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الملخص:
حاولت الدراسة بيان معنى السلم االجتماعي فحددت في مطلبها التمهيدي مفهوم السلم االجتماعي؛ أما في المبحث
األول فأخذت الدراسة منحى التأصيل الشرعي من حيث إبراز اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة الدالة
على السلم االجتماعي وفعل النبي صلى اهلل عليه وسلم في هذا الشأن.
أما في المبحث الثاني؛ فورد فيه بيان عالقة السلم االجتماعي بمقاصد الشريعة بأقسامها الضروري والحاجي
والتحسيني من خالل التأصيل الشرعي لها والوسائل التي شرعت لتحقيق السلم االجتماعي .أما الخاتمة :فتضمنت أهم
نتائج البحث.

كلمات مفتاحية:
السلم ،األمن ،االستقرار ،السالم االجتماعي.

Social Peace: A Foundational Study
Abstract

This study investigates the concept of social peace. The first chapter gives the foundations
of the concept in the Qur’anic verses ،prophetic traditions and actions of the companion
of the prophet which deal with the issue in question .
In the second chapter ،the relation between social peace and objectives of Islamic law
including necessities ،needs and beautifying objectives ،is explained by following legal
foundational method ،and by looking at means legislated for achieving social peace.
Findings of the study are listed in the conclusion.
Keywords:

Peace ،security ،stability ،social peace
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المقدمة:
الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وبعد:
فمنذ بزوغ فجر اإلسالم ،وبداية التشريع اإلسالمي ،أعطى اإلسالم أىمية كبيرة لمسمم واإلستقرار ،لما يترتب عميو من مصالح

كبيرة ،من شأنيا تحقيق السمم واألمن في المجتمعات ،ويظير ذلك من خالل تشريع الوسائل والتدابير الكفيمة بحفع المجتمع وأمنو،
والناظر لواقع المجتمعات اإلسالمية عمى وجو الخصوص ،يجد بوضوح ال مجال فيو لمشك غياب السمم في الكثير منيا ،مما أدػ
إلى وقوع صراعات كبيرة كانت سبباً في إختالل السمم وانتياك الحرمات في أغمب ىذه المجتمعات ،وىذا ما دعا الباحث لمتأصيل

الشرعي لمسمم االجتماع ي؛ لموقوف عمى أبرز األصول الشرعية من مصادرىا األصمية ،في الموضوع قيد البحث ،وهللا ولي
التوفيق.

مشكمة الدراسة :تكمن مشكمة الدراسة فيما يمي:

 -1السمم االجتماعي مفيوم معاصر لو أدواتو ووسائمو بإعتباره مرتبطاً بأفعال المكمفين؛ فإن لمشارع فيو شروطا وضوابط ال
بد من بيانيا ،وذلك بإستخراجيا من األصول الشرعية.

 -2السمم االجتماعي مفيوم معاصر لو إرتباط وثيق بالمقاصد الشرعية البد من الوقوف عمييا.
أىمية الدراسة :تتجمى أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذؼ تتناولو ،وكونو من ضرورات الحياة واألمن واإلستقرار وارتباطو
بمقاصد الشريعة المتعمقة بحفع الدين والنفس والعرض والمال:
 -1تكشف عن مظان السمم االجتماعي ومتعمقاتو.
 -2تبين جيود بعض السمف الصالح في تحقيق السمم االجتماعي.

 -3توضح الحاجة إلى أىمية السمم االجتماعي من خالل النظرة المقاصدية والمصمحة الشرعية لمفرد والمجتمع والدولة.
أىداف الدراسة :تتمخص أىداف الدراسة بالتالي:
 -1إبراز معنى السمم االجتماعي.

 -2بيان إرتباط السمم االجتماعي باألحكام المقاصدية الشرعية.
 -3استخراج األصول الشرعية من مظانيا األصمية والتبعية ذات العالقة بالسمم االجتماعي.
دراسات سابقة:

 -1كتاب الحوار وبناء السمم االجتماعي ،خالد دمحم البدوؼ ،حيث كان ممخص ما احتواه الكتاب عمى النحو التالي:
أ .ركزت الدراسة عمى أىمية إعمار األرض من خالل األف ارد والجماعات ،وتنظيم العالقات اإلنسانية ،عن طريق الحوار
البناء؛ لممحافظة عمى المجتمع اإلسالمي واإلرتقاء بو.
اليادف و ّ

ب.

أظيرت الدراسة مدػ عالقة السمم االجتماعي بالضرورات الخمس ،والتي يمكن أن تتالشى في ظل الفوضى

ج.

بينت الدراسة مسؤولية الفرد المسمم في المحافظة عمى السمم االجتماعي.

واإلضطرابات األمنية والحروب ،من خالل الحوار العام الناجح.

وخمصت الدراسة إلى أن اإلسالم يدعو إلى ترسيخ الحوار لتحقيق السمم االجتماعي ،وأن صناعة السمم تدعو إلى نبذ الخالفات

الدينية والفكرية ،وأن الحوار اليادف ىو السبيل لذلك.
تتميز دراسة الباحث عن ىذا الكتاب بما يمي:
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أ .بأن دراسة الباحث تناولت موضوع السمم االجتماعي بشمولية أوسع مما تناولو المؤلف في كتابو؛ من حيث التأصيل
الشرعي لمسمم االجتماعي من مصادره المختمفة.

ب.
ج.

تتميز الدراسة بخصوصية التأصيل لمسمم ومتعمقاتو؛ بينما دراسة المؤلف ركزت عمى الحوار كحل أساسي لتحقيق

السمم االجتماعي.

تتميز الدراسة بالتأصيل المقاصدؼ لمسمم االجتماعي.

 -2السالم االجتماعي والتعايش السممي ،لبدوؼ طو ،حيث كان ممخص ما احتواه الكتاب عمى النحو التالي:
أ .تناول المؤلف موضوع السمم االجتماعي من منظور ديني ،وفكرؼ ،واجتماعي ،مرك اًز عمى سرد األحداث واألدلة عمى
سبيل الوعع واإلرشاد من جية ،والتنبيو والداللة عمى القصة من جية أخرػ بأسموب واقعي أحياناً ،وأخالقي أحياناً
أخرػ ،دون تأصيل وافي.

ب.

واختتم المؤلف دراستو بتناول أحوال الحياة العامة في المجتمعات اإلسالمية ،وغير اإلسالمية ،وكيفية تعامل
المسممين مع غيرىم من الرعايا غير المسممة؛ بيدف إبراز صورة اإلسالم النقية ،وحاول الكاتب تقريب الصورة

وتضييق اليوة بين المسممين والشعوب األخرػ من أجل السالم.

وخمصت الدراسة إلى توجيو المؤلف بضرورة العمل من جميع األطراف من أجل التعايش السممي بين أفراد المجتمع.
وتتميز دراسة الباحث عن ىذا الكتاب بما يمي:
أ .سوف تكون دراسة الباحث أكثر شمولية؛ من حيث التأصيل لمسمم االجتماعي ،وبطابع مقاصدؼ.

ب.

تتميز ىذه الدراسة؛ بأن الباحث سيقوم باستخراج األلفاظ ذات الصمة بالسمم االجتماعي ،وذلك باستقراء المصادر
ذات العالقة التي تخدم موضوع الدراسة.

حدود الدراسة :اقتصر الباحث في ىذه الدراسة عمى بيان مفيوم السمم االجتماعي واأللفاظ ذات الصمة مع التأصيل الشرعي لمسمم
االجتماعي في الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة.

منيج البحث :اقتضت طبيعة البحث أن يتبع الباحث المناىج التالية:

 -1المنيج اإلستقرائي :وذلك من خالل تتبع الباحث لموضوع السمم االجتماعي من مصادره.
 -2المنيج التحميمي وذلك بما يمي:

أ .بيان حقيقة السمم االجتماعي واأللفاظ ذات الصمة.

ب.

تحميل ىذه الحقائق وكيف استفاد منيا السمف الصالح لتحقيق السمم االجتماعي.

إجراءات البحث :قام الباحث باإلجراءات التالية:

 -1التزم الباحث بعزو اآليات وتوثيقيا في المتن.
 -2قام الباحث بتخريج األحاديث في حالة وجودىا في غير الصحيحين مع الحكم عمييا.
 -3عمل الباحث عمى عزو األقوال الفقيية إلى أصحابيا وردىا إلى مصادرىا األصمية.

 -4تقيد الباحث بعالمات الترقيم المناسبة في البحث مع م ارعاة الجانب النحوؼ والمغوؼ.
خطة البحث :وقد تضمن البحث عمى مقدمة ،وثالثة مباحث عمى النحو اآلتي:
المبحث األول :مفيوم السمم االجتماعي واأللفاظ ذات الصمة ،وفيو مطمبان:
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المطمب األول :مفيوم السمم االجتماعي.
المطمب الثاني :األلفاظ ذات الصمة.

المبحث الثاني :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في الكتاب والسنة ،وفيو مطمبان:
المطمب األول :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في القرآن الكريم.
المطمب الثاني :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في السنة النبوية.

المبحث الثالث :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في المقاصد الشرعية ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في المصالح الضرورية.
المطمب الثاني :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في المصالح الحاجية.
المطمب الثالث :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في المصالح التحسينية.
الخاتمة :وفييا أىم النتائج والتوصيات.

المبحث األول :مفيوم السمم االجتماعي واأللفاظ ذات الصمة:
المطمب األول :مفيوم السمم االجتماعي:
أوالً :السمم
()1
أ .لغة :السمم من المسالمة ،تقول :أنا سمم لمن سالمني وتسالموا ،أؼ تصالحوا والمسالمة المصالحة.

فالسَمم بفتح السين والالم بمعنى االستسالم واالنقياد ،ومن
قال ابن األثير :يروػ بكسر السين وفتحيا وىما لغتان لمصمح؛ َ
()2
السَم َم}[ .النساء ]90 :أؼ استسمموا وانقادوا لكم.
{وأَْلَق ْوا ِإَلْي ُك ُم َّ
ذلك قولو تعالىَ :
ِ
اجَن ْح
{وِا ْن َجَن ُحوا ِل َّ
مسْممِ َف ْ
وأما السمم بكسر السين فيو من السالم ،أؼ الصمح وىو ضد الحرب ،ومن ذلك قولو تعالىَ :
()3
َليا وَتوكَّل عَمى َّ ِ
َّللا ِإَّن ُو ُىو َّ ِ
ِ
يم}[ .األنفال ]61 :أؼ إن نزلوا إلى الصمح فصالحيم.
َ َ َ ْ َ
السم ُ
َ
يع اْل َعم ُ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َىمك فا ْقَبمي سْممي).
والسمم يذكر ويؤنث قال( :أنائ ُل ِإَّنني سْم ٌم ...أل ْ
()5
ِ
السمم َك َّافة}[ .البقرة ]208 :أَؼ :في اإلسالم.
ويجوز أن يكون من التسميم ،كما في َق ْولو تَ َعاَلى{ :اد ُخُموا في ّ
()6
ب .اصطالحاً :التعرؼ من اآلفات الظاىرة والباطنة.

( )1انظر ابن منظور ،لسان العرب / )297/12( ،والراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن / )423/1( ،وابن فارس ،معجم مقاييس المغة،
(.)91/3
( )2انظر المرجع السابق.
( )3انظر ابن منظور ،لسان العرب.)297/12( ،
( )4مرتضى الزبيدؼ ،تاج العروس.)372/371/32( ،
( )5المرجع السابق.
( )6الراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن (.)421/1
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ثانياً :االجتماعي

أ .لغة :من االجتماع مصدر إجتمع أؼ اإللتقاء ،تقول :إجتمعت بأصدقائي أؼ إلتقيت بيم واجتمع الميندسون في نقابة
()7

الميندسين ،أؼ التقوا ،ورجل اجتماعي أؼ كثير اإلختالط بالناس.

ِ
َج َم ُعو َن يستعمل لتأكيد االجتماع عمى األمر ،ويوم الجمعة سمي بذلك الجتماع الناس فيو ،وقيل مسجد جامع
َج َم ُع وأ ْ
يع وأ ْ
وجم ٌ
َ
()8
أؼ األمر الجامع والوقت الجامع.
ب.

اصطالحاً :تقارب األجسام بعضيا من بعض.

()9

ثالثاً :مفيوم السمم االجتماعي لم يعرفو القدامى ،ولكن عرفو المعاصرون ،من ىذه التعريفات:
 -1عرف البدوؼ السمم االجتماعي بأنو" :توافر اإلستقرار واألمن والعدل الكافل لحقوق األفراد في مجتمع ما ،أو بين
()10

مجتمعات أو دول".

 -2وعرفو الغروؼ بأنو" :ىو ذلك التعايش واإلستقرار التام بين شعوب وأعراق مناطق مختمفة نتيجة التفاىم وحسن الجوار
واحترام الرأؼ اآلخر وتقبل تعايش األقميات مع بعضيا وحل المشاكل باإلتفاق دون عنف".

()11

المطمب الثاني :األلفاظ ذات الصمة:
أوالً :األمن
لغةً :آمن يأمن أمنا تقول :أمن فالن أؼ إطمأن وزال عنو الخوف؛ فاألمن ضد الخوف واألمانة ضد الخيانة واإليمان
()12

ضد الكفر.

اس وأَمًنا}[ .البقرة }125 :أؼ ِ
ِ
آمنا من األمن وكما في قولو تعالىَّ :
{ال ِذي
قال سبحانو وتعالى َ
{وِا ْذ َج َعْمَنا اْلَبْي َت َم َث َاب ًة ل َّمن ِ َ ْ
ِ
ف}[ .قريش ]4 :وىذه اآلية واضحة الداللة في بيان أن األمن يكون عند زوال الخوف
َمَن ُي ْم ِم ْن َخ ْو ٍ
أَ ْط َع َم ُي ْم م ْن ُجوٍع َوآ َ
)13(.

ووجود الطمأنينة واألمان

واألمن واألمانة واآلمان مصادر ويجعل األمان تارة اسماً لمحالة التي يكون عمييا اإلنسان في األمن وتارة اسماً لما يأمن
عميو ،كما في قولو تعالى{ :وَت ُخوُنوا أ ِ
آم َن :إنما يقال عمى وجيين:
َ
َ
َماَنات ُك ْم}[ .األنفال ]27 :أؼ ما ائتمنتم عميو ،و َ
 أحدىما :متعدياً بنفسو ،يقال :آمنتو ،أؼ :جعمت لو األمن ،ومنو قيل هلل :مؤمن.()14

متعد ،ومعناه :صار ذا أمن.
 -والثاني :غير ّ

( )7أحمد مختار ،معجم المغة العربية المعاصرة.)394/1( ،
( )8الراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن.)202/1( ،
( )9الجرجاني ،التعريفات.)10/1( ،

( )10البدوؼ ،الحوار وبناء السمم االجتماعي.)12( ،

( )11الغروؼ ،السمم االجتماعي في القرآن والحديث.)18( ،
( )12الراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن.)90/1( ،
( )13انظر ابن منظور ،لسان العرب.)21/13( ،
( )14الراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن.)90/1( ،
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والعالقة بين السمم واألمن أن كالً منيما يؤدؼ إلى تحقيق المصالح المشتركة لمدولة واألفراد؛ لكون األمن من أىم دعائم
()15

تحقيق السمم؛ فاألمن أصل طمأنينة النفس وزوال الخوف ويشترك السمم معو في ذلك.
ثانياً :الطمأنينة

لغةً :اسم مصدر من اطمأن يطمئن بمعنى سكن وثبت واستقر ،يقال :اطمأن بو القرار ،اطمأن جالساً ،اطمأن القمب
()16
ونحوه :سكن؛ فالطمأنينة :اإلطمئنان والثقة واإلستقرار وعدم القمب.
طمأْنينة أؼ سكن ،كما في قولو تعالىِ َّ :
وطمأن الشيء سكن والطمأنينة السكون ،و َّ
َمُنوا
{الذ َ
ين آ َ
اطمأن الرجل اطمئناناً و ُ َ
َّللا أََال ِب ِذ ْك ِر َّ ِ
وَت ْطمِئ ُّن ُقُموبيم ِب ِذ ْك ِر َّ ِ
ِ
وب}[ .الرعد ]28 :أؼ تسكن قموبيم وترتاح نفوسيم نتيجة اإليمان الصادق
َّللا َت ْط َمئ ُّن اْلُقُم ُ
ُُْ
َ َ
)
17
(
{يا أََّي ُت َيا َّ
س اْل ُم ْط َمِئَّنةُ}.
باهلل تعالى ،وألن ذكر هللا تعالى يورث سكينة وطمأنينة في القمب ،ومن ذلك أيضاً قولو تعالىَ :
الن ْف ُ
[الفجر ]27 :أؼ قد اطمأنت باأليمان وأخبتت لربيا.

()18

وعالقة الطمأنينة بالسمم أن الطمأنينة تعتبر أث اًر من آثار تحقيق السمم عمى الدولة واألفراد.

ثالثاً :السالم

طَب ُي ُم
الم ُة :البراءة ،وتسمم منوَّ :
تبرأ ،وقال ابن األعرابيَّ :
الم و َّ
لغةًَّ :
{وِاذا خا َ
السالمة :العافية ،وقولو تعالىَ :
الس َ
الس ُ
ِ
عالمة
الم عميكم ،فكأنو َ
اْلجاىُمو َن قاُلوا َسالماً}[ .الفرقان ]63 :معناه :تسمماً وبر ً
اءة ،ال خير بيننا وبينكم وال شر ،ويقولونَ :س ٌ
()19
المساَل َمة وأنو ال حرب ىنالك.
ُ
وعالقة السمم بالسالم أن السمم من السالم وكل منيما يدعو إلى نفس المقصد.

رابعاً :التعايش

ِ
يش ِب َيا
ش :اْل َحَياةَُ .واْل َم ِع َ
يش ُةَّ :الذؼ َي ِع ُ
ال اْل َخمِيل :اْل َع ْي ُ
لغةً :من عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ،فالعيش يدل عمى حياة وبقاءَ ،ق َ
ِ
ِْ
{و َج َعْمَنا َّ
اشا}[ .النبأ ]11 :أؼ بو حياة،
انِ :م ْن َم ْ
الن َي َار َم َع ً
اإل ْن َس ُ
ط َع ٍم َو َم ْش َر ٍب َو َما تَ ُكو ُن ِبو اْل َحَياةُ .كما في قولو تعالىَ :

تعايشا ،فيو ُمتعايش ،تقول تعايش الجيران تعايشوا عمى المودة والعطاء وحسن الجوار تعايشت الدول فيما
وتعايش يتعايش،
ً
َ
()20
بينيا تعايشاً سممياً أؼ اتفقت عمى التعايش بال اعتداء.
ويشترك التعايش مع السمم في كونيما يحقق كل منيما حياة خالية من النزاع؛ ألنيا مبنية عمى التآلف والمودة.

خامساً :التآلف:

ِ
ِ
ف فالنا ِأنس بو وأحبو ،ألف المكان استأنس بو وأحبو ،وآلف
ف َيأَلف ،أُْلف ًة وا ًلفا ،فيو آلف وأليف ،تقول أل َ
لغةً :من أل َ
فالناً أؼ عاشره وخالطو وآنسوَّ ،ألف بين م ِ
ف َبْي َن
تخاص َم ْين :أصمح بينيما ،جمع
{وأََّل َ
شمميما ويؤكد ىذا المعنى قولو تعالىَ :
ُ
ُ
ِ
ِ
ُقُموبِ ِيم َلو أَْن َف ْق َت ما ِفي ْاألَر ِ ِ
َّ
َّ
يم}[ .األنفال ]63 :أؼ جمع
َّللا أَل َ
ْ
ْ ْ
ض َجم ً
ف َبْيَن ُي ْم ِإَّن ُو َع ِز ٌيز َحك ٌ
يعا َما أَل ْف َت َبْي َن ُقُموبِ ِي ْم َوَلك َّن َّ َ
َ

( )15انظر المرجع السابق.
( )16مجمع المغة العربية ،معجم مصطمحات الفقو اإلسالمي وأصولو.)307/1( ،
( )17انظر ابن منظور ،لسان العرب / )268/13( ،والراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن.)524/1( ،
( )18انظر المرجع السابق.
( )19انظر ابن منظور ،لسان العرب (.)289/12
( )20انظر ابن فارس ،معجم مقاييس المغة / )191/4( ،وأحمد مختار ،معجم المغة العربية المعاصرة.)1583/2( ،
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تآلف يتآلف ،تآُلًفا ،فيو متآلِف ،وتآلف القوم اجتمعوا
بينيم وأصمح بين المؤمنين وجعميم متآلفين ،إذن التآلف من األلفة تقولَ :
()21
عمى وئام واخاء.
وعالقة التآلف بالسمم أن كال منيما يساىم في ترابط المجتمع وتماسكو وانتشار المحبة واألنس بين جميع مكونات
المجتمع.
سادساً :اإلستقرار

لغةً :من استقر يستقر استق ار اًر أؼ ثبت تقول استقرت األسعار أؼ ثبتت ،واستقر سعر الدينار األردني ،وكما في قولو
ف َتَرِاني}[ .األعراف ]143 :أؼ ثبت مكانو ولم يتزحزح .ومن ذلك استقر بالمكان ،استقر في
اس َتَقَّر َم َكاَن ُو َف َس ْو َ
تعالىَ { :فِإ ِن ْ
()22
المكان :أؼ تمكن فيو وسكن ،تقول :استقر بالعاصمة :أؼ سكن فييا.
ويشترك اإلستقرار مع السمم في كونيما سبباً في تمسك أفراد المجتمع بتراثيم والمحافظة عمى مقدرات الدولة والمجتمع.

المبحث الثاني :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في الكتاب والسنة:
المطمب األول :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في القرآن الكريم:

لقد أولى القرآن الكريم إىتماماً كبي اًر لمكثير من القضايا االجتماعية ،ومنيا األمن والسمم؛ فجاءت اآليات الكريمة التي تبين

فضيمة األمن والسمم ،والداعية إلى بناء مجتمع سممي آمن ،والتي يشرع الباحث ببيانيا عمى النحو التالي:
ِ
طو ِ
ِ ِ
َّ
طِ
ات َّ
ين} [البقرة.]208 :
الشْي َ
ان ِإَّن ُو َل ُك ْم َعُدٌّو ُمِب ٌ
 -1قولو تعالىَ{ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
السْممِ َكاف ًة َوَال َتَّت ِب ُعوا ُخ ُ َ
َمُنوا ْاد ُخُموا في ّ
ين آ َ
وجو الداللة :ىذه اآلية فييا خطاب أمر من هللا تعالى إلى عباده المؤمنين لمدخول في السمم كافة ،وقد اختمف الُقراء في
(السمم) وبناءاً عميو فإنيم أولوىا إلى المسالمة
قراءة السمم وعميو اختمفوا في تفسيرىا ،فُقراء الحجاز يقرؤونيا بفتح السين َ
بمعنى ادخموا في الصمح والمساومة وترك الحرب واعطاء الجزية ،وأما الذين قرؤوىا بكسر السين ِ
(السمم) وىم الكوفيون
()23

ذىبوا إلى أن معناىا الدخول في اإلسالم كافة أو الدخول في الصمح نظ اًر الختالفيم إلى فريقين.

