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Abstract: This paper discusses the principles of Islamic Sharia by analyzing the
verses of the Qur'an, hadith, and some explanations of the scholars of fiqh. The
principles of Islamic Sharia include justice, freedom, shura, humanely, fraternity and
solidarity. Islamic civilization built on these principles has existed for several
centuries ago in Asia, Africa, and Europe and it contributes greatly to humans and
humanity in the form of prosperity, happiness, security, and prosperity to all
mankind.
Abstrak : Tulisan ini membahas tentang prinsip-prinsip syariah Islam berdasarkan
al-Qur’an al-Karim dan Sunnah Nabi Muhammad saw. dengan berusaha mengulas
dan menganalisis prinsip-prinsip tersebut dengan dukungan ayat dan hadis Nabi saw.
dan beberapa ulasan ulama yang berkompeten dalam masalah ini. Peradaban Islam yang dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip syariat Islam yang adil, bebas, syura,
prikemanusiaan, persaudaraan, solodaritas - yang eksis selama beberapa abad lalu di
Asia, Afrika, dan Eropa, mampu memberikan sumbangsih yang sangat agung kepada
manusia dan kemanusiaan berupa kemakmuran, kebahagiaan, keamanan, dan
kesejahteraan kepada ummat manusia.
Kata Kunci: Prinsip, Hukum Islam, al-Qur’an, as-Sunnah

مقدمة
كل إنسان يف هذه احلياة يهدف إىل حتقيق

 مبعىن أن اتشاف املنهج، والفوضى والضعف أو الضياع
والعقيدة الصحيحة هو الذي حيقق له بناء احلضار

 هلذا يبحث جادا يف الكشف عن، خريه وسعادته
 ألنه، منهج أو شريعة حتقق له هذه الغاية السامية
يعاقد يقينا أن معرفة املنهج والتباعه مها اللذان حيققان

. اخلرية اليت تعود على اإلنسانية بالسعادة والسالم
ر
يبقى اإلنسان باحثا عن الوسائل املؤدية إىل
 ال سيما وأن البشرية قد شهدت، اإلصالح والتغيري

 وحيررانه من اجلهل والفقر، له وجوده الذايت يف املعرفة

احلضارة اإلنسانية اليت أتى هبا اإلنسان وملست منهج
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قيم اإلميان فهي شريعة وضعية ال ضابط ألحكامها
وأهدافها  ،بينما نالحظ أن الشريعة اإلسالمية يف مجيع

الشريعة اإلسالمية اليت جعلت املسلم ن يف فرر
اإلسالم وضحاه يبتدئون قيادة ركب اإلنسانية على

أحكامها تتفق مع ما تقتضيه أهداف اإلميان وأبعاده .
فاملؤمن يدرك أنه حماسب على أعماله وتصرفاته  ،فمن
البدهي أن تكون الشريعة الرائدة له والضابطة لسلوكه .
من هذا تستقر أمور الناس وحتكمها الشريعة تبعا

مدى بضعة قرون  ،حبيث توجهت احلضارة يف عهدهم
حنو األمن والرفاهية اللذين حققا للشعوب السعادة
واالاستقرار .
إن الشريعة اإلسالمية مبزاياها وخصائصها

ملقتضيات هذا اإلميان  .وهبذا يكون اإلنسان يف أمن
وأمان واطمئنان وضمان من اهلل  ،قال اهلل تعاىل < :
َّ ِ
ِ َّ ِ
ب ُك َّل َخ َّو ٍان
ين َآمنُوا إِ َّن اللَّهَ َال ُِحي ُّ
إ َّن الل َه يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
َك ُفوٍر>  .هذا  ،كما أن اإلميان عامة يدعو إىل نصرة

وأركاهنل تكرس مبادئ إنسانية تدعو إليها وهي واجبة
االتباع ألهنا ثابتة ال يعرتيها التبديل أو التحويل وأم
هذه املبادئ هي :
 .1اعتماد الشريعة على اإلميان باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقضاء  .هذا
اإلميان هو الرائد يف التطبيق يف التعامل واالنصياع إىل
أحكامه حبيث يضحى هذا اإلميان هو مصدر اخلري

ص ُرهُ
صَر َّن اللَّهُ َم ْن يَْن ُ
اهلل  ،قال اهلل تعاىل َ ... < :ولَيَ ْن ُ
ي َع ِز ٌيز >
إِ َّن اللَّهَ لََق ِو ٌّ
وه ُك ْم قِبَ َل
س الِْ َِّب أَ ْن تُ َولُّوا ُو ُج َ
وقال اهلل تعاىل  < :لَْي َ
الْ َم ْش ِرِق َوالْ َم ْغ ِر ِب َولَ ِك َّن الِْ َِّب َم ْن َآم َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر
والْم َالئِ َك ِة والْ ِكتَ ِ
 ن  . >...وهكذا جند أن
اب َوالنَّبِيِّ َ
َ
َ َ
اإلميان له أثرة البعيد يف سلوك اإلنسان يف معاملته

وضبط السلوك  ،إذ من مقتضاه الرجوع يف كل شيئ
إىل ما يرضى اهلل سبحانه وتعاىل فعبادته واللروء إليه
وتقديسه واالستعانة به والدعاء إليه واالعتزار به من

وتصرفاته وأفعاله  ،فمن مل يؤمن باهلل فال ضابط
لسلوكه .
 .2ربط العبادة على اختالف أنواعها
بالتعامل إذ العبادة هلا أثرها البعيد على سلوك اإلنسان

مقتضيات اإلميان باهلل  .قال اهلل تعاىل :
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم يَ ُقولُو َن َآمنَّا بِِه ُكلٌّ ِم ْن ِعْن ِد
< َ ...و َّ
ربِّنَا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْب ِ
اب > .
َ
َ ََ َ ُ
هذا اإلميان أصل للهداية وللسلوك املستقيم وقبول ما

 ،فهي أداة تطهريه وصقله وردعه وإبعاده عن الفحشاء
الص َال َة تَْن َهى َع ِن
واملنكر  ،قل اهلل تعاىل  ... < :إِ َّن َّ
الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر . > ...

تقره الشريعة برضاء واطمئنان  .قال اهلل تعاىل :
صم بِاللَّ ِه فَ َق ْد ه ِدي إِ َىل ِصر ٍ
ِ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم
< َ ...وَم ْن يَ ْعتَ ْ
ُ َ
َ
> .

وكذلك الزكاة ففيها معىن املعونة للمرتمع ،
فالعبادات عامة إذا هي صلة ب ن العبد وربه وتدعوا إىل
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحسن التعامل بإقامة
شرع اهلل .

