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المقدمــة

احلمد هلل رب العاملنى والصالة والسالم عىل أرشف املرسلنى املبعوث رمحة للعاملنى 
سىدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنى.

أما بعد
باحلكمة  الدعوة  عىل  املنهج  هذا  قام  وقد  األمن،  إقرار  ىف  منهجه  لإلسالم  فإن 
قاعدتنى  لألمن  اإلسالم  وأرسى  أحسن،  هى  بالتى  واملجادلة  احلسنة  واملوعظة 

أساسىتنى مها: اإلىامن، والعمل الصالح:

قال تعاىل : ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ﴾.

ومن أجل إقرار األمن دعا اإلسالم إىل تعمىق العقىدة الصحىحة وترك الظلم، قال 

تعاىل  :﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ ﴾.

كام دعا اإلسالم إىل األمن الداخىل، واألمن اخلارجى، وإىل أمن حقوق اإلنسان، 
من أجل أن حىىا الفرد وحتىا اجلامعة والكل آمن  عىل نفسه وعىل ماله وعىل عرضه »كل 

املسلم عىل املسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه«.

واهلل املوفق واهلادى إىل سواء السبىل

الدكتور/ أحمد عمر هاشم
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الفصل األول

مك�نة م�شر فى �لإ�شالم

21

مقدمة:

ملرص مكانتها عند اهلل ورسله، فهى كنانة))( اهلل ىف أرضه؛ وقد بوأها)2( اهلل تعاىل منزلة هامة، وقىضها 
لتضطلع برسالة شاقة ىف محاىة الدىن والذود )3( عن حىاض األمة، وجعلها وأهلها ىف رباط إىل ىوم 

القىامة.

وألمهىتها حظىت بذكر القرآن الكرىم هلا: ﴿   ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ﴾)4(.

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ـ: ﴿    ـ سبحانه  وقال 
ۅ﴾ )5(.

وىف مرص مشاهد تارخىىة، تفىض ذكرىات غالىة، وقىاماً سامىة، وفضائل عظىمة، ىف جبلها املقدس 
ونىلها املبارك، والطور الذى كلم اهللـ  تعاىل - نبىه موسى - علىه السالمـ  علىه، وهبا الوادى املقدس، 
وهبا فلق اهلل البحر ملوسى، وهبا ولد موسى وهارون ولقامن، وعاش بمرص اخللىل إبراهىم وإسامعىل 

وىعقوب وىوسف وعىسى علىهم صلوات اهلل وسالمه.
وحب مرص وأهلها فضالاً ومنزلة وصىة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص التى جاءت هبا السنة الصحىحة، حىث 

وىص علىه الصالة والسالم بمرص وأهلها ملا هلم من الذمة والرحم:
أخرج اإلمام مسلم ىف صحىحه عن عبدالرمحن بن شامسة املهدى قال: سمعت أبا ذر ىقول: قال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
ا«. ا فإنَّ هلم ذمة ورمحاً ا ىذكر فىها القرىاُط فاستوُصوا بأهِلها خرىاً »إنكم ستفتحون أرضاً

بالقرىاط املذكور ىف احلدىث جزء  وىف رواىة أخرى عند مسلم: »إنكم ستفتحون مرص« واملراد 
من أجزاء الدىنار والدرهم وغرىمها، وكان أهل مرص ىكثرون من استعامله والتكلم به، وأما الذمة 

)2( بوأها:هىأ هلا.   ))(  الكنانة: احلقىبة التى جتعل فىها السهام واملقصود: املدافعة عن دىن اهلل.  
)5(  ىونس: 87. )4( ىوسف: 99.    )3( الذود: الدفاع.    
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فهى احلرمة واحلق وهى هنا بمعنى الذمام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسامعىل منهم، وأما الصهر: 
فلكون مارىة أم إبراهىم منهم، وىف الرواىة الثانىة:

ا«. ا« أو قال: »ذمةاً وصهراً »فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها فإن هلم ذمة ورمحاً

ر�ش�لة م�شر:
ا  ا عىل دىنه ونرشاً وألن حكمة اهلل  ـ تعاىل  ـ شاءت ملرص أن تنهض بأرشف رسالة ىف الوجود حفاظاً
ا، وتعلىاماً ومحاىة لألمة اإلسالمىة وتراثها وقىامها باجلهاد ىف سبىل ذلك كله، من أجل هذا  له وتبلىغاً

حث اإلسالم عىل تكوىن جند عظىم ملرص، وهو خرى أجناد أهل األرض.
وللوطن  للحدود  وحراسة  رباط  ىف  سىظل  ألنه  األرض؛  أهل  أجناد  خرى  مرص  جند  كان  وإنام 
اإلسالمى إىل ىوم القىامة، هكذا روى عن عمر بن اخلطاب ـ رىض اهلل عنه ـ قال: سمعت رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص ىقول:
ا فذلك اجلند خرى أجناد األرض«. فقال أبوبكر:  ا كثىفاً »إذا فتح اهلل علىكم مرص فاختذوا فىها جنداً

ومل ىا رسول اهلل؟ قال:
»ألهنم وأزواجهم ىف رباط إىل ىوم القىامة«. )أخرجه ابن عبداحلكم( فمرص وجندها وأهلها 

ىف رباط ودفاع عن احلق، ونرصة للخرى وتبلىغ لإلسالم، ونرش لقىمه.

بغرى  أو  بتأوىل،  إشاعة  أو  لسبب  اجلامعة  ىند)2( عن  أو  املنهج  ))(عن  ىشذ  من  وبىئة  أمة  كل  وىف 
ورضوخ  وإذعان،  وقوة  وإىامن،  بخرى  مرص  جند  فكل  اجلامعة،  إىل  ىسىء  ال  القلة  وحكم  تأوىل، 
وبسىدنا  دىناًا،  وباإلسالم  ربًّا،  باهلل  وإىامهنم  أمتهم،  أهداف  بسمو  لىقىنهم  للنىة،  للحق، وإخالص 
، ولقد وضح رسول اهلل  ـ صلوات اهلل وسالمه علىه ـ معادن الناس واجلند  ا ورسوالاً حممد ملسو هيلع هللا ىلص نبىًّ
بصفة خاصة ىف حدىثه الصحىح، فال ىنقص من عظمة مرص وجندها بعض الذىن شذوا وانحرفوا 

عن اجلادة.

))(  شذ: خرج عن الطرىق الواضح.
: نفر ورشد عن اجلامعة )2( ندَّ
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من�ق�شة على �لف�شل �لأول

) - ملرص مكانتها عند اهلل ورسله؛ فهى كنانة اهلل ىف أرضه، وقد بوأها اهلل ـ تعاىل - منزلة هامة 
وقىضها لتضطلع برسالة شاقة وهى محاىة  الدىن والذود عن حىاض األمة، وجعلها وأهلها ىف رباط 

إىل ىوم القىامة.

) ا ( هات معنى »الذود«، ومفرد »حىاض«، واملقصود بقوله: »كنانة اهلل«.  

)ب( أكمل الفراغات اآلتىة بام ىناسبها:  

- من املشاهد التارخىىة ىف مرص .................. ، ................... ، ...................  

- من الرسل الذىن ولدوا عىل أرض مرص ................... ، ......................  

- من الرسل الذىن عاشوا فرتة عىل أرض مرص ................. ، و.................  

ا فذلَك اجلنُد خرُى أجناد األرض«. ا كثىفاً 2 - »إذا فتح اهلل علىكم مرص فاختذوا فىها جنداً

اخرت اإلجابة الصحىحة مما بنى األقواس فىام ىأتى:

)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - أبو بكر الصدىق - عمر بن اخلطاب( ) ) ( قائل هذه العبارة هو:    

) ا - قلىالاً ا - قوىًّ )كثرىاً ا« هو:   )2( معنى كلمة »كثىفاً  

)3( دخل اإلسالم مرص ىف عهد:   

  )أبى بكر الصدىق - عمر بن اخلطاب - عثامن بن عفان(

)4( أول مسجد بنى ىف مرص:    

)األزهر الرشىف - احلسنى - عمرو بن العاص(  

3 -  ملاذا كان جند مرص من خرى أجناد األرض؟

4 - »مرص كنانة اهلل ىف األرض، واملدافعة عن دىنه«:

- ابحث ىف اإلنرتنت عن بعض املعارك التى خاضتها مرص ىف سبىل اإلسالم.  
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الفصل الثانى
��شتتب�ب �لأمن ثمرة �لإمي�ن و�لعمل �ل�ش�لح

21

مقدمة:

أمته  جىعل  أن   - والسالم  الصالة  علىه   - رسوله   - وتعاىل  سبحانه  ـ  اهلل   وعد  لقد  
ىبدهلم  ــأن  ب وعــد  كام  هبــم،  البالد  ــالح   ص وجعل   الــنــاس،  وأئمة  األرض،  ىف  خلفاء 
ـ:  شأنه  جل  ـ  قال  كام  ذلك   - وتعاىل   سبحانه  ـ  اهلل   حقق  وقد  أمناًا،  خوفهم  بعد   من 

﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  
ژ ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ﴾))(.

ولقد حتقق هذا الوعد من اهلل   تعاىل لرسوله - علىه الصالة والسالم - فلم  ىنتقل  الرسول ـ 
صلوات اهلل وسالمه علىه ـ إىل جوار ربه  حتى فتح اهلل علىه مكة وخىرب وسائر  جزىرة العرب.

ا من عرش  ولقد  كان رسول اهلل - صلوات اهلل وسالمه علىه -  وأصحابه  بمكة قد مكثوا نحواً
ا، وهم   خائفون ال ىؤمرون   ،  وإىل عبادته وحده ال رشىك له رسًّ سننى  ىدعون إىل  اهلل وحده 
ىف  ىمسون  خائفنى  وكانوا  بالقتال،  وأمرهم  املدىنة  إىل  باهلجرة  تعاىل  اهلل  أمرهم   حتى  بالقتال، 
السالح  وىصبحون ىف السالح، فصربوا عىل ذلك ما شاء اهلل تعاىل هلم أن ىصربوا، فقال  رجل من 
الصحابة: ىا رسول اهلل، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما ىأتى علىنا ىوم نأمن فىه، ونضع عنا 
ا حتى جىلس الرجل منكم ىف املأل العظىم  السالح؟ فقال  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لن  تصربوا إال ىسرىاً
ا لىست فىه حدىدة«. وأنزل اهلل هذه اآلىة الكرىمة، فأظهر اهلل  نبىه عىل جزىرة العرب فأمنوا  حمتبىاً

ووَضعوا السالح.
ثم إن اهلل ـ سبحانه وتعاىل - ملا قبض رسوله - علىه الصالة والسالم - كانوا كذلك آمننى ىف عهد 

أبى بكر الصدىق وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان رضوان اهلل تعاىل علىهم أمجعنى.
))( سورة النور: 55.
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ولقد وعد رسول اهلل - صلوات اهلل علىه - املسلمنى بنعمة األمان حنى قال لعدى بن حاتم، حنى 
وفد علىه: »أتعرف احلرىة؟ قال: مل أعرفها ولكن سمعت هبا، قال: فوالذى نفسى بىده لُىتمن اهلل هذا 

األمر حتى خترج الظعىنة))( من احلرىة حتى تطوف بالبىت ىف غرى جوار أحد، ولتفتحن كنوز كرسى 

بن  ىقبله أحد«. قال عدى  املال حتى ال  نعم، ولىبذلن  قال:  بن هرمز)2(، قلت كرسى بن هرمز؟! 
حاتم: فهذه الظعىنة خترج من احلرىة فتطوف بالبىت ىف غرى جوار أحد.

ولقد كنت فىمن فتح كنوز كرسى بن هرمز، والذى نفسى بىده لتكونن الثالثة؛ ألن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قد قاهلا.

وهكذا حدث األمن كام وعد اهلل - تعاىل  - وكام وعد رسوله - صلوات اهلل وسالمه علىه - وجاء 
ثمرة مرتتبة عىل اإلىامن باهلل، وتوثىق الصلة به، وعمل الصاحلات.

 واألمن كام هو نعمة ىف الدنىا دعا هبا األنبىاء واملرسلون، كام ىف دعوة إبراهىم ـ علىه السالم ـ: 
﴿ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴾)3(، وكام ىف اآلىة السابقة: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ ﴾)4(.

املؤمنون  عــبــاده  هبــا  ىنعم  اآلخـــرة  ىف   - وتــعــاىل  سبحانه   - اهلل  نعم  مــن  ــا  أىــضاً فهو 

شأنه: جــل  ــال  ق ــام  وك  ،)5(﴾ ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ   تــعــاىل:  ــال   ق كــام   املخلصون 

 ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ ﴾))(.

وقــال  منهم«  ــت  أن ىل  »قىل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ــول  رس ــال  ق الكرىمة،  ــة  اآلى ــذه  ه نزلت  ــا  ومل
فاستغَفر  وَظــَلــم  فصرَب  ــَع  ــنِ وُم فَشَكر  ُأِعــطــَى  ــنْ  »َم  :- علىه  وسالمه  اهلل  صلوات   -

ڀ پ      پ   پ    ﴿ ــال:  ق لــه؟  ما  اهلل،  ــول  رس ىا  فقالوا:  وسكت  فغَفر«   وُظــِلــم 

  ڀ ﴾)7(.

))( الظعىنة: املرأة املسافرة.
)2( كرسى: ملك الفرس.

)3( البقرة: )2).
)4( النور: 55.

)5( الدخان: )5.
))( األنعام: 82    
) 2( األنعام: 82    
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ا سمة املؤمن الصادق ىف إىامنه فإذا صدق إىامن  وكام أن األمن ثمرة اإلىامن والعمل الصالح فهو أىضاً
ا،  ا إىامن اجلامعة عاشوا حىاهتم آمننى ال خىافون وال ىفزعون وال خىىفون أحداً الفرد وإذا صدق أىضاً

وال ُىروعون))( الناس، بل إن الناس ىلجئون للمؤمننى الصادقنى وىأمنوهنم عىل دمائهم وأمواهلم.