والمستفاد من ىذه اآلية أن هللا عز وجل أمر عباده المؤمنين الدخول في شرائع اإلسالم كافة وبجميع جزئياتو ومنيا

االلتزام بالسمم والذؼ ال يتحقق إال بااللتزام بأوامر الشارع واجتناب نواىيو وىذا يقتضي اإليمان بالقول والعمل المثمر الذؼ
يحقق مراد الشارع سبحانو وتعالى في المحافظة عمى المجتمع اإلسالمي.
مسْممِ َفاجَنح َليا وَتوكَّل عَمى َّ ِ
َّللا ِإَّن ُو ُىو َّ ِ
ِ
يم}[ .األنفال.]61 :
{وِا ْن َجَن ُحوا لِ َّ
ْ ْ َ َ َ ْ َ
السم ُ
َ
 -2قولو تعالىَ :
يع اْل َعم ُ
وجو الداللة :أؼ إ ن مال الكفار لمسالمتك وترك محاربتك عن طريق الدخول في اإلسالم أو إعطاء الجزية أو موادعتك
أو غيرىا من أسباب السمم والصمح فاقبل مسالمتيم واعقد معيم صمحاً وابذل إلييم ما سألوك إياه ،ومن ثم فوض أمرك إلى
()24
هللا؛ ألنو ىو يسمع ما جرػ بينكم من صمح وعميم بنياتكم وما في قموبكم بعد إمضاء الصمح.
يفيم من ىذه اآلية أن تحقيق السمم بإجراء عقد الصمح ىو أولى من رفض الصمح واقامة الحروب بين المسممين
وغيرىم ،وخاصة إذا كان في المسالمة تحقيق مصمحة المسممين ودفع المفاسد عنيم ،وىذا يؤكد أن تحقيق السمم االجتماعي
( )21أحمد مختار ،معجم المغة العربية المعاصرة.)110/1( ،
( )22المرجع السابق.)1795/3( :

( )23انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن.)251/4( ،

( )24انظر األلوسي ،روح المعاني / )27/10( ،والطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن.)40/14( ،
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مطمب أساسي ال بد منو وما يدل عمى ذلك ىو أن هللا عز وجل أمر رسولو ملسو هيلع هللا ىلص بقبول الصمح المتمثل في تحقيق السمم وترك
الحرب ،وىذا المبدأ ينبغي تطبيقو في كل زمان ومكان وسواء كان ذلك بين عالقة الدولة اإلسالمية مع غيرىا أو في

العالقة الداخمية بين الدولة اإلسالمية ورعاياىا.

َّللا َل ُك ْم
َّللا َل َسَّم َ
وك ْم َوأَْلَق ْوا ِإَلْي ُك ُم َّ
وك ْم َفَم ْم ُيَق ِاتُم ُ
اع َت َزُل ُ
ط ُي ْم َعَمْي ُك ْم َفَمَق َاتُم ُ
وك ْم َفِإ ِن ْ
 -3قولو تعالىَ :
السَم َم َف َما َج َع َل َّ ُ
اء َّ ُ
{وَل ْو َش َ
يال}[ .النساء.]90 :
َعَمْي ِي ْم َسِب ً
وجو الداللة :جاءت ىذه اآلية تبين لممؤمنين أن المنافقين يريدون قتالكم ولو شاء هللا لسمطيم عميكم وقاتموكم ،فإن كفوا

عن قتالكم ولم يقاتموكم وألقوا اليكم السمم ،أؼ صالحوكم؛ فالسمم ىنا بمعنى اإلستسالم واإلنقياد لكم أؼ فإن ألقوا اليكم
()25

سالحيم واستسمموا لكم فاقبموا منيم ذلك وصالحوىم؛ ألن هللا عز وجل لم يأذن لكم بقتميم.

ويستفاد من ىذه اآلية أن هللا عز وجل نيى المؤمنين عن قتال المنافقين والتعرض ليم ولنسائيم وألوالًدىم إذا استسمموا

وصالحوا المؤمنين؛ ألن اإلسالم دين رحمة واحسان وسمم وأمان؛ فيذا النيي يؤكد أن تحقيق السمم االجتماعي أولوية في
الدولة اإل سالمية حتى مع المنافقين الذين آذوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمؤمنين؛ ألن هللا تعالى ىو الذؼ سيحاسبيم عمى أفعاليم يوم
القيامة.

وما ُذكر من اآليات السابقة ىي ذات عالقة وثيقة بموضوع السمم االجتماعي حيث إنيا تدعو إلى السمم والصمح

والميادنة وتنيى عن القتال في حالة كف العدو عن المؤمنين وال سيما األمر اإلليي بقبول الصمح من المؤمنين في حالة
مال ورغب إليو الكفار بقبول إعطاء الجزية عند عدم الدخول في اإلسالم أو الدخول في اإلسالم واإلستسالم لمشريعة
اإلسالمية وتطبيق أحكاميا الشرعية وااللتزام بيا.
ات من آَمن ِمْنيم ِب َّ ِ
 -4قولو تعالى{ :وِا ْذ َق ِ ِ
َمًنا وارُز ْق أ ْ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ال َو َم ْن
يم َرِّب ْ
اج َع ْل َى َذا َبَمًدا آ َ ْ
َ
َىَم ُو م َن الث َمَر َ ْ َ َ ُ ْ
اّلل َواْلَي ْومِ اْلَْخ ِر َق َ
َ
ال إْبَراى ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
س اْل َم ِص ُير}[ .البقرة.]126 :
ئ
ب
و
ار
الن
اب
ذ
ع
ى
ل
إ
ه
ر
ط
َض
أ
م
ث
يال
م
ق
ُمِّت ُع ُو َ ً ُ َّ ْ َُّ ُ َ َ َ
َْ َ
َك َفَر َفأ َ
 -5قولو تعالى{ :وِا ْذ َق ِ ِ
اجعل َى َذا اْلبَم َد آ ِ
ام}[ .إبراىيم.]35 :
اجُنْبِني َوَبِن َّي أ ْ
َمًنا َو ْ
َن َن ْعُبَد ْاأل ْ
َ
َ
يم َرِّب ْ َ ْ
َ
َصَن َ
ال إْبَراى ُ
وجو الداللة :في ىاتين اآليتين :لقد دعا إبراىيم عميو السالم ربو سبحانو وتعالى أن يجعل مكة آمنة والحرم آمنا من كل
مكروه وشر فاستجاب هللا عز وجل لدعائو فجعل مكة محرمة ،أؼ حرم فييا قطع الشجر وقتل البشر واالعتداء عمى

ساكنييا والزائرين فييا؛ فاألمن فييا يكون من كل وجو؛ فيي آمنة من إلحاق أىميا بعذاب من هللا وآمنة من حيث دوام وجود
()26

الثمرات فييا ووفرتو؛ فال يموت أىميا بقحط أو جدب.

ِ
كما بيَّن ذلك ،سبحانو وتعالى،في قولو سبحانو{ :أَوَلم ُنم ِّك ْن َليم حرما آ ِ
ات ُك ِّل َشي ٍء ِرْزًقا ِم ْن َلُدَّنا
َمًنا ُي ْجَبى ِإَلْيو َث َمَر ُ
َ
ُ ْ ََ ً
َ ْ َ
ْ
َوَل ِك َّن أَ ْك َثَرُى ْم َال َي ْعَم ُمو َن}[ .القصص.]57 :

وىذه اآليات تؤكد أن نعمة األمن نعمة عظيمة امتن بيا هللا ،عز وجل ،عمى عباده حيث إن ىذا األمن ال يتحقق وال

يستمر إال بإيجاد أسباب اإلكتساب والرزق وتوفير أسباب الحصول عميو من خالل العمل وتشغيل األيدؼ العاممة واستغالل
الطاقات والثروات الكثيرة في البالد اإلسالمية.

( )25انظر الزمخشرؼ ،الكشاف / )579/1( ،والطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن.)23/8( ،
( )26انظر ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم / )422/1( ،واأللوسي ،روح المعاني.)379/1( ،
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اس َلَّم ِذي ِبب َّك َة مباركا وىدى ِلْمعاَل ِمين (ِ )69ف ِ
ات مَق ِ ِ
يو آََي ٌ ِ
 -6قولو تعالىِ{ :إ َّن أ ََّو َل َبْي ٍت ُو ِض َع لِ َّمن ِ
يم َو َم ْن َد َخَم ُو
َ ُ َ َ ً َ ًُ
َ َ
ام إْبَراى َ
ات َبّيَن ٌ َ ُ
َمًنا و َِّ ِ
يال وم ْن َك َفر َفِإ َّن َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ ِ
ط َ ِ ِ ِ
ّلل َعَمى َّ
ين}[ .آل عمران:
اس َت َ
َّللا َغن ٌّي َع ِن اْل َعاَلم َ
َك َ
َ
ان آ َ
اس ح ُّج اْلَبْيت َم ِن ْ
َ
اع إَلْيو َسب ً َ َ
.]97/96
اط ِل ي ْؤ ِمُنو َن وبِِنعم ِة َّ ِ
الناس ِمن حولِ ِيم أَ َف ِباْلب ِ
ِ
َمًنا وُي َت َخ َّ
َّللا َي ْكُفُرو َن}.
طُ
ُ
َ
 -7قولو تعالى{ :أ ََوَل ْم َيَرْوا أََّنا َج َعْمَنا َحَرًما آ َ
ف َّ ُ ْ َ ْ ْ
َ َْ
[العنكبوت.]67 :
وجو الدال لة :يبين هللا عز وجل نعمة األمن بأن جعميا آية بينة ،أؼ دالئل ظاىرة في كون من دخل البيت الحرام يشعر

باألمن واآلمان؛ ألن هللا عز وجل عظمو في نفوس عباده المؤمنين؛ لذا حرم سبحانو اإلعتداء عمى األنفس فيو بإراقة
الدماء ،كما ال يجوز اإلقتصاص ممن عميو حد ولجأ إليو لمحماية ،ومن ثم فإن اآلية الثانية تبين أن العرب من حول البيت

والناس يقتتمون وال يأمن أحدىم عمى نفسو في الطريق ال في حالة التجارة وال في غيرىا بينما الشعور مختمف في البيت
()27

الحرام كونو آمناً تطمئن فيو النفوس وال سيما حجاج بيت هللا الحرام.

والناظر في ىذه اآليات يجدىا تبين أىمية وجود األمن في حياة الناس حتى يتمكنوا من القيام بجميع الواجبات الدينية

وممارسة حياتيم العممية دون الخوف من أؼ شيء؛ ألن هللا عز وجل عصم دماءىم باإلسالم ووضع الوسائل التي تكفل

ليم حياة سعيدة بعيدة عن الشعور بالخوف واإلضطرابات والصراعات المختمفة ،وىذا كمو يؤكد أن األمن االجتماعي الذؼ
ذكرتو اآليات القرآنية يساىم في تحقيق السمم االجتماعي.
ان َف َكَفر ْت ِبأَْنعمِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا
ييا ِرْزُق َيا َر َغًدا ِم ْن ُك ِّل َم َك ٍ
َّللا َم َث ًال َقْرَي ًة َكاَن ْت آَمَن ًة ُم ْط َمئَّن ًة َيأْت َ
ُ
َ
 -8قولو تعالىَ :
َّللا َفأَ َذا َق َيا َّ ُ
{و َضَر َب َّ ُ
لِباس اْلجوِع واْل َخو ِ
ف ِب َما َكاُنوا َي ْصَن ُعو َن}[ .النحل.]112 :
َ َ ُ َ ْ
وجو الداللة :جاءت ىذه اآلية لتؤكد أن األمن الذؼ َم َّن بو هللا سبحانو وتعالى عمى عباده إنما ىو مشروط بعبادتو؛ فإن

كفروا بو فإنو سبحانو يبدل أمنيم خوفا ويسمبيم الثمرات نتيجة أفعاليم ،فمن أراد األمن في الدنيا واآلخرة فعميو اإليمان باهلل

سبحانو وتعالى واإلخالص في عبادتو واال تعرض لعذاب أليم في الدنيا واآلخرة فيبقى خائفاً من كل شيء وجائعاً ،وىذا ىو
حال قريش عندما كفرت باهلل سبحانو وتعالى دعى عمييم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فأصبحت قريش في قحط وجدب وأخذتيم السنون
()28

العجاف.

وىذه اآلية تؤكد أن األمن االجتماعي ال يتحقق إال باإليمان باهلل سبحانو وتعالى واإلمتثال ألوامره واجتناب نواىيو ليظير
أثر ذلك واضحاً جمياً في أفعال المؤمنين وتصرفاتيم التي صدرت عنيم فيسود المجتمع األمن واألمان فيتحقق بذلك السمم

االجتماعي الذؼ ىو ثمرة اإللتزام بالشريعة اإلسالمية وتطبيقيا عمى الوجو الذؼ يحفع مصالح العباد في الدارين.
ِ
 -9قولو تعالى{ :وعد َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ِ
ات َلَي ْس َت ْخمَِفَّن ُي ْم ِفي ْاألَْر ِ
ين ِم ْن َقْبمِ ِي ْم
ض َك َما ا ْس َت ْخَم َ
ف َّالذ َ
َّللا َّالذ َ
َمُنوا مْن ُك ْم َو َعمُموا َّ َ
َ ََ ُ
ين آ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َمًنا َي ْعُبُدوَنِني َال ُي ْش ِرُكو َن ِبي َشْيًئا َو َم ْن َكَفَر َب ْعَد َذِل َك
َوَلُي َم ّكَن َّن َل ُي ْم ديَن ُي ُم الذي ْارَت َضى َل ُي ْم َوَلُيَبّدَلَّن ُي ْم م ْن َب ْعد َخ ْوِف ِي ْم أ ْ
َفأُوَلِئ َك ُىم اْل َف ِ
اسُقو َن}[ .النور.]55 :
ُ
وجو الداللة :وردت ىذه اآلية في صدد الحديث عن المؤمنين الذين يطيعون هللا تعالى ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص وأن ليم بشارة

عظيمة ،أال وىي التمكين في األرض واالستخالف فييا وزوال الخوف عنيم ،وليحل بدالً منو األمن الذؼ ىو مبتغى كل
مؤمن ،وىذه اآلية نزلت بعد أن كان الصحابة ،رضي هللا عنيم ،يخافون ،في وقت الدعوة إلى هللا في مكة قبل اليجرة
( )27انظر القمموني ،تفسير المنار / )7/4( ،وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)267/6( ،

( )28انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن / )310/17( ،والشوكاني ،فتح القدير.)200/199/3( ،
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وبعدىا حينما ىاجروا إلى المدينة حيث إنيم كانوا ال يدعون السالح من أيدييم ال في الصباح وال المساء خوفاً من األعداء
أن يتربصوا بيم ويياجموىم فثقل ذلك عمييم ،فجاء الفرج العظيم والنصر المبين من هللا تعالى حيث طمأنيم بأنيم
()29

سيصبحون آمنين عمى أنفسيم وال يخافون عدوا وال غيره ،فال يخشون إال هللا عز وجل.
ِ
ِ
ِ
ِ
 -10قولو تعالى{ :وِا َذا جاء ُىم أ ِ
الرس ِ
ين
ول َوِاَلى أُولِي ْاألَ ْم ِر مْن ُي ْم َل َعمِ َم ُو َّالذ َ
َمٌر م َن األمن أ َِو اْل َخ ْوف أَ َذ ُ
اعوا ِبو َوَل ْو َرُّد ُ
وه ِإَلى َّ ُ
َ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّللا َعَمْي ُك ْم َوَر ْح َم ُت ُو َال َّتَب ْع ُت ُم َّ
يال}[ .النساء.]83 :
طوَن ُو ِمْن ُي ْم َوَل ْوَال َف ْض ُل َّ
الشْي َ
َي ْس َتْن ِب ُ
ان إال َقم ً
طَ
وجو الداللة  :تبين ىذه اآلية أن ضعفاء المسممين وقيل المنافقين أو عامة المسممين عمى اختالف بين المفسرين إذا

جاءىم خبر يتعمق بسرايا المسممين أعمنوه وأفشوه بين المسممين سواء كان ىنالك نصر لممسممين أم ىزيمة ،وىذا التصرف

بغض النظر عن الدافع إليو فإنو يزعزع استقرار المجتمع اإلسالمي اآلمن ويروع سكانو ويخيفيم؛ فالمفاسد المترتبة عمى

إعالن مثل ىذه األمور التي تتعمق بذات الدولة اإلسالمية تكون عظيمة؛ لذا ال بد من تجنب إفشاء أحوال جيش المسممين

وأسرارىم ألن ذلك منوط بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأولي األمر الذين يتصدون لمثل ىذه األخبار وىم أقدر الناس عمى تصحيحيا
واعالنيا في وقتيا المناسب.

()30

السي ِ
ِ ِ
ِ
في تفسيرهَ " :ف َخوض اْلع َّ ِ ِ
ُم ِ
السْممَِ ،واألمن
وفي ىذا الصدد يقول دمحم رشيد رضا
ْ ُ َ
ور اْل َح ْرب َو ّ
اسة َوأ ُ
امة في ّ َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ض َرُره أ َ ِ
ِِ
ِ
اعوا ِب ِوَ ،و ُى ْم
َواْل َخ ْوف ،أ َْمٌر ُم ْعتَ ٌاد َو ُى َو َ
َس َر ِار َذل َ
ك َوأَ َذ ُ
ض ّّار َج ًدا إ َذا ُشغُموا بو َع ْن َع َممي ْمَ ،وَي ُكو ُن َ ُ
َشُّد إ َذا َوَقُفوا َعَمى أ ْ
ِ
ِ
يس اْل َع ُد ِو ِبأَس َرِار أ َّ ِ ِ
َضُّرهُ ِعْمم َجو ِاس ِ
ن
اء
ض َرِر َما َيُقوُلو َنَ ،وأ َ
ان َما َي ْعَم ُمو َنَ ،وَال َي ْع ِرُفو َن ُك ْن َو َ
يعو َن ك ْت َم َ
َال َي ْستَط ُ
ّ ْ
ُ َ
ُمتي ْمَ ،و َما َي ُكو ُ َوَر َ
()32
ور ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّة و ُّ
َذلِ َ ِ
امة".
ام ِةَّ ،الِتي تَ ْختَ ُّ
اص ِة ُدو َن اْل َع َّ
ص ِباْل َخ َّ
الشُئو ِن اْل َع َّ
كَ ،وم ْث َل أ َْم ِر اْل َخ ْوف َواألمن َو َسائ ِر ْاأل ُُم ِ ّ
السَياسي َ
اإل ْثمِ َواْل ُع ْد َو ِ
الت ْق َوى َوَال َت َع َاوُنوا َعَمى ِْ
{وَت َع َاوُنوا َعَمى اْلِبِّر َو َّ
ان}[ .المائدة.]2 :
 -11قولو تعالىَ :
()31

وجو الداللة :في ىذه اآلية حث عمى التعاون عمى كل ما فيو خير وصالح لألمة والقيام باألمور التي تحقق مصالحيا

وتدفع المفاسد عنيا؛ فالتعاون عمى تحقيق السمم االجتماعي في الدولة اإلسالمية أمر ضرورؼ ومن أوجو البر والتقوػ التي

فييا؛ امتثال ألوامر هللا سبحانو وتعالى واجتناب نواىيو ،كما أن اآلية تنيى عن التعاون عمى المعاصي والمفاسد التي تمحق

الضرر بالفرد والمجتمع وتؤثر في تحقيق السمم االجتماعي؛ ألن العدوان وارتكاب المفاسد يورث العداوة والبغضاء بين

المسممين ويؤثر عمى استقرار المجتمع ،لذا جاءت الشريعة اإلسالمية بمنظومة متكاممة من األوامر والنواىي التي يجب
()33

االمتثال ليا في شتى جوانب الحياة حتى تعود بالخير والفالح عمى المجتمع اإلسالمي أفرادا وجماعات.
اء ِذي اْلُقربى ويْنيى ع ِن اْل َف ْح َش ِ
يت ِ
ِ
اإل ْح َس ِ
َّللا َيأْمُر ِباْل َع ْد ِل َو ِْ
ظ ُك ْم َل َعَّم ُك ْم
اء َواْل ُمْن َك ِر َواْلَب ْغ ِي َي ِع ُ
ان َوِا َ
َْ ََ َ َ
 -12قولو تعالى{ :إ َّن َّ َ ُ
َّرو َن}[ .النحل.]90 :
َت َذكُ

( )29انظر الشوكاني ،فتح القدير.)48/47/4( ،

( )30انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن / )568/8( ،والقمموني ،المنار.)242/5( ،

( )31ىو دمحم رشيد بن عمي رضا القمموني ،البغدادؼ األصل ،الحسيني النسب ،ولد عام 1282ه في القممون طرابمس الشام ،وتوفي عام 1354ه في
مصر نتيجة حادث سير ودفن بالقاىرة ،تتممذ عمى يد شيخو دمحم عبده بمصر حين رحل إلييا ،كان عالما باألدب والتاريخ والتفسير والحديث ،وأحد رجال
اإلصالح اإلسالمي ،وصاحب مجمة المنار ،من أشير مؤلفاتو تفسير المنار ،ويسر اإلسالم ،وأصول التشريع العام ،والوحي الدمحمؼ .أنظر الزركمي ،األعالم،
(.)127/126/6
( )32القمموني ،المنار.)242/5( ،
( )33انظر األلوسي ،روح المعاني.)240/3( ،
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وجو الداللة :وردت في ىذه اآلية ألفاظ العموم التي تفيد االستغراق والشمول حيث إن هللا سبحانو وتعالى أمر عباده

بالعدل واإلحسان ،أؼ بفعل الواجبات والمندوبات واالبتعاد عن الفواحش وىي مجاوزة حدود هللا ،والمنكر وىو ما تنكره
()34

العقول ،والبغي ىو التطاول في الظمم.