هذا اإلميان إذن يقود اإلنسان حنو طريق احلق
الذي ارتضاه اهلل لعباده يف شريعته لتحقيق سعادهتم ،
إذ الشريعة نزال مبالئكته عل أنبيائه بالكتب السماوية ،
واليت هي الرسالة لكل نيب  .أما الشريعة اليت ال تعتمد
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 .4اجلهاد يف سبيل اهلل  .هذا املبدأ
أوجبته الشريعة اإلسالمية لشحن قوى املسلم ن

وال شك فهي تدعو للتقوى والصالح وهي
يف يف حد ذاهتا هتدف إىل حتقيق مقاصد الشريعة من

املعتدين ونشر الدين
اهلل تعاىل َ < :وأ َِع ُّدوا
ِرب ِ
اخلَْي ِل تُ ْرِهبُو َن بِِه
اط ْ
َ

فالقوة واالستعداد مها الطريق الوحيد لضمان
السلم ودفع االعتداء ولتحقيق العز والسعادة يف الدنيا
واآلخرة  ،قال اهلل تعاىل خاصا على القتال وهو فريضة

جلب املنافع ودفع املفاسد واملظامل عن الناس  ،قال اهلل
َّ ِ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
الص َال َة
ض أَقَ ُاموا َّ
ين إِ ْن َم َّكن ُ
تعاىل  < :الذ َ
الزَكا َة وأَمروا بِالْمعر ِ
َوآتَ ُوا َّ
وف َونَ َه ْوا َع ِن الْ ُمْن َك ِر َولِلَّ ِه
َ َُ َ ُْ
َعاقِبَةُ ْاألُُموِر > .
يقوم سلوك
 .3تقرير احملاسبة يف اآلخرة ر
الفرد يف الدنيا طاملا أن مؤمن هبا  ،وهذا ما يدعو إىل
احرتام العقود والعهود .

حمكمة من فرائض الشرع :
ِ
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن
ب َعلَْي ُك ُم الْ ِقتَ ُ
< ُكت َ
تَكَْرُهوا َشْيئًا َوُه َو َخْي ٌر لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُِحتبُّوا َشْيئًا َوُه َو
َشٌّر لَ ُك ْم َواللَّهُ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن>  .وقال آمرا

ويف هذا مصلحة اجملتمع فضال عن أن الشريعة
بأسسها ومبادئها تكرس مفهوم احرتام احلق مبا يوافق
مقتضاها حبيث تقيم التوازن يف احلقوق على أساس
حتقيق التكافل االجتماعي مبعىن أن حق الفرد ليس

واالستعداد دائما لرد غائلة
اإلسالمي يف كل مكان  ،قال
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوٍة َوِم ْن
َهلُ ْم َما ْ
َع ُد َّو اللَّ ِه َو َع ُد َّوُك ْم . >...

بالقتال أيضا وحمددا مقام اجملاهدين يف سبيل اهلل :
ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ
احلَيَا َة الدُّنْيَا
ين يَ ْش ُرو َن ْ
< فَ ْليُ َقات ْل يف َسب ِيل الله الذ َ
بِ ْاآل ِخَرةِ > .

هذه الشريعة الغراء إذن حتدد مركز الذين
يقاتلون يف سبيل اهلل كما حتدد هلم جزاءهم يوم القيامة
 ،أضف إىل ذلك أهنا تتناول أصول القتال  ،قال اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
تعاىل َ < :وَم ْن يُ َقات ْل ِيف َسب ِيل اللَّه فَيُ ْقتَ ْل أ َْو يَ ْغل ْ
ِ
فَسو َ ِ ِ
يما>  .وقال تعاىل < :إِ َّن
ف نُ ْؤتيه أ ْ
َْ
َجًرا َعظ ً
اللَّه ُِحي ُّ َّ ِ
ِِ
ِ
صفًّا َكأَن َُّه ْم بُْن يَا ٌن
َ
ين يُ َقاتلُو َن ِيف َسبِيله َ
ب الذ َ
وص> .
ص ٌ
َم ْر ُ
فمبدأ اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل أمر أساسي
الستمرار شرعة اهلل وحتقيق مبادئها وللذوذ عنها ضد
كل معتد أثيم  ،فضال عن أن اجلهاد فيه محاية
للمستضعف ن من الرجال والنساء والولدان .

مطلقا تبعا للمذهب الفردي يف القوان ن الوضعية  ،أي
أن مبدأ سلطان اإلرادة ليس هو األصل يف احرتام
العقود ونفاذها يف الشرية اإلسالمية بل مبدأ مشروعية
العقد مبا ال يتناىف مع املصلحة العامة إذ السلط القائم
يف مبدأ سلطان اإلرادة غري وارد  ،ألن التحكم مرفوض
شرعا وعقال  ،فوفاء العهود والقيام على امليثاق مبا
شرعه اهلل وما أمر اهلل به  ،وهو املطلوب لضمان
السعادة  .وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك بقوله ...< :
ِ َّ ِ
َِّ
ين يُوفُو َن بِ َع ْه ِد اللَّ ِه َوَال
إَّنَا يَتَ َذ َّك ُر أُولُو ْاألَلْبَاب  .الذ َ
اق  .والَّ ِذين ي ِ
ِ
صلُو َن َما أ ََمَر اللَّهُ بِِه أَ ْن
يَْن ُق ُ
ضو َن الْميثَ َ َ َ َ
َّ ِ
يوصل وََيْ َشو َن ربَّهم وََيَافُو َن سوء ِْ ِ
ين
ُ ََ َ ْ َ ُْ َ
احل َساب َ .والذ َ
ُ َ
الص َال َة َوأَنْ َف ُقوا ِِمَّا
صبَ ُروا ابْتِغَاءَ َو ْج ِه َرِّهبِ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
َ
ك
اه ْم ِسًّرا َو َع َالنِيَةً َويَ ْد َرءُو َن بِ ْ
احلَ َسنَ ِة َّ
السيِّئَةَ أُولَئِ َ
َرَزقْ نَ ُ
َهلُ ْم ُع ْق ََب الدَّا ِر> .
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ِ
ِ ٍ
يل َو ْاآل ِخَرةُ َخْي ٌر لِ َم ِن اتَّ َقى َوَال
قَريب قُ ْل َمتَاعُ الدُّنْيَا قَل ٌ
ِ
ت َولَ ْو ُكْنتُ ْم
تُظْلَ ُمو َن فَت ًيال  .أَيْنَ َما تَ ُكونُوا يُ ْد ِرْك ُك ُم الْ َم ْو ُ
وج م َشيَّ َد ٍة وإِ ْن تُ ِ
صْب ُه ْم َح َسنَةٌ يَ ُقولُوا َه ِذ ِه ِم ْن ِعْن ِد
ِيف بُُر ٍ ُ
َ
اللَّ ِه وإِ ْن تُ ِ
صْب ُه ْم َسيِّئَةٌ يَ ُقولُوا َه ِذ ِه ِم ْن ِعْن ِد َك قُ ْل ُك ٌّل ِم ْن
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ادو َن يَ ْف َق ُهو َن
عْند اللَّه فَ َم ِال َه ُؤَالء الْ َق ْوم َال يَ َك ُ
َح ِديثًا> .
هذا  ،وإن الشريعة إذن هي فرضت اجلهاد
والقتال يف سبيل اهلل  ،فقد وضعت قواعد له  ،فليست
الغاية من احلرب هي احلرب  ،هلذا فهي ال تقر باملغاالة
يف القتال بقصد القتال  ،إَّنا شرعت القتال إلقامة شرع
اهلل ونشر الدين اإلسالمي  ،وتعميم اخلري والسعادة
للناس  ،وإقامة شعائر من صالة وزكاة وأمر باملعروف ،
اجنَ ْح َهلَا َوتَ َوَّك ْل
قال اهلل تعاىل َ < :وإِ ْن َجنَ ُحوا لِ َّ
لس ْل ِم فَ ْ
الس ِم ِ
ِِ
يم>
َعلَى اللَّه إنَّهُ ُه َو َّ ُ
يع الْ َعل ُ
وقال تعال يف معرض االحرتاز من اخليانة وذمها :
< َوإَِّما ََتَافَ َّن ِم ْن قَ ْوٍم ِخيَانَةً فَانْبِ ْذ إِلَْي ِه ْم َعلَى َس َو ٍاء إِ َّن
ب ْ ِِ
 ن> .
اللَّهَ َال ُِحي ُّ
اخلَائن َ
أما يف نطاق السلوك يف أخالقية احلرب  ،فقد
وضعت الشريعة هلل أسسا وهي ِما أوصى هبا رسول
اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – مث خلفاؤه وقوادهم من
بعدهم عند فتحهم البالد ونشر الدعو اإلسالمية  ،إذ
أوصوا حاض ن على الرمحة  ،وحسن التعامل  ،والرفق
بالناس ليتحلوا بأخالق الفروسية  .هذه الوصية وثيقة
تارخية مشرفة أمر هبا أبو بكر – رضي اهلل عنه –
قائده يزيد بن أيب سفيان عندما وجهه لفتح بالد شام
قائال ( :ال تغدروا  ،وال تغلوا  ،ومتثلوا  ،وال تقتلوا امرأة
وال طفال وال شيخا كبريا  ،وال تقطعوا شررة مثمرة ،

