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ملخص

يعد األمف مف أىـ مطالب الحياة ،كىك ضركرة لتحقيؽ مصالح األفراد كالمجتمعات ،فحاجة اإلنساف

األساسية في العيش الكريـ ال يمكف أف تتحقٌؽ إال بتحقيؽ األمف كاالستقرار؛ لذا فإف األمف في التصكر
اإلسالمي كاجب شرعي ،بؿ ىك أساس إلقامة الديف كصالح الدنيا.
كاإلحساف ىك الكماؿ في التطبيؽ العممي لمديف ،كىك يشمؿ كؿ جكانب الحياة ،فيك إحساف اإليماف

كالمعتقد ،كاحساف العبادة ،كما ىك إحساف في السمكؾ كالتعامؿ مع الناس ،كاحساف في إتقاف العمؿ كاإلتياف

بو عمى أحسف صكرة  ،كبالتالي فيك مف العكامؿ الميمة التي تحقؽ األمف االجتماعي ،سكاء أكاف إحسانان
اعتقاديان ،أك أخالقيان ،أك في مجاؿ التكافؿ االجتماعي ،أك كاف إحسانان ماديان.

كلتحقيؽ األمف عمى أتـ صكرة ال بد مف تربيػة اإلنسػاف عمػى مبػدأ اإلحسػاف؛ لمػا لػو مػف أكػر كبيػر فػي

تحقيؽ األمف في المجتمع كاستق ارره.

Abstract
In general, security is one of the most important requirements of our life. This security is
also highly significant to achieve interests of Muslim individuals and Islamic societies.
It can be stated that the basic human need to live in dignity can be fulfilled only by security
and stability. From Islamic points of view, such security is therefore a legitimate duty and
responsibility of all Islamic countries and Muslim individuals and also legitimate foundation
to build up our life and religion.
In Islamic context, 'Ihsan' is to be perfect in applying your religion in all aspects of
your life such as your faith and worships as well as your duties, conducts and deals with
people. Thus, 'Ihsan' is an important factor that achieves social security and solidarity
based on moral or, social solidarity or material welfare. In order to achieve security in the
fullest sense, human beings must be educated based on the principle of 'Ihsan'.

املدقدمٕ.

الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،كبعد:

فيعد األمف مف أىـ مطالب الحياة ،كىك ضركرة لتحقيؽ مصالح األفراد كالمجتمعات ،فحاجات اإلنساف األساسية

في العيش الكريـ ال يمكف أف تتح ٌقؽ إال بتحقيؽ األمف كاالستقرار؛ لذا فإف تشريعات اإلسالـ كميا تدكر حكؿ حفظ الضركريات
التي مف شأنيا إف تحققت ضماف األمف لإلنساف.

يقكؿ اإلماـ الغزالي" :كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة :كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ كعقميـ كنسميـ كماليـ،
* أستاذ مساعد ،جامعة العمكـ اإلسالمية العالمية.
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اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة ،ككؿ ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدة كدفعيا مصمحة"(ُ).
إف ىذه األصكؿ الخمسة إف أردنا حفظيا كتحصيميا فال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ األمف ،فإذا انتفى األمف ضاعت ىذه
المصالح كانتفت.
كلتحقيؽ ىذه المقاصد عمى أكمؿ كجو كلتحقيؽ األمف عمى أتـ صكرة ،ال بد مف تربية اإلنساف عمى مبدأ اإلحساف؛

لما لو مف أكر كبير في تحقيؽ ىذه المقاصد عمى أكمؿ كجو ،كبالتالي تحقيؽ األمف في المجتمع كاستق ارره.
مشكلٕ الدراسٕ.

تتمكؿ مشكمة الدراسة فيما يأتي:

ُ -ما مفيكـ اإلحساف؟
ِ -ما مجاالت اإلحساف؟
ّ -ما أكر اإلحساف عمى تصرفات المكمفيف؟
ْ -ما أىمية تطبيؽ اإلحساف في المجتمع اإلسالمي؟
ٓ -ما دكر اإلحساف في أمف المجتمع اإلسالمي؟
أينّٕ الدراسٕ.
تظير أىمية الدراسة أف األمف ضركرة لعمراف األرض كاستمرار الحياة فييا؛ حيث إف اإلنتاج كاإلبداع ال يزدىر

إال باألمف ،كاذا غاب األمف حمت الفكضى كالقمؽ كالخكؼ ،كأدل ذلؾ إلى عدـ إمكانية كسب الرزؽ ،كيسبب ذلؾ فساد
األخالؽ عند أفراد المجتمع.
إف الشرائع كما يقكؿ الشاطبي قد كضعت لمصمحة العباد في العاجؿ كاآلجؿ معا(ِ) ،كالغاية الكبرل كالعميا مف تشريع

العبكدية هلل ىك صالح العباد كضبط تصرفاتيـ عمى كجو يعصـ مف فساد األفراد كالمجتمعات كىالكيا،
اإلسالـ بعد تحقيؽ
ٌ
الحيا[األعراؼ .]ٓٔ :كيقكؿ :وِا َذا أَرْد َنا أ ْ ِ
ِ
يقكؿ اهلل تعالىَ  :وال تُ ْف ِس ُدوا ِفي األ َْر ِ
ييا
ض َب ْع َد إِ ْ
َم ْرَنا ُم ْتَرِف َ
ص َ
َ َ
َن ُن ْيم َك قَ ْرَي ًة أ َ
ِ
ييا فَ َح َّ
ير[اإلسراء.]ُٔ :
اىا تَ ْد ِم ًا
ق َعمَ ْي َيا ا ْلقَ ْو ُل فَ َد َّم ْرَن َ
سقُوا ف َ
فَفَ َ
لذا ،كاف مف األىمية حفظ أمف األفراد كالمجتمعات ،كحتى يتحقؽ ذلؾ عمى الكجو األكمؿ ال بد مف تربية الفرد كالمجتمع

عمى اإلحساف في كؿ ما يخص حياة اإلنساف كعالقاتو مع اآلخريف ،كاحياء فقو العمؿ الخيرم التطكعي؛ ألف ىذا يحقؽ
المصمحة التي يسعى إلييا اإلسالـ في تكجيو المسمميف نحك بناء مجتمع آمف سميـ.
مهًج البحح.

يقكـ منيج البحث عمى منيجيف اكنيف ،ىما :المنيج االستقرائي ،كيقكـ ىذا المنيج عمى جمع المادة التي تعد شكاىد

تطبيقية لممعالجة النظرية التي يتناكليا البحث.
كالمنيج التحميمي ،كيقكـ عمى تحميؿ المادة العممية ،كالربط بينيا كبيف األصكؿ الشرعية مع مقارنة النتائج الكاردة؛
لتحقيؽ رؤية عممية كمنطقية في المسائؿ المطركحة في البحث.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برلهت سلغرُِفا

الدراسات السابدقٕ.
ُ)

اإلحساف في القرآف الكريـ :دراسة مكضكعية ،لعبد اهلل أحمد الزيكت ،رسالة جامعية (ماجستير) -قدمت في كمية

الشريعة بالجامعة األردنية ،حيث تتبع الباحث في رسالتو مصطمح اإلحساف في القرآف الكريـ ،كقاـ بياف مرتبة اإلحساف في
الديف مف ناحية إيمانية كأنو مف أعمى مراتب اإليماف ،مع إبراز صفات المحسنيف كجزائيـ الدنيكم كاألخركم ،كقاـ بيذه
الدراسة مف خالؿ تفسير آيات القرآف الكريـ فقط ،فيذه الدراسة تدخؿ تحت باب التفسير المكضكعي لمقرآف الكريـ ،أما ىذه
الدراسة فقد ركزت عمى بياف دكر اإلحساف كأكره في تحقيؽ أمف المجتمع ،أم :األكر االجتماعي لإلحساف كدكره في الحياة.
ِ)

كتاب "اإلسالـ كاألمف االجتماعي" لمحمد عمارة ،تحدث فيو عف أىمية األمف االجتماعي كدكره في بناء الحضارة

اإلسالمية كحاجة المسمميف اليكـ إليو في بناء مجتمعاتيـ ،ككيؼ يمكف أف يتحقؽ ليـ األمف مف خالؿ تطبيؽ األحكاـ
اإلسالمية الشاممة كاقامة الديف في كؿ جكانبو العقدية كالمسمكية كالتشريعية ،أما ىذه الدراسة فقد ركزت عمى جانب معيف كىك
اإلحساف ككيؼ أف ىذا الخمؽ العظيـ إذا تـ تفعيمو في حياة المسمميف فإنو يسيـ إلى درجة كبيرة في تحقيؽ األمف االجتماعي.
ّ)

اإلحساف كأكره في التشريع اإلسالمي ،رسالة دكتكراه في الشريعة اإلسالمية ،الجامعة األردنية لمطالبة برلنت سيمغركفا،

كىي رسالة غير مطبكعة ،تناكلت فيو الباحكة مفيكـ اإلحساف كمجاالتو في الجكانب العقدية كالمسمكية كالتشريعية ،ككسائؿ
تحقيقو في حياة المسمميف ،كأكره في أفعاؿ المكمفيف كأىميتو في بناء مستقبؿ المسمميف .فيي دراسة شاممة لمفيكـ اإلحساف
كآكاره ،أما ىذه الدراسة فقد اقتصرت عمى بياف أكر اإلحساف في تحقيؽ أمف المجتمع.
خطٕ البحح.
سيككف ىذا البحث في تمييد ككالكة مباحث:
المبحث األول :اإلحسان مفيومو ووسائل تنميتو.
المطمب األول :مفيكـ اإلحساف لغة كاصطالحان.

المطمب الثاني :كسائؿ تنمية اإلحساف.

المبحث الثاني :األمن االجتماعي مفيومو وأىميتو.
المطمب األول :مفيكـ األمف االجتماعي.
المطمب الثاني :أىمية األمف االجتماعي.
المبحث الثالث :مجاالت اإلحسان وأثرىا في تحقيق األمن االجتماعي.
المطمب األول :اإلحساف االعتقادم كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
المطمب الثاني :اإلحساف في العبادة كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
المطمب الثالث :اإلحساف األخالقي كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
المطمب الرابع :اإلحساف التكافمي كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
المطمب الخامس :اإلحساف المادم كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
الخاتمة ،كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات.
اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع (1431 ،)3ي2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٚ

اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبحح األَل:

اإلحساى :مفًُمٌ ََسائل تهنّتٌ.
كيتككف مف مطمبيف:
المطمب األول :مفيكـ اإلحساف لغة كاصطالحان.

المطمب الثاني :كسائؿ تنمية اإلحساف

املطلب األَل :مفًُم اإلحساى لغٕ َاصطالحاً.
(ّ)

اإلحسان لغة :ضد اإلساءة

كىك إتياف العمؿ عمى أحسف كجو.

كقد ذكر الراغب األصفياني بأف اإلحساف يطمؽ عمى أمريف ىما :اإلنعاـ عمى الغير –أم :اإلحساف إلى الغير ،-كالكٌاني:

اإلحساف في الفعؿ بأف يأتي بعممو عمى أحسف كجو(ْ).

كيقكؿ ابف حجر" :اإلحساف ىك مصدر تقكؿ :أحسف يحسف إحسانان كيتعدل بنفسو كبغيره ،تقكؿ :أحسنت كذا إذا أتقنتو

كأحسنت إلى فالف إذا أكصمت إليو النفع"(ٓ).

أما اإلحساف اصطالحان فقد كردت أقكاؿ ككيرة لمعمماء في بياف المفيكـ االصطالحي لإلحساف منطمقيف في تعريفيـ

مف تعريؼ النبي  في الحديث الذم ركاه عمر بف الخطاب عندما جاء جبريؿ إلى النبي  فسألو مجمكعة مف األسئمة

اإلح ىس ً
"فأخ ًبرنًي ً
كالرسكؿ -عميو الصالة كالسالـ -يجيب ،كمنيا أنو سألو عف اإلحساف قائالنٍ :
عف ٍ
اف ،قاؿٍ :
"أف تى ي
عب ىد اهللى
ؾ"(ٔ).
فإف لى ٍـ تى يك ٍف تىراهي فإنوي ي ار ى
كأن ى
ؾ تىراهيٍ ،
كقد قاؿ ابف حجر عف ىذا الجزء مف الحديث" :كىذا القدر مف الحديث أصؿ عظيـ مف أصكؿ الديف كقاعدة ميمة

مف قكاعد المسمميف ،كىك عمدة الصديقيف ،كبغية السالكيف ،ككنز العارفيف ،كدأب الصالحيف ،كىك مف جكامع الكم ػ ػ ػـ
التي أكتييا .)ٕ("

"كحاصمو الحث عمى كماؿ اإلخالص في العبادة كمراقبة اهلل تعالى في جميع أنكاعيا مع قياـ الخشكع كالخضكع

كالحضكر"(ٖ).

كينقؿ الكرماني عف الطيبي قكلو :اإلحساف يقاؿ عمى كجييف :اإلنعاـ عمى الغير نحك أحسف إلى فالف ،كالكاني :اإلحساف
في الفعؿ كذلؾ إذا عمـ عممان حسنان أك عمؿ عمالن حسنان كعمى المعنى الكاني ،كما في قكلو تعالى( :إنا نراؾ مف المحسنيف) أم:
المجيديف المتقنيف في تعبير الرؤيا(ٗ).

فاآللكسي في تعريفو لإلحساف قاؿ" :إحساف األعماؿ كالعبادة أم :اإلتياف بيا عمى الكجو الالئؽ ،كىك إما بحسب

الكيفية كما يشير إليو ما ركاه البخارم مف قكلو « :اإلحساف أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ» أك بحسب
الكمية كالتطكع بالنكافؿ الجابرة؛ لما في الكاجبات مف النقص(َُ) ،أم أف اإلحساف عنده أف يؤدم األعماؿ كالعبادات

بأحسف صكرة كيفا ككما.

(ُُ)

كأطمؽ ابك السعكد اإلحساف بأنو اإلتياف بالعمؿ عمى الكجو الالئؽ

.

كذكر ابف عمركف أف اإلحساف أف يككف العمؿ هلل عمى أحسف كجكىو(ُِ).

أما ابف عاشكر فقد رٌكز عمى شمكؿ اإلحساف لمعاممة اإلنساف لربو كلغيره ،فعرفو بأنو معاممة بالحسنى ممف ال يمزمو
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إلى مف ىك أىميا كىك يدخؿ في جميع األقكاؿ كاألفعاؿ كمع سائر األصناؼ"(ُّ).

فنالحظ مف خالؿ التعريؼ أف ابف عاشكر قد جعؿ اإلحساف مبدأ في التعامؿ يقكـ عمى اإلحساف غير الكاجب عمى

المكمؼ مع الخالؽ كمع سائر المخمكقات في جميع األقكاؿ كاألفعاؿ ،عمى أف يككف مف يحسف إليو يستحؽ ذلؾ اإلحساف(ُْ).

أما الشككاني فقد عرفو بأنو" :التفضؿ بما لـ يجب كصدقة التطكع ،ككؿ ما يكاب عميو العبد مما لـ يكجبو اهلل

عميو في العبادات كغيرىا"(ُٓ).

أم :أف اإلحساف عنده ىك الزيادة في عمؿ الخير مما ليس كاجبان عمى اإلنساف فعمو مف العبادة كغيرىا.
كأكضح كأشمؿ مف ذلؾ يقكؿ سيد قطب" :كاإلحساف أكسع مدلكالن ،فكؿ عمؿ طيب إحساف ،كاألمر باإلحساف يشمؿ

كؿ عمؿ ككؿ تعامؿ ،فيشمؿ محيط الحياة كميا في عالقات العبد بربو ،كعالقاتو بأسرتو ،كعالقاتو بالجماعة ،كعالقاتو

بالبشرية جميع نا"(ُٔ).

فعمى ىذا فاإلحساف ىك الكماؿ في التطبيؽ العممي لمديف ،كالكماؿ في األخالؽ الذم لو دكر في السمككيات كالتصرفات

المادية كالركحية.
كما لو شأف كبير بعالقة اإلنساف بخالقو ،كبنفسو كغيره ،كيمس جكانب حياة المسمـ كمٌيا ٌ
مما سبؽ ،نرل أف مفيكـ اإلحساف الكارد في الحديث الشريؼ ،يشمؿ اإلحساف في كؿ جكانب الحياة ،كال يقتصر

عمى اإلحساف االعتقادم كحده ،أك اإلحساف في العبادة كحدىا ،أك اإلحساف في المعاممة كحدىا ،بؿ ىك إحساف اإليماف

كالمعتقد ،كاحساف في العبادة بإتيانيا عمى أتـ صكرة كأحسنيا ،كما ىك إحساف في السمكؾ كالتعامؿ مع الناس ،كاحساف في
إتقاف العمؿ كاإلتياف بو عمى أحسف صكرة ،فيك مرتبة إيمانية يترقى فييا المسمـ ،بحيث يشعر بمراقبة اهلل لو في كؿ لحظة
في العبادة كالمعاممة ،كيسعى لمكصكؿ إلى الكماؿ في كؿ شيء(ُٕ).