فيذه اآلية جمعت بين تحقيق المصالح وجمبيا وتقميل المفاسد ودرئيا؛ ألن هللا عز وجل ال يأمر إال بما فيو خير

وصالح لمعباد وال ينيى إال عما يضرىم ويمحق بيم العذاب والعقاب األخروؼ ،وفي ىذه اآلية يقول العز بن عبد
()35
ِ
ِِ ِ
آن لِْم َح ِّث َعَمى اْلمصالِ ِح ُكّمِيا و َّ
َج َم ُع َآي ٍة ِفي اْلُق ْر ِ
ْمُر ِباْل َع ْد ِل
السالم "َ :وأ ْ
َس ِرَىا َق ْولو تَ َعاَلى{ :إ َّن َّ َ
الز ْج ِر َع ْن اْل َمَفاسد بأ ْ
َّللا َيأ ُ
َ َ
َ َ
ان وِا َ ِ ِ
ِ
ِ
ظ ُكم َلعَّم ُكم َت َذ َّكرو َن} [النحلَ ]90 :فِإ َّن ْاألَلِف و َّ
َو ِ
الال َم ِفي
يتاء ذي اْلُقْرَبى َوَيْن َيى َع ِن اْل َف ْح َشاء َواْل ُمْن َك ِر َواْلَب ْغ ِي َيع ُ ْ َ ْ ُ
اإل ْح َس ِ َ
َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ِ ِ
ان لِْم ُعمو ِم و ِاال ْسِت ْغ َر ِ
ْمُر ِباْل َع ْد ِل} [النحل:
اقَ ،ف َال َي ْبَقى م ْن َد ِّق اْل َع ْدل َو َجّمو َش ْي ٌء إال ْان َد َرَج في َق ْولِو {إ َّن َّ َ
َّللا َيأ ُ
اْل َع ْدل َو ْاإل ْح َس ِ ُ َ
ِ
ِ
اف ،و ِْ
ِ
ان و َجّمِ ِو َشيء َّإال ْان َد َرَج ِفي أَم ِرِه ِب ِْ
ِ ِ
َّ ِ
اإل ْح َس ِ
إما
انَّ :
اإل ْح َس ُ
ْ
ٌْ
ص ُ َ
انَ ،واْل َع ْدل ُى َو الت ْسوَي ُة َو ْاإل ْن َ
َ ]90وَال َي ْبَقى م ْن َد ّق ْاإل ْح َس ِ َ
ٍ
ِ
َّ ِ
ام ٌة مستَ ْغ ِرَق ٌة ِأل َْنو ِاع اْلَفو ِ
ِ
ٍ ِ
اح ِ
ش َولِ َما ُي ْذ َك ُر ِم ْن
صَم َحة أ َْو َد ْف ُع َمْف َس َدة َوَك َذل َ
ك ْاألَل ُ
ف َوالال ُم في اْلَف ْح َشاء َواْل ُم ْن َك ِر َواْلَب ْغ ِي َع َّ ُ ْ
َجْم ُب َم ْ
َ
َ
ال و ْاأل ْ ِ
ِ
اس ِ -بال ِّذ ْك ِر مع ْان ِدر ِ
الن ِ
ظْمم َّ
اج ِو ِفي اْلَف ْح َش ِاء َواْل ُم ْن َك ِر لِ ِال ْىِت َما ِم ِب ِوَ ،فِإ َّن اْل َع َر َب إ َذا
ََ َ
ْاألَْق َو َ
َع َمالَ .وأَ ْف َرَد اْلَب ْغ َي َ -و ُى َو ُ ُ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
اء ِذؼ
ْ
اىتَ ُّموا أَتَ ْوا ب ُم َس َّمَيات اْل َع ّامَِ .ول َي َذا أَ ْف َرَد اْلَب ْغ َي َو ُى َو الظْم ُم َم َع ْاند َارجو في اْلَف ْح َشاء َواْل ُم ْن َكر لال ْىت َما ِم بوَ ،ك َما أَْف َرَد إيتَ َ
()36
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْلُق ْرَبى بال ّذ ْكر َم َع ْاند َارجو باْل َع ْدل َو ْاإل ْح َسان".
وىذه اآليات تؤكد أن الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصالح العباد ومن ىذه المصالح المعتبرة شرعاً تحقيق السمم

االجتماعي لما لو من بالغ األثر في استقرار المجتمع اإلسالمي بكافة شرائحو وانعكاس ذلك عمى شعور األفراد باألمن الذؼ
ىو أساس متين في نيضة األمة اإلسالمية ودفعيا نحو العمل المثمر الذؼ يحقق ليا مصالحيا عمى جميع المستويات،

وعمى العكس تماماً فإن انتشار المفاسد التي حذرت منيا الشريعة اإلسالمية تؤدؼ إلى فقدان المجتمع ميزة األمن واإلستقرار

التي ىي من دعائم السمم االجتماعي ،وبالتالي تعم الفوضى البالد ويكثر البغي فييا والفساد ،وتفقد ىذه األمة مزاياىا التي
أنعم بيا هللا سبحانو وتعالى عمييا.

المطمب الثاني :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في السنة النبوية:

إن الدارس لمسنة النبوية الشريفة يجد أنيا قد أولت موضوع السمم واألمن االجتماعي اىتماماً كبي اًر ،كونو مقصداً معتب اًر من

مقاصد الشريعة اإلسالمية ،تضافرت النصوص الشرعية عمى اعتباره ،وفيما يمي بيان ذلك:

أوالً :السنة القولية:
 -1عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنيما ،عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال« :المسمِم م ْن سمِم المسمِمو َن ِم ْن لِس ِان ِو وي ِد ِه ،والمي ِ
اج ُر َم ْن
َ ََ َ َُ
ُْ ُ َ َ َ ُْ ُ
()37
َّللاُ َع ْن ُو».
َى َج َر َما َن َيى َّ
( )34انظر الزمخشرؼ ،الكشاف.)587/586/2( ،
( )35ىو عبد العزيز بن عبد السالم السممي ،المغربي األصل ،ولد عام 557ه في دمشق ونشأ بيا ،وتوفي عام 660ه في مصر ودفن بالقاىرة ،وكان
بارعا في الفقو واألصول والتفسير والعربية  ،وبمغ رتبة االجتياد ،وأطمق عميو سمطان العمماء ،ومن شيوخو اآلمدؼ وفخر الدين بن عساكر ،ومن تالميذه ابن

دقيق العيد وشياب الدين القرافي ،ومن أشير كتبو :قواعد األحكام والفتاوػ والتفسير الكبير .انظر الزركمي ،األعالم / )21/4( ،والصالبي ،الشيخ عز الدين
بن عد السالم.)66/40/1( ،
( )36ابن عبد السالم ،قواعد األحكام في مصالح األنام.)190/189/2( ،

([ )37متفق عميو ،البخارؼ :صحيح البخارؼ ،اإليمان /المسمم من سمم المسممون من لسانو ويده :11/1 ،رقم الحديث  / .10مسمم :صحيح مسمم ،اإليمان/
بيان تفاضل اإلسالم وأؼ أموره أفضل :65/1 ،رقم الحديث .]41
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وجو الداللة :يبين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في ىذا الحديث الشريف أصالً عظيماً من أصول المعامالت بين المسممين ،أال وىو
الكف عن أذػ المسمم ألخيو المسمم بالقول والفعل؛ ألن المسمم الذؼ يحب أن يكمل عميو إسالمو ينبغي عميو أن يجتنب

إيذاء المسممين؛ ألن اإلسالم ليس فقط اإليمان بأركانو والعمل بيا وانما ىو منيج متكامل قائم عمى مراعاة حقوق هللا تعالى

وحقوق العباد ،وفي ىذا الحديث تأكيد عمى مراعاة حقوق المسممين وعدم التعرض ليا ال باليد وال بالمسان لكونيما يقومان
مقام القول والفعل الصادر عن المسمم؛ فاإلسالم حرم اإلعتداء عمى المسممين وغيرىم والحاق األذػ بيم سواء كان األذػ
معنوياً أم مادياً ،وىذا الحديث يؤكد أن األصل في العالقات اإلنسانية المسالمة بين المسممين ومسالمتيم لغيرىم ،مما يؤدؼ
()38

إلى أمن المجتمع واستق ارره.

()39

 -2عن أبي ىريرة رضي هللا عنو أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال« :ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقو».

وجو الداللة :إن األمن عمى النفس والمال والعرض نعمة عظيمة َمَّنيا هللا عز وجل عمى عباده ،وجعل التعدؼ عمييا
موجبا لمعقاب ،واإلسالم يحرص عمى تمكين العالقات الجوارية بين المسممين وتنظيميا ،وبما أن الجار ىو الوحيد القادر

عمى معرفة أحوال جاره ،وكشف أس ارره ،والمبالغة في إيذائو ،فقد نيى عن إيذائو ،ورتب عقوبة غميظة فجعل حرمان دخول
َّللاِ الَ يؤ ِمن ،و َّ ِ
ِ
ول
َّللاِ الَ ُي ْؤ ِم ُنَ ،و َّ
الجنة مرتبطا بأذية الجار )40(،ومن أجل ذلك قال ملسو هيلع هللا ىلصَ « :و َّ
يلَ :و َم ْن َيا َرُس َ
َّللا الَ ُي ْؤ ِم ُن» ق َ
ُْ ُ َ
َّ ِ
الَّ « :ال ِذؼ الَ َيأ َْم ُن َج ُارهُ َب َوايَِقو»( )41فقد ربط ملسو هيلع هللا ىلص كمال اإليمان بمسالمة الجار وتأمينو عمى نفسو وعرضو ومالو فإذا
َّللا؟ َق َ
اعتدػ عمى شيء منيا لم يكن مؤمناً حقاً ولم يكمل إيمانو ،فعميو مراجعة نفسو واإللتزام باألوامر الشرعية وتطبيقيا ،كما
يبين ىذا الحديث أن األمان ضرورؼ ال بد من تحقيقو ،وال يكون ذلك إال بتحقيق السمم االجتماعي الذؼ يؤدؼ إلى استتباب
األمن في المجتمع وانتشار الطمأنينة فيو واستق ارره ،وىذا المبدأ قد حرص عميو اإلسالم وعمى تطبيقو في الدولة
اإلسالمية.

()42

َّللاِ ملسو هيلع هللا ىلص« :من َكان يؤ ِمن ِب َّ ِ
ِ
ان ُي ْؤ ِم ُن
ول َّ
الي ْو ِم اآلخ ِر َفالَ ُي ْؤِذ َج َارهَُ ،و َم ْن َك َ
َ ْ َ ُْ ُ
اَّلل َو َ
قال َرُس ُ
 -3عن أبي ىريرة رضي هللا عنو قالَ :
()43
اآلخ ِر َفْمي ْك ِرم ضيَفو ،ومن َكان يؤ ِمن ِب َّ ِ
ِ
ِ
اَّللِ واليو ِم ِ
ِ
ص ُم ْت».
ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُْ ُ
اَّلل َو َ
الي ْو ِم اآلخ ِر َفْمَيُق ْل َخ ْي ًار أ َْو لَي ْ
ب َّ َ َ ْ

وجو الداللة :في ىذا الحديث نيي صريح عن إيذاء الجار؛ فقد أكد ملسو هيلع هللا ىلص أن اإليمان باهلل وبالحساب يجعل المسمم يبتعد

عن إيذاء الجار؛ ألن المسمم مأمور بفعل الفضائل وترك الرذائل ،وىذا الحديث يبين بعض ىذه الفضائل وىي :إكرام
الضيف ،واإلحسان إليو ،وقول الخير حتى يعم المجتمع اإلسالمي المحبة واأللفة ،وفي الوقت نفسو نيى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن
قول الشر؛ ألنو يمحقق الضرر بو وبغيره ،فمن التزم بيذه الفضائل كان مؤمناً حقاً ،وما جاء بو الحديث يؤكد أىمية تحقيق
()44

السمم االجتماعي من خالل فعل كل ما فيو خير لمبشرية ونفع عظيم وترك ما يمحق بيا األذػ والضرر.

( )38انظر العسقالني :فتح البارؼ  :36/1رقم الحديث  /10والشين :فتح المنعم شرح صحيح مسمم  :156/1رقم الحديث .]66
([ )39مسمم ،صحيح مسمم اإليمان /بيان تحريم إيذاء الجار :68/1/رقم الحديث .]46

( )40انظر النووؼ :المنياج شرح النووؼ عمى مسمم  :18/17/2رقم الحديث  / 46والشين :فتح المنعم شرح صحيح مسمم ،موسى شاىين الشين .170/1
([ )41البخارؼ :صحيح البخارؼ ،األدب/إثم من ال يأمن جاره بوايقو :10/8 ،رقم الحديث .]6016

( )42انظر العسقالني :فتح البارؼ  :443/10رقم الحديث  / 6016والنووؼ :المنياج شرح النووؼ عمى مسمم :18/17/2 ،رقم الحديث .46

([ )43متفق عميو ،البخارؼ :صحيح البخارؼ ،اإليمان/من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذؼ جاره :27/7 ،رقم الحديث  / .6018مسمم :صحيح مسمم،

اإليمان /الحث عمى إكرام الجار والضيف ،ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كمو من اإليمان :68/1 ،رقم الحديث .]47
( )44انظر العسقالني :فتح البارؼ  :445/10رقم الحديث .6018
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ِ
ِِ
 -4عن األَحَن ِ
ف ْب ِن َق ْي ٍ
ص ُر
ص َر َى َذا َّ
ْ
الر ُج َلَ ،فَمقَيني أَُبو َب ْك َرَة َفَق َ
سَ ،ق َ
ال :أ َْي َن تُ ِر ُيد؟ ُقْم ُت :أ َْن ُ
الَ :ذ َى ْب ُت أل َْن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول في َّ
الم ْسم َم ِ
الن ِار»َ ،فُقْم ُت
المْقتُ ُ
ول ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ْارج ْع َفإّني َسم ْع ُت َرُس َ
ان ب َس ْيَف ْيي َما َفالَقات ُل َو َ
ول« :إ َذا التََقى ُ
()45
ول؛ َقالِ« :إَّنو َكان ح ِريصا عَمى َق ْت ِل ص ِ
الَق ِاتل َفما بال المْقتُ ِ
احِبو».
ُ َ َ ً َ
َ
َ
ُ َ َ ُ َ
وجو الداللة :إن الشريعة اإلسالمية حرمت االعتداء عمى النفس البشرية بالقتل،كما وردت نصوص شرعية كثيرة من
ال:
َى َذا َّ
الر ُج َلَ ،ق َ
َّللاِ َى َذا
ول َّ
َيا َرُس َ

الكتاب والسنة تنيى عن قتل المؤمن وترتب عقاباً أليماً عمى من قتل مؤمناً متعمداً؛ ألن ىذا يؤدؼ إلى انييار األمن والسمم
االجتماعيين ،ومن ىنا ّبين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رفع المسممين السالح بعضيم في وجو بعض يؤدؼ إلى استحقاقيم دخول
جينم وذلك ألنيم انتيكوا حرمات هللا وحرصوا عمى قتل بعضيم بعضاً ،وىذه األفعال المحرمة تؤدؼ إلى انتشار الفتن في
المجتمع التي حذر منيا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنيا تيمك الصالح والفاسد ،وىذا الوعيد الشديد في الحديث يؤكد مدػ أىمية تحقيق السمم
()46

االجتماعي من خالل بسط األمن واألمان بين الناس وعدم إلحاق األذػ والشر بيم.
ٍ
 -5عن ِ
عبد الرحمن ِ
بن أبي ليمى َّ
بعض ُيم إلى
فنام رُج ٌل منيم،
محمد ملسو هيلع هللا ىلص أنيم كانوا يسيرو َن مع
أصحاب
حدثنا
فانطمق ُ
َ
ُ
النبيَ ،
ِّ
()47
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :ال َي ِح ُّل لمسمم أن ُي َرِّوعَ ُم ْسمِماً».
َح ْب ٍل معو فأخذه ،ففزعَ ،فقال
ُ

وجو الداللة :ىذا الحديث واضح الداللة في تحريم ترويع المسمم ألخيو المسمم واخافتو ال مزحاً وال جداً؛ ألن ىذا يؤثر
عمى أمن المجتمع اإلسالمي ،واإلسالم حريص كل الحرص عمى تحقيق السمم االجتماعي وأن ينعم أفراد المجتمع
()48

بالطمأنينة واألمان.
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
وت َي ْو ِم ِو َف َكأََّن َما ِح َيز ْت َل ُو ُّ
الد ْنَيا».
َصَب َح م ْن ُك ْم آمًنا في س ْربِو ُم َعاًفى في َج َسده ع ْن َدهُ ُق ُ
 -6قال َرُس ُ
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ « :م ْن أ ْ
وجو الداللة :يبين ىذا الحديث فضل األمن وأىميتو في حياة المسمم لكونو نعمة عظيمة من هللا عز وجل ينبغي
()49

المحافظة عمييا وعدم العبث بأمن المجتمع ،فمن أصبح آمناً في نفسو من تربص األعداء وكل من يروع أمن المسممين

وبصحة جيدة وعنده ما يكفيو من طعام فقد جمعت لو الدنيا بخيراتيا ،وىذه النعم ال بد من توافرىا في المجتمع اإلسالمي
()50

حتى ينعم باإلستقرار ويتحقق فييا السمم االجتماعي.

ِ
([ )45متفق عميو ،البخارؼ :صحيح البخارؼ ،اإليمان{ /واِ ْن َط ِائ َف َت ِ ِ
َصِم ُحوا َبْيَن ُي َما} [الحجرات :15/1 ،]9 :رقم الحديث / .31
الم ْؤ ِمن َ
ين ا ْق َتَتُموا َفأ ْ
َ
ان م َن ُ
مسمم :صحيح مسمم ،الفتن وأشراط الساعة /إذا تواجو المسممان بسيفيما :214/4 ،رقم الحديث .]2888
( )46انظر العسقالني :فتح البارؼ  :32/13رقم الحديث  / 31والنووؼ ،المنياج شرح صحيح مسمم  :11/18رقم الحديث .2888

([ )47أبو داود :سنن أبي داود ،األدب/من يأخذ الشيء عمى المزاح :301/4 ،رقم الحديث  / 5004وأخرجو أحمد :مسند اإلمام أحمد رقم الحديث
 ،23452وأخرجو ابن أبي شيب ة :مسند ابن أبي شيبة رقم الحديث  ،957وأخرجو الطحاوؼ :شرح مشكل اآلثار رقم الحديث  ،1625وأخرجو الترمذؼ:
سسنن الترمذؼ رقم الحديث  ،2160عن بندار دمحم بن بشار بيذا اإلسناد ،وقال حديث حسن غريب].

( )48انظر العظيم آبادؼ :عون المعبود شرح سنن أبي داوود  :236/13رقم الحديث .236

([ )49البخارؼ :األدب المفرد ،من أصبح آمنا في سربو :112/1 ،رقم الحديث  300وأخرجو ابن ماجو :سنن ابن ماجو رقم الحديث  ،4141وأخرجو
الترمذؼ :سنن الترمذؼ ،الزىد/التوكل عمى هللا :152/4 ،رقم الحديث  ،2346وقال عنو حسن غريب].
( )50انظر المبارك فورػ :تحفة األحوذؼ بشرح جامع الترمذؼ  :9/7رقم الحديث .2346
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()52
()51
ِ
ِ
ضواَ )53(،وَال تََد َاب ُرواَ )54(،وَال َيِب ْع
اج ُشوا،
اس ُدوا،
َوَال تََب َ
اغ ُ
َوَال تََن َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
 -7عن أَبي ُى َرْي َرَةَ ،ق َ
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ « :ال تَ َح َ
ِ
ِ
َخو اْلمسمِمَِ ،ال ي ْ ِ
ِ
ِِ
ض ُكم َعَمى َب ْي ِع َب ْع ٍ
اىَنا»
ضَ ،وُك ُ
ظم ُم ُو َوَال َي ْخ ُذُل ُوَ ،وَال َي ْحق ُرهُ التَّْقَوػ َى ُ
َ
ونوا عَب َاد هللا إ ْخ َو ًانا :اْل ُم ْسم ُم أ ُ ُ ْ
َب ْع ُ ْ
وي ِشير ِإَلى ص ْد ِرِه ثَ َال َث مَّر ٍ
ات «ِبحس ِب امرٍ
ِغ ِم َن َّ
َخاهُ اْل ُم ْسمِ َمُ ،ك ُّل اْل ُم ْسمِ ِم َعَمى اْل ُم ْسمِ ِم َح َرٌامَ ،د ُم ُوَ ،و َماُل ُو،
َن َي ْحِق َر أ َ
الشِّر أ ْ
َُ ُ
ْ
َْ
َ
َ

ض ُو».
َو ِع ْر ُ

()55

وجو الداللة :في ىذا الحديث بيان بعض السموكيات واألخالق المذمومة التي ينبغي لممسمم االبتعاد عنيا كالحسد

والتباغض والتدابر التي توقع الشحناء والعداوة والقطيعة بين المسممين ،ومنيا أيضاً احتقار المسمم وترك نصرتو وخذلو؛ ألن

األصل االلتزام بمبدأ األخوة وىذا يقتضي تعامل المسمم مع أخيو المسمم بأطيب األخالق وأحسنيا ،كما يبين ىذا الحديث

حرمة دماء المسممين وأمواليم وأعراضيم ،فال يجوز االعتداء عمييا والتعرض ليا بسوء لما فيو من فساد عظيم يمحق
بالمجتمع ويؤثر في استق ارره وأمنو ،كما أن ىذا الحديث يؤكد أن تجنب ىذه السموكيات واألخالق المذمومة يؤدؼ إلى
تماسك المجتمع وتحقيق السمم االجتماعي فيو وذلك أن المسممين تجمعيم رابطة األخوة التي تساعدىم في المحافظة عمى
()56

أنفسيم وممتمكاتيم ويدافع كل منيم عن اآلخر ويحمي كل منيم اآلخر.
ثانياً :السنة الفعمية:

 -1وثيقة المدينة:

لقد كتب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة المنورة بعد اليجرة إلييا وتكوين الدولة اإلسالمية فييا دستور أىل المدينة وييدف إلى

تنظيم العالقات بين المسممين فيما بينيم ومع غيرىم ،ولقد احتوت ىذه الوثيقة عمى بنود كثيرة وما ييمنا ىنا ما لو عالقة

بالسمم االجتماعي وىي كاآلتي:

أ .إن سمم المؤمنين واحدة ،ال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل هللا إال عمى سواء وعدل بينيم )57(.يؤكد ىذا البند
أىمية السمم االجتماعي إلرتباطو الوثيق بالمجتمع حيث أن أؼ إختالل بو يؤدؼ إلى إلحاق الضرر بجميع أفراد

المجتمع.

ب.

ييود بني عوف أمة مع المؤمنين ،لمييود دينيم ،ولممسممين دينيم ،إال من ظمم وأثم فإنو ال يوتغ إال نفسو ،وأىل
بيتو.

()58

يؤكد ىذا البند أىمية المواطنة وأن كل من في الدولة أمة واحدة؛ ألن مصيرىم مشترك وأمنيم واحد فمن

(( )51تحاسدوا)  :الحسد ىو تمني زوال النعمة عن الغير سواء تمناىا لنفسو أو لم يتمنيا .انظر النووؼ :المنياج  / 115/16والشين :فتح المنعم
.17/16/10
(( )52تناجشوا) :النجش ىو إثارة رغبة الغير في السمعة بزيادة ثمنيا من غير رغبة في شرائيا بل ليرغب غيره في شرائيا .انظر الشين :فتح المنعم
 /18/10وعرفو الجرجاني :ىو أن تزيد في ثمن سمعة وال رغبة لك في شرائيا .التعريفات .240/1
(( )53تدابروا) :التدابر ىو المعاداة وقيل المقاطعة؛ ألن كل واحد يولي صاحبو دبره .النووؼ :المنياج .116/16
(( )54تباغضوا) :التباغض ىو المقت والكراىية .الشين :فتح المنعم .16/10
([ )55مسمم :صحيح مسمم ،البر والصمة واآلداب /تحريم ظمم المسمم ،وخذلو ،واحتقاره ودمو ،وعرضو ،ومالو :1986/4 ،رقم الحديث .]2564
( )56انظر النووؼ :المنياج  :120/16رقم الحديث .2564
( )57انظر البوطي ،فقو السيرة النبوية ( / )151/3وابن كثير ،السيرة النبوية (.)320/2
( )58انظر المرجع السابق.
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اعتدػ عمى أحدىم فإنو ىو الذؼ سيحاسب وسييمك بفعمو وظممو ،وىذه المواطنة تساىم في تحقيق السمم االجتماعي

في المجتمع المسمم بمختمف أطيافو.

ج.

كل ما كان بين أىل ىذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ،فإن مرده إلى هللا عز وجل والى دمحم رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص )59(.يؤكد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى أىمية وجود النظام في الدولة اإلسالمية ووجود مرجعية عند التنازع ،وىي كتاب
هللا وقضاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى يبقى المجتمع متماسكا يسوده األمن واإلستقرار ،وىذا يساعد في تحقيق السمم

االجتماعي ونبذ الفتن بين أفراد الدولة اإلسالمية.

د.

من خرج من المدينة آمن ومن قعد آمن ،إال من ظمم وأثم.