فالقتال إذن يف سبيل اهلل إَّنا هم من
مقتضيات اإلميان  ،أما أعداء اهلل فإَّنا يقاتلون يف سبيل
الطاغوت  .قال تعاىل  ...< :فَ َقاتِلُوا أَولِياء الشَّيطَ ِ
ان
َْ َ ْ
إِ َّن َكي َد الشَّيطَ ِ
ضعِي ًفا> .
ان َكا َن َ
ْ ْ
وحيض اهلل تعاىل على القتال ويثري العواطف
النبيلة حلماية أهل الوطن واملستضعف ن من الرجال
والنساء والولدان فيقول َ < :وَما لَ ُك ْم َال تُ َقاتِلُو َن ِيف
سبِ ِيل اللَّ ِه والْمست ِ
 ن ِمن ِّ ِ
ِّس ِاء َوالْ ِولْ َد ِان
َ ُ َْ ْ
َ
ض َعف َ َ
الر َجال َوالن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َخ ِر ْجنَا م ْن َهذه الْ َق ْريَة الظَّامل أ َْهلُ َها
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا أ ْ
الذ َ
واجعل لَنا ِمن لَدنْ ِ
ك
اج َع ْل لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َ َْ ْ َ ْ ُ َ
ك َوليًّا َو ْ
نَ ِ
ص ًريا> .
فالشريعة إذن يف نطاق احلرب مل ترتكها دون
هدف أو تنظيم  ،بل حددت هلا أوهلا وحمرضاهتا
وفلسفتها  .فقد ب ن اهلل يف هذه الشريعة أن القتال أمر
مبتوت فيه مكتوب على عباده  ،وأنه هدف شريف
ومرتبة عالية  .وإذا كان املوت ال بد منه وأن حاصل ال
حمالة  ،فالتسابق إليه يف سبيل اهلل مقصد عظيم ،
واملوت يف هذه السبيل حياة عالية مقدسة .
فال جمال إذن للخوف واجلنب  ،ال بد من
التسابق لالستشهاد يف سبيل اهلل  ،قال اهلل تعاىل :
ِ
نب الَّ ِذ ِ
ين قُتلُوا ِيف َسبِ ِيل اللَّه أ َْم َواتًا بَ ْل أ ْ
َحيَاءٌ
< َوَال َْحت َس َ َّ َ
ِعْن َد َرِّهبِ ْم يُْرَزقُو َن > .
وعلى هذا فال مناص من لقتال  ،قال اهلل
تعاىل  < :أَ َمل تَر إِ َىل الَّ ِذ ِ
يل َهلُ ْم ُك ُّفوا أَيْ ِديَ ُك ْم
َ
ْ َ
ين ق َ
ِ
ِ
الص َال َة َوآتُوا َّ
ال إِ َذا
ب َعلَْي ِه ُم الْ ِقتَ ُ
يموا َّ
َوأَق ُ
الزَكا َة فَلَ َّما ُكت َ
فَ ِر ِ
َش َّد َخ ْشيَةً
َّاس َك َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه أ َْو أ َ
ٌ
يق مْن ُه ْم ََيْ َش ْو َن الن َ
ِ
ِ
ال لَوَال أ َّ ِ
َج ٍل
َوقَالُوا َربَّنَا ملَ َكتَْب َ
َخ ْرتَنَا إ َىل أ َ
ت َعلَْي نَا الْقتَ َ ْ
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َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم >  .وقال تعاىل معلنا
معيار احلصول على رضاء اهلل بالتقوى :
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم
<يَا أَيُّ َها الن ُ
ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِه أَتْ َقا ُك ْم إِ َّن
ِ
يم َخبِريٌ> .
اللَّهَ َعل ٌ
هذا املبأ الذي أقامته الشريعة اإلسالمية يف

 ،وال جتهزوا على جريح  ،وستمرون على أقوام ترهبوا يف
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ) .
تلك أخالقية احملارب ن املسلم ن يف حروهبم اليت
ال تضاهيها أخالقية أي أمة من األمم .

املساواة  .إَّنا أقامته على نظرة إنسانية مِبأة من كل
عصبية حىت العصبية الدينية فهي غري مقبولة  .فاملساواة
يف التعامل مشلت حىت املشرك ن  ،إذ صانت أمواهلم

املساواة مبدأ من مبادئ الشريعة اإلسالمية
وهي مبدأ عام وثابت يقتضي عدم التفريق ب ن الشعوب
يف العرق أو اجلنس أو العنصر أو اللون  .إنه مبدأ يدعو

وأعراضهم  ،فقد منحت الشرية اإلسالمية حقوقا
مساوية حلقوق املؤمن ن يف الدماء  ،ما دام بينهم وب ن
املسلم ن ميثاق  ،قال اهلل تعاىل َ ... < :وَم ْن قَتَ َل
ُم ْؤِمنًا َخطَأً فَتَ ْح ِر ُير َرقَبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة َوِديَةٌ ُم َسلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِه إَِّال
ص َّدقُوا فَِإ ْن َكا َن ِم ْن قَ ْوٍم َع ُد ٍّو لَ ُك ْم َوُه َو ُم ْؤِم ٌن
أَ ْن يَ َّ
فَتَ ْح ِر ُير َرقَبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة َوإِ ْن َكا َن ِم ْن قَ ْوٍم بَْي نَ ُك ْم َوبَْي نَ ُه ْم
اق فَ ِديَةٌ ُم َسلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِه َوَْحت ِر ُير َرقَبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة ...
ِميثَ ٌ
> .
وهكذا جند أن مبدأ املساواة قائم  ،إذ أن
كفارة القتيل الذين بينهم وب ن املسلم ن ميثاق هي
نفس كفارة املؤمن سواء بسواء  .فاملسألة إذن واحدة