ولقد وضح رسول اهلل - صلوات اهلل وسالمه علىه - سمة)2( من سامت املؤمن وهى أن ىأمنه 
الناس فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »واملؤمن من أمنه الناس عىل دمائهم وأمواهلم« رواه الرتمذى.

ا عىل »األمن« كعالمة ممىزة للمجتمع املؤمن وسمة مالزمة للمؤمننى نرى أن رسول اهلل -  وتركىزاً
صلوات اهلل وسالمه علىه - ىنظر إىل من ىرجى منه اخلرى وال خىاف أحد منه وىؤمن الرش من جانبه 
بأن مثل هذا اإلنسان هو خرى الناس، فىقول - صلوات اهلل وسالمه علىه -: »خرىكم من ىرجى خرىه 

وىؤمن رشه«. رواه الرتمذى.
وقد أنكر اإلسالم عىل من ىستخدم السالح ىف غرى موضعه وبغرى وجه حق، ىروى عن احلسن: 
أن رجالاً شهر سىفه  عىل رجل، فبلغ ذلك أبا موسى األشعرى  فقال: مازالت املالئكة تلعنه حتى 
األحوال،  من  حال  بأى  وتروىعه  اإلنسان  ألخىه  اإلنسان  قتال  اإلسالم  وحرم  أغمده.  أو  غمده 
وتوعد اإلسالم املسلَمنى املتقاتَلنْى بالنار، خلروجهام عىل دعوة اإلسالم لألمن واألمان، واالستقرار 

واالطمئنان.
أحدمها  فَقَتل  بسىفىهام  املسلامن   التقى  »إذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  ـ  عنه  اهلل  رىض  ـ  أنس  عن 
صاحبه، فالقاتل واملقتول ىف النار، قىل: ىا رسول اهلل، هذا ىف القاتل فام بال املقتول؟ قال: »إنه كان 

ا عىل قتل صاحبه«. حرىصاً

وىوضح رسول اهلل - صلوات اهلل وسالمه علىه - أن املؤمن هو  الذى ىأمنه الناس وال خىافونه 
وال خىونونه بل ىأمنونه عىل دمائهم وأمواهلم فىقول - صلوات اهلل وسالمه علىه -: »واملؤمن من أمنه 

الناس عىل دمائهم وأمواهلم« رواه الرتمذى والنسائى وابن ماجه.

وادعة  الدعوة اإلسالمىة طرىق  أن طرىق  اهلل وسالمه علىه -  الرسول - صلوات  ولقد وضح 
آمنة، ومهام اعرتضها من عقبات فإن اهلل تعاىل متمم نوره، وسوف ىؤمن طرىقها، فقال - صلوات 
اهلل وسالمه علىه - خلباب بن األرت: ».. ولىتمن اهلل هذا األمر حتى ىسرى الراكب من صنعاء إىل 

حرضموت ال خىاف إال اهلل« رواه البخارى.
))( ىروعون: ىفزعون.

)2( سمة: عالمة.
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وىقص علىنا القرآن الكرىم أروع صور األمن واألمان التى هىأها اهللـ  سبحانه وتعاىل -  للمؤمننى 
من  ا  فرىقاً ولكن  املكرمة،  مكة  ىف  آمناًا  ا  حَرماً للناس  مكن  قد  سبحانه  وأنه  أعامهلم،  ىف  واملخلصنى 
املرشكنى املقىمنى هناك تذرعوا بأسباب واهىة وتعللوا بعلل ال أساس هلا من الصحة، فقد احتجوا 
اتبعوا رسول  ىأمنون من أعدائهم فهم خىشون إن  أنفسهم وال  اتباع اهلدى بأهنم خىافون عىل  لعدم 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أن ىتخطفهم املرشكون الذىن جىاوروهنم،، فرد اهلل - سبحانه وتعاىل - علىهم تلك العلة 
ا آمنا ورزقهم من كل شىء فكىف نسوا أنه حرم آمن هلم ىف  الواهىة، ووضح هلم أنه جعل هلم حرماً

ا هلم بعد أن ىدخلوا ىف دىن اهلل، قال تعاىل : ﴿ں  ں      وقتهم احلارض وكىف ال ىكون آمناًا هلم وسالماً

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  
ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ۇ﴾))(.

لعباده   - وتعاىل  سبحانه  ـ  اهلل  هىبهام  اإلهلىة  النعم  أجــلِّ  من  نعمتان  والرخاء  ــن  واألم
للقرشىنى:  فقال  النعمتنى  هباتنى  عباده  ر  ذكَّ بعبادته  أمر  حنى  سبحانه  وهو  املخلصنى،   املؤمننى 

وإذا   ،)2(﴾ ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ﴿پ  
تعاىل عىل  نقمتان شدىدتان ىسلطهام اهلل  ىقابلهام  فإنه  للمؤمن  كان األمن والرخاء نعمتنى كرىمتنى 

ٹ   واجلوع: ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   اخلوف  ومها:  واجلاحدىن  الكافرىن 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ﴾)3(.

))( القصص: 57.

)2( قرىش: 3 ، 4 .
)3( النحل: 2)).
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من�ق�شة على �لف�شل �لث�نى

) - قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعدى بن حاتم  حنى وفد علىه: »أتعرف احلرىة؟ قال: مل أعرفها ولكن 
حتى  احلرىة  من  الظعىنة  خترج  حتى  األمر  هذا  اهلل  لىتمن  بىده  نفسى  والذى  قال:  هبا،  سمعت 
هرمز؟!  بن  كرسى  قلت:  هرمز.  بن  كرسى  كنوز  ولتفتحن  أحد،  جوار  غرى  ىف  بالبىت  تطوف 
فتطوف  احلرىة  من  خترج  الظعىنة  فهذه  عدى:  قال  أحد.  ىقبله  ال  حتى  املال  ولىبذلن  نعم،  قال: 

بالبىت ىف غرى جوار أحد«.
) أ ( ما الذى فهمته من هذا احلدىث؟  

)ب( ما املقصود بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فوالذى نفسى بىده«؟  
)جـ( خترى اإلجابة الصحىحة مما بنى األقواس فىام ىأتى:  
) - »الظعىنة« هى: )املرأة - الغزالة - الدابة(.   

2 - املقصود بـ »البىت«: )بىتها - بىت أهلها - الكعبة(   
3 - كرسى بن هرمز: )ملك الروم - ملك الفرس - ملك احلبشة(   

2 - أكمل العبارات اآلتىة:
) أ ( ......................... ثمرة اإلىامن والعمل الصالح.  

)ب( املؤمن الصالح ال...................... الناس وال ................... الناس.  
نقمتان  ىقابلهام  للمؤمننى،  كرىمتان  نعمتان   .......................  ،  ........................ )جـ(    

شدىدتان ىسلطهام اهلل  تعاىل عىل الكافرىن ومها .......................  ، ........................
3 - قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا التقى املسلامن بسىفىهام فقتل أحدمها صاحبه  فالقاتل واملقتوُل ىف النار  

......................... إلخ«.

) أ ( اكتب إىل هناىة احلدىث الرشىف.  
)ب( ما الذى هىدف إلىه احلدىث الرشىف؟  

)جـ(  هل ترى أن األمة اإلسالمىة ىف عرصنا احلاىل  تعمل عىل حتقىق هذا اهلدف؟ وملاذا؟ مثِّل   
لبعض األحداث، واذكر رأىك فىها.
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الفصل الثالث
دعوة �إلى �حلف�ظ على �لأمن �لد�خلى و�لأمن �خل�رجى

21

مقدمة:

بعبارة  أو  اخلوف،  أنباء  أو  األمن  أنباء  إذاعة  ومن  اإلشاعات،  إطالق  من  اإِلسالم  حذر 
الناس  بنى  نرشها  ومن  األنباء  تلك  إذاعة  من  اإلسالم  حذر  السالم،  أو  احلرب  أخبار  أخرى 
دون الرجوع إىل وىل األمر؛ وذلك ألن أخبار األمن أو السالم إذا ُأذىعت قد تدعو إىل الرتاخى 
عن االستعداد والتأهب واألخذ بأسباب القوة، وألن إشاعة أخبار اخلوف أو احلرب قد تفت))(  
وىطلقون  ذلك  ىفعلون  من  عىل  اإِلسالم  نعى  هذا  أجل  ومن  الناس  من  البعض  عضد)2(  ىف 

الشائعات: قال اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ:

﴿ژ  ژ  ڑ)3(    ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں )4(   ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ ﴾)5(.

وىف عدم تروىج اإلشاعات حفظ لألمن الداخىل وصىانة للمجتمع من الداخل حتى ال ىترسب 
إلىه الضعف أو اخلوف والرعب.)2()3(

الداخىل، فإن هناك عامالاً آخر  الشائعات من أهم وسائل حفظ األمن  وإذا كان عدم تروىج 
بعمله فال هىمل أحد ىف  إنسان  ىقوم كل  بأن  إجىابى  املجال، وهو عامل  أثره وفاعلىته ىف هذا  له 
واجب ىكلف به وال ىفرط ىف رسالة ىقوم هبا، بل علىه أن ىؤدى واجبه، وأن ىقوم به عىل أحسن 
ا له، ففى قىام كل إنسان بعمله وأداء األفراد واجلامعات ملهامهم استقرار  وجه بحىث ىكون متقناً
حث  ولقد  املختلفة،  اإلثارات  ألوان  أو  لالختالف  جمال  هناك  ىكون  فال  املجتمع  مع  وجتاوب 
اإلسالم عىل العمل ودعا إىل إتقانه، وقال ـ صلوات اهلل وسالمه علىه ـ: »إنَّ اهلل حُىبُّ إَِذا َعِمَل 

ُىْتِقَنُه«. َأْن  َعَمالاً  أحُدُكم 
))( فت: أضعف.

)3( أمر: خرب.
)5( النساء: 83.

)2( العضد: ما بنى املرفق والكتف.
)4( ىستنبطونه: ىستخرجونه.
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ا من َأْن ىأكل من عمل ىده وإنَّ َنبىَّ اهلل داودـ  علىه السالمـ  كان ىأكُل  ا َقطُّ خرىاً وقال: »َما َأَكل َأحٌد َطَعاماً
من َعِمل َىده«. رواه املقدادـ  رىض اهلل عنهـ  وأخرجه البخارى.

�لإ�شالم و�لأمن �لد�خلى:
وقد دعا اإلسالم إىل استتباب))( األمن الداخىل ىف كل صورة من صوره، وىف كل جمال من جماالته. 
ا ىف  فإذا نظرنا إىل نظرة اإلسالم إىل أمن اإلنسان الذاتى نجده ىأمر اإلنسان أن ىكون معتدالاً سائراً
﴾)2(  وىوضح رسول  التهلكة ﴿ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ  بنفسه ىف  ىلقى  أن  األمان وحىذره  طرىق 
اهلل ـ صلوات اهلل وسالمه علىه ـ بأن أمن اإلنسان عىل نفسه نعمة كبرىة إذا حتققت معها عافىة البدن 
وقوت الىوم فقد اكتملت أسباب السعادة وكأنام حىزت الدنىا لإلنسان فىقول: »َمن َأْصَبَح ِمْنُكم آمناًا 

ىف رِسبِِه)3( ، ُمعاىفاً ىف َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت َىْوِمِه، فكأنام ِحىَزْت َلُه الدنىا« رواه الرتمذى.
ـ نجد  بالنسبة لألهل واألرسة  الداخىل   ىتصل بجانب األمن  فىام  إىل دعوة اإلسالم  نظرنا  وإذا 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ـ ﴿  ـ سبحانه وتعاىل  اهلل  وصاىاه ىف هذا ال حدود هلا، وَحْسبنا قول 
)4 )3 ۅ   ۅ ﴾)4( .)2(

وإذا نظرنا إىل الوصاىا بأمن اجلرىان نجدها تبلغ الغاىة ىف التأكىد لدرجة قصوى حتى إن رسول 
اهلل ـ صلوات اهلل وسالمه علىه ـ ىقول:

ا ـ قىَل:  ُثُه«، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل ال ىؤمن ـ ثالثاً »َما َزال جربىُل ُىوصىنى باجلاِر حتَّى َظَنْنُت َأنَّه َسُىَورِّ
َمن ىا رسول اهلل؟ قال: الذى ال ىأمُن جاُره َبَوائَِقه«)5(.

رواه أبو رُشىح اخلزاعى، وأخرجه البخارى.
�لإ�شالم و�لأمن �خل�رجى:

من  اإلسالمىة  الدعوة  تارىخ  إىل  الناظر  فإن  اخلارجى  األمن  إىل  اإلسالم  بدعوة  ىتصل  فىام  أما 
ھ    ہ   ہ   ہ    احلسنة.﴿ہ   واملوعظة  باحلكمة  وانترشت  قامت  أهنا  ىرى  وهلة))(  أول 

ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﴾)7( .
ومل ىنترش اإلسالم باحلرب وال بالسىف وال بأى أسلوب من أسالىب القوة والقهر بل إن مرشوعىة 
اجلهاد ىتلخص حكمها ىف الدفاع عن الدىن وتأمنى الطرق أمام الدعوة اإلسالمىة وىف الدفاع عن 

))( استتباب: استقرار واستقامة.
)3( رسبه: نفسه.
)5( بوائقه: رشه.

)7( النحل: 25).

)2( البقرة: 95)..
)4( التحرىم: ).

