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 .حضارة إسالمية ومؤسساهتانظم إسالمية و:مقياس

 .نورالدين بن قويدر/الدكتور

 .إقرتاح هذه املادة التارخيية للدروس التطبيقية لكل األفواج املسندة

 .دعائم احلضارة اإلسالميةمدلول احلضارة اإلسالمية و  10 الدرس

هي جمموعة من اإلجنازات واإلبداعات اليت أوجدها وقّدمها املسلمون لإلنسانية يف  :مدلول احلضارة اإلسالمية-أ
األمة خمتلف جماالت احلياة، وحتديدًا يف التاريخ، واألدب، والفن، والعلم، والسياسة، وغريها، وهي متثل اتريخ 

اإلسالمّية عرب العصور، ومتثل أيضًا املراحل املتقّدمة اليت وصل إليها املسلمون ومتّيزوا هبا عن غريهم من أهل 
ي لل ما جا  ب  اإلسال  للشرريّة من قيم ومشاد  وقواعد للمضّي قدمًا وحو الرنن املرفف  واحلياة السامية احلضاراهت

 اوجوان  املاديّة واملعوويّة اليت فسهل على اإلنسان حياف  وفوممها، و كمنن الفضلى، وابلتايل التقّد  والتطّور يف
فعريفها أبّّنا حصيلة امتزاج الرعوب العربية وغري العربّية اليت اعتوقت اإلسال  وثقافاهتا، ولما هو نتاج اللتفاف 

عها املوهج اإلسالمي بتطشيق احلضارات والثقافات اليت مشلتها الفتوحات اإلسالمّية حول بعضها الشعض، وافشا
مشادئ  وقيم ، وافصفت احلضارة اإلسالمّية عودما بلغت ذروهتا ابلتقد  أبّنا العصر الذهيب لإلسال ، ولان ذلك 
موذ موتصف القرن الثامن وحّّت القرنني الراب  واخلامس عرر للميالد، وشهدت احلضارة اإلسالمّية خالل هذه 

 .لعلمّية، والتجاريّة، واهلودسّية، واالقتصاديّة، والصواعّية وغريهاالفرتة فقدماً يف اجملاالت ا

فهي إرث فترارك في  مجي  الرعوب واألُمم اليت انضّمت هلا وسامهت يف بوائها وازدهارها، فهي ليست حضارًة 
سامهة يف مقتصرًة على جوٍس معنٍي من الشرر أو األقوا ، وإمنا حضارة شاملة وجمي  األجواس اليت لانت هلا م

بوائها، وفرمل احلضارة اإلسالمّية يف مفهومها على نوعني، أّوهلما احلضارة اإلسالمّية األصيلة وهي حضارة 
اإلبداع اليت يعّد الّدين اإلسالمّي املصدر واملوش  الوحيد هلا، وّّثنيهما حضارة الشعث واإلحيا ؛ ألّنا نتجت عن 

هي أيضا اوجهود املشذولة من ِقَشل العلما  املسلمني، وأّدت إىل إخراج فطشيق املسلمني ألموٍر جتريشّية خمتلفة،و 
نمرايت انجحة يف التنوولوجيا والعلو  على مستوى العامل، وسيطرت احلضارة اإلسالمّية على جمال العلو  موذ 



املاديّة واملعوويّة، القرن الثّالث للهجرة حّّت القرن اخلامس للهجرة، لما مشلت احلضارة اإلسالمّية خمتلف اوجوان  
ولرست نفسها لتسهيل التقّد  والتطّور؛ حّّت قيل فيها إن  ال فوجد حضارة يف الوجود قّدمت للشررية ما قّدمت  

 .احلضارة اإلسالمّية

 :فقو  احلضارة اإلسالمّية على جمموعٍة من الدعائم والرلائز، وموها: دعائم احلضارة اإلسالمية -ب

نية أو التو -1  فهي فعتمد على معرفة الوّاس خبالقهم؛ حيث فساعد على إجياِد حلوٍل وجميِ  املرنالت : حيدالرابا
 .اليت فواج  اإلنسانّية، ودوّنا لن يتحّقق اإلصالح يف اجملتم 

إن العدل أساس الوما  السياسّي واألمن واالستقرار يف اجملتمِ ، واحلّث على الطاعاِت،  :العدل الشامل-2 
واملودة بني الّواس؛ وجي  أن يُطشَق العدل بني مجي  األفراد، سوا  لانوا أغويا  أ  فقرا  أو حالمني  وحتقيق األلفة

 .أ  حمنومني، حّّت إن لانوا غري مسلمني، فتحقيق العدل يساهم يف ازدهار الشالد ومنّوها وعمراّنا

وب، ليقضي على الفروقاِت اوجوسّية جا ت رسالة اإلسال  عاملية وجميِ  األُمم والرع: األخواة اإلنسانياة-3
 .والعرقية لتحل حملهما األخوَّة اإلنسانّية، وعامٍل فسود في  العدالة، واحلرية، والطمننيوة، والسال 

ابفشاعها،  إحدى قواعد الرريعة اإلسالمّية؛ فاإلسال  حّث على الرورى يف مجي  األمور وأمر :الشورى -4
 .فية فطشيقها؛ إلختالف األحوال االجتماعّية واملنان والزمانورسخ قواعدها، دون أن ُُيّدد لي

إن اإلسالَ  ال يُفرق بني األفراد يف اجملتم ، لذا وج  أن فتحقَق املساواة يف احلقوِق والواجشات بني  :املساواة -5
مجي  الّواس مهما لانت عقائدهم وألواّنم وأجواسهم، فال فرق بني الراعي والرعية، وال فرق بني طشقٍة يف اجملتم  

  .وطشقة أُخرى، واوجمي  أما  هللا سشحان  وفعاىل سواسية

يتميّ ُز اإلسال  بترريعافِِ  الثابتة؛ وذلك ألّنا رابنية املصدروهللا سشحان  وفعاىل أعلم خبلقِ ، وما  :الثبات-6
يفسدهم ويصلحهم ، أّما فرريعات الشرر فتتغريوفتعدل لسيطرة اهلوى عليها، ولقصورعلم الّواس مبا يصلح ويفسد 

 . أحواهلم

قد أُرسل الرسول صّلى هللا علي  وسّلم رمحة للعاملني، وإن أحناَ  اإلسال  إن اإلسالَ  دين الرمحة، و  :الرمحة-7
 . وشعائره فشعُث الرمحة يف نفوِس املسلمني

إن اإلسالَ  دين السال ،وال كُمنن أن ُُيالَف ذلك إاّل جاهل أو حاقد،وأّن من يؤمن بديِن اإلسال  : السالم-8
 .سليم لربِّ العاملني يف للِّ الوواحي واوجوان يُسمى مسلماً، وفرفنز حقيقة اإلسال  يف الت



------------------------------------------------------------- 

 .مصادر و  خصائص احلضارة اإلسالمية 12الدرس

فتميّ ُز احلضارة اإلسالمّية عن غريها من احلضارات مبجموعٍة من اخلصائص  :خصائص احلضارة اإلسالمية-أ
 :ومن أمههاواملميزات، 

طلق، فتعطي ملختلِف : حضارة مصدرها الوحي -0
ُ
فهي فعتمد على اإلكمان ابهلل فعاىل والتوحيد النامل وامل

األنممة يف احلياة الطاب  التوحيدي القائم على الوحدة يف العشوديّة، والربوبّية، والترري ، والومر إىل النوِن 
 .واإلنسان الذي يعيش في 

فهي فنر  اإلنسان وختدم ، وهتدف إىل التقّد  والرّقي يف خُمتلِف نواحي احلياة، وفضم  :حضارة إنسانياة -2
 . خمتلف األجواس دون التفريق بيوهم، وفعطيهم فرصاً متساوية يف احلياة

جعلت من األخالق والقيم اإلنسانّية حجر الزاوية ،و يتساوى الّواس حتت لوائها، وإن القيَم : حضارة أخالقياة-3
خالقّية هي اليت حتنمهم وفوّممهم، وموها العدل، والّصدق، والوفا  ابلعهود، وغريها من القيم اأُلخرى اليت اال

 .حثَّ عليها الرسول النرمي صّلى هللا علي  وسّلم

وهي حضارة حتّث على العشادة ابلتفّنِر والتنمِل وإعمال العقل، ابففاق العقُل م  : حضارة عقلياة وعلمياة-4
 .والعلُم والّدين، وال يواقض أو يصاد  للٌّ موهما اآلخرالوحي، 

إذ افصفت احلضارة اإلسالمّية ابلتسامح بني األداين؛وفعايرت لل األداين : حضارة تقوم على التسامح-5
 . واملعتقدات يف لوفها

األفراد أما  شريعة ألّنا فعتمد على فنامل اوجان  املادي واملعووي، ومجي  : حضارة العدل واملساواة والرمحة-6
نيا، فهي  هللا سوا ، لما أّنا فوازن بني الّرجل واملرأة، وبني العقل والوحي، وبني الفرد واجملتم ، وبني الّدين والدُّ

 .بذلك حضارة قائمة على التنامل

نيا واآلخرة، وفوادي إبعم :حضارة حيوية -7  . ارِاألرضبرفض الينس يف احلياة، وفسعى إىل حتقيق السعادة يف الدُّ

نيا واآلخرة والنون أبلمل ، وليس اإلنسان فقط، وهي حضارة متفاعلة  :حضارة شاملة-8 فترمل أحنامها الدُّ
م  احلضارات والعقائد اأُلخرى؛ حيث نقلت العديد من الفوون والعلو  إىل أوحا  أورواب، وقد استفادت من 

 .احلضارات األخرى وأفادهتا



 .فهي حضارة حترت  العادات إذا مل خُتالف الّدين والررع :معحضارة تراعي عادات اجملت-9

فقد حثَّ الرسول صّلى هللا علي  وسّلم على االهتماِ  بقيمة الوقت والزَّمن،  :حضارة تقدر قيمة الزَّمن -01
 .هفاإلنسان سُيسنل عن ُعمره فيما أفواه، وعلم  فيما عمل ب ، ومال  ليف لسش  وليف أنفق ، وجسده فيما أبال

 .فال فقتصُر على موطقٍة ُمعيوٍة أوفئٍة حُمّددٍة من الّواس :حضارة صاحلة لكل ا زمان ومكان-00 

وهي لغة الّدين، والعلو ، واألحنا ، والثقافة؛ولغة أهل اوجوة، حيث  :حضارة اللغة العربياة لغتها األصلية -02
 . أّّنا لغة ذات أصول ّثبتة وقابلة للتجّدِد دائماً 

أّّنا ال كمنن هلا الفوا ، وابقية إىل يو  القيامة؛ ويعزى السش  يف ذلك إىل فنفل هللا سشحان   :ة ابقيةحضار -11
 .وفعاىل حبفظ الدين احلويف

فهي ال هتدف إىل فغري املمهر بل فغيري الوض  القائم من جذوره واستشدال  بوض  أفضل، : حضارة تغيريية-04
 .إىل واق  أفضل ويوتج عو  حتول جذري من واق  ردي  

إذ شجَّ  القرآن النرمي والسوة الوشوية على طل  العلم، وفرق اإلسال  بني أمة :  حضارة حثت على العلم -05
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال }: فقدمت علميًّا، وأمة مل أتخذ نصيشها من العلم، فقال فعاىل

 ،**{ يرف  هللا الذين آمووا مونم والذين أوفوا العلم درجات}: وبنّي القرآن فضل العلما ، فقال فعاىل*{يعلمون
من سلك طريًقا يشتغي في  علًما؛ سهل هللا ل  ب  طريًقا إىل : )وقال رسول هللا مشيًِّوا فضل السعي يف طل  العلم

 11سورة اجملادلة اآلية**9سورة الزمر آية.*(طل  العلم فريضة على لل مسلم: )وقال( اوجوة