إىل وحدة اجلنس البشري  ،واملساواة بينهم يف التعامل
يف احلياة  ،يف احلقوق والواجبات  ،ويف املمات واملصري
 ،ال فضل ألحد على اآلخر إال بالعمل الصاحل
والتقوى  .ومببدأ املساواة هكذا  ،قضت الشريعة

تقوم على مبدأ واحد وهو تعويض الضرر الناجم عن
القتل اخلطأ  .كما أن الشريعة أقرت املساواة يف
التعويض العيين اجلسدي عن عقوبة القتل  ،تعطيل
العضو  ،إذ اعتِبت اجلزاء من جنس العمل  ،فالنفس
بالنفس ال فرق ب ن سيد وعبد  ،أو حاكم وحمكوم ،
ِ ِ
َّ
س
قال اهلل تعاىل َ < :وَكتَْب نَا َعلَْيه ْم ف َيها أَن النَّ ْف َ
ف بِ ْاألَنْ ِ
 ن بِالْ َع ْ ِ
بِالنَّ ْف ِ
ف َو ْاألُذُ َن بِ ْاألُذُ ِن
 ن َو ْاألَنْ َ
س َوالْ َع ْ َ

وال تعقروا بعريا وال شاة وال بقرة  ،إال ملأكلة وال تغدروا
إذا عاهدمت  ،وال تنقضوا إذا صاحلتم  ،وال تتبعوا مدبرا

اإلسالمية على القوارق الطبقية وعلى الطائفية أو القبيلة
 ،وكرست املساواة ب ن الناس طاملا أهنم متساوون يف
خلقهم ونشأهتم وهم عبيد اهلل آتون إليه وحماسبون لديه
يوم البعث  ،قال اهلل تعاىل  < :إِ ْن ُك ُّل َم ْن ِيف
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
الر ْمحَ ِن َعْب ًدا ( ) لََق ْد
ض إَِّال ِآيت َّ
َّ َ َ
َّه ْم َعدًّا ( ) َوُكلُّ ُه ْم آتِ ِيه يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
اه ْم َو َعد ُ
صُ
أْ
َح َ
فَ ْرًدا> .
هذه املساواة يف اخللق والنشأة تقتضي املساواة
يف احملاسبة أيضا  ،إذ كل كل حسب عمله  ،وال فضل
ألحد على اآلخر إال بتقواه  ،قال اهلل تعاىل حمققا مبدأ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي
املساواة يف اخللق  < :يَا أَيُّ َها الن ُ
س وِ
ِ
ث
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
ِمْن ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِه
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هذا والشريعة قد حضت على املساواة يف
احلقوق والواجبات ب ن الرجال والنساء  ،قال اهلل تعاىل
َ ... < :هل َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن بِالْمعر ِ
وف . >...
َْ
َ ُْ
ُ ُ
هذه املساواة عامة قائمة إال ما ورد يف املرياث
حلكمة ؛ ومع ذلك فإن املساواة تبقى قائمة يف مجيع
أنواع اجلنس البشري من بين آدم  ،من ذكور وإناث ،

اجلر ِ
َّق بِِه فَ ُه َو
صد َ
بِ ِّ
ص ٌ
اص فَ َم ْن تَ َ
وح ق َ
الس ِّن َو ُُْ َ
ك ُه ُم
لَهُ َوَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل اللَّهُ فَأُولَئِ َ

الس َّن
َو ِّ
َّارةٌ
َكف َ
الظَّالِ ُمو َن >

واختالف ألوان وأعراق أو طبقة أو ثروة أو ثقافة .
 .أقامت الشريعة مبدأ
 .5احلرية
اجلرية يف نطاق املنهاج اإلهلي ويف حدود شرعته من

وكذلك ساوت الشريعة اإلسالمية يف التعامل والثواب
بفعل اخلري لبمرأة مع الرجل فقال تعاىل َ < :م ْن َع ِم َل
صِ
احلًا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَا ًة طَيِّبَةً
َ
َح َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن> .
َجَرُه ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
َولَنَ ْر ِزيَن ُ
وقال تعاىل  < :ومن ي عمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ات ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو
الص َ
ََ ْ َْ َ ْ َ
اجلَنَّةَ َوَال يُظْلَ ُمو َن
ك يَ ْد ُخلُو َن ْ
أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
نَِق ًريا>  .وقال اهلل تعاىل معلنا عهده ووعده < :
ِ
يع َع َم َل َع ِام ٍل ِمْن ُك ْم ِم ْن
اب َهلُ ْم َربُّ ُه ْم أ ِّ
فَ ْ
استَ َر َ
َِّن َال أُض ُ
ض ُك ْم ِم ْن بَ ْع ٍ
ض> .
ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى بَ ْع ُ
وكذلك سوت الشريعة اإلسالمية ب ن املرأة

أو تصرف ال يضر باآلخرين  ،فإذا كانت حرية
اإلنسان هبذا التعريف مطلقة  ،فهي مقيدة بقيد عدم
اإلضرار بأحد .
فهي تقف عند حدود حرية اآلخرين  .هذا

والرجل يف أهلية التصرف والتملك واالكتساب  ،قال
ص ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِّس ِاء
اهلل تعاىل  < :ل ِّلر َجال نَ ٌ
يب ِمَّا ا ْكتَ َسبُوا َوللن َ
ص ِ
ِ
نب> .
يب ِمَّا ا ْكتَ َس ْ َ
نَ ٌ
أما من ناحية املرياث فقد آثرت الشريعة

التنظيم ملفهوم احلرية يقضي على الفوضى  ،إذ ال حرية
مع الفوضى  ،إىل جانب هذا القيد  ،هناك قيد
املصلحة العامة  ،إذ الشريعة يف حد ذاهتا حتض على

الرجال على املرأة بضعف نصيبها  ،ولعل مرد ذلك
حكمة أرادها اهلل تعاىل  ،وال سيما أن الرجال قوامون
ِ ِ ِ
يب ِِمَّا تَ َرَك
على النساء  ،قال تعاىل  < :ل ِّلر َجال نَص ٌ
الْوالِ َد ِان و ْاألَقْ ربو َن ولِلن ِ ِ
يب ِِمَّا تَ َرَك الْ َوالِ َد ِان
ِّساء نَص ٌ
َ
َ َُ َ َ
ِ
ِ
ِ
وضا> .
َو ْاألَقْ َربُو َن ِمَّا قَ َّل مْنهُ أ َْو َكثَُر نَصيبًا َم ْف ُر ً

خالل أسسها وأصوهلا  ،مبعىن أن اإلميان باهلل وشريعته
منوط مبشيئة اإلنسان احلرة وهدي اهلل تعاىل  ،أي حرية
االعتقاد  ،وهي من أمسى احلريات فهي مع ذلك منوط
باختيار املرء  ،ألن الشريعة نفسها ترفض اإلميان عن
ِ
ِ
ِل
طريق اإلكراه تبعا لقوله تعاىل  < :لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
ِدي ِن> وقال تعاىل َ< :ال إِ ْكَر َاه ِيف الدِّي ِن> .
هذه احلرية مبفهومها هي ِمارسة املرء أي عمل

