَن  َءاًَب ُؤُُهۡ ََل  وغيرها الكثير والكثير من     [170]البقرة:   ﴾ ١٧٠أ ولَۡو َك ن 
ر ر مضرا اكبر ض  لتفكيرالما كأن جمود    و  اآليات التي تحذر من خطر الجمود الفكري،

ميزه    والتي خصها هللا تعالى بها    الرئيسية  الخاصيةمن    االستفادةيفقده    ألنه  باإلنسان
فقد   الحيوان،مستوى  من  دني  أ  أو إلى  الحيوانبه إلى مستوى    يهبطمما    الحيوانعن    بها

القر  قدراتهم    آنحث  وتعطل  تفكيرهم  تكبل  التي  القيود  من  التحرر  على  الناس  الكريم 
فكارهم  أبائهم في  آيقلدون    كانواالمشركين الذين    الكريم اللوم إلى  آنوقد وجه القر   ة،العقلي

  أن جديده دون    كل فكرة  برفض يقومون  ف  ، تفكرهم  ويعطلون عقولهم  ويلغون  وعقائدهم  
  آن القر  ةدعو  إلىشرنا أ أن سبقلقد  و  ،متحررا من قيود التقليد  اً التفكير فيها تفكير  يحاولوا
والتدبر  في األر  السي  إلىللناس  الكريم   الكون وفي   والتأملرض والنظر  والتحليل في 
 ولننطلق لكل هذه المخلوقات    وتعالى  سبحانهوالحكم وراء خلق هللا    القوأنين  لندرك  األنفس

  د الفر   علىوعبادته وتوحيده بما ينعكس    ةحق المعرف  وتعالى  سبحانه  ة هللامنها إلى معرف
يضا على الكريم أ  آنوكذلك حرص القر   ة،التقدم والتنميب مم  وعلى األ  والتحضر   بالترقي

عن معرفه   وتعوقه  التفكيرتحرر من األوهام والخرافات التي تعطل  الالناس إلى    ةدعو 
نسل اإلبل عدد ع و و نالتي تتعلق ب بعض الخرافات   ةعرب في الجاهليللوقد كأن  ةالحقيق 

ُ ِمۢن  ﴿ خذ بهذه الخرافات يقول هللا تعالى  عن األالكريم  ن  آ القر   نهاناالغنم وقد  و  َّلله
 
َما َجَعَل أ

لَۡكِذَبۖ وَ 
 
ِ أ َّلله

 
وَن عَََل أ يَن َكَفُرواأ يَۡفََتُ ِ َّله

 
ِكنه أ رَية  َوََل َسا ئَِبة  َوََل َوِصيََل  َوََل َحام  َولَ َٰ ُُهۡ ََل يَۡعِقلُونَ َأكۡ َّبِ ]المائدة:  ﴾ َُثُ

103]. 

 البيانات: ةعدم كفاي -2   

يفكر تفكيرا سليما في موضوع ما دون أن تكون  أن    لإلنسانليس من المتيسر   
وال    ،بالموضوع الذي يفكر فيه  ةالمتعلق  ةو المعلومات الضروري  ةالكافي  البيانات   لديه

  ة والبراهين الكافي  ةدللديه األ  تجتمع  أندون    ةسليم  ةإلى نتيج  هر ييصل بتفك   أنيستطيع  
اتباعهم    مدىفي  يختلفون  الناس  على أن    نتيجة، ليه من  إما يصل    ةالتي تؤيد صح 

 وأحكام،   من آراءما يصدرون  ي ف و تهم  ا وفي مناقش  تفكيرهمفي    ةالسليم  ةلقواعد المنطقي ل
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شد الحذر أ  يحذرون   رشيد ل الوالعق  السليمة   الفطنةصحاب  أوالعلماء والحكماء من الناس  
من    فيما يصدرون   إليهاالتي يستندون    األدلةتكون لديهم    أن حكام دون  صدار األإ  من

يتعجلون    منهمفالكثير    ،في تفكيرهم  يهتمون لذلككثيرا من الناس ال    أنغير    وأحكام،راء  آ
ما يصدرون    ةصح  التي تؤيد   ةالواضح  ةدلمع لديهم األتتج  أنحكام دون  صدار األإفي  
من العوامل الهامه لكثير   واألدلةوالمعلومات    البيانات عدم توافر    على أن  ،حكامأمن  
 اإللمام بأطراف   ة هميأ ن الكريم إلى  آ شار القر أوقد    ،بين الناس  الشائعةخطاء التفكير  أمن  

فيما ليس   الرأي بداء  إعن الكالم و   ونهانا  ا،لوصول إلى الحق فيهالقضية محل البحث، ل
يكون لدينا علم   أن دون    آراء  أو قوال  أنسمعه من    تباع ماإعن    نهاناكما    ،علمه  ب   لنا
َوََل  ﴿ يقول هللا تعالى    ، وفي ذلكوالبراهين على صحتها  ةدلاأل   لنا  تتضح  أندون  و   ،بها

ُكُّ   لُۡفَؤاَد 
 
َوأ لَۡبَْصَ 

 
َوأ ۡمَع  لسه

 
أ أ ن  ِعَّۡل ۚ  ِبِهۦ  َِلَ  لَيَۡس  َما  َمۡس ُوَٗل  تَۡقُف  َعۡنُه  َك ن  ]اإلسراء:  ﴾٣٦أ ولَ َٰ ِئَك 

لنهاِس َمن  ﴿ ايضا  ويقول     [36
 
رِيد  َوِمَن أ ن  مه ۡيَط َٰ هِبُع ُكه ش َ ِ ِبغَرۡيِ ِعَّۡل  َويَت َّلله

 
َِٰدُل ِِف أ ويقول    [3]الحج:   ﴾ ُُيَ

لنهاِس َمن  ﴿ ايضا  
 
أ َوََل ُهٗدى َوِمَن  ِعَّۡل   ِبغَرۡيِ   ِ َّلله

 
أ ِِف  َِٰدُل  ِنري    ُُيَ مُّ ِكتَ َٰب   وغيرها من     [8]الحج:   ﴾َوََل 

حتى يتمكن من    بياناته ومعلوماته؛من    التأكد اإلنسان على    تحث التي    اآليات الكثيرة
الوصول للحقائق والقوانين والمبادئ األساسية والرئيسية وراء األحداث، وعندما ال تتوافر 

تى الوصول إليها عليه أن يتوقف لديه هذه الحقائق والبيانات البد أن يسعى إليها وح
عن إصدار األحكام واآلراء؛ ألنه يصدرها في حالة عدم توافر البيانات بناء على الظن، 

اإلنسان    يلجأكثير ما  و   ة،خاطئ  أو  الحلول التي يحتمل أن تكون صحيحه  وعلى افتراض  
و قد يتبين    ظنه، صحةيكون على بينه من  أنفي حكمه على االشياء دون  الظنإلى 

البد من  بل    الحقيقة لوصول إلى  ل  ليس طريقا سليماً   الظنذلك فأن  ل  خطأه،له فما بعد  
  ا من صحته  ليتأكد   الجيدة  واألدلة  البيانات على ضوء    أن يمحص ظنهاإلنسان    يحاولأن  
يقول هللا تعالى   والخطأ  ةالصح  يحتملعباره عن افتراض    فالظن   من عدم صحتها،  أو
هِبعُ ﴿  َله  َوَما يَت

ِ
ُُهۡ ا َ عَِلُيۢ ِبَما يَۡفَعلُونَ  َأۡكَُثُ َّلله

 
ِ َشۡيـًٔاۚ أ ن أ لَۡحقي

 
نه ََل يُۡغِِن ِمَن أ لظه

 
ويقول   36]يونس:   ﴾ َظنًّاۚ أ ن أ

اعَُة  ﴿ ايضا تعالى  لسه
 
 َوأ

ٞ
ِ َحقي َّلله

 
َذا ِقيَل أ ن َوعَۡد أ

ِ
اعَُة أ ن  ََل  َوا لسه

 
ا نَۡدِري َما أ ا َوَما  َريَۡب ِفهيَا قُلُُۡت مه َله َظنيٗ

ِ
هُظنُّ ا ن

ُن ِبُمۡستَۡيِقِنيَ  تفكيره في    اإلنسان  ينساقال  أولذلك فأنه من الضروري     [ 32]الجاثية:   ﴾َِنۡ
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لذلك فمن الضروري   ةإلى الحقيق  وال يوصل  ،خاطئا  الظنفكثيرا ما يكون    ظنونه؛  وراء
يقوم   ة ،وأنتفكيرا سليما يؤدي به إلى معرفه الحقيق   أي قضيةيفكر اإلنسان في    أن

والبحث   ةالدقيق  ةبهذا الموضوع عن طريق المالحظ  ةالمتعلق  البيانات قدر من  أكبر  بجمع  
 م. العلمي المنظ

 : والعاطفي االنفعالي التحيز-3 

ودوافعه    ميولتؤثر    في   وانفعاالتهاإلنسان  يقع  وتجعله  تفكيره  في  وعواطفه 
الدراسات    التحيز،خطاء  أ بعض  بينت  حدوث   الحديثة  التجريبيةوقد  النفس  علم  في 
لذلك كأن اهتمام    ،والعاطفي  نتيجة التحيز االنفعاليالتي تحدث  و   ،خطاء في التفكيرأ

وامل هم العأ من    ،واالستقراء والبحث العلمي  ةمالحظالالناس على    الكريم بحث ن  آالقر 
 ومتحررة   ةمتفتح  لعقو وبالتي دفعت المفكرين المسلمين إلى تحصيل العلوم بجد واجتهاد  

مما يساعد على   ،عقول المفكرين الغربيين في ذلك الوقت   لمن القيود التي كأنت تكب
 أكبر بين المسلمين    ةالعلمي  ةولقد كأن لهذه النهض  ،سرعه التقدم العلمي بين المسلمين

النهض  إيقاظفي    األثر بعد عصر  األوروبي  رون  كالمف  استعانفقد    ةاألوروبي  ةالفكر 
وقد   ة،العلوم المختلف  ميادينفي    ةروبيين ببحوث المفكرين المسلمين ومؤلفاتهم العلميو األ
  بتفكيره   االنحراف   ن يؤدي اليه م  وما في اإلنسان    ى الهو   تأثيرالكريم إلى    القرآنشار  أ

ويعجز عن التمييز بين الحق والباطل وبين الخير   لهيفيضل سب  ،السليم  االتجاهعن  
هۡم  ﴿ والشر بين الهدى والضالل يقول هللا تعالى   ل

ِ
َُلََٰ  فَا

ِ
ِ َوأ ن َله  ا َّلله

 
عۡلَُمٓواأ أ منَا  أ نِزَل ِبِعَّۡلِ أ

 
تَِجيُبواأ لَُُكۡ فَأ يَس ۡ

ۡسِلُمونَ  َله ُهَوۖ فَهَۡل أ نُُت مُّ
ِ
َدأ  ﴿   ،ويقول تعالى[14]هود:   ﴾ا ۡحُُك  يَ َٰ

 
ْۡلَۡرِض فَأ

 
َك َخِليَفٗة ِِف أ وُد أ َّن َجَعلۡنَ َٰ

لۡهََوٰى 
 
هِبعِ أ ِ َوََل تَت لَۡحقي

 
لنهاِس ِبأ

 
ِ لَهُۡم عََذاٞب َشِديُدۢ ِبَما  بَۡيَ أ َّلله

 
يَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل أ ِ َّله

 
ِۚ أ ن أ َّلله

 
َ َعن َسِبيِل أ فَيُِضِله

لِۡحَساِب 
 
هَُهۥ  ﴿ ، ويقول تعالى أيضاً  [ 26]ص:   ﴾ نَُسواأ يَۡوَم أ لَ َٰ

ِ
َذ ا َ َته

 
ُ  َأفََرَءيَۡت َمِن أ َّلله

 
ُ أ َهَوىُٰه َوَأَضِله

  ِۚ َّلله
 
َوٗة فََمن َُّيِۡديِه ِمۢن بَۡعِد أ ِعِهۦ َوقَلِۡبِهۦ َوَجَعَل عَََلٰ بََْصِِهۦ ِغَش َٰ ]الجاثية:   ﴾ َأفَََل تََذكهُرونَ عَََلٰ ِعَّۡل  َوَخَُتَ عَََلٰ ََسۡ

23]  .  
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  يميل   وبالحالة االنفعالية،  ةول النفسييثر بالمأوالت  ى، أن اتباع الهو   ةخالصوال
خطاء في أإلى    ةويؤدي ذلك عاد   ،حكامأمن    يصدرهيما  رأيه وففي    التحيزالي    باإلنسان

 كمها مور وحوبالتالي في عدم الوصول إلى دقائق األ  ة،التفكير وفي سير العمليات العقلي
لذلك   وتصريفه،تحريك الكون    ءورا  ةإلى السنن الكونيو نين  اوالقو حكام  إلى األو وحقائقها  

وإلى إدراك مبدأ العدالة الكونية    ةهتدي إلى الحقيقيكأن البد من الضروري للمفكر لكي  
وتوقفه عن الوصول   تفكيرهته التي تكبل  ا عصبوت  وانفعاالته  أهوائهثير  أيتحرر من ت   من أن

 ة.إلى الحقيق 

 الرابع: العدالة ودرء العنف المبحث 

  ة على المحب ةالقائم  األخالقيةالقيم    إلى  ةدعو   باألساسهي   السماوية  األديانرساله    أن
يستغلون قدر   ةخو والتسامح واأل الدين  على   ةالديني  ةالعقيد   ةوالعدل ولكن بعض رجال 

وتحريك جمهور كبير من العوام تجاه   ومطامعهماغراضهم    لخدمة  وتجييشهمالناس    حشد 
في حد  كأديان األديانومن ثم فأن  ،لدينل ةقضايا بعينها بناء على تفسيراتهم الشخصي

و لكن   األديان،سالم ضمن هذه واإل ،رهاب العنف واإل دعاوى من كل  ةهي بريئ ،ذاتها
النظري   إطاره   الدين االسالمي في  :لهاأو   ة ثالث  محاوربين    ةالعالق  ة لطبيع  يخضع  مر  األ
والسنه) والعدل    (الكتاب  التسامح  مبادئ  يقرر  القيم    واإلخاءوالذي   اإليجابية،وكل 

 ، التي تدين بهذا الدين  ةمالواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي لمجموع األ :وثانيها
سالم النظري تراعي لإل  ةدور العلماء والفقهاء ورجال الدين الذين يقدمون قراء  :ثالثها

 أو ما سلبا  إاالسالم في الواقع العملي    مسار توجه    ةوهذه القراء  ،حركه الواقع التاريخي
في حد ذاته ولكن منسوب إلى   إلى الدين  ينسب مر ال  و األ  عنفا،  أوتسامحا    ،يجاباإ

الء هؤ   ةضغوط الواقع التاريخي نفسها على قراء  ، وقد تفرض تفسيرات العلماء والفقهاء
ترتبط   لإلسالمالفقهاء والعلماء    ةوبالتالي فأن قراء  لإلسالم،العلماء والفقهاء و تفسيراتهم  

التاريخيشرطية    بعالقات  الظروف  فآ  جانب ومن    لزمانهم،  ةمع  العلماء   ةقدر   أنخر 
خر وتنظر إلى مع اآل   ةالعالق  ة طبيع   تراعي  لإلسالممستنيره    قراءةوالفقهاء على تقديم  
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  وعقالنية وتسامح    ومساواة   ةه دين يحمل منظومه القيم العليا من عدالأن سالم على  اإل
 ةزماأل   أنف  ،ومن ثم  ي،سالمفي العالم اإل  ةمولود فأنها    ،خر مثل هذه القراءات آإلى  

ة، وبين  الكتاب والسنسالم النظري كما جاء في  الوصل بين اإل   ةوالحل يكمن في حلق
 مستنيرة   قراءةهم العلماء والفقهاء الذين يقع على عاتقهم تقديم  و   ،الواقع التاريخي  ةحرك

والتقدمب  يتسم  دينيخطاب  و  التاريخي  ،التسامح  حركه  الوجه   ،ويراعى  عن  ويكشف 
ري اذلك الوجه الذي ساد في عصور التقدم واالزدهار الحض   لإلسالم الحضاري التقدمي  

نمو حركات   سببت االسالم    ةواذا كأن هناك بعض العلماء الذين قدموا قراء  مي،اإلسال
سهموا في تقديم  أفأن هناك العديد من العلماء الذين    ة،المعاصر   ةالتطرف الديني في الفتر 

 أن وكيف يمكن    ةسالميفي حياه الشعوب اإل  اإليمانتكشف عن دور    لإلسالم  قراءة
تقدم  لمحركا ل  و  درء العنفباعث على  بما يشتمل عليه من قيم ومثل عليا    اإليمان  يكون 

 . البشربني بين والتنمية   واالنسجام والنهضة

  والمحبة   األخوة  بأهمية وقيمةفي االسالم يعني رسوخ االعتقاد    مبدأ ومقصد العدالة  أن 
واأل اآلخرمل  والتسامح  السلمي،    (1)وتقبل  فوالتعايش  كل العن  أنوبالمقابل  يعني  ف 

قد يكون  ، و جسديا ونفسيا  األذىوقد يكون    باآلخرين،  األذىلحاق  إتصرف يؤدي إلى  
فراد خرين عن طريق  أضد    د فر أو    ةكل فعل يمارس عن طريق جماع   كذلكالعنف  
 ة. والمعنوي ةالمادي القوة يجسد عنيف   كل فعلقوال أو فعال هو  التعنيف

اآلأنمعنى  ب  ة،لشخصيل  انتهاكاالعنف    يعد   ثمومن  "  على  تعدي  أو  ه  أو  كاره  أنخر 
واضح ضد   مادي  تدميري ي سلوك شخصي يتسم بطابع  ، فأتجاهله ماديا أو غير ذلك

وهناك   ،خر نفسياالشخصي الخفي الذي يؤذي اآل  هذا العنف  ،يعد عمال عنيفا  ،خرآ
شخاص من األ  ةمجموع  ةهوي  االجتماعية البني    كالخفي حيث تنته  يالعنف المؤسس

 

/حبث  97للمزيد راجع "مفهوم العدالة االجتماعية ف رسائل النور"/د.أسامة عبداجمليد العأين/ص  -  -   (1) 
 م/تركيا. 2002منشور ضمن أعمال املؤمتر العاملي السادس لبديع الزمأن/استأنبول/تركيا/
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الحياه  كما يح المغلقفي األ  المتدنيةصل في مستويات  له (1)  ة"حياء  العنف  ،على أن 
روح العداء بين    ةس وسياد أمل والياأل  وفقدانكثيره مثل الظلم وغياب العدل    أسباب  
  .بين البشر  ةوالعرقي  المذهبيةصحاب المعتقدات والصراعات  أالتسامح بين    وانعدامالبشر  

عظم  أ   ألن  األفراد والمجتمعات؛حياه    أساسي في  له دورالعدالة  مبدأ  ترسيخ  وعليه فأن  
وسيادة العنف وانتشار مبدأ  فساد القلوب    :هو  بناء األفراد وتنمية المجتمعات خطر يهدد  

الشعور الديني وحده هو الذي   نأل   اإلقصاء، وعليه فالدين والعقل لهما دور عظيم؛  
عن    ه طريقه إلى الرقي والتقدمأنن كما  م حافظ على األييقيد المسلم بالنظام ويجعله  

 ة في معالج  لإليمانل سبيل  أو   أن وال شك  طريق تفعيل دور الضمير ومراقبة هللا تعالى،  
ستقرار وال يحدث االمن اإلنساني في المجتمع للحفاظ على العنف هو ترسيخ مفهوم األ

فال يحصل   000الزمان النورسي:"ة، يقول بديع  والعدال  واإليمانالدين  بال باالرتباط  إذلك  
األ  ينتشر  وال  والتقدم  األالرقى  بهذا  البالد  ربوع  في  والنظام  النمط -سلوب  من  اتباع 

تنظيم    بل هم  -الغربي إلى  بينهم،بحاجه  فيما  الثقة  وسائط   وتسهيل  مساعيهم، وبث 
والثبات عليه في الدين    ةامر المقدسو تباع األإ ال بإمور  ون فيما بينهم وال تتم هذه األاالتع
 .(2)"التقوى  التزاممع 

من  األ   متنا ونشر أدنا و افر أسعاد  إنبذل حياتنا في سبيل    أنال بد    فأنناومن هذا المنطلق   
على عدم و   على الجميع،حافظ  ن  أنوالسالم في ربوع بالدنا والبد    ةسعاد ال  و  ةوالعدال

من   والغوغائيةالفوضى    ونبذ من  الحفاظ على األ  نالعنف أل   درءوعلى    باألمن خالل  اإل
من الفوضى   ةمتنا والحفاظ على حاجتنا االجتماعيأدنا و افر أ  إلنقاذ   ةالضروري  األسس

كل   ة،والرحم  والشفقةاالحترام المتبادل    ةخرى بعد العدالمور األوكذلك من األ  ،رهاب واإل
أجل من  العالق   ذلك  ب  ة التوافقي  ةترسيخ  والوئام  واإلنسانوالسالم  اإلنسان  و ين  بين  ، 

 

 م/الكويت. 2007يوسف عمرأن/عامل املعرفة/مارساألمناط الثقافية للعنف/ابربرا ويتمر/ترمجة ممدوح  -  (1) 
 م. 193/طبعة دار سوزلر للطباعة والنشر/القاهرة/188اللمعات/ النورسي/اللمعة السابعة عشر/ص  -  (2) 
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بين اإلنسان و و   ة،بين اإلنسان و الطبيعو   ،بين اإلنسان والمجتمعو   ،اإلنسان و نفسه
بين  والتوافق    االنسجام  ةحالمالحظة    أنوالشك    ،خرى في الوجود الموجودات األكل  و 

واالنسجام   التوافق  حالة  على  باإليجاب  تؤثر  كله  الكون  اإلنسان  جنبات  وكافة بين 
 مخلوقات األخرى. ال

كما أن تربية وتنمية، المالحظة والتدبر لحالة االنسجام بين الكائنات، ترسخ لمبدأ العدل 
واالنسجام بين البني البشر، وتجعل أساس العالقة بينهم هو التكامل والتواصل والواجبات 

عالقة   واإلقصاء؛ ألن  العنف  نبذ  في  وفعال  مباشر  دور  له  وهذا  الحقوق والحقوق، 
والواجبات القائمة على فكرة الضمير اإلنساني واألوامر والنواهي اإللهية ال تجعل هناك 
والتناغم   للتكافل  المكان  تجعل  بل  والمجتمعات،  األفراد  بين  وللصراع  للعنف  مكانا 

 واالنسجام، وكيف ال والكل يعطي ما عليه ويأخذ ماله.

ر حالة الصراع بين األضداد في الكون؟  لكن ثمة تساؤل يطرح نفسه، أال وهو، كيف نفس
اإلجابة عند  نجد  واإليمان؟  والكفر  والضالل،  الهداية  بين  الصراع  نفسر حالة  وكيف 
النورسي في رسائل النور، حيث يقدم تفسيرا إيمانيا لهذه المسئلة فيقول: "أن خالق الكون  

أن كال منهما   جل وعال له من األسماء الحسنى أسماء جاللية وأسماء جمالية، وحيث 
مزج  قد  وتعالى  سبحانه  الخالق  فأن  لذا  األخرى،  عن  مختلفة  بتجليات  حكمه  يظهر 
األضداد بعضها ببعض وجعل يقابل كال منهما باآلخر، وأعطى كال منهما صفة التدافع 
البعض  بعضها  حدود  في  األضداد  تلك  تجاوز  من  الناشئة  فأوجد  والتجاوز، 

القول  (1)اآلخر" ثم يمكن  إلهية ،ومن  النورسي هو سنة كونية  لدى  تدافع األضداد  أن 
ينبغي أن تكون واضحة لدى الواعين من األفراد، وهذه السنة الكونية ال تتعارض من  

 روح االنسجام والتوافق والتناغم السائدة في الكون.

 

 . 123اللمعات/ اللمعة الثالثة عشر/ص  - (1) 



635 
 

 ةمحدودي ب  أن نعترفوترسيخ العدالة    الوعي اإليمانيبعد ترسيخ    ةمور المهمكذلك من األ
، ونسبية المعرفة اإلنسانية مما يسهم بشكل فعال في درء العنف تهيعي اإلنساني ونسب الو 

العادل في  بحقهم  وإيماننا  فوعينا  المختلفة،  والمعتقدات  المذاهب  بين أصحاب  السائد 
االختالف معنا يجعلنا نتقبلهم ونتعايش معهم بال عنف وال إقصاء، وهذا نوع من العدالة، 

يكون الحق كله لي ومعي ،وليس لغيري أي قدر من الحق، حتى   فليس من العدالة أن 
  لَُُكۡ )  في أكبر وأخطر القضايا، وهي قضية التوحيد، فاهلل تعالى يقول في كتابه العزيز 

اإلنسان ومعارفه وعقله، يتيح    (1)االعتقاد بمحدودية  إذن،[6]الكافرون:   (  ِدينِ   َوِلَ   ِديُنُُكۡ 
أصحاب  بين  األفراد وخصوصًا  بين  العنف  ودرء  التسامح  روح  لترسيخ  أوسع  مجال 
وقبول  اآلخر،  قبول  إلى  ويؤدي  المختلفة،  والمذاهب  والمعتقدات  والمشارب  المسالك 

ؤمن بحقي و بحقوق أفمن العدالة أن  التعددية الفكرية في طريق الوصول إلى الحق،  
 ،حقيحتمل اليضا قولهم  أخرين  اآل  أنقولي حق و   أنقول  أ  أنمن العدالة  و   ،خريناآل
استند اليها في   الذي  األساسوهو    ةهو المرجعي  ،فاصل والضابط بيني وبينهمال  وأن

وهو ما يؤدي بدوره إلى درء اعتقادهم وأفكارهم،    بأحقيةاليه في قولهم    ويستندون   ،حقي
 العنف وبالتالي تحضر الفرد وتنمية ورقي المجتمع. 

سباب حد األأ  نبالعدل االجتماعي أل  نؤمنيضا  أ  فأننا  ةالفكري  بالتعددية  نؤمنكذلك كما   
الظلم االجتماعي في عدم حصول هو    واالضطراب المجتمعي،  إلى العنف والظلم  ةالمؤدي
الظلم االقتصادي في تباين توزيع الثروات    أو  الجتماعية،ا فراد على حقوقهم  األ  بعض 
المجتمعأبين   عدم    أو   ،فراد  في  جميع    التساوي الظلم  على  القانون  تطبيق  فراد أفي 

الظلم  عالج    أنوال شك    ،شكال الظلم في المجتمع اإلنسانيأو غيرها من    ،المجتمع
ليه  إوهذا ما دعا    ،العدالة في المجتمعال بنشر  إال يتم    أحيانا  كسبب رئيسي للعنف  

ينتهي إلى حفظ المجتمع وتماسكه وقد وضع   أنالعدل البد    فنشرسالمي  التشريع اإل
 

زقـــزوق/ص  (1) ــدي  محـــــ ــة"/د.حمـــمـــود  ــفـــــ لـــلـــفـــلســــــــــــــ ــد  منـــهـــيـــــ  " ــاب  راجـــع كـــتـــــ ــد  دار  21لـــلـــمـــزيـــــ ــة  /طـــبــعـــــ
 م/مصر.6/2010املعارف/ط
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تؤدي إلى بناء األفراد وتنمية    كبرى قيمه  ك  العدالة  ةصول الفقه في مقاصد الشريعأعلم  
المستوى    المجتمعات بشكل متماسك يساندهم في مقاومة كل أشكال التهميش سواء على

 الفردي أو الجماعي على الصعيد البدني أو النفسي الفكري أو الديني. 

تنشر األمل والتفاؤل بين األفراد؛ ألن فقدان األمل وانتشار العدل  قيمة  خ  يرسكذلك فأن ت
معالجته    ، وهو أمر خطير ينبغيفراد العنف بين األ  انتشارسباب  أمن    اليأس واإلحباط

من خالل إرساء وتطبيق مبدأ العدالة، وأن كل النفوس    مل فيروح األ  بث عن طريق  
 فرد سيعامل بعدل في أخذ حقوقه وأداء واجباته.
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 الخاتمة 

العدالة لها دور عظيم في بناء االنسان ورقيه، وفي تنمية المجتمعات وتحضرها، وكيف 
ال وهي سنة كونية، وشرط صالح أمور الدنيا، وهدف دائم للمصلحين، ومبدأ من مبادئ  
الحساب يوم القيامة، لكن إلدراك كل هذه المميزات والخصائص ثم لتفعيلها البد من  

جود العقل وسالمته، ثم اإللمام بمبادئ القوانين الفكرية وجود الحواس وسالمتها، ثم و 
المنطقية، ثم توحيد لغة التواصل، ثم محاولة تحرير العقل والفكر من الجمود ورواسب 

 الموروثات والعادات، واالنفعاالت واألهواء. 

 المصادر: القرآن الكريم 

 المراجع:

، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى لسان العرب/المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل-1
 / بيروت. 3هـ(/الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين/الناشر: دار صادر/ط٧١١اإلفريقى )ت 

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/المؤلف: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد   -2
تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم/تحقيق: د. علي /هـ(١١٥٨صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )ت بعد  

 م. ١٩٩٦ -بيروت/الطبعة: األولى  –دحروج/ الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

مط  -3 حلمي  أميرة  ألرسطو/  النيقوماخية  للتأليف األخالق  العامة  المصرية  الهيئة  ر/طبعة 
 /مصر. 1968والنشر/

 . م1957لترجمة روائع اإلنسانية/بيروت/ و/ط اللجنة الدولية السياسات /أرسط -4

الماتريدي   -5 منصور  أبو  محمود،  بن  محمد  بن  محمد  السنة(/المؤلف:  أهل  )تأويالت  الماتريدي  تفسير 
  ١٤٢٦بيروت، لبنأن/الطبعة: األولى،    -(/الناشر: دار الكتب العلمية  559/  6المحقق: د. مجدي باسلوم/)/

 م.  ٢٠٠٥ -هـ 

البخاري/ص  -6 عبد هللاأب   :المؤلفحيح  البخاري   ، و  بردزبه  ابن  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد 
 ،ببوالق مصر   ،بالمطبعة الكبرى األميرية  ،السلطأنية  :الطبعة// (175/  4)جماعة من العلماء  :تحقيقالجعفي/
 .هـ ١٤٢٢الطبعة األولى عام /هـ ١٣١١
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النبويةر   -5 السنة  البيئة في  التنمية المستدامة وحماية  الفقي/  3ص  /كائز  القادر  الندوة   /دكتور محمد عبد 
 . العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف حول القيم الحضارية في السنه النبوية

 .الشبكة العربية للتميز واالستدامة /لتنمية المستدامة مفهوم تعريف وابعاد ومكوناتا -6
مدحت ابو النصر، ياسمين مدحت محمد .  د  /مؤشراتها–  ابعدها  -التنمية المستدامة مفهومها  -7 -7

التنمية المستدامة مفهوم تعريف وابعاد ومكونات الشبكة   /المجموعة العربية للتدريب والنشر/  81ص  /
 .العربية للتميز واالستدامة 

لموافقات/المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد/اللخمي الشاطبي /المحقق: أبو عبيدة مشهور ا  -8
 ١٤١٧(/الطبعة: األولى،  20/  2)/عفانسلمأن/تقديم: بكر بن عبد هللا أبو زيد/الناشر: دار ابن  بن حسن آل  

 .١٤٣١ذو الحجة   ٨م/ ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[/تاريخ النشر بالشاملة:  ١٩٩٧ -هـ 

الم/ط " الجواهر المضيئة في بيأن اآلداب السلطأنية"/اإلمام عبدالرءوف المنأوي/تحقيق د.أحمد محمد س-10
 م /مصر. 1/2008دار المعارف/ط

 /مصر. 2/1985/طبعة دار المعارف/ط15اإلسالم والعقل"/ د.عبدالحليم محمود/ص"-11

مدكور/ص  -12 وتطبيقه"/د.إبراهيم  منهج  اإلسالمية  الفلسفة  في  العامة  156"  المصرية  الهيئة  /ط 
 م/مصر. 2019للكتاب/

 /مصر. 1/2017دار المعارف/ط/طبعة 48"نظرات في فكر اإلمام األشعري"/د.أحمد الطيب/ص-13

قرني/ص    -14 الكبرى"/د.عزت  والظواهر  األساسي  التكوين  دار 343اإلنسان  /ط 
 م/مصر. 1/2017المعارف/ط

/بحث منشور ضمن أعمال 97"مفهوم العدالة االجتماعية في رسائل النور"/د.أسامة عبدالمجيد العأني/ص  -15
 م/تركيا. 2002المؤتمر العالمي السادس لبديع الزمأن/استأنبول/تركيا/

 م/الكويت. 2007األنماط الثقافية للعنف/باربرا ويتمر/ترجمة ممدوح يوسف عمرأن/عالم المعرفة/مارس -16

 م.193/طبعة دار سوزلر للطباعة والنشر/القاهرة/188اللمعات/ النورسي/اللمعة السابعة عشر/ص 

 م/مصر.6/2010المعارف/ط/طبعة دار 21نمهيد للفلسفة"/د.محمود حمدي زقزوق/ص"  -17
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 مقدمة 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  
 وبعد:

الكريم عناية ال نظير لها بالفكر اإلنساني، وحماه من كل ما يعكر عليه فقد أولى القرآن  
وعيه من شبهات ضالة أو أفكار منحرفة، واهتمت اآليات القرآنية اهتمامًا بالغًا بتصحيح  
األفكار الموروثة والمعتقدات الفاسدة التي تؤدي إلى إهالك الناس في العاجل واآلجل، 

قوية القرآن حملة  البغيضة عن    وحملت نصوص  الموروثات  ومتابعة  التعصب  على 
 اآلباء والسادة، وطرحتها مهما كان فاعلها أو قائلها. 

لقد رفع اإلسالم مكانة العقل عالًيا، وحمى الفكر اإلنساني من كل ما يعيقه من أفكار 
بقيمة  مغلوطة أو دعوات هدامة، ووقاه بسياج من الحماية، وأشادت أول آياته نزواًل 

 مكانته في حماية العقل والفكر ودوره المهم في التنمية للحاضر واآلجل.  العلم و 

وإذا كان اإلنسان أساس الحضارة ومحور النهضة، فإن العقل رأس البناء وقاعدة التنمية،  
وال يصلح نماء أو ينجح تخطيط من عقل معوج أو فكر سقيم، ومنه ندرك سر إطالق 

جر" لمنعه صاحبه من ارتكاب كل مضرة، ودفعه تسمية العقل في الكتاب الخالد بـ"الح
هو من يعرف الحق   -وسمي العقل لبا-  –إلى كل خير نافع له ولمن بعده، واللبيب  

 ويسعى إليه، ويعمل من أجله.

إن أكبر معوق لرقي اإلنسان في حاضرة وتنمية مستقبله هو الفكر الشاذ المنحرف، إذ 
سس مجتمعًا صالحًا، فصاحبه ال يهتم إال بنفع الفكر المنحرف ال يقيم أمة سوية، وال يؤ 

نفسه أو مصلحة قبيله وجماعته: الحق ما يرونه، والمستقبل ما يرسمونه.  فهو يعيش 
لهم، وينفذ ما يملى عليه، أهمل عقله، وعطل فكره، وصار إلى جنس آخر غير اإلنسانية 

إلنساني وتطهيره من  أقرب، لذا كان القضاء على هذه األفكار المضلة، وإصالح العقل ا
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طريق  في  واألهم  األولى  الخطوة  اإلنسانية  وأعداء  والمصلحة  الهوى  أصحاب  براثن 
التنمية؛ فالتنمية تحتاج إلى بيئة صالحة تعي وتعقل، وتخطط وتدرك، وإال كانت كمن  

 يزرع في أرض جرز ال تنبت زرعا وال تخرج كأل. 

الدول العلمي  المؤتمر  في  المشاركة  رأيت  ثم  الدين جامعة من  لكلية أصول  الثالث  ي 
: مشكلة الجمود على ظاهر النص األزهر بهذه الورقة العلمية الموجزة الموسومة بـــــــــــ

أبين من خاللها بإيجاز كيف ربىَّ القرآن اإلنسان فكرًيا؟   وحلها في ضوء القرآن الكريم
وكيف تصدي لبيان المعوقات الفكرية المانعة من التقدم والتنمية؟ وكيف عالجها القرآن  
ووضع لها الحلول الضامنة لإلنسان أن يحيا حياة آمنة مستقرة؟ في ظلها ينعم اإلنسان  

مل همَّ حاضره وآمال مستقبله ويتطلع إلى جياًل بعد جيل باألمن والحرية، تؤهله أن يح
 بناء مستقبل يكون فيه الخير والسعادة للجميع.

ويأتي هذا العمل في إطار المحور الرابع من األهداف الخاصة للمؤتمر: عوامل نجاح 
السابع عشر:  المحور  ويقع ضمنا في  الفكر اإلسالمي،  المستدامة في ضوء  التنمية 

التنمية مواجهة  في  )محاربة   مشكالت  اإلسالمي  الفكر  في ضوء  وحلولها  المستدامة 
 الجهل المرض العنصرية اإلرهاب.....(

وسيدور الكالم حول محورين: أتتبع في أولهما ظاهرة الجمود على ظاهر النص وأبين  
أتطرق  اآلخر  وفي  ودالئلها،  هذه   -بإيجاز -مظاهرها  عالج  في  القرآني  الهدي  إلى 

ب   وتخريجٍ   القرآنية،لْليات    العلمية المتعارف عليها من عزوٍ   القواعد المشكلة، متمسكًا 
 .لألحاديث النبوية، ونسبة كل قول لقائله وغير ذلك

وأسأل هللا العظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يبيض به وجهي يوم  
 تبيض وجوه وتسود وجوه.
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 المحور األول: 

 الجمود على ظاهر النص. مظاهره ودالئله  

أردت من خالل هذا العرض إثبات وقوع هذه المشكلة، أعني الوقوف عند ظاهر النص 
القرآني في العصر األول، واستجالء مالمحها، وبيان ما دلَّت عليه ليكون الوقوف عليها 

حلوق هؤالء   ومعرفة كيفية عالجها زادًا للمسترشد من جهة، ومن ناحية أخرى غصة في
الذين يرون أن الصحابة أخطأوا وجانبهم الصواب في فهم اآليات، وأنهم   المتشدقين 
مقتدون بهم، سائرون على دربهم، ومتمسكون بفعالهم، وهي حجة في ظاهرها الحق 
وفي باطنها خبث ومكر، لقد طلع علينا نفر ال يقدرون الصحابة وال يعرفون لهم فضاًل، 

زية، ويروجون ويشيعون ويذيعون اقتداءهم بالصدر األول في يغضون الطرف عن كل م
الفهم الخاطئ، وتطاولهم على النص القرآني وتأويله بما تشتهيه نفوسهم، ويتابع مذاهبهم  

 ويحقق مصالحهم وتطرفهم.

إن هناك عددا من اآليات القرآنية حملها الصحابة على غير مرادها، وفهموها على غير 
ر كما فهم هؤالء المدعون؛ فلم يكن من قصد أحدهم تعمد الخطأ، وجهها، لكن ليس األم

أجلُّ الناس قدرًا وأزكاهم نفسًا، ومن يتأمل   -رضي هللا عنهم-أو سوء النية والطوية، فهم 
لهم  الحامل  أن  خوفهم    -أحياناً -يجد  وشدة  ورعهم،  كثرة  وفهمهم  اجتهادهم  على 

 واحتياطهم. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چآية األنعام  فمن يطالع ما وقع لهم عندما أنزلت  

وهي واردة في سياق الكالم عن  -عندما سمعوها  .82األنعام:    چپ  پ  پ     ڀ  ڀ  
 خافوا ووجلوا.  -إبراهيم عليه السالم 

ن بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولمجرد أن طرق أسماعهم سياق لفظ إ
عني وقوعه نكرة في سياق النفي المقتضي على ما هو  أ -الظلم في اآلية على هذا النحو
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والحرص على   التقوى انطلقوا من منطلق العجلة، وإن تكن عجلة في    -حق اللغة لعمومه
 (1)مرضاة هللا فوقعوا في الخطأ في فهم اللفظ وحملوه على عمومه.

ينَ ﴿روى مسلم عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: لما نزلت   َآَمُنوا َوَلْم َيْلبُِّسوا    الَّذِّ
وقالوا: أينا    -صلى هللا عليه وسلم -شق ذلك على أصحاب رسول هللا    ﴾إِّيَماَنُهْم بُِّظْلٍم  

: ليس هو كما تظنون؛ إنما هو  -صلى هللا عليه وسلم -ال يظلم نفسه؟ فقال رسول هللا  
 ( 2) .چڦ  ڄ    ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ كما قال لقمان البنه:

إلى هـ(676النووي)ت قال   تبادر  ما  على  الظلم  حملوا  عنهم  هللا  فالصحابة رضي   :
وهو   منه  األفهام  إلى  والمتبادر  معناه عمومه،  معروف من  هو  مما  ضع  و أفهامهم، 

الشيء في غير موضعه، وهو مخالفة الشرع فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي صلى 
 . (3)هللا عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم 

على ما فهموه   الت: وإنما حمل الصحابة رضوان هللا عليهم الظلم على ظاهره اعتمادً ق
 من اللغة.

 ومما يرجح أن المراد بالظلم هنا الشرك: داللة السياق. 

ولبس ،  ٻ  ٻ  ٻ    پ  لم يقل: ولم يظلموا أنفسهم بل قال:    -سبحانه    - فإن هللا  
جميع جهاته، وال يغطي اإليمان ويحيط به الشيء بالشيء تغطيته له وإحاطته به من  

ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  چ  ويلبسه إال الكفر، ومن هذا قوله تعالى:

فالخطيئة ال تحيط بالمؤمن أبدا، فإن    81البقرة:  چہ   ہ  ہ    ۀڻ  ڻ  ۀ
 

 م بدون 1984هـ ـ 1404ط  112الدخيل ف التفسري د. إبراهيم خليفة ص  (1) 
، دار إحياء الرتاث  1/114صحيح مسلم بشرح النووي كتاب اإلْيان ابب صدق اإلْيان وإخالصه    (2) 

 هـ.1392العريب بريوت ط الثانية 
 . 2/142شرح النووي على صحيح مسلم  (3) 
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تعالى:  قوله  في  وذلك  به،  الخطيئة  إحاطة  من  يمنعه  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  إيمانه 

مئ  ىئ  يئ    حئىئ  ی  ی  ی  ی   جئۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

، ثم حكم هللا أعدل حكم وأصدقه أن من آمن ولم يلبس 81األنعام:  چخب   مب           ىب    حبجب
 ( 1) إيمانه بظلم فهو أحق باألمن والهدى، فدل على أن الظلم الشرك. 

 : (2) لنتبين أهم دالئل هذا الحدث واألحكام المستفادة منه:و 

القرآن وبيانه يكون حسب المفهوم والمعروف من لغة العرب، فقد األصل في فهم    -
  وهذا ما فعله الصحابة ،  ٢يوسف:  چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    چ نزل به الكتاب 

في فهمهم لكلمة الظلم، ولم ينههم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أن يفسروا  هنا  
ولو كان هذا   بلغتهم،  الفهم من    المسلكالقرآن  هذا  يتغير  لم  لنبههم عليه، كما  خطأ 

 الصحابة إال بالنقل الشرعي لكلمة الظلم حسب التفسير النبوي. 

ريح بحال، وهذا واضح من قبول التفسير اللغوي ال يقدم على التفسير النبوي الص  -
 الصحابة لهذا التفسير من النبي صلى هللا عليه وسلم بال جدال. 

تفسير القرآن بالرأي المعتمد على استعماالت الكلمة في القرآن أولي من تفسيره بحسب   -
اللفظ مجردًا، وهذا واضح من تفسير النبي صلى هللا عليه وسلم لكلمة الظلم بحسب 

ع آخر من القرآن الكريم، وهو ما يعرف بتفسير القرآن بالقرآن، وهو  ورودها في موض
أشد اإلنكار على بعض   -صلى هللا عليه وسلم- وقد أنكر النبي  ،  أحسن طرق التفسير

ذلك  بآية ويعارضه  يأخذ هذا  القدر،  الذين خرج عليهم وهم يختصمون في  الصحابة 

 

 م. 1991هـ 1411ط دار الكتب العلمية بريوت ط األوىل  1/265إعالم املوقعني عن رب العاملني   (1) 
انظر: استدراكات السلف ف التفسري خالل القرون الثالثة األوىل دراسة نقدية مقارنة. انيف سعيد    (2) 

 هـ بتصرف. 1430ط دار ابن اجلوزي ط األوىل  46/47الزهراين ص 
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لهذا   أم  أمرتم؟  أبهذا  وقال:  غاضبًا  فزجرهم  بعضه بآية،  كتاب هللا  تضربون  خلقتم؟ 
 (1).إن هللا أنزل كتابه يصدق بعضه بعضا ببعض!

كانوا إذا استشكل عليهم فهم    - رضي هللا عنهم -ن الصحابة  وإضافة إلى ما سبق: فإ
صلى هللا عليه وسلم،   ، أو فهموه على غير مراده، رجعوا إلى رسول هللامن القرآن  شيء

ظهر لهم وجه لهم عن مراد هللا من كالمه، ويرفع عنهم ما يشق عليهم، فإذا  ليوضح  
برأي   كالحق ما كان ألحد منهم أن يتجرأ فيخالف أو يعارض أو يجادل بعقله، أو يتمس

اتضح فساده وبطالنه، كما هو دأب من في قلبه مرض، أو في نفسه غرض يبغي  
 الوصول إليه كما يفعل أصحاب األهواء.

تركنا هذه الحالة وقد بان لنا أن الدافع إلى هذا الفهم الظاهري كان شدة الخوف   وإذا ما
ذكر والورع وجئنا آلية أخرى مما التبس فهمها عليهم لنقف على دالئلها نجد أن هللا  

  چچ  چ  چ   چ  حساب أهل اليمين ووصفه بالحساب اليسير في قوله سبحانه

 ( 8- 7)اإلنشقاق: چڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    

 وهذا الوصف يحتمل أحد وجهين يمكن حمل اآلية على أحدهما: 

الوجه األول: أن يكون المراد من الحساب المناقشة والسؤال، وهذا هو المفهوم الظاهر  
 من لفظ الحساب. 

الوجه اآلخر: أن اآلية واردة في مقام التكريم، وهذا يعني أن األمر مجرد عرض ألعمال و 
 دون المناقشة والحساب، وهذا هو الالئق بمقام االمتنان. هؤالء 

 

، وقال: إسناده صحيح  33ن ماجة اجمللد األول كتاب املقدمة، ابب القدر ص  احلديث ف سنن اب  (1) 
 ورجاله ثقات. 



646 
 

المؤمنين   أم  األول، وفهمت   -رضي هللا عنها -عائشة  حملت  المعنى  الحساب على 
 الحساب على أنه المناقشة ورتبت عليه العذاب. 

في صحيحه َأنَّ عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم كانت ال تسمع   البخاري روى  
قال: من  ا ال تعرفه  شيئً  النبي صلى هللا عليه وسلم  وأن  فيه حتى تعرفه  إال راجعت 

تعالى   هللا  يقول  أوليس  فقلت:  عائشة  قالت  عذب.  َساًبا   َفَسْوفَ ﴿حوسب  حِّ ُيَحاَسُب 
يًرا  ( 1)؟ قالت فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.﴾َيسِّ

َساًبا    َفَسْوفَ ﴿بقول هللا تعالى    -رضي هللا عنها-واعتراض عائشة   يًراُيَحاَسُب حِّ   ﴾ َيسِّ
لفظ الحساب؛ وقفت عند ظاهر  أنها    (2)  -كما يقول أبو العباس القرطبي   -إنما حملها عليه 

 ألنه يتناول القليل والكثير، ولو سمعت لفظ المناقشة لما وقع لها ذلك. 

ار سؤالها ..." يدل على اعتيادها ذلك واستمر ال تسمع    المضارع "كانت والتعبير بصيغة  
 . لتعرف وجه الصواب 

رضي هللا -من هذا الحديث: بيان فضيلة عائشة  (3)  هـ(  855)ت    واستنبط البدر العيني
أن رسول اللهصلى هللا عليه وسلم  والتحقيق، و وحرصها على التعلم وقوة فهمها،  -عنها 

 ..جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب ، و ما كان يتضجر من المراجعة إليه

 

يعرفه    (1)  فراجعه حىت  شيئا  من مسع  العلم ابب  البخاري كتاب  دار    1/51صحيح  ابن كثري،  دار  ط 
 م  ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤دمشق الطبعة: اخلامسة،    -اليمامة

ط دار ابن كثري والكلم الطيب ط  7/157املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم أليب العباس القرطيب    (2) 
 م1996هـ 1417األوىل 

 بريوت.   –ط دار إحياء الرتاث العريب    2/138عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيين    (3) 
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المراد من الحساب على ما ورد وتصويب النبي صلى   -رضي هللا عنها  -فهمهافي  و 
إلى   والمراجعة، للوصوللها دليل على إعمال العقل عن طريق السؤال    هللا عليه وسلم
 . الفهم الصحيح

 .باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه :اإلمام البخاري هذا الحديث تحت قد وضع و 

والوقوف عند ظاهر اآلية ما كان من أم المؤمنين حفصة في وقريب من هذا االجتهاد  
مريم:   چگ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ    گک  ک  گ   گچ فهم الورود في قوله تعالى

71 
 وجوًها:فورود النار هنا يحتمل 

 يكون المراد منه: الدخول، فالناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم سيدخلون النار. قد  

 أو يراد به: الرؤية والمقاربة والمشاهدة.

أن المراد بالورود الدخول، فلما   -رضي هللا عنهما -فهمت أم المؤمنين حفصة بنت عمر
جرة اعترضت أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أن النار ال يدخلها أحد ممن بايع تحت الش

 وتكلمت بما فهمت، فانتهرها النبي صلى هللا عليه وسلم.  -رضي هللا عنها  -

إن   ال يدخل النار  يقول :النَّبِّيَّ صلى هللا عليه وسلم  أن حفصة لما سمعت  روى مسلم  
قالت: بلى، يا رسول هللا فانتهرها،   .الذين بايعوا تحتها  أحد   شاء هللا من أصحاب الشجرة 

قد قال هللا عز :    -صلى هللا عليه وسلم -فقال النبي     گک  ک  گ   گفقالت حفصة:  

 ( 1)  چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  چ وجل

 

ة، أهل بيعة الرضوان، رضي هللا الشجر أصحاب  ابب من فضائل    صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة  (1) 
 .4/1942عنهم
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 ولنقف مع:  

 قول حفصة: بلى. 

 لها. -عليه الصالة والسالم  - النبي وانتهار 

 . ﴾   گک  ک  گ   گ ﴿ وقولها:

 . ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں     ﴿  عليه الصالة والسالم: قد قال هللا:   -وقول النبي 

، كل هذا دليل على المناظرة في العلم، وجواز االعتراض والسؤال فيه الستخراج الفائدة 
أنها قصدت ردَّ  عليه الصالة   -  النبيمقال    وهو مقصد حفصة رضي هللا عنها، ال 

  –والسالم 

 والقبول؟ أال فليعلم هؤالء المجترأون كيف يكون العلم؟ وكيف يكون التسليم 

ونلحظ أن الوقوف عند ظواهر النصوص لم يترتب عليه مفسدة وال ضرر، فإذا أردنا  
الذهاب أبعد من ذلك مع ما ترتب عليه ضرر أو هلكة لنقف على قيمة ما تمسكوا به، 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  وزيف ما ادعوه وذلك في الوقوف عند ظاهر النص في قوله تعالى

هللا    د فق  187البقرة:    چ  ڇ چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ      جلت   -أباح 
األكل والشرب والوقاع للصائم أثناء الليل حتى يتبين له الخيط األبيض من    -حكمته  

ڄ  چ  :قد تأخر نزوله عن قوله    چ ڇ چچ  الخيط األسود، والثابت أن قوله تعالى 

الكالم   چچ       ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ جعل  التأخير  وهذا 
فإن حمل ،  يحمل على الحقيقة المتبادرة إلى الذهن من الخيط األبيض والخيط األسود 
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حامل الخيطين على الحقيقة منهما فما عدا شاكلة الصواب، ومن حملهما على مجازهما 
 المشهور فما جاوز كذلك عن سبيل القصد.