لانت رسالة اإلسال  هي خامتة الرساالت السماوية، لذا من الضروري أن فنون احلضارة :تطورةحضارة م-06
القائمة على هذه الرسالة حضارة متطورة فستطي  أن فس  لل فطورات احلياه اإلنسانية، حبيث فواج  ما جيده يف 

الشررية يف واقعها الفردي  حياة الشرر من فطورات يف شّت اجملاالت، وال فقف جامدة أما  متغريات احلياه
النتاب والسوة، فرتى :واالجتماعي، ولذلك أقامت أساس فرريعاهتا، وقوانيوها، وآداهبا، على أصلني ّثبتني مها

املشاد  واألصول النلية مجيعها فعود إليهما، ومن مث فإن علما  املسلمني يف استجابتهم لدعوة هللا قاموا بوض  
أصول ، ليواجهوا ما جيد يف حياة الواس من وقائ  وقضااي، مما مل يرد في  نص قاط  من النثري من قواعد الترري  و 

النتاب والسوة، ولذلك اجتهد املسلمون يف مواجهة متغريات احلياة اجتهاًدا واسًعا؛ استجابة لدعوة اخلالق هلم 
 . ألعمال العقل والومر يف النون من حوهلم



شست من احلضارات والثقافات اإلنسانية اليت عرفتها شعوب العامل القدمي، إلّّنا أخذت واقت :حضارة معطاءة-07
وأعطت عطا  زاخًرا ابلعلم واملعرفة والفن اإلنساين الراقي، وبقيم اخلري والعدل واملساواة والفضيلة واوجمال، ولان 

 مسلم وغري مسلم، عطاؤها لفائدة اإلنسانية مجعا ، ال فرق بني عريب وعجمي، وأبيض وأسود، بل ال فرق بني
سوا  ألان من أفشاع الدايانت السماوية والوضعية، أ  ممن ال دين هلم من أقوا  شّت لانوا يعيرون يف ظل احلضارة 

 . اإلسالمية

فاوجهاد أعمم صورة لليقمة، والتنه  واالستعداد واملرابطة حفاظًا على ليان الدعوة  :حضارة جهاد-08
ا يف اخلارج، ورغم أن اإلسال  دين يقو  على السلم فإن القتال ل  بواعث  ومواقف  اإلسالمية يف الداخل، وفشليغه

فاملسلم حامل رسالة، وال يعطي الذلة يف ديو ، ولذا رف  اإلسال  من موزلة  [ُلِتَ  َعَلْيُنُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُلْرٌه َلُنمْ ]
 .وجاهدوا وأقاموا حضارهتاالرهيد وجعلها ال فطاول، وهبذا الفهم فتح املسلمون الشلدان 

و فتمثل الوسطية يف مماهر عدة موها أن اإلسال  ليس عقيدة مادية، فوطشق عليها  :حضارة وسطية -09
 املقاييس املادية، وليس عقيدة روحية فتصل ابلرؤى واملعجزات، وإمنا اإلسال  عقيدة فقو  على املادة والروح مًعا

 –وقد جعل هللا [ وََلَذِلَك َجَعْلَواُلْم أُمًَّة َوَسطًا]ضوئها الترريعات اإلسالمية والوسطية مسة هلذا الدين، بويت يف .
 .هذه األمة يف موزلة وسطى بني املوزلتني، فال هي إىل الغلو املفرط، وال هي إىل التهاون املفرط –فعاىل 

 :مصادر احلضارة اإلسالمية-ب

ول لترري  الذي يسري علي  أفراد احلضارة اإلسالمية أيوما فهو املصدر األ :الدين اإلسالمي أو القرآن الكرمي -1
 . وجدوا ويف أي وقٍت، فهو شامل ومتوازن ويومّم حياة املسلمني من مجي  اوجوان 

 .وهي لل ما ورد عن الويب دمحم صلى هللا علي  وسّلم من ِفعٍل أو قوٍل أو فقريرٍ : السنة النبوية الشريفة -2
 .وانت واملخطوطات وغريهامن املد: املصادر املكتوبة  -1
 .اليت فرلها املسلمون خلفهم مثل املساجد واملنتشات:املصادر األثرية  -4
 .وهي لغة سيدان دمحم صلى هللا علي  وسّلم، واللغة اليت نزل فيها القرآن النرمي :اللغة العربية  -5
 .الفارسية واليواننية والرومانية مثل :احلضارات القدمية -6

------------------------------------------------- 

 مظاهر احلضارة اإلسالمياة 13الدرس

 :مظاهر احلضارة اإلسالمياة-أ



، وبيوت سورة القلم أهم أدوات النتابة ( اقرأ ) لانت أول سورة أنزلت هي سورة   :الكتابة وتدوين العلوم  -0
وهي القلم ، ونشغ لثري من الصحابة يف النتابة مثل لتاب الوحي مثل زيد بن ّثبت ، أيب بن لع  ، ولان ّثين 

ازدادت الوهضة التدويوية اخللفا  من بين العشاس هو أبوجعفر املوصور أول خليفة قد شج  العلما  على التدوين ، و 
غايتها يف عصر اخلليفة املنمون ، حيث لان مولد أفنار النثري من العلو  والفوون واآلداب ، وفرمجة النثري من 

وقد مشل التدوين سجالت اوجود، والعمال، والرواف ، واإليرادات، املخطوطات اليواننية والفارسية والسراينية، 
فات، حيث لانت حتررهذه الدواوين يف لل إقليم وموطقة بلغة أهلها، مث إىل أن والعطا ات املختلفة، واملصرو 

انتررت اللغة العربية وطرق فعليمها، حيث أصشحت اللغة العربية فيما بعد هي اللغة الرمسية للدواوين خالل عهد 
  .عشد امللك بن مروان

لاموا يتعاملون بعملة الوقود اخلاّصة   لان للمسلمني عملة خاّصة هبم، علما أّن العرب  :عملة املسلمني-2
ابلفرس والرو ، ويف السوة الثاموة عرر من العا  اهلجري أمرعمر بن اخلطاب رضى هللا عو  أبّن فضرب الوقود  
لدراهم عربية، مّث فطّورت وأصشحت داننري يف عهد معاوية، وبعد ذلك مّت إنرا  دار جديدة لصواعة الوقود من 

وان، وبذلك أصشحت عملة املسلمني عملة جديدة ذات أوزان موحدة فضية، مث ذهشية سوة قشل عشد امللك بن مر 
عليها، وابلتايل أصشحت األمة اإلسالمية مستقلة بعملتها وليست عالًة ( قل هو هللا أحد)ونقش عشارة ه   66

  .على الفرس والرو 
نم ويقضي بني الواس، مث بعد افساع الدولة يف بداية ظهور اإلسال  لان الوايل هو الذي ُي: النظام القضائي-1

اإلسالمية مت فعيني وختصيص قاٍض لنل موطقة، مث قاضي قضاة لنل إقليم، وبذلك فطّور القضا  ونمام  يف 
  .الدولة اإلسالمية

حيث لان اهلدف األساسي من فرنيل  وقف ومو  فعّدي أصحاب الوفوذ واوجاه من الوالة  ديوان املظامل-4
األمرا ، ولشار املوظفني، ولان ممّيزًا بنون سلطت  أعلى من سلطة القاضي، فنان صاح  املمامل حممّياً النشار، و 

  .وحماطاً ابألعوان، والرهود، والفقها ، والنتاب لتدوين وفثشيت ما ُيدث بني اخلصو 
ت  على شنل يف العصر اوجاهلّي، حيث لان يُن( الصفر)العرب هم أّول من اخرتعوا لفظ : الرايضيات-5

حلقة، وبعد ذلك الترف املسلمون عالمات النسور العررية، وألف العامل املسلم اخلوارزمي لتاب اوجرب، لما 
يعد علما  املسلمني هم مؤّسسوا اهلودسة التحليلّية، ولان هلم دور لشري يف التمهيد لعلم التفاضل والتنامل، ويعد  

  .أفضل وأعمم العلما  املسلمني يف جمال الرايضيات لّل من الشتاين، واخلوارزمي، والشريوين من
لقد برع العرب واملسلمني يف الط  ومن أشهر علما  املسلمني يف الط  الرازي وابن سيوا   : الطب--6

وغريهم، وقد قا  العرب برتمجة النثري من النت  الطشية اليواننية ومل يقتو  العرب مبا فرمجوه من لت  اليوانن الطشية 



منا عدلوها وصححوا ما فيها من أخطا ، وبرع النثري من أطشا  العرب يف الط  ، ومن هؤال  الرازي ، وابن ، وإ
 .، وقد أضاف علما  الط  النثري يف هذا اجملال. سيوا

لقد برع املسلمني يف علم اوجغرافيا بفضل الرحالت الربية والشحرية اليت دارت حول األرض من  علم اجلغرافيا-7
املررق إىل املغرب، حيث فوصلوا لعدد لشري من احلقائق العلمية وموها لروية األرض وخطوط العرض، ومن أشهر 

وقد خلص ابن خلدون معلومات  وغريهم، علما  اوجغرافيا االدريسي، ابن بطوطة، ابن جرب، الشنري، واملقدسي
 .العرب اوجغرافية يف مقدمت  أحسن وأوىف فلخيص

املساجد واملدارس واملسترفيات  :أوجد املسلمون النثري من مماهر العمارة اإلسالمّية: العمارة اإلسالمياة-8
ام  األزهر مثااًل على واملؤسسات ، ولان للمساجد دوًرا عميًما يف التعليم والتطوير واالفادة، ويوجد يف مصر اوج

 . وظهرت العمارة يف املدارس وغريها املؤسسات, ذلك، أما يف دمرق فيوجد اوجام  األموي

لان املعمار اإلسالمي بعتمد علي الوواحي التطشيقية لعلم احليل وهذا يتضح يف إقامة املساجد واملآذن والقشاب 
الضخمة وجنحوا يف حساابهتا املعقدة اليت فقو  علي طرق  والقواطر والسدود فلقد برع املسلمون يف فرييد القشاب

فهذه اإلنرا ات املعقدة واملتطورة من القشاب مثل قشة الصخرة يف بيت املقدس وقشاب . حتليل اإلنرا ات القررية
مساجد األستانة ودمرق والقاهرة و حل  واألندلس واليت ختتلف اختالفا جذراًي عن القشاب الرومانية وفعتمد 

فلقد شيد الشواؤن املسلمون املآذن العالية والطويلة واليت ختتلف عن األبراج . عتمادا لليا علي الرايضيات املعقدةإ
وأقاموا السدود الضخمة أاي  العشاسيني .ألن املئذنة قد يصل إرففاعها لسشغني مرتا فوق سطح املسجد . الرومانية 

لما أقاموا سور جمري . ر لسد الوهروان وسدود عديدة يف سوراي والفاطميني ويف الرا  واألندلسيني فوق األّنا
ولانت هواك سواقي يف بعض الشالد . العيون ابلقاهرة وقواطر وسواقي املياه يف محاة اليت ال مثيل هلا يف العامل 

عررة أمتار ليتدفق يف االسالمية فدار ابحليواانت لرتوي املزارع واحلقول او السواقي اليت فدور بقوة املا  فرف  املياه ل
على ّنر العاصي ( الوواعري ) القواة فوق السور وفسري بطريقة األواين املستطرقة لما هو احلال ابلسواقي الضخم  

فتميز احلضارة اإلسالمية ابلتوحيد والتووع العرقي يف الفوون والعلو  والعمارة طاملا الخترج . يف محاه وسط سوراي 
ففي العمارة بىن أبو جعفر املوصوراخلليفة العشاسي، على ّنر دجلة عاصمت  بغداد . مية عن نطاق القواعد اإلسال

على شنل دائري، وهو اجتاه جديد يف بوا  املدن اإلسالمية، ألن م عمم املدن ( ه  149 -145)سوة 
يف ذلك يرج   ولعل السش . اإلسالمية، لانت إما مستطيلة لالفسطاط، أو مربعة لالقاهرة، أو بيضاوية لصوعا 