ب
كيؤكد شمكؿ اإلحساف لكؿ جكانب الحياة الحديث الذم ركاه شداد بف أكس عف رسكؿ اهلل  أنو قاؿ" :إًف اهللى ىكتى ى
ًٍ
اف ىعمىى يك ِّؿ ىش ٍي وء"(ُٖ) ،فاإلحساف ليس خاصان في جانب دكف جانب بؿ في كؿ الجكانب كالمجاالت(ُٗ).
اإل ٍح ىس ى

املطلب الجانَْ :سائل تهنّٕ اإلحساى.
إف ىنالؾ جكانب عديدة مف حياة المسمميف قد تعرضت لمتشكيو كاالنحراؼ ،مما أدل إلى تراجع الدكر الحضارم

لممسمميف بعدما كاف المجتمع اإلسالمي لقركف عديدة مرك انز لإلشعاع الحضارم لمبشرية جمعاء ،كمف أسباب ىذا التراجع
الحضارم غياب بعض المفاىيـ كاختالؿ مفاىيـ أخرل ،كمما اختؿ في حياة المسمميف كغاب ،مبدأ اإلحساف ،كىنالؾ

كسائؿ عديدة لتنمية اإلحساف في حياة المسمميف منيا:

المتأسسة عمى الخمق.
أوالً :التربية اإليمانية
ّ
إف الخطكة األكلى في ىذا الطريؽ البدء باإلصالح النفسي مف خالؿ تربية األجياؿ عمى مبدأ اإلحساف؛ كذلؾ إلخراج
جيؿ جديد قادر عمى التغيير.

إف النفس اإلنسانية إذا تربت عمى الشرؼ كالفضيمة صارت لإلحساف معتادة ،كلقد قاؿ الماكردم في ىذا" :إذا شرفت

النفس كانت لممحاسف طالبة ،كفي الفضائؿ راغبة ،فإذا مازجيا صارت طبعان مالئمان"(َِ).
إف اهلل تعالى قد خمؽ اإلنساف عمى الفطرة السميمة ،المجبكلة عمى حب الخير كنبذ الشر ،كحتى تبقى النفس اإلنسانية

طاىرة البد مف تربية الفرد عمى اإليماف كاألخالؽ منذ صغره ،كيتـ ذلؾ في األسرة ،كـ يأت دكر المدرسة كالجامعة ،كـ الدكلة
ترشده كتكجيو حتى يعتدؿ أمره كيسمك خمقو ،فكما يعرؼ ما يجكز لو ،يقكـ بكاجباتو نحك اهلل كنحك العباد بالطبع المي ػ ػاؿ
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اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمخير"(ُِ).

إف الكاجب عمى المؤسسات التربكية أف تعمؿ عمى غرس حب العمؿ الخيرم كخدمة اآلخر كالكطف ،كتنمية المسؤكلية

في النفكس عما يقدـ الفرد لنفسو كلغيره كلمجتمعو .كيجب االىتماـ بيذا مف مرحمة الطفكلة ،ابتداء مف التربية األسرية ،كما

يجب التركيز عمى ىذا مف خالؿ المناىج في المدارس كالجامعات ،كمف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية،
كمف خالؿ المؤسسة الدينية كعمى رأسيا المسجد.

إذا أردنا إصالح كاقع األمة ال بد مف إصالح الناس كتقكيـ سمككيـ كغرس معاني األخالؽ الحميدة فييا ،قاؿ
تعالى :إِ َّن المّ َو الَ ُي َغِّيُر َما ِبقَ ْوٍم َحتَّى ُي َغِّيُرواْ َما ِبأَْنفُ ِس ِي ْم[الرعد ،]ُُ :كال يحصؿ ذلؾ التغيير إال بتأكير اإليماف عمى الذات
كاصالح النفس.
إف مف مياـ التربية اإلسالمية غرس مكارـ األخالؽ ،فقد حصر النبي  غاية بعكتو بإتماـ مكارـ األخالؽ ،أم
ً
ىخ ىال ً
ؽ"(ِِ)،
فع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ :قى ى
ت ًأليتى ِّم ىـ ىم ىك ًارىـ ٍاأل ٍ
اؿ ىر يسك يؿ اهلل " :إًن ىما يب ًعكٍ ي
الكصكؿ بالبشرية إلى أتـ كماالتيا ،ى
(ِّ)
كفي ركاية أخرل" :إنما بعكت ألتمـ صالح األخالؽ" .
(ِْ)
ىخالى ً
ؽ" .
ت أليتى ِّم ىـ يح ٍس ىف األ ٍ
كفي ركاية كالكة " :يب ًعكٍ ي
كمف كمرات التربية الخمقية أف يصبح اإلنساف محسنان في أفعالو كتصرفاتو كفي عالقاتو مع غيره ،كبو يتحقؽ
سالمة الفرد كالمجتمع؛ حيث إف التمسؾ بمحاسف األخالؽ كاإلحساف كما يتفرع عنيما يمنع ككي انر مف أسباب الشحناء

كالعداكة ،كيقمؿ مف مصادر الشر كالفساد.

ثانياً :التربية العممية المبنية عمى اإلحسان.

اإلحساف مفيكـ إسالمي خالص يشمؿ جممة مف القيـ كالمفاىيـ السامية ،كاإلحساف ىك الكماؿ في تطبيؽ أحكاـ الديف؛

استجابة لما طمب الخالؽ مف اإلنساف ،كالكصكؿ بالنفس اإلنسانية إلى الكماؿ في كؿ شيء ،كىك يشمؿ اإلحساف العقائدم

كىك أداء حؽ الخالؽ بعبادتو عمى أكمؿ صكرة كذلؾ ما كرد في الحديث النبكم" :أف تعبد اهلل كأنؾ تراه ."...

كما يشمؿ اإلحساف السمككي كىك تيذيب النفس كتأدية حؽ الخمؽ بتعاممو عمى أحسف كجو؛ كذلؾ استجابة لما أمر
ِ
ِ
اهلل الذم قاؿ في كتابو العزيزَ  :و ْابتَ ِغ ِفيما آتَ َ َّ
يب َك ِم َن ُّ
س َن المَّ ُو إَِل ْي َك
َح ِس ْن َك َما أ ْ
الد ْن َيا َوأ ْ
س َنص َ
َح َ
َّار ْاْلخَرةَ َوَال تَْن َ
اك الم ُو الد َ
َ
ِ
ِ
اد ِفي ْاأل َْر ِ
ين[القصص ،]ٕٕ :كشأنو عالقة الشخص بغيره مف العباد ،كتعاممو معيـ.
د
س
ف
م
ل
ا
سَ
ض إِ َّن المَّ َو َال ُي ِح ُّب ْ ُ ْ َ
َوَال تَْب ِغ ا ْلفَ َ
كما يشمؿ اإلحساف المادم كىك في العمؿ كشأنو إتقاف العمؿ كاجادتو ،فعف عائشة -رضي اهلل عنيا :-يقكؿ رسكؿ

اهلل " :إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمالن أف يتقنو"(ِٓ).

املبحح الجانْ:

األمو االجتناعْ :مفًُمٌ َأينّتٌ.

المطمب األول :مفيكـ األمف االجتماعي.

المطمب الثاني :أىمية األمف االجتماعي.
املطلب األَل :مفًُم األمو االجتناعْ لغٕ َاصطالحاً.

األمن في المغة :ضد الخكؼ(ِٔ) ،كقاؿ ابف فارس :معناىا سككف القمب(ِٕ).
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كمنو اإليماف الذم ىك سككف القمب ،ك ًأمف البمد أم :اطمأف أىمو فيو(ِٖ) ،كقاؿ صاحب تاج العركس" :كأصمو طمأنينة

النفس كزكاؿ الخكؼ"(ِٗ).

ككما يككف األمف في الحاجات المادية يككف في الحاجات المعنكية ،ككما يككف لألفراد يككف لممجتمعات(َّ).

كأما األمف اصطالحان فقد عرؼ تعريفات عدة منيا:

اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة لمحفاظ عمى كيانيا كمصالحيا(ُّ).

كقيؿ :ىك تأميف كياف األمة ضد األخطار التي تتيددىا داخميان كخارجيان كصيانة مصالحيا(ِّ).
أك ىك السياسات التي تتخذىا الدكلة لحماية القيـ الحيكية لألمة(ّّ).

أما األمف االجتماعي فيك" :الطمأنينة التي تنفي الخكؼ كالفزع عف اإلنساف فردان أك جماعة في سائر مياديف الحياة"(ّْ).

كمف التعريؼ السابؽ نرل أف مفيكـ األمف في اإلسالـ ال يقؼ عند حدكد األمف الفردم بؿ األمف المجتمعي؛ ألف الفرد

بطبيعتو خمقو اهلل  اجتماعيان ال يعيش كحده ،كأمنو الفردم ال يتحقؽ إال مف خالؿ أمف الجماعة(ّٓ).

كفي ىذا المعنى يقكؿ الماكردم :إف مف صمحت حالو مع فساد الدنيا كاختالؿ أمكرىا سيتعدل إليو فسادىا ،كيؤكر

فيو اختالليا؛ ألنو منيا يستمد(ّٔ).

املطلب الجانْ :أينّٕ األمو االجتناعْ.

األمف مف ضركريات الحياة بؿ ىك أحد المقاصد الكبرل لمديف ،لذلؾ فقد امتف اهلل  عمى قريش بأنو :الَِّذي
طعميم ِم ْن جوٍع وآم َنيم ِم ْن َخو ٍ
ف[قريش ،]ْ :كأنو جعؿ ليـ حرمان آمنا يعيشكف فيو كمف حكلو بكؿ أمف كسالـ ،ال يعتدم
ْ
ُ َ َ ُْ
أَ ْ َ َ ُ ْ
فيو أحد عمى أحد ،حيث أجمعت قبائؿ العرب عمى حرمة االعتداء كالدماء في الحرـ؛ كلذلؾ سميت الحرب بيف خزاعة كقريش
كالتي لـ تحترـ فيو خزاعة حرمتو قاتمت داخؿ الحرـ بحرب الفجار ،قاؿ تعالى :أَولَم يروا أََّنا جع ْم َنا حرما ِ
ف
آم ًنا َوُيتَ َخطَّ ُ
َ ْ ََ ْ
َ َ ََ ً
َّ
اس ِم ْن َح ْولِ ِي ْم[العنكبكت ،]ٕٔ :ككذلؾ بأنو جعؿ ليـ البيت الحراـ مكابة كأمنان ،قاؿ تعالىَ  :وِا ْذ َج َع ْم َنا ا ْل َب ْي َت َمثَ َاب ًة
الن ُ
اجع ْل َى َذا بمَ ًدا ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ق
آم ًنا َو ْارُز ْ
َ
يم َر ِّب ْ َ
لمناس َوأ َْم ًنا[البقرة ،]ُِٓ :كعندما دعا إبراىيـ  ربو ألىؿ مكة قاؿَ  :وِا ْذ قَا َل إ ْبَراى ُ
َىمَ ُو ِم َن الثَّمر ِ
ات[البقرة ،]ُِٔ :فنجد بأنو  قد قدـ الدعاء باألمف عمى الدعاء بالرزؽ؛ ذلؾ بأنو ال رزؽ إذا لـ تتكافر
أْ
ََ
الطمأنينة كاألمف ،كلذلؾ قاؿ رسكؿ اهلل  :م ٍف أىصبح ًمٍن يكـ معافنى ًفي جسًد ًهً ،
كت ىي ٍكًم ًو ،فى ىكأىن ىما
آمننا ًفي ًس ٍربً ًوً ،عٍن ىدهي قي ي
ٍى ى
ىى
ٍ يى
ى
ت لىوي ُّ
الدٍنىيا"(ّٕ).
ًح ىيز ٍ
كمما يؤكد أىمية األمف كتأكيد اإلسالـ عميو:
الس ْمِم َكافَّ ًة َوَال تَتَِّب ُعوا
آمُنوا ْاد ُخمُوا ِفي ِّ
ُّيا الَِّذ َ
ُ -طمب اهلل  مف المؤمنيف أف يدخمكا في السمـ كافة ،قاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
ُخطُو ِ
ات َّ
طِ
ين[البقرة ،]َِٖ :فالشيطاف الذم يتربص باإلنساف الدكائر ىك الذم يحاكؿ أف يكقع
الش ْي َ
ان إَِّن ُو لَ ُك ْم َع ُدٌّو ُمِب ٌ
َ
بينيـ العداكة كالبغضاء؛ ليحصؿ االقتتاؿ كيضيع األمف كالسالـ كلذلؾ فإف رسكؿ اهلل  يكـ الحديبية كاف حريصا
عمى السالـ مع قريش بأم طريقة ككسيمة كلذلؾ قاؿ في المفاكضات معيـ كمع سييؿ بف عمرك لما احتج بعض

الصحابة عمى ما قدمو رسكؿ اهلل  لقريش مف تنازالت ،قاؿ" :كالذم نفسي بيده ،ال يسألكني خطة يعظمكف فييا

حرمات اهلل إال أعطيتيـ إياىا"(ّٖ).

آمُنوا
ِ -تأكيد ارتباط األمف باإليماف كالصالح ،فقد كعد اهلل  المؤمنيف الصادقيف بأف ليـ األمف ،قاؿ تعالى :الَِّذ َ
ين َ
َولَ ْم َي ْم ِب ُ ِ
ون[األنعاـ.]ِٖ :
يما َن ُي ْم ِبظُ ْمٍم أُولَِئ َك لَ ُي ُم ْاأل َْم ُن َو ُى ْم ُم ْيتَ ُد َ
سوا إ َ
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اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين
اء الَِّذ َ
ّ -رتبت الشريعة اإلسالمية عقكبة شديدة عمى مف يقكض ىذا األمف كىي عقكبة الحرابة ،قاؿ تعالى :إَِّن َما َجَز ُ
َن يقَتَّمُوا أَو يصمَّبوا أَو تُ َقطَّع أ َْيِدي ِيم وأَرجمُيم ِم ْن ِخَال ٍ
س َع ْو َن ِفي ْاأل َْر ِ
ف أ َْو ُي ْن َف ْوا
سً
ُي َح ِارُب َ
ادا أ ْ ُ
َ
ْ ُ َُ ْ
سولَ ُو َوَي ْ
ض فَ َ
ون المَّ َو َوَر ُ
ْ َ ْ ُ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم َن ْاألَر ِ ِ
ي ِفي ُّ
يم[المائدة.]ّّ :
الد ْن َيا َولَ ُي ْم في ْاْلخ َرِة َع َذ ٌ
ض َذل َك لَ ُي ْم خ ْز ٌ
ْ
اب َعظ ٌ
إف األمف في التصكر اإلسالمي ليس حقان إنسانينا فقط بؿ ىك فريضة إليية ،ككاجب شرعي ،كضركرة مف ضركرات

استقامة العمراف اإلنساني ،بؿ ىك أساس إلقامة الديف ،فصالح الدنيا باألمف صالح الديف ،كليس العكس كما قد يحسب
الككيركف(ّٗ).

كسبب تأكيد اإلسالـ عمى األمف كأىميتو أف إقامة أمر الديف كالدنيا ال يتـ إال باألمف ،كقد أكد الماكردم عمى أىمية األمف

االجتماعي عندما ذكر القكاعد التي ال بد منيا لصالح الدنيا كانتظاـ العمراف فذكر منيا القاعدة الرابعة كىي" :أمف عاـ تطمئف
إليو النفكس كتنتشر فيو اليمـ ،كيسكف إليو البرمء ،كيأنس بو الضعيؼ .فميس لخائؼ راحة ،كال لحاذر طمأنينة .كقد قاؿ بعض
الحكماء ،األمف أىنأ عيش ،كالعدؿ أقكل جيش؛ ألف الخكؼ يقبض الناس عف مصالحيـ ،كيحجزىـ عف تصرفيـ ،كيكفيـ عف

أسباب المكاد التي بيا قكاـ أكدىـ كانتظاـ جممتيـ؛ ألف األمف مف نتائج العدؿ ،كالجكر مف نتائج ما ليس بعدؿ"(َْ).