حتقيق أهداف املصلحة العامة  ،وهي املصلحة
االجتماعية .
وملا كانت الشريعة يف مقاصدها حتقيق هذا
اهلدف  ،هلذا كانت هي اليت حتدد حرية الفرد تبعا

.
وقال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم َ < : -م ْن
قَتَ َل َعْب َدهُ قَتَ ْلنَاهُ َوَم ْن َج َد َعهُ َج َد ْعنَاهُ َوَم ْن أ ْ
صا َعْب َدهُ
َخ َ
صْي نَاهُ> .
أْ
َخ َ
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إذ كل التكاليف إذا أديت كانت محاية حلقوق
الغري  ،مبعىن أنه بالتكليف تصان حقوق الناس  .وهلذا

ألصوهلا  ،فاحلرية وإن كانت قائمة  ،بيد أهنا بالطاعة
هلل ولرسوله  ،وألوِل األمر  ،فحرية االعرتاض على

إلغنه ال ميكن إطالق احلق أو احلرية  ،إذ يف إطالقها
تضارب مع التكليف  ،فاإلنسان حر يف حياته  .وهذه
احلياة من حقه  ،ولكنه يف الوقت ذاته عليه تكليف
وهو واجبه أن حييا لتحقيق العبودية  ،لقوله تعاىل < :
وما خلَ ْقت ِْ
اإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون> .
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
كما أن هذا الواجب متصل به حق اجملتمع
اإلنساِّن يف كل فرد لعمارة الدنيا على مقتضى الشريعة

أحكام اهلل ورسوله غري واردة مطلقا  ،بينمن هي واردة
على أوِل األمر إذا أمر أحدهم مبا َيالف شرع اهلل  ،أو
مبا مبا ال يوجد فيه نص ملزم  ،هلذا جاء القرآن حمددا
املعيار للحرية الشخصية  ،وخاصة فيما يتعلق حبرية
ٍ
الرأي  .قال اهلل تعاىل  < :فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَ ُرُّدوهُ
ِ ِ
الرس ِ
ول> .
إ َىل اللَّه َو َّ ُ
أي أن القرآن طلب رد اخلالف الستخالص

 ،وعلى هذا ال ميلك اإلنسان أن يتصرف يف حياته
على إطالقها ألهنا مقيدة بالتكليف الذي هو محاية
حلقوق الغري  .وهو اجملتمع وبالتاِل يف هذا املثال الميلك
املرء أن ينتحر مبقولة أنه حر يف حياته  ،وأن حياته من

احلكم الصحيح إىل اهلل ورسوله  .فحرية اإلرادة إذن
والتعبري عنها حق لكل إنسان يستطيع مباشرهتا عقال ،
حىت فيما يتعلق مبنكري دعوة احلق  ،إذ هلم حريتهم يف
تفكريهم يتحملون نتائرها يوم القيامة ويعاقبون على

حقه .
 .6الطاعة  .الطاعة مبدأ من مبادئ
الشريعة اإلسالمية اليت أمرت بتطبيقه وفرضته على
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا أَطيعُوا اللَّهَ
املؤمن ن  ،قال تعاىل < :يَا أَيُّ َها الذ َ
وأ ِ
ول َوأ ِ
ُوِل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم> .
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
َ
هذه الطاعة تشمل إطاعة ما أمر به اهلل وهنى عنه يف
الشريعة  ،كما تشمل إطاعة رسول اهلل مبا أنزل عليه

نتائج خطئهم وكفرهم  .قال اهلل تعاىل  < :فَ َذ ْرُه ْم
ِ ِِ
ص َع ُقو َن  .يَ ْوَم َال يُ ْغ ِين
َح َّىت يَُالقُوا يَ ْوَم ُه ُم الَّذي فيه يُ ْ
ص ُرو َن>
َعْن ُه ْم َكْي ُد ُه ْم َشْيئًا َوَال ُه ْم يُْن َ
على أن احلرية مع ذلك هلا قوانينها فال يسوغ أن
تتعدى األخالقيات العامة  ،واحلياء العام مبقولة
احرتامها  ،إذ البد أن تكون احلرية ِما ال تتنايف مع
القواعد العامة الضابطة واملانعة من اخلوروج عن

أي مبا أويت به من عند اهلل بقوله تعاىل َ < :وَما آتَا ُك ُم
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانْتَ ُهوا> .
الر ُس ُ
َّ
فاألمر باالنتهاء أو بالقيام بعمل  ،إَّنا يقتضي

املضمون اإلنساِّن واالجتماعي للحرية  ،وإال كنا فسقا
وفروراً  ،أو فوضوية  ،أو إضرارا بالغري  ،أو تعسفا يف
استعمال احلق  .هلذا فإن إطالق احلرية دون قيد ال

الطاعة وهي األسس يف حتقيق أوامر اهلل ونواهيه  ،أي
إهنا أساس يف حتقيق مقاصد الشريعة اليت نزلت على
رسول اهلل ليبلغها وهو األم ن على هذه الرسالة  ،قال

يعتِب من احلرية  ،وهذا ِما ال يقبله العقل  .كما أنه ال
يستقيم مع التكليف  ،إذ أنه يف تنفيذ التكاليف احرتام
حلقوق الغري  ،إذ كل تكليف بواجب يقتضي أداءه
شرعا تبعا للسلطة اليت متكن املكلف من األداء .
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حبشي كأن رأسه زبيبة  ،ما أقام فيكم كتاب اهلل
تعاىل> .

اهلل تعاىل على لسان رسول اهلل األم ن  < :إِ ِِّّن لَ ُك ْم
ِ
رس ٌ ِ
َطيع ِ
ون> .
ول أَم ٌ
 ن  .فَاتَّ ُقوا اللَّهَ َوأ ُ
َُ

الطاعة إذن مطلوبة ملن يطبق شرع اهلل  ،وهي
منوطة تبعا لتنفيذ هذه الشريعة ووفقا ملتضيات العدل
يف احلكم بإطاعة اهلل ورسوله وإقامة كتابه .
 .7الشورى  .الشورى مبدأ من مبادئ

فإطاعة الرسول هي األساس يف حتقيق الدعوى
 ،وإىل هذا أشار تعاىل بقوله  < :وما أَرس ْلنَا ِمن رس ٍ
ول
ََ ْ َ ْ َ ُ
ِ
اع بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه > .
إَِّال ليُطَ َ
فالطاعة لشريعة اهلل إَّنا هو نور وبيان وفوز كبري  ،قال
اهلل تعاىل َ < :وَم ْن يُ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا
ِ
يما>  .إذا الطاعة نعمة من نعم اهلل على عباده
َعظ ً
 ،كما أن طاعة الرسول تعين طاعة اهلل  ،قال اهلل تعاىل
اع اللَّهَ>  ،وقال تعاىل
الر ُس َ
َ < :م ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
َّ ِ
ين أَنْ َع َم
الر ُس َ
َ < :وَم ْن يُ ِط ِع اللَّ َه َو َّ
ول فَأُولَئِ َ
ك َم َع الذ َ
اللَّهُ َعلَْي ِه ْم> .