، ظاهرة (بغداد)ويعترب ختطيط املديوة املدورة . إىل أن هذه املدن نرنت جبوار مرففعات حالت دون استدارهتا
جديدة يف الفن املعماري اإلسالمي والسيما يف املدن األخرى اليت شيدها العشاسيون مثل مديوة سامرا  وما حوف  

رُيية يف ظالل احلنم اإلسالمي لالنوفة والشصرة وبغداد وظهرت مدن ات. من مساجد وقصور خالفية فخمة



لما خلفت احلضارة اإلسالمية مدان . والقاهرة والرقة والقطائ  والقريوان وفاس ومرالش واملهدية واوجزائروغريها
متحفية فعرب عن العمارة اإلسالمية لإستانشول مبساجدها والقاهرة ودمرق بعمائرها اإلسالمية وحل  ومحص 

ري ومسرقود ودهلي وحيدر أابد وقودهار وبلخ وفرمذ وغزنة وبوزجان وطليطلة وقرطشة وإششيلية ومرسية وخبا
ولان ختطيط املدن مسة العمران يف . وسراييفووأصفهان وفربيز ونيقيا والقريوان واحلمرا  وغريها من املدن اإلسالمية 

ولانت املدن .   جووب فرنسا عود جشال الربانسظالل اخلالفة اإلسالمية اليت إمتدت من جتوب الصني حيت ختو 
فنانت املديوة املوورة قد وض  الويب أساسها العمراين . التارُيية متاحف عمرانية فتسم ابلطاب  اإلسالمي 

. والتخطيط حيث جعل مسجده يف وسط املديوة ،وأحلق ب  بيت  وجعلها قطائ  حددهلا إفساع شوارعها الرئيسية
وعلى منط مديوة رسول االسال  . لتنون بلد جوده. وجعل سوقها قي قل  مديوت . سجدهوللها فتحلق حول م

وقد أقامها عمرو بن العاص لمديوة جود . أقيمت مدن النوفة والفسطاط لتنون أول بلدة إسالمية أبفريقيا 
ولان .مال أفريقيا ولذلك لانت مديوة القريوان بر. فجعل مسجده يف قلشها وجبواره دوواين اوجود ودار اإلمارة 

التخطيط العمراين ل  مساف  الررعية حيث فرق الروارع ابملديوة اإلسالمية حتت الريح ملو  التلوث وفقا  الورش 
واألسواق  . ولان متوح فراخيص للشوا  حبيث ينون املشين من طابق أو طابقني . حتت خارج املديوة ملو  اإلقالق 
لنل سوق حمتس  ملراقشة الشي  واألسعار وجودة الشضائ  والتفتيش علي  لان. لانت مسقوفة ملو  أتثري الرمس

. وبنل مديوة أو بلدة لانت فقا  احلمامات العامة لتنون جماان.املصان  للتنلد من عد  الغش السلعي واإلنتاجي
حقيقة لانت  .ولان يتم التفتيش علي الومافة هبا وافشاع الصحة العامة.ولان هلا مواصفات وشروط متفقط متشعة 
والعرب أدخلوا فيها التدليك لووع من العالج . لنوها لانت للموسرين. احلمامات معروفة لدي اإلغريق والرومان

واملسلمون أول من أدخلوا ششنات املياه يف مواسري الرصاص أو الزنك (.السوان)واقاموا هبا غرف الشخار . الطشيعي
رمسا وخرائط لرشنات املياه يف بعض " صواعات العرب"د لتاب وقد أور .. إىل الشيوت واحلمامات واملساجد

وصوعوا مو  امللون واملعطر وانتررت . ومعروف أن النيميائيني العرب قد اخرتعوا الصابون. العواصم اإلسالمية
والقدمني وب  حالق للرعر  .. وآخر للعواية ابليدين. ولان يف لل محا  مدلك خمتص. صواعت  يف حل  وطرابلس 

(   955)وقد قدر عدد احلمامات يف بغداد وحدها يف القرن الثالث اهلجري . ا لان يلحق ب  مطعم شعيبلم
ويعترب املسلمون املسجد بيتا من ييوت هللا .حوايل عررة آالف محا  ويف مدن األندلس األموية أضعاف هذا العدد

وبنل . مني ويقا  في  حتفيظ القرآن حيث يؤدي ب  شعائر اخلمس صلوات وصالة احلمعة اليت فرضت علي املسل
مسجد قشلة يتوج  لل مسلم يف صالف  لرطر النعشة بيت هللا احلرا  وأول مسجد أقيم يف اإلسال  مسجد الرسول 

وإنتررت إقامة املساجد لشيوت هلل يف لل أوحا  العامل لريف  من فوق مآذّنا . ولان ملحقا ب  بيت . ابملديوة املوورة
لنوها للها . وقد فووعت يف عمارهتا حس  طرز العمارة يف الدول اليت دخلت يف اإلسال   .اآلذان للصالة

وبنل مسجد يوجد املورب . موحدة يف اإلطار العا  والسيما يف إجتاه حماري  القشلة هبا لتنون جتاه النعشة املررفة 



. للسيدات للصالة هبا  ويف بعض املساجد فوجد امالن معزولة خمصصة. إللقا  خطشة اوجمعة من فوق  
وبعض املساجد يعلو . وللمسجد مئذنة واحدة أو ألثر لريف  املؤذن من فوقها اآلذان للصالة وفووعت طرزها

وهذه (. النعشة)ويف املساجد جند احملراب عالمة داللية لتعيني اجتاه القشلة . سقفها قشة متووعة يف طرزها املعمارية 
واملسلمون استعملوا احملاري  اجملوفة ذات املسقط املتعامد .أو ابرز( جموف)رهيئة مسطح أو غائالعالمة على 

وقداختريت اهليئة اجملوف ة للمحراب لغرضني رئيسني مها، فعيني اجتاه القشلة، .أو املسقط الوصف دائري . ألضالعا
جتاويف احملاري  ولانت . وفوظيف التجويف لتضخيم صوت اإلما  يف الصالة ليشلغ املصلني خلف  يف الصفوف

ونري احملاري  .فشطن وفنسى مبواد شديدة التو وع لاوجص والرخا  والررائط املزخرفة ابلفسيفسا  أو املرمر املزخرف
حيث فوتهي جتويفة احملراب بطاقية على شنل را  من أبدع احملاري  الرخامية ،اليت شيدها املماليك يف مصر وال

وأبرع الفوانون املسلمون يف استخدا  خمتلف أنواع الشالطات . دة األلواننصف قش ة منسوة أبشرطة رخامية متعد
اخلزفية لتغرية احملاري  أما اخلزافون يف الررق، فقد استخداموا بالطات اخلزف ذات الربيق املعدين واخلزف امللون 

آن النرمي، جبان  وقد حفلت احملاري  ابلنتاابت الوسخية اليت فضم آايت من القر . ابللون األزرق الفريوزي
   . الزخارف الوشافية

رغم أن بعض علما  املسلمني األولني، اعتربوه منروهاً، إال أّنم مل . مثل رسم اإلنسان واحليوان: فن التصوير -9
يفتوا بتحركم  أاي  خلفا  بين أمية وبين العشاس، لذا خلفوا صورا آدمية متقوة على جدران قصورهم يف ابدية الرا  

 مثل قصر احلري الررقي وقصر احلري الغريب ويف شرق األردن وسامرا  ، أو يف النت  العربية املوضحة يف سوراي
وفن التصوير " لليلة ودموة"ولتاب " احلريري "ابلصور اوجميلة اليت رمسها املصورون لالواسطي وغريه، يف مقامات 

ابأللوان على جدران بعض قصور اخللفا  واألمرا    إقتصر أول األمر على رسو  زخرفية ملواظر آدمية وحيوانية رمست
لما يري يف أطالل قصور الرا  وسامرا  ونيسابور وغريها ، ولانت فارس قد فولت رايدة فن التصوير اإلسالمي 

-إابن العصر السلجوقي وّنض ّنضة لشرية يف عصر املغول يف أواخر القرن الساب  حّت موتصف القرن الثامن 
للوزير رشيد الدين يف ( جام  التواريخ)ولان أشهر املخطوطات املصورة  –اب  عرر امليالدي الثالث عرر والر 

أوائل القرن الساب  اهلجري والراهوامة للفردوسي اليت ضمت اتريخ ملوك الفرس واألساطري الفارسية واملخطوطات 
 .املصورة يف بغداد لنتاب لليلة ودموة 

وفعترب الزخرفة لغة الفن اإلسالمي، حيث فقو  على زخرفة املساجد والقصور والقشاب أبشنال  :الزخرفة-11
وقد إشتهر الفوان . ابلفرنسية" أرابسك"ومسي هذا الفن الزخريف اإلسالمي يف أورواب ابسم . هودسية أو نشافية مجيلة

ة لالورقة أو الزهرة، ولان جيردها من شنلها املسلم في  ابلفن السراييل التجريدي من حيث الوحدة الزخرفية الوشافي
الطشيعي حّت ال فعطى إحساسا ابلذبول والفوا ، وُيورها يف أشنال هودسية حّت فعطي الرعور ابلدوا  والشقا  



فصار اخلط العريب فوًا رائعاً، على يد . و وجد الفوانون املسلمون يف احلروف العربية أساسا لزخارف مجيلة. واخللود
فمهر اخلط النويف الذي يستعمل يف الرئون اهلامة مثل لتابة املصاحف والوقش على . مرهورين خطاطني

ومن أبرز من اشتهر بنتابة ال خط النويف، مشارك املني يف القرن الثالث . العملة، وعلى املساجد، وشواهد القشور
ولان اخلطاطون . مسي خبط الوسخاهلجري، وخط الوسخ الذي استخد  يف الرسائل والتدوين ونسخ النت ، هلذا 

لما لانت فزين املصاحف وحتلى املخطوطات . والوساخ يهتمون مبمهر النتاب، ويزيوون  ابلزخرف اإلسالمية
 .ابآلايت القرآنية واألحاديث املواسشة اليت لانت فنت  مبا  الذه 

ة مدى التزامهم ابألسعار وابألوزان الغرض موها هو مراقشة التجار ومتابعتهم يف األسواق ملعرف:نظام احلسبة-00
الصحيحة، ولان يطلق على من يقو  هبذه الوظيفة احملتس  ولان ُيافظ على اآلداب العامة يف األسواق ومتابعة 

 .التجار، ولان يطلق عليها والية األمر ابملعروف والوهي عن املونر

ضل قيا  اخللفا  برعايتها وفوفري املواد الالزمة لقد ازدهرت الصواعة وفطورت يف الدولة االسالمية بف الصناعة-02
اليت حتتاجها، لما أن االسال  قد حث على العمل وأمران إبفقان  وجعل العمل عشادة يتقرب هبا العشد إىل هللا عز 
وجل، لذلك لان لل فرد جييد ما يقو  ب ، ومن الصواعات اليت انتررت وازدهرت يف العصور االسالمية صواعة 

 .وصواعة العطور والصواعات الغذائية وصواعة السجاجيد وغريها من الصواعات املختلفةالوسيج 

فقا  . لانت صواعة السفن يف لل أوحا  العامل االسالمي يف ظالل اخلالفة اإلسالمية األموية والعشاسية     
االموي مبواين   االمويون بتنسيس أول اسطول حبري اسالمي فلقد ظهرت صواعة السفن واألساطيل يف العهد

ويف املغرب لانت هواك طرابلس وفونس وسوسة . الرا  بعنا وارواد وصور وطرطوس وطربلس والالذقية وحيفا 
ويف األندلس اشتهرت إششيلية ومالقة ومرسية ، ويف مصر اشتهرت املقس واالسنودرية . وطوجة ووهران والرابط

رال  الويلية فصو  ابلقاهرة ،ولانت فرساانت الشحرية ولانت امل(.على ساحل الشحر األمحر)ودمياط وعيذاب 
لصواعة السفن يطلق عليها دور الصواعة ولان أألمويون أول من نمم صواعة السفن يف العصر االسالمي ، ولان 