كيؤكد اإلماـ الغزالي ىذا المعنى فيقكؿ :نظاـ الديف بالمعرفة كالعبادة ال يتكصؿ إلييما إال بصحة البدف كبقاء الحياة

كسالمة قدر الحاجات مف الكسكة كالمسكف كاألقكات ،كاألمف ،فال ينتظـ الديف إال بتحقيؽ ىذه الميمات الضركرية ،كىي أف
يأمف اإلنساف عمى ركحو كبدنو كمالو كمسكنو كقكتو ،كاال فمف كاف جميع أكقاتو مستغرقان بحراسة نفسو مف سيكؼ الظممة
كطمب قكتو مف كجكه الغمبة ،متى يتفرغ لمعمـ كالعمؿ ،فباف أف مقادير الحاجة مما سبؽ شرط لنظاـ الديف(ُْ).

كلما كاف األمف لو ىذه األىمية كىذا االعتبار ،كلما كانت إقامة أمكر الديف كالدنيا ال تتـ إال بو ،كلما كاف حفظ

الضركرات الخمسة فضالن عف الحاجات كالتحسينات ال يتـ إال مف خالؿ إشاعة األمف ،كانت إقامة األمف أم انر كاجبان؛ ألف
القاعدة الشرعية تقكؿ" :إف ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب"(ِْ).

املبحح الجالح:

جماالت اإلحساى َأثريا يف حتدقّق األمو االجتناعْ.
متًّد.

إف األمف االجتماعي في التصكر اإلسالمي يتحقؽ مف خالؿ مجمكعة متساندة مف العكامؿ بعضيا ركحي ،كبعضيا

أخالقي ،كبعضيا قانكني ،كبعضيا سمطاني ،كال شؾ أف اإلحساف ىك مف العكامؿ الميمة التي تحقؽ األمف االجتماعي،
كسنتناكؿ في ىذا المبحث مجاالت اإلحساف المختمفة كأكرىا في تحقيؽ األمف االجتماعي في خمسة مطالب كما يأتي:
المطمب األول :اإلحساف االعتقادم كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
المطمب الثاني :اإلحساف في العبادة كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
المطمب الثالث :اإلحساف األخالقي كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
المطمب الرابع :اإلحساف في التكافؿ االجتماعي كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
المطمب الخامس :اإلحساف المادم كأكره في تحقيؽ األمف االجتماعي.
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املطلب األَل :اإلحساى االعتدقادٓ َأثرٍ يف حتدقّق األمو االجتناعْ.

اإليماف باهلل  كحسف االعتقاد بو ىك الضمانة األكلى لمحياة اآلمنة المطمئنة ،كما أف الكفر كعصياف اهلل  منذر
ِ
آمَن ًة م ْ ِ
ضرب المَّ ُو مثًَال َقري ًة َكا َن ْت ِ
ييا ِرْزقُ َيا َرَغ ًدا ِم ْن ُك ِّل
َْ
بالجكع كفقداف األمف كانتشار الجريمة ،قاؿ تعالىَ  :و َ َ َ
ط َمئَّن ًة َيأْت َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َم َك ٍ
َخ َذ ُى ُم
ول ِم ْن ُي ْم فَ َك َّذُبوهُ َفأ َ
س ٌ
صَن ُع َ
اس ا ْل ُجوِع َوا ْل َخ ْوف ِب َما َكا ُنوا َي ْ
اء ُى ْم َر ُ
ون * َولَ َق ْد َج َ
ان َف َك َفَر ْت ِبأَْن ُعم المَّو َفأَ َذا َق َيا المَّ ُو ل َب َ
ون[النحؿ.]ُُّ-ُُِ :
اب َو ُى ْم َ
ظ ِال ُم َ
ا ْل َع َذ ُ
قاؿ ابف عطية" :قاؿ ابف عباس كمجاىد كابف زيد كقتادة :كالقرية المضركب بيا المكؿ مكة ،كانت بيذه الصفة التي
ذكر اهلل؛ ألنيا كانت ال تغزل كال يغير عمييا أحد ،ككانت األرزاؽ تجمب إلييا ،كأنعـ اهلل عمييا رسكلو ،فكفركا بأنعـ اهلل في
ذلؾ كفي جممة الشرع كاليداية ،فأصابتيـ السنكف كالخكؼ"(ّْ).

كقد أكد القرآف الكريـ أف اإليماف كالعمؿ الصالح ىك سبيؿ استبداؿ اإلنساف األمف بالخكؼ(ْْ) ،قاؿ تعالىَ :و َع َد المَّ ُو
ين آم ُنوا ِم ْن ُكم وع ِممُوا َّ ِ ِ
َِّ
ستَ ْخمِ َفَّن ُي ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ضى
استَ ْخمَ َ
ف الَِّذ َ
ين ِم ْن قَْبمِ ِي ْم َولَُي َم ِّكَن َّن لَ ُي ْم ِديَن ُي ُم الَِّذي ْارتَ َ
ْ ََ
ض َك َما ْ
الصال َحات لََي ْ
الذ َ َ
ش ْيًئا وم ْن َكفَر بع َد َذِل َك فَأُوَلِئ َك ُىم ا ْلفَ ِ
ون[النكر.]ٓٓ :
لَ ُي ْم َولَُي َب ِّدَلَّن ُي ْم ِم ْن َب ْعِد َخ ْوِف ِي ْم أ َْمًنا َي ْع ُب ُدوَنِني َال ُي ْ
اسقُ َ
ش ِرُك َ
َ َْ
ون ِبي َ َ َ
ُ
كالتصكر االعتقادم في اإلسالـ يقكـ عمى أف اهلل  خالؽ الككف كمدبره ،كأف كؿ ما في ىذا الككف هلل  ،كأف
اإلنساف مستخمؼ فيو ،كعميو أف يقكـ بكاجب االستخالؼ ،فالماؿ الذم بيف يديو ىك ماؿ اهلل مطمكب أف ينفقو كما أمر اهلل،
ين ِف ِ
ِ ِ
يو[الحديد ،]ٕ :بقكلو :األمكاؿ
ستَ ْخَم ِف َ
كأف يقدمو لعياؿ اهلل ،لذلؾ يعمؽ الزمخشرم عمى قكلو تعالىَ  :وأَْنفقُوا م َّما َج َعمَ ُك ْم ُم ْ
كخكلكـ االستمتاع بيا ،كجعمكـ خمفاء في التصرؼ
مكلكـ إياىاٌ ،
التي في أيديكـ إنما ىي أمكاؿ اهلل بخمقو كانشائو ليا ،كانما ٌ
النكاب ،فأنفقكا منيا في حقكؽ اهلل"(ْٓ).
فييا ،فميست ىي بأمكالكـ في الحقيقة .كما أنتـ فييا إال بمنزلة الككالء ك ٌ

إف العقيدة اإلسالمية ترشد اإلنساف إلى أىمية كجكده كأنو خميفة اهلل في األرض ،كأنو مسؤكؿ كمجازل عما عمؿ مف

خير كمحاسب عما اقترؼ مف سكء.

إف مف أىـ كمرات اإليماف كالعقيدة السميمة االحتماء بالمعية اإلليية مف كؿ ما يتيدد اإلنساف مف مصاعب الحياة،

اليأس كال القنكطى كال االنتحار
كمف الخكؼ مف المستقبؿ المجيكؿ ،لذلؾ ال يعرؼ المؤمنكف الذيف اطمأنت قمكبيـ باإليماف ى
طم ِئ ُّن قُمُوبيم ِب ِذ ْك ِر المَّ ِو أََال ِب ِذ ْك ِر المَّ ِو تَ ْ ِ
وب
كال الخكؼ ،ميما عظمت مشاكميـ ،قاؿ تعالى :الَِّذ َ
ط َمئ ُّن ا ْلقُمُ ُ
ُ ُْ
آم ُنوا َوتَ ْ َ
ين َ
[الرعد ِٖ].
في مقابؿ ذلؾ ،نجد أف المجتمعات المادية الغربية التي تتمتع بأعمى مستكيات المعيشة كالرعاية الصحية كاإلشباع

لمغرائز كالشيكات تعاني مف ارتفاع مستكيات القمؽ كمعدالت االنتحار؛ كذلؾ لفقداف األمف عمى الغد ،كعند إجراء مقارنة

بسيطة لزكار العيادات النفسية في ىذه الدكؿ مقارنة بالمجتمعات المؤمنة التي تطحنيا مشكالت الفقر كالجكع ندرؾ أىمية

عامؿ األمف الركحي كالعقدم بالنسبة لإلنساف؛ ذلؾ أف ىذا اإليماف يحقؽ لإلنساف المؤمف االنتماء إلى القكة األعظـ في
ىذا الكجكد كاالحتماء بقدرتيا.

إف العقيدة السميمة مف أبرز األسس التي تحقؽ األمف كالسكينة؛ ذلؾ أنيا تكجو الفرد إلى الخير كتحجزه عف الشر،

كتدفع اإلنساف أف يستغؿ طاقاتو كمكاىبو في الخير الذم يعكد عمى البشرية بالخير ،ال في إشعاؿ الحركب التي تترؾ خمفيا
الخراب كالدمار(ْٔ).
إف ىذا ما تتميز بو العقيدة اإلسالمية عف غيرىا مف المبادئ األخرل التي غذت أبناءىا بالكراىية؛ كحب السيطرة،

كاالستعمار ،كاستغالؿ القكة في نشر الفساد كاإلفساد في األرض ،كما جرتو عمى البشرية مف كيالت نتيجة ذلؾ ،كألىمية ىذا
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اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العامؿ العقدم اإليماني في حفظ حياة الناس كاستقرارىا جعؿ اإلسالـ الدفاع عف الديف كحمايتو أكؿ المقاصد الكبرل التي
ينبغي الدفاع عنيا كحمايتيا ،كجعؿ الجياد في سبيؿ ذلؾ مف أىـ أسباب مشركعية الجياد.
املطلب الجانْ :اإلحساى يف العبادٔ َأثرٍ يف حتدقّق األمو االجتناعْ.

افترض اهلل الشعائر التعبدية صمة بيف اإلنساف كخالقو ،كالمقصد األساس ليذه الشعائر ليس الصكرة الظاىرة بؿ ركح
ً
الص َالةَ تَ ْنيى ع ِن ا ْلفَ ْح َ ِ
كع ًف ٍاب ًف ىعب و
الص َالةَ إِ َّن َّ
العبادة ،فقد قاؿ تعالىَ  :وأ َِقِم َّ
شاء َوا ْل ُم ْن َك ِر[العنكبكت ،]ْٓ :ى
َ َ
اس -ىرضي اهللي
اء كا ٍلم ٍن ىك ًر ،لىـ ي ٍزىد ٍد ًمف ً
ً
ً
اهلل إًال يب ٍع ندا»(ْٕ).
ٍ ى
ى
ىع ٍنيي ىما ،-قىا ىؿ :قىا ىؿ ىر يسك يؿ اهلل  « :ىم ٍف لى ٍـ تىٍنيىوي ى
ص ىالتيوي ىع ًف ا ٍلفى ٍح ىش ى ي
ًً
ً
ع قى ٍك ىؿ ُّ
الز ً
ع ى
كع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،ىع ًف النبً ِّي  قىا ىؿ « :ىم ٍف لى ٍـ ىي ىد ٍ
ىف ىي ىد ى
اجةه أ ٍ
اموي
الج ٍي ىؿ ىفمىٍي ىس لمو ىح ى
الع ىم ىؿ بًو ىك ى
ى
كر ىك ى
ط ىع ى
(ْٖ)
ىك ىش ىرىابوي» .
يقكؿ سيد قطب في الظالؿ :إف المطمكب ىك إقامة الصالة ال مجرد أداء الصالة ،إقامتيا عمى أصكليا التي تجعؿ

منيا صمة حقيقية بيف العبد كالرب ،كعنص انر تيذيبيان كتربكيان كفؽ المنيج الرباني القكيـ كناىيان عف الفحشاء كالمنكر حياء مف

الكقكؼ بيف يدم اهلل بحصيمة مف الفحشاء كالمنكر ،كايتاء الزكاة اعترافان بنعمة اهلل في الرزؽ كطاعة لو في التصرؼ في

ىذا الماؿ كفؽ شرطو  ،كتحقيقان لمتكافؿ االجتماعي الذم عمى أساسو تقكـ حياة المجتمع المؤمف ،كاقامة ألسس الحياة
االقتصادية عمى المنيج الذم يكفؿ أال يككف الماؿ دكلة بيف األغنياء ،كأال يككف تكدس الماؿ في أيد قميمة سببان في الكساد

العاـ بعجز الككرة عف الشراء كاالستيالؾ مما ينتيي إلى كقؼ دكالب اإلنتاج أك تبطئتو كما يفضي إلى الترؼ في جانب

كالشظؼ في جانب ،كالى الفساد كاالختالؿ في المجتمع بشتى ألكانو كؿ ىذا الشر الذم تحكؿ دكنو الزكاة كيحكؿ دكنو
منيج اهلل في تكزيع الماؿ كفي دكرة االقتصاد(ْٗ).

كيقكؿ في مكضع آخر :فأما الزكاة فتعني اسميا كمدلكليا أنيا قبؿ كؿ شيء طيارة كنماء ،إنيا زكاة لمضمير بككنيا

عبادة هلل ،كبالشعكر الطيب المصاحب ليا تجاه اإلخكاف الفقراء ،بما أنيا عبادة هلل يرجك عمييا فاعميا حسف الجزاء في اآلخرة،
كما يرجك منيا نماء الماؿ في الحياة الدنيا بالبركة كبالنظاـ االقتصادم المبارؾ ،كـ بالشعكر الطيب في نفكس الفقراء اآلخذيف
أنفسيـ ،إذ يشعركف أنيا فضؿ اهلل عمييـ ،إذ قررىا ليـ في أمكاؿ األغنياء كال يشعركف معيا بالحقد كالتشفي مف إخكانيـ

األغنياء ،كفي النياية تحقؽ ىدؼ الضريبة المالية في ىذا الجك الراضي الخير الطيب ،جك الزكاة كالطيارة كالنماء(َٓ).

إف اإلحساف في العبادة يككف باستكماؿ شركطيا كأركانيا ،كاستيفاء سننيا كآدابيا ،مع استغراؽ المؤمف في شعكر

قكل بأف اهلل  مراقبو حتى لكأنو يراه تعالى ،كيشعر بانف اهلل تعالى مطمع عميو ،كما جاء في حديث جبريؿ.

ً
ً
اء ،فى ىسم ىـ ىعمىى النبً ِّي  فىىرد النبً ُّي ، 
صمى ،كيـ ىج ى
الم ٍس ًج ىد ،فى ىد ىخ ىؿ ىريج هؿ ،فى ى
ىع ٍف أىبي يى ىرٍي ىرةى :أىف النبي  ىد ىخ ىؿ ى
ص ِّؿ» كىالىكنا،
ص ِّؿ ،فىًإن ى
ص ِّؿ فىًإن ى
ؾ لى ٍـ تي ى
اء ،فى ىسم ىـ ىعمىى النبً ِّي  فىقىا ىؿٍ « :ارًج ٍع فى ى
صمى ،كيـ ىج ى
ص ِّؿ» ،فى ى
ؾ لى ٍـ تي ى
فىقىا ىؿٍ « :ارًج ٍع فى ى
الح ِّ
ؾ ًم ىف القيٍر ً
آف،
ت إًلىى الصالىًة ،فى ىكب ٍِّر ،كيـ ا ٍقى ٍأر ىما تىىيس ىر ىم ىع ى
فىقىا ىؿ :ىكالًذم ىب ىعكى ى
ؽ ،فى ىما أ ٍ
يح ًس يف ىغٍي ىرهي ،فى ىعمِّ ٍمنًي ،قىا ىؿ« :إً ىذا قي ٍم ى
ؾ بً ى
ً
طمئًف سا ًج ندا ،كيـ ارفىع حتى تى ٍ ً
ً ً
كيـ ارىكع حتى تى ٍ ً ً
اس يج ٍد
ٍ ٍ ى
ٍ ٍ ى
ط ىمئف ىجال نسا ،كيـ ٍ
ط ىمئف ىراك نعا ،كيـ ٍارىف ٍع ىحتى تى ٍعتىد ىؿ قىائ نما ،كيـ ٍ
اس يج ٍد ىحتى تى ٍ ى ى
(ُٓ)
ً
ً
ً
ً
ِّ
ؾ يكميىا» .
ىحتى تى ٍ
صالىت ى
ط ىمئف ىسا ًج ندا ،كيـ ا ٍف ىع ٍؿ ىذل ىؾ في ى
إف العبادة عندما تؤدل بيذه الركحية كبيذا السمك ستككف رادعان لإلنساف عف كؿ شر ككؿ سكء ،كستقكده في دركب

الخير كالفضيمػػة ،فال يعقؿ لمف يقؼ بيف يدم اهلل خمس مرات في اليكـ كالميمة أف يقتؿ أك يسرؽ أك يزني أك يغش أك يخ ػ ػكف،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برلهت سلغرُِفا

فالعبادة التي تؤدل باإلحساف "أف تعبد اهلل كأنؾ تراه" ىي الطريؽ لتربية الناس عمى كؿ الفضائؿ ،كنشر األمف كالسالـ بينيـ.
املطلب الجالح :اإلحساى األخالقْ َأثرٍ يف حتدقّق األمو االجتناعْ.
الفرع األول :مفيوم الخمق.