()60

يبين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في ىذا البند أن من أراد العيش في

المدينة فيو آمن عمى نفسو ،ومن أراد الخروج منيا فيو آمن أيضاً ،واألمن واألمان غاية كل إنسان؛ لذا حرص
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى إعطاء جميع أف ارد المجتمع شعور األمن عمى النفس والمال والولد وىذا يحقق السمم االجتماعي

ويجعل المجتمع اإلسالمي قوياً قاد اًر عمى حماية أفراده من األعداء والفاسدين.

 -2حادثة األوس والخزرج:

أعداء يقتتمون ،مر
بعد أن َم َّن هللا عز وجل عمى األوس والخزرج بنعمة اإلسالم وأصبحوا إخواناً متاحبين بعد أن كانوا
ً
بيم يوماً شاس بن قيس فرآىم يتحدثون فغاظو ألفتيم وصالحيم عمى اإلسالم وتمسكيم بو ،فبعث إلييم شاباً ييودياً ليوقع

بينيم الفتنة من جديد ،فأمره أن يذكرىم بيوم ُبعاث ،فجمس بينيم وذكرىم بو فتنازع القوم وتفاخروا بذلك اليوم واتفقوا عمى
إعادتو وخرجوا ظير ذلك اليوم ومعيم السالح )61(،فبمغ ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخرج إلييم ومن معو من المياجرين ،فقال ليم:

«يا معشر المسممين هللا هللا ،أبدعوػ الجاىمية وأنا بين أظيركم بعد أن ىداكم هللا لإلسالم ،وأكرمكم بو وقطع بو عنكم دعوػ

الجاىمية واستنقذك م بو من الكفر وألف بين قموبكم ،فعرف القوم أنيا نزغة من الشيطان وكيد من عدوىم ،فبكوا وعانق الرجال

من األوس والخزرج بعضيم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سامعين مطيعين ،قد أطفأ هللا عنيم كيد عدو هللا شأس بن
()62

قيس».

وىذه الحادثة تؤكد حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى تحقيق السمم االجتماعي في المدينة المنورة ويظير ذلك جميا بحكمة تصرفو
()63

ملسو هيلع هللا ىلص ،ودرئو لمفتنة التي كانت ستقع بين األوس والخزرج.

وفي السيرة النبوية أمثمة كثيرة تؤكد أىمية تحقيق السمم االجتماعي ،وذلك باتباع تدابير شرعية تكفل ذلك وتجعل

المجتمع المسمم متماسكا قويا منيعا عمى أعدائو والمتربصين بو.
 -3صمح الحديبية:

يعتبر صمح الحديبية من أىم الوقائع التي حدثت في اإلسالم وخاصة مع الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة رضوان هللا عمييم

جميعاً ،حيث كان ليا بالغ األثر في توسع الدولة اإلسالمية وقوتيا وتماسكيا ،وما كان ذلك ليتحقق لوال إرادة هللا عز وجل
وتوفيقو لنبيو في إجراء صمح الحديبية مع مشركي قريش ،حيث كان أىم بنود ىذا الصمح ىو إجراء ىدنة بين المسممين

( )59انظر البوطي ،فقو السيرة النبوية ( / )151/3وابن كثير ،السيرة النبوية (.)320/2
( )60انظر المرجع السابق.
( )61انظر ابن ىشام ،السيرة النبوية (.)556/1
( )62المرجع السابق.
( )63انظر المرجع السابق.
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والمشركين في مكة وقريش خاصة تقضي بوقف القتال بينيم مدة عشر سنين والعودة إلى حالة السمم واعطاء األمن واألمان

لجميع األطراف بمنع التعرض ألؼ من الفريقين لمفريق اآلخر ،فيذا الصمح يؤكد مدػ أىمية تحقيق السمم االجتماعي بين

الدول المتصارعة وأثره في استتباب األمن في المجتمع واستق ارره وتماسكو ،فإن كان اإلسالم حريصاً عمى تحقيق السمم

االجتماعي مع األعداء عن طريق الميادنة لمدة معمومة ،فمن باب أولى تحقيقو بين الدول اإلسالمية من جية وبين أفراد
الدولة اإلسالمية وجماعاتيا من جية أخرػ ،حتى ينعم المجتمع اإلسالمي بنعمة األمن واألمان التي ليا بالغ األثر في

تحقيق السمم االجتماعي من جية واصالح المجتمع اإلسالمي من جية أخرػ لتحقيق غاية االستخالف وعمارة األرض
بالشكل األمثل.

()64

 -4فتح مكة:

لقد َّ
امتن هللا عز وجل عمى رسولو ملسو هيلع هللا ىلص بفتح مكة وىيأ لو أسباب الفتح بعد أن نقضت قريش أحد بنود صمح الحديبية

حينما قتموا بعض المسممين ،فجيز رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جيشا كبي ار لفتح مكة ،مع أنيا قد حرميا هللا عز وجل إال أنو أحميا لنبيو
ملسو هيلع هللا ىلص ساعة من نيار ،إال أنو ملسو هيلع هللا ىلص جعل يوم الفتح يوم أمن وأمان ونيى فيو عن إراقة الدماء ،واستثنى بعض المشركين فأمر
بقتميم وقتال المعتدين عمى قوافل المسممين ،وفي فتح مكة بعض المواقف التي تؤكد أىمية تحقيق السمم االجتماعي وتوطيد
األمن واألمان في المجتمع اإلسالمي وغيره ومن ىذه المواقف:

أ .حينما كانت الراية مع سعد بن عبادة مر بأبي سفيان فقال لو :اليوم يوم الممحمة ،اليوم تستحل الحرمة ،اليوم أذل هللا

قريشاً ،فمما عمم رس ول هللا عميو وسمم نزع الراية منو وأعطاىا البنو وقال :اليوم يوم الرحمة ،اليوم يوم تعظم فيو
()65
الكعبة ،اليوم يوم أعز هللا فيو قريشاً.

يستفاد من ىذا الموقف أنو ملسو هيلع هللا ىلص حرص عمى تحقيق األمن بين الناس وعدم تخويفيم وترويعيم مع أنيم كفار ،ومن ىنا ال
بد من إعادة تصحيح كيفية التعامل مع الكفار وفيم سيرة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص فيما صحيحاً وتطبيقيا تطبيقاً سميماً يؤدؼ إلى تحقيق
السمم االجتماعي.

ول هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصَ « :م ْن
ال َرُس ُ
لممسالمين الذين ال يريدون قتال المسممين ،وفي ذلك َق َ
()66
َغَمق بابو َفيو ِ
ِ
ِ
آمن».
أَْلَقى ّ
الس َال َح َف ُي َو آم ٌنَ ،و َم ْن أ ْ َ َ ُ ُ َ

ب .إعطاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص األمن واألمان
دخل دار أَِبي سْفيان َفيو ِ
آم ٌنَ ،و َم ْن
َََ ََ
ُ َ َ َُ
وبالنظر إلى فعمو ملسو هيلع هللا ىلص تتجمى عظمة ىذا الدين فقد رفض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترويع أىل مكة واخافتيم يوم الفتح وانما منحيم

األمن عمى أنفسيم والشعور بالطمأنينة بالرغم من أنيم نقضوا العيد والصمح مع المسممين ،إال أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أرشدىم إلى ما
يؤدؼ إلى حفع نفوسيم من القتل واألذػ فجعل دخول بيت أبي سفيان ،وترك السالح ،واإلستسالم والتزاميم منازليم عالمة
عمى عدم قتال المسممين وبالتالي االستسالم لمرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،فضال عن أنو ملسو هيلع هللا ىلص قد امتن عمييم بخمق عظيم حينما أعطاىم األمان
بصريح العبارة حيث قال ليم :اذىبوا فأنتم الطمقاء وىذه إشارات عظيمة في كيفية تحقيق السمم االجتماعي والعمل عمى

( )64انظر [البخارؼ :صحيح البخارؼ ،الشروط/الشروط في الحرب والمصالحة مع أىل الحرب وكتابة الشروط :193/3 ،رقم الحديث  / .]2731وابن
ىشام ،السيرة النبوية (.)326/321/2
( )65انظر البوطي ،فقو السيرة النبوية (.)265/1
([ )66مسمم :صحيح مسمم ،الجياد/فتح مكة :1407/3 ،رقم الحديث .]1780
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ترسيخيا في المجتمع اإلسالمي في جميع الظروف؛ فأخالق المسمم وايمانو الراسخ باهلل تعالى تجعمو قاد ار عمى التعامل مع
()67

اآلخرين بما يعود عمى المجتمع بالخير والصالح وبذلك تنيدم جذور الشر والفساد.

المبحث الثالث :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في المقاصد الشرعية:

المطمب األول :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في المصالح الضرورية:

الد ْنيا عَمى ِ
الضروريات" :ىي التي َال بَّد منيا في قيام مصالح الدين والدنياِ ،بحي ُث ِإ َذا ُفِق َد ْت َلم تَج ِر م ِ
ام ٍةَ ،ب ْل َعَمى
صال ُح ُّ َ َ
َْ
ُ
ْ
استَق َ
ْ ْ ََ
ٍ ()68
َف َس ٍاد َوتَ َي ُارٍج َوَف ْو ِت َحَياة".

وتعتبر الضروريات من أىم المقاصد التي إعتنت بيا الشريعة اإلسالمية ،وأمرت بالمحافظة عمييا وثمرة ذلك تحقيق األمن

والسمم االجتماعي ،ومن ىنا ال بد من الوقوف عمى النصوص الشرعية ذات العالقة عمى النحو التالي:
أوالً :حفظ الدين:
إن المحافظة عمى الدين تكون بالعمل بو والدعوة إليو والحكم بو والجياد من أجمو ورد كل ما يخالفو ،كما أن المحافظة
()69

عميو تكون بدرء ما بو ينعدم أو ينحرف وذلك بدرء األىواء والبدع عنو وكل ما يخالفو.

وحفع الدين حاصمو في ثالثة معان ىي :اإلسالم ،واإليمان ،واإلحسان؛ فأصميا في الكتاب وبيانيا في السنة ومكممو

ثالثة أشياء وىي :الدعاء إليو بالترغيب والترىيب ،وجياد من عانده أو رام إفساده ،وتالفي النقصان الطارغ في أصمو ،وأصل
ىذه في الكتاب وبيانيا في السنة عمى الكمال )70(.وتتمثل أدلة المحافظة عمى الدين فيما يمي:

ِ
ِِ ِ ِ
َّ ِ
{شرع َل ُكم ِمن ِّ
ِ
الد ِ
وسى
أ .العمل بو :لقولو تعالىَ ْ َ َ َ :
ين َما َو َّصى ِبو ُن ً
يم َو ُم َ
وحا َوالذي أ َْو َحْيَنا إَلْي َك َو َما َو َّصْيَنا بو إْبَراى َ
ِ ِ ِ
يو كبر عَمى اْلم ْش ِرِكين ما َتدع ِ ِ
ِ ِ
و ِعيسى أَن أ َِقيموا ِّ
اء َوَي ْي ِدي ِإَلْي ِو
َ َ ْ ُ ُ
الد َ
ين َوَال َت َت َفَّرُقوا ف َ ُ َ َ
َ َ
َّللا َي ْج َتبي إَلْيو َم ْن َي َش ُ
وى ْم إَلْيو َّ ُ
ُ
ْ ُ
ِ
يب} [الشورػ ،]13 :وقولو شرع لكم من الدين يعني دين نوح ودمحم ومن بينيما من األنبياء ،والمشروع ىو
َم ْن ُين ُ
()71

إقامة الدين.

ويكون العمل بالدين بالقيام بالواجبات وترك المحرمات وفعل المندوبات وترك المكروىات.

()72

واقامة الدين تنطوؼ تحتيا جميع الوسائل المتبقية ،وذلك أن إقامة الدين ىي العامل األساسي لحفظو وما الوسائل األخرػ

إال تابعة ليذه الوسيمة والتي تكون ،مجتمعة ،سبباً لحفع الدين الذؼ ىو أصل المقاصد الشرعية والذؼ ىو من أىم وأقوػ

عوامل األمن والسمم المجتمعي.

ب.

َّللا َفأُوَلِئ َك ُىم اْل َك ِ
ِ
افُرو َن} [المائدة ]44 :أؼ من كتم ُحكم هللا الذؼ
الحكم بو :لقولو تعالىَ :
{و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َما أَْن َز َل َّ ُ
ُ
حكما بين عباده ،فأخفاه وحكم بغيره ،فأولئك ىم الكافرون ،أؼ ىؤالء الذين لم يحكموا بما أنزل
أنزلو في كتابو وجعمو ً

( )67انظر ابن ىشام ،السيرة النبوية ( / )403/2والمبارك فورؼ ،الرحيق المختوم (.)369/1
( )68الشاطبي ،الموافقات (.)19/18/2
( )69اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية (.)195/1
( )70الشاطبي ،الموافقات (.)347/4

( )71انظر الزمخشرؼ ،الكشاف (.)219/4

( )72انظر ابن تيمية ،مجموع الفتاوػ (.)186/29
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الحق الذؼ أنزلو في كتابو "ىم الكافرون" ،وىم الذين َستَروا الحق
هللا في كتابو ،ولكن َّبدلوا وغيروا حكمو ،وكتموا
َّ
()73
وتبيينو ،وأخفوه عن الناس ،وأظيروا ليم غيره ،وقضوا بو.
الذؼ كان عمييم كشفو
ُ

ِ
ِ
َّ
ِ
َّللا َي ْع ِص ُم َك
{يا أَُّي َيا َّ
الدعوة إليو :لقولو تعالىَ :
ول َبّم ْغ َما أُْن ِز َل إَلْي َك م ْن َرِّب َك َوِا ْن َل ْم َت ْف َع ْل َف َما َبم ْغ َت ِر َساَل َت ُو َو َّ ُ
الر ُس ُ
ِ
ِ
الن ِ ِ
ِم َن َّ
ين} [المائدة ]67 :ىذه اآلية أمر من هللا ورسولو بالتبميغ عمى االستيفاء
َّللا َال َي ْيدي اْلَق ْوَم اْل َكاف ِر َ
اس إ َّن َّ َ

ج.

والكمال؛ ألنو قد كان بمغ ،فإنما أمر في ىذه اآلية بأن ال يتوقف عن شيء مخافة أحد ،وذلك أن رسالتو ملسو هيلع هللا ىلص

تضمنت الطعن عمى أنواع الكفرة وبيان فساد حاليم فكان يمقى منيم عنتاً وربما خافيم أحياناً قبل نزول ىذه اآلية،
فقال هللا لو بِّم ْغ ما أ ُْن ِزل ِإَلي ِ
{وِا ْن َل ْم َت ْف َع ْل َفما َبَّم ْغ َت ِرساَل َت ُو}
ك م ْن َرّب َ
َ َْ
ِك أؼ كامالً متمماً ،ثم توعده تعالى بقولوَ :
َ
()74
معتد بو.
[المائدة ، ]67 :أؼ إنك إن تركت شيئا فكأنما قد تركت الكل ،وصار ما بمغت غير ّ
()75
وقد أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمتو بالتبميغ عنو ىذا الدين العظيم فقال"َ :بِّم ُغوا َعِّني َوَل ْو َآي ًة".
الجياد من أجمو :فإن هللا عز وجل شرع الجياد من أجل الدفاع عن الدين اإلسالمي وصون دماء المسممين كما في
د.
الدين َِّ ِ
ِ
ِ
ّلل َفِإ ِن اْن َتيوا َف َال ع ْدوان ِإَّال عَمى َّ ِ
ِ
ين}[ .البقرة:
{وَقاتُم ُ
الظالِم َ
ُ َ َ
وى ْم َحَّتى َال َت ُكو َن ف ْتَن ٌة َوَي ُكو َن ّ ُ
َ
َْ
قولو تعالىَ :
]193
ِ
ِ
ِ
ِ
ين}[ .المائدة]36 :
اعَم ُموا أ َّ
ين َك َّاف ًة َك َما ُيَقاتُموَن ُك ْم َك َّاف ًة َو ْ
َّللا َم َع اْل ُمَّتق َ
{وَقاتُموا اْل ُم ْش ِرك َ
ويقول سبحانو وتعالىَ :
َن َّ َ
فبالجياد حفع لمدين وحماية أمن المجتمع وصون مقدراتو والذؼ يؤدؼ بالتالي إلى استقرار المجتمع وحفع مصالح الدولة
()76

واألمة وشعور أفراد المجتمع باألمن واألمان الذؼ يحقق السمم االجتماعي.

ِ ِ
ِ
ق ِب ُك ْم َع ْن
ه .رد كل ما يخالفو :حيث أن هللا عز وجل قالَ { :وأ َّ
وه َوَال َتَّت ِب ُعوا ُّ
السُب َل َف َت َفَّر َ
يما َف َّات ِب ُع ُ
َن َى َذا صَراطي ُم ْس َتق ً
سِبيمِ ِو َذلِ ُكم َو َّص ُ ِ ِ َّ
ن
قويما ال
ْ
َ
اك ْم بو َل َعم ُك ْم َتَّتُقو َ } [األنعام ]153 :يعني :طريقو ودينو الذؼ ارتضاه لعباده طريقاً ً
()77
منياجا تسمكونو ،فاتبعوه وال تسمكوا طريًقا سواه.
اعوجاج بو عن الحق فاعمموا بو ،واجعموه ألنفسكم
ً
ِ
َن ُت ِصيبيم ِف ْتَن ٌة أَو ي ِصيبيم ع َذ ِ
ِ
يم}[ .النور]63 :
َم ِرِه أ ْ
وكما في قولو تعالىَ { :فْمَي ْح َذ ِر َّالذ َ
ْ ُ َُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َُْ
ين ُي َخال ُفو َن َع ْن أ ْ
ألن الغرض ذكر المخالف والمخالف عنو،
أؼ الذين
ّ
يصدون عن أمره دون المؤمنين وىم المنافقون ،فحذف المفعول؛ ّ

الضمير في أمره هلل سبحانو أو لمرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،والمعنى :عن طاعتو ودينو أن تصيبيم محنة في الدنيا أو يصيبيم عذاب أليم في
()78

اآلخرة.

وىذه الميمة يتصدػ ليا العمماء والحكام أما العمماء فبألسنتيم وأقالميم وجيدىم وذلك ببيان الحق والصواب وتعميم األمة
أمور دينيا والوقوف في وجو األفكار المنحرفة والبدع ال ضالة؛ فيم حراس الشريعة والفضيمة واألمن الذؼ يؤدؼ إلى تحقيق
()79

السمم االجتماعي إلى أن يرث هللا األرض ومن عمييا.

( )73انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن (.)346/345/10
( )74ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز.)217/2( ،

( )75البخارؼ :صحيح البخارؼ ،األنبياء/ما ذكر عن بني إسرائيل :170/4 ،رقم الحديث .]3461

( )76انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن ( / )570/3والشاطبي ،الموافقات ( / )18/2وعبد الوىاب خالف ،عمم أصول الفقو (.)200/1
( )77الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن (.)229/228/12
( )78الزمخشرؼ ،الكشاف (.)265/3

( )79انظر اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية (.)207/205/1
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َّ ِ
َم ِر ِمْن ُك ْم َفِإ ْن
يعوا َّ
َّللا َوأَط ُ
ول َوأُولِي ْاأل ْ
الر ُس َ
َ
يال}[ .النساء]59 :
َح َس ُن َتأ ِْو ً
َخْيٌر َوأ ْ

ِ
ِ
يعوا
{يا أَُّي َيا َّالذ َ
والواجب عمى عامة الناس طاعتيم لقولو تعالىَ :
َمُنوا أَط ُ
ين آ َ
ول ِإن ُكْن ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ
َتَن َازع ُتم ِفي َشي ٍء َفرُّدوه ِإَلى َّ ِ
اّلل َواْلَي ْومِ اْلَْ ِخ ِر َذلِ َك
َّللا َو َّ
الر ُس ِ ْ
ْ ُ ُ
ْ
ْ ْ
()82
()81
()80
قال اإلمام السيوطي  :قال اإلمام الشافعي  :فردوه إلى هللا والرسول أؼ إلى ما قالو هللا والرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

فاتباع اليدؼ النبوؼ وفق مراد هللا تعالى يؤدؼ إلى الوفاق ونبذ الخالف والتشاحن وبالتالي يحقق اليدوء واألمن والطمأنينة

بين أفراد المجتمع والذؼ يؤدؼ بدوره إلى سمم مجتمعي شامل.