 .األسطول يتنون من عدة أنواع من السفن خمتلفة 

ما  الربيد من بعده عشد امللك بن مروان مث ولان معاوية أول من عين ابلربيد يف اإلسال  ، وأحنم ن :الربيد -03
, والسفن , فطور بدرجة لشرية يف عهد الدولة العشاسية ، واستخدموا يف ذلك الدواب من اخليل ، الشغال ، واإلبل 

 . واحلما  الزاجل, وسعاة الربيد 

 . فريقي الرمايلعن طريق الوار ، وذلك يف القرن الثالث اهلجري على الساحل اال :اإلشارات الضوئية -04



فنذن , حيث استنذن  معاوية بن ايب سفيان  –هنع هللا يضر  –وذلك يف عهد عثمان بن عفان :  البحرية اإلسالمية-05
ل  فقا  معوية إبنرا  أول أسطول إسالمي ، وأنرن دارا لصواعة السفن يف الرا  ، مث أنرن عشدهللا بن أيب السرح 

مصر، ومل ينن ألوراب نفوذ على الشحراألبيض املتوسط خالل القرن العاشر فقد  أمري مصر دورا لصواعة السفن يف 
 .لان حبراعربيا

احلضارة العربيةاإلسالمية مبراحل ثالث قشل أن فوضج وفشدع وفسهم  مرت :احلضارة العربيةاإلسالمية  مراحل-ب
 :يف بوا  حضارة اإلنسان 

 الرتمجة واالقتشاس والتمثل اليت دامت طوال العصر العشاسي األول  مرحلة -أوال

 . مرحلة اإلبداع واإلبتنار -اثنيا

مرحلة العاملية حني أخذ الغرب يوقل إىل لغاف  العلو  اليت حصلها العرب واليت أبدعوها ولانت ورا  ّنضتهم  :اثلثا
  .وازدهارهم

------------------------------------------------------- 

  . (األندلس)احلضارة اإلسالمية  أثر الدرس14

فرلت احلضارة اإلسالمية يف األندلس أّثًرا لشريًة يف جمموع احلياة الثقافية والعلمية األوربية خاصة على املستوى 
العقائدي اإلسالمي و األمور اإلدارية والسياسية والعسنرية واحلضارية والفوية، مثل حرلة الرتمجة من العربية للغة 

مة أوربًيا، و برزت مرالز لربى يف حرلة الرتمجة لطليطلة وأششيلية، علم وحضارة وثقافة يف القرون الوسطى اململ
وأتثرت اللغة الالفيوية مبفرادات اللغة العربية م  فعّلم عدد النشري من الطالب األوربيني ألصول اللغة العربية، 

ت معرب الثقافة ودخلت العلو  من خالل هؤال  الطالب إىل إيطاليا وصقلية وعمو  أوراب عرب فرنسا اليت ،ولان
العربية واإلسالمية إىل الرعوب األوربية، وهي اليت أتثرت برنل النشري يف فن العمارة اإلسالمية، ويتضح ذلك 

أّما على املستوى اإلسالمي فقد لانت األندلس سشًشا من  .جلًيا يف طريقة بوا  لثري من لوائس املدن الفرنسية
ة األوربية املختلفة عن الطشيعة الرومانية، حيث عرف العرب يف أسشاب فعرف العرب واملسلمني على العقلي

األندلس شعوب الفاندال والوورمان واوجرمان والفاينوغ، ولان من أثر األندلس على العامل اإلسالمي أن خلفت 
 . إرًّث أدبًيا وفوًيا وعلمًيا 

 :احلياة االجتماعية-
 :بوية اجملتم  األندلسي ونراطاف -أوال

لقد وفد ألثرهم على إسشانيا يف شنل جوود أو قادة أي أّنم مل أيفوا يف أغل  األحيان بوسائهم  :العرب 1-



ألفاً من العرب  11وعلى سشيل الذلر لان جيش موسى بن ُنصري، مؤلفاً من ،وزوجاهتم فتزوجوا من نسا  الشالد
 .ولان جوود الرا  الوافدون م  بلج بن برر يف عصر الوالة عررة آالف

لقد دخل الرببر األندلس، جوشاً إىل جو  م  عرب املررق، ولان أول طالئعهم فلناليت  (:املغاربة)رببر ال-2
دخلت م  طارق بن زايد، مث حلقت موهم أعداداً لشرية بعد الفتح، فعربوا الشحر، وظلت هجرة الرببر إىل األندلس 

فة وفروع ،وانترر الرببر يف معمم نواحي مستمرة ومتصلة، حبنم القرب واوجرية، ولان ألثرهم من قشيلة زان
مل فنن موازل العرب والرببر .     األندلس، وخاصة يف أقصى الرمال الررقي والغرب، أو ما يُسمى ابلثغور

ابألندلس، واليت استقروا هبا، اختياراً ، إمنا استقروا حيث نزلوا أو ساروا، مث استقر العرب يف السهول واملوخفضات 
دافئة القليلة املطر وخاصة يف اوجووب والررق والغرب، يف حني فّضل الرببر املواطق اوجشلية العالية والوواحي ال

فاستقروا هبا أبختيارهم، لرش  لل بقعة مبا لانوا علي  يف املررق أو يف املغرب، وقد أختلط الرببر أيضاً م  السنان 
 .ودةاألصليني ابألندلس، وأرفشطوا معهم بروابط املصاهرة وامل

بدخل العرب املسلمني األندلس، لان سناّنا شعشاً أوروبياً نصرانياً يف غالشيت  ، وجمموعة قليلة من  :املولدون-1
اليهود، حيث أرفشط النثري من العرب والرببر ابملصاهرة م  السنان األصليني يف األندلس، وعاشوا معهم 

عجم "ه الشالد، أطلقوا على السنان األصليني اسم متجاورين ، األمر الذي أدى إىل انترار اإلسال  يف هذ
مث " املولدين"مث أطلقوا على أوالدهم اسم " األساملة أو املساملة"وعلى الذين اسلموا من أهل الذمة اسم " األندلس

 .فالشت مبرور الزمن هذه التسمية بسش  اختالط الواس، وحتول اوجمي  إىل شع  أندلسي واحد دون متييز
هم السنان األصليني الذين ظلوا على داينتهم املسيحية يف األندلس وأطلقوا عليهم اسم : وناملستعرب-4
متييزاً هلم عن القرتاليني والفرجنة اخلارجني عن طاعة الدولة العربية اإلسالمية ابألندلس، وأصشح " املستعربون"

اهتم، رغم احتفاظ  بداينت  وطقوس  املستعربون عوصراً يف اجملتم  ُيسن لغة العرب املسلمني وجيري على عاد
ورفعت عوهم لثري من املمامل والضرائ ، اليت فرضها عليهم القوط سابقاً، ولان هلم قضاة وحمالم خاصة هبم، ومل 

اسم عريب يُرتهر ب ، واسم إسشاين أو : يرفدوا املالبس اليت متيزهم عن اجملتم ، ويغل  أن ينون للواحد موهم امسان
ب  رمسياً وبلغ استعراهبم لغَة وثقافَة أن يعيروا حياة عربية إىل احلد الذي جعلهم ُيتوون أبوا هم، الفيين يُعرف 

ويطشقون نما  احلرمي يف الشيت على غرار العرب املسلمني، وأحسن هؤال  اللغة العربية وأفقووها إىل جان  اللغة 
يرنلون األغلشية من ُسنان األندلس، وصارعدد اإلسشانية، وصار أهل الذمة واملساملة مث أبوا هم املولدون، 

 .املولدين فيهم فشاعاً، هم األغل  يف هذا اجملتم 
وهم من املماليك الذي لان جيلشهم جتار اإلغريق والشودقية من شواطئ الشحر األسود، ومن  :الصقالبة -5

إسالمية ولانوا يسمون اخلرس أيضاً  املقاطعات اإلسشانية الرمالية، إىل األندلس ويشيعوّنم صغاراً فيورئوا نرنة
لعجميتهم ،لما لانوا من أسرى احلروب جلشهم رجال القراصوة املغاربة أواألندلسيني أثوا  غاراهتم األوروبية للشحر 
األبيض املتوسط وبعد جميئهم سرعان ما فعلموا العربية وأعتوقوا اإلسال  وحترر فريق موهم من العشودية وأحتل مناانً 

يف اجملتم  وصار الصقالشة عوصراً هاماً من عواصره يف األندلس ولانوا يتواجدون عادة يف العاصمة قرطشة  ابرزاً 



واملدن الرئيسية، وقد أختذهم األمري األموي احلنم األموي حرساً ل ، ومل يلشث عددهم أن أزداد لثرياً وففاقم شرهم 
 .ا  الدولة العامريةيف الشالد أواخر الدولة األموية ابألندلس، وبداية قي

لان أهل الذمة من الوصارى، يُرنلون الغالشية العممى يف اجملتم  األندلسي يف   (:النصارى)أهل الذمة  -6
بداية الفتح العريب اإلسالمي وعهد الوالة لنن مبرور الزمن أصشح عددهم يقل فدرجيياً يف حني أخذ عدد العرب 

أخرياً أقلية من السنان، ومل كُمارس العرب ( الوصارى)صار أهل الذمة والرببر واملوايل واملولدون يزداد، حّت 
املسلمون سياسة التمييز بني املسلمني وأهل الذمة يف الوض  واملعاملة وعاملوهم ابلتسامح والرفق وفزوجوا من 

 طلشوا وفرلوا نسائهم وبواهتم وأبقوهم على داينتهم إن رغشوا م  دف  اوجزية، وعاهدوهم وعاقدوهم على الصلح مّت
هلم حرية اختيار رؤوسائهم وممارسة طقوسهم الديوية دون ضغط أو فدخل، إال أن بعضهم شارك يف أعمال ختريشية 

 .وحتالف م  املمالك املسيحية يف مشال إسشانيا
 شنل اليهود فئة صغرية يف إسشانيا قشل الفتح، والقوا سياسة االضطهاد والملم والعدا  من قشل: اليهود -6

القوط، وعود فتح األندلس فسامح العرب املسلمني معهم ألّنم من أهل الذمة ومتتعوا ابحلرية الديوية وممارسة 
طقوسهم اخلاصة، وأعادوا هلم حقوقهم وأماللهم ونرطوا يف مجي  جماالت احلياة األندلسية واالقتصادية خاصة 

وم  ذلك فقد اوحاز .   احلنومة اإلسالمية يُعرتف هبمواندجموا م  اجملتم  وصار وجماعاهتم رؤوسائهم مسوؤلون أما
 .بعضهم إىل جان  أعدا  العرب واإلسال  وحتالفوا م  الوصارى من املمالك اإلسشانية يف الرمال

املوايل ابألندلس غري املوايل ابملررق العريب فهم موايل بوو أمية، وُعرفوا هنذا عودما دخلوا م  بلج بن : املوايل -1
برر إىل األندلس ولان عددهم ألفني وهم جز  من عدد لشري من موايل بين أمية، لان اخلليفة هرا  بن عشد امللك 

م اخلليفة هرا  م  للثو  بن عياض إىل إفريقية حملاربة قد بعث هبم إىل أفريقيا ولان عددهم ثالثني ألفاً، أرسله
الرببر عودما دخلوا األندلس أنضم إليهم من لان من موايل بين أمية ومن دخلها بعدهم، فصار املوايل حزابً وقوة 

ري عشد سياسية فؤثر يف أحداث الشالد ولانت هلم اليد الطوىل يف إقامة الدولة األموية ابألندلس واليت أقامها األم
 .( 655/ه 111)الرمحن الداخل سوة 

لقد أزداد عد د املوايل يف األندلس بعد سقوط اخلالفة األموية يف املررق واشتد الطل  على األمويني وأنصارهم 
فهربوا وففرقوا يف الشلدان وأجت  ألثرهم إىل أفريقيا وموها إىل األندلس، ولان هؤال  املوايل يعدون أنفسهم اتبعني 