الخمؽ كما عرفو الجرجاني ىك عبارة عف" :ىيئة لمنفس راسخة تصدر عنيا األفعاؿ بسيكلة كيسر مف غير حاجة إلى

حسنا ،كاف كاف
فكر كركية ،فإف كانت الييئة بحيث تصدر عنيا األفعاؿ الجميمة ن
عقال كشرنعا بسيكلة ،سميت الييئة :خمقنا ن
سيئا"(ِٓ) .كاألخالؽ عبارة عف مبادئ كقكاعد منظمة لمسمكؾ اإلنساني.
الصادر منيا األفعاؿ القبيحة ،سميت الييئة :خمقنا ن
الفرع الثاني :أىمية الخمق.

األخالؽ ضركرة اجتماعية ال يستغني عنيا أم مجتمع مف المجتمعات ،كمتى فقدت األخالؽ ،كسادت الخيانة كالغش،

كالكذب كالسرقة ،كسفؾ الدماء ،كالتعدم عمى الحرمات كالحقكؽ ،كتالشت المعاني اإلنسانية في عالقات الناس ،فال محبة كال

مكدة ،كال تعاكف ،كال تراحـ ،تفكؾ المجتمع ،كتصارع أفراده ،كتناىبكا مصالحيـ ،كـ أدل بيـ ذلؾ إلى االنييار كضياع األمف
كـ الدمار ،كأصبح المجتمع جحيمان ال يطاؽ ،كال يمكف لمحياة أف تدكـ فيو ،كألجؿ ىذا جاء اإلسالـ بالمبادئ األخالقية
السامية كالسمككيات الرفيعة التي تكفؿ تماسؾ الجماعة كاطمئناف األفراد كاألمـ.
كألىمية األخالؽ كصؼ اهلل  رسكلوَ  :وِاَّن َك لَ َعمَى ُخمُ ٍ
ق َع ِظ ٍيم[القمـ ْ] ،كجعؿ النبي  خير الناس أفضميـ أخالقان،
قاؿ " :إًف ًخياريكـ أىح ً
ىخالىقنا"(ّٓ) ،كجعؿ النبي  أف أقرب الناس إليو يكـ القيامة أحاسنيـ أخالقان ،فعف جابر بف عبد
اسين يك ٍـ أ ٍ
ىى ٍ ى
اهلل ،أف رسكؿ اهلل  قاؿ" :إف مف أحبكـ إلي كأقربكـ مني مجمسان يكـ القيامة أحاسنكـ أخالقان"(ْٓ).
الفرع الثالث :نماذج من األخالق التي تشيع األمن في المجتمع.

كمف األخالؽ السامية التي جاء بيا اإلسالـ كليا أكر عظيـ في تحقيؽ األمف:

ُ -اٍل ىع ٍدؿ الذم يكفؿ لمجميع قاعدة كابتة لمتعامؿ ،ال تميؿ مع اليكل ،كال تتأكر بالكد كالبغض ،كالغنى كالفقر ،كالقكة
كالضعؼ ،كالى جكار العدؿ جاء ًٍ
باإل ٍح ً
ساف؛ ليمطؼ مف حدة العدؿ الصارـ ،كيدع الباب مفتكحان لمف يريد أف يتسامح
في بعض حقو إيكا انر لكد القمكب ،كشفاء لغؿ الصدكر .كلمف يريد أف ينيض بما فكؽ العدؿ الكاجب عميو ،ليداكم
(ٓٓ)
يتاء ِذي ا ْلقُربى ،وي ْنيى ع ِن ا ْلفَ ْح ِ
سان وِا ِ
ِ َّ
ْمُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِْ
شاء
َ
ََ
اإل ْح ِ َ
ْ
جرحان أك يكسب فضالن  .قاؿ تعالى :إ َّن الم َو َيأ ُ
ون[النحؿ ،]َٗ :ىذه العدالة التي ال يقؼ أماميا حد كلك مع العداكة ،قاؿ تعالى:
َوا ْل ُم ْن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِيَ .ي ِعظُ ُك ْم َل َعمَّ ُك ْم تَ َذ َّكُر َ
آن قَوٍم عمَى أََّال تَعِدلُوا ْ ِ
ِ
ين آم ُنوا ُكوُنوا قََّو ِ
يا أَي َِّ
ب
س ِط َوَال َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َ
ين ِلمَّ ِو ُ
ام َ
اعدلُوا ُى َو أَقَْر ُ
ش َن ُ ْ َ
ْ
اء ِبا ْلق ْ
َ َ
ش َي َد َ
ُّيا الذ َ َ
ِ
َّ
َّ
ون[المائدة.]ٖ :
ير ِب َما تَ ْع َممُ َ
لمتَّ ْق َوى َواتَّقُوا الم َو إِ َّن الم َو َخِب ٌ

ِ -المساكاة بيف الناس أماـ القانكف ،كالمساكاة في فرص العمؿ كالمساكاة في الكرامة اإلنسانية ىذه المساكاة التي تمنع
الصراع الطبقي كتمنع الحقد ،كعندما سرقت السيدة الشريفة عمى عيد رسكؿ اهلل  كرفض أىميا إقامة الحد عمييا
كأرسمكا أسامة بف زيد؛ ليشفع ليا عند رسكؿ اهلل  قاؿ لو رسكؿ اهلل " :أىتى ٍش ىفعي ًفي ىح ٍّد ًم ٍف يح يدكًد الم ًو ،كيـ قى ىاـ
ىىمى ى ً
امكا ىعمىٍي ًو
اختى ى
ب ،كيـ قى ى
فى ٍ
ؽ ًفي ًي يـ الض ًع ي
يؼ تىىريككهي ،ىكًا ىذا ىسىر ى
ؽ ًفي ًي يـ الش ًر ي
يف قىٍبمى يك ٍـ ،أىنيي ٍـ ىك يانكا إً ىذا ىسىر ى
اؿً :إن ىما أ ٍ
طى
ؾ الذ ى
يؼ أىقى ي
الحد ،ك ٍايـ الم ًو لىك أىف ىف ً
ت ىي ىد ىىا"(ٔٓ) ،فقد أمر عمر بف الخطاب كاليو عمرك بف العاص أف
ت لىقى ى
ت يم ىحمود ىسىرىق ٍ
ط ٍع ي
اط ىمةى بًٍن ى
ٍ
ى ى ي
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اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ييدـ ما زاده في بناء المسجد كيرده إلى القبطية غير المسممة لما أخذ بيتيا جب نار عنيا؛ ليزيد في بناء المسجد ،كاقتص
لمقبطي مف ابف عمرك بف العاص لما ضربو بغير حؽ.

"م ٍف الى ىي ٍرىح يـ الى يي ٍرىح يـ"(ٕٓ) ،فقد أطمؽ -عميو
ّ -الرحمة الشاممة لكؿ الناس بؿ كالحيكاف كذلؾ ،فقد قاؿ رسكؿ اهلل  :ى
الصالة كالسالـ -الرحمة كلـ يقيدىا بقيد .فإذا انتشرت الرحمة بيف الناس لـ يعتد أحد عمى أحد كلـ يأكؿ أحد ماؿ أحد.
ْ -الكفاء بأرقى صكره كمجاالتو كافةن ،الكفاء لكؿ مف صنع معركفان ،الكفاء لكؿ مف قدـ لؾ خي انر ،الكفاء في العيكد
مان بع َد تَو ِك ِ
يال إِ َّن المَّ َو َي ْعمَ ُم
يدىا َوقَ ْد َج َع ْمتُ ُم المَّ َو َعمَ ْي ُك ْم َك ِف ً
كالمكاكيؽ َ وأ َْوفُوا ِب َع ْي ِد المَّ ِو إِذا َ
عاى ْدتُ ْم َوال تَ ْنقُ ُ
ضوا ْاأل َْي َ َ ْ ْ
ون[النحؿ.]ُٗ :
ما تَ ْف َعمُ َ
ٓ -األخكة بيف كؿ الناس عمى اختالؼ ألكانيـ كأجناسيـ كأعراقيـ ،ىذه األخكة التي تقتضي التعاكف عمى الخير كعمى
البر كعمى خير ىذا اإلنساف كعدـ االعتداء عمى نفسو أك عرضو أك مالو .عف أىبًي ىرٍيرةى ،أىف رسك ىؿ ً
اؿ:
اهلل  ،قى ى
ىٍ
ىي
يى ى
ً ً
ضكا ،ىكىال
اس يدكا ،ىكىال تىىب ى
اغ ي
«إًيا يك ٍـ ىكالظف ،فىًإف الظف أى ٍك ىذ ي
ب ا ٍل ىحديث ،ىكىال تى ىحس يسكا ،ىكىال تى ىجس يسكا ،ىكىال تىىنافى يسكا ،ىكىال تى ىح ى
اد ً
اهلل إً ٍخ ىك نانا»(ٖٓ).
كنكا ًعىب ى
تى ىد ىاب يركا ،ىك يك ي
الفرع الرابع :وسائل اكتساب األخالق.

إف مف الكاجب أف نعمؿ عمى إكساب أفراد المجتمع األخالؽ الحسنة مف خالؿ كسائؿ متعددة مف أىميا:

ُ -التربية اإليمانية العميقة؛ ذلؾ أف ىنالؾ ارتباطان ككيقان بيف اإليماف كالخمؽ ،لذلؾ قاؿ رسكؿ اهلل " :الى ىي ٍزنًي الزانًي
الخمر ًحيف ي ٍشرب ك يىك مؤًم هف ،كالى يس ًر ي ً
ً
ب ين ٍيىبةن،
يف ىي ٍس ًر ي
ؽ ىك يى ىك يم ٍؤًم هف ،ىكالى ىيٍنتى ًي ي
يف ىي ٍزنًي ىك يى ىك يم ٍؤًم هف ،ىكالى ىي ٍش ىر ي
ؽحى
ى ىٍ
ى ى ى ي ى ى يٍ
ح ى
ب ى ٍى
ً
ً ً
يف ىيٍنتى ًييبيىا ىك يى ىك يم ٍؤًم هف"(ٗٓ) ،كيجب أف تبدأ ىذه التربية منذ الصغر؛ ألف ىذه ىي
ص ىاريى ٍـ ح ى
اس إًلىٍيو فييىا أٍىب ى
ىي ٍرفىعي الن ي
المرحمة المناسبة لغرس ىذه األخالؽ.
ِ -معرفة األحكاـ الشرعية في المعامالت كأحكاـ األخالؽ ،كمعرفة الحالؿ كالحراـ.

ّ -التعرؼ إلى سيرة النبي  كأخالقو التي كانت مكاالن يحتذل ،ككذلؾ سيرة السمؼ الصالح خاصة الصحابة  أجمعيف.
ْ -العيش في بيئة طيبة صالحة كصحبة كريمة األخالؽ؛ ذلؾ أف القدكة الحسنة ليا دكر كبير في التربية األخالقية.

املطلب الرابع :اإلحساى يف التكافل االجتناعْ َأثرٍ يف حتدقّق األمو االجتناعْ.
الفرع األول :مفيوم التكافل االجتماعي.

التكافؿ االجتماعي يعنى التساند بيف أفراد المجتمع بحيث تراعى مصمحة الفرد كمصمحة الجماعة كال يطغى أحدىا

عمى اآلخر ،فبيذه الصكرة تتحقؽ كفالة متبادلة بيف أفراد المجتمع لمتعاكف عمى تحقيؽ منفعة أك دفع ضرر؛ إذ العبء فيو

مكزع عمى األفراد كافة كالفائدة فيو عائدة عمى الجميع.
الفرع الثاني :أىمية التكافل االجتماعي.

إف العناية بتطبيؽ التكافؿ باإلحساف ،يحفظ المجتمع مف لجكء بعضيـ إلى طريؽ اإلجراـ ،كالكقكع في االنحراؼ السمككي

لمكصكؿ إلى اليدؼ المنحرؼ ،مما يؤدم إلى زعزعة أمف المجتمع ،كتفككو كاضطرابو ،فالتكافؿ االجتماعي لػو دكر ميـ كفاعؿ
في انضباط األفراد ،كتحقيؽ األمف االجتماعي ،كترسيخ االستقرار كاالطمئناف ،كغرس القيـ اإليمانية بيف جميع فئات المجتمع،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برلهت سلغرُِفا

كىي القيـ التي تحفظ عمى المجتمع أمنو كسالمو.
ألجؿ ذلؾ يعد التكافؿ االجتماعي أحد األسس التي أرساىا اإلسالـ لبناء مجتمع متعاكف متكافؿ ،قاؿ تعالىَ :وتَ َع َاوُنوا
َعمَى ا ْلِبِّر َوالتَّ ْق َوى وال تَ َع َاوُنواْ َعَمى ِ
اإل ثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
ان[المائدة ،]ِ :كعد القرآف اإلمساؾ كعدـ اإلنفاؽ سبيالن لمتيمكة ،بقكلو :
ِ ِ
س ِب ِ
ين[البقرة.]ُٗٓ :
َح ِس ُنوا ۛ إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
يل المَّ ِو َوَال تُ ْمقُوا ِبأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْيمُ َك ِة ۛ َوأ ْ
َ وأَ ْنفقُوا في َ
ير ،قىا ىؿ :قىا ىؿ رسك يؿ ً
ً
اهلل " :مكى يؿ ا ٍلمؤ ًمنً ً
اف ٍب ًف ىب ًش و
الن ٍع ىم ً
كع ًف ُّ
اح ًم ًي ٍـ ،ىكتى ىعاطيًف ًي ٍـ ىمكى يؿ ا ٍل ىج ىس ًد ًإ ىذا
يف في تى ىك ِّادى ٍـ ،ىكتىىر ي
ى
يٍ ى
ىي
ى
اعى لىوي ىسائًير اٍل ىج ىسًد بًالسيى ًر ىكاٍل يحمى"(َٔ) .ففي الحديث النبكم نرل دعكة إلى التكافؿ اإلحساني بيف أفراد
ا ٍشتى ىكى ًمٍنوي يع ٍ
ضهك تى ىد ى
المجتمع ،كدعكة إلى معاممة بيف الناس مبنية عمى مبدأ الكحدة كالحرص عمى مصمحة الغير.
في المجتمع اإلسالمي يجب أف يشعر كؿ فرد بأف عميو كاجبات يجب أف يؤدييا نحك المجتمع كأفراد المجتمع ،فعف
ً
ضي الموي ىعٍنييما -أىنوي ىس ًمع ىر يسك ىؿ الم ًو  ىيقيك يؿ يكمُّ يك ٍـ ىار وع كم ٍسيئك هؿ ىع ٍف ىرًعيتً ًو فى ً
ً ً ً
اع ىك ىم ٍسيئك هؿ ىع ٍف
اإل ىم ياـ ىر و
ىى
ى
ى
ىعٍبد المو ٍبف يع ىم ىر -ىر ى
ً
ً
ً
ً ًً
اعىيةه كًىي م ٍسيئكلىةه ىع ٍف رًعيتًيا كا ٍل ىخا ًدـ ًفي م ً
ً
اؿ
ىىمً ًو ىر و
ىرًعيتً ًو ىكالر يج يؿ ًفي أ ٍ
ى
اع ىك يى ىك ىم ٍسيئك هؿ ىع ٍف ىرعيتو ىكا ٍل ىم ٍ أرىةي في ىب ٍيت ىزٍكجيىا ىر ى ى ى
ي
ى ى ى
ىسي ًِّد ًه ىار وع ىك يى ىك ىم ٍسيئك هؿ ىع ٍف ىرًعيتً ًو"(ُٔ).