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ية:روى مسلم بسنده أنه لما نزلت هذه اآل

كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود، فيأكل   (187)سورة البقرة: چچ چ  چ
 (1) .فبين ذلك چ ڇ چچ حتى يستبينهما، حتى أنزل هللا عز وجل:

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  رضي هللا عنه قال: َلمَّا َنَزَلْت:  عن عدي بن حاتمو 

اْلَفْجرِّ   چچ َن  َساَدتِّي مِّ َتْحَت وِّ َأْجَعُل  إِّنِّّي  َيا َرُسوَل هللاِّ،  َحاتٍِّم:  ْبُن  َلُه َعدِّيُّ  َقاَل 
، َفَقاَل َرُسوُل اللهِّصلى هللا  َن النََّهارِّ َقااًل َأْسَوَد، أَْعرُِّف اللَّْيَل مِّ َقااًل َأْبَيَض َوعِّ : عِّ َقاَلْينِّ عِّ

َساَدَتَك َلَعرِّيٌض   عليه وسلم .إِّنَّ وِّ ، َوَبَياُض النََّهارِّ  (2)، إِّنََّما ُهَو َسَواُد اللَّْيلِّ

في استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول هللا صلى هللا   يقول الطحاوي:
عليه وسلم إياهم على المراد بذلك دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهره، وإن لم 

نًص  تأويله  على  ُوفُِّقوا  ُيَوفَُّقوا  كما  نًص ا  تنزيله  استعمال على  ثبوت  ذلك  ثبوت  وفي  ا 
 (3)الظاهر، وأنه أولى بتأويل اآلي من الباطن .

 

صحيح مسلم كتاب الصيام ابب بيان أن الدخول ف الصوم حيصل بطلوع الفجر، وأن له األكل وغريه    (1) 
 . 767\2حىت يطلع الفجر 

ابب قوله وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من    -  28صحيح البخاري كتاب التفسري ابب    (2) 
سود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون ف املساجد  إىل قوله  تتقون   اخليط األ

2\677  . 
 م نشر مركز البحوث اإلسالمية. 1995هـ ـ 1416ط األوىل  1/64أحكام القرآن للطحاوي  (3) 
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ويبدو أن هذا الفهم لم يكن قاصرا على عدي، بل وقع لعدد من الصحابة، ويؤكده ما 
كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط األبيض ساقه البخاري بقوله:  

 (1)رؤيتهما. م يزل يأكل حتى يتبين له والخيط األسود ول

الحادثة هذه  من  وُيتعلم  يؤخذ  المشتركة، وطلب :  (2)ومما  األلفاظ  عند  التوقف  وجوب 
وأنها ال تحمل على أظهر وجوهها، وأكثر استعماالتها إال عند عدم البيان    البيان فيها،

 فيها.

كاره لهذه الروايات، والقول على أننا لسنا بحاجة إلى الذهاب مذهب الفخر الرازي في إن
 ببعدها، فليس هناك ما يدعو إلى ذلك وقد ثبتت، ووقعت لعدي كما وقعت لغيره .

أعني مشكلة الوقوف عند ظاهر النص القرآني والوقوع في   -ومما يتعلق بها السياق
في خالفة عمر بن   (3)ما تمسكوا به فيما فعله من قدامة بن مظعون    -الضرر والهلكة

 من استحالله شرب الخمر. الخطاب 

 

 (1)  : ُب قـ ْول  اَّللَّ  تـ ع اىل  و ُكُلوا و اْشر بُوا ح ىتَّ يـ تـ ب نيَّ  ل ُكُم اخل ْيُط األ بـْي ُض م ن   ﴿صحيح البخاري كتاب الصوم اب 
ي ام  إ ىل  اللَّْيل  اخل ْيط  األ ْسو د  م ن  الف ْجر  مُثَّ أ مت ُّ   . 3/28﴾وا الصِّ 

 م.1998هـ ـ 1419. ط دار الوفاء ابملنصورة ط األوىل 4/25راجع: إكمال املنعم  (2) 
وقع ف الربهان للزركشى واإلتقان للسيوطى نسبة هذه احلادثة إىل عثمان بن مظعون بدالً من قدامة    (3) 

وهذه   ، ف السنة الثالثة من اهلجرة   عليه وسلمصلى هللا أخيه، وهو خطأ، فإن عثمان قد توف ف عهده  
القصة إمنا وقعت ف عهد عمر بن اخلطاب وكان قد حرم على نفسه اخلمر ف اجلاهلية ومما يؤثر عنه قوله:  

 تبا هلا! قد كان بصري فيها َثبتا.  
أشرب شيئاً يذهب  قال ابن سعد ف الطبقات: عثمان بن مظعون حرم اخلمر ف اجلاهلية وقال: إين ال  

عقلي، ويضحك يب من هو أدين مين، وحيملين على أن أنكح كرْييت من ال أريد، فنزلت هذه اآلية ف سورة 
املائدة ف اخلمر. فمر عليه رجل فقال: ُحرِّمت اخلمر، وتال عليه اآلية فقال تبِّا هلا! قد كان بصري فيها  

دار الكتب العلمية بريوت ط األوىل، وجملة الرسالة  ط   3/394َثبتاً.) انظر: الطبقات الكربى البن سعد  
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تعالى  حيث فهم قوله  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چقدامة من 

ڱ    ڱڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

(93المائدة:)  چڱ    ں     
أن المؤمنين الجامعيين إلى اإليمان التقوى واإلحسان، هم من   

يشربوا ما شاءوا وقت ما أرادوا، دون  يحل لهم أن يطعموا ما شاءوا وقت ما شاءوا، وأن  
  حرج أو إثم، ولو كان المطعوم ثبت تحريمه تحريمًا قاطعًا.

أن عمر   (1)  هـ ( 852) ت   وابن حجرهـ(  463ت  )البر  والقصة كما ذكرها ابن عبد  
الجارود  فقدم  البحرين  قدامة بن مظعون على  استعمل  الخطاب  على عمر بن   (2)بن 

ال: يا أمير المؤمنين: إن قدامة شرب فسكر وإني رأيت حدًا من  الخطاب من البحرين فق
 .  ..أن أرفعه إليك.  حدود هللا حقًا عليَّ 

امرأته أرسل عمر إلى  فلما قدم    ..قدامة أن يقدم عليه من البحرين  عمر إلى   ثم كتب 
فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة: إني حادك. فقال: لو شربت كما يقولون 

ڎ  ڎ  ڈ  ما كان لكم أن تحدوني. فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال هللا عز وجل:  

 

، والدخيل ف التفسري د/ إبراهيم عبد الرمحن  577\33م جملد  1944\ 4|24بتاريخ    577العدد رقم  
 (. 1/118خليفة 

وقدامة هو: قدامة بن مظعون بن وهب بن حذافة أبو عمرو القرشي من السابقني األولني، هاجر اهلجرتني 
هـ )اإلصابة ف متييز الصحابة البن حجر  36ها مع النيب صلى هللا عليه وسلم توف سنة  وشهد املشاهد كل

5/423) 
/    2، اإلصابة ف متييز الصحابة البن حجر 395/   1االستيعاب ف معرفة األصحاب البن عبد الرب  (1) 

456 
هـ  21سنة عشر توف سنة  اجلارود بن املعلى وقيل أبو عمرو العبدى أبو املنذر سيد عبد القيس أسلم   (2) 

 ( 1/441)اإلصابة 
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قال    ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ
 ...عمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت هللا اجتنبت ما حرم عليك

ر عمر به فجلد، فغاضب عمر قدامة وهجره، فحج عمر رضي هللا عنه وقدامة معه فأم
مغاضبًا له، فلما قفال من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام، فلما استيقظ من نومه قال: 

بقدامة، فو هللا لقد أتاني آٍت في منامي فقال: سالم قدامة فإنه أخوك، فعجلوا    يَّ عجلوا عل
إن أبى أن يجروه،   -رضي هللا عنه -ي أن يأتي، فأمر به عمر  به. فلما أتوه أب  عليَّ 

 فكلمه عمر واستغفر له فكان ذلك أول صلحهما. 

ومن خالل تتبع الروايات يتضح أن ما فهمه ابن قدامة وكان سببًا في إقدامه على شرب  
قال: شرب قوم من  رضي هللا عنه ورد عن علي    ؛ فقد الخمر وقع مثله لبعض الصحابة

  الخمر، وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حالل، وتأولوا هذه اآلية:   أهل الشام
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

، قال: فكتب فيهم إلى عمر، فكتب: أن ابعث بهم إليَّ قبل أن يفسدوا اآلية.گ  
مؤمنين: نرى أنهم  من قبلك، فلما قدموا على عمر، استشار فيهم الناس، فقالوا يا أمير ال

قد كذبوا على هللا، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به هللا، فاضرب رقابهم، وعلي ساكت. 
ثمانين   تابوا جلدتهم  فإن  تستتيبهم،  أن  أرى  قال:  فيهم؟  الحسن  أبا  يا  تقول  ما  فقال: 

هم  لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على هللا، وشرعوا في دين
 (1)ما لم يأذن به هللا، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين.

 

. وقد أعقبه الشاطيب ف االعتصام بقوله: فهؤالء استحلوا  9/546،  5/503مصنف ابن أىب شيبة    (1) 
ابلتأويل ما حرم هللا بنص الكتاب، وشهد فيهم علي رضي هللا عنه، وغريه من الصحابة؛ َبَنم شرعوا ف  

ذا وجه. وأيضا فإن بعض الفالسفة اإلسالميني أتول فيها غري هذا،  دين هللا، وهذه هي البدعة بعينها، فه



653 
 

فهذه الروايات تدل على وقوع اجتهاد جانبه الصواب في فهم النصوص بين الصحابة، 
ومنشأ الخطأ ،  عليه  دَّ بل رُ   ،عليهوأن بعضهم قد وقع منه الخطأ، ولم يترك على ما هو  

فهم اآلية فهمًا صحيحا يستوجب و ،  هنا الجهل بسبب نزول اآلية، والغفلة عن السياق
، وأن اآلية فيمن كان يشرب الخمر ومات (1)  نزولهاوسبب  معرفة مناسبتها الرجوع إلى  

  قبل أن ُتحرم.

وال شك أن في موقف عمر مع الجارود أكبر داللة على أن الغيرة على الدين يجب أن  
انتقام، فإذا لم تكن الغيرة  تكون في اعتدال واتزان، وأال يكون معها تحامل وال شهوة 

ة في الدين، واستحق صاحبها أن يردع بما ردع به الدينية بهذا الشكل لم يكن لها قيم
 عمر الجارود.

 

وأنه إمنا يشرهبا للنفع ال للهو، وعاهد هللا على ذلك، فكأَنا عندهم دواء من األدوية، أو غذاء صاحل يصلح 
 حلفظ الصحة، وحيكى هذا العهد عن ابن سينا. 

هره للعلم والتصنيف والنظر ابخلمر، فإذا ورأيت ف كالم بعض الناس ممن عرف به أنه كان يستعني ف س
رأى من نفسه كسال أو فرتة شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل. بل ذكروا فيها أن هلا حرارة 
خاصة تفعل أفعاال كثرية تطيب النفس، وتصري اإلنسان حمبا للحكمة، وجتعله حسن احلركة والذهن واملعرفة؛  

عرف األشياء وفهمها، وتذكرها بعد النسيان، فلهذا ـ وهللا أعلم ـ كان ابن  فإذا= =استعملها على االعتدال  
 سينا ال يرتك استعماهلا ـ على ما ذكر عنه،  وهو كله ضالل مبني، عياًذا اب  من ذلك. 

وال يقال: إن هذا داخل حتت مسألة التداوي هبا، وفيها خالف شهري؛ ألان نقول: إمنا ثبت عن ابن سينا  
يس بوظائف أنه كان  القيام  على  والقوة  للصحة،  واحلافظة  الكسل،  من  املنشطة  األمور  استعمال  تعملها 

األعمال، أو ما يناسب ذلك، ال ف األمراض املؤثرة ف األجسام. وإمنا اخلالف ف استعماهلا ف األمراض 
وال  فيها،  مبتدعون  هللا،  شريعة  على  متقولون  ذلك  على  وافقه  ومن  فهو  ذلك،  غري  ف  إال    ال  توفيق 

 م  ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع السعودية ط األوىل   2/373اب .)
ف صحيح البخاري أن بعض القوم سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني حرمت اخلمر فقالوا:  قد    (1) 

اآلية.«    ﴾ آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعمواالذين  على  ليس  ﴿ قتل قوم وهي ف بطوَنم، فأنزل هللا:  
ُلوا الصَّاحل  ات  ُجن اٌح فيما طعمواآم ُنوا الَّذ ين   ع ل ى ل ْيس   ﴿ كتاب التفسري ابب:     132/ 3 ﴾ و ع م 



654 
 

ذلك  يردعهم  إلى من  الدين في عصرنا  بالغيرة على  كثيرًا ممن يصيحون  أحوج  وما 
الردع، ليقفوا عند حد االعتدال في غيرتهم على الدين، وال يصلوا في ذلك إلى حد التهور 

كالصديق الجاهل الذي يضر صديقه من حيث الذي يضر الدين وال ينفعه، ويجعلهم  
من حيث يريد النفع له، وقد آثر القدماء في ذلك العدو على الصديق،   يريد النفع له

. وهذا من الفوائد   (1)وذهبت فيه حكمتهم المشهورة: عدو عاقل خير من صديق جاهل
 المستقاة من هذه الحادثة. 

- قوف على السياق ومعرفة أسباب النزولزيادة على قررناه من ضرورة الو -  ومن الفوائد 
وبيان  :   منه،  الناس  التبس على  ما  بالدفاع عن كتاب هللا وتوضيح  الناس  أولى  أن 

ليس لكل أحد أن يستدل بآيات القرآن،   تعالى، وأنهمشكالته: أهل العلم بتفسير كالم هللا  
لما احتج  تأويل  لقدامة: أخطأت ال  وإنما ذلك ألهل العلم والفقه، أال ترى أن عمر قال

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   "  عليه بقول هللا تعالى

 .(2)فقال: لو اتقيت الجتنبت ما حرم هللا " ک  

قد يحتج من ال فقه عنده، أو من قلبه مرض بأن وقوع  وفي نهاية هذا السياق نقول:  
، أو تزيين للتطاول على -رضي هللا عنهم    -للطعن فيهم    سبيلأخطاء من الصحابة  

 كتاب هللا وجعله حسب شهواته ورغباته. 

ومما يجب التأكيد عليه: أن منشأ الخطأ ليس هو العصبية الجاهلة، وال غيرها من فساد 
تعمد، بل ليس منشأ الخطأ كذلك الجهل بلسان العرب الذي  في الطوية وسوء قصد م

أنزل عليه الذكر الحكيم، وإنما هو نقص ما في بعض أدوات االجتهاد األخرى، دفع 

 

 26/561جملة الرسالة  (1) 
 ط دار الوطن للنشر.  1/182اإلفصاح عن معاين الصحاح للوزير العامل ابن هبرية  (2) 
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إليه شيء من التسرع والعجل الذي ال يكاد ينجو منه أحد لمالزمته الفطرة التي فطر 
  ٣٧األنبياء: چ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹچ عليها البشر، على ما قال رب العالمين

وكأن هللا بهذا ينبه كافة من بعدهم، والذين هم وال ريب دونهم في الفهم الراجح والعلم 
الصحيح، دع عنك ما اختص به أصحابه صلى هللا عليه وسلم من حضور الوحي  
 وشهود وقائع التنزيل واالستنارة بنوره صلى هللا عليه وسلم واالقتباس من بركات نبوته.

هللا ينبه كافة من بعد أولئك الصفوة ممن هو دونهم في جميع ذلك بلسان  نقول: كأن  
الحال الذي هو أبلغ من لسان كل مقال، إلى مدى ما لتفسير القرآن العظيم من خطورة 
الشأن، وجسامة القدر المستدعى بالضرورة للزوم أقصى غايات االحتياط، وبذل منتهى 

لعلوم وإتقان اللسان ولزوم التقوى وغير ذلك، المجهود بالجد واألناة معًا في تحصيل ا
 من كل ما البد منه مسبقًا لصحة التعرض لمعاني كالم هللا عزوجل. 

فإذا كان صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم من هم وصواًل إلى أقصي الغايات 
 بأنفسهم!؟ من ذلك قد أخطئوا في بعض فهم نصوص القرآن فما ظن من وراءهم 

ما ظ  هو  بل  بما  له  استعداد  ما  دون  القرآن  تفسير  على  أيامنا هذه  يتهجمون  من  ن 
  (1)االجتهاد!؟التقدم عليه من أدوات  ضروري 

لقد ابتليت األمة بتيارات وجماعات تطرفت في فهمها آلي القرآن، وأنطقته بما ال يدل 
وادعوا أنهم حماة الدين  عليه، رغبة في الترويج آلرائهم على مسامع العوام واألتباع،  

ورفعوا شعارات زائفة وتمسكوا بأقوال ظاهرها الرحمة وباطنها الهالك والضياع، والرد  
 عليهم بما كان لسلفهم: كلمات حق أريد بها باطل. 

 

 بتصرف.   107 -106الدخيل ف التفسري د. إبراهيم خليفة ص (1) 
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إن األمة مجمعة على التسليم بأن الحق الواجب اتباعه والعمل به والسير على منهاجه 
ڦ  چ   صلى هللا عليه وسلما ثبت عن رسول هللا  هو الشرع الذي نطق به الكتاب وم

   ٨٥آل عمران:   چڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

التنازع في شيء أن يردوه إلى هللا ورسوله:   ۈئ  ېئ  ېئ  چواألمة مأمورة حبن 

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب                 یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

وئ  ۇئ  ۇئ  چ ٥٩النساء:    چىت  يت  جث  مث  ىث     متيب  جت  حت  خت

 ١٠الشورى:  چ  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ

وبالقرآن الكريم آيات تنفي اإليمان عن الحاكم بغير ما أنزل هللا وتصفه بالكفر تارة، 
أسئ فهمها وبترها من سياقها وتعميمها، ولنقف وأخرى بالفسق، وثالثة بالظلم، وهي آيات  

مع هذه اآليات التي يرددونها عن جهل وهي اآليات القاضية بأن من لم يحكم بما أنزل 
ۀ  ۀ  چوردت اآليات ثالث مرات في سورة المائدة:    د هللا فقد خرج من اإليمان. وق

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ  ٤٤المائدة:    چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  ٤٥المائدة:   چەئ  وئ  وئ     

 ٤٧المائدة:   چچڃ   چ  چ  چ  

ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في :  (1)قال ابن عبد البر في التمهيد 
ومثلها اآلثار  بهذه  فاحتجوا  الباب،  التكفير -   هذا  عن  النهي  آثار  تكفير   -يعني  في 

 

هـ   ١٤٣٩لندن ط األوىل،    –ط مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي    10/390التمهيد البن عبد الرب      (1) 
 م  ٢٠١٧ -
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ومن  ﴿المذنبين، واحتجوا من كتاب هللا بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل:  
 ﴾ لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون 

لقد أخذ جماعة بالمعنى الظاهري من هذه اآليات ثم أخذوا يكيلون االتهامات ويوزعون  
يات واضحة مع أن اآلم والرعية، واستباحوا الدماء واألعراض.  مصطلحات التكفير للحاك 

يراهم    (1)وكان ابن عمر  الداللة أنها في سياق الحديث عن المعرضين من أهل الكتاب.
 . شرار خلق هللا، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين

يبدأ بالتعرف على مناسبتها والوقوف على  والواجب لمن قصد الفهم الصحيح لْليات أن  
 أسباب نزولها:

صلى هللا عليه البراء بن عازب قال: مر على النبي عن   جاء في صحيح اإلمام مسلم:
بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى هللا عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني   وسلم

أنشدك باهلل الذي أنزل التوراة على   في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجال من علمائهم فقال:
موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: ال، ولوال أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: 

إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف  نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا
ريف والوضيع، فجعلنا  أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الش

التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اللهم إني أول من  
يا أيها الرسول ال يحزنك ﴿أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم، فأنزل هللا عز وجل:  

صلى يقول: ائتوا محمدا    ﴾إن أوتيتم هذا فخذوه﴿إلى قوله    ﴾الذين يسارعون في الكفر
، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل هللا هللا عليه وسلم

ومن لم يحكم بما أنزل هللا ﴿  ﴾ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون ﴿تعالى:  

 

صحيح البخاري كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ابب: قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة    (1) 
 . 2539/ 6عليهم. 
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في الكفار   ﴾ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الفاسقون ﴿  ﴾فأولئك هم الظالمون 
 (1) كلها .

  ڭڭ  ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓچإن آيات القرآن واضحة في الداللة على أن الحكم هلل وحده  

وهي جملة قالها نبي هللا يوسف في تبيانه لبطالن اآللهة  ٥٧األنعام:    چۇ  ۇ     ۆ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ    گڑ  ک  ک  ک        ک   ڑڈ     ڈ    ژ  ژچ  المزعومة من دون هللا

وتمسك بها نبي هللا يعقوب حين وصى أبناءه بالرجوع إلى العزيز   ٤٠يوسف:    چڱ   
  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۆۇ  ۇ  ڭۓ    ڭ   ڭ     ڭچ. والدخول من أبواب متفرقة

 ٦٧يوسف: 

وأفهام  ونسبة الحكم هلل وحده أمر ال ينازع فيه، وإنما ينازع ما يترتب عليه من أفكار  
تحاول إيجاد فجوة وتناقض بين نسبة الحكم إلى هللا وبين حكم البشر ممن آمن بحكم  

 هللا.

وهذا إن دل فإنما يدل على الجهل بآيات الكتاب التي نسبت الحكم لغير هللا، ألم يقل 
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ  صلى هللا عليه وسلمهللا في حق نبيه محمد 

   ٦٥النساء:   چۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    چ  ونسب القرآن الحكم لنبي هللا داود في قوله جل وعال

ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت    مبی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   چ  وأمر الناس بقوله  ٢٦ص:   چجث  مث  ىث  يث  حج  مج   

التنازع بين الزوجين  ٥٨النساء:    چ  ىې ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چوقال في حال 

  چک    ک  گ           گ  گ     کڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک

   ٣٥النساء: 

 

 . 5/122ف الزىن   ابب رجم اليهود أهل الذمةكتاب احلدود    (1) 
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عليه، فهذه إن االدعاء بقصر الحكم على هللا وحده جهل بكل هذه اآليات وما دلت  
 الحاكمية لغير هللا ممن اختصهم هللا ونصبهم ما هي إال بأمر هللا وحكمه. 

هـ( فبعد أن ساق األقوال الواردة في 310ورحم هللا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري)ت  
وأولى هذه األقوال عندي بالصواب، قول من قال: نزلت هذه اآليات   اآلية قال رحمه هللا:
اب، ألن ما قبلها وما بعدها من اآليات ففيهم نزلت، وهم المعنيون  في كفار أهل الكت

 بها. وهذه اآليات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى.

بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل عم فإن قال قائل: فإن هللا تعالى ذكره قد 
 هللا، فكيف جعلته خاصا؟ 

ذلك عن قوم كانوا بحكم هللا الذي حكم به في كتابه بالخبر بعم  قيل: إن هللا تعالى  
جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم، على سبيل ما تركوه، كافرون. وكذلك القول 
في كل من لم يحكم بما أنزل هللا جاحدا به، هو باهلل كافر، كما قال ابن عباس، ألنه 

وده نبوة نبيه بعد علمه أنه  بجحوده حكم هللا بعد علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جح
 (1) نبي

أن   التأكيد على  وأكرر  اإلشكاالت وأختم  أو  األخطاء  تلك  الصحابة في  وقوع بعض 
البشر   ووقوع  البشرى،  الضعف  والمعرفة   -مظهر من مظاهر  العلم  من  بلغوا  مهما 

فرق بين خطأ في فهم بعض اآليات هناك  في الخطأ والنقص ضرورة، لكن    - والموهبة  
فيها،صادر   للنظر  مؤهل  بعض   عن  من  حصل  كما  له  الالزمة  بالشروط  متمتع 

الصحابة، وبين خطأ صادر عن غير المؤهلين لذلك، أو الذين نتج خطؤهم عن سوء 

 

القرآن    (1)  أي  أتويل  عن  البيان  ط    8/467جامع  واإلعالن  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  دار  ط 
 م  ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األوىل
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في  الراغبين  أو  القرآن،  مائدة  على  المتطفلين  بعض  كما حصل من  باعث،  أو  نية 
 ( 1)تحريف معانيه من أهل هذا الزمان. 

 عالج مشكلة الجمود على ظاهر النص: الهدي القرآني في 

لقد عالج القرآن هذه المشكلة عالجًا شافيًا، فبين أسبابها التي تؤدي إليها، وقضى عليها، 
وعمل على تنمية العقل اإلنساني وتحرره من كل ما يعيقه ويمنعه من الفهم الصحيح، 

 وضرب لنا أمثلة وقصَّ قصصًا ليربي الناس تربية عملية.

إن األساس الذي ينطلق منه المسلم مع كتاب هللا هو التفكر والتدبر، واألمر بالتدبر في 
القرآن صريح في غير ما موضع من اآليات، ويكفينا في هذا المقام هذه اآلية الصريحة 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چالتي تربط بين نزول القرآن والتدبر في قوله جل وعال  

الوثقى ونلحظ الصلة  ،  َأنه أنزلُه للتذكر والتفكرَفأْخبر    29  ص  چڃ  ڃ   ڃ   چ 
 ر.أهل اْلُعُقول أولي اأْلَْلَباب بالتفكير والتذكبين التدبر والعقل السليم، فقد خصت اآلية 

تفسير في  من  ڃ   ڃ  البيضاوي:    جاء  ظاهرها  يدبر  ما  فيعرفوا  فيها  ليتفكروا 
وليتعظ به ذوو العقول ڃ   ڃ   چ  .. التأويالت الصحيحة والمعاني المستنبطة.

السليمة، أو ليستحضروا ما هو كالمركوز في عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته بما 
نصب عليه من الدالئل، فإن الكتب اإللهية بيان لما ال يعرف إال من الشرع، وإرشاد 

 ( 2) .إلى ما يستقل به العقل، ولعل التدبر للمعلوم األول والتذكر الثاني

 

ط دار القلم دمشق ط األوىل   32تصويبات ف فهم بعض اآلًيت د. صالح عبد الفتاح اخلالدي ص  (1) 
 م.1987هـ ـ 1407

 هـ  ١٤١٨بريوت ط األوىل   –دار إحياء الرتاث العريب   28/  5أنوار التنزيل وأسرار التأويل   (2) 
 



661 
 

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ   چرضين عن التدبر في آياته في قوله  ووبخ هللا المع

فاآلية وإن كانت في سياق خطاب المنافقين الذين أعرضوا عن القرآن فلم     24محمد:  چ
يتدبروا في آياته ولم يتفكروا في حججه ليعلموا أنهم مخطئون فيما هم عليه، فهي عامة 

شاكلتهم ممن أغلقوا عقولهم وسدوا آذانهم، ولم تشمل من نزلت فيهم ومن كان على  
 يهتموا إال بشأنهم، فطمس على قلوبهم فال ينتفعون بهدي وال ينفع معه نداء.

إن أول طريق لحماية اإلنسان من اإلنغالق الفكري هو مداومته للنظر والتأمل، ومتابعة 
 التدبر في كتاب هللا حسب ما أمرنا هللا به.

 : ةعملي تربية وصور

دعت آيات القرآن الكريم إلى االجتهاد في الفهم والحكم، وذلك من خالل قصص لقد  
 األنبياء عليهم السالم. 

حيث في الحرث الذي رعته الغنم لياًل،  وحكمهم  فحين ننظر إلى قصة دواد وسليمان  
قضى داود بأن الغنم في مقابل الحرث، وحكم سليمان أن يسلم لصاحب الغنم الزرع  

 لحه، ويدفع لصاحب الزرع الغنم ينتفع بها حتى يعود له زرعه. فيتعاهده ويص

بقوله   (1)في الفهم والحكم، وأثنى هللا على حكم سليمان  -عليهما السالم    -فقد اجتهدا  
بعدها مع امتداحه لما قضى به النبيين الكريمين   79األنبياء:   چ  ہ  ہچ  سبحانه

  چ  ہ  ھ  ھ  ھچ  في قوله سبحانه

 

عليه    -ذكر املفسرون عند تفسريهم هلذه اآلًيت عدة رواًيت ملخصها: أن رجلني دخال على داود  (1) 
أحدمها صاحب زرع، واآلخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع لداود ًي نيب هللا: إن غنم هذا قد   - السالم

خصمه ف  لصاحب الزرع أن َيخذ غنم    -عليه السالم  -نفشت ف حرثي فلم تبق منه شيئا. فحكم داود
 مقابل إتالفها لزرعه. 
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أدرك الصحابة هذه الدعوة وتعلموا من اجتهادات األنبياء، وكان النبي يزكي فيهم هذا  
عن النبي صلى الخلق ويشجعهم عليه، ويكفيك أن تقرأ قصة النخلة في حديث ابن عمر  

هللا عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما 
شجر البوادي. قال عبد هللا: فوقع في نفسي أنها النخلة،   هي؟ قال: فوقع الناس في 

 ( 1)فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول هللا؟ قال هي النخلة.

طرح اإلمام المسألة على أصحابه  :باب وقد أحسن البخاري رحمه هللا حين جعله تحت 
 ليختبر ما عندهم من العلم. 

وهذا دال على عناية النبي صلى هللا عليه وسلم بتربية أصحابه تربية فكرية، ليبين لهم  
 صواب رأيهم بإقراره أو بسكوته وثنائه، وليوضح لهم ما أخطأوا فيه ويصوبه لهم. 

في كثير من    - لى هللا عليه وسلمص- قال ابن القيم: اجتهد الصحابة في زمن النبي  
األحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم األحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد 
النهوض،  التأخير، وإنما أراد سرعة  لم يرد منا  الطريق، وقال:  بعضهم وصالها في 

لى فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليال، نظروا إ
 (2)اللفظ، وهؤالء سلف أهل الظاهر، وهؤالء سلف أصحاب المعاني والقياس.

 

فأخرباه حبكم أبيه. فدخل سليمان على أبيه فقال له: ًي   -عليه السالم   -وعند خروجهما التقيا بسليمان 
نيب هللا إن القضاء غري ما قضيت، فقال له: كيف؟ قال: ادفع الغنم إىل صاحب الزرع لينتفع هبا، وادفع 

يعود كما كان. مث يعيد كل منهما إىل صاحبه ما حتت يده، فيأخذ   الزرع إىل صاحب الغنم ليقوم عليها حىت
القضاء ما قضيت ًي سليمان. )    -عليه السالم  -صاحب الزرع زرعه، وصاحب الغنم غنمه.. فقال داود

 .( 474/  18جامع البيان للطربي 
 1/34ن العلم  صحيح البخاري كتاب العلم ابب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم م  (1) 
 . 156-155ـ/1إعالم املوقعني  (2) 
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إن القصص القرآني والتدريب النبوي يدعوان كل مسلم إلى أن يتأمل ويتدبر في آيات 
 القرآن ويحميانه من الوقوع في حبائل قوم ال يرقبون في مؤمن إال وال ذمة. 

 القضاء على الجهل والتنويه بالعلم وأهله:

لقد حددت اآليات القرآنية عدة مرتكزات ال غنى عنها في حماية اإلنسان ووقايته من  
الجمود على ظاهر النص يأتي في مقدمتها وطليعتها: العلم؛ فبه فضل هللا أول خلقه 

وأول كلمة   ( ٣١البقرة:  )  چ  ... ڦ  ڦ  ڄ  ڄچامتن هللا عليه بتعليمه    عليه السالم  آدم
الكتاب   كلمات  أمر من  لإلنسانية  ونورًا  للبشرية  دستورًا  ليكون  تعالى  هللا  أنزله  الذي 

بالقراءة وتنويه بالعلم والمعرفة، لما له من أهمية في سالمة اإلنسان وتحرره من ربقة  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک    چچ  چ  چ الجهل

 (  ٥ –  ١لعلق: )ا چگ  گ  

آيات عديدة في القرآن بحديث مستفيض تبين مكانة العلم ومنزلة العلماء ودارت   وجاءت 
كلمة العلم ومشتقاتها أكثر من سبعمائة مرة، مما يؤكد عدم استواء العقل الذي تزين  
بالعلم، مع العقل الذي حرم نعمة العلم ونوره، فهو في اضطراب وتخبط، ال يدرى ليله 

وماضيه، وال يفرق بين من األدعياء الذين يجرونه إلى من نهاره، وال يميز بين غده  
مب  ىب  يب  چ( 9لزمر:  )ا چ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ  الفساد واإلفساد  وصدق ربنا

ولما كان األمر بهذه المنزلة والمكانة الرفيعة (  ١١  لمجادلة:)ا چ  جت   حت  خت  مت  ىت    يت

 

روى اإلمام مسلم ف صحيحه عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: اندى فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يوم انصرف عن األحزاب أن ال يصلني أحد الظهر إال ف بين قريظة، فتخوف انس فوت الوقت، فصلوا  

نصلي إال حيث أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت،    دون بين قريظة، وقال آخرون: ال 
قال: فما عنف واحدا من الفريقني. )كتاب اجلهاد والسري ابب املبادرة ابلغزو، وتقدمي أهم األمرين املتعارضني 

3/1391) 
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وبدوره في حماية اإلنسان ووقايته لم يأمر هللا نبيه باالستزادة من أمر كما أمره من طلب 
 (.١١٤ه: )ط چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  الزيادة في العلم بقوله 

السؤال. سؤال من ال يعلم من يعلم، أو هو بحث المرء  ويدخل تحت العلم  
 عن علم ما يجهل.  

القرآن الدعوة إلى المعرفة عن طريق السؤال، فليس من  ولقد حملت آيات 
العقل البقاء على الجهل مع توفر السؤال، وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى  

 هللا عليه وسلم. 

السؤال مفتوح حتى ولو كان   والسؤال ليس قاصرًا على المسلمين بل إن باب
سؤال أهل الكتاب، مادام القصد من وراء السؤال الفهم والعلم والوصول إلى  

ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چالحقائق. 

 . 94يونس:  چۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۈۆ

واالستعانة بما لديهم من علم  من أجل ذلك: لم يتحرج الصحابة من سؤال أهل الكتاب  
 على تفهم النص القرآني.

 التخلص من التبعية والتجرد من الهوى:

عليه  فقال صلى هللا  بحمقه  خيرًا.  فقالوا  وسلم  عليه  على رجل عنده صلى هللا  أثنى 
قالوا يا رسول هللا: نقول من عبادته وفضله وخلقه ! فقال: كيف عقله؟   وسلم:كيف عقله؟
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فإن األحمق يصيب أعظم من فجور الفاجر، وإنما يقرب الناس يوم القيامة على قدر 
 ( 1) عقولهم

إال أنه دعوة صريحة إلى االهتمام بالعقول وبنائها،  - وإن كان فيه مقال-وهذا الحديث 
الكرم، إذ به بالعقل ميز هللا اإلنسان وجعله مباينا لسائر  وجعلها معيار الفضل وميزان  

 خلقه.

السوي الذي يعي ويدرك هو العقل السليم من الهوى، المجرد من الشهوة، الذي   والعقل
 ال يتبع غيره بال وعي وال فهم، وال يرضى صاحبه لنفسه أن يكون جزءا في قطيع يساق.

غلقوا منافذ اإلدراك، فلم ينتفعوا بها بقطيع من  صورت لنا آيات القرآن الكريم نفرًا أ لقد  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چاألنعام ال تستجيب لنداء راعيها

خس  مس  حص  مص   جض         حسجخ  حخ   مخ  جسچ171البقرة:   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڄ

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  چ42يونس:    چحض    خض  

فرغم توفر أدوات  .46الحج:  چۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ    ۇئۇئ
المعرفة لديهم من قلب وسمع وبصر، إال أنهم لما لم ينتفعوا بها ولم توصلهم إلى طريق 

ڻ  ڻ  چ  الرشد والحق صاروا في عداد األنعام، وهؤالء هم شر الخلق كما قال سبحانه 

 22األنفال:    چہ  ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

  األصم   لحال  مشابهة  شأنه  هذا  من  حال  كانت   يقول البقاعي في تفسيره لهذه اآلية: ولما
 والعادم   ينفع،  بما تكلمه  لعدم  كالمه  عدم  في   واألبكم  به،  االنتفاع  لعدم  السماع  عدم  في

 لما   األشياء  بأنسب   معبراً   النهي  لهذا   معلالً   قال  به،  انتفاعه  لعدم  عقله  عدم  في  للعقل
 

خبار مطبوع  حديث ضعيف. )املغين عن محل األسفار ف األسفار، ف ختريج ما ف اإلحياء من األ  (1) 
 1426لبنان الطبعة: األوىل،    – ، دار ابن حزم بريوت  1331هبامش إحياء علوم الدين للحافظ العراقي  

 م (  2005 -هـ 
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 جنس   من  جعلهم  األرض،  وجه  على  تدب   التي  أي  ﴾الدواب   شر  إن﴿:  به  وصفهم
 . شرها جعلهم ثم البهائم أو الحشرات 

 أي ﴾هللا  عند ﴿ : تعالى قال سبحانه، عنده  بما  العبرة وكانت  يفضلهم،  من لهم كان ولما
 الخرس  الطرش   أي  ﴾البكم   الصم﴿  وغيرها  والقدرة  العلم  إحاطة  من  الكمال  جميع  له  الذي
  بسماع   ينتفع   لم   ومن  عقل،  لهم  يتجدد   ال  أي  ﴾يعقلون   ال  الذين ﴿  بالغين  وخرساً   طرشاً 

 ( 1)كذلك. كان الداعي

وجاءت   لقد حرر القرآن اإلنسان من التبعية للخرافات واألوهام، واتباع اآلراء واألوهام،
اآليات لتنقذ اإلنسان من غيوم الجهاالت والضالل، فحذرت من متابعة الهوى لما فيه 

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے   من الضالل. فلم يرد لفظ الهوى في القرآن إال في مقام الذم

ۅ  ۅ  ۉ    ۋڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋ  ڭے     ۓ  ۓ  ڭ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ١٧٦األعراف:    چې   ى  ى  ائ  ائ    ېۉ  ې        ې

 ١٦طه:    چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ٢٨الكهف:    چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 ٤٣الفرقان:   چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ

المشاكل إن النفوس المبتالة بالهوى ال تفكر في األمور إال من زاويتها الخاصة، وال تدرك  
إال من منظارها الخاص، والهوى بالء ما بعده بالء، يقود صاحبه إلى المهالك، وهو  
الجماعة أو في األمة  يكثر في  للعقل، وعائق في سبيل انطالقه وتحرره، وحين  قيد 
والجمود   التأخر  ألخطار  عرضة  فالمجتمع  المقيدة  الضيقة  والعقول  الهوى  أصحاب 

 (2) .والفساد 

 ١٤محمد:  چڇ             ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چڃ  ڃ           چ  چ   چ  چقال تعالى 

 

 هـ.1415بريوت   -ط دار الكتب العلمية 248/ 8نظم الدرر ف تناسب اآلًيت والسور للبقاعي  (1) 

 لبنان، بدون  - ط دار القدس بريوت  19مقام العقل عند العرب قدري حافظ طوقان ص  (2) 
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: تعالى  قوله  في   كما  له،   قسيماً   وعده  للحق،  مضاداً   الهوى   اتباع  هللا   قال الشاطبي: جعل 
  وقال ٢٦ص:   چ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبچ

ائ  چ:قسيمه  وفي ٣٩  -  ٣٧النازعات:    چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    چتعالى

ڀ  ڀ   چ:  وقال٤١  -  ٤٠النازعات:    چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  

 ٤ - ٣النجم:   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

  كان   وإذا  لهما،  ثالث   فال  والهوى.  الشريعة،  وهو   الوحي:  شيئين   في  األمر   حصر  فقد 
  الهوى   فاتباع  ضده،  للهوى   توجه  الوحي  في  الحق  تعين  وحين  متضادان،  فهما  كذلك،
 . ...للحق مضاد 

 ولمتبعيه،   له  الذم  معرض   في  به  جاء  فإنما  الهوى،  فيه  تعالى  هللا  ذكر  موضع  كل  وتأمل:
 ذمه.   إال  كتابه   في   الهوى   هللا  ذكر  ما   :قال  أنه   عباس،  ابن  عن  المعنى  هذا  روي   وقد 
 التعبد   تحت   والدخول  الهوى   اتباع  عن   الخروج   الشارع  قصد   أن   في   واضح  كله  فهذا

 (1) .للمولى

وفي سبيل حماية اإلنسان ووقايته من الجمود والتعصب منعه من أن يكون إمعة، يجري 
اإلمعة خلف كل داع، ويتبع أي قول، من غير أن يعمل عقله فيما ُيقال أو يلقى عليه. و 

إليه كما قال   يرجع  له  رأي  ال  ألنه  معك  أنا:  أحد   لكل  ويقول  ناعق  كل  يتابع  الذي  هو
 .(2) صاحب المرقاة

 

 . 2/170املوافقات ف أصول الفقه، الشاطيب  (1) 
لبنان    –ط دار الفكر، بريوت    3203/  8مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمال اهلروي القاري    (2) 

 م2002 -هـ 1422الطبعة األوىل، 
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إلعمال العقل وذم تقليد السادة واتباع اآلباء وتعظيم الرهبان  إن القرآن صريح في الدعوة  
 اآلباء   اتباع   على  والجمود   ففي ذم التقليد .  (1)واألحبار، مما عرف بين العلماء بالتقليد 

تعالى: ٺ  ٺ      ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچوالجدود جاء قوله 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  وقوله  ١٧٠البقرة:    چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

 ٢١لقمان: چ  ڇ چچ  چ  

 ناحيتين:   منفذمهم هللا  

 والعمل،  العلم  في  الترقي  عن  به  واالكتفاء  آباؤهم  عليه  كان  ما  على  الجمود :  إحداهما
 يطلب   والعقل  والتوليد،  النمو  تقتضى  الحياة  فإن  العاقل  الحي  اإلنسان  شأن  من  هذا  وليس
 . والتجديد  المزيد 

 والخير   والباطل،  الحق  بين  التمييز  في   البشر  مزية  فقدوا   قد  آلبائهم   باتباعهم  أنهم:  والثانية
 قوله  ويؤيده  العمل،   في  االهتداء  وطريق  والعلم  العقل  بطريق  والقبيح،  والحسن  والشر،
  العرب   عبادة  في   تعالى  هللا  وقال ، ٢٨األعراف:    چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ تعالى

ٱ  ٻ  ٻ     ....ەئ  ەئ  وئ    وئ    ائې  ې  ى  ى  ائ   ېۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېچللمالئكة  

 -  ١٩الزخرف:    چٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

٢٣(2 ) 

 

 

وهو عبارة عن العمل بقول الغري من غري حجة ملزمة، وقيل هو اعتقاد صحة فتيا من ال يعلم صحة    (1) 
األحكام، لآلمدي   أصول  اإلسالمي، بريوت  ط   4/221قوله )اإلحكام ف    ، لبنان   - دمشق  -املكتب 

 (   2/217اجلامع ألحكام القرآن 
بريوت ط    –ط الناشر: دار الكتب العلمية  183انظر: الوحي احملمدي حملمد رشيد رضا ص:  (2) 

 م   2005 -هـ  1426األوىل، 
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 سياق اآليات.االهتمام ب

وهذا أصل من أصول فهم اآلية ومعرفة المراد بها على الوجه الصحيح، وله 
صلة وثيقة بتفسير القرآن بالقرآن من جهة، ومرتبط بأسباب النزول من جهة  

مرشد إلى تبين المجمالت،      (1) كما يقول العز بن عبد السالم  فالسياق،  أخرى 
 . وترجيح المحتمالت، وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف االستعمال 

ه الشاطبي  وضرورته  ونظرًا ألهمية السياق   في الوقوف على المعنى فقد عدَّ
الفهم الصحيح  تعالى، ومظهرًا من مظاهر  لْليات   عمدة في فهم مراد هللا 

 بقوله: 

إن المساقات تختلف باختالف األحوال واألوقات والنوازل، وهذا معلوم في 
علم المعاني والبيان.... فال محيص للمتفهم عن رد آخر الكالم على أوله،  
وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق  

وال يصح االقتصار في النظر النظر في أجزائه، فال يتوصل به إلى مراده،  
على بعض أجزاء الكالم دون بعض، إال في موطن واحد، وهو النظر في  
فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، ال بحسب مقصود المتكلم،  
فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكالم، فعما قريب يبدو له 

وقد يعينه على هذا المقصد النظر في  منه المعنى المراد فعليه بالتعبد به،  

 

 هـ 1407ط دار البشائر ط األويل  159اإلمام ف بيان أدلة األحكام للعز بن عبد السالم ص  (1) 
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على   مغزاها  يختلف  التي  المواضع  من  كثيًرا  تبين  فإنها  التنزيل؛  أسباب 
 (1) الناظر.

الزركشي بقوله: ليكن محط نظر المفسر مراعاة الكالم الذي وهو ما أكد عليه  
 (2) سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. 

على وجهه الصحيح من مراعاة   القرآني هم النص  إذن فال غنى لمن أراد ف 
للصواب موقعا له في   سياق الكالم وقرائنه الحافة به، وإال كان فهمه مجانباً 

 المهالك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/266املوافقات  (1) 
 1/317الربهان ف علوم القرآن  (2) 
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 الخاتمة: 

 نثبت في نهاية المطاف أهم ما توصل إليه البحث من نتائج: 

فوائده، وال يمكن أواًل: كتاب هللا أشبه بالكنز الذي ال تنتهي فرائده، وال تحصى  
أن يستوى الناس في فهمه والوقوف على معانيه، وإنما يحظى كل واحد منهم  

 حسب قدرته. 

ثانيًا: األصل في فهم الكالم أخذه على ظاهره المتبادر من لغة العرب، وال  
 يجوز صرفه عن ظاهره من غير دليل يقترن به يبين مراد المتكلم. 

إذا اشتركت األلفاظ وتعذر معرفة المراد منها فال يجوز حملها على   ثالثًا: 
 الظاهر منها بل يجب التوقف وطلب بيانها من أهل العلم. 

رابعًا: ال يحق ألحد أن يستنبط من آيات القرآن وال أن يبين للناس ما اشتبه  
 منها إال إذا كان عالمًا بما يجب معرفته لمن تصدى لتفسير كتاب هللا. 

من جهة النبي صلى هللا عليه وسلم فال يجوز  خامسًا: إذا ثبت تفسير اآلية  
ليس بعد  االجتهاد في الفهم وال إلى االستدالل بأقوال أهل اللغة وال بغيرهم، ف

 بيان رسول هللا تفسير، وينكر على من تعدى ذلك وفعل غيره. 

سادسًا: معرفة سياق اآليات أصل من أصول الفهم ومعرفة المراد على وجهه 
 ا الجانب كان كالمه أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب. السديد، ومن أهمل هذ

سابعًا: لم يكن الصحابة الكرام على درجة واحدة في اإللمام بأسباب النزول،  
 نظرًا لتفاتهم في حضور مجلسه صلى هللا عليه وسلم وشهود الوحي. 
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ثامنًا: الوقوف على سياق اآليات والمالبسات الحافة بها يعين على استقامة 
 وسداد الرأي. الفهم

تاسعًا: وقوع أخطاء في فهم اآلي من بعض الصحابة مظهر من مظاهر  
 الضعف البشرى.

ة الجاهلة عاشرًا: مما يجب التأكيد عليه: أن منشأ الخطأ ليس بسبب العصبي 
شيء    أو فساد الطوية، وإنما هو نقص ما في بعض أدوات االجتهاد، دفع إليه

 من التسرع والعجلة. 

عشر: وقوع االجتهادات الخاطئة في فهم القرآن من بعض الصحابة حادي  
تنبيه على ما لتفسير كتاب هللا من مهابة وخطورة شأن، األمر الذي يدعو  
المتصدي له إلى تحصيل ما يجب تحصيله من العلوم المعينة له على الفهم  

 الصحيح. 

 أهم المراجع والمصادر:

 القرآن الكريم

 م.1978هـ ـ  1398ن للسيوطي ط مصطفي الحلبي وأوالده بمصر ط الرابعة  اإلتقان في علوم القرآ

 م نشر مركز البحوث اإلسالمية. 1995هـ ـ 1416أحكام القرآن للطحاوي ط األولى  

 لبنان.  -دمشق -اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي ط المكتب اإلسالمي، بيروت 

الثالثة األولى دراسة نقدية مقارنة. نايف سعيد الزهراني  استدراكات السلف في التفسير خالل القرون  
 هـ .1430ط دار ابن الجوزى ط األولى 
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 - هـ    1412االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر، دار الجيل، بيروت الطبعة: األولى،  
 م  1992

 1415عة األولى  بيروت الطب  -اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني دار الكتب العلمية  
 هـ(

 م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩االعتصام للشاطبي ط دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع السعودية ط األولى 

هـ 1411إعالم الموقعين عن رب العالمين البن قيم الجوزية دار الكتب العلمية بيروت ط األولى  
 م..1991

 الوطن للنشر. اإلفصاح عن معاني الصحاح للوزير العالم ابن هبيرة ط دار 

األولى   ط  بالمنصورة  الوفاء  دار  ط  عياض  للقاضي  مسلم  بفوائد  شرح  المنعم  ـ  1419إكمال  هـ 
 م. 1998

 هـ 1407اإلمام في بيان أدلة األحكام للعز بن عبد السالم ط دار البشائر ط األولي 

 هـ  ١٤١٨ ولىاأل بيروت ط  –أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ط دار إحياء التراث العربي 

 البرهان في علوم القرآن للزركشي ط دار المعرفة بيروت تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

هـ 1407تصويبات في فهم بعض اآليات د. صالح عبد الفتاح الخالدي ط دار القلم دمشق ط األولى  
 م.1987ـ 

البن   -ى َّللَا عليه وسلمصل-التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد في حديث رسول َّللَا  
 م ٢٠١٧ -هـ  ١٤٣٩لندن ط األولى،   –عبد البر ط مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي 

ط  واإلعالن  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  دار  ط  للطبري  القرآن  أي  تأويل  عن  البيان  جامع 
 م  ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢األولى

 م. 1964-هـ1384قاهرة الطبعة الثانية الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ط دار الكتب المصرية ال

 م بدون 1984هـ ـ 1404الدخيل في التفسير د. إبراهيم خليفة ط 
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 سنن ابن ماجه ط دار الفكر بيروت.