األموي، وصار املوايل الراميون جشهة واحدة ولونوا قوة ابرزة يف والية يوسف الفهري، على أن املوايل  للشيت
  :ابألندلس لانوا ثالثة أنواع

 .ُهم موايل بين أمية من املررق والذين أرفشطوا بروابط الوال  القدكمة للشيت األموي -:األول
 .وال  بين أمية موايل املغرب العريب الذين دخلوا يف -:الثاين

موايل اإلسشان الذين أسلموا ودخلوا يف وال  بين أمية أو قواِدهم، وظلوا ُيتفمون هم وأبوا هم هبذه  -:الثالث
  .العالقة، وظل أهل األندلس يرعون حرمة الوال  هذه

الذي مت بني عواصر ُحميت املرأة األندلسية بقدر لشري من احلرية نتيجة هلذا االمتزاج  :املرأة األندلسية -اثنيا



ذات ( عج )اجملتم  األندلسي، فنانت فرارك لشار رجال الدولة الرأي واملرورة يف أخطر األمور، فنانت 
سلطان واس  أاي  األمري األموي هرا  بن عشد الرمحن، لما لان لطروب جارية األمري عشد الرمحن الثاين أتثري  

يف أاي  " رسيس"الرمسية، وفلشس قلوسوة وفتقلد سيفاً لما فعلت  لشري، ولانت املرأة خترج م  الرجل يف األعياد
والدة بوت املستنفي، وأ  النرا  أبوة املعتصم : األمري واخلليفة عشد الرمحن الواصر، لما نشغ بعضُهن يف الرعر مثل

األدب والغوا  بن صمادح، واعتماد جارية املعتمد بن عشاد وغريهن، لما شارلت الرجال يف ارفياد جمالس الرعر و 
والسمر لما عارضت الرجل يف أشعاره لما فعلت الغسانة حيث عارضت الراعر ابن دراج يف إحدى قصائده،  

لذلك شارلت الرجل يف رواية احلديث مثل غالشة بوت دمحم املعلم  روت احلديث واشتهر من نسا  األندلس 
اسعة اإلطالع لثرية املعارف أجادت عدة ابلط  أ  حسن بوت القاضي ابن جعفر الطوجايل، ولانت امرأة و 

علو  م  الط  ولنوها يف الط  لانت أبرز وأشهر لذلك اشتهرت ابلط  أخت احلفيد ابن زُهر وابوتها فنانتا 
عاملتني بصواعة الط  واملداواة، وهلما خربة جيدة فيما يتعلق مبداواة الوسا  ولانتا فدخالن إىل نسا  املوصور وال 

هل  سوامها، لذلك ظهرت شخصية املرأة األندلسية يف جمال الفن، فقد استقد  عشد الرمحن الداخل يقشل ملداواة أ
اليت ( احلجاز)بعض الفواانت املررقيات وأسس هلُن ابلقصر داراً ُعرفت بدار املدنيات ألن أغلشهن ُلن من املديوة 

 .اشتهرت بفوون املوسيقى ومن أشهرهن فضل، علم، والعجفا  وقلم
رأة األندلسية احتلت يف جمتمعها املنانة املرموقة، وصارت فتمت  ابحلرية اليت التسشتها حّت صارت مثل أختها فامل

 .املررقية أن مل ففقها يف التمت  بنل حرية
 : أتثرت أورواب حبضارة املسلمني يف عاداهتا وفقاليدها، وخري دليل على ذلك ما أييت: العادات والتقاليد-اثلثا

حيث أخذ األوروبيون بتقليد املسلمني يف اللشاس، حيث فرشهوا بزيهم، وبطريقة حياهتم ،و قامت : اللباس-1
الغرية على املرأة لانت  لدى  الومافة ، و الوسا  املسيحيات بتقليد املسلمات يف احلجاب، والوقار، واالحترا ،
  .والدهتم بني أحضان املسلمني األوروبيني على نسائهم شش  معدومة، مث زادت غريهتم على نسائهم بعد

 .فرش  بعض األوروبيني ابملسلمني من انحية الطعا ، فرتلوا ألل اخلوزير: الطعام-2

 .فزوج األورويّب أبلثر من زوجة: الزواج-1

 .قّلد األوروبيون شعائر املسلمني، واملتمثلة بغسل امليت: غسل امليت -4

الومافة يف :ختصوا هبا، ومتيزوا هبا عن غريهم من األجواس مثلاشتهر األندلسيون بصفات ا: الصفات العامة-5
ملشسهم وممهرهم أغويا  وفقرا  وفعودهم على فرك رؤوسهم مجيعاً عارية، أما صفاهتم اخلُلُقية فقد حافموا على 

 .األصول األخالقية م  امليل إىل التحرر واالنطالق ونشذ التزمت
ي  إقشااًل شديداً لوفرة النرو  يف بالدهم وأعج  األندلسيون بشالدهم ومن هوا لانوا حمشني للرراب مقشلني عل



فتعصشوا هلا ونالحظ ذلك جلياً يف فراثهم وفراجم علمائهم، فهذا يُلق  ابملالقي، وذاك ابلشلوسي، وّثلث 
 .ابلغرانطي، ولفتوتهم بشالدهم وإعجاهبم جبماهلا ورونقها فغووا هبا يف شعرهم

---------------------------------------------------------- 

 .خصائص النظام السياسي يف اإلسالم واجلوانب املختلفة للحضارة االسالمية 50الدرس
الوما  السياسي اإلسالمي نما  عاملي، استمد عامليت  من عاملية اإلسال  ذاف ، ومن صالحيت  : نظام عاملي-0 

ومنان، فجعل للعلما  القادرين على االستوتاج واستخراج األحنا  احلقَّ يف االجتهاد يف للتطشيق يف لل زمان 
 .ففصيل األحنا  وفوضيحها ابلرنل الذي ُيقق أهداف اإلسال ، ويدور يف إطار أحنا  اإلسال  العامة

مرارلة، فاإلسال  ال العالقة بني الفرد واجملتم  يف الوما  اإلسالمي عالقة :املشاركة بني الفرد واجملتمع -2
يعرتف ابلفلسفات واملذاه  اليت جتعل الفرد واجملتم  يف صراع،هو يوازن بني الفرد واجملتم ، ،م  مسئولية لل فرد 

ويرجع  على أن يتفاعل .،[ وأن ليس لإلنسان إال ما سعى. أال فزر وازرة وزر أخري]:عن أفعال ،وحو قال فعاىل
 ، من خري ُيمل  إلي ، وشر يدفع  عو ، فالفرد علي  فشعات جتاه نفس ، وجتاه م  اجملتم ، ويؤدي ما علي  جتاه

أماعالقة الفرد ابحلنومة، عالقة فعاون، فقد أعطى اإلسال  الفرد حقوق  األساسية، وألز  احلنومة ابفشاع .جمتمع 
ود إان جعلواك خليفة يف اي دا]:القانون الرابين، ومحى الفرد من فدخل احلنومة يف شئون  دون مربر، قال فعاىل

، وربط اإلسال  الفرد املسلم بضوابط [ األرض فاحنم بني الواس ابحلق وال فتش  اهلوى فيضلك عن سشيل هللا
أخالقية، وفرض علي  طاعة احلنومة املسلمة اليت فطشق شرع هللا، وطل  مو  التعاون معها والتضحية ابلوفس 

 .[الشخاري( ]ا وأطيعوا وإن أتمَّر علينم عشد حشريامسعو ): )واملال يف سشيل محايتها، قال 
فاإلسال  ال يعرتف هبيئة من خارج اجملتم  اإلسالمي حتنم :احلكومة اإلسالمية انبعة من اجملتمع اإلسالمي -3

اي أيها الذين أمووا أطيعوا هللا ]:األمة عن طريق االستيال  على السلطة وحنم الرعوب ابلتسلط والقهر، قال فعاىل
ُيدد نوعية احلالم واحلنومة، وهي أّنا حنومة إسالمية ( مونم: )فقول  فعاىل.[أطيعوا الرسول وأويل األمر مونمو 

 [. ولن جيعل هللا للنافرين على املؤموني سشيالً :]موا، وليست من غري املسلمني، قال فعاىل

اخللقي موها واالقتصادي والسياسي، لل موها نمم احلضارة اإلسالمية، :التأثري املتبادل بني التعاليم واملبادئ -4
يؤثر يف اآلخر ويتنثر ب ، فمثاًل بدون التعاليم واملشاد  اخللقية ال يؤدى الوما  االقتصادي دوره املورود، ويصع  
 .الوصول إىل ما يدعو إلي  من فعاون وفنافل بني الواس، لما يسهل فسرب الفساد إىل األجهزة السياسية وغريها

إن احلنم إال }: يف الوما  اإلسالمي، احلالم احلقيقي هو هللا سشحان ، قال فعاىل :نظام احلكم اإلسالمي متيز-5
، وسلطة الرع  املسلم واحلنومة اإلسالمية حمدودة ابلعمل فشًعا ألوامر هللا، عن رضا واطمئوان وثقة وح  {هلل

 .ورغشة



 :اجلوانب املختلفة للحضارة اإلسالمية-ب
 :قتصادية اجلوانب اال-
من أهم مقومات احلياة، جعل  هللا أداة لتيسري حياة اإلنسان ومعيرت  واستقراره، وجعل  هللا زيوة من زيوة : املال-1

زين للواس ح  الرهوات من الوسا  والشوني والقواطري املقوطرة من }: احلياة الدنيا، فاإلنسان مفتون ب  ،قال فعاىل
: ،آل عمران{ األنعا  واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا وهللا عوده حسن املآبالذه  والفضة واخليل املسومة و 

14. 
وهذا الرغف جبم  املال قد يدف  اإلنسان إىل عد  حتري احلالل يف مج  املال، وابلتايل يصشح هذا اإلنسان عشًدا 

 :وعلى املسلم أن يتحرى احلق والصواب يف طل  املال، ومن هذه الطرق املرروعة. للمال
إين ألرى : يقول -هنع هللا يضر-مثل الزراعة والصواعة والتجارة والوظيفة واحلرفة، وغريها، ولان عمر : لعمل الشريفا -1

 .ال، سقط من عيين: أل  حرفة؟ فإن قالوا: الرجل ليعجشين قول ؛ فنقول
 .املقررة هلذا املرياث وذلك أبن فوتقل ملنية املال إىل ورثة املتوىف، طشًقا للقواعد الررعية: املرياث-2
 .وهي أن يتوازل اإلنسان عن بعض مال  إىل غريه دون مقابل، فتوتقل ملنية هذا املال إىل هذا الغري :اهلبة-1
وينون حبشس املال احلالل على بعض أوج  اإلنفاق الررعية، وال يتصرف يف أصل ، والوقف قد  :الوقف-4

بوا  مسجد أو مدرسة : ينون على األهل واألقارب ومن بعدهم الفقرا ، وقد ينون الوقف على أبواب اخلري، مثل
 .أو مسترفى أو املراري  اخلريية

 .زً ا من مال  ال يتجاوز الثلث، أيخذه بعد موت املوصيوهي أن يه  اإلنسان إنسااًن آخر ج :الوصية-5
 .وهي املال الذي يؤخذ من أعدا  اإلسال  نتيجة احلروب، وقد أحل هللا الغوائم للمسلمني :غنائم احلرب-6
وهو املال الذي يؤخذ من أعدا  هللا نتيجة استسالمهم، وال يشذل املسلمون يف ذلك مرقة، وال : الفىء-6 