؛ أما يف األمور يف األمور الدينية والتشريعية فمنصوص
عليها يف القرآن شريعة اهلل اليت نزلت على الرسول –
صلى اهلل عليه وسلم – عن طريق الوحي  ،وهي ليست

يتفق مع شرع اهلل  .أما إطاعة الكافرين أو إطاعة من
أغفل قلبه عن اإلميان واتبع هواه  ،فهذا الصنف منهي
عن طاعتهم  ،قال اهلل تعال خماطبا رسوله :
ِِ
ِ
ِ
 ن َوَد ْع أَ َذ ُاه ْم َوتَ َوَّك ْل َعلَى
ين َوالْ ُمنَافق َ
< َوَال تُط ِع الْ َكاف ِر َ
اللَّ ِه  ، >...وقال اهلل تعاىل َ ... < :وَال تُ ِط ْع َم ْن
أَ ْغ َف ْلنَا قَ ْلبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرنَا َواتَّبَ َع َه َواهُ . > ...
وهكذا جند أن حكم الطاعة فيما أقرته

الشريعة طاعته والعمل بأوامره  ،قال اهلل – تعاىل : -
َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُوِل
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
<يَا أَيُّ َها الذ َ
ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء فَ ُرُّدوهُ إِ َىل اللَّ ِه
ِ
ِ
الرس ِ
ك َخْي ٌر
ول إِ ْن ُكْنتُ ْم تُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
َو َّ ُ

الشريعة كحكم العبادة  ،ال يسوغ االحنراف عنهما أو
التمرد عليهما  ،كذلك الطاعة ألِل األمر فيما يتفق مع
الشريعة  ،ولعل أمهية الطاعة تظهر عندما نعلم

الشريعة اإلسالمية ال جيوز االحنراف عنه مطلقا أو
إمهاله ألنه األساس يف إقامة أصول احلكم يف اإلسالم ،
استَ ْغ ِف ْر َهلُ ْم
قال اهلل تعاىل  ...< :فَ ْ
اع ُ
ف َعْن ُه ْم َو ْ
َو َشا ِوْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر. >...

هذا املبدأ بالطبع بالنسبة لألمور الدنيوية  ،إذ
أمر اهلل رسوله بتكريس مبدأ الشورى ب ن املسلم ن يف
أي موضوع من املواضيع اليت تتعلق بأمور الدنيا واحلياة

حمال للشورى أو التبديل  ،أو التعليل  ،ألنه  -سبحانه
وتعاىل – أعلم مصاحل الناس وخريهم  .كما أن الرسول
– صلى اهلل عليه وسلم – هو الداعي إليها بإذن ربه ،
هو مصدر التوجيه واإلرشاد  ،وعلى هذا تقتضي

َح َس ُن تَأْ ِو ًيال> .
َوأ ْ
هذا بالطبع يف أمور الدين  ،فالشورى إذن
املنصوص عنها واليت هي مبدأ اساسي تقتضي إتباعه ،

فاإلطاعة مطلوبة هلل والرسول وأوِل األمر فيما

أهنااهلدف احملقق لتنفيذ أحكام الشريعة  ،فإذا حاض
املرء عنها أو احنرف سقطت طاعته واعتِب عاصيا .
وإىل هذا أشار رسول اهلل – صللى اهلل عليه وسلم –
فقال  < :امسعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد
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مع أحكام الشريعة الغراء اليت تقوم على املبادي اليت
ذكرناها .

إَّنا هو خاص يف أمور احلكم وتدبري شوؤن املسلم ن ،
ويف هذا مصلحة اجلماعة  ،إذ االنفراد بالرأي مشوب

 .8التوازن والرتابط االجتماعي  .من مبادئ
الشريعة اإلسالمية إقامة التوازن االجتماعي
والرتابط اإلنساِّن ب ن أفراد اجملتمع .
فالشريعة وإن كان على أساس عقائدية

عادة باخلطأ  ،بيمنا رأي اجلماعة يكون عادة هو
األقرب إىل الصواب  ،فضال عن أنه أسلوب يف
املشاركة يقضي على الفنت واخلالفات  ،باعتبار أن
املسؤولية يف هذه احلالة تكون مجاعية ال فردية  ،وهذا

وتعبدية وأجالقية  ،فيه يف الوقت ذاته من خالل
مقاصدها وأهدافها تقيم التوازن االجتماعي ب ن الناس
كافة  ،كما وهتدف إىل حتقيق جمتمع الكفاية والعدل ،

األسلوب أدعى إىل االطمئنان النفسي للرماعة .
وعلى هذا  ،فإن الشورى حق من حقوق املسلم ن ،
وليس مبنحة هلم  ،إذ فرضها اهلل تعاىل بصريح اآلية
بقوله َ < :و َشا ِوْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر> .
هذا املبدأ يف حقيقة األمر  ،إَّنا هو مبدأ
أساسي  ،وهو يف الوقت ذاته تربوي من الناحية
االجتماعية وألخالقيو أيضا  ،فضال عما له من أبعاد ،

عليه وسلم – على التآزر والرتابط والرتاحم  ،فقال :
< مثَل الْم ْؤِمنِ ن ِىف تَو ِّاد ِهم وتَر ُِ
امح ِه ْم َوتَ َعاطُِف ِه ْم َمثَ ُل
َ ُ ُ َ
َ ْ ََ
ْ ِ
اجلَ َس ِد
اعى لَهُ َسائُِر ْ
اجلَ َسد إِ َذا ا ْشتَ َكى ِمْنهُ عُ ْ
ض ٌو تَ َد َ
الس َال ُم :
الس َه ِر َو ْ
احلُ َّمى »( ) َ .وقَ َ
ال َعلَْي ِه َّ
الصالةُ و َّ
بِ َّ
اس ُدوا َوالَ تَ َدابَ ُروا َوُكونُوا ِعبَ َاد اللَّ ِه
« الَ تَبَا َغ ُ
ضوا َوالَ َحتَ َ
إِخواناً والَ َِحي ُّل لِمسلِ ٍم أَ ْن ي هرر أَخاه فَو َق ثَالَ ٍ
ث>
َْ َُ َ ُ ْ
ُْ
َْ َ
.

إذ تؤدي إىل النضوج السياسي وتنمية القدرات العقلية
والفكرية يف نطاق االهتمام بأمور املسلم ن وإطاعة ما
يستقر عليه رأي اجلماعة  ،فضال عما فيه من مظاهر
التعاون والتضامن والتكافل  ،وهذا ما يقوي أواصر
احملبة والرتابط .
هذا وكيفما كان أمر الشورى يف أسلوهبم
وطريقها  ،فإنه ال يسوغ موضوعيا  ،أن َتالف حكم

هذا احلديث يقرر مبدأ األخوة ب ن املسلم ن
وما يقتضيه من حمبة ومنع الظلم والتعاون يف قضاء
احلاجات وتفريج الكرب .