كمف اإلحساف في تطبيؽ ىذا المبدأ أنو ليس معنيان بالمسمميف فقط كانما يشمؿ كؿ الناس يعيشكف في المجتمع
ين لَ ْم ُي َق ِاتمُو ُك ْم ِفي الد ِ
ِّين َولَ ْم ُي ْخ ِر ُجو ُك ْم ِم ْن
اإلسالمي أيان كانت اعتقاداتيـ ،كذلؾ لقكلو تعالىَ :ال َي ْن َيا ُك ُم المَّ ُو َع ِن الَِّذ َ
ِد َي ِ
ين[الممتحنة .]ٖ :كقد مر عمر بف الخطاب  بباب قكـ كعميو
وى ْم َوتُ ْق ِس ُ
ارُك ْم أ ْ
َن تََبُّر ُ
طوا إِلَ ْي ِي ْم إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
سائؿ مف أىؿ الكتاب يسأؿ الناس :شيخ كبير ضرير البصر ،فقاؿ لو عمر :مف أم أىؿ الكتاب أنت؟ فقاؿ :ييكدم .قاؿ:

فما ألجأؾ إلى ما أرل؟ قاؿ :أسأؿ الجزية كالحاجة كالسف .قاؿ :فأخذ عمر بيده ،كذىب بو إلى منزلو فأعطاه شيئان مف
المنزؿ ،كـ أرسؿ إلى خازف بيت الماؿ فقاؿ :انظر ىذا كضرباءه؛ فكاهلل ما أنصفناه أف أكمنا شبيتو كـ نخذلو عند اليرـ،

كضع عنو الجزية كعف ضربائو(ِٔ).

الفرع الثالث :مظاىر التكافل االجتماعي.
ٔ)

التكافل في محيط األسرة.

أكد اإلسالـ عمى التكافؿ بيف أفراد األسرة ،كجعمو الرباط المحكـ الذم يحفظ األسرة مف التفكؾ كاالنييار ،كيبدأ

التكافؿ في محيط األسرة مف الزكجيف بتحمؿ المسؤكلية المشتركة في القياـ بكاجبات األسرة كمتطمباتيا ،كؿ بحسب كظيفتو

الفطرية التي فطره اهلل عمييا ،قاؿ رسكؿ اهلل " :الرجؿ راع في بيتو كمسؤكؿ عف رعيتو ،كالمرأة راعية في بيت زكجيا
(ّٔ)
س َك ْنتُ ْم ِم ْن ُو ْجِد ُك ْم[الطالؽ:
وى َّن ِم ْن َح ْي ُ
َس ِكُن ُ
كمسؤكلة عف رعيتيا" كأكجب عمى الرجؿ النفقة عمى زكجتو ،قاؿ تعالى :أ ْ
ث َ
ق ُذو ٍ ِ
سا إَِّال َما
ق ِم َّما آتَاهُ المَّ ُو ۛ َال ُي َكمِّ ُ
س َع ِت ِو ۛ َو َم ْن قُِد َر َعمَ ْي ِو ِرْزقُ ُو َف ْم ُي ْن ِف ْ
ٔ] .كقاؿ تعالى :لِ ُي ْن ِف ْ
ف المَّ ُو َن ْف ً
س َعة م ْن َ
َ
سًار[الطالؽ ٕ].
آتَ َ
س ٍر ُي ْ
س َي ْج َع ُل المَّ ُو َب ْع َد ُع ْ
اىا ۛ َ
كمف صكر البر كالتكافؿ أف اإلسالـ أكجب عمى األبناء البر بكالدييـ كرعايتيـ عند كبرىـ كلك مع اختالؼ الديف لقكؿ
اإل ْنس َ ِ ِ
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم فََال تُ ِط ْع ُي َما إِلَ َّي َمْر ِج ُع ُك ْم فَأَُنِّب ُئ ُك ْم ِب َما
اهلل تعالىَ  :وَو َّ
اك لِتُ ْ
اى َد َ
سًنا َوِا ْن َج َ
ان ِب َوال َد ْيو ُح ْ
ش ِر َك ِبي َما لَ ْي َ
ص ْي َنا ِْ َ
ون[العنكبكت ٖ].
ُك ْنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
كاف لـ يكف ليـ أبناء فعمى الدكلة رعايتيـ عف طريؽ إنشاء دكر لممسنيف ،كذلؾ الجانب المادم ،كال يقؿ الجانب النفسي
ِ
ِ
َح ُد ُى َما أ َْو ِكَال ُى َما فََال تَقُ ْل لَ ُي َما أ ٍّ
ُف َوَال تَْن َيْرُى َما َوقُ ْل لَ ُي َما
أىمية عف الجانب المادم ،قاؿ تعالى :إِ َّما َيْبمُ َغ َّن ع ْن َد َك ا ْلك َبَر أ َ

اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع (1431 ،)3ي2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٗٓٚ

اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
الذ ِّل ِم َن َّ ِ
ض َليما ج َناح ُّ
قَوًال َك ِريما ،و ْ ِ
ير[اإلسراء ِّ.]ِْ-
ص ِغ ًا
اخف ْ ُ َ َ َ
ْ
الر ْح َمة َوُق ْل َر ِّب ْار َح ْم ُي َما َك َما َرَّب َياني َ
ً َ
كأكجب عمى اآلباء رعاية األبناء كتكفير حاجاتيـ مف مأكؿ كممبس كتعميـ كعالج ،كتكجيو أخالقي كمسمكي.
ٕ) التكافل في محيط األقارب:
ض ِفي ِكتَ ِ
ض ُي ْم أ َْولَى ِب َب ْع ٍ
اب المّ ِو
فقد حث اإلسالـ عمى كفالة األغنياء ألقاربيـ الفقراء قاؿ تعالىَ  :وأ ُْولُواْ األ َْر َح ِام َب ْع ُ
إِ َّن المّ َو ِب ُك ِّل َ ٍ ِ
يم[األنفاؿ.]ٕٓ :
ش ْيء َعم ٌ
ٖ)

التكافل في محيط المجتمع:

لقد جسد النبي  المجتمع المتكافؿ بأتـ صكرة عندما آخى بيف األنصار كالمياجريف بعد اليجرة النبكية إلى المدينة

المنكرة فكانت المؤاخاة تكافالن اجتماعيان فريدان جعؿ المجتمع المسمـ يقؼ قكيان أماـ تحديات األعداء مف حكلو ،كمف صكر
التكافؿ في محيط المجتمع:

أ-

رعاية الفقراء كالمساكيف:

إف اإلسالـ يحث عمى العمؿ

كالسعي لكسب الرزؽ الحالؿ ،كيطالب أفراد المجتمع بما فييـ الفقراء بالعمؿ قدر
ُّ
ىف ىي ٍأ يك ىؿ ًم ٍف ىع ىم ًؿ ىي ًد ًه،
اما قىط ،ىخ ٍي نار ًم ٍف أ ٍ
ذلؾ يقكؿ رسكؿ اهلل  " :ىما أى ىك ىؿ أ ى
ىح هد طى ىع ن
ىع ىم ًؿ ىيًدًه"(ْٔ) ،كيجعؿ مف كاجبات الدكلة تكفير فرص العمؿ لممحتاجيف إف عجزكا عف

االستطاعة؛ لتكفير احتياجاتيـ ،كفي
ً
اف ىي ٍأ يك يؿ ًم ٍف
ىكًاف ىنبًي المو ىد ياكىد  ،ىك ى
ايجاده ،كتخصيص مبمغ شيرم؛ لتعكيض ما نقص عمييـ ،كقد يمارس شبيو ذلؾ في الغرب اليكـ ،كنحف المسمميف أكلى في

ىذا ،بؿ ىذا ىك اإلحساف المرغكب كالمطمكب في اإلسالـ .فال بد مف إنشاء المؤسسات المعنية التي مف كظيفتيا االىتماـ
يف ،ىكا ٍلمج ً
اعي عمىى األىرممى ًة ك ً
اؿ النبً ُّي « :الس ً
الم ٍس ًك ً
اى ًد
فع ٍف أىبًي يىىرٍيىرةى ،ىقا ىؿ :قى ى
يى
ى
بيذه الشريحة كاحتياجاتيـ المادية كالمعنكية .ى
ٍى ى
ًفي سبً ً
يؿ الم ًو ،أ ًىك القىائًًـ المٍي ىؿ الصائًًـ النيى ىار»(ٓٔ).
ى
أما الفقير الذم ال يستطيع العمؿ فقد فرض اإلسالـ الدكلة مسؤكلية العناية كفايتيـ ،كذلؾ مف خالؿ تخصيصو ليـ
جزءان كبي انر مف عائدات فريضة الزكاة كالتي تبمغ ما ال يقؿ عفِ %ٓ .مف كركة المجتمع.

إف قياـ المجتمع بحاجة الفقراء فريضة الزمة كليس منة كال تطكعان ،كيؤكد ذلؾ ابف حزـ إذ يقكؿ :كفرض عمى

األغنياء مف أىؿ كؿ بمد أف يقكمكا بفقرائيـ ،كيجبرىـ السمطاف عمى ذلؾ ،إف لـ تقـ الزككات بيـ ،كال سائر أمكاؿ بيت

ماؿ المسمميف ،فيقاـ ليـ ما يأكمكف مف القكت الذم ال بد منو ،كمف المباس لمشتاء كالصيؼ بمكؿ ذلؾ ،كمسكف يكنيـ مف
ِ
ِ
السِب ِ
يل[اإلسراء:
ين َو ْاب َن َّ
س ِك َ
المطر كالشمس كعيكف المارة ،كدليؿ كجكب ذلؾ قكؿ اهلل تعالىَ  :وآت َذا ا ْلقُْرَب ٰى َحقَّ ُو َوا ْلم ْ

ِٔ]" ،فأكجب اهلل تعالى حؽ المساكيف ،كابف السبيؿ مع حؽ ذم القربى ،كمنع ىذا الحؽ إساءة بال شؾ ،كلذلؾ تكعد اهلل
ين * ولَم َن ُك ُن ْ ِ ِ
ِ
ِ
ين[المدكر:
س ِك َ
صمِّ َ
طع ُم ا ْلم ْ
سقََر * قَالُوا لَ ْم َن ُك م َن ا ْل ُم َ
سمَ َك ُك ْم في َ
عمى منعو بالعذاب الشديد قاؿ تعالىَ  :ما َ
َ ْ
ِْ .]ْْ-فقرف اهلل تعالى إطعاـ المسكيف بكجكب الصالة(ٔٔ).
كقد سبؽ سيدنا عمر بف الخطاب  إلى ذلؾ عندما قاؿ :لك استقبمت مف أمرم ما استدبرت ،ألخذت فضكؿ أمكاؿ

األغنياء ،فقسمتيا عمى فقراء المياجريف(ٕٔ).
ب -كفالة األيتاـ:

كمف صكره كذلؾ كفالة األيتاـ ،حيث إف اإلسالـ يمزـ الكالديف برعاية أبنائيـ كتمبية احتياجاتيـ ،كتربيتيـ التربية

الصالحة ،كفي حالة عدـ كجكدىـ لظركؼ ما كالمكت تنتقؿ المسؤكلية إلى األقارب القادريف عمى اإلنفاؽ كالرعاية .فإف لـ

 ٗٓٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع ( 1431 ،)3ي2018/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برلهت سلغرُِفا

يكف ليـ أحد فإف الدكلة تتكلى ىذه الميمة كتكفؿ رعاية الطفؿ كحفظ أمكالو إف كجدت ،كالعمؿ عمى تنميتيا كاستكمارىا لترجع
ً
ً
إلي ػ ػ ػو عند بمكغو سف الرشد ،كيقكؿ رسكؿ اهلل " :كأىىنا ك ىك ًاف يؿ ً ً
ً
طى ،ىكفىرىج
الك ٍس ى
اليت ًيـ في ى
ى
الجنة ىى ىك ىذا» ىكأى ىش ىار بالسب ىابة ىك ي
ى ى
ىب ٍيىنيي ىما ىش ٍينئا"(ٖٔ).
الفرع الرابع :آليات التكافل في المجتمع اإلسالمي.
إف ىنالؾ آليات عديدة لمتكافؿ في المجتمع اإلسالمي ،مف أبرزىا:

ُ) الزكاة :كىي مف أىـ اآلليات التي يتحقؽ مف خالليا التكافؿ االجتماعي كقد فرضيا اهلل؛ لتكفير احتياجات الفئات
ين وا ْلع ِ
اء وا ْلم ِ
الص َدقَ ُ ِ ِ
ين
المعكزة كحدد مصارفيا؛ لتسد حاجات عديدة في المجتمع اإلسالمي؛ قاؿ تعالى :إَِّن َما َّ
امِم َ
ساك ِ َ َ
ات ل ْمفُقََر َ َ َ
يض ًة ِم َن المَّ ِو والمَّ ُو عِم ِ
ِ
السِب ِ
سِب ِ
الرقَ ِ
يم[التكبة.]َٔ :
يل المَّ ِو َو ْاب ِن َّ
وب ُي ْم َوِفي ِّ
اب َوا ْل َغ ِارِم َ
يل فَ ِر َ
َعمَ ْي َيا َوا ْل ُم َؤلَّفَة ُقمُ ُ
َ
ين َوِفي َ
يم َحك ٌ
َ ٌ

إف ىذه األداة الربانية ػ حيف طبقتيا األمة نجحت في محاربة الفقر ،كنزعت مف القمكب الحقد كالحسد مف الفقير

لمغني ،كقممت ككي انر مف الجرائـ الخمقية كاالجتماعية؛ كذلؾ بإزالة أسبابيا مف الفقر كالحاجة،

ِ) الصدقة :كىي التبرع الزائد عمى الزكاة ،فالزكاة ىي الحد األدنى الكاجب في ماؿ الفرد نحك المجتمع ،كلكف الصدقة ىي
ِ
ِ ِ
ِ
اإلحساف قاؿ تعالىَ  :وِفي َذلِ َك َف ْم َيتََنافَ ِ
يمواْ
ي الَِّذ َ
س َ
ون[المطففيف ،]ِٔ :كقاؿ تعالى :قُل لِّع َباد َ
س ا ْل ُمتََناف ُ
آم ُنواْ ُيق ُ
ين َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
نفقُواْ ِم َّما رَزْق َن ُ ِ
الصالَةَ وي ِ
ُّيا
َّ َ ُ
اى ْم سّارً َو َعالن َي ًة ِّمن قَ ْب ِل أَن َيأْت َي َي ْوٌم الَّ َب ْيعٌ فيو َوالَ خالَ ٌل[إبراىيـ .]ُّ :كقاؿ -سبحانو :-أَي َ
َ
َنفقُواْ ِمن َ ِ
ين آم ُنواْ أ ِ
َِّ
س ْبتُ ْم[البقرة.]ِٕٔ :
ط ِّي َبات َما َك َ
الذ َ َ
كمجاالت الصدقة كاسعة ،إذ يمكف أف تشمؿ كؿ مجاالت الحياة ،كتغطي جزءان كبي انر مما قد تعجز الدكلة عف تنفيذه
مف مشاريع في المجاالت كافة مف مساعدة الفقراء ،كاإلسياـ في بناء المدارس كالمستشفيات ،كرعاية ذكم االحتياجات
الخاصة ،كغير ذلؾ.

كاف كمرات اإلنفاؽ ككيرة كما يتعمؽ باألمف االجتماعي منيا أنيا تغرس المحبة في نفكس الناس كتعمؿ عمى تقكية

العالقات بينيـ كتشيع التراحـ في المجتمع ،كتحؿ مشكمة الفقر كما ينتج عنو مف البغض كالكراىية كالحسد.

ّ)

الوقف :إف لمكقؼ دك انر ميمان في سد حاجات المجتمع اإلسالمي ،مف خالؿ الكقؼ في كجكه البر المختمفة .كاف الكقؼ

لو دكر كبير في حفظ األمف االجتماعي كسد حاجة قطاع عريض مف الفئات االجتماعية مما يحكؿ دكف انحرافيا أك خركجيا
عمى القانكف أك إحداث الشركخ االجتماعية في المجتمع ،كلو دكر ميـ في التكافؿ االجتماعي بؿ كفي التنمية االقتصادية.