))( وهلة: نظرة شىء.
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النفس والوطن، فهو جهاد ىف سبىل اهلل، ال صلة له بأسالىب القهر والسطو واالستعامر، وإن املتتبع 
آلىات اجلهاد ىف القرآن الكرىم جىد أهنا قد خصته بإطار سلىم نقى هو أنه ىف سبىل اهلل، قال اهلل ـ تعاىل 

ـ: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ ﴾))(.
واإلسالم ىدعو إىل األمن والسالم ىف قوله تعاىل: ﴿ ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  

حب  خب  مب ﴾)2( .
: ﴿ ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴾)3(. وىؤكد رسول اهللـ  صلوات  وقالـ  تعاىلـ 
اهلل وسالمه علىهـ  عىل األمن والسالم وعىل أن من محل عىل املسلمنى السالح فلىس منهم، فقالـ  صلوات 

الَح فلىس منَّا«. رواه أمحد والبخارى ومسلم والنسائى. اهلل وسالمه علىه ـ: »َمْن مَحَل علىَنا السَّ
فىقول ـ صلوات اهلل  إىامنه وهى سامت األمان  الصادق ىف  املؤمن  وىوضح أهم سامت اإلنسان 

وسالمه علىه ـ: »إنَّ امُلؤمَن َمْن َأِمَنُه الناُس عىل دمائِهم وأمواهِلم«. رواه البخارى.
ا َكاُنوا ىؤخُذون بالوحى ىف عهد رسول اهلل، وإن  قال عمر بن اخلطاب ـ رىض اهلل عنه ـ: إِن أناساً
ْبَناه ولىس  ا أِمنَّاه وَقرَّ الَوْحَى قد انقطع وإنام نأخُذُكم اآلَن باِم َظَهر لنا من أعاملِكْم، فمن أظهر لنا َخرْىاً
ا مَل نْأَمنه َومَل ُنصدقه، وإن قال إن  إلىنا من رسىرته شىٌء واهلل حىاسُبه ىف رسىرته، ومن أظهر لنا سوءاً

رسىرته حسنة. رواه البخارى
ىعىش  حتى  اخلارجى  األمن  وإقرار  الداخىل  األمن  إقرار  عىل  حىرص  اإلسالم  أن  نرى  وهكذا 

الناس ىف استقرار وطمأنىنة ال ىتفزعون وال خىافون.
وىف ظل األمن والطمأنىنة ىؤدى كل فرد واجبه عىل أحسن ما ىكون وتؤدى كل مجاعة واجبها 

كأحسن ما ىكون األداء.
وىف اجلو اآلمن تنطلق الكلمة املعربة والفكر املبدع والعمل املتقن املدروس.

وىف جو األمن حىىا الناس مطمئننى فرحنى مستبرشىن ىؤدون واجباهتم ىف هدوء واستقرار، وىف 
سعادة وهناء وسالم.

))( التوبة: ))).

)2( األنفال: )).

)3( البقرة: 90).
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من�ق�شة على �لف�شل �لث�لث

ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک      ڑ    ڑ   ژ   ﴿ژ   تعاىل:  اهلل  قال  1ـ 
ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  

ہ  ہ  ہ ﴾.
) أ ( »أمر ـ أذاعوا ـ ىستنبطونه«:

- هات املراد من الكلمة األوىل والثانىة ومعنى الثالثة ىف مجل من عندك.  
)ب( استنتج الدروس املستفادة من اآلىة.

2- ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحىحة وعالمة )( أمام غرى الصحىحة فىام ىأتى:
)           ( ) أ ( من أسباب االنتصار ىف احلروب إذاعة خطة املعركة عىل اجلمىع.   
)           ( )ب( من عوامل غالء األسعار ىف املجتمع تردىد اإلشاعات عن اختفاء السلع.    
)           ( )جـ( تروىج اإلشاعات هىدد األمن الداخىل، وىعرض املجتمع لالهنىار.    
)           ( )د ( االستامع إىل إذاعات األعداء ىف احلرب من أسباب األمن الداخىل.   
)           ( )هـ( تدعونا اآلىة الكرىمة إىل القضاء عىل الشائعات ومنع تردىدها.     

3- اكتب أمام كل آىة مما ىأتى ما هتدف إلىه:

) أ ( ﴿ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ ﴾  
)..............................................................................(  

)ب( ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﴾  
)..............................................................................(  

)جـ( ﴿ ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب ﴾  
)..............................................................................(  

)د ( ﴿ ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴾  
)..............................................................................(  
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الفصل الرابع

عن�ية �لإ�شالم بحقوق �لإن�ش�ن و�شي�نة حرم�ته

21

مقدمة:

لقد كرم اإلسالم اإلنسان ومنحه من احلقوق ما ىكفل له األمن واالستقرار وما حىفزه إىل القىام 
له  به وما ىدفعه إىل االضطالع بمهامه ىف احلىاة فكرمه اهلل ـ سبحانه ـ وسخر  املنوطة))(  باملسئولىة 
كام  خلقه،  من  كثرى  عىل  فضله  بحىث  واخلرى،  الرفعة  من  وحباه  الطىبات  من  ورزقه  والبحر،  الرب 

قال اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ: ﴿ ک  ک   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں ﴾)2(.

ا هبذا التكرىم ملا سىعهد إلىه من مسئولىة وما سىلقى  ا هبذه األفضلىة، جدىراً وكان اإلنسان جدىراً
وأشفقن  حىملنها  أن  وأَبنْى  واجلبال  واألرض  السموات  بحملها  ناءت)3(  إهلىة  أمانة  من  عاتقه  عىل 

منها، كام قال اهلل ـ سبحانه ـ:﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ ﴾)4(.

�لإن�ش�ن خليفة �هلل فى �لأر�ض:
إن خالفة اإلنسان عىل األرض وقىامه بمسئولىته فىها نرش للحق وإحقاق له، ودعوة إىل قىوم السموات 
واألرض، وإن خالفته هذه قد مهد اهللـ  تعاىلـ  هلا منذ أول وهلة، وهىأ فىها آدمـ  علىه السالمـ  ملهمة اخلالفة 
فعلمه األسامء كلها، وكانت احلكمة اإلهلىة قد اقتضت ذلك حتى تنترش ذرىة آدم وفىهم العاىص واملطىع 
 :  فىظهر العدل بىنهم، عن هذه القضىة األوىل ىف حىاة اإلنسان وخلقه وخالفته، ىقول اهللـ  سبحانه وتعاىلـ 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

))( املنوطة: املعلقة.
)2( اإلرساء: 70.
)3( ناءت: تعبت.

)4( األحزاب: 72.
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  
کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ  ڻۀ ﴾))(.
�شي�نة �لإ�شالم للحقوق:

ر من االعتداء علىها فصان حرمة  ولقد صان اإلسالم حقوق هذا اإلنسان وحفظ حرماته وحذَّ
حرمة  وصان  بالباطل  أكله  أو  علىه  االعتداء  فحرم  املال  حرمة  وصان  الدماء  سفك  وحرم  النفس 
دَماَءُكم وأمَواَلُكم  إِنَّ  الناُس  ا  »َأهىُّ الناس وقال:  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ىف  الوداع خطب  العرض، وىف حجة 
ْغُت؟ اللهم فاشهْد، كل  َعَلْىُكم حراٌم َكُحْرمِة َىومكم هذا ىف َشْهِرُكم هذا ىف بلدكم هذا... أال َهْل بلَّ

املسلم عىل املسلم حراٌم دمه وماله وعرضه«.
ىعتدون  الذىن  وهدد  اإلنسانىة،  النفس  حرمة  صان  حنى  اإلسالم  صانه  فقد  احلىاة  حق  فأما 

ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   ﴿گ   وعدواناًا:  ظلاماً  اآلخرىن  حىاة  عىل 
. )2(﴾ ڻ     ڻ  ڻ  ڱ  ں  ں   ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  

ـ:  شأنه  جل  ـ  فقال  باحلق  إال  النفس،  وقتل  احلىاة،  حق  عىل  االعتداء  عن   وهنى 
.)3(﴾ ڱ  ڱ ڱ   ڳ   ڳ  ڳ    ڳ   ﴿گ  گ  

َقْتِل مؤمٍن بغرى  ِمْن  ِعْنَد اهلل  ْنَىا أهون  وىقول الرسول ـ صلوات اهلل وسالمه علىه ـ: »َلزَواُل الدُّ
« رواه ابن ماجه. حقٍّ

متى يحل قتل �مل�شلم؟
به  تقتل  الذى  بىان ذلك احلق  الصالة والسالم  الرشىفة عىل صاحبها أفضل  السنة  تناولت  وقد 
ا، عن ابن مسعود ـ رىض اهلل عنه  ا وعدواناًا صارخاً ا شنىعاً النفس وفىام عداه ىكون االعتداء علىها جرماً
ـ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حىلُّ َدُم امرٍئ مسلٍم ىشهُد أن ال إله إال اهلل إال بإحدى ثالث: الثىُب 

الزانِى، والنفُس بالنفِس والتارُك لدىنه املفارُق للجامعة«. رواه البخارى ومسلم.
))( البقرة: 30 - 33.

)2( النساء: 93.
)3( اإلرساء: 33.
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وىعترب اإلسالم أن االعتداء عىل النفس اإلنسانىة الواحدة هو اعتداء عىل اإلنسانىة بأرسها، ىقول 
اهلل ـ تعاىل ـ: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ﴾))(.

السبل، فعن  بتىسرى طرق حتصىله ومتهىد األرض وتذلىل  ُعنى اإلسالم  املال فقد  وأما عن حق 
طرىق الزراعة وجه اإلسالم أتباعه إىل استنبات األرض واستثامرها، ونعمه موجودة منترشة حىث 

أعدها ومهدها، لذلك قال ـ سبحانه ـ:﴿ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ   ۈئ﴾)2(.
كام أشار إىل حتصىله عن طرىق الصناعة ﴿ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ)3(  ٺ  ٿ  ٿ ﴾)4(

ا عن طرىق التجارة، قال ـ تعاىل ـ:﴿ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   وأمر اإلسالم بتحصىل املال أىضاً
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ﴾)5(.

أنزل  وقد  أخرى  دون  أمة  هبا  ختتص  مل  قدىمة  رشىعة  األدىان  مجىع  ىف  باألموال  والعناىة 
ىأكلون  كانوا  الذىن  الناس  وبعض  األمم  ببعض  وعقوبته  جزاءه  ـ  وتعاىل  سبحانه  ـ  اهلل 
ـ: وتعاىل  سبحانه  ـ  اهلل  فعاقبهم  الربا  وأكلوا  العباد  بنى  الظلم  وأشاعوا  بالباطل   األموال 
ۋ     ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ))(    ڭ   ۓ   ۓ    ﴿

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى ﴾)7(.
ومتثل الزراعة والصناعة والتجارة عمد احلىاة االقتصادىة التى ال ىمكن أن ىعىش بدوهنا جمتمع ما 
من املجتمعات، فكام حىتاج املجتمع إىل الزراعة لتوفرى املواد الغذائىة فإنه حىتاج إىل الصناعة إلعداد 
ملبسه ومسكنه وحىتاج إىل تبادل كل هذا مع املجتمعات واألمم األخرى التى ال تقوم فىها الزراعة أو 

الصناعة وذلك عن طرىق التجارة.
))( املائدة: 32.

)2( عبس: 24 - 32.
)3( بأس: قوة.

)4( احلدىد: 25.
)5( النساء: 29.

))( هادوا: الىهود.
)7(  النساء: 0)) - ))).
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وذلك  العباد  بنى  احلقوق  توثىق  عىل  ىعمل  فإنه  املال  حق  بصىانة  الوصىة  ىؤكد  حنى  واإلسالم 
بالوفاء بالعقود: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک ﴾))(.

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   الدىن:﴿  حال  بالكتابة  وىأمر 
ڀڀ ﴾)2(.

وىأمر باإلشهاد ىف البىع حمافظة عىل احلقوق ﴿ ى  ى  ائائ ﴾)3(.

ـ: ﴿ۀ  ہ   تعاىل  ـ  قوله  باحلرب ىف  به  املتعاملنى  كالربا، وهدد  بالظلم  التعامل  وحرم 
ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ﴾)4(.
احلقوق  وأداء  املرشوعة  وجوهها  ىف  إنفاقها  إىل  اإلنسان  وجه  فإنه  لألموال  صىانته  جانب  وإىل 

ڱ   ڱ      ڱ   ڳ   اهلل:﴿  قال  السبىل،  وأبناء  واملساكنى  الفقراء  عىل  منها  فىنفق  فىها.  الواجبة 
ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ ﴾)5(.

وحذر  الناس،  كرامة  وحفظ  ــراض،  األع حرمة  ــالم  اإلس صان  فقد  الِعرض  عن  وأمــا 
بالناس؛  السخرىة  وحرم  وكرامته،  رشفه  أو  املسلم  حق  ىف  والوقوع  والنمىمة،  الغىبة  من 
ـ: سبحانه  ـ  قال  التجسس،  من  حذر  كام  هبم،  الظن  وسوء  باأللقاب)7(،  والتنابز   اللمز))( 
﴿ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     
یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  

جث ﴾)8(.
ِقر أخاُه املسلم«، وىقول  ِّ َأْن حَىْ : »بَِحْسب امرٍئ من الرشَّ وىقول الرسولـ  صلوات اهلل وسالمه علىهـ 

ُسوا«. ُسوا وال جتسَّ ا من الظن: »إِىاُكم والظنَّ فإن الظنَّ أكذُب احلدىث.. وال حتسَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حمذراً
))( املائدة: ).

)2( البقرة: 282.

)3( البقرة: 282.
)4( البقرة: 278 - 279.

)5( الروم: 38.
ا. ))(  اللمز: أن ىطعن بعضكم بعضاً

)7( التنابز باأللقاب: أن ىدعى الرجل باسم ىكرهه.
)8( احلجرات: )).
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اتبعَت  إِن  »إنَّك  ـ:  علىه  وسالمه  اهلل  صلوات  ـ  ىقول  الناس  عورات  تتبع  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وحىرم 
عوراِت الناس أفسدهَتم أو كْدت أن تفسَدهم«. رواه أبو داود.