وأما الحكام؛ فتتمثل مسؤوليتيم في مجال حفع الدين؛ بتنفيذ أحكام هللا عز وجل في أىل األىواء والخارجين عن الدين،

وأصحاب الفتن والمروجين ليا ،والمميدين لسبميا وأصحاب األفكار اليدامة ،وانزال العقوبة المناسبة بيم؛ لما ليذه التصرفات
من أثر كبير عمى أمن المجتمع واستق ارره واختالل السمم فيو ،وذلك لتأثيرىا عمى الجانب الروحي والفكرؼ ألفراد المجتمع؛

()83

كبث روح العصبية والقبمية ونشر البدع والضالالت واألفكار المتشددة ،التي تؤدؼ إلى فتك عضد تماسك المجتمع وتآلفو،

ومثال ذلك:

()85
()84
"م ْن َبَّد َل ِد َين ُو َفا ْق ُتُموهُ".
أ .ما قام بو أبو بكر الصديق
رضي هللا عنو من قتال المرتدين وقتميم ،لقولو ملسو هيلع هللا ىلصَ :
ب .جمع القرآن الكريم في عيد أبي بكر الصديق رضي هللا عنو لمصمحة حفظو من الضياع واالندثار بعد تفرق القراء
()86

وموتيم ،فيذه المصمحة ليس ليا دليل شرعي خاص باالعتبار أو اإللغاء،

()87

حيث تم جمع القرآن الكريم بعد إجماع

( )80ىو جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر السيوطي ،ولد عام 849ه في مصر ،وتوفي عام 911ه في مصر ودفن بالقاىرة ،كان عالما
بالفقو واألشباه والحديث والتفسير والمغة ،ومن شيوخو محيي الدين الكافيجي وشرف الدين المناوؼ وتقي الدين الشبمي ،ومن تالميذه شمس الدين الداودؼ

وشمس الدين بن طالون وابن إياس ،ومن أشير مؤلفاتو اإلتقان في عموم القرآن واألشباه والنظائر في أصول الفقو والحاوؼ لمفتاوػ وطبقات المفسرين .انظر
السيوطي ،ذيل طبقات الحفاظ لمذىبي (.)223/1
( )81ىو دمحم بن إدريس الشافعي القرشي الياشمي المكي ،يمتقي نسبو مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في عبد مناف ،ولد عام 150ه في غزة ،ورحل إلى مكة ونشأ فييا،
وتوفي عام 204ه في مصر ،يعتبر رحمو هللا ثالث األئمة األربعة عند أىل السنة والجماعة ،وصاحب المذىب الشافعي ،ومؤسس عمم أصول الفقو ،وىو
أول من ألف بو كتابا سماه الرسالة ،كان عالما بالتفسير والحديث ،من شيوخو مسمم بن خالد الزنجي وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس األصبحي ودمحم بن
الحسن الشيباني ،ومن تالميذه أحمد بن حنبل واسماعيل بن يحيى المزني والحسين بن عمي الكرابيسي ،ومن أشير مصنفاتو الرسالة واألم واختالف األحاديث
وابطال االستحسان وأحكام القرآن .انظر الذىبي ،سير أعالم النبالء ( / )32/5/10والنووؼ ،المجموع شرح الميذب (.)18/7/1

( )82السيوطي ،حقيقة السنة والبدعة األمر باالتباع والنيي عن االبتداع (.)64/1
( )83اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية (.)207/1
( ) 84ىو عبد هللا بن عثمان بن عامر التيمي القرشي ،يمتقي نسبو مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الجد السادس مرة بن كعب ،ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشير في
مكة ،وتوفي عام  13ه في المدينة المنورة ودفن بالحجرة النبوية إلى جانب صاحبيو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعمر بن الخطاب رضي هللا عنو ،ومن ألقابو الصديق
ملسو هيلع هللا ىلص ،وأنفق مالو في نصرة
والعتيق والصاحب ،ومن مناقبو ىو أول من أسمم من الرجال ،وأول من دعى إلى اإلسالم وأذؼ فيو ،وأول من دا فع عن الرسول ٍ
اإلسالم ،وشارك في كل الغزوات ،وكان أول خميفة في اإلسالم بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ومن مواقفو بعد مبايعتو خميفة لممسممين قتالو لممرتدين وأرسل جيش أسامة
بن زيد إلى الشام وساىم في الفتوحات اإلسالمية من خالل تجييز الجيوش وارساليا إلى البالد المختمفة .انظر الزركمي ،األعالم / )102/4( ،وابن األثير،
أسد الغابة في معرفة الصحابة.)318/310/3( ،

( )85انظر الشيرازؼ ،التبصرة في أصول الفقو ( / )362/1وابن الدىان ،تقويم النظر ( / )218/3وجريشو ،المصمحة المرسمة محاولة لبسطيا والنظر فييا
(.)362/1
([ )86البخارؼ :صحيح البخارؼ ،الجياد/ال يعذب بعذاب هللا :61/4 ،رقم الحديث .]3017
( )87انظر الخادمي ،عمم المقاصد الشرعية (.)38/1
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()88

الصحابة عمى جمعو وذلك لمصمحة تتالءم مع مقاصد الشارع الحكيم وتصرفاتو،
()89

لو أصل كمي وىو حفع الدين والذؼ يعتبر من الضروريات الخمس،

ال سيما أن حفع القرآن يشيد

والذؼ أدػ بدوره إلى تآلف المسممين وجمع

كممتيم في كافة مناحي دولة الخالفة اإلسالمية ،وىذا لو بالغ األثر في حفع مكونات الدولة اإلسالمية.
كما وتتمثل مسؤولية الحكام أيضاً ،بتطبيق المساواة عمى أفراد المجتمع ،تنفيذاً لمبدأ العدل الذؼ دعت إليو الشريعة

اإلسالمية ،والذؼ يؤدؼ إلى إذكاء روح التفاني في خدمة المجتمع ،والحفاظ عمى مقدراتو ،وأمنو واستق ارره ،عمماً بأن ىذه
()90
التدابير الشرعية وغيرىا من التدابير من المسؤوليات التي تناط بالحاكم المسمم.
ومن ىنا فيعتبر مقصد حفع الدين من أىم المقاصد التي تساىم في تحقيق السمم االجتماعي.
ثانياً :حفظ النفس:

لقد حرم اإلسالم قتل النفس البشرية باإلنتحار أو اإلعتداء عمييا ميما كانت الظروف ورتب عمى القاتل عقوبة زاجرة لو
()91

قال سبحانو

ولغيره لما فيو من شر وفساد عظيم يمحق بالمجتمع سواء كان اإلعتداء عمى النفس البشرية جسديا أو معنويا
ِ
َّللا َك َ ِ
ِ
يما}[ .النساء.]29 :
وتعالىَ :
{وَال َت ْقُتُموا أَْن ُف َس ُك ْم إ َّن َّ َ
ان ب ُك ْم َرح ً
واألنفس التي اعتنى اإلسالم بحفظيا ىي األنفس المعصومة باإلسالم أو الجزية أو األمان )92(،لذا قال سبحانو وتعالى:
الن ْف َّ ِ
ق}[ .النساء.]151 :
َّللا إَِّال ِباْل َح ِّ
{ َوَال َت ْقُتُموا َّ َ
س التي َحَّرَم َّ ُ
ومن ىنا فإن القتل العمد يوجب القصاص عمى القاتل في الدنيا واستحقاقو دخول النار يوم القيامة )93(،كما قال سبحانو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يما}[ .النساء]93 :
َّللا َعَمْيو َوَل َعَن ُو َوأ َ
{و َم ْن َي ْق ُت ْل ُم ْؤ ِمًنا ُم َت َع ّمًدا َف َج َز ُاؤُه َج َيَّن ُم َخالًدا ف َ
وتعالىَ :
ييا َو َغض َب َّ ُ
َعَّد َل ُو َع َذ ًابا َعظ ً
وىذا العقاب الشديد لمقاتل يؤكد أىمية النفس ومدػ حرمتيا عند هللا عز وجل لما يترتب عمى فواتيا من فساد عظيم يمحق
بالفرد والمجتمع ،ومما يشعل نار الضغينة والكراىية والثأر بين الناس ،وىذا كمو يؤدؼ إلى تفريق جماعة المسممين وتنازعيم
مما يضعف شوكتيم ويضعف الجبية الداخمية والخارجية ،وبالتالي انييار األمن االجتماعي وزعزعة استقرار المجتمع
اإلسالمي عدا عن تربص األعداء بنا ومحاولتيم نشر الفتنة بين المسممين ونيب ثرواتيم ومقدراتيم ،فمن أجل منع وقوع مثل

ىذه المفاسد العظيمة حرم اإلسالم دم المسمم ومالو وعرضو وحرم االعتداء عمييا وأوجب عمييا الحدود والقصاص زج ار لكل
()94

من سولت لو نفسو إراقة دم مسمم أو تعديو عمى عرضو ومالو.
ِ
ِ
ِ
اص ِفي اْلَق ْتَمى اْل ُحُّر ِباْل ُحِّر َواْل َعْبُد ِباْل َعْب ِد َو ْاألُ ْن َثى
{يا أَُّي َيا َّالذ َ
وفي ذلك يقول سبحانو وتعالىَ :
َمُنوا ُكت َب َعَمْي ُك ُم اْلق َص ُ
ين آ َ
ِب ْاألُ ْن َثى َفمن ع ِفي َلو ِمن أ ِ ِ
ِ
اع َتَدى َب ْعَد
اء ِإَلْي ِو ِبِإ ْح َس ٍ
َخيو َش ْي ٌء َفاِّتَب ٌ
ان َذلِ َك َت ْخ ِف ٌ
َْ ُ َ ُ ْ
يف ِم ْن َرِّب ُك ْم َوَر ْح َم ٌة َف َم ِن ْ
اع ِباْل َم ْعُروف َوأ ََد ٌ
ِ
ِ
َذلِ َك َفَم ُو ع َذ ِ
اص َحَيا ٌة َيا أُولِي ْاألَ ْلَب ِ
يم (َ )171وَل ُك ْم في اْلق َص ِ
اب َل َعَّم ُك ْم َتَّتُقو َن} [البقرة]179/178 :
َ ٌ
اب أَل ٌ

( )88انظر الشاطبي ،الموافقات ( /)292/4والقرافي ،نفائس األصول في شرح المحصول (.)4087/9
( )89انظر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ( /)299/2والخادمي ،عمم المقاصد الشرعية (.)38/1
( )90انظر ابن عثيمين ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنع (.)247/15
( )91انظر السرخسي ،المبسوط ( / )266/30والشافعي ،األم (.)4/6
( )92الريسوني ،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي (.)153/1

( )93انظر الشيرازؼ،الميذب في فقو اإلمام الشافعي ( / )170/3وابن قدامة المقدسي ،المغني (.)268/8
( )94انظر القمموني ،تفسير المنار ( / )275/269/5وابن قدامة المقدسي ،المغني.)268/8( ،
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في ىاتين اآليتين أحكام شرعية ومقاصد عظيمة؛ فاآلية األولى فييا خطاب من هللا عز وجل لممؤمنين بوجوب تحقيق

معنى القصاص في القتمى أؼ وجوب المساواة والمماثمة وىذا مقصد عظيم أال وىو تحقيق العدل في كل شيء حتى في عقوبة

قتل القاتل ،وذلك ألن العرب في الجاىمية كانوا يقتمون الجماعة بالواحد والذكر باألنثى والحر بالعبد فجاء اإلسالم ليحقق ما
()95

فيو مصمحة ويدفع ما فيو مفسدة فأوجب المساواة في القتل،

وحكمة ىذا التشريع العظيم في ىذه اآلية أنو لو لم يقتص من

القاتل الشتعمت نار الحقد والضغينة والثأر من أىل المقتول ،وربما يقتمون غير القاتل ،وىذا يؤدؼ إلى فتنة عظيمة تؤثر في

استقرار المجتمع؛ فمن أجل منع وقوع ذلك جاء ىذا التشريع العظيم بإزالة كل ما من شأنو إيقاع العداوة والفتنة بين المسممين

عن طريق إقامة القصاص وقصر القتل عمى القاتل وحده؛( )96ألن الجزاء من صنف العمل وىذا مقتضى العدل اإلليي الذؼ
ِ
يكتف الشارع بذلك بل أباح ألىل المقتول العفو عن القاتل وأخذ
لو اجتمعت البشرية لما أتت بمثل ىذا الحكم اإلليي ،ولم
الدية عوضا وبدالً عن القصاص ،وحكمة ذلك أن أىل المقتول لربما تعوضيم الدية أكثر من طمب القصاص ولوجود رابطة
()97

األخوة في الدين اإلسالمي،

وىذا مقصد آخر من مقاصد الشريعة وىو العفو عن القاتل؛ فيذه اآلية تجمع بين مقصد
()98

وجوب القصاص من أجل تحقيق أصل العدل،وذكر العفو وىو مقتضى التراحم والفضل.

ثم ذكر سبحانو مقصداً عظيماً

في اآلية الثانية وىو حفع النفس البشرية عن طريق القصاص ،وىذه ىي الحكمة من تشريع القصاص ألن فيو زجر لمقاتل
ولغيره حتى ال يقتل إال من استحق القتل بالقصاص.

وىذا كفيل في زجر كل من تسول لو نفسو باالعتداء عمى دماء المسممين ويؤدؼ إلى حماية المجتمع من المجرمين

والمفسدين ،وبالتالي تسود الحياة أفراد المجتمع ويسود األمن البالد وينعم بالطمأنينة العباد وىذا من شأنو المساىمة في تحقيق

السمم االجتماع ي ،في الدولة؛ فاإلسالم دين سمم ومسالمة وسالم والتشريع اإلسالمي بكمياتو وجزئياتو حريص عمى تحقيق
السمم االجتماع ي،من خالل المحافظة عمى الضروريات الخمس ،كما يظير لمباحث أن مقصد العدل والمساواة والعفو لو بالغ
()99

األثر في تحقيق السمم االجتماعي الدائم في الدولة اإلسالمية.

ومن الوسائل التي تؤدؼ إلى حفع النفس البشرية ما ذىب إليو الصحابة رضوان هللا عمييم وجميور الفقياء من
()100

المالكية

()101

والشافعية

والحنابمة

()102

إلى جواز قتل الجماعة بالواحد؛ وذلك ألن إقامة القصاص فيو مقصد حفع النفوس،

فإذا قمنا بعدم قتل الجماعة بالواحد بطل ىذا المقصد وبالتالي يتياون الناس في القتل فتشترك الجماعة في قتل الواحد وتبطل
()103

حكمة الردع والزجر،

فمن أجل حفع النفس البشرية أجاز الصحابة وجميور الفقياء قتل الجماعة بالواحد ،مع كونو لم

يدل عميو نص شرعي خاص إال أنو ينسجم مع مقاصد الشريعة وكمياتيا ،فيو بذلك يحقق مصمحة إحياء النفوس والمحافظة

( )95انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن ( / )357/3ودمحم رشيد رضا ،تفسير المنار (.)99/2
( )96انظر القمموني ،تفسير المنار ( / )100/99/2وابن قدامة المقدسي ،المغني (.)268/8

( )97انظر األلوسي ،روح المعاني ( / )446/1والقمموني ،تفسير المنار ( / )100/99/2والنووؼ ،المجموع شرح الميذب (.)472/18
( )98القمموني ،تفسير المنار (.)103/2

( )99انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن ( / .)357/3والقمموني ،تفسير المنار ( / )216/99/2واأللوسي ،روح المعاني ( / )446/،1والنووؼ،
المجموع شرح الميذب ( / )472/18وابن قدامة المقدسي ،المغني (.)268/8
( )100انظر ابن رشد الحفيد ،بداية المجتيد (.)179/4
( )101انظر الماوردؼ ،الحاوؼ الكبير (.)28/12
( )102المرداوؼ ،اإلنصاف (.)448/9

( )103انظر ابن قدامة المقدسي ،المغني (.)290/8
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عمييا عن طريق قتل الجماعة بالواحد حتى ال تكون ذريعة ليم لالعتداء عمى دماء المسممين والتياون فييا ،ومن شأن ىذا
االجتياد الذؼ أساسو المصمحة المرسمة أن يعمل عمى تحقيق أمن المجتمع وضمان سالمة أفراده من العدوان.

()104

ثالثاً :حفظ العقل:

لقد أمر اإلسالم صيانة العقل من كل ما يؤدؼ إلى اختاللو وزوالو؛ وذلك ألىمية العقل في حياة اإلنسان حيث إن هللا عز

وجل ميز اإلنسان عن غيره من المخموقات بالعقل وجعمو مناط التكميف؛ فبزوالو بالكمية تسقط العبادة عن المكمف وتبطل كل
تصرفاتو القولية والفعمية ،فإذا استقام الفكر استقامت حياة الفرد والمجتمع ،ومن ىذا المنطمق فقد دعت الشريعة إلى حرية

الفكر المنضبط باإليمان والعقيدة الصحيحة؛ التي تسمو بصاحبيا لمتفكر في رحاب الكون ،ومخموقات هللا تعالى؛ بعيداً عن

األىواء والمغالطات الفكرية والغمو والتطرف؛ الذؼ يؤدؼ إلى التكفير والتبديع ،والتشكيك ،والتضميل ،والتقميد األعمى؛ المؤدؼ

إلى وقوع الفتن التي تكون عامالً من عوامل اإلخالل باألمن الفكرؼ والروحي ،وبالتالي يؤثر سمباً عمى استقرار المجتمع
وتحقيق السمم فيو ،وحفع اإلسالم العقل من كل ما يضره ويكون سبباً في زوالو ،فحرم الخمر والمسكرات بأنواعيا )105(،لما ليا
من أخطار ومفاسد عظيمة تمحق بالفرد والمجتمع ،ومن ىذه المفاسد إفساد عقمو فال يدرك األمور من حولو ويصبح ال يميز

بين الحالل والحرام فيدفعو ذلك إلى القتل ،وترويع األمنين ،واالعتداء عمى المسالمين ،ويفضح األعراض ،ويرتكب جريمة
()106

الزنا ،ويأكل أموال الناس بالباطل عن طريق سرقتيم ومحاربتيم ،من أجل الحصول عمى المسكرات،

وال شك أن ىذه

المفاسد عظيمة تؤدؼ إلى فوات حفع الضروريات الخمس التي ىي ركن أساسي من أركان حفع المجتمع اإلسالمي ،كما أنيا
من أعظم المقاصد من حيث عناية اإلسالم واىتمامو بيا وشرعو من األحكام ما يساىم في الحفاظ عمييا ومراعاتيا في

المجتمع اإلسالمي ،ومن ىذه األحكام تحريم الخمر مطمقا كثيره وقميمو )107(،وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالىَ { :يا أَُّي َيا
()111
()110
()109
ِ
ان َف ِ
س (ِ )112م ْن َع َم ِل َّ
وه َل َعَّم ُك ْم
َزال ُم
اب
َمُنوا ِإَّن َما اْل َخ ْمُر (َ )108واْل َمْي ِسُر
الشْي َ
َو ْاأل َْ
طِ ْ
َّالذ َ
ِر ْج ٌ
اج َتنُب ُ
َو ْاألَ ْن َص ُ
ين آ َ
طان أَن يوِقع بيَن ُكم اْلعداوَة واْلب ْغ َضاء ِفي اْل َخم ِر واْلمي ِس ِر ويصَّد ُكم عن ِذ ْك ِر َّ ِ
ُتْفمِ ُحو َن (ِ )69إَّن َما ُي ِر ُيد َّ
الص َال ِة
َّللا َو َع ِن َّ
ََ ُ ْ َْ
ْ َ َْ
الشْي َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
َ
َف َي ْل أَْن ُت ْم ُمْن َت ُيو َن}[ .المائدة]91/90 :

فيذه اآلية واضحة الداللة في تحريم الخمر؛ ألن النيي يفيد التحريم واالجتناب ىو أبمغ صيغ النيي؛ ألنو يفيد الترك

بالكمية ،لما فيو من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس في المجتمع نتيجة تعاطي المسكرات بأنواعيا ومثميا المخدرات
( )104انظر ابن القيم ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ( /)114/3والبغا ،أثر األدلة المختمف فييا (.)160/1

( )105انظر الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( / )113/5وابن رشد الحفيد ،بداية المجتيد ( / )227/4والقرافي ،الفروق ( / )218/1واألسنوؼ،
نياية السول شرح منياج الوصول (.)312/1

( )106انظر ابن تيمية ،مجموع الفتاوػ ( / )345/15وابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية (.)206/3

( )107انظر ابن عابدين ،رد المحتار عمى الدر المختار ( / )38/4والكشناوؼ ،أسيل المدارك شرح إرشاد السالك ( / )46/1والماوردؼ ،الحاوؼ الكبير
( / )387/13وابن قدامة المقدسي ،المغني (.)159/9

ِ
الخ َمر.
(( )108الخمر) :ىو كل شراب َّ
و"خمر الرجل" ،إذا دخل في َ
خمر العقل فستره وغطى عميو .وىو من قول القائلَ ":خ َمرت اإلناء" إذا غطيتوَ ،
الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن ( / )320/4وانظر الزجاج ،معاني القرآن واعرابو (.)291/1
(( )109الميسر) :ىو القمار كمو .انظر الفراء ،معاني القرآن (.)319/1

يقرِبون ليا ،وليست بأصنام .انظر
(( )110األنصاب) :ىي األوثان و"النصب" ،األوثان من الحجارة ،كانت تجمع في الموضع من األرض ،فكان المشركون ّ
الفراء ،معاني القرآن ( / )319/1والطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن (.)508/9
(( )111األزالم) :ىي سيام كانت في الكعبة يقتسمون بيا أمورىم .الفراء ،معاني القرآن (.)319/1
( ( )112رجس) :أؼ خبيث ،قذر ،نجس .انظر مخموف ،كممات القرآن تفسير وبيان (.)22/1
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والحشيش تأخذ نفس الحكم الشتراكيا جميعاً في عمة التحريم ،وىي زوال العقل ،ثم بين سبحانو أن شرب الخمور ولعب القمار
يجعل صاحبو بعيداً كل البعد عن إقامة دين اإلسالم ،وينشغل بممذات الدنيا ومحرماتيا عن إقامة الصالة وغيرىا من
()113

الواجبات الدينية ،وفي ىذه اآلية بيان مقاصد عظيمة ومنيا حفع العقل بتحريم الخمر وحفع المال بتحريم القمار.
ووردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تبين حرمة المسكرات كما في قولو ملسو هيلع هللا ىلصُ « :ك ُّل ُم ْس ِك ٍر َح َرٌامِ ،إ َّن َعَمى هللاِ َعَّز َو َج َّل
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َى ِل َّ
الن ِار» أ َْو
َع ْي ًدا لِ َم ْن َي ْش َر ُب اْل ُم ْسك َر أ ْ
الَ « :ع َر ُق أ ْ
ول هللاَ ،و َما ط َين ُة اْل َخَبال؟ َق َ
َن َي ْسقَي ُو م ْن ط َينة اْل َخَبال» َقاُلواَ :يا َرُس َ
()114
َى ِل َّ
الن ِار».
ص َارةُ أ ْ
« ُع َ
يستفاد من ىذا الحديث أن كل ما يؤدؼ إلى اإلسكار فيو حرام ينبغي تجنب شربو وتعاطيو ،لما فيو من الوعيد األخروؼ

اء عمى شربو الخمر في الدنيا )115(.ونظ اًر لممفاسد المترتبة عمى شرب
المتمثل في شرب عصارة أىل النار يوم القيامة جز ً
()116
الخمر أوجب الشرع الحد عمى شارب الخمر زج اًر لو ،ولحفظ العقول.

يستفاد مما سبق أن المفاسد المترتبة عمى تعاطي المسكرات ،والمخدرات ،والحشيش كونيا مصالح ممغاة لم يعتبرىا

الشارع ليؤكد بما ال يدع مجاالً لمشك أنيا عدو لإلنسان واإلنسانية ،وتعطل مصالح العباد ،وتؤثر بشكل كبير في استقرار
المجتمع اإلسالمي؛ فيي بذلك تحول دون تحقيق السمم االجتماعي الذؼ فيو خير عظيم يعود عمى األمة اإلسالمية ،وألن
الشريعة جاءت لتحقيق مصالح المكمفين ودفع المفاسد عنيم شرعت من الوسائل ما يؤدؼ إلى حفع الضروريات الخمس ومنيا
العقل ،وثمرة ذلك تحقيق كل ما فيو مصمحة لمعباد وشعورىم باألمن واألمان الذؼ يساىم في استقرار المجتمع اإلسالمي
()117

بمختمف مكوناتو ،ويعمل عمى تحقيق السمم االجتماعي.
رابعاً :حفظ النسل:

()118
َّللا َج َع َل
لقد شرع اإلسالم الزواج ،وحث عميو ،وجعل من مقاصده التناسل ،وحفع األنساب،
قال سبحانو وتعالىَ :
{و َّ ُ
اط ِل ي ْؤ ِمُنو َن وبِِنعم ِة َّ ِ
ات أَ َف ِباْلب ِ
الطِيب ِ
َل ُكم ِم ْن أَْن ُف ِس ُكم أ َْزواجا وجعل َل ُكم ِم ْن أ َْزو ِ ِ
ِ
َّللا ُى ْم َي ْك ُفُرو َن}.
اج ُك ْم َبن َ
ُ
َ
ين َو َح َف َد ًة َوَرَزَق ُك ْم م َن َّّ َ
َ
ْ َ ً َ َََ ْ
ْ
َ َْ
[النحل]72 :
ِ
ِ
ِ
ات
اجا ِل َت ْس ُكُنوا ِإَلْي َيا َو َج َع َل َبْيَن ُك ْم َم َوَّد ًة َوَر ْح َم ًة ِإ َّن ِفي َذِل َك َْلََي ٍ
{و ِم ْن آََي ِاتو أ ْ
ق َل ُك ْم م ْن أَْن ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
َن َخَم َ
وقال سبحانوَ :
لَِق ْو ٍم َي َت َف َّكُرو َن}[ .الروم]28 :
وىذه النصوص وغيرىا تؤكد مشروعية الزواج ،وأنو آية عظيمة تحقق سكون النفس واستقرارىا ،ومن أجل المحافظة عمى

ىذه المقاصد حرم كل ما يخل بيذا النظام األسرؼ؛ فحرم الزنا ومقدماتو ودواعيو من تبرج واختالط وسفور المؤدؼ إلى اختالل

النظام األسرؼ ،وتضييع الحقوق الزوجية ،والواجبات الدينية ،وىدر قوامة الرجل والذؼ يظير أثره عمى استقرار المجتمع وأمنو
( )113انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن (.)563/10
([ )114مسمم :صحيح مسمم ،األشربة/بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام :1587/3 ،رقم الحديث .]2002
( )115انظر الشين ،فتح المنعم شرح صحيح مسمم (.)158/8
( )116انظر الزيمعي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشمبي ( / ،)196/195/3وابن عبد البر ،الكافي في فقو أىل المدينة (/ )1079/2

والشيرازؼ ،الميذب في فقو اإلمام الشافعي ( / )372/3670/3والبيوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع (.)117/6
( ) 117انظر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية (.)257/3

( )118انظر ابن نجيم ،النير الفائق شرح كنز الدقائق ( / )173/2وابن عرفة ،المختصر الفقيي ( / )189/187/3والشافعي ،األم ( / )154/5والفتوحي،
منتيى اإلرادات (.)50/49/4
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()119

بشكل عام ،ورتب اإلسالم عمى مرتكب الزنا وجوب حده لما فيو من خطورة تمحق بالمجتمع اإلسالمي،

وخاصة إذا الزمو

حمل وانجاب ،فإنو تختمط األنساب فال يعرف من ىو أبو المولود ،وقد ينشأ الولد في أسرة غير أسرتو ،أو في الشارع فيولد
فيو الحقد والكراىية مما يجعمو مجرما يمحق األذػ الجسدؼ والنفسي بأفراد المجتمع ،وىذه المفاسد ليا أثر عظيم في زعزعة
استقرار المجتمع اإلسالمي وخوف الفتيات عمى أنفسين من التعرض لالغتصاب وحاالت اإلجياض المتكررة خوفا من العار

واليروب من إثبات النسب.