اهلل بداللة قوله تعاىل خماطبا رسوله – صلى اهلل عليه
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل اللَّهُ. >...
وسلم – ...< :فَ ْ
هكذا كانت الشورى  ،وإن كتنت غري مقررة

هذا التآزر والتضامن إلقامة التوازن االجتماعي
 ،فقد وضع له رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم –
معيارا شخصيا يقتضي أن يطبقه اإلنسان على نفسه ،
وهو معيار مادي ومعنوي يف آن واحد أي له أثره على

على نظام وإجراء مع ن  ،إَّنا تركت لظروف العصر
ومقتضيات احلال  ،فالباب مفتوح للعمل هبا إلجياد
احلل املالئم املناسب يف كل موضوع والذي ال يتناىف

وهذا بالطبع يتحقق عن طريق التكافل والتضامن ،
وإقامة التواد والرتاحم  ،كأساس يف العالقات
واملعامالت ب ن األفراد لتحقيق التوازن والرتابط
االجتماعي  ،هلذا فقذ حض رسول اهلل – صلى اهلل
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اإلميان هو التصديق اجلازم من صميم القلب بوجود ذاته تعاىل الذي مل يسبق بضد

ومل يعقب به  ،هو األول فليس قبله شيء  ،واآلخر فليس بعده شيء  ،والظاهر فليس
فوقه شيء  ،والباطن فليس دونه شيء  ،حي قيوم  ،أحد صمد { َملْ يَلِ ْد َوَملْ يُولَ ْد }{

َوَملْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ ََح ٌد }  .ينظر إىل حافظَ

بن أمحد احلكيمي  ،حتقيق حازم

القاضي  ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة

 ،ط  ،طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية
ه.
السعودية ،
ينظر إىل سورة آل عمران  ،اآلية

ينظر إىل سورة احلج  ،اآلية
ينظر إىل سورة البقرة  ،اآلية

.

ينظر إىل سورة العنكبوت  ،اآلية
ينظر إىل سورة احلج  ،اآلية .

.

-

.

ينظر إىل سورة الرعد  ،اآلية

اجلهاد لغة :بذل اجلهد وهو الوسع والطاقة :مأخوذ من اجلهد بالضم ،أوا ملبالغة يف
العمل :مأخوذ من اجلهد بالفتح .واصطالحاً عند احلنفية :هو الدعاء إىل الدين احلق
وقتال من مل يقبله باملال والنفس ،قال اهلل تعاىل{ :انفروا خفافاً وثقاالً  ،وجاهدوا
بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهلل ،ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون}  .ينظر إىل َو ْهَبة
ِ
ُّ ِ
ُّ َّ
أهم النَّظريَّات
الز َحْيل ري  ،الف ْقهُ
اإلسالمي وأدلتُهُ الشَّامل لألدلرة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة و ر

الفقهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وَترجيها  ، ،مطبعة دار الفكر  ،سوريَّة – دمشق  ،ط
،ج ،ص .
ينظر إىل سورة األنفال  ،اآلية
ينظر إىل سورة البقرة  ،اآلية

.

ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية

.
.

.

.
.
.

.
.

ينظر إىل سورة مرمي  ،اآلية -
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية .
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية
ينظر إىل سورة املائدة  ،اآلية

.
.
.

.

ينظر إىل عبد السالم التوجني  ،الشريعة اإلسالمية يف القرآن الكرمي  ،ج ، /ص .
والعبادات واألخالق واملعامالت ونظم احلياة ،يف شعبها املختلفة لتنظيم عالقة الناس
برهبم وعالقاهتم بعضهم ببعض ،وحتقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة  .فشريعة اهلل هي
املنهج احلق املستقيم ،الذي يصون اإلنسانية من الزيغ واالحنراف ،وجينبها مزالق الشر،
ونوازع اهلوى ،وهي املورد العذب الذي يشفي غلتها ،وحييي نفوسها ،وترتوي به عقوهلا،
وهلذا كانت الغاية من تشريع اهلل استقامة اإلنسان على اجلادة ،لينال عز الدنيا وسعادة
اآلخرة  .ينظر كتاب أرشيف ملتقى أهل احلديث –

رواه الشيخان والرتمذي والنسائي
.
ينظر إىل سورة النحل  ،اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية

1

ينظر إىل عبد السالم التوجني  ،الشريعة اإلسالمية يف القرآن الكرمي  ،ج ، /ص .
تعريف الشريعة اإلسالمية عدة أقوال منها الشريعة :ما شرعه اهلل لعباده من العقائد

.

ينظر إىل سورة احلررات  ،اآلية

أمهيته باعتباره يقوم على تربية الضمري االجتماعي
لتحقيق اجملتمع الفاضل واملتضامن املتآزر .
ليكون املؤمن مؤتلفا مع إخوته يف اإلسالم يؤثره على

Catatan Akhir:

ينظر إىل سورة آل عمران  ،اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية -
ينظر إىل سورة األنفال  ،اآلية
ينظر إىل سورة األنفال  ،اآلية

ما حيب لنفسه من ثروة ومصلحة وعلم وهداية وخري
وابتعاد عن الضرر ونع من اهلل – سبحانه وتعاىل ، -
فمن ال حيب ألخيه ما حيب لنفسه كان أنانيا حسودا ،
واحلسد واألنانية ِمقوتان شرعا  .هذا املعيار تظهر

نفسه وحيب هلم ما حيب لنفسه  ،كل ذلك يف سبيل
اهلل واملصلحة دون أن حيقق أي مصلحة مادية .

ينظر إىل سورة الصف  ،اآلية .
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية

هذا املعيار يقوم على احملبة  ،فقال رسول اهلل – صلى
اهلل عليه وسلم – ضابطا هلذا املعيار < :ال يؤمن
أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه > .
هذا التوجيه من رسول اهلل – صلى اهلل عليه
وسلم – حيمل على عموم األخوة فهي يرمي إىل
حتقيق احملبة اإلنسانية  ،واملراد باحملبة هنا اخلري واملنفعة ،
وقد نفى احلديث اإلميان الكامل عمن ال حيب ألخيه

ينظر إىل سورة آل عمران  ،اآلية
ينظر إىل سورة احلج  ،اآلية .
.

اإلنسان ذاته  .من هذا اإلحساس ينطلق املرء ملساعدة
أخيه والتعاون معه يف السراء والضراء وح ن البأس ،

ه

.

=

سبتمِب

. http://www.ahlalhdeeth.com

 .مت حتميله  :يف
م

.
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إنَمفهومَالتضامنَهوَنتيجةَحتميةَلدعوةَالرسلَجميعاَالذينَدعواَأممهمَ
لعبادةَاهللَوحدهَوااللتفافَحولَماَدعوهمَإليهَ،وااللتزامَبماَجاءوهمَبهَمنَعندَ
اهللَكماَقالَصلىَاهللَعليهَوسلمَ"نحنَمعاشرَاألنبياءَأبناءَعلتَدينناَواحد"َ.