وهكذا نرى عناىة اإلسالم بحقوق اإلنسان وصىانة حرماته واملحافظة علىها، وقد تربى وتعلم 
عىل  وحافظوا  احلرمات  فصانوا  األمة  هذه  من  األول  الرعىل))(  القوىمة  اإلهلىة  التعالىم  هذه  عىل 

احلقوق وأدوا األمانات فعاشوا حىاة سعىدة رشىدة تفىض عدالاً ورمحة وأمناًا.
بمعنى  أمناء  كانوا  واخلرى،  باحلب  مرتعة)2(  حىاة  وعاشوا  األمانة  عىل  ضامئرهم  ترعرعت  لقد 
الكلمة ىراقبون رهبم ىف الرس والعالنىة ال خىافون ىف احلق لومة الئم وال تغرهىم احلىاة الدنىا بزىنتها 

وزخرفها وهبجتها.
سنا ىف  وهذا هو عبداهلل بن دىنار ىقول: خرجنا مع عمر بن اخلطاب ـ رىض اهلل عنه ـ إىل مكة فَعرَّ
بعض الطرىق )أى نزلنا لالسرتاحة( فانحدر بنا راع من اجلبل فقال له: ىا راعى بعنى شاة من هذه 
فقال  وتقواه،  أمانته  أن خىترب  ىرىد هبذا  الذئب(  أكلها  لسىدك  )قل  فقال:  إنى مملوك،  فقال:  الغنم، 
الراعى: فأىن اهلل؟ فبكى عمر ـ رىض اهلل عنه ـ ثم غدا مع اململوك، فاشرتاه من مواله وأعتقه، وقال: 
أعتقتك ىف الدنىا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك ىف اآلخرة. هكذا عاش الرعىل األول من هذه األمة 

بأمانة كاملة ال نظرى هلا.
مبادئه  ىطبقوا  وأن  اإلسالم  بتعالىم  ىأخذوا  أن  الدنىا  أنحاء  شتى  ىف  الىوم  املسلمنى  أحوج  وما 
ا حتى تستقر احلقوق وىنترش األمن وتصان احلرمات وىفتح اهلل  القوىمة وأن ىعتصموا بحبل اهلل مجىعاً

علىهم بركات من السامء واألرض وىتم نرص اهلل هلم وىومئذ ىفرح املؤمنون بنرص اهلل.

))( الرعىل: القادة.
)2( مرتعة: مملوءة.
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من�ق�شة على �لف�شل �لر�بع

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک         ک    ﴿ تعاىل:  اهلل  قال   -1
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں ﴾.

) أ ( كىف كرم اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ بنى آدم؟  
ا هبذا التكرىم؟ )جـ( هل كان اإلنسان جدىراً )ب( ما سبب تكرىم اإلسالم لإلنسان؟   
2ـ »أهىا الناس إن دماءكم وأموالكم علىكم حرام كحرمة ىومكم هذا ىف شهركم هذا ىف بلدكم هذا«.

ـ خترى اإلجابة الصحىحة مما بنى األقواس فىام ىأتى:
) أ ( قائل هذه العبارة:  )الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أبو بكر الصدىق، عمر بن اخلطاب(  
)أول رجب، عىد الفطر، ىوم حجة الوداع( )ب( )ىومكم هذا( املقصود به:    
)املدىنة املنورة، مرص، مكة املكرمة( )جـ( )بلدكم هذا( املقصود به:    
)النفس، املال، العرض، كل هذه األمور( )د ( احلدىث ىدعو إىل صىانة:    

3ـ قال اهلل تعاىل: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ﴾.
) أ ( ارشح هذه اآلىة بإجىاز مبىناًا ما هتدف إلىه.  

)ب( ما األمور التى توجب القتل؟ ومن الذى ىقوم هبذه املهمة؟  
4ـ ىف املجموعة األوىل »آىات قرآنىة«، وىف املجموعة الثانىة »أهداف«. صل كل آىة باهلدف الذى ىناسبها:

)ب() أ (

)ـ حفظ كرامة اإلنسان.)ـ ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾

2ـ توجىه اإلنسان للزراعة.2ـ ﴿ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾

3ـ ﴿  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ﴾

3ـ توجىه اإلنسان للصناعة.

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ   4ـ ﴿  
ۆئ  ۈئ ﴾

4ـ توجىه اإلنسان للتجارة.

5ـ توجىه اإلنسان لصىانة النفس.
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الفصل الخامس
حرمة �لنف�ض وحقه� فى �حلي�ة

21

مقدمة:

حق احلىاة بالنسبة لإلنسان أغىل ما ىكون، إِذ إن احلىاة منحة إهِلىة أعطىت لإلنسان لىقوم برسالته 
الرازق املحىى املمىت،  . وعبادة هلل اخلالق  إِىامناًا وعمالاً عىل ظهر األرض ولىؤدى رسالته ىف احلىاة 

الذى بىده مقالىد السموات واألرض وهو عىل كل شىء قدىر.
وقد حدد اإِلسالم مهمة اإِلنسان ىف احلىاة ورسالته فىها، باستخالفه ىف األرض وقىامه بتوحىد 
الغنى  ـ  سبحانه  ـ  وهو  ونعامئه  آالئه))(  عىل  هلل  ا  وشكراً له  رشىك  ال  وحده  وعبادته  ورازقه  خالقه 

احلمىد.

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ    ـ:  تعاىل  ـ  قال 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾)2(.

ا فلم خىلق اهلل عباده عبثاًا ـ حاشا هلل ـ ولىست حىاة الناس من السهولة بمكان بحىث ىتخلصون  إِذاً
منها أو ىعتدون عىل نفوس غرىهم، فإن احلىاة واملوت بىد اهلل املحىى املمىت.

فى خطبة �لود�ع:
أكد اإلسالم حرمة النفس وحقها ىف احلىاة ووضح رسول اهلل ـ صلوات اهلل وسالمه علىه ـ هذه 

احلقىقة ىف خطبة الوداع إذ ىقول:
»إنَّ ِدَماءُكم وأمواَلُكم وأَعراضُكم علىُكم َحَراٌم َكُحْرمِة َىوِمُكم هذا ىف شهرُكم هذا ىف َبَلِدُكم هذا 

ُهمَّ فاشهْد، كل املسلم عىل املسلم حراٌم دُمُه وَماُلُه وِعْرُضُه«. ْغُت؟ اللَّ أاَل َهْل بلَّ
م كل ألوان االعتداء عىل حق احلىاة بأىة صورة وعىل أى  من أجل هذا نجد أن اإلسالم قد حرَّ

وضع كان هذا االعتداء والظلم.
))( آالئه: نعمه ومفردها أىل: نعمة. 

)2(  الذارىات: )5 - 58.
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حترمي قتل �لأولد:
وحرم قتل األوالد الصغار، وحرم وأد البنات))( كام كان ىف اجلاهلىة، وأنكر علىهم تلك الوحشىة 

الظاملة قال ـ تعاىل ـ: ﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ      
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ)2(   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک ﴾)3(.

وقال سبحانه: ﴿ ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴾)4(.

وقال ـ تعاىل ـ: ﴿چ  چ   چ  چ  ڇڇ)5(  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ ﴾))(.
حترمي قتل �لنف�ض:

كام حرم اعتداء اإلنسان عىل نفسه كظاهرة االنتحار قال ـ تعاىل ـ: ﴿ ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  
ڇ         ڇ  ڇ ﴾)7(.

وملرتكب هذا اجُلرم عقابه ىف اآلخرة من نوع ذنبه وجرىمته ىف الدنىا فإن قتل نفسه بسم أو حدىدة 
أو تردى من جبل فهو عىل ذلك ىف النار.

ا ِفىها  داً لَّ ا ُمَ ى فىها خالداً ى من َجَبل َفَقتل َنْفَسه َفُهو ىف َناِر َجَهنَّم َىرَتدَّ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتردَّ
ا، َوَمْن َقَتل َنْفَسه  ا فىها أبداً اُه ىِف ناِر َجَهنَّم َخالداً ُه ىِف َىِدِه َىَتَحسَّ ا، وَمْن حَتسى ُسامًّ َفَقتَل َنْفسه َفُسمُّ أبداً

ا«. رواه البخارى ومسلم. ا ِفىها أبداً ا ملداً ُأ هبا ىف ناِر َجَهنََّم خالداً بحدىدٍة فحدىدُته ىِف َىده َىَتَوجَّ

حترمي قتل �لغري:
كام حرم اإلسالم قتل الغرى بغرى حق وتوعد علىه، فالقتل من أكرب الكبائر وأخطر اجلرائم وأشدها 
عىل األفراد واجلامعات، إهنا جرىمة إذا ظهرت ىف جمتمع أو تفشت)8( ىف بىئة، نرشت الرعب والفزع 

))( وأد البنات: دفنهن أحىاء.
)2( هون: ذل واحتقار.
)3( النحل: 58 - 59.

)4( التكوىر: 8 - 9.
)5( إمالق: فقر. 

))( اإلرساء: )3.
)7( النساء: 29.

)8( تفشت: انترشت.
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اإلنسانىة  الروابط  عىل  وقضت  والبغضاء،  اإلحن))(  وأشاعت  واالستقرار  األمن  عىل  وقضت 
ا، قال ـ سبحانه ـ:  ا شدىداً  ورملت النساء وىتمت األطفال، هلذا أنزل اهلل ـ تعاىل ـ ىف شأن القاتل وعىداً

﴿گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ     ڻ  ڻ﴾)2(.

: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ﴾، وهذا احلق فرسته السنة الرشىفة،  وقالـ  سبحانهـ 
قال ـ صلوات اهلل وسالمه علىه ـ: »ال حَىِلُّ دُم امرٍئ ُمسلٍم َىْشَهُد أن ال إِله إاِل اهلل وأنى رسول اهلل 
إاِل بإِحَدى ثالث: الثىُب الزانى، والنفس بالنفس والتارُك لدىنه املفارُق للجامعِة«، رواه البخارى، 

ومسلم.

�لق�ش��ض فى �ل�شريعة:
للمجتمع  وإفساد  اإلنسانى  للنوع  حق  بغرى  النفس  عىل  ــدوان  ع القتل  ىف  كــان  وملــا 
القصاص  رشع  علىه  شىء  أغىل  وهو  احلىاة  حلق  ــدار  وإه أعضائه  من  عضو  عىل  وقضاء 
الرشك  بعد  اجلناىات  أعظم  من  فهو  النفس  عىل  االعــتــداء  عىل  ــزاء  وج للناس  ا  ــراً زج
ىقول:  إذ  اهلل  وصــدق  العدوان  من  احلىاة  وتسلم  اجلانى  لىكف  القصاص  كان  هلذا   بــاهلل؛ 

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾)3(.
ـ:  تعاىل  ـ  قوله  ىف  األرض  ظهر  عــىل  قتل  جرىمة  أول  عــن  الــقــرآن  ــدث  حت ــنى   وح

گ   گ      گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ﴿
ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾)4(.

والعدوان  الرشىرة  النفوس  ىف  الكامنة  العدوان  طبىعة  عن  كشف  النبأ  هبذا  القرآن  حتدث  حنى 
الصارخ منها، وكشف عن اجلرىمة املنكرة التى تثرى الضمرى اإلنسانى والشعور اجلارف احلار واحلاجة 
امللحة إىل قصاص عادل »ىصون حق النفس«، فمن أجل هذه النامذج الرشىرة والعدوان الصارخ عىل 
األبرىاء، كان قتل النفس الواحدة حنى ال ىكون قصاص وال دفاع عنها ىمثل قتل مجىع الناس ألهنا 
ا، تشرتك هى وغرىها ىف حق احلىاة، وإن إبقاءها حىة والدفاع عن حقها  واحدة من نفوس البرش مجىعاً
ا ففى صىانة حىاهتا صىانة حلق  النفوس مجىعاً إذا اعتدى علىها ىمثل إحىاء  بالقصاص،  أو  ىف احلىاة 

))( اإلحن: األحقاد.
)2( النساء: 93.

)3( البقرة: 79).
)4( املائدة: 27.
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ا، فقال ـ تعاىل ـ تعقىباًا عىل نبأ ابنى آدم: احلىاة الذى ىشرتك فىه الناس مجىعاً

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ ﴾))(.
�لق�ش��ض حي�ة:

وقد بنى ـ اهلل تعاىل ـ أن القصاص حىاة، وهذا هو وجه احلكمة فىه، قال ـ سبحانه ـ: ﴿ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ﴾ وذلك من وجهنى:

األول: أن فىه احلىاة بطرىقة الزجر فإن اإلنسان الذى ىقصد قتل إنسان آخر إذا فكر ىف عاقبة أمره، 
وما ىلحقه من جرىمته، وأنه إذا قتله قتل به انزجر عن قتله فكان حىاة هلام، لذا فإن اإلنسان الذى 
ا أحلق به مثل  حتدثه نفسه هبذه اجلرىمة، حنى ىعلم أن حىاته ثمن جلرىمته أو أنه إذا قطع أو أتلف عضواً
ذلك، فال شك أنه ىفكر مرات قبل اإلقدام عىل مثل هذه اجلرىمة مما جىعله ىكف عام ىرىده، فتكون 
، إذ  فىه حىاة ملن ىرىد االعتداء علىه وحىاة له، ولىس األمر كذلك حنى ىعلم أن جزاءه السجن مثالاً

ا ىف اخللقة شىء غرى آالم السجن. ا أو تشوهىاً إن إحلاقه عقوبة ىف البدن مثالاً قطعاً
ِ حرباًا ال هوادة فىها عىل  ا لسبب اإلهالك، فإن القاتلـ  بغرى حقـ  ىصرىِّ الثانى: أن ىف القصاص دفعاً
أولىاء القتىل إلحساسه بأهنم ىالحقونه ملا ارتكبه فهو خىشى عىل نفسه منهم فىقصد حرهبم وىتمنى 
ا لدفع رشه عن  إفناءهم لىزىل شبح اخلوف الذى ىالحقه وىتابعه، والرشع قد مكنهم من قتله قصاصاً

أنفسهم.
وىف القصاص إطفاء لثورات القلوب املشتعلة بالسخط والكراهىة، وقضاء عىل حزازات النفوس، 
التى حترك أهل  الثأر  الوخىمة ظاهرة  العواقب  الثأر ذات  الغضب واحلمىة إىل ظاهرة  التى ىقودها 
القتىل لتلمس كل ذرىعة إلرواء أحقادهم، وحتنى الفرصة إلهدار الدماء التى ال تقترص عىل القاتل 
وحده أحىاناًا بل تسىل الدماء عىل مذابح األضغان)2( العائلىة وبنى احلنى واحلنى هىدر دم من هنا ودم 

من هناك.
هلذا كله رشع القصاص فكان فىه حىاة بكل ما تتسع له معنى احلىاة، حىاة ملن حتدثه نفسه بالقتل فىكف 
عنه حنى ىعلم مصرىه، وفىه حىاة ملن كان سىقع علىه القتل وفىه حىاة للعائالت واألفراد واجلامعات 

بسد باب الثأر والعدوان.. ففى القصاص شفاء لنفوس أهل القتىل من احلقد والرغبة ىف الثأر.
))( املائدة: 32.