 .قتاالً  يتنلفون في 
 :، وهيالطرق احملرمة يف اكتساب املال-
 .،[وأحل هللا الشي  وحر  الراب: ]حر  هللا الراب بنل صوره،قال فعاىل: الراب-1
 .مسلم وأبو داود وابن ماج (( ]آمث)من احتنر فهو خاطئ : ](ص)رسول هللا    وهو حرا  لقول: االحتكار-2
وال فعتدوا إن هللا ال ُي  : ]مال اآلخرين لينخذه، قال هللا فعاىل فال جيوز للمسلم أن يعتدي على: العدوان-1

 .[ املعتدين
لعن هللا الراشي : )فاملسلم الذي ُيصل على مال  من طريق الرشوة آمث عود هللا فعاىل، قال الرسول: الرشوة-4

 .،أبو داود والرتمذي( واملرفري
 .،مسلم وأبوداود( من َغشَّ فليس موا: )قالفالتساب املال من طريق الغش حرا  ال جيوز، : الغش-5
 : اجلوانب االجتماعية والثقافية-



لانت الشررية قشل جمي  الرسول فعيش يف ظلمات لثرية، وفتخشط يف اوجهل، ولثُرْت الوثوية، ووصل عدد اآلهلة 
واملساو  األخالقية، ومشل اليت فُعشد من دون هللا إىل عدد مل فعهده الشررية من قشل، وانتررت املفاسد والررور 

الفساد لل بقاع األرض، مث شا  هللا أن يرسل نورًا يزيل ب  ما على األرض من ظُلمة، فنشرقت مشس اإلسال ، 
وأقا  اإلسال  جمتمًعا متناماًل، فشىن الفرد املسلم الصاحل، فنان أساًسا لشوا  .وفغريت املوازين، ودبت احلياة يف العامل

صاحل املرتابط الذي يسري على موهج هللا سشحان ، ولان البد من فنوين جمتم  مسلم؛ ليحمل اجملتم  املسلم ال
يف ( ص)وقد انرغل الرسول .ع   هذه الدعوة م  الرسول ، والدفاع عوها بعد موف ، ونررها يف لل أرجا  الدنيا

متثلت جوان  هذه الرتبية يف عدة أمور، بداية الدعوة يف منة برتبية الفرد املسلم؛ لنساس لشوا  اجملتم  املسلم، وقد 
 :هي
أخرج اإلسال  الواس من عشادة األوّثن إىل عشادة هللا الواحد القهار، وإىل اإلكمان ابهلل :تصحيح العقيدة: أوالا -

ومالئنت  ولتش  ورسل ، واليو  اآلخر، والقدر خريه وشره، وأخرجهم من عشادة املادة إىل عشادة هللا، وأراد حتريرهم 
 .من التخلف العقلي والعقائدي

لان لثري من العرب يفعلون الفواحش واملعاصي، وعودما جا  :السمو اخللقي، والتخلق أبخالق القرآن: اثنياا-
اإلسال  ألشسهم ثوب العفة والطهر، فغضوا أبصارهم، واستقشحوا الفواحش واملعاصي، وذلك بفضل الضمري احلي 

ابه القرآن يف املسلم، فإذا غلش  الريطان واهلوى ووق  يف معصية، عافش  ضمريه، الذي يراق  هللا وُيراه، والذي ر 
 .وسرعان ما يتوب، ويطل  أن يقا  علي  احلد إن لانت املعصية مما يوج  إقامة احلد

يها لان العرب يتحالمون فيما بيوهم إىل شرائ  فوارثوها عن آابئهم، واحتنموا إل:التحاكم إىل هللا ورسوله: اثلثاا-
فال وربك ال يؤموون حّت : )أبهوائهم، فجا  اإلسال  فنّنى فلك الفوضى، ورد احلنم إىل هللا سشحان ، قال فعاىل
 .( ُينموك فيما شجر بيوهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا فسليما

ة، واعتربها أساس املسئولية يف ألد اإلسال  على املسئولية الرخصي:املسئولية الشخصية والوالء للدين: رابعاا-
يواصر قشيلت  سوا  لانت ظاملة أو مملومة، فال يهم  هل هي على حق  -قشل اإلسال -اإلسال ، وقد لان العريب 

أ  على ابطل، فجا  اإلسال  فعلَّم املسلم أن أساس احلساب أما  هللا هو املسئولية الرخصية، وعلَّم اإلسال  
إمنا ولينم هللا ورسول  والذين آمووا الذين يقيمون الصالة ويؤفون : )يو  فقط، قال فعاىلاإلنسان أن ينون والؤه لد

 .(ومن يتول هللا ورسول  والذين آمووا فإن حزب هللا هم الغالشون. الزلاة وهم رالعون 
ا- -مر بن اخلطاب اعتىن اإلسال  ابملرأة عواية لشرية، ورف  منانتها، وأعلى موزلتها، قال ع:تكرمي املرأة: خامسا

 .وهللا لقد لوا يف اوجاهلية ال نعد الوسا  شيًئا حّت أنزل هللا فيهن ما أنزل: -هنع هللا يضر
 . ؛ وموح اإلسال  املرأة حق التعليم(أي قتلهن أحيا ً )وّنى اإلسال  عن وأد الشوات، 

أول آية من لتاب هللا فعاىل حتث املسلمني وحتضهم على العلم والتعلم،  -عز وجل-هللا  أنزل: جوانب العلمية-
علم . الذي علم ابلقلم. اقرأ وربك األلر . خلق اإلنسان من علق. أقرأ ابسم ربك الذي خلق}: قال فعاىل



ن آمووا مونم والذين أوفوا يرف  هللا الذي}: قدر العلما  حيث قال -عز وجل-وقد رف  هللا . { اإلنسان ما مل يعلم
 :وسائل التساب العلو  موها. ،اجملادلة{ العلم درجات

بعد ) فهي أهم املوارات اليت أضا ت للمسلمني طريق العلم واملعرفة، فنان أول شي  قا  ب  الرسول :املساجد-1
املسجد هو أول خطوة يف بوا   هجرف  إىل املديوة بوا  املسجد، مما يدل على أمهيت  يف حياة املسلمني، وليعلموا أن

يسنلون  وجييشهم،  ) احلضارة وحتقيق االزدهار والتقد ، فنان املسجد منااًن الجتماع املسلمني م  الرسول
ويتواقرون يف أمور ديوهم ودنياهم، وفقا  في  حلقات الذلر، وجيلس املسلمون صغاًرا ولشاًرا ليتعلموا القرآن وأمور 

املسجد احلرا  يف منة، واملسجد الوشوي يف : د اليت أسهمت يف بوا  احلضارة اإلسالميةومن أهم املساج.اإلسال 
املديوة، واملسجد األقصى يف القدس، واملسجد األموي يف دمرق، ومسجد عمرو بن العاص، واوجام  األزهر يف 

 .مصر، ومسجد القريوان يف فونس، ومساجد أخرى لثرية
منت  فعليمي، يتعلم في  أطفال املسلمني القرا ة والنتابة وأحنا  فالوة القرآن والُنتَّاب عشارة عن :الكتاتيب-2

النرمي، ويقو  بتعليمهم أسافذة متخصصون يف علو  القرآن ،فانتررت هذه النتافي  يف لل بالد املسلمني، وهذه 
 .مرحلة متطورة فدل على ازدهار العلم وارففاع شنن العلما  واملتعلمني

قا  احلنا  املسلمون إبنرا  املنتشات اململو ة ابلنت  الوافعة يف جماالت العلو ، واشتهرت  وقد:املكتبات-1
بغداد ودمرق والقاهرة مبنتشاهتا الزاخرة أبمهات النت  يف لل فروع املعرفة اإلسالمية، ومن بني املنتشات اليت 

ه ، ووض  فيها النثري من  195ر هللا عا  انلت شهرة واسعة دار احلنمة اليت أنرنها اخلليفة الفاطمي احلالم أبم
النت ، وقسمها إىل حجرات متعددة، بعضها لالطالع وبعضها اآلخر حللقات الدراسة، وزيوها مبفروشات مجيلة، 

وجعل هبا عمااًل خلدمة طالب العلم، ولانت هبا فهارس فسهل للطالب احلصول على النت ، ولان هبا نما  
 .االستعارة

دت وفووعت ما بني خاصة ابخللفا  واحلنا  وأبوائهم، حيث املعاملة واخلدمة املتميزة اليت فؤهلهم فعد :املدارس-4
ولانت هذه .لتوىل املواص  القيادية يف الدولة اإلسالمية، وعامة لرعاية أبوا  املسلمني يف خمتلف فروع املعرفة

ختشار قدرات الطالب، وفوجيههم حس  لفا اهتم املدارس موارات لتخريج العلما ، وقد ُوضَعْت هبا نُمٌُم عالية ال
ومواهشهم ومصاحشة الطالب ألسافذهتم يف منان واحد، ومتت  الطالب وخاصة املتفوقني بنافة امليزات واملنافآت؛ 

. فرجيًعا هلم، إىل جان  العواية ابلرتفي  عوهم، وإقامة الرحالت املفيدة هلم، واالهتما  بتومية أجسامهم وعقوهلم
 .ابإلضافة إىل العواية بتعليم الفتيات، فقد اهتموا هبن اهتماًما ال يقل عن الفتيانهذا 

لقد جا  اإلسال  بترريعات وقوانني حفمت للواس حقوقهم، وضموت هلم الفالح يف الدنيا :اجلوانب الدينية  -
 :واملصادر األساسية للترري  اإلسالمي هي. واآلخرة

: ،املائدة{ وأن احنم بيوهم مبا أنزل هللا}: ل للترري  اإلسالمي، قال فعاىلهو املصدر األو  القرآن الكرمي-1
 :والقرآن النرمي ب  نوعان من األحنا .49
 .أحنا  ّثبتة وردت فيها نصوص قرآنية، وهذه ال دخل للعقل فيها إال االستوشاط من الوصوص وفوجيهها -



الجتهاد فيها، ووض  الومرايت والقواعد، بررط أال قواعد عامة غري ّثبتة، للقادرين على االستوشاط حق ا -
 .يتعارض ذلك م  القواعد العامة لإلسال 

وما آاتلم : ]وهي املصدر الثاين للترري  اإلسالمي بعد القرآن النرمي، قال فعاىل:السنة النبوية الصحيحة-2
فال وربك ال يؤموون حّت ُينموك فيما شجر بيوهم مث ال ]:، وقال فعاىل[ الرسول فخذوه وما ّنالم عو  فانتهوا

ولذلك جي  عليوا أن وحتنم إىل سوة الرسول .65: ،الوسا [ جيدوا يف أنفسهم حرًجا مما قضيت ويسلموا فسليًما
 يف األمور اليت ال جند هلا حنًما ظاهًرا يف القرآن النرمي، وأن نرضى هبا دون شك، وال حترج

بني العلما  على أن اإلمجاع مصدر من مصادر الترري  اإلسالمي بعد لتاب هللا وسوة  ال خالف:اإلمجاع-1
على حنم شرعي ( يف عصر من العصور بعد وفاف  ) رسول  ، واإلمجاع هو اففاق اجملتهدين من أمة رسول هللا 

 . هللا وسوة رسول هللا اجتهدوا في  ليس في  نص من النتاب أو السوة، وال إمجاع عود الفقها  إال بسود من لتاب
وقد جا ت .وهو املصدر الراب  من مصادر الترري  اإلسالمي بعد لتاب هللا وسوة رسول هللا  واإلمجاع:القياس-4

ي عوها، : )إن أمي نذرت أن حتج، فمافت قشل أن حتج، أفنحج عوها؟ قال: فقالت) امرأة إىل رسول هللا  ُحجِّ
( فاقضوا الذي هلل، فإن َدْيَن هللا أحق ابلوفا : )نعم، قال: قالت(. ِضَيِتِ ؟أرأيت لو لان على أمك دين، ألوت َقا

للقياس، فقد قاس أمر احلج على أمر آخر، وهو قضا  ( ص)فهذه احلادثة فوضح استخدا  الرسول [. متفق علي ]
 .الدين، فإن لانت فستطي  أن فقضي الدين عن أمها، فهي فستطي  أن حتج عوها