إف مجتمعاتنا العربية كاإلسالمية مف المجتمعات النامية التي تشتد حاجتيا لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية ،كىي

تحتاج لمتنمية المستدامة ال المؤقتة ،كاف الكقؼ مف أىـ المكارد التي تؤمف التنمية المستدامة ال المؤقتة ،حيث يؤمف المراد
الكابتة الدائمة لكجكه البر المختمفة

كقد لعب الكقؼ دك انر ميمان في التاريخ اإلسالمي في الحفاظ عمى المجتمعات اإلسالمية كايجاد مصادر لمدخؿ ،لسد

حاجة فئات ككيرة ،ككجكه إنفاؽ قد ال تتمكف الدكلة مف اإلنفاؽ عمييا ،ككاف الكقؼ أحد أىـ المؤسسات االقتصادية

كاالجتماعية في المجتمع اإلسالمي عبر تاريخو الطكيؿ ،كلعب دك انر كبي انر في الحفاظ عمى المجتمعات اإلسالمية كىكيتيا
كسد حاجاتيا كأسيـ في إقامة ككير مف المرافؽ كالمنشآت التعميمية كالصحية كاالجتماعية كغيرىا ،كأسيـ إسيامان كبي انر في

بناء الحضارة اإلسالمية كشارؾ فيو كؿ فئات المجتمع المسمـ مف حكاـ كعمماء كأغنياء كؿ حسب طاقتو كقدرتو(ٗٔ).

كقد بمغ الكقؼ في عيد السمطاف المممككي الظاىر برقكؽ مبمغان عظيمان ،حيث بمغ حكالي نصؼ أراضي الدكلة كغطى

اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع (1431 ،)3ي2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٗٓ

اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معظـ حاجات المجتمع اإلسالمي في عيده ،حيث شمؿ اإلنفاؽ المساجد كالمكتبات كالمدارس كالمستشفيات كانشاء الطرؽ
كالجسكر كفداء األسرل كرعاية أبناء السبيؿ ،كالمساعدة عمى أداء فريضة الحج ،كالمساعدة في الزكاج كنفقات المطمقات،
كعمارة الكغكر ،كاعانة ذكم االحتياجات الخاصة ،كمراكز الرفؽ بالحيكاف ،كمكائد اإلفطار الرمضانية ،كانشاء الحدائؽ العامة،
كتجييز المكتى ،كصيانة المقابر ،كاقامة األسكاؽ التجارية ،كانشاء المؤسسات الصناعية ،كبناء االستراحات عمى طرؽ السفر،
كاإلنفاؽ عمى مؤسسات رعاية األيتاـ ،كرعاية السجناء كأسرىـ ،كاعانة المعسريف ،كاإلنفاؽ عمى العمـ كالعمماء(َٕ).

ْ) التكافل المعنوي :إف التكافؿ بيف أفراد المجتمع ال يتكقؼ عمى الجانب المادم بؿ ككذلؾ الجانب المعنكم ،كمما يؤكد
ً
ً
ً
كف ىما ىح ُّ
اف بً ىؾ
ذلؾ قكلو  :ى
استى ىع ى
ؽ اٍل ىج ًار؟ إً ًف ٍ
(ع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يش ىعٍي وب ،ىع ٍف أىبًيو ،ىع ٍف ىج ِّده ،أىف ىر يسك ىؿ المو  قىا ىؿ" :أىتى ٍدير ى
ضتىو ،كًا ًف ا ٍفتىقىر ع ٍد ى ً
ىص ىابوي ىخٍيهر ىىنأٍتىوي ،ىكًا ٍف
ات اتىب ٍع ى
ض يع ٍدتىوي ،ىكًا ٍف ىم ى
ت ىعىمٍيو ،ىكًا ًف ىم ًر ى
ى ي
استى ٍقىر ى
أى
ىعٍنتىوي ،ىكًا ًف ٍ
ت ىجىن ىازتىوي ،ىكًا ٍف أ ى
ض ىؾ أى ٍقىر ٍ ي ى
ت فى ً
ً
ً
ً
ً
ىىًد ىلوي ،فىًإ ٍف لى ٍـ تى ٍف ىع ٍؿ ىفأ ٍىد ًخٍميىا
ب ىعٍنوي ِّ
اكيى نة فىأ ٍ
يح ًإال بًًإ ٍذنً ًو ،ىكًا ىذا ا ٍشتىىرٍي ى
الر ى
ىص ىابتٍوي يمص ىيبةه ىعزٍيتىوي ،ىكىال تى ٍستىط ٍؿ ىعمىٍيو بًاٍلًبىناء ،فىتى ٍح يج ى
أ ى
ؼ لىوي ًمٍنيىا")(ُٕ).
ًسًّرا ،ىكىال ىي ٍخيرٍج بًيىا ىكلى يد ىؾ لًىي ًغي ى
ظ بً ًو ىكلى ىدهي ،ىكىال تي ٍؤًذًه بًقيتى ًار ًق ٍد ًر ى
ىف تى ٍغ ًر ى
ؾ ًإال أ ٍ
الفرع الخامس :التكافل االجتماعي وأمن المجتمع.

التكافؿ االجتماعي في اإلسالـ مقصكد بو المحافظة عمى مصالح جميع أفراد المجتمع ،بحيث يشعر كؿ فرد باألماف

إف كاف مف قبؿ الدكلة التي ىي مكمفة بتأميف حقكقو ،كخاصة الذيف يعجزكف عف تمبية حاجاتيـ لظركؼ أصابتيـ كمرض
مزمف كاف أك تعطؿ عف العمؿ ،أك مف باقي أفراد المجتمع.

إف المجتمع الخالي مف التكافؿ تسكد فيو األنانية كتفضيؿ الذات ،أفراده يعيشكف صراعان لمحصكؿ عمى المكتسبات

الشخصية بعيدان عف التفكير بمصمحة اآلخريف ،بينما يعمؿ التكافؿ عمى صيانة المجتمع مف دكاعي الفكضى كاألنانية كالتعسؼ،

إليجاد مجتمع فاضؿ متعاكف ،يشعر كؿ فرد فيو بمسؤكليتو نحك مجتمعو ،ليقكـ كؿ فرد بعممو في ظؿ معاني األخكة

اإليمانية ،متبادالن مشاعر المحبة كالكد ،تجنبان لمعداكة كالبغضاء ،كسعيان لتفريج الكربات ،بالبذؿ كاإلنفاؽ ،كتفقد المحتاجيف

بمد يد العكف كالرعاية مادية كمعنكية.
مف األفراد ،كالعطؼ كالنظر في أحكاؿ المرضى ،كالرحمة بيـٌ ،
إف التكافؿ االجتماعي حيف يطبؽ بيف أفراد المجتمع ،تبرز آكاره النافعة ،في معالجة المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية
فيو ،كالفقر كالحرماف كالبطالة
املطلب اخلامس :اإلحساى املادٓ َأثرٍ يف حتدقّق األمو االجتناعْ.

(ِٕ)
آمُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِممُوا
اإليماف كالعمؿ الصالح ىك سبيؿ استبداؿ اإلنساف األمف بالخكؼ  ،قاؿ تعالىَ  :و َع َد المَّ ُو الَِّذ َ
ين َ
َّ ِ ِ
ستَ ْخمِفََّن ُي ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ضى لَ ُي ْم َولَ ُي َب ِّدلََّن ُي ْم ِم ْن
استَ ْخمَ َ
ف الَِّذ َ
ين ِم ْن قَ ْبمِ ِي ْم َولَ ُي َم ِّك َن َّن لَ ُي ْم ِدي َن ُي ُم الَِّذي ْارتَ َ
ض َك َما ْ
الصال َحات لَ َي ْ
ش ْي ًئا وم ْن َكفَر بع َد َذلِ َك فَأُولَِئ َك ُىم ا ْلفَ ِ
اسقُو َن[النكر.]ٓٓ :
َب ْع ِد َخ ْوِف ِي ْم أ َْم ًنا َي ْع ُب ُدوَن ِني َال ُي ْ
ش ِرُك َ
َ َْ
ون ِبي َ َ َ
ُ

إف كؿ عمؿ صالح يقكـ بو اإلنساف يؤديو عمى أكمؿ صكرة يسيـ في بناء األمة كالمجتمع يكتب لو بو عمؿ صالح
فعف أىىن ً
اف أ ٍىك
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو  « :ىما ًم ٍف يم ٍسمًوـ ىي ٍغ ًر يس ىغ ٍر نسا ،أ ٍىك ىي ٍزىرعي ىزٍرنعا ،فىىي ٍأ يك يؿ ًمٍنوي ى
س ٍب ًف ىم ًال وؾ  ،قىا ىؿ :قى ى
طٍيهر أ ٍىك إً ٍن ىس ه
ً
ً
ص ىدقىةه»(ّٕ).
يمةه ،إًال ىك ى
اف لىوي بًو ى
ىبي ى
ال
كليس الميـ أداء العمؿ فقط ،بؿ الميـ أداؤه عمى أحسف صكرة ممكنة كما قاؿ " :إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عم ن
(ْٕ)
ب ًٍ
اف ىعمىى
م عمؿ دنيكم ،فقد قاؿ النبي " :إًف اهللى ىكتى ى
اإل ٍح ىس ى
أف يتقنو"  ،كىذا اإلتقاف في كؿ عمؿ سكاء أكاف عبادة أـ أ ٌ
ٓٔٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع ( 1431 ،)3ي2018/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برلهت سلغرُِفا

يك ِّؿ ىش ٍي وء"(ٕٓ).
إف االرتقاء بأمتنا كتحقيؽ أمنيا ال بد لو مف إحساف العمؿ ،فمدينا الطاقات البشرية اليائمة التي يصؿ تعدادىا عمى
مستكل الكطف العربي ما يقارب كالكمئة كخمسيف مميكنان ،كعمى مستكل العالـ اإلسالمي حكالي المميار كنصؼ المميار،

كالمكارد البيئية الضخمة عمى امتداد العالـ العربي الذم تصؿ مساحتو حكالي أربعة عشر مميكف كيمك متر مربع ،كالعالـ
اإلسالمي الذم يمتد عمى مساحة حكالي خمسة ككالكيف مميكف كيمك متر مربع ،كلدينا عمى مستكل العالـ العربي كاإلسالمي

أكبر رقعة مف األراضي الزراعية كالمكارد المائية الكافية كالكركات الطبيعية في باطف األرض ،كالبتركؿ كالطاقة الشمسية
كغير ذلؾ الككير مما منحو اهلل إيانا كاستخمفنا فيو ،كلكف ينقصنا إحساف العمؿ؛ لإلفادة مف ىذه اإلمكانات الضخمة كحتى
نجتاز حالة الخكؼ التي تعيش فييا أمتنا ،فقريب مف خمسة كسبعيف بالمئة مف الجئي العالـ مف المسمميف ،كمعظـ الحركب
كالصراعات تدكر عمى أرض المسمميف ،كمعظـ ضحايا اإلرىاب مف المسمميف

إف تطبيؽ مبدأ اإلحساف يضمف تأدية كؿ فرود ما عميو مف الكاجبات كما لو عمى كجو األحسف مف المطمكب منو فيقكـ

بيا خير قياـ كىك اإلتقاف ،فاإلتقاف ىك التطبيؽ العممي لمبدأ اإلحساف.

إف اإلتقاف في المفيكـ اإلسالمي ظاىرة حضارية تؤدم إلى رقي البشرية كتحضرىا ،كاف مف أسباب التخمؼ في

المجتمعات اإلسالمية افتقادىا اإلتقاف كانتشار الفكضى كالتسيب كفقداف النظاـ كانتشار اإلىماؿ كالغش كالخديعة ،كىذا منعكس
َح ِس ُنوا
في فقداف المسمميف لمكقة في كؿ شيء ينتج في بالدىـ ،عممان بأف ديننا يدعكنا إلى اإلحساف كاإلتقاف ،قاؿ تعالىَ  :وأ ْ
ين[البقرة.]ُٗٓ :
ۛ إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
كعميو ،فإننا مطالبكف في كؿ مؤسساتنا أف نقكـ بتربية أجيالنا عمى اإلتقاف ،إف كاف في البيت أك المدرسة أك الجامعة.

اخلامتٕ.

إف تفعيؿ مبدأ اإلحساف اليكـ ىك طريؽ األمة لمخالص مما ىي فيو مف ضعؼ كخكؼ كجكع ،كىك طريقيا إلى

استعادة الصدارة لتقكد البشرية في طريؽ الخير.

كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ُ -اإلحساف يطمؽ عمى أمريف ىما :اإلنعاـ عمى الغير -أم اإلحساف إلى الغير -كالكٌاني :اإلحساف في الفعؿ بأف يأتي
بعممو عمى أحسف كجو.

ِ -اإلحساف يشمؿ كؿ جكانب الحياة ،كال يقتصر عمى اإلحساف االعتقادم كحده ،أك اإلحساف في العبادة كحده ،أك
اإلحساف في المعاممة كحده ،بؿ ىك إحساف اإليماف كالمعتقد ،كاحساف في العبادة بإتيانيا عمى أتـ كأحسف صكرة،

كما ىك إحساف في السمكؾ كالتعامؿ مع الناس ،كاحساف في إتقاف العمؿ كاإلتياف بو عمى أحسف صكرة ،فيك
مرتبة إيمانية يترقى فييا المسمـ ،بحيث يشعر بمراقبة اهلل لو في كؿ لحظة في العبادة كالمعاممة ،كيسعى لمكصكؿ
إلى الكماؿ في كؿ شيء.

المتأسسة عمى الخمؽ ،كالتربية العممية المبنية
ّ -حتى تتـ تنمية اإلحساف في حياة المسمميف ال بد مف التربية اإليمانية
ٌ
عمى اإلحساف.
ْ -األمف مف ضركريات الحياة بؿ ىك أحد المقاصد الكبرل لمديف كىك ضركرة مف ضركرات استقامة العمراف اإلنساني ،بؿ
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اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىك أساس إلقامة الديف.
ٓ -اإليماف باهلل  كحسف االعتقاد بو ىك الضمانة األكلى لمحياة اآلمنة المطمئنة ،كما أف الكفر كعصياف اهلل 
منذر بالجكع كفقداف األمف كانتشار الجريمة.

ٔ -العبادة التي تؤدل باإلحساف ىي الطريؽ لتربية الناس عمى كؿ الفضائؿ ،كنشر األمف كالسالـ بينيـ.
ٕ -انتشار األخالؽ السامية كالسمككيات الرفيعة في المجتمع دعامة أساسية؛ النتشار األمف في المجتمع كتقميؿ النزاع فيو.
ٖ -انتشار البر كاإلحساف في المجتمع داخؿ األسرة كبيف األرحاـ كاألقارب كفي كؿ المجتمع كاإلحساف إلى الفقراء كالمساكيف
كاأليتاـ ككؿ أصحاب الحاجات ىك الطريؽ القكيـ النتشار األمف كاألماف في المجتمع

ٗ -شرع اإلسالـ آليات عديدة؛ لإلحساف بعضيا إلزامي كالزكاة ،كبعضيا اختيارم كالصدقات كالكقؼ.
َُ -إف تطبيؽ مبدأ اإلحساف يضمف تأدية كؿ فرود ما عميو مف الكاجبات كما لو عمى الكجو األحسف مف المطمكب منو
فيقكـ بيا خير قياـ كىك اإلتقاف ،فاإلتقاف ىك التطبيؽ العممي لمبدأ اإلحساف.

ُُ -إف اإلتقاف في المفيكـ اإلسالمي ظاىرة حضارية تؤدم إلى رقي البشرية كتحضرىا ،كاف مف أسباب التخمػ ػ ػؼ في
المجتمعات اإلسالمية افتقادىا اإلتقاف ،كانتشار الفكضى كالتسيب كفقداف النظاـ ،كانتشار اإلىماؿ كالغش كالخديعة.

كفي ختاـ ىذه الدراسة يكصي الباحث بما يأتي:
ُ -غرس مبدأ اإلحساف في نفكس الناشئة في مراحؿ مبكرة مف خالؿ البيت ،كالمدرسة ،كالمسجد ،كالنادم ،كمكاف العمؿ،
كعبر كسائؿ اإلعالـ المختمفة مقركءةن أك مسمكعةن أك مرئية.
ِ -تربية أفراد المجتمع عمى أف يقكـ كؿ فرود فييـ بأداء ما عميو مف الكاجبات خير قياـ ،أم :باإلتقاف.

ّ -إعطاء اإلحساف اىتماما أكبر في تربية األجياؿ ،بحيث يصبح جزءان أساسيان في المناىج التعميمية في مختمؼ المراحؿ
الدراسية في المدارس كالجامعات. .