)2( األضغان: األحقاد ومفردها ضغن: حقد.
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من�ق�شة على �لف�شل �خل�م�ض

1- حدد اإلسالم مهمة اإلنسان ىف احلىاة ورسالته فىها. فام هى؟

چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ﴿ڦ   تعاىل:  اهلل  قال   -2
.﴾ ڑ  ڑ  ک  ک  ژژ   ڎ  ڈ  ڈ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ڍ ڇ    ڇ   ڇ   چ      ڇ  

) أ ( ما تفسرى هذه الكلامت...؟  
3- »هون«. 2- »ىتوارى«.   )- »كظىم«.     

)ب( من عادات العرب ىف اجلاهلىة »وأد البنات« ما األسباب التى دفعتهم إىل ذلك؟ وما موقف 
اإلسالم من هذه العادة؟

3- اكتب احلدىث الرشىف من حفظك:
) أ ( قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من تردى من جبل فقتل نفسه  

............................................................................................................ 
............................................................................................................

)ب(  ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ ارجع إىل أحد التفاسرى   
واستنتج ما ىف اآلىة من توجىهات.

4- ضع عالمة )  ( أمام الصواب وعالمة )( أمام اخلطأ:
)         ( ) أ ( القتل من أعظم اجلناىات بعد الرشك باهلل.   
)         ( )ب( أول قاتل ارتكب جرىمة قتل عىل األرض )هابىل(.   
)         ( )جـ( عقوبة القاتل بالسجن أفضل من قتله.    
)         ( )د ( القصاص ىشعل الثورات ىف القلوب.      
)            ( )هـ( القصاص مهمة ىقوم هبا أهل القتىل.        
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الفصل السادس
حم�فظة �لإ�شالم على حرمة �لأعر��ض

21

مقدمة:

اإلسالم دىن الطهر والعفاف، صان األعراض كام صان األنفس واألموال ودعا إىل محاىتها 
َحَراٌم  امُلْسِلِم  َعىَل  امُلْسِلِم  والدفاع عنها.. وأكد اإلسالم حرمات املسلمنى، وىف احلدىث: »ُكّل 

َدُمه وماُله وعرُضه«.

ه اهلل من  ا رشعىة تتسق وفق ما أحلَّ ومحاىة لألعراض، وصىانة هلا، كفل اإلسالم هلا حقوقاً
عالقات نقىة طاهرة تتمىز بالثبوت واالستقرار وحتكم بحقوق وواجبات ترشق ىف ظلها املودة 
والرمحة وتنبثق من خالهلا املشاعر اإلنسانىة الوفىة واملعامالت النظىفة الراقىة، ونفى اإلسالم 
عن املجتمع اإلسالمى كل رذىلة من الرذائل، ومىز عباده ووصفهم بصفات تتفق مع عقىدهتم 
آخر، وحمافظون عىل  إهلاًا  اهلل  مع  ىدعون  أهنم موحدون ال  وبنى  الصادق،  وإىامهنم  الصحىحة 

حرمة األنفس فال ىقتلون، وحمافظون عىل األعراض فال ىزنون، إىل غرى ذلك من الصفات.

ڀ   ڀ     ڀ      پ   پ       پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ    ﴿ ـ:  تعاىل  ـ  اهلل  قال 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   ٺٿ   ٺ    ٺ   ٺ      ڀ  
ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ﴾))(.

ـ:  تعاىل  ـ  اهلل  قال  والفواحش،  الكبائر  من  ألنه  ذلك  الزنا،  من  االقرتاب  اإلسالم   وحرم 
﴿ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ ﴾)2(.

))( الفرقان: 8) - 70.
)2( اإلرساء: 32.
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�لعتد�ء على �لأعر��ض:
وجرىمة االعتداء عىل األعراض من أخطر اجلرائم وأكرب الكبائر، إذا تفشت ىف بىئة نرشت التحلل 
ا ملاء  واإلباحىة وولدت أخطر األمراض بنى مرتكبىها، وأدت إىل غرىها من اجلرائم، كام أن فىها إهداراً

احلىاة وملادهتا ىف غرى موضعها املرشوع وطرىقها احلالل.
كام ىنشأ عن هذه اجلرىمة ترشد وضىاع ملن جاء من األبناء عن طرىقها واختالط لألنساب وفقدان 

للحىاة العزىزة الطىبة النظىفة املحرتمة.
األخالقىة  بالناحىة  ىتصل  فىام  خطورة  االجتامعىة  اآلفات  أشد  من  تعترب  املنكرة  اجلرىمة  وهذه 
عن  وعزوف  والفضىلة  للعفة  وحماربة  السلىمة  الزوجىة  للحىاة  حماربة  ففىها  االجتامعىة،  والناحىة 
البعىدة عن روح اإلسالم والتى ال  البىئة  الزواج، وهى ظاهرة حتللىة وفعلة شنعاء ال تظهر إال ىف 
ختشى اهلل وعذابه، وهى أكثر ما تكون مصاحبة لظاهرة العزوف عن الزواج؛ وذلك ألن البعض حنى 
ىرى قضاء شهوته هبذه الوسىلة ىستهنى بشأن الزواج وىرى فىه من األعباء واملسئولىات ما ىمكن أن 

ىنأى))( بنفسه عنها وىرىح حىاته منها.
ا  وبتلك النظرة اهلابطة الرخىصة تصغر اأُلرس وتقل وتضعف وتتفكك وىضعف أبناؤها جسمىًّ

ا وُخلقىًّا. وعقلىًّ
وملا كان الزنا واالعتداء عىل األعراض له خطورته وله نتائجه السىئة التى تودى باألفراد واأُلرس، 
ع اإلسالم عقوبته القاسىة لتكون أكرب رادع ومانع من  وهتدم كىان البىوت وتقوض دعائم احلىاة، رشَّ
ا باحلجارة، والبكر: جُىلد مائة جلدة.. وتنزل به  الوقوع ىف هذه اجلرىمة، فالزانى املحصن: ُىقتل رمجاً
هذه العقوبة الرادعة عىل مرأى ومسمع من الناس لىكون ىف ذلك أشد الوسائل الرادعة ولىكون عربة 

لغرىه ممن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه اجلرىمة البشعة.
العقوبة حتى  به  تنزل  اجلانى حىث  أو عطف عىل  رأفة  هناك  تكون  أن  ـ عن  تعاىل  ـ  اهلل  وىنهى 

ال تتعطل احلدود أو خىفف احلد، قال اهلل ـ تعاىل ـ:﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   
ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴾)2(.

ا أو امرأة حمصنة  ومن اجلرائم التى ترتكب اعتداءاً عىل األعراض )القذف( فمن قذف رجالاً حمصناً
جلدة  ثامننى  جُىلد  فإنه  ا  رشعاً املطلوب  والدلىل  البىِّنة  ُىِقم  ومل  الزنا  جرىمة  بارتكاب  أحدمها  واهتم 
وتسقط شهادته، ومها عقوبتان اثنتان ال عقوبة واحدة، فاألوىل - وهى اجللد - عقوبة مادىة توقع 

))( ىنأى: ىبتعد.
)2( النور: 2.
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عىل جسده، والثانىة - وهى إسقاط شهادته - عقوبة معنوىة أدبىة توقع عىل كرامته وتظل دائمة، قال 
 ـ تعاىل ـ: ﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ

  ڱ  ں   ں ﴾))(.
ىقذفون  فالذىن  والسنَّة.  الكتاب  ىف  اإلسالم  قرره  مما  ىستحقه  ما  الشدىد  الوعىد  من  وللقاذف 
عذاب  وهلم  واآلخرة  الدنىا  ىف  اهلل  لعنة  علىهم  وحتل  الكبائر  أكرب  ىرتكبون  الغافالت  املحصنات 

عظىم.. ىقول اهلل ـ تعاىل ـ: ﴿ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  
ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ ﴾)2( .
: ﴿ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی   وقالـ  سبحانه وتعاىلـ 

جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب﴾)3( .
وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت من السبع املوبقات)4( التى هنى عنها اإلسالم وحذر منها 

الرسول ـ صلوات اهلل وسالمه علىه ـ وأمر املسلمنى باجتناهبا.
عن أبى هرىرة رىض اهلل عنه: عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اجتنُبوا السبع املوبقات. قالوا: ىا رسول اهلل، وما 
هن؟ قال: الرشك باهلل، والسحر، وقتل النفس التى حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال الىتىم، 

والتوىل ىوم الزحف، وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت« رواه البخارى.
العفىفات، وأما  الزنا واملراد هبن  التى أحصنهن اهلل وحفظهن عن  املحصنات: اسم مفعول أى 

)الغافالت( فاملراد هبن الغافالت عن الفواحش وما ُقذفن به.
»أتدرون  ألصحابه:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  أن  ـ  عنها  اهلل  ـ رىض  عائشة  حاتم، عن  أبى  ابن  رواه  وفىام 
الربا عند اهلل استحالل عرض امرئ  الربا عند اهلل؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال: فإن أربى  أربى 

ڳ   گ  گ   گ  گ   ک   اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ک   قرأ رسول  ثم  مسلم«. 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾)5(.
))( النور: 4.

)2( النور: 23 - 25.
)3( النور: 9).

)4( املوبقات: املهلكات.
)5( األحزاب: 58.
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و)اللمز(  )السخرىة(  وأعراضهم  الناس  حرمات  عىل  ا  صارخاً اعتداءاً  متثل  التى  الذنوب  ومن 
ـ تعاىل ـ عن  الظن( و)التجسس( و)الغىبة( و)النمىمة(، وقد هنى اهلل  باأللقاب( و)سوء  و)التنابز 
َذُروها، ناداهم بوصف اإلىامن الذى ىتناىف مع  هذه األمور كلها، وحذر منها، ونادى املؤمننى أن حَىْ

تلك اآلفات وال ىستقىم مع تلك الرذائل، فقال ـ سبحانه ـ: ﴿ ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  
وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
ٻ   ٻ   ٱ   مث    جث   يت   ىت   مت   خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب    حب   يئجب  
ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀڀ    ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ        ٻ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ ﴾))(.
فال جىوز إلنسان أن ىسخر من إنسان وال حىل له أن ىستهزئ بأخىه أو ىسخر منه آلفة ىف بدنه أو 
نحافة ىف بعض أعضائه أو قلة ماله أو غرى ذلك من األمور، وقد ُروَى أن عبداهلل بن مسعود انكشفت 
ساقه وكانت دقىقة هزىلة فضحك منها احلارضون، فقال النبى ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَتْضَحُكون من دقِة ساَقْىِه؟! 

والذى َنفِسى بىِده هلام أثقُل ىف املىزاِن من جبِل أُحٍد« رواه مسلم.
ا حلرمة األعراض، واحلفاظ عىل كرامة اإلنسان وعدم االعتداء علىه بالتجسس أو التطلع  وتأكىداً
إىل أرساره أو بىته، جاء ىف احلدىث املتفق علىه: »من اطلع ىف بىت قوم بغرى إذهنم فقد حل هلم أن 
ىفقئوا عىنه«. وقال صلوات اهلل وسالمه علىه: »ىا معرش من أسلم بلسانه ومل ىفض اإلىامن إىل قلبه 
ال تؤذوا املسلمنى وال تتبعوا عوراهتم، فإنه من ىتبع عورة أخىه ىتبع اهلل عورته، ومن ىتبع اهلل عورته 

ىفضحه ولو ىف جوف رحله«. رواه الرتمذى.

))( احلجرات:  )) - 2).
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من�ق�شة على �لف�شل �ل�ش�د�ض

باألفراد  تودى  التى  السىئة  نتائجه  له خطورته وله  الزنا واالعتداء عىل األعراض  )-  »وملا كان 
واأُلرس، وهتدم كىان البىوت وتقوض دعائم احلىاة، رشع اإلسالم عقوبة قاسىة لتكون أكرب 

رادع ومانع من الوقوع ىف هذه اجلرىمة«.
) أ ( هات معنى »تودى«،  »تقوض«، واملقصود بـ »دعائم«.  

)ب( ما البدىل الرشعى هلذا العمل الدنىء؟  
2- أكمل مكان النقاط:

) أ ( الزنا ىصىب اإلنسان باألمراض، مثل: .....................................  
)ب( الزنا آفة اجتامعىة خطرىة ألنه حىارب .......................................  