()120

وىذه المفاسد ليا بالغ األثر عمى الوضع النفسي ألوالًد الزناة والفتيات في حالة تعرضين لإلغتصاب واإلجياض ،فمن

أجل تجنب كل ىذه المفاسد حث اإلسالم عمى الزواج وجعمو آية عظيمة تساىم في حفع النفوس والفروج ،ويتحقق بذلك األمن
عمى النفس البشرية من اإلعتداء الجسدؼ أو المعنوؼ.

()121

{وَال َت ْقَرُبوا ِّ
الزَنا
ونظ ار لكثرة المفاسد المترتبة عمى جريمة الزنا جعميا هللا عز وجل من الكبائر،
فقال سبحانو وتعالىَ :
ِإَّن ُو َك َ ِ
يال}[ .اإلسراء ]32 :فيذا تحذير من هللا عز وجل بالبعد كل البعد عن الزنا ومقدماتو؛ ألنو فاحشة
اء َسِب ً
ان َفاح َش ًة َو َس َ
()122
كبيرة من الكبائر ،فمن وقع بو ساء صنعاً وطريقاً مفضياً لوقوع المفاسد من اختالط األنساب وغيرىا.
ولقد جعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الزنا بحميمة الجار( )123من أعظم الذنوب بعد الشرك باهلل تعالى لما فيو من إلحاق الضرر بالجار
َّللاِ ر ِ
َّللاُ َع ْن ُو،
ضي َّ
بإفساد زوجتو عميو ،وانتياك حرمتو ،وعدم احترام حق الجار عمى الجار .وما يدل عميو ما ورد َع ْن َع ْب ِد َّ
َ َ
ِِِ
َؼ؟ َقال« :أَن تَْقتُل وَلد ِ
َّللاِ ،أ ُّ َّ
َج ِل
ول َّ
ك» ُقْم ُت :ثُ َّم أ ّّ
َع َ
ال« :أ ْ
َؼ الذ ْن ِب أ ْ
ْ َ َََ
َن تَ ْج َع َل ََّّلل نِّدا َو ُى َو َخَمَق َ
ك م ْن أ ْ
َ
ظ ُم؟ َق َ
الُ :قْم ُتَ :يا َرُس َ
َق َ
()124
ِ
ِ
ك».
َن َي ْ
ك» ُقْم ُت :ثُ َّم أ ّّ
ال« :أ ْ
أْ
َن تَُزان َي َحميَم َة َج ِار َ
ط َع َم َم َع َ
َؼ؟ َق َ
إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمر بإكرام الجار واإلحسان إليو ونيى عن إيذائو في أحاديث كثيرة ،لذا جعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الزنا بزوجة

الجار من أعظم الذنوب بعد الشرك باهلل وقتل الولد؛ ألنو عميو حق الجوار ،وحماية الجار ،والمحافظة عمى محارمو؛ ال أن
()125
ِ
ين َال
يكون ىو الذؼ ينتيكيا ويكسر كل حواجز األخوة من اجل شيوة فانية،
{و َّالذ َ
ومصداقاً لقولو ملسو هيلع هللا ىلص نزل قولو تعالىَ :
ي ْدعو َن مع َّ ِ
الن ْف َّ ِ
ِ
اع ْف َل ُو
اما (ُ )91ي َض َ
َ ُ
َّللا ِإَّال ِباْل َح ِّ
ََ
ق َوَال َي ْزُنو َن َو َم ْن َي ْف َع ْل َذل َك َيْم َ
َّللا ِإَل ًيا َآ َخَر َوَال َي ْقُتُمو َن َّ َ
س التي َحَّرَم َّ ُ
ق أَ َث ً
اْلع َذاب يوم اْل ِقيام ِة وي ْخُمد ِف ِ
يو ُم َياًنا}[ .الفرقان]69/68 :
َ ُ َْ َ َ َ ََ ْ
وىذه اآلية تبين بعضاً من صفات عباد الرحمن ومنيا توحيد هللا وطاعتو بعدم اإلشراك بو ويبتعدون عن قتل النفس
()126

البشرية وعن الزنا ،وبين سبحانو أن من ارتكب إحداىا لو عقوبة قاسية وىي الخمود في النار مع مضاعفة العذاب فييا،

وىذه العقوبة التي رتبيا الشارع تؤكد أىمية المحافظة عمى استقرار المجتمع من ىذه المفاسد التي ال تحمد عقباىا والتي

( )119انظر ابن عابدين ،رد المحتار عمى الدر المختار ( / )7/6/4وابن رشد الحفيد ،بداية المجتيد ( / )219/218/4والنووؼ ،المجموع شرح الميذب
( / )4/3/20وابن قدامة المقدسي ،المغني (.)35/9
( )120انظر اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية (.)249/248/1
محضا ،شرعت عميو عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا واآلخرة .الجرجاني ،التعريفات (.)183/1
اما
ً
(( )121الكبائر) :ىي ما كان حر ً
( )122انظر األلوسي ،روح المعاني (.)70/67/15
(( )123حميمة جاره) :ىي المرأة ذات الزوج قيل ليا ذلك لكونيا تحل معو في موضع واحد .العسقالني ،فتح البارؼ (.)107/1

([ )124متفق عميو ،البخارؼ :صحيح البخارؼ ،الحدود/إثم الزناة :164/8 ،رقم الحديث  / .6811مسمم :صحيح مسمم ،اإليمان/كون الشرك أقبح الذنوب،
وبيان أعظميا بعده :90/1 ،رقم الحديث .]86

( )125انظر النووؼ ،المنياج شرح النووؼ عمى مسمم ( / )79/2والشين ،فتح المنعم شرح صحيح مسمم (.)279/1
( )126انظر الزمخشرؼ ،الكشاف (.)300/3
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تستحق العقاب ا لشديد ،ومن أجل زجر النفوس والحفاظ عمى النسل أوجب سبحانو حد الزنا عمى الزناة )127(،فقال سبحانو
َّللا إِن ُكْن ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ
اح ٍد ِمْنيما ِمَئ َة جْمد ٍة وَال َت ْأ ُخ ْذ ُكم ِب ِيما ْأر َف ٌة ِفي ِد ِ ِ
{الزِاني ُة و َّ ِ
اجِم ُدوا ُك َّل و ِ
اّلل َواْلَي ْومِ
ين َّ ْ
الزاني َف ْ
ْ َ َ
ََ َ
َ
وتعالىَ َ َّ :
ْ
َُ
ِ
ِ ِ
ين}[ .النور]2 :
ْاْلَ ِخ ِر َوْلَي ْش َي ْد َع َذ َاب ُي َما َطائ َف ٌة م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
()128

رتب الشارع في ىذه اآلية عقوبتين عمى الزاني غير المحصن

فأمر سبحانو بجمده مئة جمدة وحضور بعض المؤمنين

عقابو ،وحكمة ذلك التشيير بو التعاظ أفراد المجتمع حتى ال يفكر منيم أحد اإلقبال عمى ارتكاب جريمة الزنا ،فالعقاب ىنا
()129

مادؼ بالجمد ومعنوؼ بحضور جماعة من المسممين.

()130

ىذا كمو في حق الزاني غير المحصن بينما الزاني المحصن

()131

عقابو الرجم حتى الموت،

والناظر في ىذه العقوبة

يجدىا أكثر قسوة من الجمد ولكن الزاني المحصن يستحقيا حيث أنو أعف نفسو بالزواج فينبغي أن يحافع عمى عفتو وال
يرتكب جريمة الزنا؛ ألن المفاسد المترتبة عظيمة فناسبيا عقوبة شديدة؛ ألن جريمتو تؤدؼ إلى ىدم الروابط األسرية وتخريب

البيوت وافساد فراش الزوجية واختالط األنساب؛ فيي زاجرة لو ولكل من تسول لو نفسو ارتكاب الفواحش واإلفساد في األرض

وتطير المجتمع من مثل ىذه المفاسد والجرائم؛ كما أنيا من دواعي تحقيق األمن واألمان في المجتمع اإلسالمي وتسساىم في
()132

حفع النسل وىو مقصد عظيم ال بد من الحفاظ عميو من أجل ضمان تحقيق السمم االجتماعي في الدولة اإلسالمية.

خامساً :حفظ المال:
لممال أىمية عظيمة في اإلسالم حيث يعتبر عصب الحياة ويساعد في النمو االقتصادؼ وتمبية احتياجات الفرد والمجتمع،
()133

فقال سبحانو

ونظ اًر ألىميتو أمر اإلسالم بالمحافظة عميو وحرم إتالفو ،كما حرم ظمم الناس بأكل أمواليم واستباحتيا،
وتعالى{ :وَال َتأ ُْكُموا أَمواَل ُكم بيَن ُكم ِباْلب ِ
اط ِل َوُت ْدُلوا ِب َيا ِإَلى اْل ُح َّكامِ ِل َتأ ُْكُموا َف ِر ًيقا ِم ْن أَم َو ِ
الن ِ
اس ِب ِْ
ال َّ
اإل ْثمِ َوأَْن ُت ْم َت ْعَم ُمو َن}[ .البقرة:
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ
ْ
]188
آكل مال
وفي تفسير ىذه اآلية يعني تعالى ذكره بذلك" :وال يأكل بعضكم مال بعض بالباطل" .فجعل تعالى ذكره بذلك َ
()134
مال َنفسو بالباطل" .ويقصد بالباطل أكمو بغير وجو حق.
أخيو بالباطل" ،كاآلكل َ
وذلك ألن أكل أموال الناس واالعتداء عمييا يؤدؼ إلى انتشار الشحناء والبغضاء بينيم؛ لذا حرم اإلسالم كل صور وأوجو

أكل أموال الناس بالباطل كالتحايل والتزوير واستغالل النفوذ والسمطة السياسية والعممية أو اإلدارية أو الدينية ،والتغرير
()135

والغبن والغش واألجرة عمى الشعوذة والدجل والكيانة والسحر وغير ذلك من أجل المحافظة عمى أموال الناس.

( )127انظر ابن عابدين ،رد المحتار عمى الدر المختار ( /)7/6/4وابن رشد الحفيد ،بداية المجتيد ( / )219/218/4والنووؼ .المجموع شرح الميذب
( / )4/3/20وابن قدامة المقدسي ،المغني.35/9( ،
(( )128غير المحصن) :ىو الذؼ لم يحصن نفسو بزواج صحيح ،ويطمق عمى كل من الرجل والمرأة قبل الزواج .انظر الجرجاني ،التعريفات (.)12/1
( )129انظر الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن ( / )90/19والبيضاوؼ ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل (.)98/4

مسمما ،دخل بامرأة بالغة عاقمة حرة مسممة ،بنكا ٍح صحيح .الجرجاني ،التعريفات (.)12/1
حر
بالغا ِّا
(( )130اإلحصان) :ىو أن يكون الرجل ً
عاقال ً
ً
( )131انظر الجصاص ،شرح مختصر الطحاوؼ ( / )144/6والكشناوؼ ،أسيل المدارك شرح إرشاد السالك ( / )161/3والشيرازؼ ،الميذب في فقو اإلمام

الشافعي ( / )334/3والمرداوؼ ،اإلنصاف (.)170/10

( )132انظر ابن قدامة المقدسي ،المغني ( / )34/9والرازؼ ،المحصول (.)160/5

( )133انظر السرخسي ،المبسوط ( / )108/12والقرطبي ،المقدمات المميدات ( / )503/2والنووؼ ،المجموع شرح الميذب ( / )145/9وابن قدامة
المقدسي ،المغني.)177/5( ،

( )134الطبرؼ ،جامع البيان في تأويل القرآن (.)548/3
( )135انظر الخادمي ،عمم المقاصد الشرعية (.)146/1
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()136
ال اْلَيِتيمِ ِإَّال ِب َّالِتي ِىي
كما حرم اإلسالم اإلعتداء عمى مال اليتيم واستغاللو،
فقال سبحانو وتعالىَ :
{وَال َت ْقَرُبوا َم َ
َ
ِ
ان َم ْسُئوًال}[ .اإلسراء ]34 :ىذه اآلية واضحة الداللة في أنيا تنيى عن أخذ
َح َس ُن َحَّتى َيْبُم َغ أ ُ
أْ
َشَّد ُه َوأ َْوُفوا ِباْل َع ْيد ِإ َّن اْل َع ْي َد َك َ

مال اليتيم لالنتفاع بو والنيي ىنا بمنع االقتراب أبمغ من الكف ألنو يقتضي أيضاً االبتعاد عن الوسائل واألسباب المفضية

إلى أكل مال اليتيم وتضييعو؛ ألن الواجب عمى من ىو تحت يده أن يحفع لو مالو ويستثمره وينميو لو حتى يصبح قوياً قاد اًر

عمى التصرف بمالو )137(،وحذر سبحانو وتعالى من أكل أموال اليتامى لما فيو من مفاسد تمحق بيم وبمعيشتيم فقال سبحانو
ِ
ار َو َسَي ْصَم ْو َن َس ِع ًيرا}[ .النساء]10 :
طوِن ِي ْم َن ًا
ظْم ًما ِإَّن َما َيأ ُْكُمو َن ِفي ُب ُ
امى ُ
وتعالىِ{ :إ َّن َّالذ َ
َم َو َ
ين َيأ ُْكُمو َن أ ْ
ال اْلَي َت َ
فجعل سبحانو وتعالى جزاء من يأكل أموال اليتامى في الدنيا بغير وجو حق أن يدخل نار جينم ويعذب فييا ،وىذا الوعيد
الشديد يؤكد أىمية مقصد حفع المال ،ومن الوسائل التي تساعد في حفع المال إيجاب حد السرقة عمى السارق فقال سبحانو:
طعوا أَي ِدييما ج َزاء ِبما َكسبا َن َك ًاال ِمن َّ ِ
ِ
يم}[ .المائدة]38 :
ق َو َّ
{و َّ
الس ِار ُ
َ
الس ِارَق ُة َفا ْق َ ُ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َ
َ
َّللا َع ِز ٌيز َحك ٌ
َّللا َو َّ ُ
ق
فتدل ىذه اآلية عمى تحريم السرقة وتوجب عقوبة حدية وىي قطع يد السار نتيجة لفعمتو والستحاللو أموال الناس وما

يترتب عمى فعمو من إلحاق الضرر بأفراد المجتمع وتخويف األمنين وسمب ممتمكاتيم فكان الحد زج ار لو وحماية ألموال الناس
وممتمك اتيم ،وىذا كمو من اجل حفع المال الذؼ ىو من الضروريات الخمس ،ويتجمى أثر ذلك في شعور أفراد المجتمع
()138

بالطمأنينة واألمان الذؼ يمكن معو تحقيق السمم االجتماعي المنشود.

ومن الجوانب الرئيسية التي دعت إلييا الشريعة لحفع المال وتنميتو ،زكاة ىذا المال وتأديتو لمستحقيو ،قال تعالىِ{ :إَّن َما
ِ
يل َّ ِ
ِ
ات لِْم ُفَقر ِاء واْلمس ِ
السِب ِ
ين َوِفي سِب ِ
الرَق ِ
اك ِ
وب ُي ْم َوِفي ِّ
يض ًة ِم َن
َّ
َّللا َوِاْب ِن َّ
يل َف ِر َ
الص َد َق ُ
اب َواْل َغ ِارِم َ
ين َواْل َعاممِ َ
ين َعَمْي َيا َواْل ُم َؤَّل َفة ُقُم ُ
َ
َ َ ََ
ِ
ِ
َّللا و َّ ِ
يم} [التوبة ،]60 :وىذه اآلية تؤكد ضرورة دفع الزكاة لمستحقييا ضمن الضوابط الشرعية بعدل ومساواة بين
يم َحك ٌ
َّللا َعم ٌ
َّ َ ُ

مستحقييا ليتحق مقصد الشارع الحكيم منيا؛ فيي تساىم في سد حاجات الفقراء والمحتاجين من المسممين وتعمل عمى تحقيق

األمن بمختمف جوانبو سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا ويؤدؼ إلى استقرار المجتمع ،وعامل أساسي في تحقيق السمم
االجتماعي؛ ألن المزكي يساىم في تحقيق التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع فينعكس ذلك عمى تماسك المجتمع اإلسالمي
ووحدتو ،وتنمية األموال بالزكاة.

()139

كما وأن ىنالك جوانب أخرػ دعت إلييا الشريعة لحفع المال وتنميتو بمختمف أنواعو ،وذلك بالعمل عمى استثماره في

المشاريع اإلنتاجية المشروعة التي تعود عمى المجتمع بالمصمحة ،وتشغيل العاطمين عن العمل وتدريبيم ،ورفد المجتمع بيم
ليصبحوا منتجين ومساىمين في تنمية اقتصاد الدولة ،مما يساىم في تقميص عدد العاطمين عن العمل وتضييق ىوة الفقر،
وثمرة ذلك أن يأمن أفراد المجتمع عمى توفر سبل العيش الكريم ليم ،والذؼ ينعكس عمى تحقيق األمن االقتصادؼ لمدولة
()140

وارساء السمم االجتماعي فييا.

( )136انظر الكاساني،بدائع الصنائع ( / )118/6والقرطبي ،البيان والتحصيل / )594/17( ،والماوردؼ ،الحاوؼ الكبير ( / )340/6وابن قدامة المقدسي،
الكافي في فقو اإلمام أحمد (.)107/2
( )137القمموني ،تفسير المنار (.)167/8

( )138انظر النووؼ ،المجموع شرح الميذب ( / )75/20والشربيني ،مغني المحتاج ( / )361/6وابن قدامة المقدسي ،المغني.)115/9( ،

( )139انظر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ( / )452/3والريسوني ،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ( / )341/339/1ونعمان جغيم ،طرق
الكشف عن مقاصد الشارع (.)164/1
( )140انظر السرطاوؼ ،الضوابط المعيارية لصيغ االستثمار في المؤسسات المالية اإلسالمية (.)36/25/1
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بعد عرض الضروريات الخمس وعالقتيا بالسمم االجتماعي تجدر اإلشارة إلى أنو وردت آيات كثيرة تجمع بين ىذه

المقاصد كمي ا ،كما وردت أحاديث نبوية كثيرة تؤكد أىمية حفع الضروريات الخمس ومراعاتيا من شتى الجوانب ،وىذا يؤكد

مدػ حاجة المجتمعات اإلسالمية اليوم لفيم خطاب الشارع وتطبيقو من أجل حفع الدين والنفس والعقل والنسل والمال والتي
ىي ال بد منيا في حياة الشعوب واألمم حتى تستقيم حياتيم وتساىم في تحقيق األمن واألمان االجتماعي الذؼ ىو ضرورة
ممحة في المجتمع اإلسالمي ،إضافة إلى أنيا تساىم في تقدم الدولة اإلسالمية في شؤونيا الداخمية والخارجية كما تعتبر ركنا

ميما في تحقيق السمم االجتماعي وضمان دوامو عمى المدػ البعيد.

المطمب الثاني :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في المصالح الحاجية:
الحاجيات" :ىي ما يْفتََقر ِإَلييا ِمن حي ُث التَّوِسع ِة ورْف ِع ِ
يق اْلمؤِّدؼ ِفي اْل َغالِ ِب ِإَلى اْلحرِج واْلم َشَّق ِة َّ
الال ِحَق ِة ِبَف ْو ِت
ّ
الض ِ ُ َ
َْ ْ َْ
ُ
ْ َ ََ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
طُم ِ
َّ
ينَ -عَمى اْل ُج ْمَمة اْل َح َرُج َواْل َم َشق ُةَ ،وَلكن ُو َال َيْبُم ُغ َمْبَم َغ اْلَف َساد اْل َعاد ِّؼ اْل ُمتََوق ِع في
اْل َم ْ
وبَ ،فِإ َذا لم تراع دخل عمتى اْل ُم َكمف َ
ِ ()141
امة".
صالِ ِح اْل َع َّ
اْل َم َ
وتعتبر الحاجيات من المصالح التي قصدىا الشارع ،فيي شرعت من أجل التيسير عمى المكمفين ورفع الحرج عنيم ،والتي
يؤدؼ إلى قيام المكمفين بواجباتيم دون عناء ،مما ينعكس إيجابا عمى استقرار المجتمع ،وفيما يمي بيان ذلك:

أوالً :تشريع اإلسالم لمعقود التي يحتاج إلييا الناس:
فقد شرع اإلسالم البيوع( )142بأنواعيا المختمفة التي تنسجم مع قواعد الشريعة اإلسالمية والشركات

()143

()144

والمضاربات

واإلجارات( ،)145كما رخص اإلسالم بعض العقود التي ىي عمى خالف القياس وال تنطبق عمى القواعد العامة في العقود
كالسمم( )146واإلستصناع( )147والمزارعة( )148والمساقاة( )149نظ اًر لحاجة الناس إلييا في حياتيم المعيشية ،وىذه العقود وغيرىا

تؤكد مدػ حرص اإلسال م عمى توفير سبل العيش لمناس ليتمكنوا من البذل واالكتساب ،وىذا يساىم في تمبية حاجاتيم
ومتطمباتيم ،وبو يتحقق األمن الغذائي واالقتصادؼ وينعكس إيجاباً عمى األمن االجتماعي ،ويحقق استقرار المجتمع ورفعتو
من جوانب متعددة ،ولوال تشريع مثل ىذه المعامالت لوقع الناس في الضيق والحرج ولعجزوا عن تمبية حاجاتيم األساسية،

وقد يؤدؼ ذلك إلى انحراف الكثير منيم إلى طرق غير شرعية الكتساب المال كالسرقة والغصب وغيرىا من الوسائل
( )141الشاطبي ،الموافقات (.)21/2
وتممكا .الجرجاني ،التعريفات (.)48/1
تمميكا
ً
(( )142البيع) :ىو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقومً ،

(( )143الشركات) :ىي اختالط النصيبين فصاعدا ،بحيث ال يتميز ،ثم أطمق اسم الشركة عمى العقد وان لم يوجد اختالط النصيبين .المرجع السابق:
(.)126/1
وغ ْص ٌب إن خالف،
عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر ،وىي
إيداع أوالً
ٌ
وتوكيل عند عممو ،وشركةٌ إن ربحَ ،
ض َاربة) :ىي ُ
(الم َ
ٌ
(ُ )144
وبضاع ٌة إن شرط كل الربح لممالك ،ومقارضةٌ إن شرط كل الربح لممضارب .البركتي ،التعريفات الفقيية (.)209/1
ٍ
بعوض إجارٌة ،وبغير عوض إعارةٌ .الجرجاني ،التعريفات (.)10/1
مال .وتمميك المنافع
(( )145اإلجارة) :ىي عبارة عن العقد عمى المنافع بعوض ىو ٌ
مسمما بو ،والثمن ،يسمى :رأس المال ،والبائع
آجال ،فالمبيع يسمى
(( )146السمم) :ىو اسم لعقد يوجب الممك لمبائع في الثمن
عاجال ،ولممشترؼ في الثمن ً
ً
ً

مسمما إليو .والمشترؼ يسمى :رب السمم .المرجع السابق.)120/1( :
يسمى:
ً
(( )147االستصناع) :ىو عقد عمى مبيع في الذمة شرط فيو العمل .الكاساني ،بدائع الصنائع (.)2/5

(( )148المزارعة) :ىي عقد عمى الزرع ببعض الخارج يعني معاقدة دفع األرض إلى من يزرعيا عمى أن َّ
طا .البركتي ،التعريفات
الغمة بينيما عمى من َش َر َ
ُ
الفقيية (.)202/1
اممة .المرجع السابق.)203/1( :
الم َع َ
(الم َساقاة) :ىي معاقدة دفع الشجر إلى من ُيصمحو بجزء من ثمره وىي ُ
(ُ )149
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المحرمة ،والتي تؤدؼ إلى فساد المجتمع وتفككو عدا عن تأثر اقتصاده ،ومن أجل درء ىذه المفاسد شرع اإلسالم العقود التي

تجمب ليم المصالح وتجعميم قادرين عمى ممارسة عباداتيم الدينية وحياتيم اليومية ،ويظير أثر ذلك جمياً في إمكانية تحقيق
()150
السمم االجتماعي بكل مرونة ويسر ومن دون بروز عوائق اقتصادية تحول دون تطبيقو.