 هـ. 1422صحيح البخاري ط دار طوق النجاة الطبعة األولى 

 صحيح مسلم ط دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

 م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠كبرى البن سعد ط دار الكتب العلمية بيروت ط األولى  الطبقات ال

 بيروت.  –عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ط دار إحياء التراث العربي 

 مجلة الرسالة أحمد حسن الزيات 

لبنان الطبعة    –مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمال الهروي القاري ط دار الفكر، بيروت  
 م 2002 -هـ 1422األولى، 

 هـ. 1409مصنف ابن أبي شيبة ط الرشد بالرياض ط األولى 

المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار مطبوع بهامش إحياء 
 م.  2005 - هـ  1426لبنان الطبعة: األولى،  – علوم الدين للحافظ العراقي، دار ابن حزم بيروت 

المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ألبي العباس القرطبي ط دار ابن كثير والكلم الطيب ط األولى 
 م 1996هـ 1417

 لبنان، بدون. -مقام العقل عند العرب لقدري طوقان ط دار القدس بيروت

 م.1997هـ 1417الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ط دار ابن عفان ط األولي 

 هـ.1415بيروت  -ب اآليات والسور للبقاعي ط دار الكتب العلمية نظم الدرر في تناس

 2005 - هـ  1426بيروت ط األولى،  –الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ط دار الكتب العلمية 
 م
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة 

الحمُد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين، وبعد،،،

تكفير شغَلت مساحًة واسعًة من خريطة الفكر اإلسالمي على مدى  الفإن قضية  
ب، من  الشرع اإلسالمي ما ترتَّ   لقواطعُقروٍن، وترتَّب على فهمها الخاطيء، المخالف  

: الخلط ، أهمهاب اسبلعدة أإثارة فتٍن، وإراقة دماٍء، واستحالل أمواٍل، تجاه أهل القِّبلة!  
يِّّ النصوص الشرعية؛ لتخرج عن معناها  ولَ  . النعمة بين الكفر الُمخرِّج من الملة، وكفر

ٍط بين حكم الجاهل وحكم الجاحد،  وخلْ   .يومالإلى    الكريم  المجَمع عليه منذ ُأنزل القرآن
أخرى غير ذلك، مما ال    وربما ألسبابٍ   .وبين القطعي وغيره، وبين األصول والفروع

لين، الذين قطعوا بأن هذا الحكم  يصدر إال عن جاهٍل، لم يتأهَّل لمرتبة العلماء العام
، ال عقليٌّ   . شرعيٌّ

، ولَما وقع ما  صوص الشريعة اإلسالمية، لهان الخطبُ ولو أنهم احتكُموا إلى نُ 
، إلى مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: )َمن صلَّى صالَتنا،  وقع، ونظرُة إنصاٍف وتأنٍّ

ه ذمَّة هللا ورسوله، فال ُتخفُروا هللَا في واستقَبل قبلَتنا، وأَكل ذبيحَتنا، فذلك المسلم؛ الذي ل
 وهي كفيلٌة برد هذه الجهاالت، والقضاء على هذه المآالت، لو كانوا يعلمون. ،(1)ذمته(

ر وعالجها في اإلسالم  فيعن "قضية التك ، وكتبُت  -تعالى–  لذا استعنُت باهلل
" . ، من منظوٍر عقديٍّ  متبًعا المنهَج التحليليَّ النقديَّ

 

ابب:    -، كتاب: الصـالةرضـي هللا عنهأخرجه اإلمام البخاري ف صـحيحه، من حديث سـيدان أنس بن مالك    (1)
 القبلة.فضل استقبال  
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 إلى مطلَبين:  -بعد المقدمة  -وقسمُت البحَث 

 وتناولُت فيه الكالم أيضا على:  –وشرًعا  لغةً  الكفر تعريف: األول المطلب 

   -بالضرورة   الدين من  المعلوم -القبلة   بأهل المراد  – القبلة أهل  تكفير عدم
 المبتدع. حكم -اآلحاد   بخبر أو  بالتواتر، ثبت  ما إنكار حكم

 والمعيَّن، وتناولُت فيه الكالَم على:  المطلق تكفير: الثاني المطلب 

 التكفير.  إلى المسارعة من التحذير في لمعة: أوالً 

 التكفير. فتنة من - خاصةً  - الشريف  األزهر تحذير: ثانًيا

،: بالتكفير الحكم: ثالًثا .  ال سمعيٌّ  عقليٌّ

 المعيَّن.  تكفير –  التكفير ضوابط: رابًعا

 والتوصيات.  النتائج البحث، مشتملة على أهم ثم ذكرُت: خاتمة

 ومراجعه، ومحتوياته.  البحث  مصادر ثم أهمَّ 

 أن يجعله خالًصا لوجهه الكريم  -تعالى –أسأله و                                    

 د. عرفه عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن النادي                                   
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 المطلب األول 

 تعريف الك فـر 

ُم الكالم على تعريف الكفر، فأبدُأ بالتعريف اللُّغوي، ثم بتعريفه شرًعا؛   لما  أقدِّّ
 ره. تصوُّ    عنالحكم على الشيء فرعٌ  أن

العربيةتُ ف اللغة  معاجم  معانيإلى    :( 1) شير  ف  أن  اللغةالكفر  حول:    ،ي  تدور 
ؤالتَّغطية، والسَّ  بضم الكاف وسكون    –الُكْفر  ف؛  تر، والُجحود واإلنكار والتكذيب، والتبرُّ

التغطية  أي    –بفتح الكاف    –ضدُّ اإليمان، وأن أصل كلمة "ُكْفر": من الَكْفر    –الراء  
سَتَره. وأصل الكفر تغطية الشيء تغطيًة يقال: َكَفر بالشيء يكُفُر به: َجَحده و   ؛ترالسَّ و 

للكافر كافٌر: ألنه مغطًّى على قلبهتستهلكُ  يقال لالبس السالح كلِّه  ه؛ لذا قيل  ، كما 
كافٌر: أي مغطًّى بالسالح، كَرُجٍل كاٍس: أي ذي كسوة، لذا قيل في قوله صلى هللا عليه 

متهيِّّئين للقتال؛ َنهًيا منه صلى هللا   الحَ سين السِّّ : البِّ (2)وسلم: )ال ترجُعوا بعدي ُكفاًرا(
عليه وسلم عن حْرب بعضهم لبعٍض، أو المعنى: ال تكفِّروا الناَس لئال يكفَركم الناُس. 
بُظلمته، وللبحر كافٌر: لستره ما فيه، وُسميت  للَّيل كافٌر: ألنه يستر كلَّ شيٍء  وقيل 

لزارع كافٌر: لَستره البذَر بالتراب، والكافر ول،  الَكفَّارة بذلك: ألنها تكفِّر الذنوَب؛ أي تسترها
الشكر،  النعمة: أي جحودها، ضدُّ  ُكفر  الناس. وشاع في  بُعد عن  ما  من األرض: 

 

، دار  151-144ص  5راجع ف الكالم عن "الكفر" ف اللغــة: ابن منظور، لســـــــــــــــان العرب، مــادة كفر، ج  (1)
 ، دار اهلداية.63-50ص  14بريوت. والزبيدي، اتج العروس، ج  -صادر

ــيدان جرير   (2) ــع متعددة، منها:  رضـــي هللا عنهمتفٌق عليه، من حديث سـ : أخرجه البخاري ف صـــحيحه، ف مواضـ
ابب: ال ترجعوا بعدي    -ابب: اإلنصـــــــــات للعلماء. واإلمام مســـــــــلم ف صـــــــــحيحه: كتاب: اإلْيان  -اب: العلم كت

، نشــــر: دار  194ص 12.. وراجع: احلافظ ابن حجر العســــقالين، فتح الباري شــــرح صــــحيح البخاري، ج.كفارًا
 هـ.1379بريوت،   -املعرفة
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والكافر لمَّا رفض قبول التوحيد، كان كافًرا نعمة هللا؛ أي مغطًيا لها بإبائه، حاجًبا لها 
 قريًبا من الركوع.  : خضوع اإلنسان لغيره واالنحناء له  أيًضا والتكفير عنه.

  – ونقل اللُّغويون: أن الُكفر أربعُة أنحاء: أوُلها: كفر إنكار: أي عدم معرفته  
حود: وال االعتراف بوجوده أصاًل، وإنكار ذلك بالقلب وباللسان. وثانيها: ُكفر جُ   -تعالى 

بوجود هللا   االعتراف  التسليم.   -تعالى–وهو  وعدم  باللسان  اإلنكاَر  مع  لكن  بالقلب، 
وبغًيا.  حسًدا  القبول؛  عدم  مع  وباللسان،  بالقلب  المعرفة  وهو  معاَندة:  ُكفر  وثالثها: 

– ورابعها: ُكفر نفاق: وهو اإلقرار باللسان واإلنكار بالقلب وعدم اعتقاد القلب بوجوده  
 . -تعالى 

  : هذا التأصيل اللغوي، صريٌح في أن كلمة "الكفر" وما ُيشتق منها، متى  قلت 
: الُكفر الُمخرج من الملة. ويغلب فقط  نصوص الشرع اإلسالمي، ال ُيراد منهاُأطلقت في  

نة هذا التأصيل، المستنبط من  على ظنِّّ  لغة ي، أن عدم فهم المخالفين لمنهج أهل السُّ
و  أينما وردت: نُ العرب  "الكفر"  كلمَة  والداللة، وحْملهم  الثُّبوت  القطعية  الشرع  صوص 

"فقط الملة  من  ُيخرج  ما  كان  على  يزال    -"،  هؤالء    -وال  ع  توسُّ أسباب  أهم    –من 
في رْمي كل َمن خالفهم من أهل القبلة، بتهمة الكفر، ويقصُدون: الكفر   - المخالفين  

 األكبر! 

: أكبر، وأصغر؛  ينالكفر منقسٌم إلى قسمَ اللغة ونصوص الشرع شاهدٌة بأن  إذ  
: يُّ صلى هللا عليه وسلمالنب  )قال:  قال  ،رضي هللا عنهعباس    ففي حديث سيدنا ابن

 العشيَر،  يكُفرن : »قال  باهلل؟  أيكُفرن :  قيل  .«يكفرن   النساء،  أهلها  أكثر  فإذا  الناَر،  ُأريت »
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 رأيتُ   ما:  قالت   شيًئا،  منك  رَأت   ثم  الدهَر،  إحداُهن  إلى  أحسْنتَ   لو  اإلحساَن؛  ويْكُفرن 
   .(1)(«قط خيًرا منك

، فهو  –كما يأتي توضيحه    –الدين بالضرورة  القسم األول: جْحد المعلوم من  
أو أحكام رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ ألن    -تعالى –تكذيٌب باهلل؛ بَردِّّ حكٍم من أحكامه  

: معناه التكذيب، ومن كذَّب هللَا ورسوَله، فقد كفر. فالكفر حينئٍذ: مخرٌج من الملة،  الردَّ
ار يوم القيامة، وال يعاَمل معاملة ويسمى: الكفر األكبر، ُيحكم بخلود صاحبه في الن

المؤمنين في الدنيا؛ فال يَزوَّج مؤمنًة، وتسقط واليته على أوالده، وال تحلُّ ذبيحُته، وال  
  يصلَّى عليه، وال يجوز دفُنه في مقابر المسلمين، ويحرم أن يوَرث أو يرَث.

موصوَفه من جْري أحكام  ما يمنع بأنه: "  –شرًعا   – وهذا مراد َمن عرَّف الكفر 
من الصالة عليه ودفنه في الدنيا،  أي يمنعه من أن يعاَمل معاملة المؤمنين،    ؛المسلمين

 . (2)"بنجاته يوم القيامة الحكمَ ثم في مقابر المسلمين، 

عور  في الشُّ   ه، أو مساٍو ل(الكفرالمعرَّف )أنه أخَفى من  مع االعتراض عليه: ب
 يترتب على الحكم بالكفر، ال تعريف للكفر نفسه. به. قلُت: هو تعريٌف بما 

 : (3)هـ"792ويدخل تحت الكفر األكبر: ما أفاده "العالمة التفتازاني، ت 

أن "الكافر": َمن ال إيمان له؛ فمع كفره: إن أظهر اإليمان: فهو "المنافق". وإن  
"؛ ُسمي بذلك: ألنه رجع عن اإلسال  م. وإن أثبت إلَهين  طرأ كفُره بعد إسالمه: فهو "المرتدِّّ

أو أكثَر: فهو "المْشرك"؛ ُسمي بذلك: ألنه أثبت الشريَك في األلوهية. وإن كان متديًنا 
 

فران العشــــري وُكفر دون كفر. وصــــحيح مســــلم: كتاب  ابب: ك  -متفق عليه: صــــحيح البخاري، كتاب: اإلْيان  (1)
الكســـــوف، مع اختالٍف يســـــري. مث راجع ف هذ ين القســـــمني: ابن منظور، لســـــان العرب، والزبيدي، اتج العروس،  

 مادة كفر.
 .1، دار الضياء ابلكويت، ط1022ابن عرفة التونسي، املختصر الكالمي، ت: نزار محادي، ص (2)
 ، املكتبة األزهرية للرتاث.227ص  5ازاين، شرح املقاصد، جراجع: السعد التفت (3)
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"؛  ببعض األديان والُكتب المنُسوخة ببعثة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم: فهو "الكِّتابيُّ
. وإن اعتقد قَِّدم الدهر وقال بإسناد الحوادث إل يه: فهو "الّدهري". كاليهوديِّّ والنصرانيِّّ

ل". وإن كان معترًفا بُنبوة النبي صلى هللا -تعالى–وإن كان نافًيا لُوجوده   : فهو "المعطِّّ
عليه وسلم وأظهر شعائَر اإلسالم، لكنه ُيبطن عقائَد اتُّفق على أنها ُكفٌر: فهو "الزِّنديق". 

الفرق بين  ): أن  "اهـ مضمون كالم السعد". ورأيُت بُطرة نسخٍة خطيٍة لشرح المقاصد 
الزنديق وبين المنافق، مع أن المنافق ُيظهر شيًئا من اإلسالم أيًضا: أن المنافق ُيظهر 
شعائَر اإلسالم والكفر أيًضا، لكنه ُيظهر الكفَر عند المنافقين خاصًة، بخالف الزنديق؛ 

 فإنه ُيبطن الكفر؛ ال ُيظهره أصاًل(.

بـ    -تعالى – كره  والقسم الثاني: عدم شُ  على نَعمه، ويسمى: بالكفر األصغر، وتسميته 
  - تعالى – "الُكفر": مجاٌز، وُيعرف أيًضا: بالكفر العملي؛ لكونه في األعمال، ومنه: قوله  

في المهاجرين واألنصار: أي ُتغطُّون ما كنتم عليه من األُلفة والمودة. ومنه ما أشير 
ُكُروِِن َأذأ   )   : - تعالى–إليه بقوله   ُفُرونِ فَاذأ ُكُروا ِل َوََل تَكأ ُكأ َواشأ ، وقوله صلى هللا [152]البقرة:    (ُكرأ

وقوله صلى هللا عليه وسلم:   .(1) ن حلف بغير هللا قد كفر، أو أشرك(عليه وسلم: )مَ 
بها أحُدهما( باء  فقد  يا كافر،  ثبت تصديق شخٍص   ؛(2) )أيما رجٍل قال ألخيه  فمتى 

ُرمي بالكفر، فالكفر واقٌع على الرامي؛ )ألنه ظنَّ الدين  للرسول صلى هللا عليه وسلم، و 
، أما إن رماه ظانًّا عدم تصديقه بالرسول: فهذا خطٌأ من الرامي، (3) الحق كفًرا وباطاًل(

 وليس كفًرا.  

 

ــيــدان ابن عمر    (1) ــننــه من حــديــث ســــــــــــ   110ص  4، ج-رضــــــــــــــي هللا عنهمــا    –أخرجــه اإلمــام الرتمــذي ف ســــــــــــ
ر هذا احلديث:... أن قوله »فقد كفر أو أشرك«: على التَّغليظ(.1535برقم   ، وقال: )حديٌث حسٌن. وُفسِّ 
، كتاب: األدب  -رضــي هللا عنهما    –حه، من حديث من حديث ســيدان ابن عمر أخرجه البخاري ف صــحي  (2)
ــل التفرقة، ص - . اإلمام  274ابب: من كفَّر أخاه بغري أتويل فهو كما قال. وراجع ف الكالم عليه: الغزايل، فيصـــ

 ، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية.50،  49ص  2النووي، شرح صحيح مسلم، ج
 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب.182اإلمام الغزايل، فضائح الباطنية، ت: د. إبراهيم بسيوين، ص (3)
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ر والتغليظ في )المبالغة في الزجْ ة:  النبوي   ات التعبير والمقصود بالكفر في هذه  
.ٌر أكبر: قَصد المستحِّ ـفومن قال: إنه كُ   ،(1) ذلك( ؛ الكفر األصغر أنها تُؤول إلى  :  فالحق  لَّ

إلى   َيخرج به عن أصل ُذنوٍب ومعاٍص؛  أي  هي كفٌر )بفرٍع من فروع اإلسالم، فال 
، وإن لم يُتب ومات -تعالى – ه؛ تفضاًل منه  ها، قبِّل هللا توبتَ متى تاب صاحبُ ؛ ف(2)اإليمان(

 بعدم تخليده في النار. –سمًعا   –، مع القطع  -تعالى – مره إلى هللا على ذلك: ُفوض أ

: )أنه صُعب على المتكلمين  (3)فيذكر "اإلمام الرازي"وأما تعريف  الكفر شرعاا:  
وٌق بُحجة اإلسالم الغزالي، في قوله: )لعلك تشتهي أن تعرف ذْكر حدِّّ الكفر(، وهو مسبُ 

، وهو تعبيٌر ُينبيء عن  (4) ه غامٌض...(كَ درَ طويٌل، ومُ حدَّ الكفر،... فاعلم أن شرح ذلك  
 ُخطورة الحكم بالتكفير والخوض فيه، دون استناٍد إلى قاطٍع سمعيٍّ خاصًة. 

، بما ُعلم مجيء الرسول (5)وُرجح تعريُف الكفر: بأنه )عدم التصديق الممكن
، وهو نفس (6) القاذورات(به، أو فعٌل يدلُّ عليه غالًبا؛ كقتل النبي، أو إلقاء المصحف في  

 . (7)تعريفه: بأنه )إنكار ما ُعلم بالضرورة مجيُء الرسول صلى هللا عليه وسلم به(

 : باعتراضات، هي وإن اعُترض عليه

 

ــرح الفقـه األكرب، ص531ص  11احلـافظ ابن حجر، فتح البـاري، ج (1) ،  164. وراجع: مال علي القـاري، شــــــــــــ
 م.1955-هـ1375، 2مصطفى احلليب، ط

 هـ.1399بريوت،    -، املكتبة العلمية186ص  4ابن األثري، النهاية ف غريب احلديث، ج (2)
 .3، دار إحياء الرتاث، ط282ص  2الفخر الرازي، التفسري الكبري، ج (3)
 .183،  182. وأيًضا: فضائح الباطنية، ص256اإلمام الغزايل، فيصل التفرقة، ص (4)
ــديُق هبا وال ال  (5) ــر  ذكر "املمكن": ليخرج من مل تبُلغه الدعوُة؛ فهذا ال ْيكنه التصـ تكذيُب. راجع: هامش املختصـ

 .1022الكالمي، ص
 .1022املختصر الكالمي، ص (6)
، املكتبة األزهرية  718راجع: ابن التلمســــــــاين، شــــــــرح معامل أصــــــــول الدين، حتقيق: أ د. عواد حممود عواد، ص  (7)

 هـ.1432، 1للرتاث، ط
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ن ال تصديق وال تكذيب عنده بما جاء به الرسول، فهذا كافٌر باإلجماع، مَ (  1
 لكنه ليس بمكذٍب. 

المراد باإلنكار والجحود: عدم التصديق وال    ألنهذا االعتراض غير وارٍد؛  لكن  
، والخالي عن التصديق والتكذيب   :وهذا يشمل  ؛ أي التسليم والقبول.اإلذعان . (1)الشاكَّ

بعد  تصديقه  عدم  ألن  الدعوة؛  بلغتُه  َمن  بمكذٍب:  وال  بمصدق  ليس  بمن  المراد  كذا 
والتكذيب عنه. ومتى ُأريَد من لم تبلغه الدعوة: بلوغها: يعدُّ تكذيًبا، وُيمنع سلُب التصديق  

ِسِه ۖ َوَمن    ون؛ استناًدا إلى قوله تعالى عليه محققُ   فال يكفَّر، كما نصَّ  هَما َُّيأتَِدي ِلنَفأ ن
ِ
تََدٰى فَا ِن اهأ مه

َرٰى ۗ َوَما ُكنها ُمعَ  َر ُأخأ َا ۚ َوََل تَِزُر َواِزَرة  ِوزأ هَما يَِضلُّ عَلهَيأ ن
ِ
ٰ نَبأَعَث َرُسوَل  َضله فَا ِبَي َحَّته  .  [15]اإلسراء:  ذيِ

 بأوالد المشركين؛ فإنهم كفاٌر.  عليه:  كذا اعُترض ( 2

بكُ بأ:  وأجيب  بالحكم  ُيقطع  لم  فْهمهم  نه  ولِّعدم  عنهم،  التكليف  النتفاء  فرهم؛ 
 .(2). وقيل: بنجاتهم؛ أي بسالمتهم، ال بسعادتهمخطاَب الرسل، لذا ال ُيخاَطبون 

ن اإلنكار معتَبٌر فيه، ومع ذلك َحَكم الفقهاء على أفعاٍل بأ:  (3)واعُترض أيًضا(  3
 ، وأقواٍل: بأنها كفٌر، مع أنها ليست إنكاًرا ظاهًرا من صاحبها؛ إذ اإلنكار: فعٌل قلبيٌّ

 خالًفا لألفعال ولألقوال: هي فْعل اللسان.

 

 ، دار البصائر.253راجع: الشيخ حممد َبيت املطيعي، القول املفيد ف علم التوحيد، ص (1)
 ، مع تعقيب احلافظ العراقي.33،  32ص  4راجع: اإلمام الغزايل، إحياء علوم الدين، ج (2)
 .252،  251راجع ف االعرتاض املذكور وجوابه: الشيخ َبيت، القول املفيد، ص (3)
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الفقهاء بأن المذُكورات نفَسها   ُكفٌر، بل قالوا: إنها تدل  وأجيب: بعدم تصريح 
واألمارات  المظنَّات  إلى  تستند  قواعدهم  إذ  الكفر؛  يقيمون (1)على  تراُهم  السبب  لهذا   ،

ًطا منهم لحفظ حَ   . لشريعة اإلسالميةل وزة الدين، وصيانةً الدوالَّ مقام المدلوالت؛ تحوُّ

كم ومثال ذلك: أن مجرد ُلبس مالبس الكفار: ليس كفًرا في حد ذاته، بل حُ 
ن  ا ثبت: أن مَ ظاهرٍة تدل على أمٍر باطٍن، هو التكذيُب؛ لمَ   بكفر فاعله: إلتيانه بعالمةٍ 

بما ينافي هذا التصديق. هذا إذا ثبت أنه    ق النبيَّ صلى هللا عليه وسلم، لن يأتيَ صدَّ 
م يجد لبَسه محبًة ورًضا واختياًرا، خالًفا لما إذا ثبت أنه قد لبَسه مكَرًها أو مستهزًئا أو ل

. وُيقاس على غيَره لَيقيه من شدة الحر أو من شدة البرد أو نحو ذلك، فال ُكفر حينئذٍ 
وما قيل في هذه   .(2)ذلك: السجود للصنم: هل اعتقاًدا أللوهيته، أم استهزاء؟ وغير ذلك

 . القلبي واللسانياألفعال: يصُدق أيًضا: على 

وَم بضرورة العقل، بل المراد: أنه وليس المراد بقولنا "ما ُعلم بالضرورة": المعل
 لُشهرته واالتفاق عليه: صار كالضروري. 

وعلى هذا التعريف: ال ُيحكم بُكفر أحٍد من أهل القبلة مطلًقا؛ إذ الحكم بأنهم  
نكرون ما جاء الرسول صلى هللا عليه وسلم به: ليس معلوًما بالضرورة، بل معلوٌم يُ 

ل شهرُته إلى أن يصبح بمنزلة الضروري،   نظًرا؛ والمراد بكونه نظريًّا: أنه لم يشتهر وتصِّ
ولم يقع االتفاق عليه، وإن كان معُلوًما بالنظر. والمراد بكون طريقه ضروريًّا: أن النَّص 

 . القاطع أو اإلجماَع القاطَع، ألزم أن المتصف بذلك كافرٌ 

 

ا ملــا ف نفس األمر، أو غري  مطــابٍق، وال يُعوَّل على الظنيــات ف  املراد ابملظنــات:    (1) مــا حيتمــل أن يكون مطــابقــً
فهي: قياٌس مؤلٌف   . أما "األمارة":79، 55األصول القطعية االعتقادية. راجع: الدسوقي، حاشية أم الرباهني، ص

،  726-698طلع شــرح إيســاغوجي، صمن مقدمت ني إحدامها أو كلتامها ظنية. راجع: الشــيخ زكرًي األنصــاري، امل
 دار أصول الدين ابلقاهرة.

 .1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط47ص 2راجع أيضا: أبو املظفر السمعاين، قواطع األدلة، ج (2)
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 .  (1) سمعيٍّ  عدَم الحكم بالكفر، إال استناًدا إلى قاطعٍ  وباختصار: يفيد التعريفُ 

شرًعا عند أهل السنة: يرجع    "اإليمان"ولمَّا سبق أن الكفر مقابٌل لإليمان؛ فإن  
؛ "أي اعتقاد المعتقِّد صْدق من يؤمن به"، وعلى تفسيره بالمعرفة: إلى التصديق القلبي

علُمه إن الكفر )يرجع إلى الجهل بما ُشرط  وهذا وجه القول:  ،  (2)ُيراد بالمعرفة: "الُخضوع"
، وعليه، فمن أعرض عن النظر في التوحيد: فقد (3)في اإليمان إجماًعا، أو التكذيب به(

َكَفر؛ لما يلزمه حينئٍذ من الجهل. كذا الظن والشك: يلزم منهما: عدُم التصديق القلبي؛ 
ي؛ : االحتمال المساوِّ "الشك": االحتمال الراجح، أو إدراك الطرف الراجح. بينما  "الظن"إذ  
السواء  أي على  الطرَفين  "الوْهم"إدراك  كذا  بالحكم،  الجزم  عن  عاٍر  فكالُهما  أي :  ، 

 .  (4) المرجوح الطرف إدراك  أو المرجوح، االحتمال

مع التنبيه: إلى أن النظر في التوحيد، ال ُيشترط أن يكون على طريق المتكلمين؛  
ر ولو على طريق العامة، من تقرير األدلة وردِّّ الشبهات عنها، إلى آخره، بل يكفي النظ

النظر: فمؤمٌن، لكن مع  فإن أعرض عن  المؤهَّل:  أما  للنظر،  المؤهَّل  في حق غير 
 . (5) العصيان

على تعريف الكفر بـ "الَجحد" أو "الجهل" باهلل: بأن كثيًرا من الكفار    (6)واعُترض 
بون الرسول صلى هللا عليه وسلم، لذا-تعالى–يعرفون هللَا   ُكفِّروا. كذا إذا    ، لكنهم يكذِّّ

أو بوحدانيته أو بشيٍء من    -تعالى– أريد الجحد أو الجهل، أعمُّ من أن يكون بوجوده  
 

 .717. وابن التلمساين، شرح معامل، ص1022راجع: ابن عرفة، املختصر الكالمي، ص (1)
ــية على اللمع لألشـــعري، ص  (2) ،  2، نشـــر: مشـــيخة األزهر، ط280،  279راجع: أ د. حســـن الشـــافعي، حاشـ

 .75م. القاري، شرح الفقه األكرب، ص2022-هـ1443
 .719ابن التلمساين، شرح معامل أصول الدين، ص (3)
 .  88راجع: السابق نفسه، ص (4)
 ،  مكتبة املشهد احلسيين.53،  10راجع: الدسوقي، حاشية أم الرباهني، ص (5)
 .  224ص  5ذكر هذا االعرتاض، وجواب ه: السعد التفتازاين، ف: شرح املقاصد، ج (6)
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صفاته أو أفعاله: لزم تكفير كثيٍر من المخالفين للمسلمين في األصول؛ إذ الحق واحٌد 
 باتفاٍق.  

 أنه  في شيٍء مما ُعلم بالدليل القطعيِّّ   -تعالى  –وأجاب: بأن المراد الجحُد به  
 من أحكامه، أو الجهُل بذلك إجمااًل وتفصياًل.  

إذ (1)وُأضيفُ  مرجوٌح؛  قوٌل  وهو  المعرفةِّ.  نفُس  هو  اإليمان:  في  قيل  أنه   :
فهو   الكامل:  اإليمان  أما  لالعتقاد،  التابع  النفس  حديث  اإليمان:  أصل  أن  التحقيق: 

 عليه وسلم ورضيُت حديث النفس التابع للمعرفة؛ أي قول النفس: آمنُت به صلى هللا 
عاديٌّ   –بما جاء به، وهذا يقع من النفس بعد حصول المعرفة، فالمعرفة حينئٍذ: سبٌب  

في كون صاحبها مؤمًنا، فال يلزم من المعرفة: اإليماُن؛ بدليل هؤالء الكفار، يعرفونه   –
فس ، لكن لم يقع منهم حديث الن-تعالى–صلى هللا عليه وسلم ويعتقُدونه مرَساًل منه  

 المذكور: أنفًة وعناًدا. 

ب ُدفع االعتراض  ُذكرومتى  "الجحْ ما  بأنه  الكفر:  تعريف  ل  الجهل  ، ُفضِّّ أو  د 
باهلل..."، على تعريفه: بأنه تكذيب النبي صلى هللا عليه وسلم أو عدُم تصديقِّه؛ لُشمول 
ط النبي صلى هللا عليه وسلم؛  تعريفه بأنه الجهل أو الجحُد: الكفَر باهلل من غير توسُّ

 كُكفر إبليس.  

الكفر )عند أهل السنة: عدُم تصديق الرسول صلى هللا   وحاصل ما سبق: أن
عليه وسلم في جميع ما جاء به، أعمُّ من أن يكون ال تصديق عنده أصاًل، أو يكون  
عنده تصديٌق ببعض ما جاء به الرسول دون بعض. وعدم التصديق يشمل: الشكَّ والوهَم  

 

 .  173،  131، 39،  17ص  3راجع: اإلمام الغزايل، إحياء علوم الدين، ج (1)
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، الذي يحتمل معه النقيَض، ويشمل: اإلنكار( عدم  وهو   اإلنكاَر المطلَق،  ؛ أي(1)والظنَّ
 ه به. ؤُ مما ُعلم بالضرورة مجي عليه وسلم في شيءٍ   تصديق الرسول صلى هللا

كما  ل ذنٍب"،  بلة "بك  لذا اتفق أهل السنة: على عدم تكفير أحٍد من أهل القِ 
؛ بأن ُينكر ما جاء ما لم يأت بما يقتضي الكفرَ   :بمعنى أنه ال يكفَّر  ؛(2) يفعل الخوارج

؛ ه بدليٍل قطعيٍّ ما ثبت حرمتُ )عالًِّما مختاًرا(  ، كأن يستحلَّ  بالدين ضرورًة، ال استدالالً 
   .(3) أي مقُطوٍع به؛ أي مجزوٍم به، والمراد به: البرهان المركب من مقدماٍت يقينية

؛ ال اطالع عليه إال    "االستحالل"جديٍر بالتأمل: هو أن    (4)مع ملحظٍ  أمٌر باطنيٌّ
 دور.  صُّ خفي الن وما تُ األعيُ  خائنةَ   لمن يعلمُ 

واالتفاق على عدم تكفير أحٍد من أهل القبلة: معدوٌد من أصول اإليمان، لذا 
 . (5)، والنصوص النبوية شاهدٌة بذلك-كما سبق توضيحه   –ُعدَّ تكفير المسلم كفًرا 

ارتكابه  و  بمجرد  القبلة  أهل  من  واحٌد  يكفَّر  ال  أنه  المذكور:  االتفاق  مفاد 
فيات. كذا ال  أنكر المعدوَد من الخَ   إذا  ما ليس مشهوًرا، بلالمعاصي، وال بمجرد إنكاره ل 

يكفَّر ما لم يظهر عليه شيٌء من أمارات الكفر وعالماته، ولم يصدر عنه شيٌء من  
باته. واتفقوا على عدم تكفير أربابِّ التأويل؛ أي التأويل الذي ال يؤدي إلى إنكار  موجِّ

 

 .68صاحل شرف، حماضرات ف مادة التوحيد )مقرر الفرقة الثانية(، ص األستاذ الشيخ (1)
ا: الشــيخ األشــعري، اللمع، ص  (2) . احلافظ ابن عســاكر، تبيني كذب املفرتي فيما نســب  282-280راجع أيضــً

 . 1بريوت، ط -، دار اجليل370،  161،  149إىل اإلمام أيب احلسن األشعري، ص
 .61،  17اهني، صراجع: الدسوقي، حاشية أم الرب  (3)
 .73أشار إىل هذا امللحظ: القاري، ف: شرح الفقه األكرب، ص (4)
 هـ.1437، مكتبة اإلْيان،  297،  296راجع: د. دراز، املختار من كنوز السنة النبوية، ص (5)
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تأويل )أصول العقائد المه(1) القطعيات  ة: فيجب تكفير من يغيِّّر الظاهر بغير مَّ ، أما 
 .  (2)برهاٍن قاطٍع...(

   :(3)"لةب  أهل القِ ـ "راد بالم  أما 

: على أن من اعتقد بقلبه ديَن اإلسالم، اعتقاًدا جازًما خالًيا  ةفقد اتفَق أهُل السن 
كوك. ونَطق بالشهادَتين المؤمن الذي ُيحكم بأنه من أهل القبلة، وال ُيخلد   : فهومن الشُّ

من  بأنه     ُيحكم: الفقط، بال ُعذٍر يمنعه  إحداُهما ب  النطق  فإن اقتصر على .  في النار
فهو من أهل القبلة،   : وعليه، فكل من يعتقد الكعبَة قبلًة ويصلِّي إليها  . أهل القبلة أصاًل 

ات الدين"، فليس المراُد: ٍق بضروريَّ هذا في اللغة. أما عند المتكلمين: "فهو كل مصدِّّ 
 ه إلى القبلة.مجرَد التوجُّ 

بكل    -تعالى – وعليه، فمنكِّر المعلوم ثبوته بالشرع وصار مشهوًرا؛ كإنكار علمه  
رها من الفرائض، وحرمة شيٍء، وإنكار ما ثبت قطًعا مثل: فرضية الصلوات الخمس وغي 

جود للصنم  الزنا وغيرها من المحرمات، وأيًضا من أظهر شيًئا من أمارات التكذيب؛ كالسُّ 
استهان بالشريعة أو بشيٍء منها: فليس من أهل من على وجه العبادة، اعتقاًدا لتأثيره، و 

 يكفَّر القبلة، مهما اجتهد في الطاعات، لذا نصَّ المحققون: على أن )الذنب الذي ال
ما كان    :، وهذا يشمل(4) الذنُب الذي لم يجعله الشارع أمارًة على التكذيب(  هو  مرتكبه:

 فعاًل للجوارح أو للقلوب.  

 

، ط: اآلســتانة. وانظر: الغزايل، فيصــل التفرقة،  715راجع: الفرهاري، النرباس شــرح شــرح العقائد النســفية، ص  (1)
 . وما سيأيت عن شرح االقتصاد ف االعتقاد.183ص
 .155. وراجع: القاري، شرح الفقه األكرب، ص264اإلمام الغزايل، فيصل التفرقة، ص (2)
،  154. والقاري، شـــرح الفقه، ص149ص  1لنووي، شـــرح صـــحيح مســـلم، جراجع ف التعريف هبم: اإلمام ا  (3)

 .722. الفرهاري، النرباس، ص162
 ، دار النور املبني.1701ص  4اإلمام اللقاين، عمدة املريد شرح جوهرة التوحيد، ج (4)



689 
 

  : ، وليس متأواًل وال مخطًئا وال جاهاًل من الدين بالضرورةكونه  فمن أنكر المعلوَم  
من القرآن الكريم أو    ، سواء كان ثبوُت المعلوم من الدين بالضرورة: بدليلٍ (1) فقد كفر

على توضيٍح يتعلق باإلجماع، أذكُره   – المستند إلى قاطٍع  السنة النبوية أو باإلجماع  
، إال إذا كان المنكِّر حديَث عهٍد باإلسالم، أو لم ينشأ في بالد المسلمين، فال -قريًبا  

ُيحكم بُكفره، جليٍة عنده، لذا ال    شك أن األمور المعلومة من دين اإلسالم بالضرورة، غيرُ 
 خالًفا لما إذا كان أهاًل للتعلم، وُعلِّم، غير أنه استمرَّ على الُجحود، فإنه يكفَّر.  

،  ما يشترك في معرفته الخواص والعوامُّ   وم من الدين بالَضرورة": "المعل    فالمراد بـ
مْشبًها لها؛ ، لذا التحق بالضروريات؛ أي صار  وال االحتمال  فال يتطرَّق إليه التشكيك

اعتقاد وحدانيته   الخمس، -تعالى – وذلك كوجوب  الرسل، ووجوب الصلوات  ، وإرسال 
وحرمة الزنا، ونحوِّ ذلك؛ إذ إنكاره تكذيٌب صريٌح لكالم المعصوم صلى هللا عليه وسلم. 

، خالفٌ   هذا خالًفا إلنكار ما لم ُيعلم من الدين بالضرورة مما لم ُيجمع عليه، فهو محلُّ 
   .(2) عدم التكفير بهوُرجح: 

ل بعُض   ، فذكر: (3)المحقِّقين وفصَّ

أن َمن جحد أمًرا ُمجَمًعا عليه: ال يكفَّر إال إذا جحد المجَمع عليه الثابَت    -1
، وكان من األمور الظاهرة، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، فهذا   بنّصٍ قطعيٍّ

 تل كفًرا. إن جَحد بعَد اإليمان والتصديق: كفِّر، وقُ 

أما َمن جحد المجمع عليه، الذي ال يعرفه إال الخواص؛ كاستحقاق بنت    -2
 لب: فال يكفَّر. االبن السدس مع بنت الصُّ 

 

 .65. الدسوقي، حاشية على أم الرباهني، ص191،  188راجع: الغزايل، فيصل التفرقة، ص (1)
 ، املطبعة امليمنية.  77ص  5شيخ اإلسالم زكرًي األنصاري، الغرر البهية شرح البهجة الوردية، ج راجع: (2)
. وأيضـــــــــا: اجلويين، الربهان، ومعه: التحقيق والبيان، لألبياري،  252،  251الشـــــــــيخ َبيت، القول املفيد، ص  (3)

 .  1، دار الضياء ابلكويت، ط936ص 2ت: د. علي بن عبد الرمحن اجلزائري، ج
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فيه: فقد اخُتلف    "صَّ َـ ن"الذي ال    "الظاهر"وأما َمن جحد ما ُأجمع عليه من    -3
 في الحكم بتكفيره. هذا ما عليه الشافعية. 

.  أظهر   أحدهما  في   وهو  أمَرين،  احتمل  لفظٍ   كل  : هو"الظاهر"وللتوضيح أقول:  
يدل على المعنى المتباَدر منه، وهو المعنى المقصود من  : هو اللفظ الذي  "النصُّ "و

للنسخ في حياته صلى هللا عليه الكالم باألصالة، مع احتمال هذا اللفظ للتأويل وقبوله  
فالمعنى   الظاهر:  أما  يدل على معناه داللة قطعية وال يحتمل غيَره.  وسلم. والنص: 
المأخوذ منه ال يكون مقصوًدا أصليًّا من الكالم، وبهذا ُفرِّق بينهما. ويجب العمل بالمعنى 

 . (1) المستفاد من الظاهر والنص، حتى يقوم دليٌل على التأويل أو النسخ

بثبوت ذلك األمر الذي    للحكم بالتكفير حينئٍذ: )القطعَ   بينما اشترط الحنفيةُ   -4
ي الحنفية المذكور: فيه رأْ إن  ، وقيل:  (2)تعلَّق به اإلنكار، ال بلوغ العلم به حدَّ الضرورة(

لم المنكُر ثبوَته قطًعا؛ ألن مناط حرٌج عظيٌم؛ لذا ُحمل كالُمهم المذكور: )على ما إذا عَ 
التكذيبُ ا االستحقاقُ لتكفير:  أو  المناط: هو ما  (3)(،  إليه، وهذا  الغزالي"  أشار   "اإلمام 

بقوله: )الكفر: هو تكذيب الرسول صلى هللا عليه وسلم في شيٍء مما جاء به. واإليمان: 
ه في جميع ما جاء به... فكل كافٍر مكذٌب للرسول، وكل كافٍر مكذٍب فهو كافٌر، تصديقُ 

 .(4)العالمة المطردة المنعكسة(فهذه هي 

 ونالحظ: 

 

 هـ.1416، 1، ابختصار، دار الشروق، ط105د. عبد الفتاح أبو سنة، علوم القرآن، ص (1)
 .252،  251الشيخ َبيت، القول املفيد، ص (2)
 الصفحة السابقة.   (3)
 . وراجع: ما سيأيت  نقله عن تبصرة األدلة.256اإلمام الغزايل، فيصل التفرقة، ص (4)
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فيها، وهذا  أنها مختَلٌف  المكفرات، مع  الحنفية في عدِّّ أموٍر من  ع  توسُّ أواًل: 
 لكثير من هذه األمور.  (1)ظاهٌر من تخريجات "القاري" 

  بل   منكره،  يكفر  ال   قطعيٍّ   من  فكم  القطع،   مناط   غيرُ   التكفير،  مناط  وثانًيا: )أن 
 .(2) بالضرورة(  الدين من معلوًما عليه،  مجمًعا ن يكو   أن بد  ال

ن آمن بما ُعلم من الدين بالضرورة، وبالمجَمع عليه قطًعا، غير أنه  كذا مَ  -5
واعتقاده ترَ  عليه،  قدرته  مع  رمضان  وصيامِّ  المفروضة  كالصالة  ذلك،  من  شيًئا  ك 

يكفَّر، غير أن الفقهاء فرضيَّتهما، لكنه تركهما كساًل، ال جحوًدا، فال خالف في أنه ال  
ا، ال كفًرا، إال رواية ُنسبت لإلمام أحمد  : أن تارك الصالة (3)قالوا: إنه إن لم يُتب، ُقتل حدًّ

 ولو كساًل، يكفر، وُيقتل كفًرا. 

، يضيف: أنه لو ُعرف الكفر: بأنه )َجْحد "ُحكٍم" ُعلم من الدين  (4) محقٌق آخر
بـ )جْحد المحرَّم المعُلوم من الدين بالضرورة(؛   :ضرورًة(، لكان أفضَل من تعبير البعض 

ووجهه: أن مثَله: جْحد إباحةِّ المعلوم من الدين بالضرورة؛ كإباحة أكل التفاح، فَيخرج: 
ُعلم بالضرورة، لكنه ليس ُحكًما وال يتضمن حكًما، وفي الوقت ذاته: ليس تكذيًبا   ما 

 للقرآن. 

يق  ومثال ذلك: إنكار وجود الكوفة أو البصر  ة، أو إنكار وجود أبي بكر الصدِّّ
. خالًفا إلنكار وجود مكة أو غزوة بدٍر (5): قيل: ال يكفر، أو غزوة تبوكرضي هللا عنه

: ال يكفَّر، خالًفا إلنكار رضي هللا عنه  أبي بكر  ن أنكر ذاتَ أو ُأحد. بمعنى: أن مَ 

 

 .166-154ف شرحه للفقه األكرب، مثال: ص (1)
 هـ.1414،  1، دار الكتيب، ط219ص  2الزركشي، البحر احمليط، ج (2)
 .203ص  12. وابن حجر، فتح الباري، ج70ص 2راجع: النووي، شرح صحيح مسلم، ج (3)
 بريوت.  -، دار الفكر65ص  8هو الشيخ اخلراشي، ف شرح خمتصر خليل، وحاشية العدوي، ج (4)
 .182،  181راجع أيضا: الغزايل، فضائح الباطنية، ص (5)
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الق للنبي صلى هللا عليه وسلم، يكفَّر منكِّرها؛ لتكذيبه  نَة، ومن أنكر ُصحبته  رآَن والسُّ
. كذا ُمنكِّر رضي هللا عنهمالصحابة    : كفِّر كذلك؛ إلنكاره إجماعَ (1)استحقاَقه الخالفة

 وجود مكة: يتضمن إنكاَر مناسك الحج والعمرة، فيجحد ما ثبت بالشرع أيًضا، فيكفَّر.

"المعلُوم من الدين بالضرورة": وُرد كالمه بترجيح التقييد بـ "الُحكم"؛ ألن التَّعبير بـ  
أدقُّ وأشمُل؛ لُعمومه، ولتقييده بالعلم، وهذا التقييد صريٌح في أن العبارة ال تقتصر على 

 الضروري فقط.

 حكم إنكار ما ثبت بالتواتر، أو بخبر اآلحاد:  الكالم: على  بقيَ 

المتواتر:   أنهأما  يُ   فمعلوٌم  بل  أصاًل،  الفروع  في  بالتكفير  ُيحكم  في  ال  حكم 
المتعلقة   كالمسائل  والتبديع،  بالتفسيق  بعضها  وفي  كالفقهيات،  بالتخطئة؛  بعضها: 

. فال تكفير في الفروع، إال إذا ُأنكر أصٌل رضي هللا عنهمباإلمامة وبأحوال الصحابة  
صلى هللا عليه وسلم بالخبر المتواتر؛ إذ ال طريق إلى الشك في   النبي  دينيٌّ ثبت عن

ل مشترٌك في إدراك هذه األمور، ال عذر ألحد في إنكاره، لذا يكفر، ألنه  ، بل الكالتواتر
لكنه مكذٌب بأصٍل ثبت بالقطع، لذا كفر، إال إذا كان قريب  –وإن لم يصرح بالتكذيب -

: هو ما رواه جماعٌة عن جماعٍة ال ُيتصور تواطُؤهم  "المتواتر". وعهٍد باإلسالم: يعلَّم أوالً 
م  لكافٍر، ما    ، ومنكره آثٌم، غيرُ رويه واحٌد عن واحدٍ : فما يَ "اد اآلح"على الكذب. وأما  

 .(2)ه استخفاًفا وال استحقاًرا وال إنكاًرايكن ردُّ 

ووجه التفرقة بين األُصول والُفروع: وجوب مطابقة األصول لما في نفس األمر،  
بينما الفروع: ال ُيشترط فيها ذلك، لذا جاز التقليد في الفروع، واخُتلف في حكمه في 
الجهل  أما   النظر.  على  قادًرا  كان  لمن  العصيان  مع  جوازه،  ترجيح  مع  األصول، 

 

 .561ص  1راجع: ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، للحصفكي، ج (1)
.  175. فضـــــــــــــــائح البـاطنيـة، ص263ة، ص. الغزايل، فيصـــــــــــــــل التفرقـ 935ص  2راجع: اجلويين، الربهـان، ج (2)

 .166القاري، شرح الفقه، ص
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ي إلى ترتُّب المش اقِّّ على صاحبه؛ إلشراف الجاهل على الهالك؛ ألن  باألصول: فيؤدِّّ
بها  الجاهل  يكون  أن  غايته  بالفروع:  للجهل  خالًفا  الكفر،  إلى  يؤدي  قد  الجهل  هذا 

 .(1)عاصًيا بجهل ما يجب عليه علُمه

 بتِدع:كم الم  ح  

ما ثبت عنه صلى  ل  ةً لف اخم  محرَّمةً   ًة أو بدًعابدع  عتقدَ َمن ا أما المبتدع؛ أعني  
يًنا   هللا عليه وسلم، من علٍم أو عمٍل أو حاٍل، مع استحسان المبتدع لذلك، بحيث َجعله دِّ

ح  قويًما يلتزُمه. سواء اقترن هذا االعتقاد بعمٍل أم ال، ومثال ما اقترن بعمل: ترجيح مسْ 
 الرِّجَلين في الوضوء على غسلهما، وفِّْعل ذلك، بال ُعذر وال ضرورة. 

للحرام المبتدع  الشبهة   :فهذا  كانت  وإن  شبهٌة،  عنده  بل  معانًدا،  يكن  لم  إذا 
يمنع رؤيَته   تكفيره-تعالى–فاسدًة؛ كمن  ؛ ألن  (2) ؛ لعظمته ولجالله، فهذا: ُرجح عدم 

لألدلة القطعية،   المبتدع معاندً أما إذا كان االبدعَة والفسَق والعصياَن: ال ُتزيل اإليمان.  
  - تعالى – شر األجساد بعد الموت أو ينكر علمه  بهة فيها أصاًل؛ كمن ينكر حالتي ال شُ 

مه: إلى َمن يكفر ببدعته، ومن    بكل شيٍء: فال خالف في تكفيره. وهذا مراد من قسَّ
 يأثم. 

عدا الخطابية؛ لتديُّنهم شهادة الزور   –لذا رجَّح محققون: عدَم تكفير الخوارج  
وأمواَلهم، وسبِّّهم أصحاَب أهل القبلة    ، مع استحاللهم دماءَ - لمن كان على رأيهم الباطل

، ومنعهم رؤيَته تعالى، لكن هذا كله -تعالى–، وإنكارهم صفاته  رضي هللا عنهمالرسول  
 تأوياًل واستناًدا إلى شبهة، لذا لم يكفرهم. 

 

 .128،  55راجع: الدسوقي، حاشية أم الرباهني، ص (1)
 .561ص  1راجع: ابن عابدين، رد احملتار، ج (2)
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؛ أي أهل البدع مطلًقا، لكن المعتمد خالفه؛ إذ ال تكفير  (1) ورجَّح آخرون تكفيَرهم
فيما ليس   المخالفين  الدين ضرورة  ألحٍد من  المعلومة من  كما سبق    –من األصول 

وإثباَت -تحريره   الصانَع  يعتقدون  ألنهم  )أْبيُن؛  تكفيرهم:  بعدم  القول  إن  قيل:  لذا   ،
النبوات، وهذان األصالن: هما اللذان أنبأ عنهما قولنا: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد 

الحال، وقد قال صلى هللا عليه وسلم:   أن محمًدا رسول هللا. ومآل القول: غير معتَقٍد في
"القدرية والمرجئة مجوس هذه األمة"؛ فلم ُيخرجهم من األمة، وإنما هم أهل أهواء وبدع، 

 .  (2) فأما التكفير: فال، هذا هو الظاهر عندنا(

مع التنبيه: إلى أنه ليس المقصود بـ "الخوارج" هنا: خصوَص الخارجين عَلى  
   ، بل المقصود: كل َمن خرج عن معتقد أهل الحق.رضي هللا عنهسيدنا عليٍّ 

تكفير مَ  تحقيقه، ظاهٌر في  الدين وضرورياته وما سبق    ن خالف في أصول 
كالقول بنفي زيادة صفات المعاني   روريات:ن من األصول وال الَض أما ما لم يك    ،عموًما

به فالقائل  مسائل:  ونحوها من  الذات،  لٌ   :على  متأوِّ ألنه  كافٍر؛  ولم (3)مبتدٌع، غير   ،
يكفَّر: ألن هذه المسائل ليست من أصول العقائد، التي ُيحكم لمثبتها باإليمان ولَِّنافيها 

لنبوة واإليماَن باليوم اآلخر، بل هي وإثباَت ا  -تعالى – بالكفر؛ أعني: اإليمان بوجود هللا  

 

وُنســـــــــــــــب إىل اإلمـام أيب حنيفـة: تكفري اخلوارج كفر نعمـة. وهـذا مجٌع بني القول بتكفريهم وبعـدمـه. راجع: د.   (1)
هـــــــــــ.  1440، جممع البحوث اإلسالمية،  94شم فرغل، عوامل وأهداف نشأة علم الكالم ف اإلسالم، صحيىي ها

 .73-71. القاري، شرح الفقه، ص299ص  12وانظر: ابن حجر، فتح الباري، ج
..(.  .. واحلديث املذكور: )رواه الطرباين ف األوسط، ورجاله رجال الصحيح938ص 2األبياري، التحقيق، ج  (2)

. وانظر:  رضـــــــــــــي هللا عنه، من حديث ســـــــــــــيدان أنس 11873احلديث رقم    205ص 7ي، جممع الزوائد، جاهليثم
 .  154ص  1النووي، شرح صحيح مسلم، ج

 .  82. الشيخ صاحل شرف، حماضرات، ص266،  264راجع: الغزايل، فيصل، ص (3)
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مسائل اعتقادية، ُيعتمد في الوصول إلى رأٍي فيها: على النظر، )وكل إنساٍن وما يؤدي 
 . (1)إليه فكُره، على أال يخرج في تأويل النصوص: عن مقتَضى الدين واللغة والعقل(

رؤيته   بثبوت  الجهل  نحو:  القب  -تعالى –وأما  عذاب  وثبوت  اآلخرة،  ر، في 
الجاهل بذلك قيل:  وشفاعته صلى هللا عليه وسلم، وعدم خلود مرتكب الكبيرة في النار: ف

غير معُذوٍر؛ ألن األدلة السمعية من القرآن الكريم والسنة النبوية: واضحٌة في تقرير 
 ذلك. 

عليهم السالم    –أن مؤوِّل السمعيات التي جاء بها الرسل  على    :ن و محقق  ونصَّ 
ما دام متمسًكا ه   فر حكم بكيُ   افًرا، ومع فسقه وجهل السابق عليه، ال: فاسٌق، وليس ك-

بنصوص الشرع اإلسالمي ودالئل العقل؛ لُورود النَّهي عن تكفير أهل القبلة، ولإلجماع  
 . (2) على قبول شهادتهم، وال اعتداد بشهادة كافٍر على مسلم

 أهل السنة:   وبالجملة، معَتقد 

التصديق، فضده: التكذيب، فما لم يتبدل التصديق بالتكذيب: أن اإليمان: هو  
بقَي الذاُت مؤمًنا. وما دام التصديق باقًيا، كان التكذيب منعدًما. وحكُموا: بأنه ال َيخرج 
أحٌد من اإليمان، إال من الباب الذي دخل فيه. ومن قال: إن مرتكب الكبيرة كافٌر أو 

مخ فهو  اإليمان،  عن  خارٌج  أو  أعني: منافٌق  المنعدم؛  هو  ما  بوجود  لُحكمه  طيءٌّ؛ 
التكذيَب، وبعدم ما هو موجوٌد؛ أعني: التصديق. وهذا ظاهر الفساد. خالًفا لجمهور 

 الخوارج، الذين يكفِّرون بكل ذنٍب، صغيًرا كان أو كبيًرا!

 

،  1، مطبعة الســــــــنة احملمدية، 21د. عثمان عيش، شــــــــرح االقتصــــــــاد ف االعتقاد، للغزايل، القســــــــم الثاين، ص  (1)
 م.1968-هـ1387

. د. عثمان عيش،  188-183. والغزايل، فضــائح الباطنية، ص1703ص  4راجع: اللقاين، عمدة املريد، ج  (2)
 .103،  102شرح االقتصاد، ص
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ثم إن الكفر مذهٌب ُيعتقد لألبد، وهو ال يحتمل اإلباحَة وال رفع الحرمة عنه، 
 . (1)مة: أال ُترفع عقوبُته وُيعفى عن الكافر، خالًفا لسائر المآثمفمن الحك

عدم تكفير أحٍد من أهل القبلة بذنٍب، أي بما ليس  وهذا يؤكد معتقد أهل السنة:  
على أن قلب صاحبه خاٍل داللة قاطعًة  كفًرا، أما الذنب الذي هو ُكفٌر، وهو الذي يدل  

 . (2) فرٌ في أن  صاحبه كا خالفمن التصديق، فال 

  

 

ــرة األدلة، حتقيق: أ د. حممد األنور حامد، جراجع: اإلمام أبو املعني الن  (1) ــفي، تبصـــ ،  1038،  1037ص 2ســـ
م. وهذه  2011، 1، نشر: املكتبة األزهرية للرتاث، ط1087-1077، وراجعه، ص1065، 1042، 1041

 قواعد ال بد من مراعاهتا ف ضوابط التكفري اآلتية.
ا: اللقاين، عمدة، ج  (2) ــً ــيف، ظا1707ص  4راجع أيضــــ ــأت ضــــ هرة التكفري وموقف اإلســــــالم منها،  . أ د. نشــــ

 م.1994هـ  1414،  1، مطبعة احلسني، ط25-20ص



697 
 

 المطلب الثاني: تكفير المطلق والمعَين 

: لمعة في التحذير من المسارعة إلى التكفير:   أوالا

العلماء،  لفحول  بإشاراٍت  القبلة،  أهل  تكفير  من  التحذير  على  الكالَم  َأستهلُّ 
ؤ: ليس إ  :"هـ478ين الجويني، ت "إمام الحرمَ   بقولأبدُؤها   ن )القول في التكفير والتبرُّ
، ثم أشار إلى ضابطٍة كليٍة في ذلك، وهي: أن إنكار ما ثبت (1)(، ولنا فيه مجموعٌ بالهيِّّن

، كذا االعتراف بأن هذا الشيء من الشرع، ثم إنكاَره: هو إنكاٌر للشرع، كفرٌ  :في الشرع
 وإنكار شيٍء من الشرع، كإنكاره كله. 