ا عىل حرمات الناس وأعراضهم السخرىة واللمز، )جـ(  من الذنوب التى متثل اعتداءاً صارخاً   
. ........................ ، ........................ ، .......................... 

3- ماذا تفعل إذا ....؟
)- وجدت بعض زمالئك ىعرىون زمىالاً بسبب عىب ىف جسمه.  

ا عن بقىة الزمالء. 2- وجدت زمىالاً لك ىقف مع زمىلته ىف مكان منعزل بعىداً  
3- وجدت زمىلنى ىتحدثان عن زمىل غائب بام ىسىئه.  

4- وجدت زمىالاً لك ىتجسس عىل زمالئه ومعرفة أرسارهم.  
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الفصل السابع
عن�ية �لإ�شالم بحرمة �لأمو�ل

21

مقدمة:

عنى اإلسالم باملحافظة عىل حرمة األموال، كام عنى باملحافظة عىل حرمة النفس اإلنسانىة وعىل حرمة 
األعراض، تلك احلرمات الثالث التى هى أغىل ما حىرص علىه كل إنسان ىف حىاته ومن أجلها ىضحى 
بحىاته نفسها. وقد حفلت آىات القرآن الكرىم وأحادىث الرسول العظىم - صلوات اهلل وسالمه علىه - 
بالعناىة هبا لىأمن الناس ىف جمتمعاهتم ، وتسكن حىاهتم، فال تدنسهم فاحشة، وال ىالحقهم خوف، وال 
ىفزعهم عدوان، وفىام رواه الشىخان من خطبة الرسول - صلوات اهلل وسالمه علىه - ىوم النحر »....... 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بىنكم حرام كحرمة ىومكم هذا ىف شهركم هذا ىف بلدكم هذا أال لىبلغ 

الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن ىبلغ من هو أوعى منه«.

وأرىد هنا أن أبرز جانب عناىة اإلسالم بحرمة األموال وأن اهلل - تعاىل - قد حرم أكل األموال 
بالباطل فقال - سبحانه -: ﴿ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ﴾))(.
وىف هذا تذكرى هلم برمحة اهلل هبم وإذا مل جىد التذكرى فهناك التحذىر، قال اهلل - تعاىل- : ﴿ڍ  

ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک﴾)2(.
وىوضح القرآن الكرىم مدى رمحة اهلل الواسعة إذا اجتنبت الكبائر ومل ىعتَد عىل حرمات العرض 

ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ)3(    گ   ﴿گ   وتعاىل-:  سبحانه   - فقال  والنفس  واملال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾)4(.

))( النساء: 29.

)2( النساء: 30.
)3( كبائر: مجع كبرىة وهى الذنب العظىم.

)4( النساء: )3.
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وإذا نظرنا إىل تعالىم اإلسالم فىام ىتصل بجانب املحافظة عىل حرمة األموال وجدنا أن اإلنسان 
مسئول عام بىده من مال من جهة امتالكه واحلصول علىه، وجهة رصفه وإنفاقه؛ من أىن اكتسبه وفىم 
أنفقه ىف وجوه اخلرى، وىف  إذا مل ىكن طىباًا وحالالاً حتى ولو  للامل  ىقبل اهلل أى ترصف  أنفقه، وال 
احلدىث : » من أصاب ماالاً من مأثم))( فوصل به رمحه أو تصدق به أو أنفقه ىف سبىل اهلل مجع ذلك 

ا، ثم قذف به ىف نار جهنم«. مجىعاً

�أثر �مل�ل �حلر�م:
بإنفاقه ىف وجوه اخلرى ال  قام  إذا  أو  أدى زكاته  إذا  اكتسبه من حرام  ما  أن  ىظن  الناس  كثرى من 
ىكون علىه إثم. وهذا خطأ فاحش وزعم باطل ال أساس له .. وكام أن املال احلرام ال ىنفع صاحبه 
ولو أنفقه ىف اخلرى، بل ىكون زاده إىل النار فكذلك ىمنع الكسب اخلبىث واملال احلرام من قبول دعاء 
صاحبه؛ قال سعد بن أبى وقاص: »ىا رسول اهلل، ادع اهلل أن جىعلنى مستجاب الدعوة. فقال النبى 
ملسو هيلع هللا ىلص : ىا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذى نفس حممد بىده، إن العبد ىقذف اللقمة 
ا، وأىام عبد نبت حلمه من سحت)2( فالنار أوىل به«. احلرام ىف جوفه ما ىتقبل اهلل منه عمالاً أربعنى ىوماً
وقد دعا اإلسالم إىل العمل والكسب الطىب الذى ىكتسب به العبد العزة والكرامة والذى ىدفع 
عن نفسه ذل املسألة ومد الىد، كام رسم منهج اإلنفاق ىف قول الرسول - صلوات اهلل وسالمه علىه 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن  السفىل، وابدأ بمن تعول، وخرى  الىد  العلىا خرى من  »الىد   :  -

ىستعفف ىعفه اهلل ومن ىستغن ىغنه اهلل« رواه البخارى.
وكام دعا اإلسالم إىل الكسب واإلنفاق ىف الوجوه املرشوعة، فقد هنى عن إضاعة املال ورصفه 
ىف غرى منفعة أو فىام حرم اهلل، فالرجل الصالح ىكسب املال الصالح لىنفقه ىف العمل الصالح ، وىف 
احلدىث: » نعم املال الصالح للرجل الصالح«. وإضاعة املال مما ىكرهه اهلل لعباده من اخلصال)3(. 
ثالثاًا وىكره  لكم  اهلل ىرىض  »إن   : اهلل وسالمه علىه -  الرسول - صلوات  ىقول  وفىام رواه مسلم 
ا وال تفرقوا ، وأن  لكم ثالثاًا؛ ىرىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شىئاًا وأن تعتصموا بحبل اهلل مجىعاً

تناصحوا من واله اهلل  أمركم، وىكره لكم قىل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال«.
ولىست السعادة احلقىقىة ىف مجع املال ورصفه عىل حسب اهلوى والرغبات النفسىة واملتعة املادىة 
واجلسدىة ولكن املال الذى ىغبط)4( علىه صاحبه هو الذى ىرصف ىف الوجوه املرشوعة وىف جانب 

))( مأثم : عن طرىق احلرام.
)2( سحت : حرام.

)3( اخلصال: مفردها: خصلة ، ومعناها : صفة.
)4( ىغبط: حىسد.
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احلق، ىقول الرسول - صلوات اهلل وسالمه علىه - : »ال حسد إال ىف اثنتنى؛ رجل آتاه اهلل ماالاً فسلط 
عىل هلكته ىف احلق، ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو ىقىض هبا وىعلمها« رواه البخارى.

إنفاقها  ووسائل  كسبها  طرق  حتدىد  عند  األموال  بحرمة  العناىة  ىف  اإلسالم  تعالىم  تقترص  ومل 
وعدم إضاعتها ىف الباطل .. مل تقترص عىل ذلك فحسب، بل إن الرشىعة اإلسالمىة قد أحاطتها بعناىة 
كثرىة وفرضت عقوبات رادعة عىل كل من ىعتدى عىل حرمة األموال فقررت قطع ىد السارق فقال 

اهلل - تعاىل -: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    

ڤ ﴾))(.
الناس وىسطو بعضهم عىل بعض وىأخذ  تنفىذ حد الرسقة حتى ال ىتالعب  وشدد اإلسالم ىف 
التى  املخزومىة  املرأة  ا أمههم شأن  قرىشاً إن   « اهلل عنها -:  أحدهم حق اآلخر، عن عائشة - رىض 
رسقت فقالوا: من ىكلم فىها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالوا: ومن جىرتئ علىه إال أسامة حب رسول اهلل. 
فكلمه أسامة، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أتشفع ىف حد من حدود اهلل؟ ثم قام فخطب فقال: أهىا الناس، 
إنام أهلك الذىن قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فىهم الرشىف تركوه، وإذا رسق فىهم الضعىف أقاموا 

علىه احلد، واىم اهلل، لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت ىدها ....« رواه مسلم.

وىشدد اإلسالم ىف الوعىد ملن ىغصب حق امرئ مسلم أو ىقتطعه فىقول - صلوات اهلل وسالمه 
القىامة« وىقول -  ا من أرض طوقه اهلل - تعاىل - من سبع أرضنى ىوم  علىه - : »من غصب شرباً

صلوات اهلل وسالمه علىه-:

»من اقتطع مال امرئ مسلم بغرى حق لقى اهلل عزوجل وهو علىه غضبان« رواه أمحد.

وىف حال االعتداء عىل املال أجاز اإلسالم للاملك أن ىدفع عن ماله كل معتد محاىة حلرمة املال، 
رواه  شهىد«  فهو  ماله  دون  قتل  »من  احلدىث:  وىف  ذلك.  كلفه  مهام  الفردىة  امللكىة  عىل  ا  وحفاظاً

البخارى.

أو  عامل  أو  إنسان  حق  ىأكل  ملن  ووعىده  خصومته   - وتعاىل  سبحانه   - العزة  رب  أعلن  وقد 
، قال صىل اهلل علىه وسلم: » قال اهلل عز وجل: ثالث أنا خصمهم ىوم  أجرى أو ال ىعطىه أجره كامالاً
ا فاستوىف منه  ا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرىاً القىامة؛ رجل ُأعِطى باسمى ثم غدر، ورجل باع حرًّ

ومل ىعطه أجره« رواه البخارى.
))( املائدة: 38.
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ا عىل حرمة املال، حرم اإلسالم الغش ىف الكىل واملىزان فقال - تعاىل-:  ومحاىة للملكىة وحفاظاً

﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾))(. 
سبحانه-:   - قال  ا،  بعضاً بعضهم  الناس  ىظلم  ال  حتى  بفائدة  والقرض  الربا  اإلسالم   وحرم 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ﴿
ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ﴾)2(.

بعذاب  ىنفقونه ىف سبىل اهلل، توعدهم  املال وال  ىكنزون  الذىن  أولئك  وتوعد اهلل - سبحانه - 
ألىم، فقال - سبحانه - : ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾)3(.
بالتاىل مل  الفقراء واملحتاجنى وكنزوا املال واحتكروه، فهم  وهذا الوعىد هلؤالء ألهنم أكلوا حق 
ا، هذا وإن االعتداء عىل حرمة األموال بأىة صورة من  حىفظوا له حرمة ومل ىصونوا للمحتاجنى حقًّ
الصور أو أىة حىلة من احلىل ظلم كبرى، وإثم ال ىتحلل منه وال تقبل من صاحبه توبة إال برد احلق إىل 

ا أو تضحىته عظىمة، فإن كل أعامله ىف ضىاع. صاحبه ، ومهام ىكن صاحلاً

))( املطففنى: )-3.
)2( البقرة: 278 - 279.

)3( التوبة: 34 - 35.
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من�ق�شة على �لف�شل �ل�ش�بع

ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ    ﴿ تعاىل:  اهلل  قال   -(
ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ          ڇ   چ   چچ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک ﴾
) أ ( هات ىف مجلتنى معنى »نصلىه« واملراد بـ »ىسرىا«.  

)ب( ىف اآلىات » هنى  وتذكرى وحتذىر« حدد كالًّ منها.  
)جـ( حتدث عن ثالثة من  ألوان االعتداء عىل املال.  

2- ضع عالمة )( أمام الترصف الذى ىتفق مع الرشىعة اإلسالمىة:
)        ( ) أ ( وجد ماالاً ومل ىعلن عنه ثم تصدق به عىل الفقراء.   
)        ( ا.  )ب( اختلس ماالاً لىبنى به مسجداً  
)        ( )جـ( ىبىع اخلمور وىدفع من مكسبها الزكاة.   
)        ( )د( وجد ماالاً ورده إىل صاحبه فكافأه بجزء منه.   
)        ( )هـ( اكتسب ماالاً من حالل وأنفقه ىف رشاء املخدرات.   
)        ( ا من الفقر.  )و( ىبخل عىل نفسه وأوالده خوفاً  
)        ( )ز( تربع ببعض ماله ملساعدة مرىض الفشل الكلوى.   

. 3- اكتب مما حتفظ آىة أو حدىًثا ىنهى عن الرسقة، ثم بنى ما تتعلمه من كلٍّ
.................................................................................................

.................................................................................................
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الفصل الثامن
�شي�نة �حلقوق فى �لإ�شالم

21

مقدمة:

ال ىوجد ىف أنظمة البرش وال قواننى األحىاء عىل ظهر األرض من مفكرىن وباحثنى كفل احلقوق، 
وصان أموال الناس ودماءهم وأعراضهم كام صاهنا اإلسالم وحافظ علىها.

وتدارسها  وأفكار   مذاهب  وظهرت   ، وأشكال  مبادئ  وتنوعت  اقتصادىة،  نظم  تعددت  وكم 
املذاهب إال واالعرتاضات  املفكرون، وما من مذهب من تلك  الباحثون وناقشها  الناس، وبحثها 

ا. ا أو مرفوضاً علىه واردة إن مل ىكن متعثراً
وما من نظرىة من تلك النظرىات ىف القدىم إال وظهر ىف احلىاة احلدىثة قصورها، وما من نظرىة من 

النظرىات احلدىثة إال وظهرت نظرىة أخرى تناقضها وهكذا.
ومن هنا كان السائرون عىل تلك املذاهب احلدىثة، أو اآلخذون هبذه النظرىات متأرجحة مذاهبهم، 

ومهزوزة حىاهتم االقتصادىة، ومعامالهتم املعاشىة.
نظ�م �لإ�شالم:

ما من مجاعة أو أمة أخذت بنظام اإلسالم االقتصادى إال وكانت ثابتة اخلطى مطمئنة احلىاة، متىض 
بمبادئها املطمئنة ال تناقض وال اختالف، وال تعرتى حىاهتم هزة اقتصادىة من تلك اهلزات التى قد 

تطىح بالنظرىة برمتها.
والسبب ىف ذلك واضح كل الوضوح، إذ إن االقتصاد ىف ظل اإلسالم قائم عىل أسس أصىلة، 

وحمكوم بقواننى إهلىة ال ىعتورها))( شك وال خطأ، وال تناقض وال تضارب.
توجيه �لإ�شالم:

واملساقاة  واملضاربة  والوكالة  والرشكة  البىع  من  احلالل  الطرىق  من  املال  حتصىل  عىل  ىقوم  إنه 
والزراعة واإلجارة، وإحىاء املوات واهلبة والعطىة، واهلدىة والوصىة ... إلخ.