ْ -تدريب األجياؿ عمى مبادئ العمؿ الخيرم كالتطكعي كاإلحساني.
ٓ -عمى الحككمات تشجيع المبادرات الفردية كالجماعية التي تنمي اإلحساف
ٔ -العمؿ عمى إحياء نظاـ الكقؼ كتشجيعو؛ لما لو مف أكر كبير في تنمية المجتمعات اإلسالمية.
و
محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى نبينا

اهلُامش:
(ُ) الغ ازلػػي ،محمػػد بػػف محمػػد الطكسػػي (ت َٓٓى ػػ) ،المستصفففى ،تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد السػػالـ عبػػد الشػػافي ،دار الكتػػب العمميػػة،
(طُ)ُُّْ ،ىػُّٗٗ/ـ.ُْٕ/ُ ،

(ِ) الشاطبي ،إبراىيـ بف مكسى (ت َٕٗىػ) ،الموافقات ،تحقيؽ :أبك عبيدة مشيكر بػف حسػف آؿ سػمماف ،دار ابػف عفػاف( ،طُ)،
ُُْٕىػُٕٗٗ /ـ.ٗ/ِ ،

(ّ) األزىػرم ،محمػد بػف أحمػػد (ت َّٕىػػ) ،تيفذيب المغفة ،تحقيػػؽ :محمػد عػكض مرعػب ،دار إحيػػاء التػراث العربػي ،بيػػركت( ،طُ)،
ََُِـ.ُّٖ/ْ ،

ٕٔٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع ( 1431 ،)3ي2018/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برلهت سلغرُِفا
(ْ) الراغب األصفيانى ،الحسػيف بػف محمػد (ت َِٓىػػ) ،المففردات ففي غريفب القفرآن ،تحقيػؽ :صػفكاف عػدناف الػداكدم ،دار القمػـ ،الػدار
الشامية ،دمشؽ بيركت( ،طُ)ُُِْ ،ىػ ،صِّٔ.

(ٓ) ابف حجر العسقالني ،أحمد بف عمي ،ففت البفاري شفرح صفحي البخفاري ،دار المعرفػة  ،بيػركت ،ُّٕٗ ،رقػـ كتبػو كأبكابػو كأحاديكػو:
محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصػححو كأشػرؼ عمػى طبعػو :محػب الػديف الخطيػب ،عميػو تعميقػات العالمػة :عبػد العزيػز

ابف عبد اهلل بف باز.َُِ/ُ ،

(ٔ) متفؽ عميو كالمفظ ليما ،ينظػر :البخػارم ،محمػد بػف إسػماعيؿ ،صفحي البخفاري ،تحقيػؽ :محمػد زىيػر بػف ناصػر الناصػر ،دار
ً ً
ػاف ،كاإلسػالـ ،ك ً
ً
ً
اإل ٍح ىس ً
ػاع ًة ،حَٓ.ُٗ/ُ ،
ػاف ،ىك ًع ٍم ًػـ الس ى
طكؽ النجاة( ،طُ)ُِِْ ،ىػ ،ىب ي
اب يس ىػؤاؿ ج ٍب ًريػ ىؿ النبػي  ىع ًػف اإل ى
ى
يم ً ى
اب معرفػة
كمسمـ بف الحجاج (ت ُِٔىػ) ،صحي مسمم ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،ىب ي
ً
ً
يم ً
اع ًة ،حُ.ّٔ/ُ ،
اف ،ىكاإلسالـ ،كالقى ىد ًر ىك ىع ىال ىمة الس ى
ٍاإل ى
(ٕ) ابف حجر ،فت الباري.َُِ/ُ ،
(ٖ) ابػف الممقػف ،عمػر بػػف عمػي بػف أحمػد الشػػافعي المصػرم (ت َْٖىػػ) ،التوضففي لشفرح الجفامع الصففحي  ،تحقيػؽ :دار الفػالح لمبحػػث
العممي كتحقيؽ التراث ،دار النكادر ،دمشؽ – سكريا( ،طُ)ُِْٗ ،ىػََِٖ/ـ.ُٕٕ/ّ ،

(ٗ) الكرمػاني ،محمػد بػف يكسػػؼ بػف عمػي (ت ٖٕٔىػػ) ،الكواكفب الففدراري ففي شفرح صففحي البخفاري ،دار إحيػػاء التػراث العربػي ،بيػػركت-
لبناف( ،طُ)ُّٓٔ ،ىػُّٕٗ/ـ؛ طَُُِْ ،ىػُُٖٗ/ـ.ُٗٔ/ُ ،

(َُ) اآللكسػي ،محمػػكد بػػف عبػد اهلل( ،ت َُِٕىػػ) ،روح المعففاني فففي تفسففير القفرآن العظففيم والسففبع المثففاني ،تحقيػؽ :عمػػي عبػػد البػػارم
عطية ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُُْٓ ،ىػ.ْْٓ/ٕ ،

(ُُ) أبك السعكد ،محمد بف محمد بف مصطفى( ،ت ِٖٗىػػ) ،إرشاد العقل السفميم إلفى مزايفا الكتفاب الكفريم ، ،دار إحيػاء التػراث
العربي ،بيركت.ُْٕ/ُ ،

(ُِ) ابف عمركف ،عياض بف مكسى بف عياض (ت ْْٓىػػ) ،مشارق األنوار عمفى صفحاح اْلثفار ،المكتبػة العتيقػة كدار التػراث،
ُ.ُِِ/

(ُّ) ابف عاشكر ،محمد الطاىر بف محمدُّّٗ( ،ق) ،التحرير والتنوير ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنسُْٖٗ ،ىػ.ِٓٓ/ُْ ،
(ُْ) سيمغركفا ،اإلحسان وأثره في التشريع اإلسالمي ،صِّ.

(ُٓ) الشػػككاني ،محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد (ت َُِٓ) ،فففت القففدير الجففامع بففين فنففي الروايففة والدرايففة مففن عمففم التفسففير ،فففت
القدير ،دار ابف ككير ،دار الكمـ الطيب ،دمشؽ ،بيركت( ،طُ)ُُْْ ،ىػ.ِِٓ/ّ ،

(ُٔ) قطب ،سيد( ،ت ُّٖٓىػ) ،في ظالل القرآن ،دار الشركؽ ،بيركت  -القاىرة( ،طُٕ)ُُِْ ،ىػ.َُِٗ/ْ ،
(ُٕ) سيمغركفا ،اإلحسان وأثره في التشريع اإلسالمي ،صُِ.

اب ٍاأل ٍىم ًر بًًإ ٍح ىس ً
اف الذ ٍب ًح ىكا ٍلقى ٍت ًؿ ،ىكتى ٍح ًد ًيد الش ٍف ىرًة ،حُٓٓٗ.ُْٖٓ/ِ ،
(ُٖ) مسمـ ،صحي مسمم ،ىب ي
(ُٗ) ابف عكيميف ،محمد( ،تُُِْ) ،شرح األربعين النووية ،دار الكريا لمنشر ،صُٖٓ.
(َِ) الماكردم ،أبك الحسف ،عمي بف محمد بف حبيب(تَْٓق) ،أدب الدنيا والدين ،دار مكتبة الحياةُٖٗٔ ،ـ ،صُّٗ.
(ُِ) البريزات ،عبد الحفيظ ،نظرية التربية الخمقية عند اإلمام الغزالي ،مطبعة الصفدمُْٖٗ ،ـ ،صّّ.

(ِِ) ركاه البييقي كالبزار كقاؿ العمػكم السػقاؼ حسػف اإلسػناد ،ينظػر :البييقػي :أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي( ،ت ْٖٓىػػ) ،السفنن الكبفرى،

ػاف ىم ىكػ ًً
ىخػ ىػال ً
ؽ
ػارـ ٍاأل ٍ
تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت – لبنػػاف( ،طُ) ُِْْ ،ى ػػ ََِّ/ـ ،ىبػ ي
ػاب :ىبىيػ ي
ىك ىم ىعالًييىا ،حَِِٖٕ .ِّّ/َُ ،كالبزار ،أحمد بف عمرك (ت ِِٗىػ) ،مسفند البفزار ،تحقيػؽ :محفػكظ الػرحمف زيػف اهلل( ،حقػؽ
األج ػزاء مػػف ُ إلػػى ٗ) كعػػادؿ بػػف سػػعد (حقػػؽ األج ػزاء مػػف َُ إلػػى ُٕ) ،كصػػبرم عبػػد الخػػالؽ الشػػافعي (حقػػؽ الجػػزء ُٖ)،

اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع (1431 ،)3ي2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٗ

اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة المنكرة( ،طُ)( ،بدأت ُٖٖٗـ ،كانتيػت ََِٗـ)حْٖٗٗ .ّْٔ/ُٓ ،كالسػقاؼ ،عمػكم ابػف
عبػػد القػػادر ،تخففريأ أحاديففث وآثففار كتففاب فففي ظففالل الق فرآن ،لسففيد قطففب -رحمففو اه ،-دار اليجػرة لمنشػػر كالتكزيػػع ،طِ،

ُُْٔىػ ُٗٗٓ/ـ ،حَٖٖ ،صَْٕ،

(ِّ) ركاه أحمد كقكاه األرنؤكط كقاؿ :إسناده قكم كرجالو رجاؿ الصػحيح ،كقػاؿ الييكمػي فػي مجمػع الزكائػد رجالػو رجػاؿ الصػحيح،
كالحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ كقػػاؿ صػػحيح عمػػى شػػرط مسػػمـ كلػػـ يخرجػػاه ككافقػػو الػػذىبي ،كالبخػػارم فػػي األدب المفػػرد كصػػححو

األلبػػاني ،كالطحػػاكم فػػي مشػػكؿ االكػػار .ينظػػر :ابػػف حنبػػؿ ،أحمػػد (ت ُِْى ػػ) ،المسففند ،تحقيػػؽ :شػػعيب األرنػػؤكط كرفاقػػو،
إشراؼ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة( ،طُ)ُُِْ ،ىػََُِ/ـ ،حِٖٓٗ .ُِٓ/ُْ ،كالحاكـ ،محمد

ابف عبد اهلل النيسابكرم( ،ت َْٓىػ) المستدرك عمى الصفحيحين ،تحقيػؽ :مصػطفى عبػد القػادر عطػا ،دار الكتػب العمميػة،
بيركت( ،طُ) ،ح ُِِْ .َٕٔ/ِ ،كالبخارم ،األدب المفرد بالتعميقات ،حققو كقابمو عمى أصكلو :سمير بف أمػيف الزىيػرم

ػتفيدا مػػف تخريجػػات كتعميقػػات العالمػػة الشػػيخ المحػػدث :محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ،مكتبػػة المعػػارؼ لمنشػػر كالتكزيػػع،
مس ػ ن

الريػػاض( ،طُ)ُُْٗ ،ىػػُٖٗٗ/ـ ،ح ِّٕ ،صُّْ .كالطحػػاكم ،أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػالمة ابػػف عبػػد الممػػؾ (ت ُِّىػػ)
شففرح مشففكل اْلثففار ،تحقيػػؽ :شػػعيب األرنػػؤكط ،مؤسسػػة الرسػػالة( ،طُ)ُُْٓ ،ىػ ػُْْٗ/ـ ،حِّْْ .ِِٔ/ُُ ،كالييكمػػي،
عمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف سػػميماف (ت َٕٖىػػ) مجمففع الزوائففد ومنبففع الفوائففد ،تحقيػػؽ :حسػػاـ الػػديف القدسػػي ،مكتبػػة القدسػػي ،القػػاىرة،
ُُْْىػُْٗٗ/ـ ،حُّّٖٔ.ُٖٖ/ٖ ،

(ِْ) ركاه مالؾ ،كقاؿ ابف عبد البر في االستذكار حديث مسند صػحيح ،كفػي التمييػد قػاؿ :ىػذا الحػديث يتصػؿ مػف طػرؽ صػحاح
عف أبي ىريرة كغيره عف النبي  ،ينظر :مالؾ بف أنس بػف مالػؾ بػف عػامر األصػبحي المػدني (ت ُٕٗىػػ) ،الموطفأ ،تحقيػؽ:

بشار عكاد معػركؼ  -كمحمػكد خميػؿ ،مؤسسػة الرسػالةُُِْ ،ىػػ .ٕٓ/ِ ،كابػف عبػد البػر ،يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد (ت ّْٔىػػ)

االسفففتذكار ،تحقي ػػؽ :س ػػالـ محم ػػد عط ػػا ،محم ػػد عم ػػي مع ػػكض ،دار الكت ػػب العممي ػػة ،بي ػػركت( ،طُ)ُُِْ ،ىػ ػػَََِ/ـ ،حُْٕٔ،
ٖ .َِٖ/كابف عبد البر ،التمييد لمفا ففي الموطفأ مفن المعفاني واألسفانيد ،تحقيػؽ :مصػطفى بػف أحمػد العمػكم ،كمحمػد عبػد
الكبير البكرم ،ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،المغربُّٖٕ ،ىػ.ّّّ/ِْ ،

(ِٓ) ركاه البييقػػي كالطب ارنػػي فػػي الكبيػػر كاألكسػػط كحسػػنو األلبػػاني ،كضػػعفو المنػػاكم كالبكصػػيرم ،كقػػاؿ الييكمػػي :فيػػو مصػػعب ابػػف
كابػػت ككقػػو ابػػف حبػػاف ،كضػػعفو جماعػػة .ينظػػر :البييقػػي ،أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي( ،ت ْٖٓى ػػ) ،شػػعب اإليمػػاف ،حققػػو
ك ارجػع نصكصػػو كخػرج أحاديكػػو :عبػػد العمػي عبػػد الحميػػد حامػد ،أشػػرؼ عمػػى تحقيقػو كتخػريج أحاديكػػو :مختػار أحمػػد النػػدكم،

صػػاحب الػػدار السػػمفية ببكمبػػام – الينػػد ،مكتبػػة الرشػػد لمنشػػر كالتكزيػػع بالريػػاض بالتعػػاكف مػػع الػػدار السػػمفية ببكمبػػام بالينػػد،
(طُ) ُِّْ ،ىػ ََِّ/ـ ،حَّْٗ .ِّّ/ٕ ،كالطبراني ،سميماف بف أحمػد (ت َّٔىػػ) المعجفم الكبيفر ،تحقيػؽ :حمػدم
ابف عبػد المجيػد السػمفي ،مكتبػة ابػف تيميػة ،القػاىرة( ،طِ) ،حٕٕٔ .َّٔ/ِْ ،كالطب ارنػي ،سػميماف بػف أحمػد (ت َّٔىػػ)،

المعجم األوسط ،تحقيؽ :طػارؽ بػف عػكض اهلل بػف محمػد ،كعبػد المحسػف بػف إبػراىيـ الحسػيني ،دار الحػرميف ،القػاىرة ،حٕٖٗ،
ُ .ِٕٓ/كاأللبػػاني ،محمػػد ناصػػر الػػديف( ،ت َُِْى ػػ) صففحي الجففامع الصففغير وزياداتففو ،المكتػػب اإلسػػالمي ،حَُٖٖ،
ُ .ّّٖ/كالمنػاكم ،عبػد الػرؤكؼ بػف عمػي بػف زيػف العابػديف (ت َُُّىػػ) ،التيسفير بشفرح الجفامع الصفغير ،مكتبػة اإلمػػاـ
الشافعي ،الرياض( ،طّ)َُْٖ ،ىػُٖٖٗ/ـ .ِٔٗ/ُ ،كالبكصيرم ،أحمد بف أبػي بكػر بػف إسػماعيؿ (ت َْٖىػػ) ،إتحفاف
الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة ،تقديـ :أحمد معبد عبد الكريـ ،تحقيؽ :دار المشكاة لمبحػث العممػي بإشػراؼ :أبػك تمػيـ

ياسر بف إبػراىيـ ،دار الػكطف لمنشػر ،الريػاض( ،طُ) َُِْ ،ىػػ ُٗٗٗ/ـ ،حِِْٗ .ِّٖ/ّ ،كالييكمػي ،مجمفع الزوائفد،
حَْٔٔ.ٖٗ/ْ ،

(ِٔ) الجكىرم ،إسماعيؿ بف حماد (ت ّّٗىػ) الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف،
ٗٔٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع ( 1431 ،)3ي2018/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برلهت سلغرُِفا
بيركت ،طَُْْٕ ،ىػ ُٖٕٗ/ـ ،مادة أمف.َُِٕ/ٓ ،
(ِٕ) ابف فارس ،أحمد (ت ّٓٗىػ) ،معجم مقاييس المغفة ،تحقيػؽ :عبػد السػالـ محمػد ىػاركف ،دار الفكػرُّٗٗ ،ىػػُٕٗٗ/ـ .مػادة أمػف،
ُ.ُّّ/

(ِٖ) إبراىيـ مصطفى ،كرفاقو ،محمد النجار ،المعجم الوسيط ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ،دار الدعكة ،باب اليمزة.ِٖ/ُ ،
ػرزاؽ الحسػيني( ،ت َُِٓىػػ) ،تفاج العفروس مفن جفواىر القفاموس ،دار اليدايػة ،مػادة
محمػد بػف عبػد ال ٌ
محمد بف ٌ
(ِٗ) الزبيدمٌ ،
أمف.ُْٖ/ّْ ،
(َّ) عمارة ،محمد ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،دار الشركؽ ،القاىرة( ،طُ)ُٖٗٗ ،ـ ،صٓ.
(ُّ) ىكيدم ،أميف ،األمن العربي في مواجية األمن اإلسرائيمي ،بيركتُٕٗٓ ،ـ ،صِْ.