 --------

 .النظام القضائي اإلسالمي 16الدرس

ألثر من ألف :  يعترب من أروع الومم املنتوبة واملدونة يف القضا ، موذ ألثر من ألف عا ، ووحن إذ نقول:توطئة 
وفطشيقات القضا   عا ، ال مبعىن أن نواف  قد وضعت موذ هذه الفرتة الزموية الشعيدة، بل أن نواة ومشادي 

اإلسالمي قد ولدت مبيالد الرسالة اإلسالمّية، موذ نة، وذلك من خالل اآلايت القرآنية املشارلة، واألحاديث 
الوشوية الرريفة، ويهموا هوا أن نرسم اخلطوط العريضة للوما  القضائي يف اإلسال  ووحدد اهلينلية العامة دون 

:  ل هذا الوما  يعد صاحلًا لنل زمان ومنان، ولما أشار إلي  قول  فعاىلالدخول ابلتفاصيل، ليتضح لديوا أن مث
إّن الوما  القضائي اإلسالمي هذا، مل يعاجل قضااي املسلمني فحس ،  [.وما أرسلواك إاّل لافة للواس بررياً ونذيراً ]

ت لوف اإلسال ، بل عاجل لذلك قضااي أهل الذمة، من أصحاب الدايانت السماوية األخرى، والذين ُييون حت
إذ أجاز هلم أن يرتافعوا يف احملالم اإلسالمّية، واليت حتنم هلم وفق القوانني اإلسالمّية، ال وفق قوانيوهم، إّن أرادوا 
أن يرتافعوا فيها، ومن خصائص الوما  القضائي يف اإلسال ، أنّ  يستطي  استيعاب أية قضية ويعاوجها وفق أهداف  

. وُيسن بوا قشل الدخول يف املوضوع أن نعرف القضا  ونشني الفرق بيو  وبني الفتوى .افيف حتقيق العدل واألنص



لقد لان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حالم الدولة  .مث نتطرق إىل خصائص  العامة وأبعاده املختلفة ومو  فعاىل نستمد العون
م بيوهم مبا أنزل هللا وال فتش  أهوا هم واحذرهم وأن احن}: وقاضيها األول، وقد أمره هللا فعاىل بذلك بقول  فعاىل

إان أنزلوا إليك النتاب ابحلق لتحنم بني الواس مبا أراك هللا وال }: وقول . {أن يفتووك عن بعض ما أنزل هللا إليك
رسل معاذ بن جشل ولان ملسو هيلع هللا ىلص يرسل نوااًب عو  إىل األمالن الشعيدة يتولون القضا ، فقد أ.{فنن للخائوني خصيًما

إىل منة، ولان قشل أن يرسل القضاة يتوالهم ابلوصيحة واملوعمة،  -هنع هللا يضر-إىل اليمن، َوعتَّاب بن أسيد  -هنع هللا يضر-
 اي علي، إذا جلس إليك اخلصمان، فال فَ ْقضِ : )ذات مرة، فقال -هنع هللا يضر-وقد أوصى الويب ملسو هيلع هللا ىلص عليًا بن أيب طال  

أمحد وأبوداود ( ]بيوهما حّت فسم  من اآلخر لما مسعت من األول، فإنك إذا فعلت ذلك فشني لك القضا 
 [.والرتمذي

 :ال يتوىل القضا  يف الدولة اإلسالمية إال من فوفرت في  عدة شروط، موها:ضوابط اختيار القضاة-أ

وون أو فاسق أو طفل صغري، لما اشرتطوا العلم اإلسال  والعقل والشلوغ، فال يتوىل قضا  املسلمني لافر أو جم -
 .ابلنتاب والسوة، والذلا  الذي يساعده على التمييز بني احلق والشاطل

الِعْلم آبايت األحنا  وأحاديثها وأدلتها، وأبقوال الصحابة، وابإلمجاع، ومبا اختلف العلما  في ، وأن ينون  -
ا ابللغة العربية، وقادًرا على القياس 

ً
 .واالستوشاطعامل

السم  والشصر واللسان حّت يستطي  القاضي أن يالحظ وأن يعرب هبا، وال غىن للقاضي : سالمة احلواس، مثل -
 .عوها

وهي أن ينون القاضي متحلًيا مبنار  األخالق، بعيًدا عن ارفناب النشائر، غري مصّر على فعل : العدالة -
 .الصغائر

أن ينون القاضي رجاًل، فال جيوز أن يتوىل القضا  امرأة؛ ألّنا مهوة حتتاج إىل الصرب واملعاانة وعد  اإلنفعال،  -
وطشيعة املرأة بعواطفها الرقيقة، وانفعاهلا السري  وما ُيدث هلا من حيض ونفاس ومحل ووض  وإرضاع، لل ذلك 

فتطل  االحتناك جبمهور الواس، والرهود واخلصو ،  جيعلها غري مؤهلة للقضا ، لما أن طشيعة هذا املوص 
وعودما بلغ رسول هللا .واإلنفراد ابألعوان، وهذا ال يليق ابملرأة  والولال  وأعوان القضاة، و ذلك يتطل  اخللطة

 [.الشخاري(]لن يفلح قو  ولَّوا أمرهم امرأة: )ملسو هيلع هللا ىلص أن أهل فارس جعلوا حالمهم ابوة لسرى قال

 :األجهزة املساعدة للقاضى-ب



وهي من الوظائف اإلسالمية القدكمة، ولانت فساعد القاضي يف فوفيذ احلنم الذي يصدره ضد : الشرطة-02
اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب الذي لان يتفقد أحوال الواس بوفس  يف  ويشدأ اتريخ الررطة بعهد . املذنشني

 .الليل ويطارد املوحرفني 

وهم مجاعة فقو  ابألمر ابملعروف والوهي عن املونر بتنليف من احلالم املسلم، فاحملتس  : ةجهاز احلسب-2
كمو  الغش يف األسواق ويراق  املوازين، ويطوف على اخلشازين والصواع ليالحظ جودة املوتجات، ويراق  األفراح 

ون، وأيمر الواس ابلصلوات اخلمس واملآمت ليمو  ما ُيدث فيها من مونرات، وُيارب الراب، ويطال  بسداد الدي
وإمجااًل فقد لانت وظيفة احملتس  من الوظائف املهمة اليت هلا أتثري يف اجملتم ، وفومم . إخل...يف أوقاهتا

 .وفق الرريعة السمحة التعامالت بني الواس وحتفظ حقوقهم، 

هاز لنل ما يعجز عو  القضاة وهذا اوجهاز من مفاخر القضا  اإلسالمي، فقد وض  هذا اوج: جهاز املظامل-3
من قضااي، لنن فنون القضية متصلة بنشار القو  أصحاب السلطة والوفوذ، فال يستطي  القاضي فرض نفوذه 
واحلنم ضدهم، فينلف وايل املمامل أبخذ احلق موهم لصاحش ، ولذلك فوايل املمامل البد أن ينون على درجة 

د فطور ديوان املمامل بعد إنرائ ، فنحيااًن لان اخللفا  أنفسهم يقومون وق.عميمة من اهليشة والتقوى، وسعة العلم
مبهمة وايل املمامل، وهذا مرهور عن اخللفا  الراشدين واخللفا  األمويني والعشاسيني، ومما يروى يف ذلك أن اخلليفة 

السال  عليك اي أمري : تالعشاسي املنمون جلس للممامل يوًما، فنان آخر من فقد  إلي  امرأة، فدخلت علي  وقال
فنخربف  أن ابو  قد اغتص  موها أرضها، . وعليك السال  اي أمة هللا، فنلمي يف حاجتك: فقال هلا. املؤموني

فلما لان اليو  احملدد، أْحضَر اخَلْصَم، فنجلس  مث أمرها أن .فحدد هلا موعًدا أتيت في ، وُيضر خصمها أمامها
، إن  (أي مهالً )على رِْسِلِك (: وزير املنمون)بصوت عاٍل، فقال هلا الفضل  فذلر خصومتها فملت املرأة فتحدث

َعِتها، وحشس . دعها فإن احلق أنطقها، والشاطل أخرس : فقال ل  املنمون. ابن أمري املؤموني مث قضى هلا بردِّ َضي ْ
ريعة على اوجمي ، مهما لانت وهنذا لان وجهاز املمامل أثر لشري يف رف  الملم وانترار العدل، وفطشيق الر. ابو 

 .موزلتهم

 -------------------------------------

 :اإلداريالنظام  17الدرس 

فُذلر للمة اإلدارة يف القرآن النرمي واألحاديث الوشويّة هبذه اللفمة إاّل يف موض  واحد، وهو قول   مل:مفهومه -أ
َوُنمْ : )فعاىل ، لنّوها ذُلرت مبعىن التدبري املرادف لإلدارة، والدليل قول  ( ِإالَّ َأن َفُنوَن جِتَارًَة َحاِضَرًة فُِديُرونَ َها بَ ي ْ
اإلدارة يف  (.ِمَن السََّماِ  ِإىَل اأْلَْرِض مُثَّ يَ ْعرُُج ِإَلْيِ  يف يَ ْوٍ  َلاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَوٍة ممَِّّا فَ ُعدُّونَ  يَُدِبُّر اأْلَْمرَ : ))فعاىل

عصر اإلسال  يتطل  الشحث حول الوما  اإلداري لعصر رسولوا النرمي دمحم صّلى هللا علي  وسّلم الرجوع إىل 



لسوة الوشويّة وشروحها، ولت  السري، والتاريخ، والفق ، واألدب، وغريها من املصادر، القرآن النرمي وففسريه، وا
السقاية، والرفادة، والعمارة، والوسي ، : حيث أشار القرآن النرمي إىل جمموعة من الوظائف يف منة املنرمة، وموها

جمي  اإلسال ، مّث ذلرت قواعد  واأليسار، لما أوضحت آايت القرآن النرمي إيالف منة املنرمة، وجتارهتا قشل
وأسس الوما  السياسي اإلسالمي املتمثلة ابلرورى، والعدل، والطاعة، مّث نزلت اآلايت القرآنّية اليت فُشنّي أحنا  

 .الغوائم وفوزيعها، واوجزية، والفي ، والزلاة، وغري ذلك: األمور املالّية، وموها

 :يف اإلسال  ابلعديد من اخلصائص، وموها  فتميز اإلدارة:خصائص اإلدارة يف اإلسالم-ب

  .ارفشاط اإلدارة ابلومرة االجتماعّية للمجتم  املسلم، حيث فرفشط أبخالقيات وقيم اجملتم  اإلسالميّ  -١

  .االهتما  ابملتغري االقتصادّي واحلافز املاديّ -

  .اعتشار الرورى عوصراً أساسّياً يف اإلدارة-

نّية والروحّية، واحرتا  اإلنسان، وإشرال  يف العملية اإلداريّة، ويُراعى يف ذلك لّل فرد االهتما  ابلعوامل اإلنسا-
  .حس  قدراف  العقلّية، وإمنانياف ، واستعداداف  الوفسّية

   .االهتما  ابلوما ، واحلرص على حتديد املسؤوليات، واحرتا  السلطة والتوميمات الرمسّية، واهلينل التوميميّ -

 فقو  اإلدارة يف اإلسال  على أسس راسخة، وموها  :اليت تقوم عليها اإلدارة يف اإلسالماألسس -ت

  .عد  إمنانية الفصل بني الدين والدولة، وذلك ألّن اإلسال  هو دين ودولة معاً  -

  .اعتشار موهج اإلدارة اإلسالمّية أرقى وأرف  الومم اإلداريّة يف جمال اإلدارة-

طهرةحتديد موهج اإلدارة -
ُ
 .يف اإلسال ، واستمداده من القرآن النرمي والسوة الوشويّة امل