الكفر    بأن حدَّ   :": يصرِّح(2) هـ505وبعده "ُحجة اإلسالم أبو حامد الغزالي، ت 
ل، واإليمان، وسرَّ الحق والضالل، ال يتَّضح لقلٍب ُدنِّّس بالحرص على طلب الجاه والما

واشتد تعلُّقه بهما، بل ال تظهر حقيقة هذه الحدود الدقيقة، إال لمن طهَّر قلَبه من ذلك، 
ثم زاد: إصقاَل باطنه بالرياضة، وتنويَره بالذكر الصافي، وتغذيَتها بالفكر الصائب، ثم 
حلَّى هذا كلَّه: بااللتزام بحدود الشرع. ومتى فعل، ُوهب نوًرا من مشكاة النبوة، وأشرق 

سه ه يضيء ولو لم تمسَ جاجة قلبه، ولشدة إشراقه، يكاد زيتُ ور مصباح اإليمان في زُ ن
بحقائق العلوم،   نار. أنَّى يميَّز لقلوب هؤالء ظلمة الكفر من نور اإليمان، ولم تتكمَّل بعدُ 

كًرا،  ذِّ قِّبلًة، والوساوس  المال  اتخذوا  بل  للقبول،  الدنيا استعداًدا  تفرغ من كدورات  ولم 
 والرعونة شريعًة، والجاه والشهوات مراًدا... 

: إلى صعوبة إدراك مظان إثبات الكفر ونفيه؛  -في السياق ذاته    – مع تنبيهه  
أن اإلسراع والمبادرة إلى الحكم بالتكفير، من  إلى  و فهذا ال يدَرك قطًعا في كل مقام.  

 سمات الطبائع التي يغلب على أصحابها الجهُل. 

 

 .935ص  2إمام احلرمني، الربهان، مع التحقيق والبيان، ج (1)
 .182. وفضائح الباطنية، ص265،  254راجع: اإلمام الغزايل، فيصل التفرقة، ص (2)
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المحقِّ  ت وَنقل  التلمساني،  ابن  الدين  شرف  "الفِّهري،  أن  658ق  حول  فُ هـ": 
ودقيقه الكالم  لطيف  من  التكفير:  في  القوَل  وا  عدُّ التحقيق (1)المتكلمين  هو  وهذا   ،

 . (2)واألْحوط، خالًفا لقصير النظر، ضئيل العلم، يرى األمَر المذكوَر جليًّا

أشاعرًة وماتريديًة   –أهَل السنة    -تعالى–وبناًء على ما سبق نقول: لقد حَمى هللُا  
ثين   بالتكفير،   والمسارعة بالحكم  ار على َنهجهم، من االنسياق إلى المبادرةوَمن س  –ومحدِّّ

قوط في هذا الُجُرف الهار وتتبُّع أقوال أهل السنة في ذلك من مظانِّّه: مما يُطول   .والسُّ
ه"جلُبه، وهو أمٌر ظاهٌر، ويكفي هذا العنوان الدقيق،   ؛ "للشيخ أبي الحسن األشعري نفسِّ

الت اإلسالميين واختالف المصلِّين"، ومسلكه في هذا الكتاب، أعني عنوان كتابه: "مقا
من التحذير من التكفير والتنفير منه، ونقده الالذع للمخالفين من أهل القبلة، ومع ذلك: 

 ال يكفِّرهم. 

وما ُيرى في بعض كتب وأقوال أهل السنة مخالًفا لذلك، من َتتبُّع كل فريق آلراء  
: فلم يقصُدوا التكفيَر بمعنى –إن ُوجد، وهو شحيٌح    –يرهم  اآلخرين من أهل القبلة، وتكف 

الُجحود والخروج من الملة، بل ما قصدوا حينئٍذ إال: )التنفير من مذهب مخالِّفه، وبيان  
لوازمه التي لو قال بها قائٌل، لكان كافًرا، ولم يقصد أن مخالِّفه كافٌر؛ فإن الحق: أنَّا ال  

ه لقبلتنا، وأذعن بما ُعلم بالضرورة من ملَّتنا(نكفِّر أحًدا ممن صلَّى بصالتن ،  (3)ا وتوجَّ
، ومن َتبعهم، وهم  -من الخوارج    –فاألمر ال يعُدو "التناُبز"، باستثناء َمسلك المحكِّمة  

، إال نادًرا.  ، لم يتطور إلى إجراٍء عمليٍّ  قليٌل، وظل مجرَد َتناُبـٍز نظريٍّ

 

ــياء يكون الشــــــك والشــــــبه  (1) ا لإلْيان بذات هللا )املراد بدقائق علم التوحيد: أشــــ ــً –ة فيها منافًيا لإلْيان، ومناقضــــ
 .111وصفته، ومعرفة كيفية املؤمن به ف أحوال آخرته(. القاري، شرح الفقه، ص  -تعاىل

 .483ص  1. وابن السمعاين، قواطع األدلة، ج719راجع: ابن التلمساين، شرح معامل، ص (2)
ــيخ َبيت، القول املفيد، ص  (3) ــل التفرقة، ص. وراجع: الغ35الشـــــــــ ــم،  257،  256زايل، فيصـــــــــ . د. حيي هاشـــــــــ

 .96عوامل..، ص
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وتكفير الفَِّرق األخرى لبعضهم البعض، نصَّ وعدم تكفير أهل السنة لبعضهم،  
البغدادي، ت  منصور  أبو  القاهر،  عبد  "اإلمام  بين  429عليه  "الَفْرق  كتابه:  في  هـ"، 

بعًضا(،  بعضهم  تكفير  عن  السنة  أهَل  هللا  بيان عصمة  )في  عنوان:  تحت  الفَِّرق"، 
وتساُبقهم بالتكفير،  البعض  بعضهم  رْمي  إلى  المخالفين  تساُرع  تبرِّي   وأضاف:  إلى 

هم من بعض، وحكى: اجتماَع سبعٍة من هؤالء المخالفين، فما افترُقوا إال بعد تكفير  بعضِّ
، ت بعضهم بعًضا! ومن الطرافة أن يَ  ": التنابَز بالكفر هـ تقريًبا300عدَّ "الخياُط المعتزليُّ

 !(1)فِّرق األمة كلها بوصف الكفر لدى المخالفين ألهل السنة، مما ُيلزم وصمَ 

 من فتنة التكفير:   -خاصةا  -ريف ثانياا: تحذير األزهر الشَ 

ثبت  ما لم يَ   – وما ذكرت ه من التحذير والتنفير من تكفير أهل القبلة   .1
هو مسلو األزهر الشريف، القلب النابض ألهل السنة   –بقاطٍع سمعيٍ   

نفس  على  تسير   التي  المدارس  إلى  باإلضافة  األرض،  وجه  على 
كا الوسطي؛  بمؤسساته  النهج  الشريف  فاألزهر  والقرويِ ين،  لزيت ونة 

كلها وفي مراحل تعليمه قاطبةا، وبعلمائه األفذاذ كافةا، وبشيوخه على 
والسنة  الكريم  القرآن  ي  هد  هو  إذ  المسلو؛  هذا  على  التاريخ:  مر 
النبوية، وعليه سار السلف الصالح، فلم تخل  مناهج األزهر الشريف  

ا، من التصريح بعد م تكفير واحٍد من أهل القبلة بذنٍب، والتأكيد مطلقا
في   أدخله  ما  جحد  إذا  إال  اإليمان،  من  يخرج  ال  المؤمن  أن  على 
اإليمان، فهذا معتقد أهل السنة قاطبةا، الذي يبعث الرجاء في هللا، 

ذنوب   زادت  فيه    فمهما  يبعث  ورحمته  هللا  مغفرة  في  فرجاؤه  العبد، 
والقن اليأَس  منه  وينزع  وجدان األمَل  في  رع  ز  لو  لما  خالفاا  وط، 

العاصي: أنه كفر بارتكابه المعصية، لذا هو مخلٌد في النار حتماا،  
 

ــنة  97-93.، ص.راجع: د. حيىي هاشــــم فرغل، عوامل وأهداف  (1) . واإلمام األكرب أ د. أمحد الطيب، أهل الســ
 م.2020-هـ1441،  2، نشر: مشيخة األزهر، ط53،  52واجلماعة، ص
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فُوا عَََلٰ  : -تعالى–لقوله    وهذه مخالفٌة صريحةٌ  َ ِأ يَن َأ ِ ﴿ ۞ قُلأ ََي ِعَباِدَي اَّله

ا  يَغأِفُر   َ اَّلله نه 
ِ
ا  ۚ ِ اَّلله ِة  َ َحأ ره ِمن  تَقأنَُطوا  ََل  ِحُي﴾ َأنُفِسهِمأ  الره الأغَُفوُر  ُهَو  هُه  ن

ِ
ا ا ۚ  يع  ََجِ نُوَب    َّلُّ

 .(1) [53الزمر:  ]
ولو ذهْبُت أتتبَّع أقواَل مشايخ األزهر خاصًة وعلمائِّه عامة، في التحذير من  

، الحتاج المقام إلى مؤلفاٍت مستقلٍة، لكني -لمجرد ارتكاب ذنٍب    –تكفير أهل القبلة  
 أكتفي باإلشارة إلى بعض ذلك، ومنها: 

  هـ": )ال يجوز اإلقدام على 1335قول شيخ األزهر، "الشيخ سليم البشري، ت 
تكفير أحٍد من أهل القبلة، إال بإنكار معلوٍم من الدين بالضرورة، أو بقوٍل أو فعٍل يوجِّب 

، وهو كالٌم  (2) خلَع ربقةِّ اإلسالم من ُعنقه؛ كَسبِّ معصوٍم، أو إلقاء مصحٍف في قَذٍر(
ٌط بارٌع، ال يصدر إال من محقٍق منصٍف.   مختصٌر دقيٌق جامٌع، وتحوُّ

: دلَّت "–رحمه هللا    –الشيخ جاد الحق علي جاد الحق  اإلمام األكبر  "ويقول  
ترَك واجٍب   النصوُص: على )أنه ال يحلُّ تكفير مسلٍم بذنٍب اقترفه، سواٌء كان الذنبُ 

، ودلَّت أيًضا: على أن َمن كفَّر ُمسلًما أو وصَفه (3) مفُروٍض، أو فِّْعل محرٍَّم منهيٍّ عنه(
 . ..ه، إذا لم يكن صاحُبه على ما ُوصفبالُفسوق: فإن هذا الوصف يرتدُّ علي

ملتزًما بهذا المنهج الوسطي، داعًيا إليه، محذًرا من    وال يزال األزهر الشريفُ 
عواقب مخالفته؛ اقتداًء بالقرآن الكريم والسنة النبوية ومسلك السلف الصالح، فهو مسلك 

ا جمهور المسلمين على أهل السنة والجماعة، الذي تبنَّاه األشاعرة والماتريدية، وتبِّعُهم
وجه األرض، واألزهر الشريف ال يزاُل متمسًكا به، ألسباب؛ أهمها: أنه ُيثمر تحقيَق 
)السالم بين الناس جميًعا؛ ألنه المذهب الوحيد الذي ال يكفِّر أحًدا من أهل القبلة،... 

 

-هـــ 1440،  2، مشيخة األزهر، ط22-16راجع: اإلمام األكرب أ د. أمحد الطيب، ف املنهج األزهري، ص  (1)
 م.2019

 هـ.  1414، جممع البحوث اإلسالمية، 15الشيخ جاد احلق، نقض الفريضة الغائبة، ص (2)
 .252،  251راجع ف االعرتاض املذكور وجوابه: الشيخ َبيت، القول املفيد، ص (3)
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اآلن، ال  التكفير... هو الوُقود الذي ُيبقي َجذوَة الحروب بين المسلمين مضطرمًة حتى  
َيخُبو لها ُأواٌر، وال ُيعرف متى ينطفىء لهيُبها الذي دمَّر البالد والعباد،... دائرة التكفير 
يق،... إن قضية التكفير بالذنب: كانت  في المذهب األشعري والماتريدي: شديدة الضِّّ

رًة بالحرب والقتل والدماء(   .(1) هي األفعى التي تطلُّ برأسها بين الحين واآلخر، مبشِّّ

المذهب   الماتريدي    –هذا  ومْثله  التكفير    -األشعري،  من  وُينفِّر  َينفِّر  الذي 
ونزعاته ونزغاته؛ ألنها مهلكٌة للبشر، ضاربٌة الستقرار المجتمعات في مقتل، بما ينتج  

ُنفوًرا وتنفيًرا من هذا الهالك، اقتداًء بُسنته   .عنه من استحالل الدماء واألموال واألعراض 
صلى هللا عليه وسلم؛ حيث قال: )َمن صلَّى صالَتنا، واستقَبل قبلَتنا، وأَكل ذبيحَتنا، 

 .]وقد سبق تخريجه[ ته(؛ الذي له ذمَّة هللا ورسوله، فال ُتخفروا هللَا في ذمَّ فذلك المسلمُ 

المتطرفين من المسلمين؛ الذين  من  كثيٍر  وجهود األزهر الشريف في محاَورة  
نقَ  عليها،  ينبَّه  أن  من  أشهر  بالُكفر،  القبلة  أهل  على  الصحف لتْ حَكموا  من  كثيٌر  ها 

 . (2) في الثمانينات من القرن الماضي ، خاصةً والمجالت 

: ، ال عقليٌّ    ثالثاا: الحكم بالتكفير: سمعيٌّ

سبق غير مرة: اشتراط استناد وهذا ما ُيغفله كلُّ ُمجازٍف بالحكم بالتكفير، فقد  
الحكم بالكفر، إلى دليٍل قاطٍع من النقل، وهذا يظهر من تعريف الكفر: بأنه )إنكار ما 
دلت عليه األدلة القاطعة وتناَقَلته جميُع الشرائع الصحيحة الماضية، حتى َعلِّمه البشُر 

 

 .56، وراجعه حىت ص54-51،  48. أمحد الطيب، أهل السنة واجلماعة، صأ د (1)
، نشـــر:  112-13راجع ف ذلك مثاًل: د. موســـى شـــاهني الشـــني، احلصـــون املنيعة للدفاع عن الشـــريعة، ص  (2)

 م.2007-هـ1428، 1مكتبة اإلْيان، ط
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هللا   كوحدانية  األدلة؛  عليه  وُنصبت  عنه،  البحث  إلى  عقولهم    - تعالى   –وتوجَّهت 
ه(  . (1) ووجودِّ

 : (2)وآية كون الحكم بالكفر راجًعا إلى الشرع، ال العقل

 ف إنساٍن بأنه كافٌر،  متضمٌن لمعاٍن وأحكام: أن وْص  أ(

ه؛ ألن إنكاره  ( فيتضمن: الحكم عليه بأنه جاهٌل في اعتقاده، وكاذٌب في قول1
قطًعا؛ كوجود هللا ثبت  النبي صلى هللا عليه وسلم، وهي حقائق   -تعالى–  لما  ونبوة 

صحيحة يقينية، صار باعتقاده المذكور، جاهاًل بهذه الحقائق الصحيحة، وتعبيره بإنكار 
 هذه الحقائق: إخباٌر كاذٌب غير مطابٍق للواقع. 

فْسخ عقد زوجته المسلمة،  ب  الدنيا:: في  على هذا الكافر  ( كذا يتضمن: الحكمَ 2
وتحريم نكاحه من مسلمة. وسقوط واليته على أبنائه وبناته. وتحريم دخوله مكة. ووجوب 

. وتحرم -ر ولي األمر بأمْ   –ال قصاص بقتله  و هدار دمه؛  استتابته، فإن لم يُتب: ُحكم بإ
في الدنيا، أما في   الصالة عليه بعد وفاته. هذا عن اآلثار المترتبة على الحكم بتكفيره

اآلخرة: فدل الشرع القطعي الثبوت والداللة: أن عمله ُيحَبط، وأن المالئكة توبِّخه، وأنه 
 . (3) يستحق اللعنَة من هللا والخلوَد في النار أبًدا

بالكفر: فالعقل يمكنه    ثم صلة العقل والشرع باألحكام الالزمة لوصف إنسانٍ   ب(
بالجهل في االعتقاد وبالكذب في األقوال، شريطة كون    على إنسانٍ   -بأدلته    -الحكم  

 

. وراجع: الغزايل، فيصل التفرقة،  م1984، الدار التونسية للنشر، 249ص 1ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  (1)
 .17،  16. والشيخ جاد احلق، نقض الفريضة، ص273،  266،  256ص
 .137،  136رجعُت ف توضيح ذلك، إىل: د. عثمان عيش، شرح االقتصاد، ص (2)
 .52-45راجع عن هذه اآلَثر: أ د. نشأت ضيف، ظاهرة التكفري..، ص (3)
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هذه العقائد ثابتًة قطًعا لدى العقل، غير أن العقل ال يمكنه الحكم بإهدار دمه وعدم 
 عصمة ماله...؛ إذ مرجع ذلك: إلى الشرع فقط.

بما يترتب على    ْصف فرقةٍ فوَ  بقدر اعتنائنا  يعنينا  بالكذب، ال  أو  بالجهل  ما 
من األحكام الدينية المشار إليها؛ إذ كان يجوز أن يحكم الشرع للكافر   وصفها بالكفر

بكفره وال بجهله وال بكذبه، كما يجوز إخبار الشرع بأن    بدخول الجنة، دون أدنى اكتراثٍ 
 هذا الكافر مخلٌد في النار، مسبوٌق ذلك: بأحكامه الدنيوية. 

ل: أن مصدر الحكم بالكفر: هو أدلة الشرع  ، سواء كانت بالنّصِّ  القاطعة  فتحصَّ
، -  واضحٌ  كما هو –أو باإلجماع أو باجتهاد العلماء، )فالمسألة إذن: فقهيٌة، ال عقليٌة 

والحكم فيها أشبه ما يكون بالحكم الديني في أمر الصبي إذا نطق بكلمَتي الشهادة: هل 
يعتبر بذلك مسلًما؛ له كل حقوق المسلمين في الدنيا، وله أحكام المسلم في اآلخرة، أم 

 . (1)ال؟... فمرجع كل ذلك: إلى الشرع، باعتباره من األمور الفقهية، ال إلى العقل(

 : تكفير المعَين – لتكفيرا: ضوابط رابعاا

   : : ها هنا وصية وقانون (2) مع اإلمام الغزالي  قولنوانعطاًفا على ما سبق مباشرة  

 إله   ال  قائلين  داموا  ما  قدر المستطاع،   القبلة  أهل  عن  اللسانِّ   فَكـفُّ   أما الوصية:
عليه    الكذبَ   تجويزهم:  بالمناقضةوالمراد    لها،  مناقضين  غير  هللا،  رسول  محمد   هللا  إال

 خطر   ال  بينما السكوت:  خطٌر،  فيه  التكفير  إذ   عذر؛  غير  أو  صلى هللا عليه وسلم بعذر
 فيه. 

صرح  ي  الحكم بتكفير مسلمٍ االحتراز من التكفير ما وجد إليه سبياًل؛ فإن فيجب 
ألن تخطيء خطٌأ، و ه: حكٌم  ومال  هدم  استباحةَ "، و بقول "ال إله إال هللا محمد رسول هللا

 

 .137د. عثمان عيش، شرح االقتصاد ف االعتقاد، للغزايل، القسم الثاين، ص (1)
 .  145-137. و د. عثمان عيش، شرح االقتصاد..، ص265ف فيصل التفرقة، ص (2)
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 في سفك محجمة من دم مسلم،   إكفي ترك تكفير ألف كافر في الحياة، أهوُن من خط
ق ذلك: ال إله   يشهدوا أن ُأمرُت أن أقاتل الناس حتى  )صلى هللا عليه وسلم:    هلو ق  يصدِّّ

 عصُموا   ذلك،  فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا  الصالة،  ويقيموا  رسول هللا،  امحمدً   ، وأنإال هللا
 . (1)هللا(  على  وحسابهم اإلسالم، بحق إال وأموالهم دماءهم منِّّي

  اإليمان :  فاألصول:  والفروع  القواعد،  أصول  بين  فأن ُتميِّّز وتفرِّق :  القانون   وأما
ففروع،... إلى آخر ما ذكرُته عند الكالم    ذلك:  وما عدا  اآلخر،   وباليوم  وبرسوله  باهلل

   والكالم على المبتدع، وعليه:على المتواتر واآلحاد 

صفًة من صفاته الثابتة له قطًعا: فقد كفر؛  أو أنكر  -تعالى–وجوَده َمن َنَفى ف
ب النبيَّ محمًدا صلى هللا ن أبطل النبوَة؛ بأن كذَّ مَ و   لتكذيبه ما ثبت باألدلة القطعية.

كذا من أنكر   األمر.عليه وسلم: فهو كافٌر مخلٌد في النار، ُيهدر دُمه وماُله، بإذن وليِّّ  
ل   اليوَم اآلخر، على ما سبق شرحه. ومن صدَّق النبيَّ صلى هللا عليه وسلم، لكنه يؤوِّ

ال يؤدي تأوياًل سائًغا في لغة العرب، وله وجٌه من العلم، أي تأوياًل النصوَص الدينيَة، 
ز من تكفير هؤالء؛ اعتباًرا لتصديقهم النبيَّ  صلى هللا عليه    إلى إنكار القطعيات: فُيتحرَّ

وسلم وصالتِّهم إلى القبلة وُنطقهم بكلمة التوحيد، فثبتت العصمة لدمائهم وألموالهم بنّصٍ 
 قاطٍع، فال ُترفع عنهم إال بدليٍل قاطٍع، من نّصٍ أو قياٍس عليه.  

 . وسبق الكالم على المكذب بما ثبت بالتواتر، واإلجماع، بما يغني عن تكراره

 

، دار البصـــــــائر. واحلديث املذكور: متفٌق عليه: أخرجه  517راجع: اإلمام الغزايل، االقتصـــــــاد ف االعتقاد، ص  (1)
ب يل ُهمْ ﴿ابب:   -ف صـــــــــــــحيحه: كتاب: اإلْيان اإلمام البخاري ال ة  و آتـ ُوا الزَّك اة  ف خ لُّوا ســـــــــــــ  بُوا و أ ق اُموا الصـــــــــــــَّ   ﴾ف إ ْن ات 

ابب: األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا...،   -[، واإلمام مســـــــلم ف صـــــــحيحه: كتاب: اإلْيان5]التوبة:  
 بلفظ: )فإذا فعلوا عصموا،... إال حبقها(.
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 :  (1) استنباطها مما سبق، وأذُكرها إجمااًل، وهيوضوابط التكفير: يمكن 

( من صحة ثبوت ما ُنسب إلى المسلم مما يحتمل  1 ( التيقُّن )المستند إلى قطعيٍّ
 التكفير، قبل الحكم عليه. 

 ( كون الشخص الذي صدر منه ما يحتمل الحكم بالتكفير:  2

بالتكفير؛ فال ُيحكم عليه حتى  أ( بالًغا، عاقاًل، عالًما بأن ما أتاه يقتضي الحكم  
 . (3) . أن تكون دعوة اإلسالم قد بلَغتُه، صحيحةً (2)ُيستفَتى ويُسأل عن قصده

كما سبق    –ب( متعمًدا، قاصًدا، مختاًرا، لإلتيان بما يقتضي الكفر، ال متأواًل  
، ال بكل الزٍم، إال إذا صرح (4)؛ لذا ال ُيكفر إال بالصريح أو بالالزم البيِّّن-توضيحه

 . (5) )أن التكفير باإللزام من أعظم مزالق األقدام(الشخُص أنه يقصد الكفر، فيكفر؛ لـ

الذين يلزم   ؛بتكفير المبتدعةينتج عنه الحكم  ن الزم المذهب مذهٌب،  بأ  والقول
ُيحكم  ال    هر المجسمَة والمعتزلَة وغيَرهما، والتحقيق: أنكفِّ ي م ما هو ُكفر، فمن مذاهبه

)الزم المذهب ليس بمذهب؛ فقد َيذكر العالُم الشيَء إذ التحقيق: أن    ؛كفر بمجرد اللزومبال
 .(6)وال يستحضر الزَمه، حتى إذا عرفه أنكره(

 

، نشـــر: أطلس للطبع والنشـــر  87-62راجع أيضـــا: د. عمر عبد هللا كامل، التحذير من اجملازفة ابلتكفري، ص  (1)
 م.  2013-هــ1434والتوزيع،  

 .  718ص  3راجع: ابن عابدين، رد احملتار، ج (2)
 .188ص 2راجع: النووي، شرح صحيح مسلم، ج (3)
 ، مكتبة زهران، بدون اتريخ.31راجع: تعليق الشيخ الكوثري على السيف الصقيل للسبكي، ص (4)
  -ألعلى للشـــــــئون اإلســـــــالمية، اجمللس ا551ص  4الشـــــــوكاين، الســـــــيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، ج  (5)

 م.2010-هـ1431القاهرة،  
 .1707ص 4. وانظر: اللقاين، عمدة املريد، ج337ص  12ابن حجر، فتح الباري، ج (6)
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التكفير، ولم يحتمل إال    ج( ومتى احتمل ما صدر عن الشخص وجوًها من 
 .  (1) وجًها واحًدا ال يمنع التكفيَر: فقد وجب على المفتي أن يميل إلى الوجه الواحد 

د( كما ال يكفَّر المكَره وال المضطرُّ على اإلتيان بما يحتمل التكفير، وال العاجز  
 عن االختيار.  

ى بما  ( ثم التفرقة بين المُقول والقائل؛ فمن اقترف شيًئا من الكفريات: فقد أت3
، إال بمراعاة الضوابط، وهذا يظهر جليًّا من قول (2)هو كفٌر، لكن ال يكفر الشخُص بعينه

"اإلمام التقي السبكي"، في ذكر موقفه ممن ينكر بعَض ما ُعلم من الدين بالضرورة، إذ  
يعقِّب يذكر اعتقاَد فناء الجنة والنار، وأنه خروٌج عن اإلسالم بمقتَضى العلم إجمااًل، ثم  

بقوله: )وال أكفِّر أحًدا معيًنا من أهل القبلة بلساني وال بقلبي وال بقلمي، إال أن يعتقد 
 .  (3)ُمشاَققة الرسول صلى هللا عليه وسلم، فهذا ضابط التكفير عندي(

 ( ثم ال ُيحكم عليه بالكفر، إال بعد: 4

 . (4) أ( إقامة الحجة )القاطعة( عليه، ثم النُّصح والبيان

 . الكالم محل بالقضية الدقيق العلمب( 

 

 .310ص  6، ج224ص  4راجع: ابن عابدين، رد احملتار، ج (1)
 .154راجع: القاري، شرح الفقه األكرب، ص (2)
، وراجعه  123،  122اإلمام تقي الدين الســــــبكي، االعتبار ببقاء اجلنة والنار، حتقيق: أ د. طه حبيشــــــي، ص  (3)

 ، مكتبة رشوان.99،  90أيًضا، ص
بريوت. ابن    -، نشــــــر: دار الفكر135ص  12، ج19ص 11راجع: ابن حزم األندلســــــي، احمللى ابآلَثر، ج  (4)

 .  407ص 12حجر، فتح الباري، ج
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خروجه  و   مسلمٍ بتكفير  لحكم  قاطع؛ فا  شرعيٍّ   دليلٍ   إلى  بالتكفير  الحكم  ج( استناد 
ودخوله في الكفر، ال ينبغي لمسلٍم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن ُيْقدم    ،من دين اإلسالم

 .  (1)النهاربشمس  سطوع الأوضح من قاطٍع؛ عليه، إال ببرهاٍن 

موانعوهذه   أن  تفيد:  . القصد   وانتفاء  الخطأ:  هي  المعين،  تكفير   الضوابط، 
. وإزالته  دفعه  من  المكلف  يتمكن  ال  الذي  والجهل.  ولغةً   وعقاًل   شرًعا  السائغ  والتأويل
إلى غير ذلك مما   على  الداللة  في  صريح  غيرَ   ما صدر منه  وكون .  واإلكراه  كفره، 

 .ُيسَتنبط من الضوابط المذكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .555، وراجعه، ص549ص 4السيل اجلرار، جالشوكاين،  (1)
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 خاتمة البحث 

الفكر   تشغل  تزال  وال  شغلت  هامٍة  لقضية  المختصرة،  الدراسة  هذه  وبعد 
 اإلسالمي، وهي مشكلة التكفير، أذكر:  

: أهَم التنائج، وهي:   أوالا

، والنبوَة، -تعالى –كل من يقول ال إله إال هللا محمد رسول هللا، ويثبت وجود هللا  -1
واليوَم اآلخر: فهو من أهل القبلة، ُعصم دمه وماله، ويحرم تكفيره إال ببرهاٍن قاطٍع، 

 ومراعاة الضوابط السابق ذكرها.

علي  عنه  ثبت   دينيٌّ   أصلٌ   ُأنكر  إذا  إال  الفروع،  في  تكفير  ال- 2 وسلمصلى هللا   بالخبر   ه 
 المتواتر.

وألموالهم بنّصٍ قاطٍع، فال ُترفع عنهم إال  ء أهل القبلة  العصمة لدمااألصل: ثبوت  -3
، وعليه، ال ُيخرج المسلَم من اإليمان، إال جحود بدليٍل قاطٍع، من نّصٍ أو قياٍس عليه

في   نهايًة  فيستدعي  العقوبة،  في  نهاية  الكفر  إذ  فيه؛  أدخله  الشك ما  ومع  الجناية، 
 . واالحتمال: ال نهاية

ثين    –أهل السنة والجماعة  - 4 وَمن تبعهم، براٌء من كل ما   –أشاعرة وماتريدية ومحدِّّ
 يخالف ذلك.

 الحكم بالتكفير: حكٌم شرعي، مآله إلى الشرع، ال إلى العقل والهوى.-5

نها العالم كله الفهم الخاطيء لما يتعلق بمشكلة التكفير، ترتَّب عليه قالقل يعاني م-6
 اآلن، وقبل اآلن. 
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التكفير، على مصراَعيها. ومع -7 التفكير المنضبط، ُفتحت أبواب  متى أُغلقت منافُذ 
بيئة  تنبت  األعمى:  والتقليد  الفاسد،  والتأويل  والغرور،  والجهل،  الممُقوت،  التعصب 

 التكفير، بال ضوابط!

، ونهضة األزهر في ذلك: لألزهر الشريف دوٌر ال ُينكر في مقاومة الفكر المنحرف-8
 مشهودٌة ال ُتنَكر. 

 انيا: التوصيات ث

 ُيوصي الباحث بما يلي: 

مواصلة فتح أبواب الحوار مع المخالفين لمنهج أهل السنة، ومقابلة الفكر بالفكر، -1
 وعقد لقاءات مباشرة في ذلك؛ تعميًما للفائدة.

مواصلة نشر فكر أهل السنة والجماعة، وإظهار براءته من التطرف والغلوُّ والتكفير -2
 واستباحة الدماء واألموال.  –بال ضابط   –

وجوب االحتكام إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ومنهج السلف الصالح والضوابط -3
 المجَمع عليها، في معالجة هذه المشكلة.

الحديثة، ووسائل التواصل اإللكتروني، في نشر علوم أهل السنة، استخدام التقنيات  -4
 وكشف زيغ المخالفين، إحقاًقا للحق ال غير. 

القضية - 5 بهذه  توعيًة  المراحل،  كافة  في  عامة،  بصفة  الدراسية  المناهج  تضمين 
 الشائكة، وتنبيًها إلى نصابها الصحيح. 

 

  



710 
 

 أهم مصادر البحث ومراجعه 

 القرآن الكريم 

، 4هـ(: النهاية في غريب الحديث، ج 606)أبو السعادات، مجد الدين، ت   ير ابن األث
 . هـ1399بيروت،  -المكتبة العلمية 

هـ(: اللمع، ومعه حاشية: أ  324)الشيخ، أبو الحسن، علي بن إسماعيل، ت   األشعري 
 . م2022-هـ1443، 2د. حسن الشافعي، نشر: مشيخة األزهر، ط 

بن   محمد  هللا،  عبد  )أبو  ت البخاري  الجامع256إسماعيل،    الصحيح   المسند   هـ(: 
البخاري،   صحيح=    وأيامه  صلى هللا عليه وسلم وسننه  هللا  رسول  أمور  من   المختصر

 المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  

محمد،    بخيت ت المطيعي)الشيخ  التوحيد،    هـ(:1354،  علم  في  المفيد  دار القول 
 . البصائر

، 5ج ت: د. عبد الرحمن عميرة،  شرح المقاصد،  هـ(:  792)سعد الدين، ت   التفتازاني
 . المكتبة األزهرية للتراث 

تحقيق: أ شرح معالم أصول الدين،  هـ(:  644)شرف الدين الفهري، ت   ابن التلمساني
 .هـ1432، 1د. عواد محمود عواد، المكتبة األزهرية للتراث، ط

الحق ت   جاد  هللا،  رحمه  األكبر،  مجمع م(:  1996)اإلمام  الغائبة،  الفريضة  نقض 
 هـ. 1414البحوث اإلسالمية،  

المعالي، ت   الجويني أبو  الحرمين،  والبيان، 478)إمام  التحقيق  ومعه:  البرهان،  هـ(: 
- هـ1432،  1لألبياري، ت: د. علي بن عبد الرحمن الجزائري، دار الضياء بالكويت، ط

 م. 2011



711 
 

ت: شعيب األرنؤوط وآخرون،   هـ(: المسند،241)أبو عبد هللا، اإلمام أحمد، ت   لابن حنب
 هـ. 1421، 1مؤسسة الرسالة، ط

ت   دراز عبد هللا،  محمد  د.  أ  مكتبة  1958)،  النبوية،  السنة  كنوز  من  المختار  م(: 
 هـ.1437اإليمان، 

المشهد مكتبة  هـ(: حاشية أم البراهين،  1230)محمد بن أحمد بن عرفة، ت   الدسوقي
 . ، بدون تاريخالحسيني

 .هـ1420، 3التفسير الكبير، دار إحياء التراث، طهـ(: 606الدين، ت فخر )  الرازي 

الكافي، ت   السبكي الدين، عليِّّ بن عبد  والنار، 756)تقي  الجنة  ببقاء  هـ(: االعتبار 
 . م1999-هـ1420،  2، طمطبعة رشوانتحقيق: أ د. طه حبيشي، 

، 1هـ(: قواطع األدلة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 489)أبو المظفر، ت   السمعاني
 . هـ1418

محاضرات في مادة التوحيد )مقرر م(:  1985موسى، ت األستاذ الشيخ صالح  ) شرف
 ، بدون.الفرقة الثانية(

، المتدفق على حدائق األزهار   السيل الجرار  هـ(:1250)محمد بن علي، ت   الشوكاني
 .م2010-هـ 1431القاهرة،  -لشئون اإلسالميةالمجلس األعلى ل

)أ د. نشأت عبد الجواد(: ظاهرة التكفير وموقف اإلسالم منها، مطبعة الحسين،   ضيف
 . م1994هـ 1414، 1ط

، 2أهل السنة والجماعة، نشر: مشيخة األزهر، ط   (:أ د. أحمد   ،اإلمام األكبر)  الطيب
 م.2020- هـ1441
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  - : رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر هـ(1252)محمد أمين، ت   ابن عابدين
 م. 1992- هـ1412، 2بيروت، ط

تحقيق: نزار حمادي، المختصر الكالمي،  هـ(:  803)أبو عبد هللا، ت   ابن عرفة التونسي
 . 1دار الضياء بالكويت، ط

حجر،  )  العسقالني ابن  الباري هـ(:  852ت الحافظ  البخاري   فتح  دار  شرح صحيح   ،
 . هـ1379بيروت،  -المعرفة

شرح االقتصاد في االعتقاد، للغزالي، القسم  م(:  2013- هـ1434ت د. عثمان،  )  عيش
 . م1968- هـ1387،  1مطبعة السنة المحمدية، الثاني، 

 هـ(: 505)حجة اإلسالم، أبو حامد، ت  الغزالي

 بيروت، بدون تاريخ.  -إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية

 م.2009للكتاب،  العامة المصرية الهيئة بسيوني، راهيمإب. د : ت  الباطنية، فضائح

 . المكتبة التوفيقية، بدون تاريخ، بين اإلسالم والزندقة، )ضمن مجموع( فيصل التفرقة

عوامل وأهداف نشأة علم الكالم في اإلسالم،   م(:2011، ت يحيى هاشم)أ د.    فرغل
 هـ. 1440مجمع البحوث اإلسالمية، 

 النبراس شرح شرح العقائد النسفية، ط: اآلستانة.  )محمد عبد العزيز(:  اري رهَ الفِ 

، 2هـ(: شرح الفقه األكبر، مصطفى الحلبي، ط 1014)نور الدين، مال علي، ت   القاري 
 م.1955- هـ1375

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد، دار النور هـ(:  1041  إبراهيم،  ،ن)برهان الدي  اللقاني
 . م2016، 1، ط المبين



713 
 

 إلى   العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  هـ(: المسند 261)ابن الحجاج، ت   مسلم
= صحيح مسلم، بهامش شرح النووي، دار إحياء التراث   صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول

 هـ.1392، 2العربي، ط

هـ(: تبصرة األدلة، تحقيق: أ د. محمد األنور حامد، نشر: 508)أبو المعين، ت   يالنسف
 م. 2011، 1المكتبة األزهرية للتراث، ط

  بن   مسلم  صحيح  شرح  هـ(: المنهاج676)محيي الدين، أبو زكريا، يحيى، ت   النووي 
 الحجاج = شرح صحيح مسلم.
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 البحث الرابع 

 

 مشكلة الفقر وسائل القرآن الكريم في عالج  

 دراسة موضوعية.    

 

 إعداد الدكتور: 

 أحمد ماهر سعيد نصر. 

المساعد التفسير وعلوم القرآن أستاذ    

بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات بالسادات     
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 ملخص البحث: 

 عنوان البحث: "وسائل القرآن الكريم في عالج مشكلة الفقر" دراسة موضوعية.  

 اسم الباحث: أحمد ماهر سعيد نصر.  

 قسم: التفسير وعلوم القرآن. 

 كلية: الدراسات اإلسالمية والعربية بنات بالسادات.             جامعة: األزهر.

 ahmadnasr.adv@azhar.edu.egاإليميل الجامعي:

ت المفتاحية للبحث: وسائل القرآن في عالج الفقر، منهج القرآن في عالج مشكلة الكلما
 . الفقر، عالج مشكلة الفقر في القرآن الكريم

يتعرض البحث لبيان مجموعة من الوسائل التي شرعها القرآن الكريم لعالج مشكلة من  
في   المستدامة  التنمية  تعيق  والتي  الخطيرة  المجتمعية  العربية  المشاكل  المجتمعات 

واإلسالمية وهي مشكلة الفقر، وتتلخص هذه الوسائل في ترغيب القرآن الكريم وحثه على 
العمل والسعي في األرض لطلب الرزق، وحثه كذلك على التكافل االجتماعي بين أبناء  
األمة، وتشريع القرآن لعدد من الحقوق المفروضة في المال كالزكاة، والكفارات وغيرها، 

 دد من النفقات التطوعية كالصدقة والوصية وغيرها. وع

 مباحث، وخاتمة.  خمسةويتكون من مقدمة، وتمهيد، و 

وحدوده،  البحث،  ومشكلة  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  بيان  ففيها  المقدمة:  أما 
، وأما التمهيد فيشتمل على بيان معنى الفقر منهج البحث، وخطته، و والدراسات السابقة

وأما المبحث ة واالصطالح، وبيان مخاطره وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع،  في اللغ
وهي  األول: ففيه الحديث عن الوسيلة األولى من وسائل القرآن في عالج مشكلة الفقر؛  

وأما المبحث الثاني: ففيه الحديث ،  الدعوة إلى العمل والسعي في األرض لطلب الرزق 
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وأما المبحث الثالث: ففيه الحديث عن بعض ي،  الجتماععن دعوة القرآن إلى التكافل ا
التي شرعها القرآن من أجل الحد من هذه المشكلة   المفروضة  اإللزاميةالحقوق والنفقات  

التي  ،  والقضاء عليها التطوعية  النفقات  الحديث عن بعض  الرابع: ففيه  المبحث  وأما 
خامس واألخير ففيه الحديث ، وأما المبحث الشرعها القرآن للقضاء على هذه المشكلة

، والتي من شأنها أن تجلب الممارسات المحرمة في األموالعن تحذير القرآن من بعض  
وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خالل الفقر،  
 البحث.

 تم تذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.قد و 
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ة مقدم  

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين ورحمة هللا 
 للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،  وبعد. 

فقد أضحت فكرة التنمية المستدامة من أكثر األمور التي ينشغل ويهتم بها العالم كله 
بها منظمات المجتمع المدني وذلك لما لها من  بهيئاته ومؤسساته المختلفة، كما تهتم  

 ضرورٍة حتميٍة في تحسين الوضع المعيشي للجيل الحاضر واألجيال القادمة. 

ولما كان الفقُر من أخطر المشكالت التي تعيق التنمية المستدامة كان القضاء عليه أحد 
من  ول/سبتمبر  جتمع رؤساء الدول، في أيلأهم أهدافها بل هو الهدف األول لها، "فقد ا

الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل االتفاق من الميالد في    ألفين وخمسة عشر  عام
المستدامة التنمية  أهداف  من  مجموعة  التنمية    ،على  هدف  في  األولى  الغاية  وتتمثل 

المستدامة األول الذي اقترحه الفريق العامل المفتوح باب العضوية للدول األعضاء في 
وأما ثالثين وألفين،    الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا" بحلول عام  "القضاء على

الغاية الثانية فهي تخفيض نسبة األشخاص الذين يعانون الفقر وفقا للتعاريف الوطنية  
 (1)."بمقدار النصف على األقل

هداية    هللا  أنزلهالذي    كتاب اإلسالم الخالد، ومعجزته الكبرى وهو  القرآن الكريم  ولما كان  
لحياة المسلمين، وصفه هللا رب    تاّمةً    وشريعةً ا كاماًل ورحمة للعالمين، وضّمنه منهاجً 

َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك  ﴿ وبقوله:  (،  9)اإلسراء:  ﴾  ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِِّت ِهَي َأقْـَومُ ﴿  العالمين بقوله:
َياًنا ِلُكلِ  َشْيء   من بيان القرآن وهدايته للتي هي أقوم، أنه  فإن  (،  89)النحل:  ﴾ اْلِكَتاَب تِبـْ

وأساليب  أسبابها  ويبين  بهم،  تلم  التي  المشكالت  لعالج  الناجعة  الحلول  للناس  يبين 

 

 / https://www.un.orgما بني العالمتني من موقع األمم املتحدة.   (1) 
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عالجها، ومن يتدبر القرآن الكريم، ويتفكر في آياته، ويحرص على االهتداء به، سيجد 
  لجميع علل األمة ومشكالتها.حاًل 

الناجعة لعالجها؛ مشكلة   والوسائل  التي ُعني القرآن بها، وتقديم الحلول  ومن المشكالت 
التي تعتبر من أخطر المشكالت في عالمنا العربي واإلسالمي وذلك لما لها من  لفقر  ا

على الفرد والمجتمع، ولبيان هذه الوسائل التي شرعها القرآن لمحاربة    آثار سلبية خطيرة
" دراسة الفقرته "وسائل القرآن الكريم في عالج مشكلة  هذا البحث الذي سمي  الفقر كان

 موضوعية". 

 وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب منها:

حاز قصب السبق في بيان الحلول   أواًل: المساهمة في إبراز هداية القرآن، وبيان أنه قد 
 .الفقرلمشكالت الحياتية واآلفات المجتمعية، ومنها مشكلة الناجعة للكثير من ا

ثانًيا: خطورة مشكلة الفقر كونه أحد أهم األسباب التي تعيق التنمية، ولما يترتب عليه  
 .عليه من آثار سلبية خطيرة على الفرد واألسرة والمجتمعمن 

 ثالًثا: انتشار آفة الفقر في الكثير من الدول العربية واإلسالمية النامية.  

 مشكلة البحث: 

عالمنا العربي واإلسالمي،   التي تواجه عملية التنمية فيمن أخطر المشكالت  يعتبر الفقر  
الكثير من اإلجراءات للحد من هذه المشكلة   الدول والحكومات   اتخذت العديد منوقد  

ولما كان القرآن الكريم كتاب هداية للمسلمين، وقد بين هللا عز وجل فيه    ها،والقضاء علي
َياًنا ِلُكلِ  ﴿  :كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم كما قال سبحانه َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

لجميع   89)النحل: ﴾  َشْيء   حال  شك  بال  سيجدون  القرآن  في  المسلمون  بحث  فإذا   ،)
، ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى الفقرل الحياتية واآلفات المجتمعية، ومنها مشكلة  المشاك

 هذا البحث ليجيب عن سؤالين: 



719 
 

 آثاره على الفرد والمجتمع؟ الفقر، وما مخاطره و أحدهما: ما 

 الثاني: ما التشريعات والوسائل التي وضعها القرآن لحل هذه المشكلة؟

 حدود البحث:

الدراسة الموضوعية على بيان الوسائل العالجية لمشكلة الفقر في ضوء تقتصر حدود  
 القرآن الكريم، وليس للدراسة حدود زمنية، أو مكانية، أو بشرية.

 الدراسات السابقة:

مؤسسة الزكاة كآلية لمكافحة الفقر وتنشيط استثمار األموال ـ إشارة خاصة لمؤسسة ـ  1
يوني الزبير، مجلة رسالة المسجد تصدر عن  لسوامس رضوان وع،  الزكاة في الجزائر

 .وزرارة الشئون الدينية واألوقاف

ـ الزكاة آلية االقتصاد اإلسالمي لمعالجة الفقر، لمحمد راشد صالح النفاتي، والصديق  2
 م. 2018طلحة محمد، المجلة العالمية لالقتصاد واألعمال، المجلد الرابع، العدد الثالث،  

ي الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، لألستاذ بن سعيد موسى، ـ دور الزكاة والوقف ف3
 كلية اآلداب واللغات، قسم العلوم اإلسالمية، جامعة المسيلة. 

دراسة 4 اإلسالمي،  العالم  في  الفقر  لمكافحة  "وقف"  "زكاة"،  ثنائية  دور  تفعيل  نحو  ـ 
تثم  األول حول  الدولي  العلمي  الملتقى  علة،  لمراد  اقتصادية،  الزكاة تحليلية  أموال  ير 

وطرق تفعيلها في العالم اإلسالمي، جامعة سعد دحلب البليدة، مخبر التنمية االقتصادية 
 م. 2012والبشري، سنة 

بحثي  لكن  الفقر،  لموضوع  التطرق  في  عام  بشكل  السابقة  الدراسات  مع  بحثي  يتفق 
على وسيلة يختلف عن الدراسات السابقة في أن هذه الدراسات قد ركزت في عالج الفقر  

واحدة فقط وهي الزكاة كما في البحثين األول والثاني، أو وسيلتين وهما الزكاة والوقف 
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كما في البحثين الثالث والرابع، أما بحثي فقد تعرض للعديد من الوسائل ومنها هاتان  
الوسيلتان، كما أن الدراسات السابقة غلب فيها الجانب الفقهي واالقتصادي، أما بحثي  

 ن لوسائل محاربة الفقر من خالل القرآن. فهو بيا

ـ مشكلة الفقر وسبل عالجها في ضوء اإلسالم "دراسة مقارنة" لعبد الرحمن بن سعد 5
بن عبد الرحمن آل سعود، وهو عبارة عن مجلد كبير تعرض فيه مؤلفه في التمهيد لبيان  

بابين؛ تعرض معنى الفقر وعالجه في النظم الوضعية، وبعد التمهيد قسم الكتاب إلى  
الباب  وآثارها، وفي  المسلمين، وعواملها  بالد  الفقر في  لواقع مشكلة  األول  الباب  في 

 الثاني تعرض فيه لتوجيهات اإلسالم وأحكامه في عالج هذه المشكلة.

ويتفق بحثي مع هذا الكتاب كما يظهر من عنوانه وما اشتمل عليه من موضوعات في 
بحثي يسلط الضوء على عالج الفقر في ضوء القرآن،   التطرق لوسائل عالج الفقر، ولكن

أما هذا الكتاب فتناول عالج الفقر في ضوء اإلسالم عموًما، ولم يتم التركيز فيها على 
 المعالجة القرآنية كما في هذا البحث.  

اللوح، 6  عودة  حمدان  السالم  لعبد  موضوعية"،  قرآنية  "دراسة  الفقر  مشكلة  عالج  ـ 
محم هاشم  الجامعة ومحمود  القرآنية،  للدراسات  اإلسالمية  الجامعة  مجلة  عنبر،  ود 

 م. 2009اإلسالمية بغزة، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، سنة 

ـ منهج القرآن الكريم في عالج مشكلة الفقر دراسة موضوعية أليمن صبحي سيد أحمد 7
ية في عالج المشكالت صديق، المؤتمر الدولي القرآني األول، توظيف الدراسات القرآن 

 م.2016المعاصرة، كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد، سنة 

ـ آفة الفقر وعالجها في ضوء القرآن الكريم "دراسة موضوعية"، إعداد الدكتورة نجالء 8
محمد حسن محمد، المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية أصول الدين بالمنوفية )الدور 

 م. 2019لدين في مواجهة آفات المجتمع"، سنة  العلمي ألصول ا
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ـ عالج الفقر من خالل القرآن الكريم "دراسة موضوعية" للدكتور وليد عبد الحليم محمد 9
زايد، المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية أصول الدين بالمنوفية )الدور العلمي ألصول 

 م. 2019الدين في مواجهة آفات المجتمع"، سنة 

ي مع الدراسات األربعة السابقة في الحديث عن موضوع عالج الفقر من  يتشابه بحث
 الرؤية القرآنية، ويختلف عنها في أمرين: 

أحدهما: طريقة التناول للوسائل التي اتفقت األبحاث على ذكرها، وطريقة عرض اآليات 
 الواردة تحت هذه الوسائل، وشرحها، وتحليلها، واستخراج الفوائد منها.

هذا البحث قد انفرد ببيان بعض الوسائل التي لم تشر لها الدراسات السابقة،  الثاني: أن
 كما انفرد أيًضا ببيان بعض مخاطر الفقر التي لم تشر إليها هذه الدراسات. 

 منهج البحث: 

اعتمدت في كتابة هذا البحث على ثالثة أنواع من المناهج؛ المنهج الوصفي، والمنهج  
 نهج التحليلي. االستقرائي التتبعي، والم

  الفقر، وبيان مخاطره وآثاره السلبية أما المنهج الوصفي: فذلك من خالل التعرض لمفهوم  
 على الفرد واألسرة والمجتمع. 

وأما المنهج االستقرائي التتبعي: فيتمثل في تتبع آيات القرآن الكريم ثم جمع اآليات التي  
، وقد قمت بجمع هذه اآليات، ثم قمت بتقسيمها إلى مجموعات الفقرفيها عالج لمشكلة  

 تنضوي كل مجموعة تحت عنوان مبحث يناسبها. 

اردة في كل مبحث دراسة تفسيرية  وأما المنهج التحليلي: فذلك بدراسة اآليات القرآنية الو 
من خالل كتب التفسير القديمة والحديثة، واستخراج الهدايات القرآنية، والعبر والعظات 

 والفوائد من خالل هذه الدراسة.
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 خطة البحث والدراسة:

 مباحث، وخاتمة، على النحو التالي: خمسة يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، و 

وحدوده،  البحث،  ومشكلة  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  بيان  وفيها  المقدمة: 
 ومنهج البحث، وخطته. والدراسات السابقة، 

 يشتمل على مطلبين:التمهيد: و 

 الفقر في اللغة واالصطالح.تعريف المطلب األول: 

 المطلب الثاني: مخاطر الفقر وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. 

: الدعوة إلى العمل والسعي مشكلة الفقراألول: من وسائل القرآن في عالج  المبحث   
 . في األرض لطلب الرزق 

 : الدعوة إلى التكافل االجتماعي. مشكلة الفقرالمبحث الثاني: من وسائل القرآن في عالج  

، : الحقوق المفروضة في المالمشكلة الفقر المبحث الثالث: من وسائل القرآن في عالج  
اإلنفاق على   المطلب الثاني  ،المطلب األول: فريضة الزكاةعلى خمسة مطالب،  ويشتمل  

: الخامسالمطلب  ، المطلب الرابع: الفدية،  : الكفارات األقارب وكفالتهم، المطلب الثالث 
 النذر.