(ِّ) البدرم ،حسف ،في الوحدة والتعاون العسكري العربي ،مجمة المستقبؿ العربي ،عُُ ،سَُِٖٗ ،ـ ،صٔ.
(ّّ) المشاط ،عبد المنعـ ،نظرية األمن القومي العربي المعاصر ،دار المكقؼ العربي ،القاىرةُٖٗٗ ،ـ ،صُِ.
(ّْ) عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،صُِ.

(ّٓ) عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،صُّ.
(ّٔ) الماكردم ،أدب الدنيا والدين ،صُِّ.

(ّٕ) ركاه الترمػذم كابػػف ماجػو ،كقػػاؿ الترمػػذم حسػف غريػػب كحسػػنو األلبػاني ،كقػػاؿ األرنػؤكط حسػػف بمجمػػكع شػكاىده كىػػك ضػػعيؼ
بيذا اإلسناد ،ينظر :الترمذم ،محمد بف عيسى( ،ت ِٕٗىػػ) ،سفنن الترمفذي ،تحقيػؽ كتعميػؽ :أحمػد محمػد شػاكر ،كرفاقػو،
ػاب ًف ػػي الت ىك ُّك ػ ًػؿ ىعمى ػػى الم ػ ًػو ،حِّْٔ،
ش ػػركة مكتب ػػة كمطبع ػػة مص ػػطفى الب ػػابي الحمب ػػي ،مص ػػر ،طُِّٗٓ ،ىػ ػػُٕٗٓ/ـ ،ىب ػ ه
ْ .ْٕٓ/كابف ماجة ،محمد بف يزيػد القزكينػي (ت ِّٕىػػ) سفنن ابفن ماجفو ،تحقيػؽ :شػعيب األرنػؤكط كرفاقػو ،دار الرسػالة
اع ًة ،حُُْْ.ِّٓ/ٓ ،
اب ا ٍلقىىن ى
العالمية( ،طُ)َُّْ ،ىػ ََِٗ/ـ ،ىب ي
(ّٖ) ركاه البخػػارم ،ينظػػر :البخػػارم ،صففحي البخففاري ،بػػاب الشػػركط فػػي الجيػػاد كالمصػػالحة مػػع أىػػؿ الحػػرب ككتابػػة الشػػركط،
حُِّٕ.ُّٗ/ّ ،

(ّٗ) عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،صُٕ.
(َْ) الماكردم ،أدب الدنيا والدين ،صُِْ.

(ُْ) الغزالي ،محمد بف محمد (ت َٓٓىػ) ،االقتصاد في االعتقاد ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُِْْ ،ىػََِْ/ـ ،صُِٖ.
(ِْ) عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،صُٗ.

(ّْ) ابف عطية ،عبد الحؽ بف غالب (ت ِْٓىػػ) ،المحفرر الفوجيز ففي تفسفير الكتفاب العزيفز ،تحقيػؽ :عبػد السػالـ عبػد الشػافي محمػد،
دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُِِْ ،ىػ.ِّٔ/ّ ،

(ْْ) عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،صٔ.

(ْٓ) الزمخشرم ،محمكد بف عمرك بف أحمد( ،ت ّٖٓىػ) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتػاب العربػي ،بيػركت ،طّ،
َُْٕىػ.ّْٕ/ْ ،

(ْٔ) السماف ،محمد عبداهلل السماف :اإلسالم واألمن الدولي ،دار الكتب الحديكة ،القاىرة ،طَُِّٖ ،ىػَُٗٔ/ـ ،صِٕ.
(ْٕ) ركاه الطبراني كحسنو المناكم ،ينظػر :الطب ارنػي ،سػميماف بػف أحمػد بػف أيػكب( ،ت َّٔىػػ) ،المعجفم الكبيفر ،تحقيػؽ :حمػدم بػف عبػد
المجيد السمفي ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،طِ ،حَُُِٓ .ْٓ/ُُ ،كالمناكم ،التيسير بشرح الجامع الصغير.ّْْ/ِ ،
اجتىنًيبكا قى ٍك ىؿ ُّ
الز ً
كر[الحج ،]َّ :حَٕٓٔ.ُٕ/ٖ ،
اب قى ٍك ًؿ الم ًو تى ىعالىى  :ىك ٍ
(ْٖ) ركاه البخارم ،ينظر ،صحي البخاري ،ىب ي
(ْٗ) قطب ،في ظالل القرآن.ٖٖٓ/ِ ،

اجمللٕ األردنّٕ يف الدراسات اإلسالمّٕ ،مج ( ،)14ع (1431 ،)3ي2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٔٗ

اإلحساى َدَرٍ يف األمو االجتناعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(َٓ) قطب ،في ظالل القرآن.ُِٗ/ِ ،

ً
ً
كعوي بً ً
اد ًة ،حّٕٗ.ُٖٓ/ُ ،
اإل ىع ى
اب أ ٍىم ًر النبً ِّي  الذم الى ييت ُّـ يريك ى
(ُٓ) ركاه البخارم ،ينظر :صحي البخاري ،ىب ي
(ِٓ) الجرجاني ،عمي بف محمػد (ت ُٖٔىػػ) ،التعريففات ، ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت – لبنػاف( ،طُ)َُّْ ،ى ػُّٖٗ/ـ ،بػاب الخػاء،
صَُُ.

ً
ؽ كالسػ ى ً
ػاب يح ٍسػ ًػف ي ً
الب ٍخػ ًػؿ ،ح َّٓٔ،ُّ/ٖ ،
ػخاء ،ىك ىمػػا يي ٍكػ ىػرهي مػ ىػف ي
(ّٓ) متفػػؽ عميػػو كالمفػػظ لمبخػػارم ،ينظػػر :صففحي البخففاري ،ىبػ ي
الخميػ ى
اب ىككٍىرًة ىحىيائً ًو .َُُٖ/ْ ،
صحيح مسمـ ،ىب ي

(ْٓ) ركاه الترمذم كصححو األلباني ،ينظر :الترمذم ،محمد بف عيسى( ،ت ِٕٗىػ) سنن الترمذي ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمػد محمػد
ش ػػاكر ،كرفاق ػػو ،ش ػػركة مكتب ػػة كمطبع ػػة مص ػػطفى الب ػػابي الحمب ػػي ،مص ػػر ،طُِّٗٓ ،ىػ ػػُٕٗٓ/ـ ،ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ًف ػػي مع ػ ً
ػالي
ىى
ى ي ى ى ى
ىخ ىال ً
ؽ ،حَُِٖ.َّٕ/ْ ،
األ ٍ
(ٓٓ) قطب ،في ظالل القرآن.َُِٗ/ِ ،
ؽ الشػ ًػر ً
ػار ً
طػ ًع الس ً
يؼ ىك ىغ ٍيػ ًػرًه،
ػاب قى ٍ
(ٔٓ) متفػؽ عميػػو كالمفػظ ليمػػا ،ينظػػر :صففحي البخففاري ،ح ّْٕٓ .ُٕٓ/ْ ،كصفحي مسففمم ،ىبػ ي
اع ًة ًفي ا ٍل يح يدكًد ،حُٖٖٔ.ُُّٓ/ّ ،
ىكالن ٍي ًي ىع ًف الشفى ى
ًً
ًً
(ٕٓ) متفؽ عميو كالمفظ لمبخارم ،ينظػر :صحي البخفاري ،بػاب ر ٍحم ًػة ً
ػاب
الكلىػد ىكتى ٍقبًيمػو ىك يم ىع ىانقىتػو ،ح ٕٗٗٓ ،ٕ/ٖ ،كصفحي مسفمم ،ىب ي
ى ي ى ى ى
ً
ؾ ،ح ُِّٖ.َُٖٖ/ْ ،
ض ًؿ ىذلً ى
اض ًع ًو ىكفى ٍ
ىر ٍح ىمتً ًو  الص ٍ
اف ىكا ٍلعىيا ىؿ ىكتىىك ي
ِّبىي ى
طبػ ًػة أ ً
ً
ع.ُٗ/ٕ ،ُّْٓ ،
ىخيػ ًػو ىحتػػى ىيػ ٍػن ًك ىح أ ٍىك ىيػ ىػد ى
ػب ىعمىػػى خ ٍ ى
ػاب الى ىي ٍخطيػ ي
(ٖٓ) متفػػؽ عميػػو كالمفػػظ لمسػػمـ ،ينظػػر :صففحي البخففاري ،ىبػ ي
اج ً
ُّس ،كالتىنافي ً
اب تى ٍح ًر ًيـ الظ ِّف ،كالت ىجس ً
ش ىكىن ٍح ًك ىىا ،حِٗٓٓ.ُّٖٗ/ْ ،
س ،ىكالتىن ي
كصحي مسمم ،ىب ي
ى
ى
النيبػى بً ىغٍي ًػر إً ٍذ ًف ص ً
ػاحبً ًو ،حِْٕٓ .ُّٔ/ّ ،كصفحي مسفمم ،بػاب
ػاب ُّ ٍى
(ٗٓ) متفؽ عميو كالمفظ لمبخارم ،ينظر :صفحي البخفاري ،ىب ي
ى
بياف نقصاف اإليماف بالمعاصي ،حََُ.ٕٔ/ُ ،
ً
ً
(َٔ) ركاه مسمـ ،ينظر :صحي مسمم ،باب تىر ً
اض ًد ًى ٍـ ،حِٖٔٓ.ُٗٗٗ/ْ ،
يف ىكتى ىعاطيف ًي ٍـ ىكتى ىع ي
ى ي ى ي
احـ ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
الع ٍب يػد ار وع ًفػي م ً
ػاؿ ىسػي ًِّد ًه ،ىكالى ىي ٍع ىمػ يؿ إًال بًًإ ٍذنً ًػو ،حَِْٗ.َُِ/ّ ،
:
ػاب
ب
،
ي
البخفار
(ُٔ) متفؽ عميو كالمفظ لمبخارم ،ينظر صفحي
ى ه ى ى
ى
كصحي مسمم ،باب فى ً
ضيمى ًة ًٍ
اإل ىم ًاـ ا ٍل ىع ًاد ًؿ ،ح ُِٖٗ.ُْٓٗ/ّ ،
ى ي
(ِٔ) أبك يكسؼ ،يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب (تُِٖ) ،الخراج ،المكتبة األزىرية لمتػراث ،تحقيػؽ :طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد ،كسػعد
حسف محمد ،صُّٗ.

(ّٔ) سبؽ تخريجو.

اب ىك ٍس ًب الر يج ًؿ ىك ىع ىممً ًو بًىي ًد ًه ،حَِِٕ.ٕٓ/ّ ،
(ْٔ) ركاه البخارم ،ينظر :صحي البخاري ،ىب ي
ػاب
ض ًػؿ النفىقى ًػة ىعمىػى األ ٍ
ػاب فى ٍ
ىى ًػؿ ،حّّٓٓ .ِٔ/ٕ ،كصفحي مسفمم ،ىب ي
(ٓٔ) متفؽ عميو كالمفظ لمبخارم ،ينظر صفحي البخفاري ،ىب ي
ًٍ
اف إًلىى ٍاأل ٍىرىممى ًة ىكا ٍل ًم ٍس ًك ً
اإل ٍح ىس ً
يف ىكا ٍلىيتً ًيـ ،حِِٖٗ.ِِٖٔ/ْ ،
(ٔٔ) ابف حزـ ،عمي بف أحمد بف سعيد (ت ْٔٓىػ) ،المحمى باْلثار ،دار الفكر ،بيركت.ُِٖ/ْ ،
(ٕٔ) الطبرم ،محمد بف جرير (ت َُّىػ) تاريخ الرسل والمموك ،دار التراث ،بيركت( ،طِ)ُّٖٕ ،ىػ.ِِٔ/ْ ،
(ٖٔ) ركاه البخارم ،ينظر :صحي البخاري ،باب المعاف ،حَّْٓ.ّٓ/ٕ ،

(ٗٔ) الدكرم ،عبد العزيز ،دور الوقف في التنمية ،مجمة المستقبؿ العربي ،عُِِ ،صْ.ِٔ-
(َٕ) عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،صٖٓ.

(ُٕ) ركاه الخرائطػػي ،كضػػعفو ابػػف رجػػب كالع ارقػػي ،إال أف الزرقػػاني كالصػػنعاني قػػاال" :أسػػانيده كاىيػػة ،لكػػف تعػػدد مخارجيػػا يشػػعر بػػأف
لمحديث أصالن" .ينظر :الخرائطي ،محمد بف جعفر بف محمػد( ،ت ِّٕىػػ) ،مكفارم األخفالق ومعالييفا ومحمفود طرائقيفا ،تقػديـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برلهت سلغرُِفا
كتحقيؽ :أيمف عبد الجػابر البحيػرم ،دار اآلفػاؽ العربيػة ،القػاىرة( ،طُ)ُُْٗ ،ىػػُٗٗٗ/ـ ،صْٗ .كابػف رجػب الحنبمػي ،عبػد
الػػرحمف بػػف أحمػػد (ت ٕٓٗى ػػ) ،جففامع العمففوم والحكففم فففي شففرح خمسففين حففديثاً مففن جوامففع الكمففم ،تحقيػػؽ :شػػعيب األرنػػؤكط

كابراىيـ باجس ،مؤسسػة الرسػالة ،بيػركت ،طُِِْٕ ،ىػػََُِ/ـ .َّٓ/ُ ،كالزرقػاني ،محمػد بػف عبػد البػاقي ،شفرح الزرقفاني
عمففى موطففأ اإلمففام مالففك ،تحقيػػؽ :طػػو عبػػد الػػرؤكؼ سػعد ،مكتبػػة الكقافػػة الدينيػػة ،القػػاىرة( ،طُ)ُِْْ ،ى ػػََِّ/ـ.ْٕٗ/ْ ،

إليضفاح َم َعفاني التَّيسفير ،حققػو كعمػؽ عميػو كخػرج أحاديكػو كضػبط نصػو:
كالصنعاني ،محمد بف إسػماعيؿ (ت ُُِٖىػػ) ،التَّحبيفر َ

الرشػػد ،الري ػػاض  -المممكػػة اٍل ىعىربيػػة السػػعكدية( ،طُ)ُّّْ ،ىػ ػػَُِِ/ـ،
صػ ٍػبحي بػػف ىح ىسػػف ىح ػ ٌػالؽ أبػػك مصػػعب ،ىمكتىىب ػةي ُّ
ى
محمػػد ي
ٔ .ّٕٔ/كالعراقي ،عبد الرحيـ بف الحسيف (ت َٖٔىػػ) المغني عن حمل األسفار في األسفار ،فػي تخػريج مػا فػي اإلحيػاء مػف
األخبار (مطبكع بيامش إحياء عمكـ الديف) ،دار ابف حزـ ،بيركت( ،طُ)ُِْٔ ،ىػََِٓ/ـ ،صٕٔٔ.

(ِٕ) عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،صٔ.

س إً ىذا أ ً
الغ ٍػر ً
يكػ ىؿ ًم ٍنػوي ،حَِِّ .َُّ/ّ ،كصفحي
ض ًػؿ الػزٍرًع ىك ى
ػاب فى ٍ
(ّٕ) متفؽ عميػو كالمفػظ لمبخػارم .ينظػر :صفحي البخفاري ،ىب ي
ض ًؿ ا ٍل ىغ ٍر ً
س ىكالزٍرًع ،ح ُِٓٓ.ُُٖٖ/ّ ،
اب فى ٍ
مسمم ،ىب ي
(ْٕ) سبؽ تخريجو.
(ٕٓ) سبؽ تخريجو.
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