ثانياً :إباحة الطالق(:)151
لقد أباح اإلسالم الطالق( )152حالً نيائياً عند عدم امكانية استمرار الزوجين أحدىما مع اآلخر ونشوء مشاكل كثيرة بينيما،
فمو لم يشرع الطالق ألدػ استمرار الحياة الزوجية إلى ترتب مفاسد كثيرة في األسرة ومنيا نشوء الخصومات الدائمة من غير

فائدة وسوء العشرة ،وبذلك يتأثر األوالد بمشاكل الزوجين المتكررة ،وقد تنتقل العدوػ إلى أىل الزوجين فينشأ بينيم خالفات
الن َكا ِح َق ْد تَْنَقمِب مَف ِ
اس َد ،والتَّواُف َق َب ْي َن َّ
ومشاكل ال حل ليا )153(،وفي ىذا يقول صاحب االختيارَ " :وِأل َّ
الزْو َج ْي ِن َق ْد
صالِ َح ِّ
َ َ
ُ َ
َن َم َ
ض واْلعداوِة واْلمْق ِت و َغي ِر َذلِكَ ،ف ُش ِرع َّ
الن َكا ِح ِحينِئ ٍذ ي ْشتَ ِمل عَمى مَف ِ
ِ
الط َال ُق َد ْف ًعا لِ َي ِذ ِه
اس َد ِم َن التََّب ُ
اء َعَمى ِّ
َ
َ
اغ ِ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َ ُ َ َ
َيص ُير تََنا ُف ًرا؛ َفاْلَبَق ُ
اْلمَف ِ
اس ِد"( )154و من أجل التخمص من كل ىذه المفاسد أباح اإلسالم الطالق حال نيائيا بين الزوجين تنتيي معو كل المشاكل،
َ
وتعود الحياة إلى طبيعتيا ويبحث كل منيم عن فرصة جديدة لتكوين أسرة مثالية ،وىذا العالج يساعد في استقرار المجتمع
()155

اإلسالمي بكافة مكوناتو ويساىم في تحقيق السمم االجتماعي.

ثالثاً :نيى اإلسالم عن الغرر()156والجيالة()157في العقود:
لقد نيى اإلسالم عن الغرر والجيالة في العقود؛ ألنيا تؤدؼ إلى وقوع الشحناء والبغضاء بين الناس وبالتالي يحدث
نزاعات وخصومات بينيم ،وىذا يؤثر في استقرار المجتمع اإلسالمي؛ لذا نيى اإلسالم عن كل ما من شأنو أن يورث الشحناء
والبغضاء بين الناس حتى يتمكنوا من القيام بمصالحيم الحاجية عمى الوجو األمثل الذؼ يحقق استقرار المجتمع اإلسالمي

ويقطع كل ما من شأنو أن يعكر عالقات المسممين فيما بينيم.
()159

عمى العاقمة

()160

()158

في القتل الخطأ تخفيفا عن القاتل(:)161

رابعاً :فرض اإلسالم الدية
ألن القاتل في القتل الخطأ قد ال يتمكن من دفع الدية وحده فتتعرض حياتو لمخطر في حالة تصميم أىل المجني عميو
عمى أخذ الدية ،فيدفعيم عجزه عن الدية إلى قتمو أو قتل أحد أفراد عائمتو انتقاماً لممجني عميو وىذه مفاسد عظيمة ،ولمحيمولة
دون وقوعيا أقر اإلسالم العرف الذؼ كان سائداً عند القبائل العربية قبل اإلسالم من تحمل العاقمة الدية في القتل الخطأ
( )150انظر الشاطبي ،الموافقات ( / )21/2وعبد الوىاب خالف ،عمم أصول الفقو (.)202/1
(( )151الطالق)  :ىو رفع قيد النكاح بمفع مخصوص .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين (.)226/3
( )152انظر النووؼ ،المجموع شرح الميذب ( / )56/17وابن قدامة المقدسي ،المغني (.)363/7
( )153انظر ابن قدامة المقدسي ،المغني (.)363/7
( )154البمدحي ،االختيار لتعميل المختار (.)121/3
( )155انظر عبد الوىاب خالف ،عمم أصول الفقو ( / )202/1والزحيمي ،الوجيز في أصول الفقو اإلسالمي (.)119/1
(( )156الغرر) :ىو البيع الذؼ فيو خطر انفساخو بيالك المبيع .الجرجاني ،التعريفات (.)48/1
(( )157الجيالة) :ىي اعتقاد الشيء عمى خالف ما ىو عميو .المرجع السابق.)80/1( :
( )158انظر الزحيمي ،الوجيز في أصول الفقو اإلسالمي (.)121/1
(( )159الدية) :ىي المال الذؼ ىو بدل النفس .الجرجاني ،التعريفات (.)106/1

(( )160العاقمة) :ىي العصبة وىم القرابة من قبل األب .الماوردؼ ،الحاوؼ الكبير (.)344/12

( )161انظر الجصاص ،شرح مختصر الطحاوؼ ( / )347/5ومالك ،المدونة ( / )573/4والشافعي ،األم ( / )345/7وابن قدامة المقدسي ،المغني
(.)272/8
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تخفيفا عن القاتل ،وفي ذلك حكمة عظيمة وىي تأكيد مبدأ التكافل االجتماعي بين المسممين أفراداً وجماعات ،قبائل وعشائر،
وىذا التكافل لو بالغ األثر في توحيد صف المسممين وكممتيم وتماسكيم في مختمف الظروف واألحوال ،كما أن لمتكافل
اء في حصول السمم االجتماعي في الدولة اإلسالمية.
االجتماعي دو اًر ّبن ً
خامساً :اتخاذ السجون:
ومن ذلك اجتياد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

()163

()162

رضي هللا عنو بإنشاء السجون من أجل حبس كل من يخرج عن

قانون الدولة اإلسالمية ويعتدؼ عمى أفرادىا وينشر الفساد في المجتمع ،وىذا االجتياد منو لم يرد فيو نص خاص باعتباره أو
إلغائو من كتاب أو سنة أو إجماع ،إال أنو ينسجم مع مقاصد الشريعة اإلسالمية باعتباره يحقق مصمحة حماية المجتمع أفرادا
وجماعات ويدفع الفساد عنيم ،ومثل ىذه االجتيادات المستندة إلى المصمحة المرسمة تساىم في المحافظة عمى استقرار

المجتمع اإلسالمي وضم ان أمن أفراده ،كما تعمل عمى اقتالع جذور الفساد والحد من خطورة البغاة المعتدين عمى األمنين في
()164

بيوتيم ومجتمعاتيم ،وىذا اإلجراء لو دور كبير في بناء السمم االجتماعي وضمان دوامو.
سادساً :نيى اإلسالم عن بيع السالح في الفتنة:

جاء ىذا النيي سدا لذريعة اإلعانة عمى المعصية ،والمفاسد المترتبة عمى ذلك كثيرة والتي تؤدؼ إلى إراقة الدماء وقتل

األبرياء وتؤثر في استقرار المجتمع اإلسالمي وأمنو ،فصوناً لدماء المسممين وحفاظاً عمى أنفسيم راعت الشريعة اإلسالمية
()165

ىذه المصمحة والتي تؤدؼ بالتالي إلى بث الطمأنينة واألمن بين أف ارد المجتمع.

سابعاً :إلزامية تسجيل عقد الزواج لدى الدوائر الرسمية:

إن تسجيل العقود وتوثيقيا في الدوائر الحكومية والقضائية واإلدارية معمل بمصمحة حفع الحقوق وضمانيا وال سيما في

عصرنا الحاضر الذؼ تكاثرت فيو القضايا وتشعبت فيو المعامالت وكثرت فيو الحيل وَق َّل فيو األمان ،األمر الذؼ أوجب

توثيق عقود النكاح ،وما يترتب عمييا من حفع حقوق الزوجة المتعمقة بالنفقة والحضانة والمير والنسب ،وىذا التصرف
المتعمق بمزوم التسجيل لم ينص عميو صراحة ،إنما شيدت لو األدلة والمقاصد الشرعية من خالل الدعوة إلى أداء الحقوق
()166

وحفع األمانات وعدم التعدؼ عمى الغير.

المطمب الثالث :التأصيل الشرعي لمسمم االجتماعي في المصالح التحسينية:

( )162انظر عبد الوىاب خالف ،عمم أصول الفقو (.)203/1

( )163ىو عمر بن الخطاب بن نفيل بن غالب القرشي العدوؼ ،يمتقي نسبو مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في كعب بن لؤؼ بن غالب ،كنيتو أبا حفص ،ولد بعد عام الفيل

بثالثة عشر سنة ،ومات شييدا في عام 23ه ودفن بالمدينة المنورة بالحجرة النبوية إلى جانب صاحبيو ،وقاتمو ىو أبو لؤلؤه المجوسي ،ولقب بالفاروق ألنو

فرق هللا بو بين الحق والباطل حين أظير إسالمو بمكة ،شارك مع المسممين في غزوة الخندق وخيبر وحنين والطائف وتبوك ،وىو أول من لقب بأمير
المؤمنين بعد أن عيد إليو أبو بكر الصديق الخالفة ليصبح خميفة لممسممين ،وكان عادال في الحكم والقضاء ،وساىم في الفتوحات اإلسالمية في الشام
والعراق ومصر .انظر الصالبي ،فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب / )26/13/1( ،والزركمي ،األعالم ،)45/5( ،وابن األثير ،أسد الغابة في معرفة
الصحابة (.).)145/137/3
( )164انظر عبد الوىاب خالف ،عمم أصول الفقو ( / )84/1والزحيمي ،الوجيز في أصول الفقو اإلسالمي (.)253/1
( )165انظر ابن القيم ،إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)125/1
( )166انظر الخادمي ،عمم المقاصد الشرعية (.39/38/1
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ِ ِ َّ ِ
ِ
َخ ُذ ِبما يمِ ِ
ِ
الر ِ
اتَ ،وَي ْج َم ُع َذلِ َك ِق ْس ُم
ول َّ
اج َح ُ
التحسينيات" :ىي ْاأل ْ َ َ ُ
يق م ْن َم َحاس ِن اْل َع َاداتَ ،وَت َجُّن ُب اْل ُم َدّن َسات التي َت ْأَن ُف َيا اْل ُعُق ُ
()167
َخ َال ِق".
َم َك ِارمِ ْاأل ْ
وتعتبر المصالح التحسينية من المصالح التي جاءت الشريعة اإلسالمية باعتبارىا ،وذلك أن فييا نوع من التحسين
وتجميل المظير العام لألمة أفرادا وجماعات؛ فيي تطير النفوس ،وتيذب السموك ،نظ ار لتعمقيا بمكارم األخالق ،ومحاسن
العادات ،وألىمية دورىا المصمحي في تنظيم سموك أفراد المجتمع اإلسالمي ،وانعكاسو عمى تحقيق السمم االجتماعي ،وفيما

يمي بيان ذلك:

()168

واالحتكار

()169

في جميع المعامالت المالية:

أوالً :نيى اإلسالم عن الغش والتدليس
وفي
وذلك ألن المسمم مأمور بالصدق في جميع جوانب الحياة ومنيي عن الكذب والغش وكل ما فيو خداع لمناس،
ِ
ِ
السنة شواىد كثيرة عمى ذلك منيا حديث أَِبي ُى َرْي َرَة رضي هللا عنو أ َّ
ييا،
ص ْب َرِة َ
َن َرُس َ
ط َعا ٍم َفأ َْد َخ َل َي َدهُ ف َ
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َمَّر َعَمى ُ
السماء يا رسول هللاَِ ،قال« :أََف َال جعْمتَو َفوق َّ
َّ
ِ
َفَناَل ْت أ ِ
الط َعا ِم َكي
ََ ُ ْ َ
َ
َص َاب ْت ُو َّ َ ُ َ َ ُ َ
صاح َب الط َعامِ؟» َق َ
َصاب ُع ُو َبَم ًال َفَق َ
ال :أ َ
الَ « :ما َى َذا َيا َ
َ
ْ
()171
ِ
ِ
َّ
َي َراهُ َّ
وىذا الحديث واضح الداللة عمى تحريم الغش في البيع؛ ألن المسمم يجب أن يصدق
اسَ ،م ْن َغش َفَم ْي َس مّني»
الن ُ
َّللاِ ملسو هيلع هللا ىلص« :البيِع ِ ِ ِ
ِ
َّ
ص َدَقا َوَبيََّنا ُب ِ
ك َل ُي َما ِفي
ول َّ
ور َ
َّ َ
ان بالخَي ِار َما َل ْم َيتََفَّرَقا - ،أ َْو َق َ
ال َرُس ُ
أخيو المسمم كما َق َ
الَ :حتى َيتََفَّرَقا َ -فإ ْن َ
()172
وفي ىذا الحديث يبين ملسو هيلع هللا ىلص أىمية الصدق في حياة المسمم وفي البيع خاصة
َب ْي ِع ِي َماَ ،وِا ْن َكتَ َما َوَك َذَبا ُم ِحَق ْت َب َرَك ُة َب ْي ِع ِي َما»
أنو من أسباب تحقيق البركة وأن الكذب من أسباب زوال البركة ،كما أن اإلسالم نيى عن اإلحتكار لما فيو من إلحاق
الضرر بالناس وقصد التاجر الربح الفاحش في السمعة ،كما أنو ذريعة يضيق بيا عمى الناس أقواتيم،

()170

()173

وىذا يؤثر في

األمن االقتصادؼ لذا حرص اإلسالم عمى تحقيق األمن االقتصادؼ من خالل منع االحتكار لما يترتب عميو من مفاسد تمحق

بالفرد والمجتمع ومن أجل المحافظة عمى مصالح الناس وىذا يساىم في تحقيق األمن الشامل ويساعد عمى تحقيق السمم
()174

االجتماعي.

()175

في الجياد أثناء الحرب ،كما حرم قطع الشجر(:)176

ثانياً :حرم اإلسالم قتل النساء واألطفال والشيوخ والرىبان
اإلسالم دين رحمة وتسامح ودعا إلى األخالق الفاضمة حتى في وقت الحرب فأمر تجنب غير المحاربين كما في قولو
ِ
ملسو هيلع هللا ىلصِ « :
تقتموا شيخاً فانياً ،وال طفالً ،وال صغي اًر ،وال امرًأة ،وال
انطمُقوا باسم هللا ،وباهلل ،وعمى ِمَّمة رسول هللا ،وال ُ

( )167الشاطبي ،الموافقات (.)22/2
( )168انظر ابن رشد الحفيد ،بداية المجتيد (.)192/3

(( )169االحتكار) :ىو أن يمتنع البائع من بيع السمع وقت غالء األسعار بقصد زيادة سعره أكثر والربح الفاحش .انظر النووؼ ،المجموع شرح الميذب
(.)44/13

( )170انظر النووؼ ،المجموع شرح الميذب ( / )114/12وابن قدامة المقدسي،المغني (.)109/4
([ 171مسمم :صحيح مسمم ،اإليمان/قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص« :من غشنا فميس منا» :99/1 ،رقم الحديث .]102

([ )172متفق عميو ،البخارؼ :صحيح البخارؼ ،البيوع/إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا :58/3 ،رقم الحديث  / .2079مسمم :صحيح مسمم ،البيوع/الصدق
في البيع والبيان :1164/3 ،رقم الحديث .]1532
( )173ابن القيم ،إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)122/3
( )174انظر الزحيمي ،الوجيز في أصول الفقو اإلسالمي (.)120/1

(( )175الرىبان) :ىم أصحاب الصوامع والعباد الذين ينشغمون بالعبادة وال يحاربون المسممين .انظر الجصاص شرح مختصر الطحاوؼ (.)29/7
( )176انظر مالك ،المدونة (.)500/1
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ِِ
تَ ُغُّموا)177(،وض ُّموا غنائمكم ،وأصمِحوا وأَح ِسُنوا ِإ َّن َّ ِ
ين»
َّللاَ ُيح ُّب اْل ُم ْحسن َ
ُ
ُ َ ْ
َ
فيو ينياىم عن قتال الشيوخ واألطفال والنساء ألنيم أبرياء ال عالقة ليم بقتال المسممين فأمر تجنبيم ،وىذا في حد ذاتو يرسخ
()178

فيذه وصية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لصحابتو في كل غزوة؛
()179

القيم النبيمة التي ينبغي لممسمم التحمي بيا في جميع األحوال ،والتي ليا دور بناء في تقوية دعائم السمم االجتماعي.

ثالثاً :نيى اإلسالم عن الغدر والتمثيل في القتمى:
لقد كرم هللا عز وجل النفس اإلنسانية وبغض النظر عن عقيدتيا فإنو نيى عن غدرىا والتمثيل بيا في القتل.
()181
القي ِ
وفي تحريم الغدر يقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصِ« :إ َّن ِ
ِ
ِ
وفي
الَ :ى ِذ ِه َغ ْد َرةُ ُفالَ ِن ْب ِن ُفالَ ٍن»
َ
امةُ ،يَق ُ
الغاد َر ُي ْرَف ُع َل ُو ل َو ٌ
اء َي ْوَم َ َ
ٍ
ٍ
اصِت ِو ِبتَْقَوػ هللاِ،
َم َر أ َِم ًا
صاهُ ِفي َخ َّ
ول هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا أ َّ
تحريم الغدر والتمثيل بالقتمى ورد أنو َك َ
ان َرُس ُ
ير َعَمى َج ْيش ،أ َْو َس ِرَّية ،أ َْو َ
()182
ِ
ومن معو ِمن اْلمسمِ ِمين خيرا ،ثُ َّم َقال« :اغزوا ِباس ِم هللاِ ِفي سِب ِ ِ
َوَال
اغ ُزوا َوَال تَ ُغُّمواَ ،وَال تَ ْغ ِد ُروا،
يل هللاَ ،ق ِاتُموا َم ْن َكَف َر ِباهللْ ،
ُْ
َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ًْ
َ
ْ
َ
()184
تَ ْمثُُمواَ )183(،وَال تَْقتُُموا َولِ ًيدا»
()180

وىذا يؤكد بما ال يدع مجاال لمشك أن اإلسالم حرص عمى ترسيخ القيم واألخالق الفاضمة في نفوس المسممين حتى تظير
()185

في سموكياتيم ويعم الخير في البالد اإلسالمية.

رابعاً :حرم اإلسالم السخرية والغيبة:
بأن يسخر المسممون بعضيم من بعض ،كما حرم األلقاب المكروىة التي تؤذؼ المسممين ،وحرم اإلسالم التجسس عمى
عورات المسممين وفضح أسرارىم ،وحرم الغيبة وذلك لما ليا من عواقب وخيمة تمحق بالفرد والمجتمع ،وفي تحريم ىذه
ِ
ِ
ِ
اء
وم ِم ْن َق ْومٍ َع َسى أ ْ
{يا أَُّي َيا َّالذ َ
السموكيات المذمومة قال سبحانو وتعالىَ :
َن َي ُكوُنوا َخْيًار مْن ُي ْم َوَال ن َس ٌ
َمُنوا َال َي ْس َخْر َق ٌ
ين آ َ
ِ
َن َي ُك َّن َخْيًار ِمْن ُي َّن َوَال َتْم ِم ُزوا أَْن ُفس ُكم َوَال َتَن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلَق ِ
اإليم ِ
ِ
ان َو َم ْن َل ْم َي ُت ْب
ِم ْن ِن َس ٍ
اء َع َسى أ ْ
س اال ْس ُم اْلُف ُسو ُ
اب ِبْئ َ
َ ْ
ق َب ْعَد ْ َ
ِ
ض َّ
ير ِم َن َّ
َفأُوَلِئ َك ُىم َّ
ض ُك ْم
اج َتِنُبوا َكِث ًا
الظ ِّن ِإ ْث ٌم َوَال َت َج َّس ُسوا َوَال َي ْغ َت ْب َب ْع ُ
الظ ِّن ِإ َّن َب ْع َ
َمُنوا ْ
الظالِ ُمو َن(َ )11يا أَُّي َيا َّالذ َ
ُ
ين آ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
يم}[ .الحجرات]12/11 :
َح ُد ُك ْم أ ْ
َب ْع ًضا أَُيح ُّب أ َ
َّللا َت َّو ٌ
َن َيأ ُْك َل َل ْح َم أَخيو َمْي ًتا َف َكرْى ُت ُم ُ
اب َرح ٌ
َّللا إ َّن َّ َ
وه َواتُقوا َّ َ
إن اإلسالم أمر بمكارم األخالق وحث عمييا ونيى عن سيئيا،ومن األخالق السيئة المذمومة ما بينو هللا تعالى آنفا من
تحريم السخرية واأللقاب المذمومة والتجسس والغيبة وكل ما من شأنو أن يفسد بين المسممين وييدم رابطة األخوة اإلسالمية؛

ألن عواقب األخالق المذمومة تؤدؼ إلى التخاصم والتنازع بين المسممين وتفكك العالقات الحميمة بينيم ،وتؤثر بشكل سمبي
(( )177وال تغموا) :أؼ ال تخونوا إذا غنمتم شيئا .الشوكاني ،نيل األوطار (.)271/7

([ )178أبو داود :سنن أبي داود ،الجياد/دعاء المشركين :256/4 ،رقم الحديث  ،2614الحديث ضعيف ولكن لو شواىد في أحاديث أخرػ مثل النيي
عن الغمول ونحو] .انظر العباد ،شرح سنن أبي داود .]107/14
( )179انظر الشاطبي ،الموافقات (.)23/2

( )180انظر الشيرازؼ ،الميذب في فقو اإلمام الشافعي (.)282/3

([ )181متفق عميو ،البخارؼ :صحيح البخارؼ ،األدب/ما يدعى الناس بأبائيم :41/8 ،رقم الحديث  / .6177مسمم :صحيح مسمم ،الجياد /تحريم الغدر،
 :1360/3رقم الحديث.]1735 :

(( (182وال تغدروا) :أؼ ال تنقضوا عيدكم وأوفوا بو والغدر ضد الوفاء .الشين ،فتح المنعم ( / )880/7والعظيم أبادؼ ،عون المعبود شرح سنن أبي داود
ومعو حاشية ابن القيم (.)196/7
(( ) 183وال تمثموا) :يعني إذا قتمتم أحدا فال تمثموا بو بأن تقطعوا أنفو أو تقطعوا شيئا منو فيصبح مشوىا .الشين ،فتح المنعم ( / )881/7وعبد المحسن

العباد ،شرح سنن أبي داود (.)106/14
([ )184مسمم :صحيح مسمم  ،الجياد والسير/تأمير اإلمام األمراء عمى البعوث ،ووصيتو إياىم بآداب الغزو وغيرىا :1357/3 ،رقم الحديث .]1731
( )185انظر الزحيمي ،الوجيز في أصول الفقو اإلسالمي (.)120/1
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في تحقيق استقرار المجتمع ،لذا نيى هللا عز وجل عباده المؤمنين عن القيام بيذه األفعال المذمومة وأمرىم باألخالق الفاضمة

وحثيم عمييا حتى يحب كل منيم اآلخر ويتآلف أفراد المجتمع اإلسالمي ويأمن كل منيم عمى نفسو من كل ما يحيط بو في
المجتمع وىذا يساىم بشكل فعال في تحقيق السمم االجتماعي المنشود.
الصفح:
خامساً :إن هللا عز وجل نيى المؤمنين في مكة عن االنتصار باليد ،وأمرىم بالعفو و َّ
وذلك َّ
لئال يكون انتصارىم ذريع ًة إلى وقوع ما ىو أعظم مفسدةً من مفسدة اإلغضاء واحتمال َّ
الضيم ،ومصمحة حفع
()186
نفوسيم ودينيم ِّ
وذريَِّت ِيم راجحة عمى مصمحة االنتصار والمقابمة.
فيذا الخمق العظيم المتمثل بالعفو والصفح يساىم في تماسك المجتمع اإلسالمي وارساء مبدأ السالم والذؼ لو بالغ األثر
في تحقيق السمم االجتماعي.