، : النفقات التطوعية في األموالمشكلة الفقرالمبحث الرابع: من وسائل القرآن في عالج  
المطلب ،  المطلب الثاني: الوقف،  المطلب األول: صدقة التطوع  ويشتمل على مطالب:

الحسن القرض  الوصية،  الثالث:  الرابع:  اليتامى ،  المطلب  كفالة  الخامس:  المطلب 
 المطلب السادس: إطعام الجائعين ، واإلحسان إليهم
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عالج   في  القرآن  وسائل  من  الخامس:  الفقرالمبحث  الممارسات مشكلة  عن  النهي   :
 .ي األموالالمحرمة ف

 الخاتمة: وتشتمل على نتائج وتوصيات البحث. 

 ثم ذيلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.

 تمهيد 

 المطلب األول: تعريف الفقر في اللغة واالصطالح:

 تعريف الفقر في اللغة: 

وقد  ،من المال "؛ يعني:رجل فقيريقال: "و ، وهو ضد الغني، (1)الفقر في اللغة: الحاجة
 ( 2).فقر فهو فقير والجمع فقراء

)فقر( الفاء والقاف والراء َأصٌل صحيح يدلُّ على انفراٍج في وفي معجم مقاييس اللغة: "
يت للُحُزوز  شيء، من عضٍو أو غير ذلك. من ذلك: الَفَقار للظَّهر، الواحدة َفَقارٌة، سمِّّ

وقال أهل اللُّغة: منه اشُتقَّ اسُم ، رِّ الظَّهروالفقير: المكسور َفَقا ،والُفصول التي بينها
لَّتِّهِّ وَمْسَكنتِّه  (3)."الفقير، وكأنه مكسوُر َفَقار الظَّهر، من ذِّ

 تعريف الفقر في االصطالح:

عبارة عن فقد ما ُيحتاج إليه؛ أما فقد ما ال حاجة " الفقر كما عرفه الشريف الجرجاني:
 ( 4)."إليه فال يسمى فقًرا

 

 ، مادة: "فقر". 102ص 9هتذيب اللغة لألزهري ج  (1) 
 مادة فقر. 60ص 5لسان العرب البن منظور ج  (2) 
 ، مادة: فقر. 443ص  4معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  (3) 
 .168التعريفات للجرجاين ص (4) 
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لراغب في مفرداته أن الفقر يستعمل على أربعة أوجه، وذكر الوجه الثاني  وقد ذكر ا
ِلْلُفَقَراء الَِّذيَن ُأحِصُروْا يف  ﴿  :وهو المذكور في قوله"  ثم قال:  ،"عدم المقتنيات "  منها وهو: 

(، قوله: 273)البقرة:    ﴾ َأْغِنَياء ِمَن التـََّعفُّفِ َسِبيِل اَّللَِّ اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبا يف اأَلْرِض ََيَْسبـُُهُم اْْلَاِهُل  
ُ م ْن ف ْضل ه  ﴿ َا الصََّدقاُت لِْلُفَقراِء َواْلَمساِكيِ ﴿وقوله:    (،32: النور)﴾  إ ْن ي ُكونُوا فـُق راء  يـُْغن ه ُم اَّللَّ   ﴾ ِإمنَّ
 ( 1).("60:التوبة)

 مع: المطلب الثاني: مخاطر الفقر وآثاره السلبية على الفرد والمجت

الفقر له مخاطر عظيمة، وآثار سلبية جسيمة على الفرد واألسرة والمجتمع، في العديد 
 من النواحي االجتماعية، والثقافية، واألخالقية، واالقتصادية ومن هذه المخاطر واآلثار:

لظهور ـ انتشار العقائد الفاسدة واألفكار المنحرفة؛ فواقع البؤس والفقر والجهل ُيعد مناًخا  1
العقائد الفاسدة واألفكار المنحرفة، فاإلنسان إذا لم يكن متحصًنا بعلم ووعي يساعدانه  
على التمييز بين النظريات واألفكار فإنه سرعان ما تختلط عليه السبل فيتيه، وخاصة 
إذا وجد من شياطين اإلنس من يستغل حالة الفقر والجهل هذه، لبث المعتقدات الباطلة 

 (2) اسدة.واألفكار الف

ـ المرض وسوء التغذية؛ يرتبط المرض وسوء التغذية ارتباًطا وثيًقا بالفقر؛ حيث يعاني 2
وجد،    الفقراء إن  وحتى  الغذاء،  وجود  مفيًدا  من عدم  أو  يكون صحًيا  ال  الغالب  ففي 

 يعاني الفقراء في الغالب من عدم القدرة على الذهاب للطبيب للعالج، أو للصحة، كما  
 وية التي يحتاجونها.األد توفير 

ـ الجهل وانتشار األمية: فالعالقة بين الفقر والجهل عالقة جدلية كل منهما يسبب   3
يهتم بالتعليم وال  ال الذي ال يجد من المال ما يكفيه وعياله  فالفقير اآلخر ويتسبب عنه، 

 

 .641املفردات ف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص (1) 
 .158مشكلة الفقر وسبل عالجها للدكتور عبد الرمحن بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود  ص (2) 
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، م والشراب الطعامن    واحتياجات أسرته  ، فأولوياته محصورٌة في سّد احتياجاتهيلقي له باالً 
واللباس، والعالج؛ مّما يجعل التعليم بالنسبة له من األمور الثانوية؛ وذلك بسبب عدم  
قدرته على تحصيله، وبالتالي يرى الفقير أّن األفضل له وألوالده عدم االلتحاق بالمدارس، 

لى ا للدخل، مّما يؤدي بدوره إلى اقتصار التعليم عوإّنما االلتحاق بما يحّقق لهم مصدرً 
 وانتشار األمية والجهل بين أوساط الفقراء. األغنياء

زيادة حاالت الطالق، بسبب عدم قدرةِّ الرجل على ـ هدم كيان األسرة، وذلك بسبب  4
 تلبيةِّ طلبات واحتياجاتِّ أسرته.

فالمجتمع الذي يعاني من سوء توزيع    ،بين الفقراء واألغنياء  االجتماعي  ـ اهتزاز السلم5
الذي يعاني    يستطيع فيه الفقير   الجوة كبيرة فيه بين األغنياء والفقراء،  الثروة، ووجود ف

الذين يركبون  األغنياء    يمنع نفسه من ممارسة الحقد والكراهية تجاه أولئك  أن   البؤس والفقر
، وال يؤدون حق السيارات الفارهة وتمأل صورهم الصحف والمجالت والقنوات التلفزيونية

 عليهم.الفقير الذي أوجبه هللا  

يمكن أن ينتهي األمر بالفقير  ـ االنحراف السلوكي واألخالقي، وانتشار الجريمة؛ حيث  6
لسرقة، أو وانتهاج ممارسات خاطئة، كالتسول، وا  إلى االنحراف واتباع سلوكيات سيئة؛

المخدرات  تجارة  أو  الالدعارة،  ومن  عالميً ،  األفراد  ا  معروف  مستوى  على  الجريمة  أن 
 بالعديد من العوامل ومنها الفقر، والبطالة، والكبت وغير ذلك.مرتبطة  

ـ الفقر له تأثير على الصحة النفسية، فالفقير بسبب ما هو فيه من الفقر والمعاناة    7
من   والقلق،يعاني  الدائم،  كالتوتر  النفسّية  واالضطرابات  السلبّية  والضيق،   المشاعر 

و  عنقد  واالكتئاب،  االكتئاب  إلى  ه  د تتفاقم حالة  يؤدي  الذي  مما  المجتمع  انعزاله عن 
 يعيش فيه بشكل كبير. 

التفكير في االنتحار أو اإلقدام عليه بسبب الفقدان التام للثقة في المستقبل وفي   ـ8
 . إمكانية تحسن األوضاع
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إلى 9 أدى  الفقيرة  الدول  منه  تعاني  الذي  فالفقر  الكبرى،  للدول  االقتصادية  "التبعية  ـ 
صادية للدول الغنية الكبيرة وقد أفرزت هذه التبعية االقتصادية تبعية سياسية  تبعيتها االقت

وثقافية، تمكنت خاللها الدول الكبرى من فرض برامجها االقتصادية واختياراتها الثقافية،  
التي كانت محصلتها حدوث تشوهات واضحة اقتصادية وفكرية لدى اإلنسان في الدول 

 ( 1) الفقيرة".

 من وسائل القرآن في عالج مشكلة الفقر:  المبحث األول: 

 . الدعوة إلى العمل والسعي في األرض لطلب الرزق 

والسعي في األرض من  الدعوة إلى العمل  الفقر  أهم وسائل القرآن الكريم في محاربة    من
، فالمتأمل في القرآن الكريم يجد أنه قد وردت فيه آيات كثيرة أجل التكسب وطلب الزرق 

فالعمل هو سالح   بالعمل، وتمدح العاملين، وتحث على السعي في طلب الرزق،تأمر  
بالعمل يؤدي اإلنسان رسالته اإلعمارية في اإلنسان األول لمحاربة الفقر، وجلب الثروة، و 

  هذه األرض، والعمل يتطابق مع دعوة القرآن إلى اإلعمار واإلصالح فيها، قال تعالى: 
 (. 61)هود: ﴾ أَنَشَأُكْم ِمْن اأَلْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَهاُهَو  ﴿

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن  ﴿  ومن اآليات التي تأمر بالعمل قوله تعالى: َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسرَيَى اَّللَّ
 (. 105)التوبة:  ﴾( 105نُتْم تـَْعَمُلوَن ) َوَسُُتَدُّوَن ِإىَل َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيـُنَـبِ ُئُكم ِبَا كُ 

فالعمل هو   وأمتكم،  لدنياكم وآخرتكم، ألنفسكم  اعملوا  الرسول  أيها  لهم  "وقل  والمعنى: 
مناط السعادة، ال االعتذار عن التقصير وال دعوى الجّد والتشمير، وسيرى هللا عملكم  

ف تراقبوه  أن  فيجب عليكم  أو شرا،  بمقاصدكم    يخيرا كان  أنه عليم  وتتذكروا  أعمالكم 
السر والعلن ويقف عند حدود شرعه، وسيراه    يونياتكم، فجدير بمن يؤمن به أن يتقيه ف

 

ن سعد بن عبد الرمحن آل سعود   ما بني العالمتني من مشكلة الفقر وسبل عالجها ف ضوء اإلسالم دراسة مقارنة للدكتور عبد الرمحن ب (1) 
 .175ص
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رسوله والمؤمنون ويزنونه بميزان اإليمان الذي يفرق بين اإلخالص والنفاق، وهم شهداء 
   (1) على الناس".

فَِإَذا  ﴿   الصالة طلبا للرزق؛ فقال تعالى:وجاء األمُر في القرآن باالنتشار في األرض بعد  
تـُْفلِ  َلَعلَُّكْم  اَّللََّ َكِثرياا  َواذُْكُروا  اَّللَِّ  َفْضِل  ِمْن  َوابـْتَـُغوا  اأَلْرِض  يف  فَانـَْتِشُروا  الصَّالُة    ﴾ ُحونَ ُقِضَيِت 

 (. 10)اجلمعة:

هذا   ﴾ا يف األرض فإذا قضيت الصالة فانتشرو ﴿   " قوله تعالى:  قال اإلمام القرطبي ـ رحمه هللا:
يقول: إذا فرغتم من الصالة (؛  2)املائدة:    ﴾ َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواْ ﴿  أمر إباحة، كقوله تعالى: 

أي من رزقه.   ﴾ َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ ﴿  فانتشروا في األرض للتجارة والتصرف في حوائجكم.
على باب المسجد فقال: اللهم وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف  

إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت 
   (2) خير الرازقين".

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ﴿  ا من مظاهر فضله على عباده فقال:وقد ذكر هللا ـ عز وجل ـ جانبً 
(، والذلول: السهلة 15)الملك:  ﴾( 15ُلوا ِمن ر ِْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر ) اأَلْرَض َذُلوالا فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَكُ 

المذللة المسخرة لما يراد منها من مشى عليها، أو غرس فيها، أو بناء فوقها..، والمعنى: 
األرض المتسعة األرجاء مذللة مسخرة    -بفضله ورحمته  -الذي جعل لكم  -سبحانه   -"هو 

اع بها عن طريق المشي عليها، أو البناء فوقها، أو غرس النبات لكم، لتتمكنوا من االنتف
فيها.. ومادام األمر كذلك فامشوا في جوانبها وأطرافها وفجاجها.. ملتمسين رزق ربكم  

  (3) فيها، وداوموا على ذلك". 

 

 . 20ص 11تفسري املراغي ج   (1) 
 .109ص  18اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج   (2) 
 .19ص  15التفسري الوسيط حملمد سيد طنطاوي ج   (3) 
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وبين لنا القرآن الكريم أن العمل لكسب العيش وتحصيل ما ال بد منه كان دأب أنبياء  
نبي حرفة هللا عليهم   يكونوا عالة على غيرهم؛ بل كان لكل  لم  الصالة والسالم، فهم 

يتكسب منها، ويكف بها نفسه عن مال غيره، وذلك لنعتبر بها ونتخذهم قدوة لنا في هذا 
ُْم لََيْأُكُلوَن  ﴿  األمر، قال تعالى: َلَك ِمْن اْلُمْرَسِلَي ِإالَّ ِإَّنَّ   ﴾ الطََّعاَم َوََيُْشوَن يف اأَلْسَواقِ َوما َأْرَسْلَنا قـَبـْ

 (. 20)الفرقان:

قال اإلمام القرطبي رحمه هللا: "هذه اآلية أصل في تناول األسباب وطلب المعاش بالتجارة  
   (1)والصناعة وغير ذلك".

بعض المهن والحرف التي امتهنها بعض األنبياء ـ عليهم السالم   الكريم  وحكى لنا القرآن
حـ  عليه السالمـ  كان نجارا، احترف النجارة حتى استطاع أن يصنع السفينة  ـ، فذكر أن نو 

َوُأوِحَي ِإىَل نُوح  أَنَُّه َلن  ﴿  التي نجا بها هو ومن آمن معه من الغرق، يقول هللا عز وجل:
َتِئْس ِبَا َكانُوْا يـَْفَعُلوَن )  اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَِْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا َوالَ  ( وَ 36يـُْؤِمَن ِمن قـَْوِمَك ِإالَّ َمن َقْد آَمَن َفاَل تـَبـْ

ُم مُّْغَرُقوَن )  ( َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمألٌ مِ ن قـَْوِمِه َسِخُروْا ِمْنُه قَاَل 37ُُتَاِطْبِِن يف الَِّذيَن ظََلُموْا ِإَّنَّ
( َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمن َيَْتِيِه َعَذاٌب ُُيْزِيِه َوَيَِلُّ َعَلْيِه  38ا َتْسَخُروَن )ِإن َتْسَخُروْا ِمنَّا فَِإًنَّ َنْسَخُر ِمنُكْم َكمَ 

 (. 39ـ   36)هود:  ﴾ (39َعَذاٌب مُِّقيٌم ) 

َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضالا  ﴿  وذكر أن داود عليه السالم كان حدادًا يقول هللا تبارك وتعالى: َوَلَقْد آتـَيـْ
ْر يف السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاِْلاا ِإّن ِ  10َأوِ ِب َمَعُه َوالطَّرْيَ َوأَلَنَّا َلُه اْْلَِديَد )اَي ِجَباُل   ( َأِن اْعَمْل َساِبَغات  َوَقدِ 

 (. 11،10)سبأ:  ﴾ (11ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي ) 

لُِتْحِصَنُكم مِ ن ِبَْ ﴿  ويقول عز وجل:  َعَة لَُبوس  لَُّكْم  أَنُتْم َشاِكُروَن ) َوَعلَّْمَناُه َصنـْ فـََهْل    ﴾ ( 80ِسُكْم 
 (. 80)األنبياء:

"هذه اآلية أصل في اتخاذ الصنائع واألسباب، وهو قول   قال اإلمام القرطبي ـ رحمه هللا:
للضعفاء،  إنما شرع  ذلك  بأن  القائلين  األغبياء  الجهلة  قول  ال  واأللباب،  العقول  أهل 

 

 .14ص  13اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج   (1) 
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فقد طعن في الكتاب والسنة، ونسب من    فالسبب سنة هللا في خلقه فمن طعن في ذلك
ذكرنا إلى الضعف وعدم المنة. وقد أخبر هللا تعالى عن نبيه داود ـ عليه السالم ـ أنه 
كان يصنع الدروع، وكان أيضا يصنع الخوص، وكان يأكل من عمل يده، وكان آدم 

يكف   فالصنعة  سقاء،  وقيل:  دباغا،  وطالوت  خياطا،  ولقمان  نجارا  ونوح  بها حراثا، 
  (1)اإلنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس".

وذكر لنا القرآن أن موسى ـ عليه السالم ـ اشتغل برعي الغنم فترة من الزمان مقابل نكاح  
َأن  قَاَل ِإّن ِ أُرِيُد َأْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَِتَّ َهاَتْيِ َعَلى  ﴿  إحدى بنات الرجل الصالح، يقول تعالى:

ِإن َشا  َعَلْيَك َسَتِجُدّن  َأْن َأُشقَّ  أُرِيُد  َفِمْن ِعنِدَك َوَما  َأْْتَْمَت َعْشراا  ِحَجج  فَِإْن  ََثَاّنَ  ِمَن  ََتُْجَرّن   ُ ء اَّللَّ
َا اأَلَجَلْيِ َقَضْيُت َفال ُعْدَواَن َعَليَّ َواَّللَُّ 27الصَّاِْلَِي )  َنَك َأَيَّ  َعَلى َما نـَُقوُل وَِكيٌل ( قَاَل َذِلَك بـَْيِِن َوبـَيـْ

 (. 28،27)القصص:  ﴾( 28)

َها َوَأُهشُّ ِِبَا َعَلى 17َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك اَي ُموَسى ) ﴿  ويقول عز وجل:  ( قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّأُ َعَليـْ
 (. 18،17)طه:  ﴾( 18َغَنِمي َوِلَ ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى ) 

عليه وسلم ـ الغنم كذلك فعن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ أن  وقد رعى نبينا ـ صلى هللا  
النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: "ما بعث هللا نبيا إال رعى الغنم"، فقال أصحابه: 

  (2)وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة".

محاربة  القرآن في    وقد نهج النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أيضا هذا المنهج الذي نهجه
 والسعي في األرض   العمل  القادرين على العمل أن يجتهدوا فيوذلك حين دعا    الفقر
  من التسول والسؤال.  بدالً 

 

 .321ص  11اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج   (1) 
( والقراريط: مجع قرياط وهو جزء من  2143، برقم )789ص  2أخرجه البخاري ف )صحيحه، كتاب اإلجارة، ابب رعي الغنم على قراريط ج  (2) 

 النقد، وقيل قراريط اسم موضع قرب جياد ِبكة. 
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فعن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: "والذي نفسي 
يأتي به يحمله على ظهره،   بيده، ألن يأخذ أحدكم حبله، فيذهب إلى الجبل، فيحتطب، ثم

فيبيعه فيأكل، خير له من أن يسأل الناس، وألن يأخذ ترابا فيجعله في فيه، خير له من  
   (1) أن يجعل في فيه ما حرم هللا عليه".

ـ رضي هللا عنه ـ "أن رجلين أتيا رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يسأالنه فقال   هوعن
"اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا فتبيعا" فذهبا فاحتطبا ثم جاءا فباعا فأصابا طعاما ثم  
ذهبا فاحتطبا أيضا فجاءا فلم يزال حتى ابتاعا ثوبين ثم ابتاعا حمارين فقاال قد بارك هللا 

  (2)ر رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم".لنا في أم

فعلى كل مسلم قادر على العمل أن يعمل وأن يجتهد في عمله فإنه بهذا العمل يعف 
لنفسه  نافًعا  إنساًنا  يعول، ويصبح  الحرام، ويسد حاجته وحاجة من  نفسه ويغنيها عن 

 ولمجتمعه غير مفتقر إلى معونة من أحٍد فرًدا كان أو مؤسسة أو حكومة. 

 ي: يلة الفقر فيما لأثر العمل واالكتساب في عالج مشكهذا ويتمثل 

 الحاجة إلى غيره. نالعمل ع  هتحقيق االكتفاء الذاتي؛ حيث يغنيـ 1

 .نلمحتاجي وا  الفقراء نالعامل المكتسب في مساعدة غيره م ـ إسهام2

في   وقوعال  كثيرة إلى   نٍ في أحيا   يؤدي  الفقر   إن  حيث   المكتسب؛  العامل  ـ استقامة سلوك3
بالعمل كالكسب   الفرد   فإذا اشتغل  ها من الجرائمغير و البغاء  و االغتصاب  و كالسرقة    مالحرا
 واستقام سلوكه.  مالحرا  نع   هعف نفس اللالح

 

 ملسند. (، وصححه الشيخ األرنؤوط ف تعليقه على ا7490، برقم )459ص 12حديث صحيح: أخرجه أمحد ف )مسنده ج (1) 
: رواه البزار، وفيه بشر بن حرب، وفيه  94ص  3(، قال اهليثمي ف جممع الزوائد ج 9507، برقم )298ص 16أخرجه البزار ف مسنده ج  (2) 

 كالم، وقد وثق. 
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ألن   رى األخالدول    ونة مع  ن ؛ بحيث تستغني عهاألمة فيما تحتاج إلياستقالل    ـ تحقيق4
 ( 1)المعونات إال بتنازالت تضر باألمة اإلسالمية في أغلب أحوالها.هذه الدول ال تقدم هذه  

 الثاني المبحث 

 التكافل االجتماعي  الدعوة إلى: في عالج مشكلة الفقرمن وسائل القرآن 

فقد دعا القرآن الكريم إلى التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع اإلسالمي؛ فأخبر سبحانه  
( أي: أن بعضهم يوالي بعًضا 71﴾ )التوبة: بـ ْعُضُهْم أ ْول ي اءُ بـ ْعضٍ والمؤمنات ﴿أن المؤمنين  

وال يبرأ بعضهم من بعض كما يبرؤون ممن خالفهم وشاقهم، ولكنهم يد واحدة في النصرة  
 ( 2)والمواالة، فهم أهل كلمة واحدة ال يفترقون.

البر وال بالتعاون فيما بينهم على  تقوى ال على اإلثم والعدوان، وأمر سبحانه المؤمنين 
  َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اأْلِْثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوا هللَا ِإنَّ هللَا َشِديدُ ﴿فقال عز وجل:  

 (. 2)المائدة: ﴾ اْلِعَقابِ 

م، والمحادثات بينهم  ونفى هللا ـ تبارك وتعالى ـ الخير عن كثير من نجوى الناس وكالمه
إال ما يتعلق بثالثة أمور تعود بالنفع على الجميع، على الكافل المتعاون وعلى المكفول 
المعان وهي: األمر بالصدقة والحث عليها، واألمر بالمعروف، واإلصالح بين الناس، 

اُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقة   الَّ َخرْيَ يف َكِثري  مِ ن َّنَّْوَ ﴿وكلها من أعظم مقاصد الدين، يقول عز وجل:   
  ﴾ (114ِظيماا )َأْو َمْعُروف  َأْو ِإْصاَلح  َبْيَ النَّاِس َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك ابـْتَـَغاء َمْرَضاِت اَّللَِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراا عَ 

 (.114)النساء: 

"فأنت ترى أن اآلية الكريمة قد أخرجت  يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي ـ رحمه هللا:
من التناجي المذموم ثالث خصال هي جماع الخير، وذلك ألن الصدقة التي يخرجها 

 

 بتصرف.  345ـ  243ص  1مشكلة الفقر وسبل عالجها للدكتور عبد الرمحن آل سعود ج  (1) 
 . 233ص 2ج  بن عبد الغفار الفارسيِّ لحسن بن أمحد ل احلجة للقراء السبعة  (2) 
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اإلنسان تكون سببا في تزكية ماله، وحسن ثوابه، ونشر المحبة والمودة بين الناس، وأما 
لفظ يعم كل كما يقول القرطبي    -المعروف وهو النوع الثاني من التناجي المحمود فهو

أعمال البر، واألمة التي يفشو فيها قول المعروف وفعله، تسودها السعادة، وتظلها المحبة  
والمودة والرحمة، وأما اإلصالح بين الناس فهو فريضة اجتماعية يقوم بها من صفت 
الناس  بين  القرآن على اإلصالح  إيمانهم، وقد حض  نفوسهم وقويت عزائمهم، ورسخ 

 ( 1)عات أم أفرادا ألن التخاصم والتنازع يؤدى إلى انتشار العداوات والمفاسد بين الناس".جماسواء أكانوا  

أن المسلمين فيما بينهم تربطهم رابطة قوية هي أجل وأعظم من رابطة ـ    ـ عز وجل  وبين
بينهم وإن اختلفت أنسابهم، وتنوعت أجناسهم،  النسب، وهي رابطة الدين الذي يجمع 

فاآلية الكريمة توضح أن المؤمنين إخوة في الدين    ﴾،ا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ِإمنََّ ﴿فقال عز وجل: 
والعقيدة، يجمعهم أصل واحد وهو اإليمان، كما يجمع اإلخوة أصل واحد وهو النسب، 
وكما ان أخوة النسب داعيٌة إلى التواصل والتراحم والتناصر في جلب الخير، ودفع الشر، 

تدعو إلى التعاطف والتصالح، وتستلزم التكافل والتكامل، كما فكذلك األخوة في الدين  
: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم  -صلى هللا عليه وسلم   - قال رسول هللا

  (2) كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى".

المسلمين فـ حقوق  تعظيم  في  الحديث صريح  على    "هذا  وحثهم  بعض،  على  بعضهم 
 ( 3)التراحم والمالطفة والتعاضد في غير إثم وال مكروه".

وأخبر النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن المؤمن مع إخوانه كالبنيان، ال يستقل بأمور دينه  
وال بأمور دنياه عنهم، وال يستطيع أن يقوم بمصالحه على الوجه المطلوب إال بالمعاونة، 
والمعاضدة بينه وبينهم، فإذا لم يحصل هذا وانشغل كل واحد بنفسه فإن ذلك مؤذن بتفكك 

 

 . 308،307ص 3التفسري الوسيط للدكتور حممد سيد طنطاوي ج  (1) 
، برقم  1999ص 4ج   ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم،  أخرجه مسلم ف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلدابحديث صحيح:  (2) 
(2586.) 
 . 139ص 16لم ج ما بني العالمتني من شرح النووي على صحيح مس (3) 
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لمجتمع، فعن أبي موسى األشعري ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا ـ صلى األسرة وا
 ( 1)هللا عليه وسلم ـ: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"، ثم شبك بين أصابعه". 

"تعاون المؤمنين بعضهم    قال اإلمام ابن بطال ـ رحمه هللا ـ في شرحه لهذا الحديث:
واآلخ الدنيا  أمور  في  األخالق، بعًضا  مكارم  من  وذلك  الحديث،  بهذا  إليه  مندوب  رة 

فينبغي للمؤمنين استعمال آدب نبيهم واالقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من  
الشفقة والنصيحة، وتشبيكه بيه أصابعه تأكيًدا لقوله وتمثيال لهم كيف يكونون فيما خولهم  

 (2) من ذلك".

محبة والتراحم والتوادد والتعاون، والتي صدرت ومثل هذه التوجيهات التي تحث على ال
عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ تدل داللة واضحة أنه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يريد من  

يكون مجتمعا متكافاًل  المسلم أن  المحبة واإلخاء ويغلب عليه   متوازنً المجتمع  ا تسوده 
 اإلخالص وحب الخير والوفاء.

االجتماعي عاماًل مهًما من العوامل التي شرعها القرآن لمحاربة الفقر التكافل  يعتبر  و 
المولد القوي للمشاعر الرقيقة، وباعث العواطف الكريمة، بين اإلنسان  حيث إنه بحق: "

فتراه   عليا، ومثل روحية قصوى،  أخالقية  تراحم وتواد ومعامالت  اإلنسان، من  وأخيه 
وكرامته، ومكانته االجتماعية أيضا، وفاء بحق يحرص على حياة أخيه، وحريته وثقافته 

و (3)"اإليمان إلى،  الوصول  مفتاح  و   هو  المجتمع  في  الفقر  نسبة  العدالة خفض  تحقيق 
حيث يشعر المسلم في ظل التكافل االجتماعي   ؛ا وجماعات أفرادً   بين ابنائه   االجتماعية

إلهية، فالمال   اعية، ومنحةٌ اجتم  وظيفةٌ   التي خولها هللا له إنما هي  الملكية الشخصيةبأن  
هللا عباد  والخلق  هللا،  لعاجزهم  مال  ويحسن  فقيرهم،  على  ويعطف  لضعيفهم،  فيرق   ،

 

(، ومسلم ف  5680، برقم )2242ص 5متفق عليه: أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب األدب، ابب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا ج (1) 
 (.2585، برقم )1999ص 4صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ج 

 .227ص 9شرح صحيح البخاري البن بطال ج  (2) 
 .23عالمتني من التكافل االجتماعي ف اإلسالم للدكتور عبد العال حممد عبد العال صما بني ال (3) 
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َوأَنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفَي ِفيِه  ﴿ومحتاجهم امتثااًل لقول هللا عز وجل في كتابه الكريم:  
 (. 7)الحديد:﴾ (7ََلُْم َأْجٌر َكِبرٌي )فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوأَنَفُقوا 

 عالج مشكلة الفقرمن وسائل القرآن في الثالث: المبحث 

 الحقوق المفروضة في المال 

 المطلب األول: فريضة الزكاة.

أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام، وهي قرينة الصالة في مواضع كثيرة من    الزكاةفإن  
َكع وا  َمَع وتعالى:    كتاب هللا عز وجل؛ يقول هللا تبارك ﴿َوَأِقيم وا  الَصاَلَة َوآت وا  الَزَكاَة َوار 

م وا  (، ويقول عز وجل:  43)البقرة:   (﴾43الَراِكِعيَن ) ﴿َوَأِقيم وا  الَصاَلَة َوآت وا  الَزَكاَة َوَما ت َقدِ 
وه  ِعنَد َّللَاِ ِإَن َّللَاَ ِبَما   ٍر َتِجد  (، 110)البقرة:  (﴾110َتع َمل وَن َبِصيٌر )أَلنف ِسك م مِ ن  َخي 

ا َحَسناا﴾ويقول سبحانه:   ضا وا َّللَاَ َقر  (، 20)المزمل:  ﴿َوَأِقيم وا الَصالَة َوآت وا الَزَكاَة َوَأق ِرض 
وقد شرع هللا ـ تبارك وتعالى ـ الزكاة لحكم عظيمة ومقاصد سامية، من هذه الحكم ما 

ـ في   ـ تبارك وتعالى  ِبَها﴾ قوله:  ذكره هللا  َوت َزكِ يِهم  ر ه م   ت َطهِ  َصَدَقةا  َواِلِهم   َأم  ِمن   ذ    ﴿خ 
(، فالزكاة فيها تطهير وتزكية، أما التطهير فهو عام يشمل المزكي، وآخذ 103)التوبة:  

المال، والمال الُمزكى عنه، والمجتمع بأسره، فهي تطهر المزكي من البخل والشح واألثرة 
ل يقول:  واألنانية، وتخلصه  تبارك وتعالى  َح لكرم والجود والسخاء وهللا  ش  ي وَق  ﴿َوَمن 

ِلح وَن﴾ َلِئَو ه م  ال م ف  ِسِه َفأ و  (، وتطهر آخذ الزكاة من الفقراء 16، التغابن:9)الحشر:  َنف 
والمساكين؛ حيث تطهر قلوبهم من الحقد على األغنياء، وحسدهم على ما آتاهم هللا من  

ر إذا ما علم أن له حظا في مال الغني قد فرضه هللا عليه، وأدى  فضله، وذلك ألن الفقي
الغني هذا الحق الواجب فإن الفقير حينئذ يتمنى زيادة أموال الغني، ويفرح بربحه في 

 تجارته، وال يتمنى زوال ماله، لعلمه أن حقه من الزكاة يزيد مع زيادة رأس مال الغني.
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ه، فالمال الذي لم تؤد زكاته مال هو مال وهي كذلك تطهر المال من أوساخه وأدناس
مشتمل على األوساخ واألدناس وال يطهره من أوساخه وأدناسه إال الزكاة إذا أخرجت، 
ولهذا يقول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها ال  

  (1)تحل لمحمد، وال آلل محمد"

هللا: رحمه  ـ  عياض  القاضي  للفضل   قال  ـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللُا  ـ  النبي  " وفى قول 
تنبغي آلل  الصدقة ال  إن  الصدقة  العمل على  الحديث حين سأاله  هذا  فى  والحارث 
محمد، دليل على أنها ال تحل لهم بوجه، وإن كانوا عاملين عليهما، كما لم تحل لهم إذا  

إنما هي أوساخ الناس ": يبين هذا، وأنها   كانوا محتاجين لها؛ إكرامًا لهم عنها، وقوله: "
   (2)تحريمها عليهم، وإنما سماها أوساخًا ألنها تطهير ألموالهم". يالعلة ف

والزكاة كذلك فيها تطهير للمجتمع بأسره تطهره من مشاكل الفقر واكتناز الثروات، وفشو  
قضى االقتصادية يُ   الطبقية، وزيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء، وكثير من المشكالت 

 عليها بهذه الشعيرة العظيمة. 

وأما التزكية فهي تزكي نفس المزكي وتزيد في إيمانه، حيث يقوى بإخراجها اإليمان؛ ألن  
مخرجها قد تغلب على نزعات الهوى، ومشتهيات النفس، ووساوس الشيطان، فأخرجها 

 الفضل والثواب. طاعة هلل، وثقة فيما عند هللا ـ عز وجل ـ من 

وهي تزكي المال أيضا، ألن المال الذي أخرجت زكاته مال ينمو وينزل هللا فيه البركة، 
َوَما أَنَفْقُتم مِ ن َشْيء  فـَُهَو  ﴿ا كما قال عز وجل:  ويخلف هللا ـ عز وجل ـ على مخرجه خيرً 

 . ( يعني هو خير من يعطي ويرزق 39)سبأ: (﴾39َوُهَو َخرْيُ الرَّازِِقَي )﴿أي يعطي خلفه،  ﴾ُُيِْلُفهُ 

 

 (. 1072، برقم )754ص 2حديث صحيح: أخرجه مسلم ف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب ترك استعمال آل النيب على الصدقة ج  (1) 
يح ُمْسل م  ل لق اض  ع ي اض ج   (2)   .629ص  3ش رُْح ص ح 
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وإذا كانت الزكاة كما ذكرنا فيها تطهير وتزكية، فإن إحدى المشكالت التي تقوم الزكاة 
الفقر، فإن الهدف األول من الزكاة كما نبه  بالقضاء عليها وتطهير المجتمع منها مشكلة  

اء الفقير حيث قال ـ عليه رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في حديث معاذ هو إغن 
إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن صلى هللا عليه وسلم ـ: "

يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن هللا 
قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن  

وقد بين تعالى أن    (1)". قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمهللا
الفقراء والمساكين هم أول من تصرف لهم الزكاة وذلك حين بين سبحانه مصارف الزكاة 

َها  ﴿  فقال: َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكِي َواْلَعاِمِلَي َعَليـْ َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوُِبُْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمَي َويف  ِإمنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم )   (. 60)التوبة: (﴾60َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضةا مِ َن اَّللَِّ َواَّللَّ

 ي: لة الفقر فيما يلى أثر الزكاة في عالج مشكلويتج 

قين لها من  الزكاة تصل إلى جميع المستح   نأل  كفاية الحاجات البشرية األساسية؛ـ  1 
وتقيهم ذل   مةالحياة الكري  همل  ن الكفاية التي تؤم  لهمفتحقق    وغيرهم  نمساكيوال  الفقراء

 السؤال. 

؛ ألن القوي المكتسب ال حظ له في الزكاة، بل ُفرض ى العمل المنتجل التشجيع عـ  2
آخذها   تدعو  والزكاة  الرزق،  والتماس  العمل  وإثبات عليه  والمثابرة  والجد  للعمل  أيًضا 

وجوده في الحياة عضًوا فاعاًل يعطي للمجتمع إن كان قادًرا؛ ألنه يشعر حينما يأخذ  
 الزكاة بضرورة أن يعمل وينتج ليستغني بنفسه ويحقق عائدة لمجتمعه. 

 

(، وابب أخذ الصدقة من األغنياء  1331، برقم )505ص 2جه البخاري ف صحيحه )كتاب الزكاة، ابب وجوب الزكاة ج متفق عليه: أخر  (1) 
  1(، ومسلم ف صحيحه، كتاب اإلْيان، ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم ج 1425، برقم ) 544ص 2وترد ف الفقراء حيث كانوا ج 

 (. 19، برقم )50ص
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ـ تكافؤ الفرص في امتالك وسائل اإلنتاج، ألن من أهداف مال الزكاة أن يصل بالفقير 3
بتمليكه مااًل  إ الفقر، وذلك  دائرة  للخروج من  يؤهله  للكسب  لى امتالك مصدر مستقل 

 ( 1) يستثمره ويكفى به نفسه وينفع مجتمعه.

 ء االسيما الفقر   رادهبالخير على كل أف  يعود   إقامة الزكاة في المجتمع اإلسالميـ أن  4
ده الذي ال يهتم أفر المجتمع اف  وذلك بوقاية هذا المجتمع من البالء والمحن واألمراض، 

صلى هللا عليه  زكاة أموالهم يعاقبه هللا ـ عز وجل ـ بالقحط والمجاعات كما قال ـ  اج  ر بإخ
 . أي القحط والمجاعة؛ (2) "هللا بالسنين  ابتالهملزكاة إال ا ما منع قوم": ـ وسلم

 المطلب الثاني: اإلنفاق على األقارب وكفالتهم. 

القرآن لعالج الفقر ومحاربته إنفاق األغنياء على أقاربهم الفقراء من الوسائل التي شرعها  
وكفالتهم، حيث أكدت آيات القرآن الكريم على حق ذوي القربي، وأمرت ببرهم وصلتهم  
 واإلحسان إليهم، ومن صنوف هذا البر اإلنفاق عليهم عند فقرهم وحاجتهم، يقول تعالى:

َهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن ًِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة  لَّْيَس اْلِبَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجو ﴿
  (، ومعنى 177)البقرة:      ﴾َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِ َي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكيَ 

أعطى المال مع حبه له األصناف اآلتية  "و : أي      ﴾...   َماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرََب َوآَتى الْ ﴿
ذوو القربي المحتاجون، وهم أحق الناس   من ذوى الحاجة، رحمة بهم وشفقة عليهم وهم:

يألم   لفاقة ذوى رحمه وعدمهم أشد مما  يألم  بالبر، إذ المركوز في الفطرة أن اإلنسان 
يرى أن هوانه بهوانهم وعزه بعزهم، فمن قطع رحمه وامتنع عن مساعدتهم، لغيرهم، فهو 

 (3)".وهم بائسون وهو في نعمة من هللا وفضل، فقد بعد عن الدين والفطرة

 

 بتصرف.  298ـ  296ص  1ل عالجها للدكتور عبد الرمحن آل سعود ج مشكلة الفقر وسب (1) 
 : "رجاله ثقات". 66ص  3(، وقال اهليثمي ف جممع الزوائد ج 4577، برقم )26ص 5أخرجه الطرباين ف األوسط ج  (2) 
 . 56ص  3تفسري املراغي ج  (3) 
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ما يسمى بعمودي النسب وهم    وقد قسم جمهور العلماء األقارب إلى قسمين: أحدهما:
 لهم عند شرطين: فالنفقة تجب ، باء وإن علوا واألوالد وإن نزلوااآل

ا أوال يملك ما يكفيه وال يقدر على ا ال يملك شيئً األول: أن يكون المنَفق عليه منهم فقيرً 
 .ا عنده ما يكفيه ويفضل عن قوته وقوت زوجته الثاني: أن يكون المنفِّق غنيً ، التكسب 

الثاني:  وأما   المذكورين ويشترط لوجوب فهم  القسم  النسب  بقية األقارب غير عمودي 
نفاق عليهم زيادة على الشرطين السابقين شرط ثالث وهو أن يكون المنفِّق وارثًا للمنَفق اإل

 عليه، أي يمكن أن يرثه. 

وذهب اإلمام أبو حنيفة ـ رحمه هللا ـ إلى وجوب اإلنفاق على كل ذي رحم محرم ذكرا 
َذا اْلُقْربى   ، مستداًل بقوله تعالى: "َفآتِّ (1)كان أو أنثى إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب 

" )الروم: بِّيلِّ  (.38َحقَُّه َواْلمِّْسكِّيَن َواْبَن السَّ

السابقة: لآلية  تفسيره  عند  ـ  هللا  رحمه  ـ  المراغي  اإلمام  "  يقول  أيها   والمعنى:  أعط 
الرسول ومن تبعك من المؤمنين: األقارب الفقراء جزًءا من مالك صلة للرحم، وبرا بهم  

كى عن أبى حنيفة أنه استدل بهذه اآلية على وجوب ثم حُ   ألنهم أحق الناس بالشفقة ومن
 (2) ".رحم محرم ذكرا كان أو أنثى إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب  يالنفقة على كل ذ 

فينبغي على الغني القادر أن يبادر باإلنفاق على الفقراء من أقاربه وذوي رحمه غير 
القادرين على الكسب، فهم أولى الناس بإنفاقه وبره وإحسانه، ال سيما أن العالئق بينهم  

 أقوى، والروابط بينهم أوثق، وباعث التعاطف والتراحم فيما بينهم أشد من غيرهم.  

 

 

 .155ـ 140ص 10الزحيلي ج يُنظر تفاصيل هذه املسألة ف كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة   (1) 
 . 51ص  21تفسري املراغي ج  (2) 
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 ارات: المطلب الثالث: الكف

من الحلول التي شرعها القرآن الكريم أيًضا لمواجهة الفقر ومحاربته الكفارات، والكفارات 
، وقد يكون  (1)جمع كفارة وهي كما عرفها الفقهاء: "جزاٌء مقدٌر في الشرع لمحو الذنب"

، "وتعتبر الكفارات بعض الواجبات   أو تركر من المحظورات  محظو هذا الذنب ارتكاب  
قراء مورًدا عظيًما يدرأ عنهم بعض الحاجة، وبالنسبة لألغنياء صدقات مالية  بالنسبة للف

تطهرهم وتزكيهم من درن المخالفة التي ارتكبوها وآيات صدق على حسن التوبة واإلنابة  
 (2)إلى هللا عز وجل".

 :تالكفاراومن هذه  

كأن يقول: )وهللا   ،عليهولم يوفِّ بما حلف  وحنث فيه  ن حلف يمينًا  فم  كفارة اليمين:ـ  1
ودليل وجبت عليه الكفارة،  ،ألفعلن كذا( مصممًا وعاقدًا عليه قلبه، ولم يفعل ذلك الفعل

ُ اأَلَْيَاَن َفَكفَّارَتُُه ِإطْ ذلك قوله تعالى:   ُ ًِبللَّْغِو يف َأَْيَاِنُكْم َوَلِكن يـَُؤاِخذُُكم ِبَا َعقَّدُّتُّ َعاُم  ﴿اَل يـَُؤاِخذُُكُم اَّلل 
م   َشَرِة َمَساِكَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُُتُْم َأْو ََتْرِيُر َرقـََبة  َفَمن ِلَّْ َيَِْد َفصِ عَ  َياُم َثالَثَِة َأايَّ

َلكُ   ُ اَّلل   ُ يـَُبيِ  َأَْيَاَنُكْم َكَذِلَك  َواْحَفُظوْا  َحَلْفُتْم  ِإَذا  َأَْيَاِنُكْم  َتْشُكُرون) َذِلَك َكفَّارَُة  َلَعلَُّكْم  آاَيتِِه   َ(﴾ 89ْم 
 (. 89:المائدة)

في التكفير عنه بين أن  الحانث في يمينه  وقد خير هللا ـ تبارك وتعالى ـ في اآلية الكريمة  
يعتق رقبة، فإن عجز عن هذه األمور  بإطعام عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو  يكفر 

 الثالثة صام ثالثة أيام متتابعات أو متفرقات.

هذا ويلحق باليمين النذر، فالمسلم إذا نذر هلل تبارك وتعالى نذًرا ولم يستطع الوفاء به  
 ( 3)ن". كفارة النذر كفارة اليمي  فكفارة هذا النذر كفارة يمين كمال قالـ  صلى هللا عليه وسلم: "

 

 . 148ص 3معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية للدكتور حممود عبد الرمحن ج  (1) 
 . 144ما بني العالمتني من التكافل االجتماعي للدكتور عبد العال أمحد عبد العال ص (2) 
 (. 1645، برقم )1265ص  3حديث صحيح: أخرجه مسلم ف صحيحه، كتاب النذر، ابب ف كفارة النذر ج  (3) 
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أَيُـَّها الَِّذيَن  ﴿اَي  أو قتل المحرم للصيد في الحرم وفي غيره:    ،كفارة قتل الصيد في الحرمـ  2
ا َفَجَزاء مِ ْثُل َما قـََتَل ِمَن النـَّ  َعِم ََيُْكُم بِِه َذَوا  آَمُنوْا اَل تـَْقتـُُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قـَتَـَلُه ِمنُكم مُّتَـَعمِ دا

ُ  َعْدل  مِ نُكْم َهْدايا ًَبِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكَي َأو َعدْ  ُل َذِلَك ِصَياماا ل َِيُذوَق َوًَبَل َأْمرِِه َعَفا اَّلل 
( ُ َعزِيٌز ُذو انِْتَقام  ُ ِمْنُه َواَّلل   (. 95:المائدة)  (﴾95َعمَّا َسَلف َوَمْن َعاَد فـََينَتِقُم اَّلل 

في حال  أو  الحرم  في  الصيد  الكريمة عن  اآلية  هذه  وتعالى في  تبارك  نهى هللا  فقد 
ا َفَجَزاء مِ ْثُل َما قـََتَل ِمَن    فقال:كفارة من فعل ذلك  ّين  ثم ب،  (1) اإلحرام ﴿َوَمن قـَتَـَلُه ِمنُكم مُّتَـَعمِ دا

"  ﴾...اآليةالنـََّعمِ  ومن قتل منكم الصيد وهو بهذه الصفة فعليه جزاء من النعم  والمعنى: 
لمماثل  مماثل الصيد المقتول ومقارب له في الخلقة والمنظر، أو في القيمة، وهذا الجزاء ا

للصيد المقتول يحكم به رجالن منكم تتوافر فيهما العدالة والخبرة حتى يكون حكمهما 
 ﴾ َهْدايا ًبِلَغ اْلَكْعَبةِ ﴿أقرب إلى الحق والصواب، ويكون هذا الجزاء الواجب على قاتل الصيد  

: يصل إلى الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه، أو يكون على قاتل الصيد يأ
َرٌة هي َطعاُم َمساكِّيَن بأن يطعمهم من غالب قوت البلد ما يساوى قيمة هذا الجزاء َكفَّا

المماثل للصيد المقتول بحيث يعطى لكل مسكين نصف صاغ من بر أو صاعا من 
غيره، أو يكون عليه ما يعادل هذا الطعام صياما، بأن يصوم عن طعام كل مسكين  

وإذا لم يجد للصيد المقتول ،  يوما كاماليوما، وما قل عن طعام المسكين يصوم عنه  
مماثال كالعصفور وما يشبهه فعليه قيمته، يشترى بها طعاما لكل مسكين مد، أو يصوم  

وبهذا نرى أن المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاء من النعم مماثل للصيد ،  عن كل مد يوما
عاما، أو عليه ما يعادل المقتول في الخلقة والمنظر أو عليه ما يساوى قيمة هذا الجزاء ط

 (2)."هذا الطعام صياما

﴿َفَمْن َْتَتََّع ًِبْلُعْمَرِة ِإىَل اْلَْجِ  َفَما اْستَـْيَسَر  ـ كفارة التمتع في الحج، وفيها يقول هللا عز وجل:  3
فمن أتم العمرة وتحلل وبقي متمتعا إلى زمن الحج ليحج  ( أي: "196)البقرة:    ِمَن اَْلَْدِي﴾ 

 

 .  418ص  1حمرمون أو ف احلرم. ينظر حبر العلوم ج قال اإلمام السمرقندي ـ رمحه هللا: و أ نـُْتْم ُحُرٌم يعين: وأنتم حمرمون ويقال: وأنتم  (1) 
 . 296ص 4التفسري الوسيط للدكتور حممد سيد طنطاوي ج  (2) 
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من مكة فعليه دم، ألنه أحرم بالحج من غير الميقات، فإن لم يجد ذلك صام ثالثة أيام  
 ( 1) ."في أيام اإلحرام بالحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده إال إذا كان مسكنه ووراء الميقات 

راته فقال لها أنت على كظهر أمي، يعني  ، فعلى الرجل إذا ظاهر من أمكفارة الظهارـ  4
في التحريم، ثم أراد العود تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فإن لم يجد فيصوم شهرين  
متتابعين من قبل التماس، فإن لم يستطع الصيام ينتقل إلى اإلطعام فيطعم ستين مسكينا،  

تعالى:   ِمسْ يقول  ِستِ َي  فَِإْطَعاُم  َيْسَتِطْع  ِلَّْ  اَّللَِّ  ﴿َفَمن  ُحُدوُد  َوتِْلَك  َوَرُسوِلِه  ًِبَّللَِّ  لِتـُْؤِمُنوا  َذِلَك  ِكيناا 
 (.4:المجادلة) َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

من  كفارة  هذا وهناك كفارات أخرى ليست مذكورة في القرآن وإنما هي مذكورة في السنة ك
فعليه القضاء والكفارة، وهي أن يعتق رقبة    مختارا،  مدااع  أفطر في نهار رمضان بجماع

أبي هريرة  فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا، فعن   
، فقال: هلكت، يا ـ    صلى هللا عليه وسلمـ  قال: جاء رجل إلى النبي  ـ    رضي هللا عنهـ  

هل تجد ما "، قال:  قال: وقعت على امرأتي في رمضان  "وما أهلكك؟" رسول هللا، قال:  
قال: ال، قال:   "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"قال: ال، قال:    "تعتق رقبة؟

صلى هللا عليه  ـ تي النبي قال: ال، قال: ثم جلس، فأُ  "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟"
قال: أفقر منا؟ فما بين البتيها أهل بيت أحوج   "تصدق بهذا"بعرق فيه تمر، فقال:  ـ  وسلم  

اذهب فأطعمه "حتى بدت أنيابه، ثم قال:    ـ  صلى هللا عليه وسلمـ  إليه منا، فضحك النبي  
 ( 2)".أهلك

 

 .95ص  2ما بني العالمتني من تفسري املراغي ج  (1) 
،  684ص 2متفق عليه: أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب الصوم، ابب إذا جامع ف رمضان ومل يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ج  (2) 

(، ومسلم ف صحيحه، كتاب الصيام، ابب تغليظ حترمي اجلماع ف َنار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكربى فيه وبياَنا،  1834برقم )
 (، واللفظ له. 1111، برقم )781ص 2وأَنا جتب على املوسر واملعسر وتثبت ف ذمة املعسر حىت يستطيع ج 

 . 219ص 3املنسوج من نسائج اخلوص، وكل شيء مضفور فهو عرق. النهاية ف غريب احلديث واألثر البن األثري ج والعرق: هو الزبيل )القفة( 
 . 333ص 2ومعىن: )فما بني البتيها( مها احلراتن واملدينة بني حرتني واحلرة األرض امللبسة حجارة سوداء. غريب احلديث البن اجلوزي ج 
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أو  والمساكين  الفقراء  إطعام  الذنوب  من  كثير  كفارة  جعل  قد  اإلسالم  أن  نرى  وهكذا 
وجبر للخلل االجتماعي الذي قد يكون كسوتهم وفي ذلك نفع لهم وسد للحاجة الطارئة،  

 (1) بعد جمع الزكاة أو لعدم علم ولي األمر بحال أولئك الفقراء.