وقولهَسبحانهَفيَدعوةَإبراهيمَ-عليهَالسلمَ-وإسماعيلَفيَرفعَبناءَالبيتَ:

{رب ناَواجعلناَمسلمينَلكَومنَذ ِّريتناَأمةًَمسلمةًَلكَوأرناَمناسكناَوتبَعلي ناَ
إنكَأنتَالت وابَالرحيمَرب ناَواب عثَفيهمَرسوالًَمن همَي ت لوَعليهمَآياتكَوي علِّمهمََ

الكتابَوالحكمةَوي زِّكيهمَإنكَأنتَالعزيزَالحكيمَومنَي رغبَعنَملةَإب راهيمَإالَ
منَسفهَن فسهَولقدَاصطفي ناهَفيَالدُّن ياَوإنهَفيَاآلخرةَلمنَالصالحينَإذَقالَلهَ

بَالعالمينَووصىَبهاَإب راهيمَبنيهَوي عقوبَياَبنيَإنَاللهَ
ربُّهَأَسلمَقالَأسلمتَلر ِّ

اصطفىَلكمَالدِّينَفلَتموتنَإالَوأن تمَمسلمونَأمَكنتمَشهداءَإذَحضرَي عقوبَ

الموتَإذَقالََلبنيهَماَت عبدونَمنَب عديَقالواَن عبدَإلهكَوإلهَآبائكَإب راهيمَ

وإسماعيلَوإسحاقَإلهاًَواحداًَونحنَلهَمسلمونَ}ََ.ينظرَإلىَالجامعةَالسلميةَ
بالمدينةَالمنورةََ،مجلةَالجامعةَالسلميةَبالمدينةَالمنورةََ،الناشرََ:موقعَ

الجامعةَعلىَالنترنتََ.َhttp://www.iu.edu.sa/Magazine َ،
أخرجه مسلم .
أخرجه الشيخان والرتمذي والنسائي عن أنس بن مالك .
ينظر إىل عبد السالم التوجني  ،الشريعة اإلسالمية يف القرآن الكرمي  ،ج ، /ص

المراجعََ:
 .1القرآن الكرمي
 .2عبد السالم التوجني  ،الشريعة اإلسالمية يف
القرآن الكرمي  ،ج ، /ص .
 .3أرشيف ملتقى أهل احلديث –  .مت حتميله
ه = سبتمِب
 :يف رمضان
م  .رابط املوقع :
http://www.ahlalhdeeth.com
.
 .4حافظ بن أمحد احلكيمي  ،حتقيق حازم
القاضي  ،أعالم السنة املنشورة العتقاد
الطائفة الناجية املنصورة

ينظر إىل سورة آل عمران  ،اآلية
.
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية

.

.

.
ينظر إىل سورة البقرة  ،اآلية
احلرية لغةً  " :احلر  ،بالضم  :نقيض العبد  " .واحلرة  :نقيض األمة  ،واجلمع حرائر.
ِ
َت
وحترير الولد  :أن يفرده لطاعة اهلل عز وجل وخدمة املسرد  ،وقوله تعاىل (إِ ْذ قَالَت ْامَرأ ُ
ِ
ِ
َّك أَنْت َّ ِ
يم) (آل
ِع ْمَرا َن َر ِّ
ت لَ َ
ب إِ ِِّّن نَ َذ ْر ُ
ك َما ِيف بَطِْين ُحمََّرراً فَتَ َقبَّ ْل م ِّين إِن َ َ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
عمران .) :واحلر من الناس  :أخيارهم وأفضاهلم  .وحرية العرب  :أشرافهم  .واحلرة :
الكرمية من النساء .
األرض اللينةُ الرمليةُ  .احلرية اصطالحاً (- " :انعدام القيود) ؛ ( -عبارة عن
" احلُِّريَّةُ :
ُ
قدرة املرء على فعل ما يريده) ؛ ( -إطالق العنان للناس ليحققوا خريهم بالطريقة اليت يروهنا
طاملا كانوا ال حياولون حرمان الغري من مصاحلهم . )...ينظر إىل علي بن نايف الشحود ،
احلضارة اإلسالمية ب ن أصالة املاضي وآمال املستقبل http://www.shamela.ws .
ينظر إىل سورة الكافرون  ،اآلية .
.
.

ينظر إىل سورة البقرة  ،اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية

.

-

ينظر إىل سورة الطور  ،اآلية
ينظر إىل سورة الذاريات  ،اآلية .
اعةُ
اإلرادة  ،وقال ْأهل ُّ
السنَّة  :الطَّ َ
اعة قالت املعتزلة  :الطَّ َ
معىن " الطَّ َ
اعة مواف َقةُ َ
ِ
ِ
ٍ
اإلر َادة ؛ َّ
يد ؛ كما أمر أبَا َهلَب باإلميَان مع
ألن اهلل قد يَ ُأمر وال يُر ُ
ُمواف َقةُ األم ِر ال ُموافَ َقةُ َ
انَّه مل يُِرْدهُ منه  ،إذ لو َأر َادهُ ال ََحمالَة  .ينظر إىل أبو حفص عمر بن علي ابن عادل
الدمشقي احلنبلي  ،اللباب يف علوم الكتاب  ،دار النشر  :دار الكتب العلمية  -بريوت
م  ،ط  ،حتقيق  :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود
ه-
 /لبنان -
.
والشيخ علي حممد معوض ة  ،ج ص
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية
ينظر إىل سورة احلشر  ،اآلية .

.

ينظر إىل سورة الشعراء  ،اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية

.

ينظر إىل سورة األحزاب اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية

.
.

ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية
ينظر إىل سورة األحزاب اآلية

.
.

ينظر إىل سورة الكهف اآلية

.

.

رواه البخاري
التعريف اللغوي  :مأخوذة من االختيار واستخراج األصل .التعريف االصطالحي :
هي استطالع الرأي من ذوي اخلِبة فيه للتوصل إىل أقرب األمور للحق .ينظر إىل
املفصل يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل  ،ج
http://www.shamela.ws
ينظر إىل سورة آل عمران اآلية
ينظر إىل سورة النساء  ،اآلية
ينظر إىل سورة آل عمران اآلية
ينظر إىل سورة املائدة اآلية

،ص

.
.

.
.

.
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 .12صحيح مسلم .
 .13سنن الرتمذي
 .14سنن النسائي
َ

.

 ، .5ط  ،طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية
ه.
السعودية ،
ِ
 .6وهبة ُّ ِ
اإلسالمي وأدلَّتُهُ الشَّامل
ُّ
الز َحْيل ري  ،الف ْقهُ
َ َْ
أهم النَّظريَّات
لألدلرة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة و ر
الفقهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وَترجيها ، ،
مطبعة دار الفكر  ،سوريَّة – دمشق  ،ط ،
ج ،ص .
 .7علي بن نايف الشحود  ،احلضارة اإلسالمية
ب ن أصالة املاضي وآمال املستقبل .
http://www.shamela.ws
 .8أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي
احلنبلي  ،اللباب يف علوم الكتاب  ،دار النشر
 :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان -
م  ،ط  ،حتقيق :
ه -
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي
.
حممد معوض ة  ،ج ص
 .9املفص ل يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل  ،ج
.
ص
،
http://www.shamela.ws
 .11اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  ،جملة
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  ،الناشر :
موقع اجلامعة على اإلنرتنت ،
http://www.iu.edu.sa/Magazi
. ne
 .11صحيح البخاري