الخاتمة :وتتضمن أىم النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
 -1إن مصطمح السمم االجتماعي من المصطمحات المعاصرة ويراد بو :توفر األمن واإلستقرار والتعايش بين أفراد المجتمع
في الدولة والعدل بينيم في الحقوق والواجبات.

 -2إن مصطمح السمم االجتماعي لو إرتباط وثيق بمصطمح السالم واألمن ولو متعمقات أخرػ.

 -3إن السمم االجتماعي لو شواىد كثيرة في الكتاب والسنة حيث تضافرت النصوص عمى اعتباره.
 -4إن السمم االجتماعي يساىم في المحافظة عمى مقاصد الشرع.

 -5إن إعمال السمم االجتماعي عمى الدولة واألفراد لو بالغ األثر في بناء المجتمع والمحافظة عميو وصون مقدراتو.
-6

بعد استعراض األصول الشرعية السابقة تبين لدػ الباحث أن السمم االجتماعي يأخذ حكم الوجوب عمى الدولة واألفراد،

كل في موقعو ،حيث تضافرت النصوص الشرعية عمى وجوب إعمالو تحقيقا لممصمحة العامة.
ٌ
ثانياً :التوصيات:
 -1يوصي الباحث طمبة العمم الشرعي بكافة التخصصات إعطاء موضوع السمم االجتماعي مزيدا من االىتمام والبحث وذلك
من خالل ربط العموم الشرعية بالسمم االجتماعي.
 -2كما ويوصي الباحث الجيات الرسمية والخاصة بدعم الباحثين من خالل توفير أدوات البحث المادية والمعنوية.
-3

ويوصي الباحث بأن يكون لمدولة ،ممثمة بأصحاب القرار ،دو ار بار از في العمل عمى تحقيق السمم االجتماعي ،وذلك من
خالل تبني سياسات قائمة عمى األصول الشرعية العامة :كالشورػ ،واألخذ بمبدأ تكافؤ الفرص ،ومبدأ العدل والمساواة
بين أفراد المجتمع الواحد ،والذؼ يؤدؼ إلى تحقيق السمم االجتماعي.

والحمد هلل رب العالمين.

( )186ابن القيم ،إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)111/3
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

ابن األثير ،أبو الحسن عمي بن أبي الكرم الزجرؼ ،أسد الغابة في معرفة الصحابة8( ،ج) ،تحقيق :عمي دمحم معوض وعادل أحمد
عبد الموجود ،ط .1ج .3دار الكتب العممية1415 ،ه 1994 /م.

األسنوؼ ،أبو دمحم جمال الدين عبد الرحيم بن حسن .نياية السول شرح منياج الوصول1( ،ج) .ط .1ج .1بيروت :دار الكتب
العممية1420 ،ه1999/م.

األصبحي ،مالك بن أنس .المدونة4( ،ج) .ط .1ج .4دار الكتب العممية1415 ،ه1994/م.

األلوسي ،شياب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني .روح المعاني16( ،ج) .تحقيق :عمي عبد البارؼ عطية( .د .ط) .ج.10
بيروت :دار الكتب العممية1415 ،ه.

البخارؼ ،أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل بن إبراىيم بن مغيرة .األدب المفرد1( ،ج) .تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي .ط .3ج .1بيروت:
دار البشائر اإلسالمية1409 ،ه1989/م.

البخارؼ ،أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل بن إبراىيم بن مغيرة .صحيح البخارؼ .)9( ،تحقيق :دمحم زىير بن ناصر الناصر .ط.1
ج .1دار طوق النجاة1422 ،ه.

البدوؼ ،خالد بن دمحم .الحوار وبناء السمم االجتماعي ،الرياض :مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني1432 ،ه2011/م.

البركتي ،دمحم عميم إحسان المجددؼ .التعريفات الفقيية1( ،ج) .ط .1ج .1دار الكتب العممية1424 ،ه2003/م.
البغا ،مصطفى ديب .أثر األدلة المختمف فييا في الفقو اإلسالمي ،ط .5دمشق :دار القمم1414 ،ه2013/م.

البمدحي ،أبو الفضل عبد هللا بن محمود بن مودود الموصمي .اإلختيار لتعميل المختار5( ،ج) .ج .3القاىرة :مطبعة الحمبي،
1356ه1937/م.

البيوتي ،منصور بن يونس .كشاف القناع عن متن اإلقناع6( ،ج)( .د .ط) .ج .6دار الكتب العممية( ،د.ت).

البوطي ،دمحم سعيد رمضان .فقو السيرة النبوية1( ،ج) .ط .25ج .1دمشق :دار الفكر1426 ،ه.

البيضاوؼ ،أبو سعيد ناصر الدين عبد هللا بن عمر الشيرازؼ .أنوار التنزيل وأسرار التأويل5( ،ج) .تحقيق :دمحم عبد الرحمن
المرعشمي .ط .1ج .4بيروت :دار إحياء التراث العربي1418 ،ه.

الترمذؼ ،أبو عيسى دمحم بن عيسى الضحاك .سنن الترمذؼ6( ،ج) .تحقيق :بشار عواد معروف( .د .ط) .ج .4بيروت :دار
الغرب اإلسالمي1998 ،م.

ابن تيمية ،أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم الحراني .مجموع الفتاوػ ،تحقيق :عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم( .د .ط).
ج .29المدينة المنورة :مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف1416 ،ه1995 /م.

الجرجاني ،عمي بن دمحم بن عمي الزين الشريف .التعريفات1( ،ج) .ط .1ج .1بيروت :دار الكتب العممية1403 ،ه1983/م.

جريشة ،عمي دمحم .المصمحة المرسمة محاولة لبسطيا ونظرة فييا1( ،ج) .ط :السنة العاشرة  -العدد الثالث ،المدينة المنورة:
الجامعة اإلسالمية1397 ،ه1977 /م.

جغيم ،نعمان .طرق الكشف عن مقاصد الشارع1( ،ج) .ط .1ج .1األردن :دار النفائس لمنشر والتوزيع1435 ،ه 2014 /م.

الجصاص ،أبو بكر أحمد بن عمي الرازؼ .شرح مختصر الطحاوؼ8( ،ج) .تحقيق :عصمت هللا عناية هللا دمحم ،وآخرين .ط.1
ج .6دار البشائر اإلسالمية ودار السراج1431 ،ه2010/م.
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الخادمي ،نور الدين بن مختار .عمم المقاصد الشرعية1( ،ج) .ط .1ج .1مكتبة العبيكان1421 ،ه2001 /م.

خالف ،عبد الوىاب .عمم أصول الفقو1( ،ج) .ط .8ج .1مكتبة الدعوة شباب األزىر( ،د .ت).

ابن الدىان ،أبو شجاع دمحم بن عمي بن شعيب .تقويم النظر5( ،ج) .تحقيق :صالح بن ناصر بن صالح الخزيم .ط .1ج.3
الرياض ،مكتبة الرشد1422 ،ه2001 /م.

الذىبي ،شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد .سير أعالم النبالء25( ،ج) .ط .3ج .10مؤسسة الرسالة1405 ،ه 1985 /م.

الرازؼ ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر .المحصول6( ،ج) .تحقيق :طو جابر فياض العمواني .ط .3ج .5مؤسسة الرسالة،
1418ه1997/م؟.

الراغب األصفياني ،أبو القاسم الحسين بن دمحم .المفردات في غريب القرآن ،ط .1ج .1تحقيق :صفوان عدنان الداودؼ.
دمشق/بيروت :دار القمم/الدار الشامية1412 ،ه.

الريسوني ،أحمد .نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي1( ،ج) .ط .2ج .1الدار العالمية لمكتاب اإلسالمي1412 ،ه1992/م.

ابن الزجاج ،أبو إسحاق إبراىيم بن سرؼ بن سيل .معاني القرآن واعرابو5( ،ج) .تحقيق :عبد الجميل عبده شمبي .ط .1ج.1
بيروت :عالم الكتب1408 ،ه1988/م.

الزحيمي ،دمحم مصطفى .الوجيز في أصول الفقو اإلسالمي2( ،ج) .ط .2ج .1دمشق :دار الخير لمنشر والطباعة والتوزيع،
1427ه.2006/

الزركمي ،خير الدين بن محمود بن دمحم .األعالم8( ،ج) .ط .15ج .6دار العمم لمماليين2002 ،م.

الزمخشرؼ ،أبو القاسم محمود بن عمر .الكشاف4( ،ج) .تحقيق :عبد الرزاق الميدؼ( .د .ط) .ج .1بيروت :دار إحياء التراث
العربي( ،د .ت).

الزيمعي ،عثمان بن عمي .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشمبي6( ،ج) .ط .1ج .3القاىرة :المطبعة الكبرػ األميرية،
بوالق1313 ،ه.

السجستاني ،أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق األزدؼ .سنن أبي داود7( ،ج) .تحقيق :شعيب األرنؤوط ودمحم كامل قره.
ط .1ج .7دار الرسالة العالمية1430 ،ه2009 /م.

السرخسي ،دمحم بن أحمد بن أبي سيل .المبسوط30( ،ج)( .د .ط) .ج .30دار المعرفة ،بيروت1414 ،ه1993/م.

السرطاوؼ ،محمود عمي .الضوابط المعيارية لصيغ االستثمار في المؤسسات المالية اإلسالمية .)1( ،ط .1ج .1عمان :دار
الفكر1436 ،ه 2015 /م.

السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .حقيقة السنة والبدعة األمر باالتباع والنيي عن اإلبتداع1( ،ج) .تحقيق :ذيب
بن مصرؼ بن ناصر القحطاني( .د .ط) .ج .1مطابع الرشيد1409 ،ه.

السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .ذيل طبقات الحفاظ لمذىبي1( ،ج) .تحقيق :زكريا عميرات( .د .ط) .ج .1دار
الكتب العممية( ،د .ت).

الشاطبي ،إبراىيم بن موسى بن دمحم المخمي الغرناطي .الموافقات7( ،ج) .تحقيق :أبو عبيدة مشيور بن حسن آل سممان .ط.1
ج .2دار ابن عفان1417 ،ه1997/م.

الشافعي ،أبو عبد هللا دمحم بن إدريس .األُم8( ،ج)( .د .ط) .ج .6بيروت :دار المعرفة1410 ،ه1990/م.
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الشربيني ،شمس الدين دمحم بن أحمد .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج6( ،ج) .ط .1ج .6دار الكتب العممية،
1415ه1994/م.

الشوكاني،دمحم بن عمي بن دمحم .فتح القدير5( ،ج)( .د .ط) .ج .3بيروت :دار الفكر( ،د .ت).

الشوكاني ،دمحم بن عمي بن دمحم .نيل األوطار8( ،ج) .ط .1ج .7مصر :الحديث1413 ،ه 1993 /م.

الشيباني ،أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل .المسند8( ،ج) .تحقيق :أحمد دمحم شاكر .ط .1ج .5القاىرة :دار الحديث،
1416ه1995 /م.

ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد هللا بندمحم بن إبراىيم .المسند2( ،ج) .تحقيق :عادل بن يوسف العزازؼ وأحمد بن فريد المزيدؼ .ط.1
ج .2الرياض :دار الوطن1997 ،م.

الشيرازؼ ،أبو إسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف .التبصرة في أصول الفقو1( ،ج) .تحقيق :دمحم حسن ىيتو .ط .1ج .1دمشق:
دار الفكر1403 ،ه.

الشيرازؼ ،أبو إسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف .الميذب في فقو اإلمام الشافعي3( ،ج) .دط .ج .3دار الكتب العممية( ،د .ت).
الصالبي ،عمي دمحم .الشيخ عز الدين بن عبد السالم1( ،ج)( .د .ط) ،ج( .1د .ن)( .د .ت).

الصالبي ،عمي دمحم .فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب2( ،ج)( .د .ط) .ج( .1د .ن)( .د .ت).

الطبرؼ ،أبو جعفر دمحم بن جرير .جامع البيان في تأويل القرآن24( ،ج) .تحقيق :أحمد دمحم شاكر .ط .1ج .4مؤسسة الرسالة،
1420ه2000/م.

الطحاوؼ ،أبو جعفر أحمد بن دمحم األزدؼ .شرح مشكل اآلثار16( ،ج) .تحقيق :شعيب األرنؤوط .ط .1ج .4مؤسسة الرسالة،
1415ه1994 /م.

ابن عابدين ،دمحم أمين بن عمر .حاشية ابن عابدين8( ،ج)( .د .ط) .ج .3بيروت :دار الفكر لمطباعة والنشر،
1421ه2000/م.

ابن عابدين ،دمحم أمين بن عمر .رد المحتار عمى الدر المختار6( ،ج) .ط .2ج .4بيروت :دار الفكر1412 ،ه1992/م.

ابن عاشور ،دمحم الطاىر بن دمحم .مقاصد الشريعة اإلسالمية3( ،ج) .تحقيق :دمحم الحبيب ابن الخوجة( .د .ط) .ج .3قطر :و ازرة
األوقاف والشؤون اإلسالمية1425 ،ه2004 /م.

العباد ،عبد المحسن .شرح سنن أبي داود29( ،ج)( .د .ط) .دن( .د .ن)( .د .ت).

ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا .الكافي في فقو أىنل المدينة2( ،ج) .تحقيق :دمحم أحيد ولدماديك الموريتاني .ط .2ج.2
الرياض :مكتبة الرياض الحديثة1400 ،ه1980/م.

ابن عبد السالم ،أبو دمحم عز الدين عبد العزيز ابن عبد السالم السممي الدمشقي .قواعد األحكام في مصالح األنام2( ،ج)( .د.
ط) .ج .2القاىرة :مكتبة الكميات األزىرية1414 ،ه1991/م.

ابن عثيمين ،دمحم بن صالح .الشرح الممتع عمى زاد المستقنع15( ،ج) .ط .1ج .15دار ابن الجوزؼ1422 ،ه.

ابن عرفة ،أبو عبد هللا دمحم بن دمحم الورغمي .المختصر الفقيي10( ،ج) .تحقيق :حافع عبد الرحمن دمحم خير .ط .1ج .3مؤسسة
خمف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية1435 ،ه 2014/م.

العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن عمي بن حجر .فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ13( ،ج)( .د .ط) .ج .10بيروت :دار المعرفة،
1379ه.
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ابن عطية ،عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز5( ،ج) .تحقيق :عبد السالم عبد
الشافي دمحم .ط .1ج .2لبنان :دار الكتب العممية1413 ،ه1993 /م.

العظيم أبادؼ ،أبو عبد الرحمن دمحم أشرف بن أمير .عون المعبود شرح سنن أبي داود14( ،ج) .ط .2ج .13بيروت :دار الكتب
العممية1415 ،ه.

عمر ،أحمد مختار عبد الحميد .معجم المغة العربية المعاصرة4( ،ج) .ط 2 .1ج .عالم الكتب1429 ،ه2008 /م.

الغروؼ ،دمحم .السالم في القرآن والحديث ،ط .1دار األضواء1411 ،ه.

ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازؼ .معجم مقاييس المغة6( ،ج) .تحقيق :عبد السالم دمحم ىارون( ،د.
ط)3 .ج .دار الفكر1399 ،ه1979 /م.

الفتوحي ،تقي الدين دمحم بن أحمد بن النجار .منتيى اإلرادات5( ،ج) .تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن التركي .ط .1ج .4مؤسسة
الرسالة1419 ،ه 1999/م.

الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد .معاني القرآن3( ،ج) .تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ،وآخرين .ط .1ج .1مصر :دار المصرية
لمتأليف والترجمة( ،د .ت).

ابن قدامة ،أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم المقدسي .الكافي في فقو اإلمام أحمد4( ،ج) .ط .1ج .2دار الكتب
العممية1414 ،ه1994/م.

ابن قدامة ،أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم المقدسي .المغني10( ،ج)( .د .ط) .ج .8مكتبة القاىرة( ،د .ت).

القرافي ،أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس .الفروق4( ،ج)( .د .ط) .ج .1عالم الكتب( ،د .ت).

القرافي ،أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس .نفائس األصول في شرح المحصول ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعمي
دمحم معوض .ط .1ج .9مكتبة نزارمصطفى الباز1416 ،ه1995 /م.

القرطبي ،أبو الوليد دمحم بن أحمد بن رشد الحفيد .بداية المجتيد ونياية المقتصد4( ،ج)( .د .ط) .ج .4القاىرة :دار الحديث،
1425ه2004/م.

القرطبي ،أبو الوليد دمحم بن أحمد .البيان والتحصيل20( ،ج) .تحقيق :دمحم حجي وآخرين .ط .2ج .17بيروت :دار الغرب
اإلسالمي1408 ،ه1988/م.

القرطبي ،أبو الوليد دمحم بن أحمد .المقدمات المميدات3( ،ج) .تحقيق :دمحم حجي .ط .2ج .2بيروت :دار الغرب اإلسالمي،
1408ه1988/م.

القزويني ،ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد .سنن ابن ماجة2( ،ج) .تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي( .د .ط) .ج .2دار إحياء
الكتب العربية ،فيصل عيسى البابي الحمبي( ،د .ت).

القمموني ،دمحم رشيد بن عمي رضا .تفسير المنار12( ،ج)( .د .ط) .ج .4الييئة المصرية العامة لمكتاب1990 ،م.

ابن القيم ،دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية .إعالم الموقعين عن رب العالمين4( ،ج) .ت :دمحم عبد السالم إبراىيم .ط.1
ج .1بيروت :دار الكتب العممية1411 ،ه1911/م.

الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع7( ،ج) .ط .2ج .5دار الكتب العممية،
1406ه1986/م.
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ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير .السيرة النبوية ،تحقيق :مصطفى عبد الواحد( ،د .ط) .ج .2بيروت :دار
المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع1395 ،ه1976 /م.

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير .تفسير القرآن العظيم8( ،ج) .تحقيق :دمحم حسين شمس الدين .ط .1ج.6
بيروت :دار الكتب العممية ،منشورات دمحم عمي بيضون1419 ،ه.

الكشناوؼ ،أبو بكر بن حسن بن عبد هللا .أسيل المدارك شرح إرشاد السالك3( ،ج) .ط .2ج .1بيروت :دار الفكر( ،د .ت).

الشين ،موسى شاىين .فتح المنعم شرح صحيح مسمم10( ،ج) .ط .1ج .1دار الشروق1423 ،ه2002/م.

الماوردؼ ،أبو الحسن عمي بن دمحم .الحاوؼ الكبير19( ،ج) .تحقيق :عمي دمحم معوض وعادل أحمد عبد الموجود .ط .1ج.12
بيروت ،دار الكتب العممية1419 ،ه1999/م.

المبارك فورػ ،أبو العال دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحيم .تحفة األحوذؼ بشرح جامع الترمذؼ10( ،ج)( .د .ط) .ج .7بيروت:
دار الكتب العممية( ،د .ت).

المبارك فورؼ ،صفي الرحمن .الرحيق المختوم1( ،ج) .ط .1ج .1بيروت :دار اليالل( ،د .ط).

مجمع المغة العربية .معجم مصطمحات الفقو اإلسالمي وأصولو ،ط .1القاىرة :دار األىرام  6أوكتوبر التجارية1435 ،ه2014/م.
مخموف ،حسنين دمحم .كممات القرآن تفسير وبيان ،ط .1ىيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية1995 ،م.

مرتضى الزبيدؼ ،أبو الفيض دمحم بن دمحم بن رزاق الحسيني .تاج العروس ،تحقيق :مجموعة من المحققين( .د .ط)32 .ج .دار
اليداية( ،د .ت).

المرداوؼ ،أبو الحسن عالء الدين عمي بن سميمان .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف12( ،ج) .ط .2ج .9دار إحياء
التراث العربي( ،د .ت).

ابن منظور ،أبو الفضل دمحم بن مكرم بن عمي .لسان العرب15( ،ج) .ط .3ج .12بيروت :دار صادر1414 ،ه.

ابن نجيم ،سراج الدين عمر بن إبراىيم .النير الفائق شرح كنز الدقائق3( ،ج) .تحقيق :أحمد عزو عناية .ط .1ج .2دار الكتب
العممية1422 ،ه2002/م.

النووؼ ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف .المجموع شرح الميذب ،ط كاممة معيا تكممة السبكي والمطيرؼ .ج( .18د .ت).

النووؼ ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف .المنياج شرح صحيح مسمم18( ،ج) .ط .2ج .2بيروت :دار إحياء التراث
العربي1392 ،ه.

النيسابورؼ ،أبو الحسن مسمم بن الحجاج .صحيح مسمم5( ،ج) .تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي( .د .ط) .ج .1بيروت :دار إحياء
التراث العربي( ،د .ت).

ابن ىشام ،أبو دمحم جمال الدين عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميرؼ .السيرة النبوية2( ،ج) .تحقيق :مصطفى السقا وابراىيم

األبيارؼ وعبد الحفيع الشمبي .ط .2ج .2مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالًده بمصر1375 ،ه/
1955م.

اليوبي ،دمحم سعد بن أحمد بن مسعود .مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية1( ،ج) .ط .1ج .1الرياض :دار
اليجرة لمنشر والتوزيع1418 ،ه1998/م.
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