 المطلب الرابع: الفدية

فمن رحمة هللا تبارك وتعالى بعباده أن شرع لهم عند التقصير في عبادتهم وأعمالهم ما 
فدية وهي كما عرفها يجبر لهم النقص الحاصل بهذا التقصير، ولذلك صور كثيرة منها ال

 (2)."البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليهالشريف الجرجاني: "

ومن صور الفدية التي شرعها القرآن الفدية لمن عجز عن الصيام عجًزا دائًما كالشيخ  
الفاني والمرأة العجوز والمريض مرًضا ال ُيرجى برؤه فقد أباح لهم القرآن الفطر وأوجب 

﴿َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه  لفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرونه، يقول تعالى:  عليهم ا
 (. 185)البقرة: ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكي ﴾

ليست بمنسوخة   ﴿َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكي ﴾ "قال ابن عباسـ  رضي هللا عنهما:  
الكبير   الشيخ  يوم  هو  كل  مكان  فيطعمان  يصوما  أن  يستطيعان  ال  الكبيرة  والمرأة 

 ( 3) ".مسكينا

الفدية عند حلق الشعر   الفدية أيًضا  ََتِْلُقوا  ، يقول تعالى:  في اإلحرامومن صور  ﴿َوال 
ُلَغ اَْلَْدُي َمَِلَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاا َأْو ِبِه َأذاى مِ ن رَّأْ و ُرؤُ  ِسِه َفِفْديٌَة مِ ن ِصَيام  َأْو َصَدَقة   َسُكْم َحَّتَّ يـَبـْ

﴾  (. 196)البقرة:  َأْو ُنُسك 

 

 . 145،144دكتور عبد العال أمحد عبد العال صالتكافل االجتماعي ف اإلسالم لل (1) 
 .165التعريفات ص (2) 
أًيما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أًيم أخر  ﴿أخرجه البخاري ف صحيحه، كاب التفسري، سورة البقرة، ابب قوله   (3) 

 (. 4235)، برقم 1638ص  4وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا" ج 
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عدم جواز الحلق قبل بلوغ الهدى محله، إال فقد بين هللا ـ عز وجل ـ في اآلية الكريمة: "
ا أو به جروح ونحوها فإنه يحلق وعليه أن يصوم ثالثة أيام أو يذبح شاة لمن كان مريًض 

 (1)".أو يتصدق على ستة مساكين

زمن   ـ صلى هللا عليه وسلمـ : أتى علي النبي قال ـ رضي هللا عنه ـ عن كعب بن عجرة
فاحلق : "قلت نعم قال  "،أيؤذيك هوام رأسك: "الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال

 (2)".وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة

إطعام    التقصير في بعض العبادات أو األعمالالفدية عند  قد جعل  كما نرى  اإلسالم  ف
 لحاجتهم وإغناء لهم عن السؤال. لهم وسدٌ  الفقراء والمساكين وفي ذلك نفعٌ 

 المطلب الخامس: النذر.

" الفقهاء:  يقول المرء: هلل   كأن  (3)"التزام قربة غير الزمة بأصل الشرعالنذر كما عرفه 
 أن أتصدق بمبلغ كذا، أو إن شفى هللا مريضي فعلي صيام ثالثة أيام ونحو ذلك. عليَّ 

َ يـَْعَلُمُه  واألصل في مشروعية النذر قوله تعالى:  ﴿َوَما أَنَفْقُتم مِ ن نَـَّفَقة  َأْو َنَذْرُُّت مِ ن نَّْذر  فَِإنَّ اَّللَّ
 (. 270)البقرة:  (﴾270َوَما لِلظَّاِلِمَي ِمْن أَنَصار  ) 

﴿ْثَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا ًِبْلبَـْيِت د أمر هللا عز وجل بالوفاء بالنذر فقال: وق
 والخير. وليوفوا ما نذروه من أعمال البر(، والمعنى: 30)الحج:  اْلَعِتيِق﴾

 

 بتصرف.  95ص  2ما بني العالمتني من تفسري املراغي ج  (1) 
(، واللفظ له، ومسلم ف  3954، برقم )1534ص  4متفق عليه: أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب املغازي، ابب غزوة احلديبية ج  (2) 

 (. 1201، برقم )861ص 2يان قدرها ج صحيحه، كتاب احلج، ابب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية حللقه، وب 
 .284ص  8كفاية النبيه ف شرح التنبيه البن الرفعة ج  (3) 
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األَبـَْراَر َيْشَربُوَن ِمن َكْأس   ﴿ِإنَّ  وقد جعل هللا عز وجل من صفات األبرار الوفاء بالنذر فقال:  
ُروََّنَا تـَْفِجرياا )5َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوراا ) ناا َيْشَرُب ِِبَا ِعَباُد اَّللَِّ يـَُفجِ  ( يُوُفوَن ًِبلنَّْذِر َوَُيَاُفوَن يـَْوماا َكاَن  6( َعيـْ

 (. 7ـ5)اإلنسان:   ﴾( 7َشرُُّه ُمْسَتِطرياا ) 

يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، ومن أوفى بما أوجبه على نفسه "  :﴿يُوُفوَن ًِبلنَّْذِر﴾ومعنى  
 ( 1)."فهو على الوفاء بما أوجبه هللا عليه أولى

وثناء هللا ـ عز وجل ـ على األبرار في اآليات الكريمة بالوفاء بالنذر إنما هو في نذر 
عليه وسلم: الطاعة أما نذر المعصية فال يلزم الوفاء به بل يحرم كما قال ـ صلى هللا  

 (2)"من نذر أن يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال يعصه"

أنه إذا ما نذر المسلم نذًرا مالًيا في وجه   ويبرز دور النذر في عالج مشكلة الفقر في:
من وجوه الطاعة فإما أن يستطيع الوفاء به أو ال، فإن استطاع الوفاء به كان للفقراء 

الوفاء به أو نذر في معصية كان عليه كفارة يمين، وكان  فيه نصيب، وإذا لم يستطع  
للفقراء أيًضا فيه نصيب، هذا باإلضافة إلى ما يخلقه النذر حال أدائه عند القدرة على 
المفعم   الجو  بالنذر من  الوفاء  القدرة على  أدائها عند عدم  الكفارة حال  أو  به،  الوفاء 

دي بدوره إلى توطيد العالقة بين أفراد المجتمع بالحب واالحترام بين الناذر والفقير؛ مما يؤ 
 حتى يكون مجتمًعا متماسًكا متراحًما كما أراده هللا رب العالمين. 

  عالج مشكلة الفقرفي  الكريم من وسائل القرآنالرابع: المبحث 

 النفقات التطوعية في األموال

 المطلب األول: صدقة التطوع

 

 .164ص  29تفسري املراغي ج  (1) 
 (. 6318حديث صحيح: أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب األْيان والنذور، ابب النذر ف الطاعة برقم ) (2) 
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لم يكتف   محاربة الفقر والقضاء عليهلقرآن الكريم في تشريعاته التي شرعها من أجل  فا
الفقراء تصبتشريع الزكاة والدعوة إليها فحسب، بل دعا كذلك إلى اإلنفاق وال دق على 

 ، وذلك ما يسمى بصدقة التطوع. رالبالخير و والمحتاجين، وبذل المال في وجوه 

َدَقُة: ما يخرجه اإلنسان من ماله على وجه  :يقول الراغب األصفهاني ـ رحمه هللا "والصَّ
 ( 1) القربة كالّزكاة، لكن الصّدقة في األصل تقال للمتطّوع به، والّزكاة للواجب".

والصدقة مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي تجعل المجتمع المسلم كاألسرة الواحدة، 
العا فيه على  القادر  الضعيف، ويعطف  فيه  القوي  إلى يرحم  فيه  الغني  ويحسن  جز، 

األلفة والمحبة والمودة بين أبناء المجتمع،   تنشر، والصدقة شأنها شأن الزكاة "المعسر
وذلك ألن الفقير عندما يشعر بحرص الغني عليه، وأن الغني يعطيه شيئا من ماله من  
  أجل أن يواسيه في حاجته وفقره عند ذلك يطمئن قلب هذا المسكين، ويشعر بسعادة ال 

يعلمها إال هللا، كما أن الغني عندما يعطي المسكين يشعر بحالوة الصدقة، ولذة اإلحسان، 
المعاد  ـ في زاد  ـ رحمه هللا  القيم  ابن  انشراح   (2)وقد ذكر  الكرم والجود من أسباب  أن 

    (3) الصدر".

وبين في ،  وقد أفاض القرآن الكريم باآليات الكثيرة التي تدعو إلى الصدقة وتحض عليها
أكثر من موضع أن الصدقة من صفات المؤمنين المتقين المحسنين، وجاء األمر باإلنفاق 
في آيات القرآن الكريم مصحوبا في أغلب صوره بوعد هللا ـ عز وجل ـ للمنفقين بالفالح، 

 واألجر العظيم، والثواب الجزيل، والعوض الجميل. 

 

 .480املفردات ف غريب القرآن ص (1) 
 . 24ص 2ف هدي خري العباد البن القيم ج زاد املعاد  (2) 
عاملية الزكاة  ما بني العالمتني من أثر الزكاة والصدقة ف الوقاية من اجلرْية للدكتورة فاطمة الزهراء نسيسة )حبث مقدم ف املؤمتر الدويل اخلامس  (3) 
 (.61ص
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ويزيُد الماَل الذي   ولو كانت قليلة،  ك فيهاويبارُ   الصدقة  ُيضاعُف ثوابَ وأخبر سبحانه أنه  
منه وجل:ُأخرَجْت  عز  يقول  أَثِيم     ،  َيُِبُّ ُكلَّ َكفَّار   اَل   ُ َواَّللَّ الصََّدقَاِت  َويـُْرِب  اْلرِ ًَب   ُ اَّللَّ ﴿ََيَْحُق 

 (. 276)البقرة:   (﴾276)

ن تصدق بعدل م : "صلى هللا عليه وسلمـ  قال رسول هللا    ـ رضي هللا عنه ـعن أبي هريرة  
يربيها  ثم  بيمينه  يتقبلها  فإن هللا  الطيب  إال  إلى هللا  يصعد  وال  من كسب طيب  تمرة 

 ( 1)".لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

كما أخبر عز وجل أن العبد ال ينفق شيئا صغيًرا كان أو كبيًرا كما ُيشعر بذلك التنكير 
عياله، أو ارك وتعالى ـ عليه صحة في بدنه، أو بركة في في قوله شيئا إال أخلف هللا ـ تب

 (. 39)سبأ:  (﴾ 39﴿َوَما أَنَفْقُتم مِ ن َشْيء  فـَُهَو ُُيِْلُفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّازِِقَي ) سعة رزقه وماله، يقول تعالى:

ما من يوم  : "قالـ  صلى هللا عليه و سلم  ـ  أن النبي  ـ    رضي هللا عنه  ـ  عن أبي هريرة
ا ويقول اآلخر اللهم  ا خلفً يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما اللهم أعط منفقً 

 (2)".اا تلفً أعط ممسكً 

هذا "وليس ألحد أن يظن أن دعوة القرآن إلى اإلنفاق والصدقات تضر وال تنقع حيث 
يأخذها إنها تخلق طبقة من العاطلين وتشجع على التسول الذي يعد آفة المجتمعات وقد  

... وذلك ألن القرآن كما دعا إلى الصدقة فقد دعا كذلك إلى العمل   (3) من ال يستحق"

 

(، وقوله جل  4)املعارج : ﴿تـ ْعرُُج اْلم الئ ك ُة و الرُّوُح إ ل ْيه ﴾ متفق عليه: أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل (1) 
ومسلم ف صحيحه، كتاب لزكاة، ابب قبول الصدقة (، 6993، برقم )2702ص 2( ج10)فاطر: ﴿إ ل ْيه  ي ْصع ُد اْلك ل ُم الطَّيِّ ُب﴾ذكره

 (.1014، برقم )702ص 2من الكسب الطيب وتربيتها ج
بوزن أو بقيمة، )طيب( حالل، )يتقبلها بيمينه( هو كناية عن حسن القبول وسرعته، )يربيها( ينميها ويضاعف أجرها، )لصاحبها( ومعىن: )بعدل( 

 الذي أنفقها، )فلوه( مهره، وهو الصغري من اخليل، )مثل اجلبل( يصبح ثواهبا كثواب من تصدق ِبقدار اجلبل من املال. 
حْلُْسىن  )5﴿ف أ مَّا م ن أ ْعط ى و اتَـّق ى )حيحه، كتاب الزكاة، ابب قول هللا تعاىل: متفق عليه: أخرجه البخاري ف ص (2)  رُُه  6( و ص دَّق  اب  ( ف س نـُي سِّ 

حْلُْسىن  )8( و أ مَّا م ن َب  ل  و اْستـ ْغىن  )7ل ْلُيْسر ى ) رُُه ل ْلُعْسر ى= =)9( و ك ذَّب  اب   2أعط منفق مال خلفا( ج (، )اللهم10 - 5)الليل  (﴾10( ف س نـُي سِّ 
 (. 1010، برقم )700ص 2(، ومسلم ف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب ف املنفق واملمسك ج 1374، برقم )522ص
 . 153التكافل االجتماعي ف اإلسالم للدكتور عبد العال حممد عبد العال ص (3) 
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واالكتساب في آيات كثيرة، ومدح العاملين، وحث على السعي في األرض لطلب الرزق، 
يَن  ِللأُفقََراء  ﴿   كما أمر القرآن كذلك الفقراء بالتعفف وأثنى على المتعففين فقال ـ عز وجل: ِ اَّله

َأغأِنَياء ِمَن التهَعفُِّف تَ  ُبُُم الأَجاِهُل  س َ ِض َُيأ ًب  ِِف اَْلرأ تَِطيُعوَن ََضأ ِ ََل يَس أ واأ ِِف َسِبيِل اَّلله ميَاُُهأ ََل  ُأحِْصُ رِفُهُم ِبس ِ عأ

َ ِبِه عَِلي  )  نه اَّلله
ِ
ٍ فَا لأَحاف ا َوَما تُنِفُقواأ ِمنأ َخريأ

ِ
أَلُوَن النهاَس ا (، "كما أمر اإلسالم 273البقرة:  )  (﴾273يَسأ

 يستحقها، فمن  لمتصدق أن يتحرى جيدًا عندما يخرج صدقته، حتى ال تقع بيد من الا
الواجب على المتصدق أن يبحث عن الفقراء الذين يسترون فقرهم تعففا وصيانة لماء 

الد  كانت  وقد  استعالء،  أو  إيذاء  دون  يسألوا  أن  غير  من  يعطيهم  وأن  ولة وجوههم، 
ذوي  أسماء  تقيد  الدواوين  الخطاب  بن  عمر  أنشأ  منذ  اإلسالم  صدر  في  اإلسالمية 
العاهات والمحتاجين الذين يستحقون نفقتهم من بيت المال، وكان يعطي كل واحد على 
قدر حاجته وكفايته، فينبغي على الدولة في وقتنا الحاضر أن تنهج هذا النهج الذي  

توجيه األغنياء والمتصدقين إلى جمع هذه الصدقات    انتهجه األوائل، وأن تعمل على
واالنتفاع بها في إنشاء المالجئ والمؤسسات وإقامة المصانع وبيوت األعمال المختلفة 
التي تتسع لهذا العدد الكبير من المتسولين، وتعلمهم الحرف المناسبة ألحوالهم، واستغالل 

العظيم، ومن ال يقدر إطالقا من هؤالء هذه الطاقة فيما يعود عليهم وعلى بالدهم بالخير  
البؤساء على مزاولة عمل منتج يبرون به أنفسه وأوالدهم فلتكن لهم مطاعم خاصة أو  
جماعات متطوعة توصل إليهم القدر الكافي لحاجتهم وحمايتهم من التشرد والفاقة، ويكون 

أن في تنظيم  ذلك تحت إشراف الجهات المختصة في الدولة بمثل هذه األعمال، وال شك  
اإلحسان وطمأنينة المحسنين على أن مالهم قد صادف محال وأن برهم قد القى موضع 
الحاجة، من أعظم ما يعين المحسن على إحسانه، كما أن ذلك التنظيم خير سبيل إليجاد 

 (1) التوازن بين الطبقات وأعظم وسيلة لمكافحة الحرمان ولعالج مشكلة الفقر واالحتياج".

 

 

 بتصرف.  154ما بني العالمتني من املصدر السابق ص (1) 
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 لثاني: الوقف.  المطلب ا

من أبرز الوسائل التطوعية التي شرعها القرآن الكريم لعالج الفقر والقضاء عليه تفعيل 
المجتمع؛ حيث يقوم الخيري في  الوقف   من أموالهم   جزء  بوقف  المسلمين   بعض   دور 

 الخير المختلفة، التي يعود نفعها على الفقراء والمحتاجين.  أبواب  في للمساهمة

الصدقات التطوعية الجارية التي ال ينقطع ثوابها بعد موت صاحبها؛  ويعتبر الوقف من 
 هللا   صلى  هللا ـ  رسول  هريرة ـ رضي هللا عنه ـ أن  أبي  فقد روى مسلم في صحيحه عن

ـ  عليه  صدقة  من   إال:  ثالثة  من  إال  عمله  عنه  انقطع   اإلنسان  مات   إذا: "  قال  وسلم 
  (1)." له يدعو صالح ولد   أو به،  ينتفع  علم  أو جارية،

  بموته   ينقطع  الميت   عمل  أن  الحديث   معنى  العلماء  "قال  قال اإلمام النووي ـ رحمه هللا:
  من   الولد   فإن  سببها؛  كان  لكونه  الثالثة  األشياء  هذه  في  إال  له  الثواب   تجدد   وينقطع
  وهي   الجارية  الصدقة  وكذلك  تصنيف،  أو  تعليم  من  خلفه  الذي  العلم  وكذلك  كسبه،

   (2) الوقف".

وقد دل القرآن الكريم على مشروعية الوقف، وذلك في اآليات القرآنية التي جاء فيها  
 الحث على اإلنفاق في وجوه البر والخير عموما، ومنها: 

َا   َيَ ﴿   قوله تعالى: ينَ   َأُّيُّ ِ َبات َِما   ِمن  َأنِفُقواأ   أ َمنُواأ   اَّله ا   َكَسبأُُتأ   َطييِ نَا   َوِممه َرجأ نَ   لَُُك   َأخأ ِض   ميِ  (.267)البقرة:  ﴾ اَْلرأ

ا   تُنِفُقواأ   َحَّته   الأِِبه   تَنَالُواأ   لَن ﴿   وقوله عز وجل:  بُّونَ   ِممه ءٍ   ِمن  تُنِفُقواأ   َوَما   ُُتِ نه   ََشأ
ِ
َ   فَا )آل    ﴾ ( 92)   عَِلي    ِبهِ   اَّلله

 (. 92عمران: 

  ماال   بالمدينة  األنصار  أكثر  طلحة  أبو  كان  عنه ـ قال:  هللا  مالك ـ رضي  بن  عن أنس
 ـ صلى   هللا  رسول  وكان  المسجد   مستقبلة  وكانت   بيرحاء  إليه  أمواله  أحب   وكان  نخل  من

 

 (. 1631، برقم )1255ص 3ه مسلم ف صحيحه، كتاب الوصية، ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ج حديث صحيح: أخرج (1) 
 . 55ص 11شرح صحيح مسلم للنووي ج  (2) 
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  لَن ﴿  اآلية  هذه  أنزلت   فلما  أنس  قال.  طيب   فيها  ماء   من  ويشرب   يدخلها  وسلم ـ  عليه  هللا

ا   تُنِفُقواأ   َحَّته   الأِِبه   تَنَالُواأ  بُّونَ   ِممه  فقال  وسلم ـ  عليه  هللا  ـ صلى  هللا  رسول  إلى  طلحة  أبو  قام  ، ﴾ ُُتِ
ا  تُنِفُقواأ   َحَّته   الأِِبه   تَنَالُواأ   لَن﴿   يقول  وتعالى ـ  تبارك  هللا ـ  إن  هللا  رسول  يا بُّونَ   ِممه  أحب   وإن.  ﴾ ُُتِ

 حيث   هللا  رسول  يا  فضعها  هللا  عند   وذخرها  برها  أرجو  هلل  صدقة  وإنها  بيرحاء  إليّ   أموالي
  رابح   مال  ذلك  رابح  مال  ذلك  "بخ  وسلم:  عليه  هللا  ـ صلى  هللا  رسول  فقال  قال.  هللا  أراك
 رسول   يا  أفعل  طلحة  أبو  فقال  األقربين"،  في  تجعلها  أن  أرى   وإني  قلت   ما  سمعت   وقد 
 ( 1) عمه". وبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها هللا

خالل  من  وذلك  عليه،"  والقضاء  الفقر  عالج  في  فاعلًة  مساهمًة  الوقف  ويسهم  هذا 
للفقراء والمساكين والمشردين والمعوقين، عبر   الحاجات األساسية  توفير  المساعدة في 

ورفع مستواهم الصحي والتعليمي والمعيشي، وتوفير بعض ما فقدوه أو لم ينالوه من  تقديم الطيبات،  
 رعاية.

ظام الوقف أن يجعل من األماكن التي يتم فيها تقديم المنافع محط أنظار للفقراء ويمكن لن
ومناطق جذب للمساكين، وبالتالي يمكن التعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم، وإمكانية  
إيجاد الحلول لها، فقد كان الفقراء والمساكين والمحرمون يجدون في التكايا والزوايا ـ وهي 

ر األحيان ـ ما يقيهم الجوع والعري، ومن مستشفياتها المجانية ما  مؤسسات وقفية في أكث
يعالجون به األمراض، وكثير من المساجد والمآوى والمالجئ قد أوجدها الوقف لتقوم 
 بدورها في مجال إيواء وإطعام الفقراء، وقد وجدوا فيها المأوى المجاني أو شبه المجاني.

 

متفق عليه: أخرجه البخاري ف صحيحه، ف عدة مواضع منها: كتاب الوصاًي، ابب إذا وقف أرضا ومل يبني احلدود فهو جائز وكذلك الصدقة   (1) 
(، ومسلم ف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد، والوالدين ولو كانوا 2617، برقم )1019ص 3ج 

 (. 998، برقم )693ص 2مشركني ج 



750 
 

الفقر  بفاعلية في معالجة  الفئات   فالوقف يسهم  المعيشة، وفي رعاية  وتحسين مستوى 
 (1)األشد حاجة في المجتمع".

 المطلب الثالث: القرض الحسن:

دعا  فالقرض الحسن أحد النفقات التطوعية التي شرعها القرآن الكريم لمحاربة الفقر، وقد  
ورغب فيه، ووعد عليه بعظيم األجر والمثوبة من هللا ـ تبارك وتعالى ـ  إليه القرآن الكريم

 وذلك في العديد من اآليات منها: 

تعالى: لَ ﴿   قوله 
ِ
َوا َويَبأُسطُ  يَقأِبُض   ُ َواَّلله َكِثرَية   َعافا   َأضأ َُلُ  فَُيَضاِعَفُه  نا   َحس َ ضا   قَرأ  َ اَّلله يُقأِرُض  ي  ِ اَّله َذا  ِه  َمنأ  يأ

َجُعونَ   ( 245البقرة: ) ﴾ تُرأ

ا َحس َ ﴿   وقوله سبحانه:  ض  َ قَرأ ُُتُ اَّلله تُُموُُهأ َوَأقأَرضأ رأ ََكَة َوأ َمنُُت ِبُرُسِِل َوَعزه ََلَة َوأ تَيأُُتُ الزه ُُتُ الصه َُكفيَِرنه  لَِِئأ َأقَمأ ن ا ْله

 َ ََنأ َِتَا اْلأ ِري ِمن َُتأ ِخلَنهُُكأ َجنهاٍت ََتأ ئَاِتُُكأ َوَْلُدأ يِ  (.12)المائدة: ﴾ ارُ َعنُُكأ َسي

ر  َكِرَي  ﴿  وقوله عز وجل: نا  فَُيَضاِعَفُه َُلُ َوَُلُ َأجأ ضا  َحس َ َ قَرأ ي يُقأِرُض اَّلله ِ  (.11)الحديد: ﴾ َمنأ َذا اَّله

وقد أوضحت هذه اآليات الكريمة ما أعده هللا ـ عز وجل ـ للمقرضين الذين يقرضون   
اب؛ فبينت أن ثواب اإلقراض يضاعفه  غيرهم قروضا حسنة من عظيم األجر وجزيل الثو 

ا كثيرة، كما وعد هللاـ  عز وجلـ  المقرضين  ا مضاعفة، وأضعافً هللاـ  تبارك وتعالىـ  أضعافً 
 بغفران الذنوب، وتكفير السيئات، واألجر الكريم وهو الجنة.

إعطاء  للعباد وهو  القرض  يتناول  الصدقات، كما  يتناول  الكريمة  اآليات  والقرض في 
ا: أن المقرض يقدم  غيره ماله ُمملكًِّا له ليقضيه مثله إذا اقتضاه، ومعنى كونه حسنً   الرجل

 ا لوجه هللا تعالى وحده.القرض للمقترض بدون ربح أو فائدة بنفس طيبة محسنة، احتسابً 

 

ية السعودية(، للدكتور سليم هاين  ما بني العالمتني من الوقف ودوره ف التنمية االجتماعية )حبث مقدم للمؤمتر الثاين لألوقاف ابململكة العرب (1) 
 . 32منصور ص
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ا يأخذ نصف ا حسنً أخبر النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن الذي يقرض أخاه قرًض قد  و 
عبد هللا بن مسعود ـ رضي هللا عنه ـ أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ثواب الصدقة فعن 

  (1)ـ قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إال كان كصدقتها مرة".

كبير في حل كثير من المشكالت التي تعاني منها أمتنا اإلسالمية    والقرض الحسن له أثرٌ 
  ماليين   يعاني، حيث  ومشكلة الفقر  ة البطالةا، ومنها مشكلاديا واجتماعيً والعربية اقتًص 

الفقر،الشباب   أسباب  أحد  هي  التي  البطالة  للعون   ي فون  ويصبح  من  الحاجة  أمس 
ف يُ   يوالمساعدة  الحسن حيث  القرض  به  يقوم  ما   هؤالء   نمكِّ إيجاد فرصة عمل وهذا 

من الفقر، التي يتمكنون بها من  إخراج أنفسهم  الشباب من القيام بمشاريعهم الصغيرة،  
  وكفاية أنفسهم وعائالتهم عن الحاجة. 

الفائدة وتخفيض تكاليف المشاريع، يؤدي إلى  أيًضا " القرض الحسن من خالل إلغاء 
تشجيع االستثمار وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، فيقل الفقر والبطالة ويزداد الدخل 

  (2) ."الوطني وتزاد فرص الرزق 

 المطلب الرابع: الوصية.

من النفقات التطوعية التي شرعها القرآن الكريم والتي تسهم بفاعلية في عالج الوصية  
إلى ما بعد الموت بطريق التبرع،   مضافٌ   تمليكٌ مشكلة الفقر، وهي كما عرفها الفقهاء: "

ا أم منفعة، كالوصية بمبلغ من المال أو بمنفعة دار لفالن أو لك عينً مَ سواء أكان المُ 
 وهي مشروعٌة بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول. (3)ي"اة الموصلجهة خير بعد وف

 

 (،. 2430، برقم )812ص 2أخرجه ابن ماجة ف سننه، كتاب الصدقات، ابب القرض ج  (1) 
مؤسسة الزكاة كآلية ملكافحة الفقر وتنشيط استثمار األموال لسوامس رضوان وعيوين الزبري، جملة رسالة املسجد تصدر عن وزرارة الشئون    (2) 

 .  28األوقاف ـ اجلزائر ـ صالدينية و 
 . 439ص 4الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج  (3) 
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يأِن َواْل قأَرِبَي  ﴿   أما الكتاب: فقوله تعالى: " ا الأَوِصيهُة ِللأَوادِلَ ن تََرَك َخريأ 
ِ
ُت ا َذا َحََضَ َأَحَدُكُ الأَموأ

ِ
ُُكأ ا ُكِتَب عَلَيأ

ُروِف َحقًّا عَََل الأُمتهِقَي )  ِد َوِصيهٍة يُوِِص ُِّبَا َأوأ َديأنٍ ﴿:  وقوله سبحانه(،  180قرة:)الب  ﴾ ( 180ًِبلأَمعأ  ﴾ ِمن بَعأ
َديأنٍ ﴿  (،11النساء:) َأوأ  ُِّبَا  تُوُصوَن  َوِصيهٍة  ِد  بَعأ ن  على   (12النساء:)  ﴾ميِ دلت  األولى  فاآلية 

حقً  الميراث  جعلت  األخريان  واآليتان  لألقارب،  الوصية  مؤخرً مشروعية  تنفيذ ا  عن  ا 
 .الوصية وأداء الدين

صلى هللا   ـ  عادني النبي  ـ رضي هللا عنه ـ "  وأما السنة: فحديث سعد بن أبي وقاص 
قال:   كله؟  بمالي  أوصي  فقلت:  وسلم،  قال:"ال"عليه  فالنصف؟  قلت:  فقلت: "ال"  ،   ،

ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن  "وحديث  ....  ،(1) "نعم، والثلث كثير"أبالثلث؟ فقال:  
 .(2)"يوصي فيه، يبيت ليلتين، إال ووصيته مكتوبة عنده

 وأما اإلجماع: فقد أجمع العلماء على جواز الوصية. 

القربات والحسنات، وتداركًا لما وأما المعقول: فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في  
 ( 3)."فرط به اإلنسان في حياته من أعمال الخير

وذلك من خالل  عليه  والقضاء  الفقر  في محاربة  فعال  دور  لها  الوصية  أن  وال شك 
ودفع  إغنائهم  في  سبًبا  تكون  عينية  منافع  أو  مالية  بمبالغ  والمساكين  للفقراء  الوصية 

كما تقدم في حديث سعد ـ رضي هللا عنه ـ الوصية بثلث   الحاجة عنهم، وقد أجاز الشارع
 المال مما يجعل الوصية من أعظم الوسائل التي شرعها القرآن لمحاربة الفقر.  

 

 

، برقم  1006ص 3متفق عليه: أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب الوصاًي، ابب أن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس ج  (1) 
 (، واللفظ ملسلم. 1628، برقم )1252ص 3(، ومسلم ف صحيحه، كتاب الوصية، ابب الوصية ابلثلث ج 2591)
  3، ابب الوصاًي وقول النيب صلى هللا عليه و سلم )وصية الرجل مكتوبة عنده" ج متفق عليه: أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب الوصاًي (2) 
 ( عن ابن عمر ـ رضي هللا عنه ـ مرفوًعا. 1627، برقم ) 1249ص 3(، ومسلم  ف صحيحه، ف أول كتاب الوصية ج 2587، برقم )1005ص
 . 161ص  10ج ما بني العالمتني من الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي  (3) 
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 المطلب الخامس: كفالة اليتامى واإلحسان إليهم.

وتربيتهم   برعايتهم  فأمر  خاصة،  عناية  األطفاَل  اإلسالُم  أولى   وجعل ،  يانتهموصفقد 
لهم، والرعاية  عليهم،    النفقةفألزمهم بتربية األوالد، و   ،على اآلباءفي هذا األمر    المسؤولية

إذا فقد هؤالء األبناء ، ولكن  حتى بلوغ سن الرشد مع القدرة على استقاللهم بالمسؤولية
المسؤولية المذكورة تنتقل بشكل متدرج إلى األقارب القادرين، فإذا انعدموا،    آباءهم فإن

 . قامت المسؤولية على المجتمع بأسره

األيتام والعناية   وإذا ما تأملنا آيات القرآن الكريم نجد اآليات الكثيرة التي ترغب في رعاية
 . بهم، واإلحسان إليهم، وإعطائهم حقهم

العناية باليتيم واإلحسان إليه بجميع صور اإلحسان أمر قديم    فقد بين القرآن الكريم أن
مقرر في الشرائع السماوية السابقة، فقد أخذ هللا الميثاق على بني إسرائيل أن يقوموا  
بجملة من األمور أولها عبادة هللا ـ عز وجل ـ وعدم اإلشراك به، ثم اإلحسان إلى الوالدين  

َله  ول هللا عز وجل:  واألقربين واليتامى والمساكين؛ يق
ِ
ُبُدوَن ا ائِيَل ََل تَعأ َ ِأ

ِ
ََّن ِميثَاَق بَِِن ا ذأ َأَخذأ

ِ
﴿َوا

ََب َوالأَيتَاَمى َوالأَمَساِكي﴾  َساَّن  َوِذي الأُقرأ حأ
ِ
يأِن ا َ َوًِبلأَوادِلَ  (.83)البقرة:  اَّلله

ملة من    إحدى الوصايا العشر التي لم تنسخ في  اليتيمالوصية ب  كما "بين القرآن كذلك أن
اأ َأتأُل َما    ، يقول تعالى:في سلك واحد  ـ عز وجل ـ الملل؛ ونظمها مع اإليمان باهلل ﴿قُلأ تََعالَوأ

ُُكأ﴾  عَلَيأ ُُُّكأ  َرب َم  يقول  َحره أن  ُه﴾ :  إلى  َأُشده لَُغ  يَبأ َحَّته  َسُن  َأحأ ِِهَ  هِِت  ًِبل َله 
ِ
ا الأَيِتِي  َماَل  تَقأَربُواأ    ﴿َوََل 

 (1)(".152،151)األنعام:

وجعل القرآن إيتاء اليتيم المال على حبه من أعمال البر والخير التي ينال بها مرضاة 
ِق َوالأَمغأِرِب َولَِكنه الأِِبه َمنأ أ َمَن    هللا عز وجل، يقول سبحانه: ِ ُّواأ ُوُجوَهُُكأ ِقبََل الأَمْشأ هيأَس الأِِبه َأن تَُول ﴿ل

 

 . 68ما بني العالمتني من منهج القرآن ف بناء اجملتمع للشيخ حممود شلتوت ص (1) 
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َوالأَيوأ   ِ َوالأمَ ًِبَّلله َوالأَيتَاَمى  ََب  الأُقرأ َذِوي  ِه  ُحبيِ عَََل  الأَماَل  َوأ ََت  يَِي  َوالنهِبي َوالأِكتَاِب  َوالأَمل ئَِكِة  اْل ِخِر    ﴾ ...   َساِكيَ ِم 
 (.177)البقرة:

فقد اشتملت هذه اآلية الكريمة على أنواع البر كلها، ومن خصال البر التي تضمنتها  
 على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن بعدهم.اآلية الكريمة إيتاء المال  

ـ رحمه هللا: " السعود  أبو  الكماالت يقول اإلمام  الكريمة كما ترى حاويٌة لجميع  واآليُة 
البشرية بُرمَّتها تصريحًا أو تلويحًا لما أنها مع تكثُّر فنونها وتشعُّب شجونِّها منحصرٌة في 

ال النفس وقد أشير إلى خِّاللِّ ثالث صحةِّ االعتقاد وحسنِّ  معاشرة مع العباد وتهذيبِّ 
ل وإلى الثانية بإيتاء المالِّ وإلى الثالثة بإقامة الصالة الخ ولذلك  األولى باإليمان بما ُفصِّّ
هم وبالتقوى اعتبارًا بمعاشرتهم مع  ُوصف الحائزون لها بالصدق نظرًا إلى إيمانهم واعتقادِّ

 (1) ".الخلق ومعاملتهم مع الحق

لقرآن الكريم إطعام اليتيم من خصال األبرار المتقين الذين وعدهم هللا عز وجل وجعل ا
ا    : بالنضرة والسرور في جنات النعيم، يقول تعالى  ا ََكفُور  بُوَن ِمن َكٍْس ََكَن ِمَزاُْجَ َ نه اَْلبأَراَر يَْشأ

ِ
﴿ا

ُروََنَا تَفأِجري ا5) ِ يَُفجيِ ُب ُِّبَا ِعَباُد اَّلله َ ن ا يَْشأ ا ) 6)   ( َعيأ تَِطري  ُه ُمس أ ا ََكَن ََشُّ م  افُوَن يَوأ ِر َوخَيَ ِعُموَن  7( يُوفُوَن ًِبلنهذأ ( َويُطأ

ا )  ِكين ا َويَِتمي ا َوَأِسري  ِه ِمسأ َعاَم عَََل ُحبيِ ا )8الطه ِ َل نُرِيُد ِمنُُكأ َجَزاء َوَل ُشُكور  ِه اَّلله ِعُمُُكأ ِلَوجأ هَما نُطأ ن
ِ
َّنه ََنَاُف  9( ا

ِ
( ا

ا ) ِمن   َطرِير  ا قَمأ ا َعُبوس  م  يِنَا يَوأ ب ا ) 10ره ور  ُ ُِ ة  َو َ ِم َولَقهاُُهأ نََضأ ُ ََشه َذِِلَ الأَيوأ وا َجنهة   11( فََوقَاُُهُ اَّلله ( َوَجَزاُُه ِبَما َصَِبُ

ا )   (.12ـ  5)اإلنسان: ﴾ (12َوَحرِير 

وقهره، وإهمال أمره، فقال ـ عز  وكما أمر القرآن باإلحسان إلى اليتيم فقد نهى عن أذيته 
ا الأَيِتَي فََل تَقأهَرأ )   وجل: تقهر اليتيم وال تستذله، بل ارفع "ال    (، والمعنى:9)الضحى:  (﴾ 9﴿فَأَمه

جماعتك، ال جرثومة فساد   ينفسه باألدب، وهّذبه بمكارم األخالق، ليكون عضوا نافعا ف
 (2)."يتعدى أذاها إلى كل من يخالطها من أمتك

 

 .194ص  1إرشاد العقل السليم إىل مزاًي القرآن الكرمي أليب السعود العمادي ج  (1) 
 .187ص  30تفسري املراغي ج  (2) 
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عل القرآن الكريم إزدراء اليتيم وإهمال أمره آية من آيات التكذيب بيوم الدين، يقول وج
يِن ) تبارك وتعالى:   ِ ُب ًِبدلي ي يَُكذيِ ِ ي يَُدعُّ الأَيِتَي )1﴿َأَرَأيأَت اَّله ِ (، ومعنى 2،1الماعون )  (﴾ 2( فََذِِلَ اَّله

نه حاجة، احتقارا لشأنه وتكبرا  ا إن جاء يطلب ما عنيفً ويزجره زجرً   هدفع"ي  أي:يدع اليتيم:  
 ( 1) ."عليه

هذا وكما أمر القرآن ورغب في رعاية اليتيم وكفالته، فقد رغبت أيًضا السنة في ذلك حين  
وقال بإصبعيه السبابة    "،أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاقال ـ صلى هللا عليه وسلم: "

 (2) ".والوسطى

اليتيم تساعد في حماية   الفقر والحرمان، وتعوضهم عما فكفالة  الفقراء والمساكين من 
 فقدوا من رعاية وحنان، وبالتالي تسهم في عالج مشكلة الفقر.

 إطعام الجائعين المطلب السادس: 

النفقات التطوعية التي شرعها القرآن الكريم لعالج مشكلة الفقر،   إطعام الجائعين من 
اآليات  من  العديد  في  الكريم  القرآن  دعا  وطرق   حيث  شتى  بأساليب  العمل  هذا  إلى 

متنوعة، فجعل هللا ـ تبارك وتعالى ـ إطعام الجائع صفة من صفة األنبياء والمرسلين، 
ما أبطأ وما حيث حكى القرآن الكريم أن إبراهيم ـ عليه السالم ـ لما نزل عليه الضيفان  
أهله فجاءهم    تأخر عن إكرامهم، بل بمجرد أن انتهى من رد التحية عليهم، أسرع إلى

ا قَاَل َسََلم  فََما  يقول هللا تبارك وتعالى:    بعجل حنيذ  ى قَالُواأ َسََلم  َ بأَراِهَي ًِبلأبُْشأ
ِ
﴿َولَقَدأ َجاءتأ ُرُسلُنَا ا

ٍل َحِنيٍذ )  (. 69)هود: (﴾69لَِبَث َأن َجاء ِبِعجأ

 

 . 249ص 30املرجع السابق ج  (1) 
 (.5659، برقم )2237ص 5حديث صحيح: أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب األدب، ابب فضل من يعول يتيما، ج  (2) 
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يدل على سعة جوده، وعظيم سخائه، فإن من آداب   ـ  عليه السالم  ـ  وهذا الفعل منه"
 (1) ."الضيافة، تعجيل القرى للضيف

كما جعل القرآن الكريم إطعام الجائعين من صفات األبرار المتقين، يقول هللا عز وجل: 
ا )  ا ََكفُور  َكٍْس ََكَن ِمَزاُْجَ بُوَن ِمن  َ يَْشأ نه اَْلبأَراَر 

ِ
ُب  5﴿ا َ يَْشأ ن ا  َعيأ ا )(  تَفأِجري  ُروََنَا  ِ يَُفجيِ يُوفُوَن  6ُِّبَا ِعَباُد اَّلله  )

ا )  تَِطري  ُه ُمس أ ا ََكَن ََشُّ م  افُوَن يَوأ ِر َوخَيَ ِكين ا َويَِتمي ا َوَأِسري ا ) 7ًِبلنهذأ ِه ِمسأ َعاَم عَََل ُحبيِ ِعُموَن الطه ِعُمُُكأ  8( َويُطأ هَما نُطأ ن
ِ
( ا

ِ َل نُرِيُد ِمنُُكأ  ِه اَّلله ا )ِلَوجأ  ( 9ـ5)اإلنسان:  (﴾9 َجَزاء َوَل ُشُكور 

وجعل هللا ـ تبارك وتعالى ـ إطعام المحتاجين في وقت المجاعة من أجل األعمال وأعظم  
القربات التي يتقرب بها المسلم إليه، والتي يجتاز بها العبد العقبة الكبرى التي تمنعه من  

الأَعقَبَُة ) 11الأَعقَبََة )  ﴿فََل اقأتََحمَ   طاعته سبحانه، يقول هللا عز وجل: َراَك َما  َأدأ ( فَكُّ َرقَبٍَة  12( َوَما 

غََبٍة )13) ٍم ِذي َمسأ َعام  ِِف يَوأ طأ
ِ
بٍَة )15( يَِتمي ا َذا َمقأَربٍَة )14( َأوأ ا َ ِكين ا َذا َمَتأ  (.16ـ11)البلد: (﴾16( َأوأ ِمسأ

أوجبها هللا ـ عز وجل ـ تكفيرا  وجعل القرآن الكريم اإلطعام داخال في بعض الكفارات التي  
الظهار، وذلك كي  اليمين، وكفارة  الحنث في  الذنوب، ككفارة  أو  عن بعض األعمال 

 يكون اإلطعام خلقا متأصاًل من أخالق المسلم. 

وكما رغب القرآن في اإلطعام، فقد حذر من تركه تحذيرا شديدا، فقد عدد القرآن الكريم  
منها صفة عدم الحض على طعام المسكين، يقول   صفات المكذبين بيوم الدين، وذكر 

يِن )تبارك وتعالى:   ِ ُب ًِبدلي ي يَُكذيِ ِ ي يَُدعُّ الأَيِتَي )1﴿َأَرَأيأَت اَّله ِ ِكِي  2( فََذِِلَ اَّله ( َوَل َُيُضُّ عَََل َطَعاِم الأِمسأ

 (. 7ـ  1)الماعون: (﴾ 3)

من البخل بإطعامهم، حتى   وهكذا نرى القرآن الكريم قد رغب في إطعام الجائعين وحذر
والسنين الحوائج إمساك   المجاعات   أفتى علماء األمة ـ عليهم الرحمة ـ بأنه ال يجوز في 

مضطر   الفضل من المال والطعام، بل يجب على صاحب الطعام أو المال إذا كان غير

 

 .239ص  7ما بني العالمتني من التفسري الوسيط للدكتور حممد سيد طنطاوي ج  (1) 
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، وألنه  (1)"إليه أن يبذله للمضطر والمحتاج إليه،" ألن االمتناع من بذله إعانة على قتله
وهذا ما ،  (2) " إحياء نفس آدمي معصوم، فلزمه بذله له"ابن قدامه:    يتعلق به كما يقول

،  (3)قوله: "يفترض على الناس إطعام المحتاج".  أكده كذلك الشيباني في كتابه الكسب، في
كما أورد الموصلي المعنى نفسه عندما قال:" ومن اشتدت جوعته حتى عجز عن طلب 

كل من علم به أن يطعمه، صونا له من الهالك، فإن امتنعوا عن    على  القوت ففرض 
 (4)م".ذلك حتى مات اشتركوا في اإلثْ 

وهذا ويدخل ضمن اإلطعام الذي شرعه هللا ـ عز وجل ـ في القرآن الكريم األضاحي  
ًبا إلَ أما األضاحي فهي جمع أضحية، واألضحية: " والهدي، ِّ َما ُيْذَبُح مِّْن النََّعمِّ َتَقرُّ ى َّللاَّ

رِّ َأيَّامِّ التَّْشرِّيقِّ  يدِّ إَلى آخِّ ْن َيْومِّ اْلعِّ ، وهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، (5) "َتَعاَلى مِّ
َرأ ) واألصل في مشروعيتها من الكتاب قوله تعالى:   يَِك َواِنأ (، ومن  2)الكوثر:  (﴾2﴿فََصليِ ِلَرب
 صلى هللا عليه وسلم ضحى رسول هللاالسنة قول انس بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ: "

، "ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما "بكبشين أملحين أقرنين«، قال:  
، وقد شرعت األضحية لحكم سامية كثيرة منها التوسعة على النفس (6) "وسمى وكبر"قال:  

 السؤال في يوم العيد.واألهل، وإكرام الجار والضيف، والتصدق على الفقير حتى يتم إغناؤه عن 

البدنة ، وأفضله:  هدى إلى الحرم من األنعام )اإلبل والبقر والغنم(هو ما يُ "ف وأما الهدي:
 ، والهدي نوعان:ما يجزئ في األضحيةويجزئ فيه    ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز،

يجاب أما هدي التطوع: فهو ما يقدمه اإلنسان قربة إلى هللا تعالى بدون إ؛  واجب وتطوع

 

 .40ص  9اجملموع للنووي ج  (1) 
 . 421ص 9املغين البن قدامة ج  (2) 
 . 88احلسن الشيباين صالكسب أليب عبد هللا حممد بن  (3) 
 .175ص  4االختيار لتعليل املختار لعبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي ج  (4) 
 . 122ص 6مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للخطيب الشربيين ج  (5) 
  3حديث صحيح: أخرجه مسلم ف صحيحه، كتاب األضاحي، ابب استحباب الضحية، وذحبها مباشرة بال توكيل، والتسمية والتكبري ج  (6) 
 (. 1966، برقم )1557ص
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نوعان: واجب بالنذر في ذمته للمساكين أو على اإلطالق، ف الهدي الواجب  ، وأما  سابق
وواجب بغير النذر، كدم التمتع والقران، ،  فإن نذر وجب عليه؛ ألنه قربة، فلزمه بالنذر

 (1)".والدماء الواجبة تكون بترك واجب أو فعل محظور

ديه، وأن يطعم منها البائس والفقير، وقد أمر هللا عز وجل أن يأكل صاحب الهدي من ه
ِعُموا الأبائَِس الأَفِقرَي﴾فقال سبحانه:   ا َوَأطأ وكلوا من لحومها، (، والمعنى: "29)الحج:   ﴿فََُكُوا ِمْنأ

 (2)."وأطعموا ذوى الحاجة الفقراء الذين مّسهم الضر والبؤس

﴾ ﴿ كما أمر أيًضا بإطعام القانع والمعتر منه فقال عز وجل:   ََته ِعُموا الأقاِنَع َوالأُمعأ ا َوَأطأ   فََُكُوا ِمْنأ
"و 37)الحج: ف(،  وهو  تعطونه  بما  المستغنى  اّلذى   يالقانع  والمعتّر  مسألة،  بال  بيته 

 (3)."إليكم لتطعموه من لحمها ييتعرض لكم، ويأت

ي في إطعام الفقراء والمساكين، وهذا بدوره يسهم مساهمة فاعلة وبهذا يظهر لنا دور الهد 
 في عالج الفقر. 

 ن وسائل القرآن الكريم في عالج مشكلة الفقرالخامس: مالمبحث 

 النهي عن الممارسات المحرمة في األموال 

بعض  عن  النهي  عليه  والقضاء  الفقر  مواجهة  في  القرآن  شرعها  التي  الوسائل  من 
الممارسات المحرمة في األموال والتي تؤدي بدورها إلى الفقر والعوز، فحرم هللا ـ تبارك 

ُ  وتعالى ـ الربا ونهى عنه في آيات كثيرة من كتابه الكريم منها قوله سبحانه:   ﴿َوَأَحله اَّلله

َع وَ  ًَب﴾ الأَبيأ ِ َم الري  (. 34)البقرة:  َحره

 

 بتصرف.  653،652ص  3ينظر الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج  (1) 
 .108ص  17تفسري املراغي ج  (2) 
 . 115ص 17املرجع السابق ج  (3) 
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ِمِنَي ) وقوله عز وجل:   ؤأ ن ُكنُُت مُّ
ِ
ًَب ا ِ َ َوَذُرواأ َما بَِقَي ِمَن الري هُقواأ اَّلله يَن أ َمنُواأ ات ِ َا اَّله )البقرة:   (﴾278﴿ََي َأُّيُّ

278 .) 

الفرد   له من أضرار جسيمة وعواقب وخيمة على  لما  الربا  ـ  ـ عز وجل  وقد حرم هللا 
، وأحد هذه األضرار (1)مجتمع من النواحي األخالقية والروحية واالجتماعية واالقتصاديةوال

 هو زيادة نسبة الفقر بين أبناء المجتمع وذلك عن طريق هذه األسباب: 

ـ أن الربا يحد من فرص العمل؛ وذلك ألن المرابي إذا علم أنه يكسب مااًل بغير عمل 1
عن طريق المعامالت الربوية، فإنه يفضل هذا بداًل من استثمار األموال التي تساعد في 

وارتفاع نسبة العاطلين  البطالة  خلق فرص عمل للباحثين عنه، وهذا بدوره يؤدي إلى  
 كفيهم وذويهم عن ذل السؤال. الذي ال يجدون مااًل ي

، والتضخم االقتصادي يؤدي بدوره إلى ارتفاع  التضخُّم االقتصاديـ أن الربا يؤدي إلى  2
 معدالت الفقر في المجتمع. 

ال يمكنه التخلُّص من ديونه ما دامت الفوائد ُمترتبة   الذي يأخذ قرًضا ربوًيا  الفقير ـ أن 3
 ه وحاجته. ، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة فقر عليها

 ـ أن هللا ـ عز وجل ـ قد توعد المرابي الذي يتعامل بالربا بمحق ماله، فقال سبحانه: 4
بُّ ُكه َكفهاٍر َأِثٍي )  ُ ََل ُُيِ َدقَاِت َواَّلله ِّب الصه ًَب َويُرأ ِ ُ الأري َحُق اَّلله َحُق  (، ومعنى:  276)البقرة:    (﴾276﴿يَمأ ﴿يَمأ

ًَب﴾ ِ ُ الأري صلى ـ  يقول الرسول  لهذا  و   (2)"يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه"  أي:  اَّلله
قلة كالذل ال، والقل بمعنى  (3) هللا عليه وسلم: "الّربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قّل"

 

 . 54ـ   52ينظر: "الراب أضراره وآَثره" للدكتور سعيد بن وهف القحطاين ص  (1) 
 .50ص 2ما بني العالمتني من روح املعاين لأللوسي ج (2) 
(، وصححه الشيخ األرنؤوط ف تعليقه على املسند، كما اخرجه احلاكم ف مستدركه  3754، برقم ) 297ص 6أخرجه أمحد ف مسنده ج  (3) 
 (، وقال: "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"، ووافقه الذهيب ف التلخيص. 2262م )، برق43ص 2ج 
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والذلة أي أنه يؤول إلى قلة لما ينفتح على فاعله من الباليا والمصائب التي تجتاح ما 
 ( 1) م النبوة فقد شاهد كل من رأى ذلك.جمعه وتهلكه وهذا من أعال

كما حرم سبحانه االعتداء على أموال اآلخرين عن طريق السرقة أو أكل أموالهم بالباطل، 
َوالَُُك  ﴿ وذلك ألن هذا االعتداء قد يؤدي إلى إفقار الُمعَتدى عليه، فقال سبحانه:   َوََل تَأُُْكُواأ َأمأ

 . (188)البقرة: ﴾بَيأنَُُك ًِبلأَباِطلِ 

اَرة  َعن تََراٍض ﴿وقال عز وجل:    َله َأن تَُكوَن َِتَ
ِ
َوالَُُكأ بَيأنَُُكأ ًِبلأَباِطِل ا يَن أ َمنُواأ ََل تَأُُْكُواأ َأمأ ِ َا اَّله نُُكأ ََي َأُّيُّ  ﴾  ميِ

 (. 29)النساء:

ما يعم األخذ واالستيالء، وعبر   -األكل  -والمراد منيقول اإلمام األلوسي ـ رحمه هللا: "
والمعنى ال يأكل بعضكم مال   - وبه يحصل إتالف المال غالبا  -ه أهم الحوائج به ألن 

 (2) (".11الحجرات: ) ﴾َوَل تَلأِمُزوا َأنأُفَسُُكأ ﴿: بعض، فهو على حد 

والذي يكون سببا في تعطيل الطاقات المالية والمادية،  وحرم تبارك وتعالى اكتناز األموال  
التي تعرض األنسان للعديد من اآلالم    ويتسبب في البطالةويسبب الركود االقتصادي،  

توعد هللا ـ عز وجل ـ من يفعل ذلك بالعذاب و   ،الفقر والحرمان هو وأسرته  ومنها آالم
بِ ﴿ األليم فقال عز وجل:   ُُهأ  أ فَبَْشيِ  ِ َسِبيِل اَّلله يُنأِفُقوََنَا ِِف  َة َوََل  َهَب َوالأِفضه وَن اَّله يَكأِنُ يَن  ِ َأِلٍي  َواَّله َعَذاٍب 

 (.34)التوبة: ﴾(34)

ال   ﴿ ونهى هللا ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه الكريم عن اإلسراف والتبذير فقال عز وجل:   و 

 (.141)األنعام: ﴾(141تُْسِرفُواْ إِن هُ ال  يُِحبُّ اْلُمْسِرفِين  )

ا )﴿وقال سبحانه:   ِذير  رأ تَبأ ِريَن  26َوََل تَُبذيِ نه الأُمَبذيِ
ِ
ا ) ( ا ِه َكُفور  يِ َطاُن ِلَرب يأ َياِطِي َوََكَن الش ه َواَن الش ه خأ

ِ
  ﴾ ( 27ََكنُواأ ا

 (.27،26)اإلسراء: 
 

 (. 4489، حديث رقم )291ص 6ينظر التَّنويُر ش رُْح اجل ام ع الصَّغ ري  للصنعاين ج (1) 
 .466ص  1روح املعاين لأللوسي ج  (2) 
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وا  ﴿ووصف المؤمنين بالتوسط واالقتصاد في اإلنفاق فقال:   ِفُوا َولَمأ يَقأَُتُ َذا َأنَفُقوا لَمأ يُْسأ
ِ
يَن ا ِ َواَّله

ا )  َ َذِِلَ قََوام   (. 67)الفرقان: ﴾ ( 67َوََكَن بَيأ

  عن أنه يؤدييؤدي بصاحبه إلى الكبر والعلو في األرض، فضاًل والتبذير  واإلسراف  
إضاعة المال وتبديد الثروة، فكم من ثروة عظيمة وأموال طائلة بددها التبذير الفقر و   إلى

 وأهلكها اإلسراف.