كام وجه اإلسالم  أتباعه إىل العمل والسعى والكسب، وأمر باستصالح األراىض، واستخراج ما 
فىها من كنوز، وخرىات، وأمر بالسرى والنظر ىف األرض.

))( ىعتورها: ىغشاها.
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فقد سخر اهلل لعباده الشمس والقمر ، واللىل والنهار ، وأنزل من السامء ماء فأحىا به األرض بعد 
موهتا، وهىأ اهلل لكل كائن حى رزقه؛ من طعام ورشاب، ومن غذاء وكساء. 

ومن أرسار القدرة اإلهلىة الفائقة ما أودعه اخلالق املقتدر - سبحانه وتعاىل - داخل األرض وىف 
بعثه ىف اجلو من شمس  منها، وما  ىستمد غذاءه ونامءه   ... للنبات  الرتبة األرضىة من غذاء  أعامق 

وهواء وما ىرسله من ماء، ولكل ذلك أثره البالغ ىف إمداد النبات بالغذاء والنامء.
ثم ما هىأه اهلل - سبحانه وتعاىل- ىف النبات من غذاء اإلنسان واحلىوان.

ولقد وجه اهلل - تعاىل- اإلنسانىة إىل ما وهبها من نعمة، وأمر اإلنسان بالنظر إىل أصل طعامه، 
وكىف مر بمراحل عدىدة.

قال اهلل - تعاىل -: ﴿ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ ﴾))( .
وهذا الكون الفسىح بام فىه من ساموات وأرض، ومن ثمرات ونبات وبحار وأهنر وشمس وقمر 

كل ذلك نعم وافرة أسبغها )2( ، كام أسبغ غرىها عىل الناس ظاهرة وباطنة.

قال اهلل - تعاىل- : ﴿ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
ۈئ   ۈئ        ۆئ     ۇئۆئ   ۇئ      وئ   وئ    ەئ   ەئ      )3( ائ  ىائ   ى   ې   ې  
ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی )4(   ی  ی  ی  جئ  حئ   ٱ  ٻ  ٻ  

)3()2 ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾)5( .))(

�لإ�شالم وحم�ية �لقت�ش�د:
بالنسبة  الىد  قطع  عقوبة  اإلسالم  قرر  للناس  املالىة  احلقوق  عىل  واحلفاظ  االقتصاد  محاىة  سبىل  وىف 
للسارق: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ ﴾))( . 
ا من  ىقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اغتصب شرباً الغرى،  الغاصبنى حلقوق  كام هدد اإلسالم وتوعد 

أرض طوقه اهلل - تعاىل - من سبع أرضنى ىوم القىامة«.
ومحاىة للحقوق املالىة لإلنسان، وصوناًا لالقتصاد ىف كل صوره وىف شتى وسائله، دعا اإلسالم إىل 

العمل ووضح أن خرى ما ىأكله اإلنسان هو ما كان من كسب ىده.
))( عبس: 24 - 32..

)3( سخر: ذلل.
)5( إبراهىم: 32 - 34.

)2( أسبغها: أمتها.
)4( دائبنى: مستمرىن ىف التعاقب.

))( املائدة: 38.
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ا من أن ىأكل من عمل ىده، وإن نبى اهلل داود كان  ا قط خرىاً قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ما أكل أحد طعاماً
ىأكل من عمل ىده«.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص للعامل الذى ورمت ىده من آثار عمله وكده: »تلك الىد حىبها اهلل ورسوله«.
أما عن  حق العامل وأجره، فإن نظرة اإلسالم إلىه نظرة قوىة ومؤكدة، فقد دعا إىل الوفاء بحق 
كل عامل وأنذر اهلل أصحاب العمل الذىن جىورون))( عىل العاملنى أو ىظلموهنم؛ أنذرهم اهلل تعاىل 

بخصومته هلم وبحربه.
ففىام رواه اإلمام البخارى، ىقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»قال اهلل - عز وجل -: ثالثة أنا خصمهم ىوم القىامة: رجل ُأعِطى باسمى ثم غدر، ورجل باع 
ا فاستوىف منه ومل ىعطه أجره«. ا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرىاً حرًّ

ومل ىكتف اإلسالم ىف هذا الصدد بحفظ حق العامل وعدم اجلور أو التعسف حلقه، وإنام دعا إىل 
رسعة إعطائه حقه، ففى احلدىث: »أعطوا األجرى حقه قبل أن جىف عرقه«.

فللجهود اإلنسانىة ىف مىزان العدل اإلهلى منزلتها وكرامتها وحقها األكىد الذى ال ىصح العدوان 
علىه، أو إمهاله بحال من األحوال أىا كان نوع تلك اجلهود ىدوىة كانت أو ذهنىة أو غرى ذلك.

 ،- علىه  وسالمه  اهلل  صلوات   - الرسول  وألحادىث  العزىز،  الكتاب  آلىات  واملتصفح  هذا، 
من  منىع  بسىاج  وأحاطها  احلقوق،  اإلسالم  صان  مدى  أى  إىل  سرىى  اإلسالمى  الفقه  ولكتب 
األمانة، واحلل، وحذر من اخلىانة والظلم، والعدوان، لقد صاهنا بالنسبة لألفراد، كام صاهنا بالنسبة 
للجامعات، وفصل املعامالت املالىة وغرى املالىة؛ ما ىتعلق بالنقدىن، وما ىتعلق بثمرات األرض، وما 

ىتعلق بالنبات واحلىوان.
وأبواب الفقه اإلسالمى مفصلة وواضحة بالنسبة لكل صىغة من صىغ التعامل. ولقد أحل اهلل 

البىع وحرم الربا .. وأمرنا باألمانة، وحرم اخلىانة ورشع اخلىار بنى املبتاعنى.
 ، والصلح  واحلوالة،  والكفالة،  والضامن   ، والرهن  والقرض  السلم  اإلسالمى:  الفقه  وىف 
الغصب  وحكم  والعارىة،  واإلجارة،  واملزارعة  واملساقاة  واملضاربة  والرشكة  والوكالة  واحلجر، 
والشفعة والودىعة، وإحىاء املوات ، واجلعالة واللقطة، والوقف واهلبة والعطىة، واهلدىة، والوصاىا، 

والفرائض.. فام معنى هذه األنواع؟
اإلسالمى،  لالقتصاد  صىانة  دىننا  ىف  مكاهنا  أخذت  وقواننى  ومبادئ  إهلىة،  ترشىعات  ألىست 
ا عىل حق كل صاحب حق .. فأىن تلك الترشىعات من القواننى البرشىة، والنظرىات احلدىثة  وحفاظاً

القابلة للخطأ والصواب؟ إنه اإلسالم الذى كفل لكل فرد حقه ىف احلىاة.
))( جىورون: ىظلمون.
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من�ق�شة على �لف�شل �لث�من

ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ﴿ۈ   تعاىل-:  اهلل  قال   -(

ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۇئۆئ   ۇئ      وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې  

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾.

) أ ( ما الذى توجهنا إلىه اآلىات الكرىمة؟  

)ب( اذكر بعض النعم التى مل تذكر ىف اآلىات الكرىمة.  

2- تضمن الفقه اإلسالمى كل أنواع السعى والعمل والرزق، ومن صىغ التعامل:

تناول ىف الزراعة ..................... ، ...................... ، .....................  

تناول ىف الصناعة ................... ، ...................... ، ......................  

تناول ىف التجارة ................... ، ...................... ، .......................  

3- الترشىع اإلسالمى صالح لكل زمان ومكان.

  استعن باإلنرتنت، ثم اكتب مقاالاً ىف هذا املوضوع مقارناًا بنى الترشىع اإلسالمى والقواننى 

الوضعىة.
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الفصل التاسع
دعوة �لإ�شالم �إلى �أمن �لنف�ض �لب�شرية

21

مقدمة:

ىف الرتبىة اإلسالمىة عالج أصىل، وعالج آخر مبارش ىطلب من اإلنسان املسلم أن ىصحبه كلام 
استفزه موقف ىثرى مثل هذه اآلفات))( والرذائل)2(، وأساس هذه اآلفات هو الغضب.

النوع األول العالج األصىل:
أما العالج األصىل: فهو مطلوب قبل أن تربز تلك اآلفات. واإلنسان املسلم مطالب باستحضار 
هذا العالج، واستمراره وبمثل مقتضىاته عن طرىق التحىل بمكارم األخالق ومقاومة ما ىف النفس 

من أسباب الغضب.
عىل  اإلنسان  حتمل  التى  واألسباب   . أسباهبا  وإزالة  مادهتا،  بحسم  ىكون  إنام  علة،  كل  فعالج 
ىتحاشاها  أن  املسلم  التى جىب عىل  املذمومة،  والعادات  السىئة،  الغضب كثرىة، مجاعها: األخالق 
وأن ىبتعد عنها، منها: الغرور، والزهو ، فاإلنسان املغرور أو املزهو بنفسه ىرى نفسه فوق الناس، 
وحىمله زهوه عىل التحامل عىل الناس والنىل منهم، بسبب أبسط األمور. ومن ذلك املامراة واملزاح 

واهلزل، وشدة احلرص عىل املال واجلاه، وغرى ذلك من األسباب.
وكثرى من الناس ىسمى الغضب شجاعة ورجولة، وعزة نفس وكرامة وحمافظة عىل الشخصىة، 
وهذا خطأ فاحش حىاول به البعض تربىر غضبهم، إذ إن اإلنسان بطبىعته البرشىة حنى ىتجاهل حقىقة 
نفسه ىتغاىض عن عىوبه، ال  حىاول أن ىنظر إىل أخطائه، وال حىاول أن ىفكر فىها إال بالقدر الذى 

ىنترص فىه لنفسه أو الذى ىأخذ فىه أكرب قسط من دوافعه النفسىة مهام كانت خطأ.
رسعته  نتىجة  وىستشعر  باخلطأ  حىس  نفسه  وراجع  تفكرىه،  ىف  ومتثل  شأنه،  ىف  ترىث  لو  وربام 

وعجلته وغضبه، وهذا حىدث لدى كثرى من الناس.
وأما النوع الثانى لعالج النفس البرشىة من الغضب، فهو العالج املبارش الذى ىكون بعد هىجان 

))( اآلفات: مجع آفة ومعناها املرض.
)2( الرذائل: مجع رذىلة ومعناها: اخلصلة الذمىمة.
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الغىظ..  وكظم  والرفق  بالتسامح  التخلق  من  اإلسالم  إلىه  دعا  ما  ىتدبر  فذلك  وحدوثه،  الغضب 
باخلوف من مؤاخذة اهلل وعقوبته.. وباحلذر من عاقبة العداوة، وهناىة االنتقام وحماولة التفكرى فىام 

ىدعوه إىل االنتقام فىمنعه وىكظم غىظه إىل غرى ذلك من األمور.
البرشىة، وإطفاء جذوة الغضب  النفس  الرتبوىة وأنجحها ىف عالج  وىف اإلسالم أسمى الطرق 

التى تشتعل فىها.
وكان لإلسالم بذلك فضل السبق عىل سائر الطرق الرتبوىة احلدىثة بدعوته إىل:

أواًل: تغىرى املوقف الذى علىه اإلنسان، واحلال التى اشتعل الغضب معها فىغرىها، وىرىح أعصابه 
وهىىئها للهدوء والسكىنة، وللحلم والطمأنىنة، فإذا كان قائاماً فلىجلس فإذا مل ىذهب غضبه فعلىه أن 

ىضطجع. عن أبى ذر - رىض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:
»إَِذا َغِضَب َأَحُدُكم وهو قائٌم فلىجلْس، فإن َذهَب عنه الغَضُب وإال فلىضطجْع« رواه أبو داود.

اهلدوء  من  ا  قسطاً واألعضاء  اجلسم  وإعطاء  للموقف،  ا  تغىرىاً العالج  من  النوع  هذا  كان  وإذا 
أفضل  صاحبها  عىل  املطهرة  السنة  إلىه  ترشد  آخر  ا  نوعاً هناك  فإن  والطمأنىنة،  والراحة  والسكىنة 

الصالة والسالم.
عن أبى وائل القاص قال: دخلنا عىل عروة بن حممد السعدى فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ 

فقال: حدثنى أبى عن جدى عطىة ـ رىض اهلل عنه ـ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
»إِنَّ الَغَضَب ِمَن الشىطاِن، وإِن الشىَطان ُخِلَق من النار، وإِنام ُتْطفُأ الناُر باملاِء، فإِذا َغِضَب َأَحُدكم 

َفْلىَتوضأ« رواه أبو داود.
وأما النوع الثالث من العالج فذلك بالبعد عن الشىطان وحماولة التخلص من هواجسه، ونزغاته، 

وبالتوجه إىل اهلل تعاىل واالستعاذة به من الشىطان.
عن سلىامن بن رصد - رىض اهلل عنه - قال: اْسَتبَّ رجالِن عنَد النبى ملسو هيلع هللا ىلص فجعل أحُدمها َىغضُب 

وحىمرُّ وجُهه، وتنتفُخ أوداجه فنظر إِلىه النبى ملسو هيلع هللا ىلص فقال:
»إِنى أَلْعَلُم َكِلمةاً لو َقاهَلَا َلَذهَب َعْنُه هذا؛ أعوُذ باهللِ َمْن الشىطاِن الرجىِم«.