هِِت َجَعَل  َوَل تُؤأ ﴿:  يقول اإلمام المراغي ـ رحمه هللا ـ عند تفسير قوله تعالى  والَُُكُ ال َفهاَء َأمأ تُوا السُّ

ُ لَُُكأ ِقياما   ُ لَُُكأ ِقياما  ﴿(:  5)النساء:    ﴾ اَّلله هِِت َجَعَل اَّلله والَُُكُ ال َفهاَء َأمأ تُوا السُّ هذا خطاب لمجموع ﴾  َوَل تُؤأ
األمة، والنهى شامل لكل مال يعطى ألّى سفيه، أي أعطوا كل يتيم ماله إذا بلغ، وكل 

مرأة صداقها إال إذا كان أحدهما سفيها ال يحسن التصرف في ماله فامنعوه منه لئال ا
يضيعه، واحفظوه له حتى يرشد... ومعنى جعل األموال قياما للناس، أن بها تقوم وتثبت 
ثابتة مادامت  منافعهم ومرافقهم، فمنافعهم الخاصة، ومصالحهم العامة ال تزال قائمة 

الراشد  أيدى  في  وال  أموالهم  وتوفيرها،  تثميرها  يحسنون  الذين  منهم  المقتصدين  ين 
يتجاوزون حدود المصلحة في اإلنفاق، وفى هذا حث عظيم على االقتصاد بذكر فوائده،  
السفهاء  أيدى  في  وقعت  إذا  األموال  فإن  مغبته،  ببيان  والتبذير  اإلسراف  وتنفير من 

يَن  ﴿   صف هللا المؤمنين بقوله:المسرفين فات ما كان من تلك المنافع قائما، ومن ثم و  ِ َواَّله

قَواما   ذِِلَ   َ بَيأ َوَكَن  وا  يَقأَُتُ َولَمأ  ِفُوا  يُْسأ لَمأ  َأنأَفُقوا  ذا 
ِ
حال ا يكون  أن  العجب  أشد  من  وإن   ،...﴾

لالقتصاد من   إلى ما  يهديهم  وكتابهم  والتبذير،  نرى من اإلسراف  ما  اليوم  المسلمين 
ى ما للمال في هذا الزمن من المنزلة التي ال يقدر فوائد، وما للتبذير من مضار، إل

قدرها حتى صارت جميع المرافق موقوفة على المال، وأصبحت األمم الجاهلة بطرق 
االقتصاد وليس في أيديها المال مستذلًة مستعبدًة لألمم الغنية ذات البراعة في الكسب 

 (1).واإلحسان في االقتصاد وجمع المال"

 

 بتصرف. 187،186ص  4تفسري املراغي ج  (1) 
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 الخاتمة: 

والختام،  البدء  توفيقه في  أحمده وأشكره على  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  الحمد هلل 
 وأصلي وأسلم على خير األنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد.

ففي نهاية هذا البحث من المناسب أن أذكر جملة من النتائج والتوصيات التي توصلت 
 إليها، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

: النتائج:  أوالا

آثار  من وذلك لما له  التي تواجه أي مجتمع؛من أخطر المشكالت  ـ يعتبر الفقر1

 العديد من مناحي الحياة. سلبية خطيرة على الفرد واألسرة والمجتمع في 

منها دعوته إلى العمل والسعي   الفقر ناجعة لعالج مشكلة قدم القرآن الكريم حلوالً ـ 2

في األرض لطلب الرزق، وحثه على التكافل االجتماعي بين أبناء األمة، وتشريع  
القرآن لعدد من الحقوق المفروضة في المال كالزكاة، والكفارات وغيرها، وعدد من  

، وتحذيره من الممارسات المحرمة في  النفقات التطوعية كالصدقة والوصية وغيرها
 والتي من شأنها أن تؤدي إلى الفقر.   األموال

ا الخروج الكامل من   صحيحً ا كاماًل تطبيقً   الفقرفي تطبيق وسائل القرآن في عالج ـ 3

 هذه المشكلة التي تؤرق المجتمع. 

بكونها ربانية المصدر ممكنة التطبيق، كما   الفقر تميز الحلول القرآنية لمشكلة ـ ت4

   ، والعدالة. الشموليةلواقعية، والوسطية ولدقة واتتميز با

 ثانيًا: التوصيات: أوصي بما يلي: 

الفقر  ا في التصدي لمشكلة تكثيف الجهود وتكاتف الجميع حكومة وشعبً ـ ضرورة 1

 حتى ال تنعكس آثارها على استقرار وأمن البالد. 

العبادة ليست مقتصرة   والسعي في األرض لطلب الرزق، وأن إبراز قيمة العمل  ـ 2

 ا وإتقانه من العبادة.  والزكاة والصيام فحسب بل العمل الصالح أيضً  فقط على الصالة 



763 
 

ترسيخ قيمة التكافل والمسؤولية المجتمعية في المجتمع اإلسالمي، ال سيما في  ـ 3

عصرنا الحاضر الذي ُشغل فيه كل فرد بنفسه، وعمت فيه األنانية واألثرة وحب  
 الذات.

جمع أموال الزكاة، وصرفها إلى  ضرورة أن تقوم الدولة بمسئوليتها في ـ 4

  نظًرا لكونها منمستحقيها، من خالل آليات معينة كإنشاء صناديق للزكاة ونحو ذلك، 
 محاربة الفقر. أبرز الوسائل في 

من قبل الحكومات   ، والقروض الحسنة واألوقاف ،عم المشروعات الخيريةـ د 5

 ناء األمة أو محوه بالكلية. بين أب  الفقرواألفراد ذوي القدرات المالية، للتقليل من 

التوسع في إنشاء بنوك للطعام، تكون مهمتها البحث عن الفقراء والمعوزين وتقديم  ـ 6

 الطعام لهم. 

إبراز هدايات القرآن الكريم في حله لمثل هذه المشكالت واآلفات التي تعاني منها  ـ 7

 المجتمعات العربية واإلسالمية. 
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 البحث: مراجع 

 القرآن الكريم جل من أنزله. ـ 1

أثر الزكاة والصدقة في الوقاية من الجريمة للدكتورة فاطمة الزهراء نسيسة )بحث ـ 2

 مقدم في المؤتمر الدولي الخامس عالمية الزكاة، بإسطنبول(. 

االختيار لتعليل المختار لعبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي مجد الدين أبي  ـ 3

 حنفي، ط: مطبعة الحلبي ـ القاهرة. الفضل ال

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ألبي السعود العمادي، ط: دار إحياء  ـ 4

 التراث العربي ـ بيروت. 

 بيروت.  – بحر العلوم للسمرقندي، ط: دار الفكر ـ 6

 م. 1983، 1التعريفات للجرجاني، ط: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، طـ 7

 . 1تفسير المراغي، ط: مطبعة الحلبي وأوالده بمصر، طـ 8

التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي، ط: دار نهضة مصر للطباعة  ـ 9

 والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة. 

التكافل االجتماعي في اإلسالم للدكتور عبد العال محمد عبد العال، ط: الشركة  ـ 10

 قاهرة. العربية للنشر والتوزيع ـ ال

ِغيِر للصنعاني، ط: مكتبة دار السالم، الرياض، طـ 11 اِمع الص  ،  1الت نويُر ش ْرُح الج 
 م. 2011

 م.  2001، 1تهذيب اللغة لألزهري، ط: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طـ 12

ـ  2القاهرة، ط –الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، ط: دار الكتب المصرية ـ 13
 هـ.1384

، ط: دار المأمون  الـ 14 حجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي 

 . 2دمشق / بيروت، ط -للتراث 

الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن وهف القحطاني،  ـ 15

 م.  1988، 1ط: دار الرشد للنشر والتوزيع، ط
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 . 27م، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، طزاد المعاد في هدي خير العباد البن القي ـ 16

 سنن ابن ماجة ط: دار الفكرـ بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ـ 17

شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة:  ـ 18

 الثانية. 

 ه. 1423، 2شرح صحيح البخاري البن بطال، ط: مكتبة الرشدـ السعودية ، طـ 19

 هـ.   1419، 1ش ْرُح ص ِحيح ُمْسِلِم ِللق اِضى ِعي اض، ط: دار الوفاء، مصر، طـ 20

 . 3صحيح البخاري، ط: دار ابن كثير، اليمامة ـ بيروت، طـ 21

عارف، الرياض، األولى.  ـ 22  صحيح الترغيب والترهيب لأللباني، ط: مكت بة الم 

 .بيروت  – صحيح مسلم، ط: دار إحياء التراث العربي ـ 23

 .  1غريب الحديث البن الجوزي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طـ 24

 الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ط: دار الفكر. سوري ة ـ دمشق. ـ 25

الكسب ألبي عبد هللا محمد بن الحسن الشيباني، الناشر: عبد الهادي حرصوني ـ  ـ 26

 . 1دمشق، ط

 م. 2009، 1التنبيه البن الرفعة، ط: دار الكتب العلمية، طكفاية النبيه في شرح ـ 27

 . 3بيروت، ط – لسان العرب البن منظور، ط: دار صادر ـ 28

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، ط: مكتبة  ـ 29

 القدسي، القاهرة. 

 المجموع للنووي، ط: دار الفكر. ـ 30

 م. 1990، 1دار الكتب العلمية ـ بيروت، طالمستدرك للحاكم، ط: ـ 31

 م. 2001مسند أحمد بن حنبل، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ـ 32

 المدينة المنورة، الطبعة: األولى.  - مسند البزار، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ـ 33
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، ط: المركز العربي  مشكلة الفقر وسبل عالجها للدكتور عبد الرحمن آل سعود ـ 34

   لدراسات األمنية والتدريب ـ الرياض. ل

 القاهرة.  –المعجم األوسط للطبراني، ط: دار الحرمين ـ 35

معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، ط:  ـ 36

 دار الفضيلة. 

 م.  1979معجم مقاييس اللغة البن فارس، ط: دار الفكر، ـ 37

عرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني، ط: دار الكتب  مغني المحتاج إلى مـ 38

 م.  1994، 1العلمية، ط

 المغني البن قدامة، ط: مكتبة القاهرة. ـ 39

المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني، ط: دار القلم، الدار الشامية ـ  ـ 40

 دمشق، بيروت، الطبعة: األولى. 

 مود شلتوت، ط: وزارة األوقاف. منهج القرآن في بناء المجتمع للشيخ محـ 41

مؤسسة الزكاة كآلية لمكافحة الفقر وتنشيط استثمار األموال ـ إشارة خاصة  ـ 42

لمؤسسة الزكاة في الجزائرـ  لسوامس رضوان وعيوني الزبير، مجلة رسالة المسجد 
 تصدر عن وزرارة الشئون الدينية واألوقاف ـ الجزائر.  

 / https://www.un.orgموقع األمم المتحدة.  ـ 43

 بيروت.  – النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير، ط: المكتبة العلمية ـ 44

الوقف ودوره في التنمية االجتماعية )بحث مقدم للمؤتمر الثاني لألوقاف  ـ 45

 . بالمملكة العربية السعودية(، للدكتور سليم هاني منصور 
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 المقدمة: 

لقد وضع اإلسالم مناهج أخالقية واجتماعية تكفل التنمية والتقدم والتطور أيضًا، ونلحظ 
أوجدها القرآن الكريم بفعل تعاليمه مثل سورة الماعون  ذلك من خالل التغييرات التي  

ينِ ) ِ ُب ًِبدلي ي يَُكذيِ ِ ي يَُدعُّ الأَيِتيَ  * َأَرَأيأَت اَّله ِ ِكيِ  * فََذِِلَ اَّله يِيَ  * َوََل َُيُضُّ عَََل َطَعاِم الأِمسأ يَن   * فََويأل  ِللأُمَصل ِ اَّله

َساُهونَ  مأ  َصََلِِتِ َعنأ  يَُراُءونَ  * ُُهأ  ُُهأ  يَن  ِ الأَماُعونَ  * اَّله نَُعوَن  ( والتي وضعت حجر األساس في َويَمأ
 التكافل االجتماعي في بيئة كانت تتسم بالقسوة والجفاء . 

الصحراء  الطبيعة  مع  والعنف  باالستغالل  والمطبوع  القاسي  التعامل  كان  حيث 
لقاسية تتطلب ثقافة القبائل القوة، والمخلوقات الضعيفة أمًرا طبيعًيا آنذاك، ففي البيئات ا

 إذ ال تعتمد القبيلة لبقائها إال على الناس األقوياء. 

 مع الوحي صار لدى المتلقين األوائل نوع جديد من االرتباط االجتماعي ليتعلموه

ُُّتُ الأَمقَاِبرَ  * )َألأهَاُكُ التهََكثُرُ  مثال آخر: في )سورة التكاثر( لَُمونَ لََكه سَ  * َحَّته ُزرأ َف تَعأ ُْثه لََكه   * وأ

لَُمونَ  َف تَعأ َ الأَيِقيِ  * َسوأ لَُموَن ِعَّلأ ُونه الأَجِحيَ  * لََكه لَوأ تَعأ َ الأَيِقيِ  * لَََتَ َا عَيأ ُوَنه َمِئٍذ َعِن   * ُْثه لَََتَ أَلُنه يَوأ ُْثه لَتُسأ

 النهِعِي( 

فالنع  والقليلة،  البسيطة  الموارد  تمر.حيث تطرح تم إظهار جودة  يكون في حبة  قد  يم 
السورة مفهوم التواضع على أنه أسلوب حياة تقدمي: من األفضل االستمتاع بحبة تمر 
بداًل من اإلفراط في تناوله. يظهر الجانب السلبي لإلفراط في االستهالك في العديد من  

نية القرآن بشكل ملموس وتنفيذه ا في األحاديث، بحيث كان يجب على األوائل فهم 
 حياتهم. 

هذا االتجاه أكثر استدامة لموقفنا اليوم، تناول كميات أقل، لكن أفضل. مبدأ الجودة بداًل  
من الكمية مناسب مرة أخرى هنا. توفير الموارد وتناول الطعام بشكل أفضل ، لهذا  
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الزراعة العضوية. إنها تحمي صحتنا من خالل   -كما في ذلك الوقت    - السبب نحتاج  
 لتي هي من خلق هللا، الموكل إلينا حفظها بيئتنا، ا

ونقدم من خالل بحثنا عدة نقاط بمنهج بين التخصصات لتحقيق التنمية المستدامة وهي 
 كما يلي: 

القضاء على المرض: من خالل عدة مباديء سيتناولها البحث مثل المشروعات   .1
للبيئة و صحتنا  )رمضان األخضر، والتشجيع على الزراعة الحيوية والعضوية  

)   
العنصرية: من خالل اندماج الضعفاء والفقراء من  -الفقر-القضاء على الجهل .2

في  األمة  كتكوين   ( الديني  الخطاب  المجتمع عن طريق  مع  كونهم ضحايا 
 المدينة على سبيل المثال( 

القضاء على الظلم في الزواج ـ الطالق بمواجهة اآلثار السلبية من خالل فهم   .3
 مباديء سورة النور )الخصوصية إلنشاء المودة الرحمة( 

 و في آخر العرض لدينا هداية لتحفيز الحاضرين للتنمية للمستدامة
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 المطلب األول 

 اريخية بين الخطاب القرآني المساواتي والخطابات الثقافية والت 

الذي   –كمقدمة نظرية وتأصيلية، يقارن هذا الجزء بين الطرح القرآني  .1
يؤسس لفكرتين مرتبطتين بالعالقات بين الجنسين: دور المرأة في  

 –المجال العام والمساواة االنسانية في الحقوق وتكافؤ الفرص 
والخطابات التمييزية أو االقصائية التي تشكلت عبر العصور سواء 

  أو الغرب. ويظهر ذلك في آيتين بالتحديد: التوبة، في الشرق 
َن َعِن الأُمنأَكِر وَ  َوأ ُروِف َويَْنأ ٍض ۚ يَأُْمُروَن ًِبلأَمعأ ِلَياُء بَعأ ُضهُمأ َأوأ ِمنَاُت بَعأ ِمنُوَن َوالأُمؤأ يُِقميُوَن  َوالأُمؤأ

  َ ََكَة َويُِطيُعوَن اَّلله تُوَن الزه ََلَة َويُؤأ َ َعزِيز  َحِكي   الصه نه اَّلله
ِ
ُ ۗ ا هُُم اَّلله ََحُ ِئَك َسرَيأ َوَرُسوَُلُ ۚ ُأولَ َٰ

ا    .32والنساء   71 َِجاِل نَِصيب  ِممه ٍض ۚ ِللري َضُُكأ عَََلٰ بَعأ ُ ِبِه بَعأ َل اَّلله ا َما فَضه َوََل تَتََمنهوأ

أَ  َ ۚ َواسأ ا اكأتََسْبأ يَِساِء نَِصيب  ِممه ُبوا ۖ َوِللن تَس َ ٍء  اكأ َ ََكَن ِبُكيِ ََشأ نه اَّلله
ِ
ِِلِ ۗ ا َ ِمنأ فَضأ لُوا اَّلله

 عَِلمي ا 

األولى تنفي مفهوم الفصل الحاسم بين الحيز الخاص والعام، ذلك المفهوم الذي تشكل  
في أوروبا منذ نهايات القرن الثامن عشر بعد الثورة الصناعية وتطور الحداثة، وحدد  

ياغة أدوارهما والتقسيم الجامد بطريقة نمطية، مما كان  لكل من الجنسين مكانه وتم ص
له تأثير على إقصاء المرأة من مجاالت العمل العام بحجة الطبيعة البيولوجية والعقلية  

وهي أيضا أفكار لها عالقة وثيقة بالخطابات العنصرية للحداثة األوروبية    –المتأصلة  
ق النوعي أو االمتيازات غير المستحقة ألي الكولونيالية. واآلية الثانية تنفي فكرة التفو 

 من الجنسين على حساب التكافؤ واعطاء كل ذي حق حقه. 

النساء في العمل االجتماعي  القرآنية تشجع على مشاركة  بيان أن الرؤية  إذًا  الهدف 
والديني العام، من أجل بناء بيئة صحية ومجتمع تشاركي يزدهر فيه كل األفراد على 
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راتهم بدون الشعور بالحرمان أو الدونية أو الظلم، كما تحث على إتاحة السواء حسب قد 
 فرص وحقوق مساوية للجميع بدون إمتيازات أو تحيزات. 

يجب أن تكون نظرة محمد عبده لفهم القرآن مثل المستمعين األوائل نقطة البداية التأويلية  
تلقين لتحسين عالقاتهم  لألطروحة. انطالقا من ذلك يمكن فهم الوحي على أنه دافع للم

المجتمعية بطريقة مستدامة نوعيًا. ,ويجمعنا اليوم الموقف األساسي الطبيعية و البيئية  
المتمثل في كوننا متعلمين مع األوائل. ولكن كيف يمكن للقرآن أن يثير دهشتنا واهتمامنا  

 كما كان الحال مع المتلقين األوائل؟ 

العال إلى  النظرة  اتسعت  الوقت  ذلك  التجريبي  في  الواقع  القرآن، متجاوزة  م من خالل 
للجاهلية حتى ذلك الحين ، إذ تم الكشف عن التوحيد والخلق و الدار اآلخرة. ونتيجة 

 لذلك خضعت أفعال الناس للتقييم والحكم. صارت توجد أخالقيات)سورة الماعون( 
ينِ  ِ ُب ًِبدلي ي يَُكذيِ ِ ي   * َأَرَأيأَت اَّله ِ ِكيِ  * يَُدعُّ الأَيِتيَ فََذِِلَ اَّله يِيَ  * َوََل َُيُضُّ عَََل َطَعاِم الأِمسأ يَن   * فََويأل  ِللأُمَصل ِ اَّله

مأ َساُهونَ  يَن ُُهأ يَُراُءونَ  * ُُهأ َعنأ َصََلِِتِ ِ نَُعوَن الأَماُعونَ  * اَّله  َويَمأ

والمخلوقات   ويةكان التعامل القاسي والمطبوع باالستغالل والعنف مع الطبيعة الصحرا
الضعيفة أمًرا طبيعًيا آنذاك، ففي البيئات القاسية تتطلب ثقافة القبائل القوة، إذ ال تعتمد 

 القبيلة لبقائها إال على الرجال األقوياء.

مع الوحي صار لدى المتلقين األوائل نوع جديد من االرتباط االجتماعي ليتعلموه. فقد 
األخالقية للمجتمع اسم "األمة"، والتي حاولت   -أطلق على إعادة الهيكلة االجتماعية  

ذلك االختالفات االجتماعية، وهذا مّكن   بما في  القبلية،  العنصرية  التغلب على شدة 
الفئات الضعيفة من االندماج، مما ساعد أيًضا على استقرار الرابط االجتماعي لينمو  

 كمجتمع مستقر. 

ب من الناحية الموضوعية، فنحن ال يمكننا  اليوم البعد التاريخي بيننا وبين األوائل مناس
معاينة أفعالهم  بطريقة مباشرة، ولكن يمكننا معاينتها في سياقات معينة واالستنتاج من  
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خاللها، وعلى أية حال، فإن المهام لم تكن سهلة على المتعلمين، نظرا لبيئتهم وثقافتهم. 
جتماعية ، لذلك من المنطقي فالقرآن يخاطبهم في هذه المواقف اإلشكالية البيئية واال 

القول إنه حتى ذلك الحين كان األمر يتعلق بإعادة بناء المجتمع نحو االستقرار واألمن، 
بناء إعادة  إن  المناسبة.  البيئة  في  الحياة  استدامة  األولي   (1)  أي حول  البيئي  الوضع 

ان قد يعنيه الوحي هيكلًيا ومقارنته بالمطالبات القرآنية يمكن أن يعطينا انطباًعا عما ك
 بالنسبة لهم. 

الحياة(؟ يصف هذا  الحياة )بيئات  الدنيا/عالم  بالحياة  البداية هذه  نقاط  يمكن وصف 
 المصطلح البيئات الطبيعية واالجتماعية. 

نرى في النص )القرآني( مجموعات مختلفة، فروًقا اجتماعية وفًقا للحالة غير/ الحرة ، 
الجنس   ،حسب  والعبيد  األحرار  والدين. أي  المالي  والوضع  القبيلة   / واألسرة  والعمر 

يخاطب القرآن عادة صانعي القرار من الرجال عندما يتم رفع التوقعات العملية. يجب 
وأن  جانًبا  القديمة  السلوكية  واألنماط  والعادات  القيم  بتنحية  يقومون  كيف  يتعلموا  أن 

 ية. يتوجهوا بأنفسهم إلى المعرفة الجديدة للمسؤولية البيئ

 

َبسباب النزول. فمن خالل اآلًيت القرآنية ْيكن إعادة نقطة البداية  ْيكن ربط املدخل املنهجي هنا 1(1) 
التقريبية، واليت عادة ما تكون مشكلة اجتماعية. ينتج عن هذه املعلومات ظواهر احلياة االجتماعية  

آنذاك. ويتيح ذلك جماال للتخصصات املتعددة واليت غالبا ما تكون مطلوبة للعلوم اإلسالمية.إذ ْيكن  
يكلة واقع املتلقني األوائل ابستخدام مناهج العلوم االجتماعية. ْيكن الرجوع ف ذلك بشكل  إعادة ه 

 أساسي إىل )ألفريد شوتز( 

Structures of the Life-World   
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من أجل فهم الموقف األولي، أو الخلفية الثقافية للمستمعين األوائل ، نحاول وصف 
نموذج من الكفار / المشركين بالتفصيل. فهذا النموذج يوصف بالجاهلي، كان مظهره 
الخارجي مهًما بالنسبة له، وذلك بأن يكون قوي البنية ، غنًيا ، قوًيا جنسًيا ، مغروًرا، 

االهتمام بالمعرفة بشكل عام. كان لديه عائلة كبيرة وثروة كبيرة. وقد    ما كان بحاجة إلى
النعيم  سورة التكاثر(   -وبخت سورة التكاثر هذا النموذج. فهل يعني البديل هنا )عن 

التعرف  الشعار اإلرشادي هي  البسيطة كحبة تمر مثال؟ فهل حكمة  باألشياء  الرضا 
بداًل من الكمية الكبيرة؟ يمكننا إعادة إحياء  على جودة األشياء الصغيرة واالستمتاع بها

هذه التوقعات من القرآن فيما يتعلق بالتعامل مع البيئة الطبيعية واالجتماعية في المنزل 
ويلي المجتمع العالمي.وفي شارعنا وقريتنا والحي والمحافظة وفي مصر والعالم بأسره
يتم عرض في أي نقاط ذلك عرض للمشاكل الراهنة في مصر على ثالثة محاور، وس

يمكن للخطاب الديني أن يحفز المسلمين من الناحية النظرية والعملية ويوجههم نحو  
 ممارسة مستدامة.

 المطلب الثاني

 لماذا تعتبر الزراعة الحيوية والعضوية أفضل وأكثر استدامة؟ 

 من األطروحة(   5+   3االقتصاد )النقطة  -علم البيئة   

 "اإلنسان ما يأكل" فهل هذا صحيح؟ 

 لماذا تعتبر الزراعة الحيوية والعضوية أفضل وأكثر استدامة؟ 

انتقلت الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، من الصحراء الوعرة )سورة القريش ، القرطبي( 
بدوي األكثر خشونة للمكيين )التجارة الصغيرة  إلى واحة خصبة، من أسلوب الحياة ال

الزراعة   خالل  من  االستقرار  من  مزيد  إلى  العامل   -والغزوات(  هو  الغذائي  األمن 
فهم   يمكن  وبالتالي  خلدون(.  ابن  )راجع  األنثروبولوجي   / التاريخي  الثقافي  الرئيسي 



774 
 

باللون  المدينة المنورة على أنها أكثر مالءمة لتكوين وتطور األمة األولى ، المرتبطة 
األخضر = نباتات. بعد وصول المسلمين األوائل اختلفت المدينة هذه عن المستوطنات 
بين   لتكون في موقف محايد  القبلية و  لعتتعدى فكرة  أنها ُصممت  األخرى من حيث 
الجنسين. تم تضمين الديانات األخرى تاريخًيا )اليهودية والمسيحية بوصفهما أسالًفا مع 

مثل   -اإلمكانية العملية لهؤالء األتباع لالندماج في األمة  ليعطي  صحيح،    أصل/جوهر
الذمي(. في المجتمع الجديد أصبحت الممارسة االجتماعية تجربة دمج "الغرباء الذين  

ا توزيع الموارد  وجب  ال ينتمون إلى القبيلة" اختباًرا رائًعا لألوائل. لهذا الغرض يجب  
بالفعل نقل الشعور بالتعاطف مع الضعيف في المجتمع   النادرة بشكل مختلف. لقد تم 

 بشكل موضوعي في السور في مكة ؛ و هذا قد أثار كثيًرا حفيظة المستمعين األوائل.

 قال تعالى في سورة البلد )وما أدراك ما العقبة فك رقبة( 

االستقرار اذن كان البد من توزيع الموارد النادرة للغاية في المدينة بطريقة تمكن األمة من  
على مر السنين، وهو أمر صعب بالتأكيد نظًرا لخطر الحرب الوشيك. كان الوصول 
إلى المياه هو الشاغل الرئيسي. ربما كان روث اإلبل يستخدم كسماد. تم تفكيك الجشع 
وتم   التكاثر(   والهيبة في )سورة  والمرأة،  والمال،  والطعام،  الموارد،  والمزيد من  لمزيد 

 موارد البسيطة والقليلة، فالنعيم قد يكون في حبة تمر. إظهار جودة ال

تطرح السورة مفهوم التواضع على أنه أسلوب حياة تقدمي: من األفضل االستمتاع بحبة 
تمر بداًل من اإلفراط في تناوله. يظهر الجانب السلبي لإلفراط في االستهالك في العديد 

القرآن بشكل ملموس وتنفيذها في   من األحاديث، بحيث كان يجب على األوائل فهم نية
 حياتهم. 

هذا االتجاه أكثر استدامة لموقفنا اليوم، تناول كميات أقل، لكن أفضل. مبدأ الجودة بداًل  
من الكمية مناسب مرة أخرى هنا. توفير الموارد وتناول الطعام بشكل أفضل ، لهذا  

مي صحتنا من خالل الزراعة العضوية. إنها تح  -كما في ذلك الوقت    - السبب نحتاج  
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بيئتنا، التي هي من خلق هللا، الموكل إلينا حفظها كخليفاء في األرض. يمكننا الوفاء 
الزراعة العضوية، والتي أصبحت  الموارد وتعزيز  توفير  المسؤولية في إجراءات  بهذه 

 ممكنة من خالل الهندسة الزراعية:

ر المنتجات العضوية أفضل عرض تقديمي من قبل زمالء من كلية الزراعة: لماذا تعتب
 وأكثر استدامة؟ 

 المطلب الثالث 

 نحو رمضان أخضر

 االستنتاج الديني )أ( مهمة الدعوة:

بدون هدر ويفضل أن يكون بدون فضالت بالستيكية، ولكن    -نحو رمضان أخضر  
مع الكثير من الخضروات )العضوية(. تحفيز المزارعين على استخدام كميات أقل من  
الزراعي.في  للمنتجات  العالية  بالجودة  وإقناعهم   ، للحشرات  المبيدة  والمواد  األسمدة 

، هل كل شيء هو تقديم الكثير من الطعام للفقراء في رمضان؟  رغيد الحياةالمجتمع الغني
أن تضع ورقة معلومات في   -قد يكون التعرف على الغذاء الصحي ونمط الحياة بدياًل  

 ما شابه.  حقيبتك الرمضانية…. أو

 -والبشر أيًضا    -لذلك فإن البيئة الطبيعية هي أساس حياتنا. تحتاج جميع النباتات  
إلى ضوء النهار، وفيتامين د، والشمس هي مصدر الطاقة لكل أشكال الحياة. لسوء 
يظلون   لكنهم   ، النهار  مع ضوء  مصر  مدن  في  الناس  من  كثير  يعيش  ال  الحظ، 

. هذا اإليقاع غير مثمر لألشخاص غير األصحاء في مستيقظين )تقريًبا( حتى الفجر
المجتمع. كان إيقاع النبي والناس ذلك الوقت منسجًما مع الضوء الطبيعي. كان الفجر 
يمثل بداية يوم العمل، وفي العصر كان هناك توازن، وبعد العشاء لم يتم عمل أي شيء 
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مة مع الشريك: إيقاع صحي آخر، ربما باستثناء الصالة أو التركيز على العالقة الحمي
 ( يؤدي إلى أداء وظيفي جيد يحفز ويمّكن. 96ومنتج )األنعام ، 

يحتاج سوق العمل إلى دفعة كيفية/نوعية ، وإرساء االستدامة يعني أداء عمل أفضل 
 وأعلى.

 العنصرية: -الفقر-المطلب الرابع : الجهل

لإلدماج   المختلفة  الجوانب  حول  الموضوع  هذا  الماضي  يدور  في   ، االجتماعي 
(. وهذا يمكن إعادة بنائه من خالل القرآن:اسُتبعد 2، النقطة    2030والحاضر. )أجندة  

الفقراء من المجتمع القبلي، وكذلك الفئات األخرى من الضعفاء واأليتام والسجناء والعبيد  
الفقراء من  األيتامواألطفال  النهاية صارو  وفي  عليهم)  أصناف،  الزكاة    - فيمستحقي 

مع الفئات المستبعدة، كذلك هناك   الدمجالمتلقين    طلب من(. يحث القرآن60التوبة ،  
إجراءات أخرى إلى جانب المساعدة المادية. ُيسمح للعبيد بالزواج، وشراء أنفسهم في 
كثير من األحيان من خالل الصدقة أو ما شابه، ويجب إطالق سراح المزيد ، ويجب 

يهم أصل، ويجب حماية الرضع ، ومعظمهم من الفتيات دمج األطفال الذين ليس لد 
وأد األطفال. يجب تجنب الحروب قدر اإلمكان أو القيام بها بطريقة أخرى    قتل و  من

مع تجنب العنف / النهب أو ما شابه. يمكن تعداد العديد من الجوانب األخرى هنا. من  
مؤلفات جواد علي(. كانت   كل هذا يمكن إعادة بناء صورة للجاهلية )بمساعدة التفسير و

العالقات االجتماعية الغليظة و التي اتسمت بالعنف واالستغالل غير مستدامة، وهو  
ما يبينه القرآن من خالل حقيقة أن الثقافات والمجتمعات والقبائل الكبرى كانت مؤقتة  

 وفي بعض الحاالت تم تدميرها بطرق وخيمة )سورة الشمس ، ثمود(.

جتماعي للمستضعفين ، ودمجهم في األمة ، يعني االستدامة في إن تحسين الوضع اال 
ذلك الوقت كما هو الحال اآلن. كان إخراج هؤالء الناس البؤساء  من وضع الضحية  
أمًرا مهًما، ألن استقرار األمة يحتاج أيًضا إلى الفقراء إلعادة البناء والدفاع. كان الشعور 
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تلتها للمساعدة العملية. وبالتالي يمكن اعتبار بالشفقة/الرحمة هو الخطوة األولى، ثم  
بمثابة قرض حسن، بحيث ال   الزكاة لهؤالء األشخاص   / الموارد مثل الصدقة  توزيع 
ينبغي عليهم اعتبار أنفسهم ضحايا بعد اآلن. كانت المساعدة تعني التقدم االجتماعي 

شيء منزال / غرفة للمستفيدين، على سبيل المثال حق العبد في أن يتزوج وربما أن ين
 لنفسه، أو ليأكل من أجل أن يصبح أقوى، أو حتى ليتمكن من المشاركة في الفتوحات.

الفقر معضلة كبيرة اليوم. يمكننا أن نفهم المساعدة على أنها قرض حسن، مساعدة في 
المساعدة الذاتية، بحيث ال يؤدي عوز الفقراء إلى استمرارهم كمتسولين، بل إلى دافع 

مواطنين منتجين. مبادرة )حياة الكريمة( هي خطوة هائلة نحو ذلك يجب دعمها   ليصبحوا
 وتعزيزها.

 Armut ist auch bekanntال ينبغي إبعاد المتسول، ولكن ال ينبغي تشجيع التسول.
als Bildungsarmut. Von Seiten des religiösen Diskurses kann die 
Hilfe zur Selbsthilfe. Es sind Programme zu überlegen, die hier 
ansetzen, Unterrichte über eine bessere Haushalts- und 
Lebensführung, grundlegene Dinge wie Sauberkeit, gesundes 
Essen, Haushaltsorganisation. Auf der Straße selbst kann man 

z.B. Besen und Schaufelgeben  لتي تبدأ هنا، على سبيل يجب مراعاة البرامج ا
المثال إعطاء المكانس والمجارف ومعرفة ما إذا كان الشخص المتسول يحافظ على 

متًرا. يجب على المتسول أيًضا أن    50نظافة المكان تماًما داخل دائرة نصف قطرها  
يتعلم اإلنتاجية المستدامة، ألن العيش بدون عمل ممكن فقط في الجنة. علينا جميًعا  

مًعا لتحويل المجتمع نحو االستدامة. كما أن التواصل اليومي مع الفقراء مكوِّن    أن نعمل
 من ذلك ويجب أن يتجاوز الغطرسة والكبرياء ألن ذلك كان من أسلوب الجاهلية. 



778 
 

كما يتعرض األيتام في دور الرعاية لالستبعاد و التمييز ضدهم. يمثل العدد الكبير من  
اللقطاء أو األطفال من خلفيات اجتماعية معقدة همو األطفال غير المرغوب فيهم أو  

تحدًيا هائاًل للمجتمع إلعادة دمج هؤالء األطفال. مشروع "أسرة بديلة" هو إستراتيجية  
مناسبة تتطلب دعمًا أكبر من الخطاب الديني. دراسة جديدة عن األيتام في البيئات 

ن مساعدة األطفال بشكل وغيرهاضرورية ومفيدة حتى نتمكن م  220القرآنية ، البقرة  
 مستدام.

تحتاج التنشئة والتنشئة االجتماعية المرتبطة بنوع الجنس إلى توجه مستدام يمّكن الشباب 
من الزواج المستقر وتأسيس أسرة. وذلك ألن عدًدا كبيًرا من النساء واألطفال يعانون  

 من العنف المنزلي. وهذا ظلم .. يتبع .....

 المطلب الخامس: الظلم 

قع الظلم على الضعفاء الذين يتعرضون للتمييز، وهذا بدوره مرتبط بالجهل والالمباالة ي 
بظروفهم المعيشية. من الناحية الهيكلية يتأثر النساء واألطفال في المقام األول. العنف 
األسري ومعدل الطالق المرتفع حالًيا لهما آثار جانبية مدمرة ليس فقط على من يشاركون  

، والدور االجتماعي   بالجنس االجتماعي ا على المجتمع. هذا يتناول قضية فيه ولكن أيًض 
 ، والتوقعات ، والصورة الذاتية وصورة اآلخرين من الجنس االخر.

تتغير عوالم الحياة)الحياة االجتماعية( اليوم بشكل أسرع مما كانت عليه في الماضي، 
وينبغ بل  يمكن  الديني.  للخطاب  كبيرة  تحديات  يعني  المتعلقة  مما  الفتاوى  توسيع  ي 

إضافةإلى ذلك يجب بقضايا النوع االجتماعي والعنف األسري وتكثيفها جدلًيا وعملًيا،  
 هذا.  انعقاد الزواج في يومناثقافة  تحليل

"جواز  ب  يسمى  ما  ويحدث  المستقبليين،  الحياة  شركاء  اآلباء  من  العديد  يختار 
الريفية حيث ال يتمتع الشباب من كال   الصالونات". يحدث هذا بشكل أكبر في المناطق

الجنسين بفرصة كبيرة للتعرف على بعضهم البعض في مجموعات مختلطة. على الرغم  
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من أن العديد من الشباب ال يفضلون هذا النوع من الزواج ، إال أن العائالت تدفعهم  
 إليه.

فإنهم يستجيبون  ألنهم يعتقدون أنهم يعرفون أفضل من أطفالهم أنفسهم، وكقاعدة عامة،  
خاصة للزواج من الفتيات في   -والضغوط الريفية في الغالب    -للضغوط االجتماعية  

وقت مبكر جًدا. ألن شرف العائلة معرض للخطر من قبل مراهقة غير متزوجة في سن  
. عند هذه النقطة يجب على الخطاب الديني أن يتخذ موقًفا واضًحا وأن يرفض تلك 16

إجراءات فاعلة ضد عدم إعطاء هذه الزيجات إطاًرا إسالمًيا، ألن  الممارسات ثم يتخذ  
مثل هذه الزيجات تتم فقط على أساس المكانة االجتماعية "العادات والتقاليد". ما وراء  

 مودة ورحمة.

كثير من الفتيات يتعرضن للظلم في وقت مبكر فقط ألنهن فتيات. يكاد ُينظر إليهن  
وكقاعدة عامة ، فإنهم يعتبرون أجسادهن شيًئا خطيًرا،   على أنهن عرائس المستقبل فقط.

أثناء التربية والتنشئة االجتماعية ، تكون الفتاة مشروطة   (1)   وختان اإلناث يؤكد ذلك.
بالخجل من وجود جسدها. ال يتعلق األمر باحتواء سلوك جنسي أو رغبة جنسية مبالغ  

 

 (1)FGM remains a widespread practice in Egypt، even among  
some educated families. Both of the girl’s parents were well-

educated، but they could not let go of the FGM tradition  .
According to the United Nations Children’s Fund )UNICEF( ،  
over seven million girls in Egypt could be at risk of undergoing  

FGM before 2030 . 
see  :

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1208/413368/AlAhr
-in-FGM-against-fight-the--Weekly/Features/Continuing-am

gypt.aspxE 

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1208/413368/AlAhram-Weekly/Features/Continuing--the-fight-against-FGM-in-Egypt.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1208/413368/AlAhram-Weekly/Features/Continuing--the-fight-against-FGM-in-Egypt.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1208/413368/AlAhram-Weekly/Features/Continuing--the-fight-against-FGM-in-Egypt.aspx
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فيه، فهذا يخدم الشرعية فقط ، ولكنه يتعلق باإلسناد السلبي األساسي لجسد األنثى. 
ها للزواج. وفي يوم الزفاف عليها أن  الفتاة مختونة ومجهزة بهذه العقدة ومن ثم يتم دفع

تكون أميرة، وفي الليل وفي جميع األوقات بعد ذلك تأتي خيبة األمل. عادة ما تكون  
العالقة الجنسية ليست سعيدة، وكثير من الرجال ال يفهمون سوى القليل عن النساء . 

رة الشريك. كانت صورة الرجل الذاتية حتى اآلن هي صورة السيادة / السيد ، وليست صو 
للخطاب  مهم  مصطلح  وهو  أساسي،  بشكل  التواصلية  الكفاءة  إلى  يفتقر  إنه 
الديني:)تواصو بالحق وتواصو بالصبر( هذا ينطبق في كل مكان ، حتى داخل المنزل.  

 كما ذكر أعاله ، فإن هذا النوع من االتصال ضروري وواعد الستقرار المجتمع. 

المدن الذين يختارون زوجاتهم المستقبلية    في يزونفي معظم األوقات ، حتى الشباب المتم 
في أوساط مختلطة هم أنفسهم ليسوا محصنين من حقيقة أن حفل زفافهم يجب أن يكون  
بمثابة عمل شرف ومكانة للعائالت المعنية. قبول العريس المستقبلي يعتمد على ذلك ، 

ت  الزفاف  الشباب تحت ضغط مادي كبير ، وهذا ظلم لهم. حفالت  تأخر ، لكن  كل 
الشباب ما زالوا يقعون طبيعة في الحب، المشاكل المترتبة على ذلك هي "كوارث" ، 
الفتيات / الشابات بدورهن يتعرضن للظلم ألنهن فضحن األسرة. يؤدي اإلخفاء القسري 
للحمل إلى أطفال غير مرغوب فيهم يتم التخلي عنهم ، ويتعين عليهم أن يكبروا في 

 هم "أبناء الخطيئة". دور األيتام على أن

المفاوضات حول مجوهرات الزفاف والشقة والمفروشات وتصميم حفل الزفاف ، كل هذا 
يتماشى مع األعراف االجتماعية. بالكاد يؤخذ العروسان في االعتبار وسط ذلك. تسبب 
 هذه األبعاد المادية الكثير من التوتر واإلجهاد للزوجين الشابين ، وأحياًنا تدمر المشاعر 

الناشئة ببطء لبعضهما البعض ويتم فسخ الخطوبة مرة أخرى. ألن كل شيء يبنى على 
قرارات  لكن  والعريس.  العروس  قرارات  على  وليس  والسمعةاالجتماعية  العائلة  شرف 
صاحب الشأن  فقط يمكن أن تؤدي إلى تشكيل مسؤول للزواج ونمط الحياة. أال يكون 

 هذا أنسب من الناحية اإلسالمية؟ 
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بعد الزواج يتعرض الزوجان لضغوط ، وال بد من سداد أي ديون من حفل الزفاف  ألن
 مرة واحدة ، ويجب إنجاب طفل فوًرا ، وكأن هذا دليل على نجاح الزواج.

تختلف أفكار وتوقعات األدوار بين الجنسين اختالًفا كبيًرا في الغالب ، حيث تطلب 
ال يقدر على ذلك ن العديد من الرجال  النساء المودة والرحمة ، والحنان ، في حين أ

التواصل مع نشأتهمبسبب   يكون  الغليظة. عادة ما  الرجولية والرجولة  االجتماعي في 
الجنس اآلخر، والتحدث بصراحة عن التوقعات، وإخبارهم عن األخطاء ونقاط الضعف 

 واالعتراف بها أمًرا صعًبا بالنسبة للرجال في جميع أنحاء العالم. 

الديني ال يستفيد كثيًرا من إمكانياته الخاصة لمعالجة هذه المشكلة ، والتي  إن الخطاب 
أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى ألن الشابات متعلمات )راجع تفسير 
الرازي في سورة العصر( قال عمر: رحم هللا امرأ أهدى الي عيوبي".   انظر في سورة 

 اقعة.عبس تجد حتى أن هللا عاتب النبيملسو هيلع هللا ىلص في و 

ومعلوم أن الرسول لم يضرب الضعفاء وال العبيد وال األطفال وال النساء. وقد الحظ ابن  
خلدون أن العنف ضد األطفال يضعفهم أكثر رغم أن اآلباء / المعلمين يريدون عكس 

أو ضد الحيوانات والنباتات   -ذلك ألبنائهم. إن استخدام العنف ضد األشخاص الضعفاء  
ط على عدم قدرة المرء على التعامل مع المشاكل ، وعلى جبن  يشهد فق  -الضعيفة  

 .الغير عادلة /الظالمةالمرء في الوقوف ضد الضغوطات االجتماعية غير العادلة

يوفر الدين العديد من االحتماالت لوقف هذا الظلم الذي شرع لألسف في إطار العادات 
العائالت تثبت أنها تأتي بنتائج  والتقليد ، ولتثبيت زواج الشابين. ألن المفاوضات بين  

يمثلون   العريس ، ولكن غالًبا ما  أو  العروس  يمثلون مصالح  اليوم ، فهم ال  عكسية 
مصالحهم فقط. عالوة على ذلك ، لم يعد األمر اليوم يتعلق بمصالح وحقوق الشركاء 
األفراد ، بل يتعلق بنجاح عالقة الزواج في المستقبل. سيكون األشخاص المحايدون 
)مثل  الغرض  لهذا  تدريبهم  تم  الذين  للشباب  يمكن  المرحلة.  هذه  في  مالءمة  أكثر 
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دارسين، داعين، علماء نفس ، علماء اجتماع ، تربويون( أن يحضروا مع  المأذون 
لتحضير حفل الزفاف أو يشرفون على العائالت أو األفضل من ذلك ، تنظيم كل شيء 

 على التحدث عن توقعاتهم.   مع الزوجين الشابين وحدهما ، ومساعدتهم

من النظرة اإلسالمية أو القرآنية كان في موضوع الدور الجنسي دائما خطر الفتن الذي 
تعرضت لها األمة أثناء نزول اآليات. الخوف المستمر من الهزيمة بأن تسبى النساء 

 .أخريات مت قبيلة أخرى تطلب القوة الرجولية لحماية نساءهم بينما كانت تسبى نساء 

النور آنذاك الشفافية في مجتمع شكله العنف الجنسي، وأنشأت زواًجا  فأدخلت سورة 
حصرًيا، مما أتاح للجميع الفرصة للتعلم وتجربة المودة و الرحمة في سالم وحميمية ،  

(،  تم إنشاء وخلق مساحة محمية للعالقات الحميمة عن طريق   59راجع )سورة النور 
ت األقمشة الحًقا على شكل ستائر )تفسير القرطبي  لهذه اآلية(. "طلب اإلذن" ، وأضيف

بالوضع األولي ، كان األمر يتعلق مرة أخرى بزيادة جودة  في ذلك الوقت ، مقارنة 
العالقة الزوجية ؛ لهذا الغرض تم تقليل عدد الزوجات وعددهن واستبعاد جميع العالقات 

قرار المستدام للمجتمع ، حيث وجب الجنسية األخرى. تقدم حضاري كبير نحو االست
 أيًضا دمج الضعفاء.

تعد هناك ألنه لم  األشكالممارسة الزفاف اليوم ال تتوافق مع هذا التقدم بأي شكل من 
هل مازال الخوف حاضرا بأن يحفظ سمعة البنت؟ كل هذا يحتاج المزيد من  .هذه الفتن

 مر وعكس االستدامة. فهي مهدرة بشكل مد في بادئ األمر ؛البحث في المستقبل. 

في وقت نزول الوحي، لم يكن الهدف من هذا الزواج الجديد هو إنجاب العديد من  ف
األمر الذي أدانته سورة التكاثر، ولكن تحسين نوعية الحياة وبالتالي مثل  األطفال ،  

استقرار األمة بشكل مستدام. لهذا كانت بحاجة إلى مسلمين راضين في جميع مناحي 
 عبء حشد كثير من األطفال. الحياة  دون 
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 البحث السادس 

مدى ارتباط فلسفة النظريات اإللحادية بالتنمية  
 المستدامة 

 إعداد: سعيد أحمد عيد رجب 

 مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 
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 مقدمة   

صلى هللا عليه  بسم هللا والحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا 
 وسلم، أما بعد؛

فإن البحث في قضية اإللحاد ونظرياته قد تناوله الباحثون من جوانب عدة، 
 ما بين مقرر وناف، ومدافع ومهاجم. 

وفي هذا البحث إن شاء هللا تعالى سوف أتحدث عن مسألة معينة، أال وهي  
على التنمية    -والمتدينيين تجاه الدين –مدى ارتباط فلسفة النظريات اإللحادية  

 المستدامة.

وأقصد باإللحاد هنا ما أفرزته المادية من مذاهب وتيارات خلعت على نفسها 
 خلعة إنكار وجود هللا أو إنكار مقررات العقل، وما قد ثبت وُعلم من الدين بالضرورة.

وبالتالي فالحديث عن خطر اإللحاد على التنمية المستدامة وعلى اإلنسانية  
 حديث عن خطره على كل إنسان يدين بأي دين في العالم. هو

وبمشيئة هللا تعالى سوف نذكر نماذج من خطر النظريات اإللحادية وندلل 
عليها بالتطبيقات العملية، ونبين كيف أن تلك النظريات كان لها أبلغ األثر على  

 التأثير السلوكي من جانب أولئك الذين مارسوه عمليا وتطبيقيا. 

في كل مناهج   -على ما يراه الملحدون –حاد باعتباره يمثل رؤية فلسفية  واإلل
الحياة، يحاول أن ينأى بنفسه عن عالم الغيب، ويدثر بالطبيعة أو بالعالم المشاهد، 

 فكل تفسيراته بعد ذلك نابعة من هذه الدائرة الموغلة في المادة.
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حتة، فهي فلسفات  وإذا كانت النظريات اإللحادية منبثقة عن فلسفة مادية ب 
تسير في غير هوادة وال رجعة فيما رانت إليه، فسوف نلقى الظالل على نماذج شتى  

 من أخطر ما فلسفه الملحدون ثم ما انتهجته السياسات اإللحادية. 

 تمهيد: 

 سوف أتناول في التمهيد عدة نقاط هي: األهداف، والمنهج، ومطالب البحث.

 أوال األهداف: 

محاولة إظهار عوار نظريات الملحدين من خالل إلقاء الضوء على  الهدف األول: 
 بعض الممارسات التي انتهجها المالحدة اعتقادا بصدق النظرية. 

من خالل التنبيه على  -على التنمية المستدامة–الهدف الثاني: التنبيه لخطر اإللحاد 
 نظرياتهم. 

 ة المستدامة واإلنسانية. الهدف الثالث: إعطاء كبسولة وقائية للحفاظ على التنمي

 ثانيا منهج البحث:

سوف يكون المنهج المتبع في هذا البحث إن شاء هللا تعالى هو المنهج التحليلي  
 النقدي.

 مطالب البحث: 

 المطلب األول: المفهوم والماصدق بين النظرة اإلسالمية والنظرة الحداثية. 

 "بين النظرية والتطبيق".  المطلب الثاني: الدين والمتدينون في الفكر اإللحادي

 المطلب الثالث: مدى ارتباط ممارسات الملحدين بروح اإللحاد.
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المطلب األول: المفهوم والماصدق بين النظرة اإلسالمية والنظرة  
 الحداثية

في هذا المطلب سوف نتعرض لمركب "التنمية المستدامة" من حيث مفهومه وماصدقاته،  
 خر مستنبط من لغة القرآن؟ وهل يمكن االستغناء عنه بمركب آ

وفي ضمن هذا سوف يتضح مدى العالقة بين التنمية المستدامة وبين تطرف الفكر، 
 وهي عالقة تباين. 

مركب: "التنمية المستدامة" مركب له جاذبية، وخاصة إذا أضيف إلى الفكر، فهو للوهلة 
أنه   -كعرب –لنا  األولى يوحي بنمو الفكر وتطوره واستمراره، ولكن قد يعيبه بالنسبة  

ليس مصطلحا إسالميا، مأخوذا من لغة القرآن، وبما أنه ليس كذلك فقد آثرت الحديث 
عن إمكانية استخدام مصطلح إسالمي، يعطينا معنى أكثر رحابة وأعمق أصالة، وذلك 
من خالل مطلب كامل مكون من مالحظتين، إحداهما تتعلق بالماصدق، واألخرى تتعلق 

 بالمفهوم. 

ولى: فهي تتعلق بالماصدق، أعني ما صدق: "التنمية المستدامة" فهو مصطلح  أما األ
حداثي، وإن شئت قلت: مصطلح منقول من الغرب، ال يمت للغة العربية بصلة، فأال 

أن تكون لهم مصطلحاتهم التي تعبر عن هويتهم؟ وأال    -عموما-يحق للمسلمين العرب  
تكون سابقة متبوعة ال تابعة؟ أليس   أن  -خصوصا-يحق لكلية أصول  الدين العريقة  

علينا أن نستخرج من تعاليمه   - وهو الدين الخالد الدائم إلى يوم الدين –من حق اإلسالم  
ولغته أبدع وأشمل وأضبط من هذا المصطلح وأمثاله؟ فهل لغة القرآن فقيرة إلى هذا  

بل اعتقد أن األمر   (1) الحد الذي جعلنا نستورد مصطلحات من الخارج؟ ال أظن ذلك؛  

 

اإلسالمية" ص  (1)  احلداثة  إىل أتسيس  "املدخل  احلداثة  الرمحن روح  عبد  الدكتور/ طه  ، ط/  13انظر: 
 م، املركز الثقاف العريب بريوت. 2006األوىل
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على النقيض تماما، فهي أغنى اللغات في العالم، وإال لم تكن لغة القرآن الخالد إلى يوم  
 الدين، وقد نبه علماء الفنون إلى ذلك. 

وإذا كان السؤال المباشر لهذا الطرح هو: أين هو هذا المصطلح الذي يعطينا ما هو  
 أبدع وأشمل وأضبط؟ 

نستخدم أن  الممكن  "عمارة األرض"،    كان من  المعنى -مصطلح:  يفيد  أو غيره مما 
فعمارة األرض لفظ مستنبط من قوله تعالى: هو الذي أنشأكم من األرض   -المطلوب 

 واستعمركم فيها، وبذلك ال تواجهنا مثل تلك االعتراضات السالفة الذكر. 

 وأما الثانية: فهي تتعلق بالمفهوم، أعني مفهوم: "التنمية المستدامة".

عريف التنمية المستدامة كما هو متداول: تنمية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة فت
 األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. 

ألن معنى المصطلح حين نشأته يشوبه  – فالتنمية المستدامة إن أضحت بهذا المعنى  
بالعمومية من ناحية،   فإن اإلسالم يشمله، بل شمولية اإلسالم له تتميز  -المادية الصرفة

 وبالضبط من ناحية أخرى. 

وعملية   - بأوسع معانيها–فالشق األول وهو: تنمية احتياجات الحاضر من أمور علمية  
أمر محمود دعا له اإلسالم ورغب فيه، وعنى عناية بالغة بفكرة    -أيضا بأوسع معانيها –

الفاضلة،   الخّيرة  األعمال  في  واالستمرار  تحت الدوام  تدخل  لم  التي  والدنيوية  الدينية 
طائلة التحريم أو الكراهة، وال أدل على ذلك من "َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم 

"  . (1) ُسئَِّل َأيُّ اْلَعَملِّ َأَحبُّ إَِّلى هللاِّ ؟ َقاَل : َأْدَوُمُه َوإِّْن َقلَّ

 

(، جمموعة  1778ابب: العمل الدَّائم وإن ق لَّ، برقم: )أخرجه مسلم ف صحيحه من حديث عائشة،  (1) 
 بريوت. ه، دار اجليل 1334من احملققني، ط سنة 
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نِّيَن، َكْيَف َكاَن َعَمُل وقد سألت السيدة عائشة رضي هللا عنها ف  يقل لها: َيا ُأمَّ الُمْؤمِّ
يَمًة"  النَّبِّيِّّ َصلى هللا َعَليهِّ وَسلَم، َهْل َكاَن َيُخصُّ َشْيًئا مَِّن األَيَّامِّ؟ َقاَلْت: اَل، َكاَن َعَمُلُه دِّ

(1) . 

اإلنسان هو ما حث عليه اإلسالم ولكن رغب في   -بمعناه الواسع–وليس مجرد عمل  
العمل الصالح، فأمر بالصالة وحث على إقامتها صحيحة، وأمر بفعل الخير ورغب دوام  

 فيه، وأمر بالعلم والتعلم والفكر والتفكر وأجزل المثوبة لمن واظب واستمر عليه. 

أما الشق الثاني وهو: دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، 
خلي عن المسؤولية المنوطة به تجاه األجيال القادمة؛ بل فاإلسالم ينأى بنفسه عن الت 

إن اإلنسان لو كان على مشارف الموت ويقوم بعمل علمي أو فكري أو غيره فإنه يؤجر 
ُكمُ  هِّ   على إتمامه مادام به حياة ومازال يملك القدرة، فـ"إِّْن َقاَمْت َعَلى َأَحدِّ اْلقَِّياَمُة، َوفِّي َيدِّ

يَلٌة َفْلَيْغرِّسْ  وإال اقتصر اإلسالم بكل أوامره، ونواهيه، وتعاليمه، وعلومه المستنبطة   (2)َها"َفسِّ
وتفاصيلها-منه   أصنافها  تظهر -بكل  وهنا  وحسب!  سيدنا رسول هللا  ، على عصر 

 العمومية.

وبالتالي فالمعنى الموجود في اإلسالم تجاه التنمية المستدامة أبعد زمانا وأعمق أثرا، فهو  
ونات اإلسالم منذ مجيئه، واألمر فيه ال يقتصر على مجرد االنتفاع  أصال مكون من مك

 

، أخرجه البخاري من حديث علقمة عن عائشة ف ابب:  (1)  او م ة  ع ل ى الع م ل  ُد 
ُب الق ْصد  و امل برقم:  اب 

 م. 1987(، ط/ األوىل دار الشعب 122/ 8(، )6466)
، قال حمققه: إسناده صحيح على  12902أخرجه أمحد ف مسنده من حديث أنس بن مالك، برقم:  (2) 

 م مؤسسة الرسالة. 2001شعيب األرنؤوط وآخرون، ط/ األوىل مسلم، حتقيق:   شرط
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للحاضر مع عدم المساس بما هو خاص باألجيال القادمة، فاألجيال القادمة لها حق 
ُد الَغائَِّب، َفُربَّ ُمَبلَّغٍ  اهِّ ْن َسامٍِّع"  أصيل شرعه اإلسالم، "َفْلُيَبلِّغِّ الشَّ  . (1)َأْوَعى مِّ

ن اإلسالمي يدعو إلى عمارة األرض لالنتفاع بخيراتها دون الفساد وهذا يعني أن الدي 
واإلفساد عموما وخصوصا، سواء كان الفساد واإلفساد يتعلق بجانب علمي فكري أو  

 جانب عملي مادي! وهنا يظهر الضبط.

اقال تعالى: ) ََلِِحَ صأ
ِ
َد ا ِض بَعأ رأ عند تفسيره لهذه اآلية: معناه:   ( 3) ، قال الرازي (2) (َوََل تُفأِسُدواأ ِِف اَلأ

وبقطع   بالقتل  النفوس:  إفساد  من  المنع  فيه  فيدخل  األرض،  في  شيئًا  تفسدوا  "وال 
بالكفر  األديان  وإفساد:  الحيل،  ووجوه  والسرقة  بالغصب  األموال:  وإفساد  األعضاء، 
وإفساد  القذف،  وسبب  واللواطة  الزنا  على  اإلقدام  بسبب  األنساب:  وإفساد   والبدعة، 

العقول: بسبب شرب المسكرات؛ وذلك ألن المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة، 
ُدوْا( منع عن إدخال ماهية  النفوس واألموال واألنساب واألديان والعقول، فقوله: )َواَل ُتْفسِّ
اإلفساد في الوجود، والمنع من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه 

َد  قال: "وذكروا فيه وجوهًا فقيل: )  (4)، وفي موضع آخر وأصنافه" ِض بَعأ رأ َوََل تُفأِسُدواأ ِِف اَلأ

ا ََلِِحَ صأ
ِ
( بأن تقدموا على البخس في الكيل والوزن؛ ألن ذلك يتبعه الفساد، وقيل: أراد به ا

النَّاَس المنع من كل ما كان فسادًا، حماًل للفظ على عمومه، وقيل: قوله: )َواَل َتْبَخُسوْا  
ِض َأْشَياءُهْم( منع من مفاسد الدنيا، وقوله: ) رأ ( منع من مفاسد الدين، حتى  َوََل تُفأِسُدواأ ِِف اَلأ

تكون اآلية جامعة للنهي عن مفاسد الدنيا والدين" فهذا التفسير من العالمة الفخر يفيد 
 

،  104أخرجه البخاري ف صحيحه من حديث ابن عباس، ابب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب برقم:    (1) 
 .1741وف ابب: اخلطبة ِبىن، برقم: 

 .56سورة األعراف، جزء من اآلية  (2) 
هـ دار الكتب العلمية  1421( ط/ األوىل  108/  14ف مفاتيح الغيب، املسمى: التفسري الكبري: )  (3) 

 بريوت. 
 . ( 142/ 14السابق نفسه ) (4) 
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ل ما يتعلق حيث إنه يشمل كل ما يتعلق بالدنيا، وك-مدى عمومية المفهوم اإلسالمي؛  
 ، ومدى ضبطه.-بالدين أيضا 

فبالتالي نبذ كل دعوات التطرف الفكري والعلمي ليتحقق الضبط، وأكد على أنه ال بد 
العلمية والفكرية، كي ال   أن تكون هناك أخالق دينية حاكمة على مجريات األبحاث 

الن بالطاقة  تتصل  التي  األبحاث  إجراء  أباح  قد  فإذا كان  زيغ،  أو  ووية يحدث شطط 
لالنتفاع بها مثال، فإنه قد حرم في المقابل استعمالها في إزهاق األنفس واألرواح أو 
ملكوت  في  والبحث  بالتفكر  أمرنا  أيضا  كان  وإذا  كان،  وجه  أي  على  بها  اإلضرار 
السماوات واألرض، فقد نهانا في المقابل عن البحث فيما ال طاقة للعقل فيه، وهذا قد 

أنه هو نفسه من أعلمنا أن هناك ما ال طاقة للعقل للبحث فيه    يكون من العجب بمكان،
فهو نفسه من أمرنا بعدم البحث فيه،    -حيث إنه ال يمكن أن يخضع للبحث أصال –

 وذلك حفاظا على العقل والفكر من الزلل والشطط.  

ومن تلك الدعوات المتطرفة فكريا وعقليا دعوى عدم وجود إله خالق للخلق أجمعين، أو  
لحاد، فإنها دعوى قد خالفت الفطرة، فإذا لم يعتقد اإلنسان بوجود إله؛ له المرجع وإليه  اإل

المئاب في كل شيء، يحاسب الناس يوم يرجعون إليه؛ فيكف يكون حالهم مع األخالق، 
 وهل قيلت: العقيدة أم األخالق عبثا؟! 

ون ما يفعل رقيب فإذا انعدم اإليمان عند اإلنسان فسوف يفعل ما يشاء حينها، فليس د 
 أو عتيد.

يعد من أولئك األنماط التي   -في ممارساته وأفكاره –وبناًء على ما سبق: فإن اإللحاد  
كما سيتضح  –هي خطر على اإلنسانية، ومن باب أولى خطر على التنمية المستدامة  

، فإذا كان هو خطرا على اإلنسان في حياته ومعاشه ومعتقده؛ -من خالل المطلب التالي 
هو طريق هدم لذلك، فإنه خطر على إحداث تنمية مستدامة تحقق رغبات الحاضر   بل
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وال تضر بمستقبل األجيال القادمة، وال َجَرَم في ذلك فالتنمية المستدامة إنما هي أصال 
 لإلنسان، فإذا تم القضاء على بناء اإلنسان فكيف يكون هناك تنمية له؟! 

سانية وخطره على التنمية المستدامة من أولى ولهذا يعد دراسة خطر اإللحاد على اإلن
تلك الموضوعات التي ينبغي أن تدرس في ظل تلك التطورات التي أحاطت باإلنسان  

 من كل جانب. 
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 المطلب الثاني: 

 الدين والمتدينون في نظر الفكر اإللحادي "بين النظرية والتطبيق"

يكون متحررا من كل شيء، واإللحاد إذا كان الملحد يحب التحرر ويعمل جاهدا على أن  
هو دعوة للتحرر واالنحالل، فإن هذا إنما يعود ويرجع إلى الملحد نفسه، فإذا كانت 
هناك دعوة للتحرر فالمفترض، وإن شئت قلت الظاهر من مثل هذه الدعوات أن يتحرر 

مر َمْن شاء كيفما شاء، وبأي طريقة شاء، ونحن نقول في المقابل: البد أن يترك األ
لمن أراد أن يتقيد، أو أن يلتزم بعبادة ما، فيعبد َمن شاء ما شاء، أو أراد أن يتحرر من  
عبادة الماديات والشهوات إلى عبادة رب البريات، أو أراد أن يخرج من ضيق االنحالل 
إلى رحابة اإلنسانية والتقيد بالقيم العالية، وإن لم يكن األمر كذلك فهي دعوة مغرضة 

الين، وال ترضى إال باتجاه واحد، وبمعتقد واحد وبالتحلل بالطريقة التي على تكيل بمكي
لالعتقاد  األساس  في  دعوة  هي  وإنما  للتحرر  ليست  دعوة  إًذا  فهي  الملحدين،  هوى 
بوجوب االنحالل، وترك جميع األديان، وعدم التقيد إال بالفسق والفجور، والتجرؤ على 

وا والتقاليد  والعادات  القيم  ثم  جميع  الشيطان،  نداء  إلى  إال  االنصياع  وعدم  ألعراف، 
 االنزالق في مستنقع الغواية والضاللة؛ والعياذ باهلل.

  - األديان –ولقد جاءت جملة من أقوال الملحدين تعبر عما يجش في نفسياتهم تجاه الدين  
 والمتدينين عموما. 

ينتهي بالبالء، فيبدأ وإن كان األمر عادة يبدأ باالستجداء وإن شئت قلت باالستنجاد، و 
 سرا وينتهي جهرا وعالنية. 

ففي خطاب "لينين" قبل سقوط القيصرية الروسية، ظل ينادي في المسلمين ويستجديهم  
أن يثوروا من أجل حريتهم الدينية، وحفاظهم على معتقداتهم اإلسالمية، وقرآنهم الذي 

مما يبين هذا أنه  هو هداية رب البرية، ومن جملة ما جاء في نص الخطاب الطويل  
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قال: "أنتم يا من هدمت مساجدكم، وحطمت معابدكم .. وفرق القياصرة الطغاة قرآنكم، 
وحاربوا دينكم، وأبادوا ثقافتكم، وعاداتكم، ولغاتكم .. ثوروا من أجل دينكم وقرآنكم وحريتكم  

حرة، وال    في العبادة، إننا هنا نعلن احترامنا لدينكم، ومساجدكم، وإن عاداتكم وتقاليدكم
يمكن المساس بها .. ابنو حياتكم الحرة الكريمة المستقلة دون أي معوقات .. ولكم الحق 

 .  (1) في ذلك .."

هكذا يذكر في خطابه الناعم، ويدس ألصحاب األديان العهود والمواثيق، باحترام الدين  
الدين، ويمنيهم  ومماراسات المتديين لمعتقداتهم، وما هي إال عهود منكوثة فيعدهم باحترام  

بالحرية في العبادة، وما يعدهم الشيطان إال غرورا، وهو ُيكن لهم ما اعتقده من أقوال 
التي  المخدرات  أنواع  من  نوعا  واعتباره  الدين،  إنكار  في  أوغلوا  ممن  وغيره  لماركس 
تسيطر على العقول، فتحول اإلنسان السوي السليم إلى إنسان فاقد العقل، هكذا يصور 

 ون األديان، فالدين عندهم ليس إال مخدر للشعوب.الملحد 

 وإذا كان هناك من تساءل عن مجيء الديانة، يعني من أين جاءت أصول الديانات؟ 

يرد على هذا السؤال الموجه "انجلز" فيقول: "تكمن أصول الديانة في النظريات المحدودة 
 . (2)الجاهلة التي تنشأ في حالة الهمجية"

كانت   ادعى  وإذا  لماذا  لنا  يفسر  فهذا  جاهلة،  نظريات  على  مبنية  الديانات  أصول 
 الملحدون أن الدين يناقض العلم!

 

، تقدمي  26،  25اإلحلاد أسبابه طبائعه مفاسده أسباب ظهوره عالجه، لإلمام حممد اخلضر حسني ص    (1) 
م، وانظر أيضا الكيد  1986وتعليق/ حممد  إبراهيم الشيباين، مكتبة ابن تيمية الكويت، الطبعة األوىل سنة  

 . 246، 245األمحر للميداين ص
لودفيج فورابخ ص    (2)  لـ  فلسفية  املاركسية جلورج  ، نقال5دراسات  الفلسفة   عن هامش كتاب: أصول 

 ( بيس موريس كافني  العصرية، صيدا 166/  1بوليتزرا وجي  املكتبة  (، تعريب شعبان بركات، منشورات 
 بريوت، بدون اتريخ. 
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وإذا كانت الديانات في أصل بنائها أنها إنما بنيت على الجهل، فهذا يعني أن الديانات 
سوف تحل محل التفسيرات العلمية، وحينئذ سوف ال تكون إال   -في زعمهم –حالتئذ  

خ  لظواهر تفسيرات  الموضوعي  التفسير  عن  بعيدة  والخيال،  الوهم  على  مبنية  يالية، 
سوف   -من أحبار ورهبان وعلماء  -الطبيعية، ويترتب على هذا أيضا: أن أقطاب الدين  

الحديثة  والمكتشفات  العلمية  النظريات  حالتئذ  ولتصبح  العلم،  لمبادئ  مناوئين  يكونوا 
 وع العلماء. مجرد أوهام الشياطين التي تلقيها في ر 

فإذا ُفسرت أصول الديانات بالجهالة، فسوف نجد ما يترتب على الجهل ما يدعونا إلهالة 
 التراب عليه. 

وإذا كان األمر كذلك فإن الدين ال يعدو أن يكون: أفيون الشعوب، هكذا عبر "كارل 
روا  وبالتالي اتخذته األنظمة للسيطرة على عقول وقلوب الناس حتى ال يثو   (1)ماركس"  

عليه، وبما أنه استخدم لصالح األنظمة الفاسدة للسيطرة على النظام العام فهو إًذا خدعة  
 .(3)، وهذا من إثباتات العلم (2)كبرى؛ بل هو أكبر وأسوأ خدعة في التاريخ 

فعلماء الدين في نظر الملحدين نصبوا على فقراء الناس وعامتهم باسم اإلله والدين، 
يسمى بالدين، وهذا يشبه تماما رجل نصب على آخر، فوقَّع له وليس هناك أصال ما  

على شيك، وليس لهذا الشيك رصيد في البنك، فعبارة: "وجود هللا"، ليس لها في الواقع 
 أي أساس علمي تستند إليه، إًذا فليس هناك إله على حد زعمهم.

 

 . (167/ 1أصول الفلسفة املاركسية ) (1) 
سالة مقدمة لنيل درجة املاجستري،  ، ر 108كما عرب بعضهم. انظر: اإلحلاد وآَثره ف احلياة األوروبية ص  (2) 

 . هـ1401 -1400جامعة امللك عبد العزيز، كلية الشريعة سنة 
، تعريب دكتور/ ظفر اإلسالم  17اإلسالم يتحدى مدخل علمي إىل اإلْيان لوحيد الدين خان ص    (3) 

 مراجعة وحتقيق دكتور/ عبد الصبور شاهني، مكتبة الرسالة.   ،خان
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ه: "إننا ال نؤمن  وهذا ما عبر به "لينين" بعدما دانت لهم الدولة، حيث قال في خطاب ل
باهلل، ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة واالقطاعيين والبورجوازيين ال يخاطبوننا  
باسم اإلله إال استغالال، ومحافظة على مصالحهم .. ونؤكد أن كل هذا مكر وخداع، 

 .(1)وهو ستار على عقول الفالحين والعمال لصالح االستعمار واإلقطاع" 

إله فليكن هذا اإلله هو العلم، فالعلم اآلن أصبح هو الصنم الذي نتقرب وإذا كان ثمت  
به وإليه، ولماذا ال؟ قد أضحى العلم يفسر لنا كل شيء، فما من شيء هناك إال ويستطيع  

قريب –العلم   فهو  اآلن  يكن  لم  العلم   - إن  أصبح  بل  مكنوناته،  ويخرج  لنا  يفسره  أن 
اتنا، وكفى بلذات الحياة لذة، فما الحاجة إلى يوصلنا إلى كثير مما نتمتع به في حي

 شيء ال نراه إًذا؟ 

فـ"إذاكانت الحياة اإلنسانية في نشأتها قد استوفى العلم وصفها، فلست أرى بعد ذلك مادة 
باقية للدين .. إننا نستطيع أن نسلك سبيلنا بغيره، وإن تكن وجهة النظر التي يفتحها 

 .(2)هي كفيلة أن تعطينا كثيرا مما نستمتع به .." العلم لنا ال تعطينا ما نعبده؛ ف

 . (3)قد مات  -في زعمهم –وإذا كنا سوف نكتفي بالعلم، فإن اإلله  

وقد كانت الكنيسة تمثل عقبة كبيرة لدى المد اإللحادي في روسيا بعد سقوط القيصرية، 
فتم إصدار مرسوم، ثم وضع في الدستور، وكان نصه: "ضمانا لحرية الضمير لدى  
العمال تعد الكنيسة منفصلة عن الحكومة، والمدراس منفصلة  عن الكنيسة، ولكن حرية 

 

، اإلحلاد وآَثره ف احلياة األوروبية  16علمي إىل اإلْيان لوحيد الدين خان ص  اإلسالم يتحدى مدخل    (1) 
 . 117ص 
هكذا يقول السري جيمس فتزجيس ستيفن، وهو عامل رًيضيات وفلكي فرنسي. اإلحلاد وآَثره ف احلياة   (2) 

 . 110، 109األوروبية احلديثة لصاحل إسحاق ابمبا صاحل، ص
 . 113حلاد وآَثره ف احلياة األوروبية صهكذا عرب نيتشة. انظر: اإل (3) 
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ولة للجميع"، ثم تم استبدال الجملة األخيرة في النص بـ"حرية  الدعاية الدينية والالدينية مكف 
 .  (1) إقامة الشعائر الدينية وحرية الدعاية الالدينية مكفولتان لجميع المواطنين" 

وهذا التعديل األخير يبين مدى وضاعة اإللحاد، فإنه ال يترك الحرية للجميع، وإنما فقط 
س اإللحاد كيفما شاء، بل ويدعو له ويبشر به، يترك الحرية للملحدين، فللملحد أن يمار 

ويتخذ في ذلك كافة الوسائل الممكنة ليس عليه رقيب وال عتيد، أما من كان مسيحيا أو  
مسلما أو متدينا بأي دين فليس له إال أن يستكين في مكان ما فيتعبد فيه، وليس له من  

حرية في ذلك، الحرية فقط قريب أو بعيد أن يدعو لدينه، أو ينافح عن معتقده ليس له  
 لمن كان ملحدا. 

وهذا هو ما جاء بالفعل في تعديل الدستور في عصر ستالين، حيث جاء فيه: "لكي 
الدولة،  السوفييتي عن  الكنيسة في االتحاد  المواطنون بحرية الضمير تفصل  يستمتع 

كفل لهم حرية والمدرسة عن الكنيسة، ويكفل لجميع المواطنين حرية العبادة الدينية، كما ت
 . (2)الدعوة ضد الدين"

فمن أراد أن يجاهر بالدعوة ضد الدين، فذلك له، بل نحن نساعده ونقف بجواره لكي 
 نقضي على هذه الخرافة المنتشرة بين عامة الشعب غير الواعي.

وبدأ التأسيس إلى القضاء على األديان، فقد جاء على لسان ستالين قوله: "ال يستطيع 
ف من الدين موقف الحياد، إن الحزب يشن حملة دعاية ضد أي انحياز الحزب أن يق

للدين، ألن الحزب يؤمن بالعلم، بينما العلم يتعارض مع االنحياز للدين؛ ألن الدين كله 
 . (3) شيء مناوئ للعلم" 

 

 .21اإلسالم ف وجه الزحف األمحر ص (1) 
 .21اإلسالم ف وجه الزحف األمحر ص (2) 
 . م2002، دار ابن خزْية، الطبعة األوىل سنة 56الشيوعية حملمد بن إبراهيم احلمد ص (3) 
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ثم تطور األمر بعد ذلك فرأى الملحدون السوفييت أن األمر في موضوع الدين ال يصح  
جرد الرفض، أو حتى الدفع باإللحاد لينتشر بين أرجاء األرض؛ بل أن يقتصر على م

البد أن تتخذ خطوات عملية تنفيذية للقضاء على األديان، ولتكن البداية مع النشء، 
فالشء هم الجيل الصاعد، الذي سوف يطهر األرض من رجس األديان، وتلك األوهام، 

ت الصارمة والمشددة للمدرسين، والخرفات التي أذهبت عقول الناس، فجاءت التعليما
والمسؤولين عن العملية التعليمية في المدارس تنص على أن: "المعلم الذي يؤتمن على 
تعليم النشء ال يمكنه، وال يجب أن يكون محايدا في موقفه من الدين .. إن عليه أن ال 

اإليمان  يتخلص من اإليمان فحسب؛ بل عليه أن يقوم بدور إيجابي في الدعوة إلى عدم  
 .(1)بوجود إله، وأن يكون داعية متحمسا لإللحاد" 

فالمدرس الذي يقوم بعملية تلقين قليل من مبادئ العلوم واألخالق للتالميذ، ال يصح أن  
يترك األطفال الذين يدينون بدين وغيرهم من الملحدين على السواء، فيجب عليه أن ال  

معين من األديان، ولكن على ذلك المدرس يكون محايدا في مسألة ارتباط طفل بدين  
  - لو ضئيل -فينصح ذلك الطفل الذي له ارتباط    -لإللحاد -أن يقوم بدور الناصح األمين  

بدين ما، فيقدم له النصائح اإلرشادات التي تجعله يتخلى عن جميع األديان ويؤمن بفقط 
 بعدم وجود ما يسمى باألديان.

المرحلة، فال مانع حينئذ أن يترك المدرس تعليم    وإذا كان عداء األديان وصل إلى تلك 
القليلة للتالميذ إلى إخالص  النشء ما كلف به أصال من توصيل بعض المعلومات 
النصح لهم بترك ما عندهم من بقايا إيمان، فاألصل هو القضاء على األديان، وبعد 

الجميع على ذلك،   إنهاء أمر األديان، البد أن يكون البديل هو اإللحاد، والبد أن يعمل
 بداية من مربي األطفال في الصغر إلى أعلى سلطة موجودة عند الكبر.

 

 . 118، وانظر أيضا: اإلحلاد وآَثره ف احلياة األوروبية ص 56الشيوعية حملمد بن إبراهيم احلمد ص  (1) 
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وإذا كان المنهج على هذا النحو من اضطهاد الدين، فماذا عن رجال الدين، أو علماء 
 الدين؟ 

عندما وصل لينين لرئاسة االتحاد السوفييتي قال في إحدى رسائله:"يجب علينا اآلن  
كل حزم وبال هوادة، وإخماد كل مقاومة لهم بحيث ال ينسوا ذلك سحق رجال الدين ب

 .  (1)عبر السنين"

النية إًذا مبيتة الرتكاب أفظع الجرائم، فهو نفسه يريد أن ال َينسى التاريخ ما يفعله من  
  - الذين سوف يطبقون ما قال - جرائم القتل واإلبادة، وذلك من خالل دعوة الملحدين  

مكن ارتكابه من جرائم في حق من سولت له نفسه وظل منتميا  إلى ارتكاب أفظع ما ي
 إلى دين. 

وهنا صدر القرار الذي قال فيه: "في هذا االجتماع ُأصدر قرارا بإزالة ملكية جميع رجال 
الدين والكنائس بال رحمة، وال ندع لهم شيئا، ويجري هذا القرار في أسرع وقت ممكن  

 . (2)نطلق عليهم النار كان أفضل"وبمنتهى الكفاءة، وكلما زاد عدد من 

وهنا تفنن الملحدون في كيفية اصطناع طرق التعذيب، والتي أرادوا من خاللها القضاء 
على كل أثر ليس لألديان فقط؛ وليس لمجرد ممتلكاتهم؛ بل لذلك اإلنسان الذي يدين  

ودت بحياة بدين ما، فانظر: كيف كان التطبيق العلمي لتلك النظريات اإللحادية التي أ
 مما يتنافى تمام المنافاة مع التنمية، ودوام الخير والنفع لسائر البشر.   (3) ألوف من البشر  

 

 . 41اإلحلاد يسمم كل شيء ص (1) 
 . 41اإلحلاد يسمم كل شيء ص (2) 
ذيب اليت مورست ف االحتاد السوفيييت حبق املسلمني وأصحاب األدًين عموما  انظر: بعض أنواع التع  (3) 

 . 31،  30ف كتاب: اإلحلاد أسابه طبائعه مفاسده أسباب ظهوره عالجه لإلمام/ حممد اخلضر حسني ص
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وهنا عملت آلة القتل واإلرهاب لكل منتسب إلى دين من األديان، وليس من المستغرب 
إًذا أن نعرف أن معاداة الملحدين لألديان كانت عامة، والكراهية غير مقتصرة على دين  

الكراهية والمعاداة لكل من كان عنده ذرة من االنتماء بع بل  ينه أو ملة بخصوصها، 
 لدين، أيا كان هذا الدين. 

وثانيا:  لليهود،  أوال:  العداء  من  الكثير  ُيكنُّ  كان  قتله،  آلة  عملت  والذي  مثال  فهتلر 
  للمسيحيين، حتى قيل عنه: "هو المخلص الجديد المرسل إلى األرض إلنقاذ العالم من 

وغير خفي على أحدٍ كم المذابح التي أوقعها باليهود، هذا فضال عن الكراهية   (1) اليهود"  
 والبغض والعنصرية التي عاش فيها اليهود طوال فترة حكمه أللمانيا. 

 أما عن الديانة المسيحية فتتلخص آراء هتلر تجاهها في اآلتي:  

عندما ظهرت كانت بين    ديانة انحازت لكل ما هو واهن وضعيف ومنحط، حتى أنها
 رجال مرضى معدمين ويائسين، فقدوا إيمانهم بالحياة. 

 ومن نكبات تلك الديانة: أن أصل منشأها يهودي شرقي.

إن أهم عقائد الديانة المسيحية مثل تكفير الخطيئة، وقيامة المسيح، والخالص ليست 
 إال تخاريف، مبينة على األوهام. 

مهلكة، وال يصح أبدا أن يمد الشخص "الجرماني" يد التسامح  التسامح في المسيحية فكرة  
 ألحد أيا كان. 

 المحبة التي جاءت بها الديانة المسيحية تسبب الفشل.

 

 . 124أدولف هتلر الرجل الذي أراد عمليا احتالل العامل ص (1) 
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فكرة تساوي الناس جميعا ال تعني شيئا سوى حماية المنحط الوضيع والعاجز والمجرم  
 .(1)الضعيف

لألديان عموما، فقد انتهى   وكنتيجة مباشرة لما أخفاه هتلر في نفسه من بغض شديد 
الحال برجال الدين المسيحيين إلى النفي واالعتقال، وغلق الكنائس بعد وضعها تحت 
سيطرته، غير أن من رجال الدين من نافق هتلر، فاخترعوا عقيدة وثنية يرضى عنها 

ير هتلر، غير أنه تفادى التأييد القولي لتلك الديانة الجديدة، وإن كان تأييده الفعلي غ
 . (2) خفي على كل متابع 

: "نحن نكره المسيحية والمسيحيين، (3)ويقول أحد قادة اإللحاد في االتحاد السوفييتي  
الجيران، والعطف  يبشرون بحب  نعده شر أعدائنا، وهم  المسيحيين خلقا  حتى أحسن 

بنا  والرحمة، وهذا يخالف مبادئنا، والحب المسيحي عقبة في سبيل تقدم الثورة، فليسقط ح 
 لجيراننا، فإن ما نريده هو الكراهية والعدواة، وحينئذ نستطيع غزو العالم" . 

على إظهار العداء، وعلى بغض   -على ما بينها من تباعد -هكذا تتفق قوى اإللحاد  
أهم ما يفخر به المسيحيون في ديانتهم، من صفات المحبة، والرحمة، ويرون أن هذا  

تالل العالم، فإذا كنا نتبع دينا وهذا الدين يأمرنا هو ما يقف ضد التطور والتقدم واح
المحبة والعطف، فكيف إًذا أن تعمل آلة القتل التي أعدت على أعلى مستوى للتدمير 
والهالك المبين، إن كال األمرين ال يستقيم مع اآلخر، فإذا كان الدين يأمرنا بالرحمة 

خالل إعمال آلة القتل، أما إذا    مثال، ونحن نتبع الدين، فال يمكن أن نحتل العالم من
تجردنا من مخدرات الشعوب التي تجعل العقل يهذي فحينها نكون مجردين من تلك 

 

 . 118، 117ا احتالل العامل صانظر: أدولف هتلر الرجل الذي أراد عملي (1) 
حيث إن هتلر منح اجلائزة الوطنية واليت تعادل جائزة نوبل لـ الفريد روزنبريج والذي يعترب عدو املسيحيني،    (2) 

 . 126، 125زعيم الوثنيني اجلدد. انظر: أدولف هتلر الرجل الذي أراد عمليا احتالل العامل ص
 . 119لوانشاريكي وزير التعليم ف حكومة السوفييت. اإلحلاد وآَثره ف احلياة األوروبية احلديثة ص (3) 
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تلك األفكار فسوف  تدفعنا للضعف والهوان، وإذا تجردنا من  التي  المستكينة  األفكار 
يحيا على وجه  الجرائم؛ ألنه ال يصح أن  أمامنا مفتوحا الرتكاب أعظم  الباب  يكون 

 رض إال من كان قويا، وهذا هو قانون الطبيعة.األ

لألقوى   البقاء  قانون  ويحيا  الطبيعة،  ولتظل  أصحابها،  وليفنى  األديان،  فلتندثر  إًذا 
 واألصلح هو المتفرد في عالم القوانين. 

وما قد أفرزته تلك األقوال من أعمال بعد ذلك يندى لها الجبين، حيث قد صدر القرار 
الرسمي من "لينين" بإعدام رجال الدين، فنفذ حكم اإلعدام في حاولي ثمانية آالف كاهن، 
وعشرات اآلالف من المتدينين، ولما جاء "ستالين" قتل أكثر من مائة ألف رجل دين في 

أص ثم  عامين،  من  الكاثوليك أقل  والرومان  المسلمين  باضطهاد  مباشرة  أوامر  در 
المساجد  وهدمت  لألديان،  المنتنسبين  من  اآلالف  واعتقال  بقتل  وقام  والمعمدانيين، 

 . (1)والكنائس والمعابد 

هكذا أصبح حال األديان ورجالها وأماكن عبادتها، القضاء على األفكار، وقتل للرجال، 
ملحدا، أو يعتبرك الملحد عدوا له، فإما أن تكون معنا أو وهدم للبيان، إما أن تكون  

 ضدنا، ال يوجد هناك ما هو بين األمرين. 

وفي عهد "ستالين" أيضا كان هنا ما يسمى برابطة الملحدين العسكريين، والتي ضمت 
الجرائم،  من  به  قامت  مما  وكان  السوفييتي،  االتحاد  دول  مستوى  على  ماليين  عدة 

لمتديين، ، وهدمت ما يقرب من اثنين وأربعين ألف مؤسسة دينية، من  التعذيب والقتل ل
مسجد للمسلمين، وكنيسة للمسيحيين، وقتلت حاولي مائة ألف أسقف، وآالف الرهبان، 
اإللحاد بصورة  بنشر  تقوم  كانت  وقد  األرثوذكسي،  الدين  وعشرات اآلالف من رجال 

 

 . 42، 41انظر: اإلحلاد يسمم كل شيء ص (1) 
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عام واحد، كلها تدعو لإللحاد   فجة، حيث قامت بإصدار خمسة وأربعين ألف دورية في
 . (1) وتنفر من الدين 

وموقف اإللحاد لم يتغير ولم يتوقف من الدعوة للقتل والدمار، مع ما حدث من تطور 
اإلنسان   بحقوق  يسمى  ما  في  ظاهريا–وتقدم  يقرر    -ولو  أحدهم  قتل (2) فهذا  أن   :

 بعد. المسلمين بقنبلة نووية تستأصل شأفتهم إلى األبد أمر غير مست

ولن نتابع بذكر ما فعله "ماو تسي تونج" في الصين، أو ما قد كان في ألبانيا وغيرها  
من الدول هنا وهناك، والتي دانت لحكم الملحدين، فلو استقصينا لما كفت الصفحات 
لذكر الفضائح التي أوقعها الملحدون بحق المتدينين من أصحاب الديانات المختلفة؛ بل 

فاهية، وإن شئت قلت بحقوق اإلنسانية جمعاء "فهو أفضل تعبير في بحقوق التنمية والر 
 هذه الحالة".

وقد يتساءل البعض لماذا كل هذا العداء لكل شيء، حتى رجال الدين وأماكن العبادة، 
والتي من المفترض أن تكون خالية من العداء والكراهية، وتتسم بالمحبة والرحمة وغيرها  

يتساءل البعض، لماذا كل هذا العداء للكل؟ أو لماذا لم   من مكارم األخالق، أقول قد 
يعرف الملحدين سوى اإلفقار والقتل والدمار واإلرهاب؟ لماذا كل شيء مكتوب عليه  

 الفناء لدى الملحدين سوى أنفسهم هم وملذاتهم؟ 

 مثل هذا السؤال بصيغاته المختلفة بال شك؛ وراد على األذهان! 

فيقول: "كان هتلر ماديا   (3) شهر مؤرخي الحقبة النازية  يجيب على هذا التساؤل أحد أ
 قاسيا، وكان يرى أن المسيحية تقف في وجه قوانين االنتخاب الطبيعي، والبقاء لألصلح".

 

 .42انظر: اإلحلاد يسمم كل شيء ص (1) 
 . 43سام هاريس، وهو أحد أعمدة اإلحلاد، ف كتابه َناية اإلْيان، انظر: اإلحلاد يسمم كل شيء ص (2) 
 . 156آالن بلوك. اإلحلاد يسمم كل شيء ص (3) 
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هذا هو دين هتلر، واعتقاد الملحدين عموما، اعتقاد مادي بحت، فليس هناك ما يسمى 
الم الغيب، فهذه أفكار مخدرة للشعوب بما وراء الطبيعة، أو ما يعتقد به المؤمنون من ع

الضعيفة الفقيرة، التي سيطر عليها األنظمة القمعية، وربما يكون اإليمان بالغيب هو  
 المتنفس الذي يتنفسه المغلوب على أمرهم من أذالء البشر.

كفيال بقتل ودمار البشرية   -لم تثبت علميا أصال-وهكذا أصبح مجرد االعتقاد بنظرية  
 أصبح من مارسها عمليا أجرم في حق البشرية واإلنسانية. كلها، حتى 

 المطلب الثالث:  

 مدى ارتباط ممارسات الملحدين بروح اإللحاد 

بعدما تعرضنا لبعض ممارسات الملحدين وأفعالهم تجاه البشرية، فهل هي تختلف حقا 
 مع روح اإللحاد أم تتفق؟! 

من    - تونج وبول بوت وستالين وغيرهممثل ماو تسي  – بمعنى أن ما قام به الملحدون  
أعمال إبادة أثناء توليهم مقاليد األمور في بلدانهم هل يتفق مع الروح العامة لإللحاد 

 الذي يدعو إلى الحرية والمساواة والتسامح؟!

الملحدون   مارسها  التي  األعمال  إن  تقول:  األصوات سوف  بعض  هناك  أن  ال شك 
 لحاد.تختلف تماما مع الروح العامة لإل

حيث إنه يقبع في مفهوم المحلدين أن اإللحاد ما هو إال تحرر من القيود والعيش بسالم 
االعتقاد بعدم وجود إله إليه المرجع والمصير؟!  -عندهم -مع الجميع، وإال فماذا يعني  

 إنه التحرر المطلق من جميع القيود.
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كون مجرد أعمال فردية، أن ما قام به الملحدون ال يعدو أن ي  -مما يعنيه -وهذا يعني  
عند –وتفسيرات خاطئة للمبادئ العامة لإللحاد، وهي إجابة قد تماثل إجابة المسلمين  

 تماما بتمام.   -تفسيرهم لبعض األعمال التي قامت بها بعض الفرق اإلسالمية

بين الجرائم  –نجيب على هذا السؤال من جهتين، الجهة األولى هي: جهة الربط المنطقي  
وبين صحة اإليمان بالنظريات العلمية التي تنفي وجود هللا تعالى، فنقول: ألم    -المقترفة

مثل نظرية التطور   -والتي لم تثبت علميا –يؤمن الملحدون بصحة بعض النظريات  
 والتي تنفي وجود هللا تعالى؟ 

 أليس اإليمان بصحة نظرية كهذه هو السبب فيما اقترفوه من جرائم؟ 

 لمية يترتب عليه هذا؟أمجرد اإليمان بنظرية ع

 أليست الجرائم التي اْرُتكَِّبت هي التطبيق العملي لإليمان بصحة نظرية التطور؟ 

من جرائم كان    -مجرد مثال –الحقبة النازية: أن ما ارتكبه "هتلر"    (1) يؤكد أحد مؤرخي
يأتي مباشرة من إيمانه بصحة التحليل الدارويني للوجود، فقال معبرا : "كان هتلر ماديا  
 قاسيا، وكان يرى أن المسيحية تقف في وجه قوانين االنتخاب الطبيعي، والبقاء لألصلح".

القوانين، ومن قوانينها أن البقاء لألصلح فإن الضعيف وإذا كانت الطبيعة هي التي تحدد  
: "إن الثروات تحدد  (2)ليس له مكان بين األقوياء طبقا" "للنظرية الداروينية" يقول أحدهم

 تبعا لقانون البقاء لألقوى".

وهذا يدلل على أن اإليمان بصحة النظرية التطورية الداروينية وأن البقاء لألصلح هو  
 السبب األول.

 

 . 156آالن بلوك. اإلحلاد يسمم كل شيء ص (1) 
 .157جيمس هل. السابق نفسه ص (2) 



805 
 

  - الثاني -وأن هذه النظرية تنفي وجود هللا، فالمؤمن بها ينكر وجود هللا، وهو السبب  
 المترتب على السبب األول. 

وهو المترتب -فالسبب المباشر هو اإليمان بصحة نظرية التطور، والسبب غير المباشر  
 هو إنكار وجود هللا تعالى.  -على صحة اإليمان بنظرية التطور 

 الجانب الخلقي، وعالقته بإنكار وجود هللا. الجهة الثانية وهي:

بداية نوجه لهم عدة أسئلة وهي: ماذا تقولون إًذا فيمن أجاز "التحرش باألطفال إذا كان  
ومن ذهب إلى أنه ليس هناك "ضررا وال بأسا في زنا المحارم   (1)ضمن قيود معينة"؟  

 .  (2) متى حصل بالتراضي بين األطراف المعينة"؟

عليك إيمانك بجرم االغتصاب فيذهب إلى أن: "اعتقادك بأن االغتصاب   أو من يعيب 
 . (3)خطأ، أمر اعتباطي تماما"؟

"إن الكون في حقيقته بال تصميم، بال غاية، بال شر وال خير، ال شيء  (4) أو من قال: 
 سوى قسوة عمياء ال مبالية"؟ 

سلوك اإلنسان عمل آلي محض، وأنه ال يوجد   (5) النتيجة إًذا أن: كل هذا نابع من أن
ما يسمى باإلرادة الحرة أصال، زد على هذا أن الدافع األساسي لسلوك اإلنسان هو اللذة 

لم فقط، وبهما يميز اإلنسان بين الخير والشر، وليس العقل هو الذي يوجه أعمال واأل
 اإلنسان، أضف إلى ذلك، أن الفضيلة هي ما يثير في الشخص اللذة. 

 

 . 85ان ص كما يرى دوكنز، ثالث رسائل ف اإلحلاد والعلم واإلْي  (1) 
 .85كما يرى لورنس كراوس، ثالث رسائل ف اإلحلاد والعلم واإلْيان ص  (2) 
 . 19كما يرى دوكنز، اإلحلاد يسمم كل شيء ص  (3) 
 .  17ريتشارد دوكنز، انظر: اإلحلاد يسمم كل شيء ص  (4) 
 . 454كما يرى دافيد هيوم. انظر: كواشف زيوف ف املذاهب الفكرية للميداين ص  (5) 
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 وهذا يبرهن لنا أن األمر يرجع مباشرة إلى مسألة األخالق! وغير مباشرة إلى االعتقاد! 

ممارسات سلوكية وغيرها يرجع إلى عالقتها   فالرابط األساسي بين ما يقوم به اإلنسان من
باألخالق، فالسرقة تجلب النفع الكثير والعاجل، لكنها عمل غير أخالقي، وبناًء عليه 
سوف ال يسرق اإلنسان مادام أن هناك رقيب عليه من قانون وقوة تنفيذية، فإذا لم يكن  

أو وصب، والملحد   هناك رقيب فسوف تستحل السرقة؛ ألنها تقدم حياة مرفهة دون نصب 
يعتقد بوجود هذه الحياة وحسب، وهو يريد أن يعيش أفضل حياة، فكيف يفعل إذا كان  

 فقيرا، وال يستطيع أن يجد ما يغنيه؟  

ولن    -هناك صغرة في القانون أو في إنفاذه–سوف يستحل جميع المحرمات مادام أن  
 على كل صغيرة وكبيرة.  يردعه شيء مادام أنه ال يعتقد بوجود حياة أخرى يحاسب فيها

أما اإلنسان المؤمن حاله يختلف تماما! فاألمر بالنسبة إليه أنه يعتقد بوجود مراقبة عليه 
مع –طوال يومه وليله، فليله كنهاره، وسره كعالنيته، ال فرق    - أربعة وعشرين ساعة–

وابتعد   بين كونه فقيرا أو غنيا، وهذا يعني أن اإلنسان إذا خال بنفسه  -حضور اإليمان 
عن أعين الناس وعن القانون وعن منفذيه وعن كل شيء، فهو يعتقد أنه مراقب من  

  - سبحانه وتعالى –، ومن هللا  -على اختالف أصنافها – عدة جهات أخرى، من مالئكة هللا  
 نفسه، وكفى به شهيدا.

الذي يعتقد بوجود إله، إليه يرجع فيحاسبه على ما –فالفرق واضح للعيان بين المؤمن  
عمل، ويعتقد كذلك بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة، وما يقدمه من عمل هنا يحاسب 

وبين غير المؤمن، والذي كل همه هو هذه   -عليه هناك إن خيرا فخير، وإن شرا فشر
الحياة الدنيا فهو ال يؤمن بغيرها، ويترتب على إيمانه هذا هو أنه يحاول أن يسعد نفسه 

 ، ال فرق في ذلك بين خير يترك وشر يؤتى.بكل الوسائل وبكافة الطرق 

  - بالضرورة - فاإلنسان الملحد الذي يؤمن بعدم وجود إله وبما يترتب على ذلك اإليمان  
من عدم توفية كل نفس ما كسبت، يعتقد أن سعادته إنما هي قاصرة على هذه الحياة، 
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: أن هذا  وال شك أن السعادة عنده إنما هي سعادة مادية وحسب، فلو افترضنا جدال
فقده –اإلنسان الملحد ال يملك مااًل، وهو في حاجة إليه إلسعاد نفسه، ثم إنه وجد ماال 

الناس أنه    -أحد  أم  إلى صاحبه،  المال  وليس دون ما وجد من يحاسب، فهل سيرد 
 سيأخذه؟ ليس في أصول الملحدين ما يقول بالرد.

 فاألصول:

 ليس هناك إله

 ليس هناك يوم للمحاسبة 

 ناك أخالق ثابتة ليست ه

 ليست إال مجرد حياة واحدة يعيشها اإلنسان 

 اإليمان بصدق النظريات العلمية "التي تحاول أن تنفي وجود هللا" البقاء لألقوى 

 ليست هناك لذة إال اللذة المادية وما يتأتى منها 

 ليس هناك محرك لإلنسان إال سعادته وشقاوته هو، لذته وألمه هو 

والذي يتعطل أو يتم التالعب به في أي وقت –إال القانون وقوى إنفاذه  ليس هناك رقيب  
 - وبأي وسيلة 

إذا اجتمعت هذه األصول في عقيدة إنسان، فلن يؤمن إال بذاته "األنا" وحسب، وحينها 
سيفعل ما يشاء وقت ما يشاء؛ فإنها الحرية المطلقة بكل ما تعنيها الكلمة، وليذهب 

 الجميع إلى الجحيم. 
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، وبين ممارسات -من قيم العدل وغيرها -هذا فما يقال في الفرق: بين روح اإللحاد  وعلى  
الملحدين ما هو إال مغالطات؛ ألن ممارساتهم السلوكية ما هي إال تطبيق عملي لما 

 قررته نظرياتهم العلمية، والتي تنفي وجود هللا. 

نظرية األخالق، وكذلك ممارساتهم السلوكية ما هي إال تطبيق عملي لما فهموه من  
 والتي أصولها غير ثابتة، وال تعترف بقوة تسيطر على الجميع. 

فـ"روح اإللحاد" عبارة جوفاء، ليس في الواقع ما يؤيدها؛ بل فقط ما يناقضها، فنظرياتهم  
 العلمية تؤيد، وواقعهم السلوكي يبرهن، وتاريخهم يشهد.

 الخاتمة 

واالعتقاد بصدق النظريات العلمية التي قال وصدق أوال: أن خطر اإللحاد والملحدين  
 بها الملحدون، يعتبر خطرا على اإلنسانية جمعاء.

ثانيا: ما كان من جرائم الملحدين في حق اإلنسانية إنما هو لالعتقاد بصدق نظرية  
 التطور والبقاء لألصلح، وغيرها. 

ا يصدر عن غيرهم مخالفا  ثالثا: عقلية الملحدين دوجماطيقية جامدة ال تقنع بغيرها، فم
 لهم هو خطأ غير مقبول، وما يقولونه هم هو صواب المقبول.

رابعا: علماء الدين في نظر الملحدين مجموعة من حثالة البشر، ويجب أن يتم تطويعهم  
 وفق ما تقنع به النظريات اإللحادية مسبقا. 

لم؛ الكل بالنسبة إليه  خامسا: اإللحاد ال يفرق بين دين ودين، فاليهودي والمسيحي والمس
 سواء، والكل بالنسبة إليه يجب القضاء عليه. 
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سادسا: التطبيقات العملية المستنبطة من النظريات التي تبناها الفكر اإللحادي تشهد 
 بصدق ارتباط ممارسات الملحدين بروح اإللحاد، فما يقال بأن هناك فرق، هو ال شيء.

نه لو تمكن الفكر اإللحادي من السيطرة على سادسا: من خالل ما سبق يمكن استنتاج أ
ما  وكل  اإلنسانية  على  بالقضاء  كفيال  لكان  ما  دولة  أو  ما  مكان  في  األمور  مقاليد 
يخدمها فيما يسيطر فيه، فالنظريات اإللحادية ال تقبل إال بأنفسها فقط، وحيث ال دين  

 قيمة لها.  ضابط، فال عقيدة، فال أخالق، إًذا فكل جرم مباح، وكل فضيلة ال

سابعا: ومما سبق أيضا يتبين مدى خطر اإللحاد على اإلنسانية، ويسبق اإلنسانية هنا  
 بخطوة أو بخطوات خطر اإللحاد على التنمية المستدامة. 

 : التوصيات 

البد أن تكون هناك لجان مختصة من الديانات السماوية تعمل ليل نهار لرصد الشبهات 
ية، وذلك للرد عليهم في أفكارهم المتطرفة من جانب، وكل ما تثيره النظريات اإللحاد 

 والحافظ على عقائد الشباب من جانب آخر.

ال مانع أن يكون هناك تعاون بين تلك اللجان ذوات األديان المختلفة في مواجهة هذا  
 الوباء المحدق بجميع اإلنسانية، فهو خطر يحيق الجميع، والبد للجميع أن يتصدى له.
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