ا؟ قال: ال.  فقام إىِل الرجل رجل ممن سمع النبى ملسو هيلع هللا ىلص فقال: َهْل َتْدِرى ما َقاَلُه َرسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آنفاً
قال: إِنى ألعلُم كلمة لو قاهلا لذهب عنه هذا؛ أعوُذ باهلل من الشىطان الرجىم. فقال له الرجل: َأجمنوناًا 

ترانى؟ رواه البخارى ومسلم.
والناس ىف غضبهم ىتفاوتون ولىسوا سواء ىف رسعة الغضب أو بطئه، وإنام منهم من ىكون رسىع 
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ا ىف رجوعه، وهكذا.. الغضب، رسىع الرجوع، ومنهم من ىكون بطىئاًا ىف غضبه رسىعاً
وخرى الناس من كان بطىء الغضب رسىع الفىء))(، ورش الناس من كان رسىع الغضب بطىء 

الفىء.
ا،  عن أبى هرىرة ـ رىض اهلل عنه ـ أن رجالاً قال للنبى ملسو هيلع هللا ىلص: أْوِصنى. قال: »ال َتْغَضْب«. فردد مراراً

قال: »ال َتْغَضْب« رواه البخارى.
إهِنا نصىحة موجزة، وعبارة مترصة، ولكنها ىف غاىة القوة والبالغة؛ ألهنا حتذر من آفة اآلفات، 
ومن سبب كل انفعال ورش، وهو أن الغضب جىمع الرش كله، حنى ىفكر اإلنسان فىه، وفىام ىنتج عنه.

عن محىد بن عبدالرمحن، عن رجل من أصحاب النبى  ملسو هيلع هللا ىلص قال:
ْرُت حنَى قاَل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما َقاَل،  قال رجل: َىا رسوَل اهلل َأْوصنى، قال: »ال َتْغَضْب«. قال َفَفكَّ

ه. رواه أمحد. فإِذا الغَضُب جىمُع الرشَّ كلَّ
إِن منع الغضب، وكظم الغىظ من سامت املتقنى، الذىن ىتأدبون بأدب اإِلسالم.

قال - تعاىل -: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  
ڤ﴾)2(.

إِن جمالس الغضب واالنفعال هى مراتع الشىطان، وإِن جمالس العفو والتسامح واحللم والسكىنة 
واحللم،  والصرب  التسامح  آثار  وأدركوا  الغضب  خطورة  سلفنا  وعى  ولقد  كله،  اخلرى  مقاعد  هى 

فكانوا أمثلة طىبة ىف كل سلوك خرى كرىم.
وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ىوجههم بنى كل آونة وأخرى باألدب الرفىع، والقىم املثىل.

عن ابن املسىب ـ رىض اهلل عنه ـ قال: بىنام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جالس، ومعه أصحابه، وقع رجل بأبى 
بكر ـ رىض اهلل عنه ـ فآذاه، َفَصَمت عنه أبو بكر، ثم آذاه ثانىة فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة 
: َأَوَجْدَت عىلَّ ىا َرسوَل اهلل؟ فقال  فانترَصَ أبو بكر، فقام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال أبو بكرـ  رىض اهلل عنهـ 
به بام قال َلَك، فلام انترْصَت ذَهَب امللك وَقَعَد الشىطاُن«  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َنزَل َمَلٌك من السامء ُىكذِّ

رواه أبو داود.

))( الفىء: الرجوع.
)2( آل عمران: 34).
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)-  »ىف الرتبىة اإِلسالمىة عالج أصىل، وعالج آخر مبارش ىطلب من اإلنسان املسلم أن ىصحبه 
ه موقف ىثرى مثل هذه اآلفات والرذائل«. كلام استفزَّ

) ا ( ما معنى كل من »استفز«؟ وما مفرد »آفات«، »رذائل«؟  

)ب(  »املقاومة خرى من العالج« هل هناك تعارض بنى هذه العبارة وبنى ما ذكره الكاتب؟   
ارشح هذه اجلملة عىل ضوء ما فهمت من العبارة.

)جـ(  ذكر الكاتب أن أساس هذه اآلفات »الغضب«. اذكر بعض األسباب التى حتمل اإِلنسان   
عىل الغضب.

2- ضع عالمة )( أمام ما تراه صحىًحا وعالمة )( أمام ما تراه غرى صحىح فىام ىأتى:

)          ( ) أ ( الغضب شجاعة ورجولة وعزة نفس.   

)          ( )ب( جىب عىل اإِلنسان أن ىتجاهل حقىقة نفسه وىتغاىض عن عىوبه.   

)          ( )جـ( منع الغضب وكظم الغىظ من سامت املتقنى.   

)          ( ) د ( جمالس الغضب هى مواقع الشىطان.   

3- اكتب أمام كل عالج مما ىىل نوعه: أصىل، مبارش:

) أ ( التسامح والرفق واللنى.  

)ب( مقاومة ما ىف النفس من أسباب الغضب.  

)جـ( التواضع والرتىث والتمهل.  

) د ( تغىرى املوقف الذى ىكون علىه اإِلنسان.  

)هـ( التوجه إىِل اهلل - تعاىل - واالستعاذة به من الشىطان.  
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الفصل العاشر
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21

مقدمة:

إلىه  تصل  مل  ما  إىل  تتطلع  طبىعتها  بحكم  وهى  ومىوهلا،  وغرائزها،  دوافعها  هلا  البرشىة  النفس 
متمنىة حتقىق ما تصبو))(  إلىه من آمال.))(

ا هلا قدرات  ا عنها، أو أن ىكون اهللـ  تعاىل -  قد وهب نفوساً بىد أن بعض ما هتفو إلىه قد ىكون بعىداً
خاصة ومواهب معىنة، تتحقق معها هذه اآلمال وال تتحقق مع تلك النفس وعندئذ ىكون التعلق 
بام عند الناس أو حماولة حماكاهتم والوصول إىل ما وصلوا إلىه، ىكون رضباًا من التعب النفسى الذى 

ال طائل وراءه إال ما ىورثه من األحقاد واملتاعب.
اهلل  قال  بعض،  عىل  الناس  بعض  به  اهلل  فضل  ملا  التمنى  عدم  إىل  القرآنى  التوجىه  كان   وهلذا 

ھھ   ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ں   ـ:  تعاىل  ـ 
ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ﴾)2( .

وقد نزلت هذه اآلىة عندما سألت أم سلمة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقالت: ىا رسول اهلل، َىْغُزو الرجاُل 
وال نغُزو، وَلَنا نْصُف املرىاث! فأنزل اهلل: ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾)3( .

وقد ىتطلع بعض الناس إىِل من فضل علىه ىف الرزق أو ىف اخللق وهو تطلع ال جدوى فىه؛ ألن 
واهب ذلك هو اهلل - سبحانه وتعاىل - ولىس اإِلنسان هو الذى جىلب لنفسه شىئاًا من ذلك، وعالج 

مثل هذه احلالة النفسىة ىكون بالتطلع إىِل من هو أسفل من اإِلنسان وأقل.
َل علىه ىف املاِل واخللق فلىنُظْر  عن أبى هرىرة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إَِذا َنَظر أحُدُكم إىِل َمْن ُفضِّ

إىِل َمْن ُهو أسفُل منه« رواه البخارى.
هذا هو العالج الناجع للنفس البرشىة وتطلعاهتا التى ال طائل حتتها، والتى ال تورث إاِل احلرسة 

والندم ىف القلوب.
فعىل اإِلنسان املسلم أن ىنظر بعنى االعتبار إىِل النعم اإِلهلىة املحىطة باإلنسان، وأن ىنظر ىف نفس 

الوقت إىِل ما فضل هو به عىل غرىه، ال إىِل ما فضل غرىه به علىه.
)3(  النساء: 32. )2(  النساء: 32.   ))(  تصبو: تتطلع.  
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فإِذا نظر اإِلنسان مثالاً إِىل من فضل علىه ىف املال واخللق بأن نظر إِىل إِنسان غنى بىنام هو فقرى، أو نظر 
كاألبناء،  اخللق  ىف  أو  والشكل  واملنظر  كالصورة  اخللق؛  ىف  منه  أفضل  كان  من  أو  منه  أغنى  إِنسان  إِىل 

الدنىا. بزىنة احلىاة  ىتعلق  املعنىنى، فىحتمل أن ىدخل ىف ذلك األوالد واألتباع وكل ما  فاحلدىث حىتمل 
فقد ىكون إِلنسان كثرى من األوالد، ولغرىه القلىل.. فىنظر إىِل من هو أقل منه. وقد ىنظر اإِلنسان 
العقىم إىِل من له ذرىة، فىورث ذلك ىف نفسه احلقد أو احلرسة والندم. ولكنه حنى ىنظر إىِل غرىه ممن 

هو أقل منه بأن ىكون ال مال له وال ولد.. ىرى أنه أحسن حاالاً من غرىه.
وقد ىنظر من ال مال له وال ولد إىِل من فضل علىه.. فىورث ذلك احلرسة ىف نفسه ولكن حنى ىنظر 
إىِل غرىه ممن ال مال له وال ولد وال عافىة وال صحة ىرى أنه أحسن حاالاً من ذاك ألنه ىتمتع بعافىة 
وصحة، وهى نعمة كبرىة. وهكذا إِذا نظر اإِلنسان إىِل من هو أعىل منه وأفضل تعب وحترس، وإِذا نظر 

إىِل من هو دونه وأقل منه اسرتاح وشكر ربه، فال ىنتقص نعمة من نعم اهلل.
وفى رواىة اإِلمام مسلم ما ىوضح السبب والعلة فى النظر إِلى من هو أسفل منه وأقل )فهو أجدر 

أال تزدروا نعمة الله علىكم( أى هو حقىق بعدم االزدراء.
من  أسفل  هو  من  إِلى  النظر  وهو  الحدىث،  فى  الوارد  النبوى  التوجىه  أن  إِلىه  اإِلشارة  تجدر  ومما 
ا فى أمور الدىن والعبادات والطاعات وصنائع  اإِلنسان، إِنما هو مخصص فى أمور الحىاة الدنىا، ولىس عامًّ
المعروف، فتلك األمور ىستحب أن ىنظر اإِلنسان فىها إِلى من هو أكثر منه لىزداد طاعة لله وعبادة وتقرباًا.
ذلك  وفى  محمود،  الطاعة  فى  والتنافس  واألسوة،  القدوة  تشرع  والعبادة  الطاعة  أمور  ففى 

فلىتنافس المتنافسون.
وفىام رواه البخارى - بسنده - عن عبداهلل بن مسعود قال: قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حَسَد إاِل ىف اْثَنَتنى، 

ُمها«. َط عىل َهَلَكتِِه ىف احلق، ورجٌل آتاُه اهلل احلكمة فهو َىْقىض هبا وُىَعلِّ رجٌل آتاُه اهلُل ماالاً َفُسلِّ
وإِن الرتبىة اإِلسالمىة للنفس البرشىة تأخذ هبا إىِل مراقى الفالح والسداد والرشد، وإِن ىف البعد 

ا للنفس ىف متاهات احلىاة الدنىا دون جدوى. عن الدىن ضىاعاً
والراحة  والطمأنىنة  الرضا  حىاة  إىِل  بأىدهىم  تأخذ  فإهِنا  واجلامعات  لألفراد  اإِلسالم  تربىة  أما 
والسكىنة، وىف ظلها ىستشعر اإِلنسان املسلم نعم اهلل علىه، فىؤدى شكرها فىزىده اهلل علىها من فضله 

وإِحسانه وبره، كام قال اهلل  - تعاىل-: 
﴿ ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴾))(.

ا عىل طرىق الرتبىة اإِلسالمىة األصىلة ىعلن اإِلنسان املسلم إِىامنه بام  ومتشىاًا مع اهلدى اإِلهلى، وسرىاً
ا ما قاله الرسول - صلوات اهلل وسالمه علىه -: أوجبه اهلل، ورضاه بام قسمه، وشكره عىل نعمه مردداً
ُهمَّ ما أْصبَح بى ِمن نعمٍة أو بأحٍد ِمن َخْلِقَك فمنك َوْحَدك ال رشىَك لك َفلَك احلمُد ولك  »اللَّ

الشكُر«. رواه أبو داود.
))( إبراهىم: 7.
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)- قال اهلل - تعاىل -: ﴿ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ  

ۋ﴾
) أ ( ما سبب نزول اآلىة الكرىمة؟  

)ب(  تتحدث اآلىة الكرىمة عن مرض نفسى ىصىب بعض الناس. ما هو؟ وما العالج الذى   
وضعه اإِلسالم ملثل هذه احلالة؟

)جـ( »التطلع إىِل األفضل« متى ىكون مذموًما؟ ومتى ىكون حمموًدا؟  
2- »النفس البرشىة هلا دوافعها وغرائزها، ومىوهلا.. وهى بحكم طبىعتها تنزع إىِل ما تطمح إِلىه، 

وتتطلع إىِل ما مل تصل إِلىه متمنىة الوصول إِلىه، وحتقىق ما تصبو إِلىه من آمال«.
خترى اإِلجابة الصحىحة مما بنى األقواس فىام ىأتى:

ا( )اإِلنسان فقط - احلىوان فقط - فىهام معاً ) أ ( الغرائز: تكون ىف:     
)تشتاق - تتطلع - تتمنى( )ب( تصبو: معناها:       
ا( ا وقد ىكون حمموداً )مذموم - حممود - قد ىكون مذموماً )جـ( احلسد: شىء:   
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