  .فقود خصائص ومزااي اإلدارة اإلسالمّية إىل الوجاح والتقد -

 :النظام االقتصاد اإلسالمي18الدرس

أّن نما  ُمرفشط ابلعقيدة واألخالق اإلسالمّية، ُيتوي على جمموعة من اإلرشادات اليت فساهم يف : تعريف-أ
التحّنم ابلسلوك االقتصادّي؛ وحتديدًا يف جماالت االّدخار واإلنفاق،وهوأيضاجمموعة القواعد اليت فعتمد على 
أصول العقيدة اإلسالمّية؛ وهي القرآن النرمي والسوة الوشويّة الرريفة واالجتهاد الفقهّي، وهتتم مجعيها يف ُمتابعة 

 .األعمال االقتصاديّة ضمن الشيئة االجتماعّية



اهتّم اإلسال  بتوميم العالقات واألمور االقتصاديّة مثلها مثل أّي أمور حيافّية أخرى، ومّت االعتماد : النشأة -ب
على العديد من اآلايت القرآنّية واألحاديث الوشويّة الرريفة يف صياغة العديد من القواعد األساسّية لوما  االقتصاد 

، لما اهتّم االقتصاد (َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلشَ ْيَ  َوَحرََّ  الرِّابَ : )رت إىل الراب قول  فعاىلاإلسالمي،ومن اآلايت القرآنّية اليت أشا
، ويف (اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُووا ِإَذا َفَدايَوُتم ِبَدْيٍن ِإىَلٰ َأَجٍل مَُّسمًّى فَاْلتُ ُشوهُ : )اإلسالمّي ابلعقود بني الواس، قال فعاىل

عا
ُ
رفشطة بصرف املال أو اّدخاره، قال فعاىلُمتابعة لاّفة امل

ُ
موذ (. وَُلُلوا َواْشَربُوا َواَل ُفْسرُِفوا: )مالت املالّية سواً  امل

منوذجًا لتطشيق لاّفة الترريعات والقواعد  -علي  الّصالة والّسال -بداية الترري  اإلسالمي لانت حياة الرسول دمحم 
رفشطة اب

ُ
يف لافّة  -مهنع هللا يضر-لوما  االقتصادّي اإلسالمّي، والذي افّشع  اخللفا  الراشدون اإلسالمّية، وموها القواعد امل

رنالت اخلاّصة ابالقتصاد؛ ألن 
ُ
املعامالت والقضااي االقتصاديّة، لنوها لانت قليلًة عمومًا بسش  حمدوديّة امل
ظّلت .ارة والرعي يف حدود ضّيقةأغل  األعمال اليت لانت ُموتررًة يف ذلك الوقت اقتصرت على الزراعة والتج

الدراسات االقتصاديّة اإلسالمّية فرهد ازدهارًا حّت القرن الراب  للهجرة؛ إذ انترر التقليد وفراج  االجتهاد يف 
وض  دراساٍت للمسائل االقتصاديّة، وأّدى ذلك إىل ظهور العديد من القضااي اوجديدة يف االقتصاد مل فوجد هلا 

سلمني يف فصحيح مسار الواق  االقتصادّي، ممّا ساهم أيّة دراسات إسالم
ُ
ّية، واهتّم العديد من علما  االقتصاد امل

يف ظهور النثري من الدراسات االقتصاديّة اإلسالمّية احلديثة اليت حرصت على االهتما  يف املرنالت االقتصاديّة 
ستحَدثة عن طريق الشحث على حلول لتوجيهها برنل صحيح

ُ
 .امل

يتمّيز نما  االقتصاد يف اإلسال  عن غريه من األنممة االقتصاديّة األخرى :خصائص النظام االقتصادي-ت
مّيزات ، ومن أمّهها

ُ
 :مبجموعة من امل

 .عد  يتراب  االقتصاد اإلسالمّي أنواع األنممة االقتصاديّة األخرى- 

ادّي على اإلسال  يف صياغة مشادئ  وقوانيو  االعتماد على العقيدة اإلسالمّية؛ إذ يعتمد هذا الوما  االقتص -
 .ولاّفة القواعد والترريعات اخلاّصة ب 

يرفشط االقتصاد اإلسالمي ابألخالق؛ أّي ُُيافظ على القيم األخالقّية اإلسالمّية والّصفات احلميدة، وهي  -
 .الصدق، واألمانة، وُمراعاة احلالل يف لاّفة األنرطة االقتصاديّة

تصاد اإلسالمي قريشًا من الواق ؛ أّي يهتم بطشيعة احلالة االجتماعّية واالقتصاديّة اخلاّصة يف األفراد، وال يعدُّ االق -
 .يعتمد على أيّة فقديرات أو خياالت غري حقيقّية، لما هو احلال يف األنممة االقتصاديّة األخرى



لّية واملاديّة فقط، بّل يهتم ابوجوان  األخالقّية االهتما  ابلرمولّية؛ ال يهتّم االقتصاد اإلسالمي ابألمور املا -
والروحّية اليت فساهم يف حتقيق لاّفة احلاجات اخلاّصة ابلّواس، مثل العمل الذي يُعترب من ضرورايت احلياة 

 .للحصول على السنن والتعليم والرعاية الصحّية وغريها

 :س اقتصاديّة رئيسّية هييعتمد على ثالثة أُس :اأُلسس نظام االقتصاد يف اإلسالم-ث 

ستخَلف يف األرض؛ حّت يستفيد موها ويعمل على : امللنّية املزدوجة -1
ُ
هي إشارة إىل أّن اإلنسان هو امل

أَنَفُقوا هَلُْم َأْجٌر  َفالَِّذيَن آَمُووا ِموُنْم وَ  ۖ  آِمُووا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِ  َوأَنِفُقوا ممَّا َجَعَلُنم مُّْسَتْخَلِفنَي ِفيِ  : )فطويرها، قال فعاىل
 (.َلِشريٌ 

سلم التمّلك ضمن حدود الرريعة اإلسالمّية، وعلي  أّن ُُيافظ على أمالل  من خالل -2
ُ
ُيّق لإلنسان امل

استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُساهم نما  االقتصاد اإلسالمّي يف التمييز بني 
حافمة على األمالك اخلاّصة ابألفراد و 

ُ
األمالك العاّمة اليت فُعَترب ُملنًا للمجتم ، ويقّر الترري  اإلسالمي بضرورة امل

حقوق أصحاب األمالك، ويرتّف  عليها أّن يوفّر أصحاهبا احلماية هلا من الّسرقة أو االختالس، لذلك شرع 
حافمة على حقوق امللنّية

ُ
قيدة. اإلسال  جمموعًة من العقوابت اليت ُفساهم يف امل

ُ
من املشاد  األساسّية : احلرية امل

يف االقتصاد اإلسالمّي؛ إذ لنّل فرد احلريّة يف مُمارسة األنرطة االقتصاديّة اليت يريدها طاملا أّّنا ال فتعارض أو 
من ختالف مشاد  الرريعة اإلسالمّية، لذلك احلرية االقتصاديّة يف اإلسال  ليست ُمطَلقة، ولنوها ُمقّيدٌة مبجموعة 

القواعد الترريعّية واألخالقّية، فإذا فعارضت املصاحل م  بعضها فيج  فقدمي املصلحة العاّمة على املصلحة 
اخلاّصة، لذلك ال جيوز احتنار السل ، وفعطيل األراضي الصاحلة لالستخدا ، والقيا  أبعمال فُلحق الضرر 

صاحل اوجمي ، وبعيدة عن الملم واالستعشاد، بّل فتميز ابلواس، فاحلرية االقتصاديّة يف اإلسال  هي حقيقّية ختد  م
هّمة يف االقتصاد : العدالة االجتماعّية. ابلعدالة يف ضمان حاجات األفراد األساسّية

ُ
هي من اأُلسس االقتصاديّة امل

اإلسالمّي، ومن أهّم صورها التوزي  العادل للدخل ضمن أحنا  وضوابط اإلسال ، وحتديد الطُرق الصحيحة 
واسشة لتوزي  املرياث على الورثة وفقاً للوسائل الررعّية الصحيحةإل

ُ
 .نفاق املال، ووض  اأُلسس امل

يعتمدّ  على جمموعة من األدوات االستثماريّة اليت : األدوات االستثمارياة يف نظام االقتصاد اإلسالمي-ج 
 :مّههاُفساهم يف فطشيق العملّيات املالّية واالقتصاديّة بني الواس، ومن أ

راحبة -1
ُ
هي أداة استثماريّة قريشة من التجارة العاّمة؛ إذ يقو  من خالهلا الرخص الذي كملك املال بررا  : امل

 .سلعة ومن مّث بيعها بسعر أعلى من سعر الررا ؛ سواً  نقداً أو ابلتقسيط



رارلة -2
ُ
العمل واألرابح واخلسائر هي اشرتاك ألثر من شخص يف جهد العمل وقيمة املال، وفنون ملنّية : امل

 .ُموّزعًة عليهم مجيعاً 

 :النظام العسكري19الدرس

لفظ يُْطَلُق على اوجود، لما يُْطَلق على مجاعة الواس يف احلرب،  اوجيش:النظام العسكري وتطوره يف اإلسالم-أ
اوجيش جود يسريون حلرب َأو غريها، ومثل غريه من أجهزة الدولة اإلسالمية بدأ اوجيش بداية متواضعة، مث : وقيل

َمة، وصار ل  نمام  اخلاص اوجيش قشل اإلسال  ن العرب قشل واحلقيقة أ سرعان ما منا حّت وصل إىل مرحلة متقدِّ
اإلسال  مل ينن هلم نما  خاصٌّ للجود لشداوهتم، وإمنا لان لل َرُجٍل يَ ْقِدر على محل السالح ُيرج للقتال إذا ما 
َدَعا الداعي؛ دفاًعا عن العررية والقشيلة، ولانت أسلحتهم السيف، والرمح، والقوس، ولان يقودهم زعيم من 

 .عة، ولثريًا ما ينون رئيس القشيلةزعمائهم أَِلَف القتال، وُعِرَف ابلرجا

، ول  من ُحشِِّ  لديو       وملا جا  اإلسال ، وأُِذَن للمسلمني يف القتال واوجهاد يف سشيل هللا، لان لل مسلم جودايًّ
هو القائد األعلى وجيش املسلمني،  (ص) ما يدفع  إىل املشادرة إىل اوجهاد، واالسترهاد يف سشيل هللا،ولان الرسول

د وفاف  لانت األحوال قد فطوََّرْت، وميادين القتال قد لثرت، وفعدَّدت اوجيوش يف األمالن املختلفة؛ فنصشح وبع
من العسري على اخلليفة أن يقو  مبهمَّة القيادة بوفس ، فنسودها إىل َمْن َيْصُلح هلا ممَّن ُعِرَف ابلرجاعة، والوجدة، 

؛ واإلقدا ، واحلز ، وُحسن التدبري، وقد لان ت الطاعة واجشة هلؤال  القوَّاد، ولان القوَّاد يعرضون اوجودقشل لقا  العُدوِّ
، ومّت انتهى القتال أصشحت مهمَّة القائد الومر يف (ص)حّت يطمئوُّوا عليهم وعلى ُعدَّهتم، لما لان يفعل الويب

أبمر اوجود، وأنرن هلم ديوااًن  هنع هللا يضر أمر اوجود وفدريشهم، وحتسني معداهتم، واالستزادة موها،وقد عين عمر بن اخلطاب
وخمتَ َلف أمورهم؛ من بيان أمسائهم، وأوصافهم، وأعماهلم،  -ذلرانه من قشل  -خاصًّا لإلشراف على شئوّنم 

وأرزاقهم، وحيوما افََّسَعِت الفتوح اإلسالمية، ولثرت الغوائم، وأقشلت الدنيا على املسلمني، واستقرَّ النثري موهم يف 
أن َُيُْلَد بعضهم إىل الراحة والتقاعد عن احلرب، وأن يوصرفوا إىل الثروة، فتَ َقدَّ  إليهم  t دن؛ خري عمرامل

، ويال  لوًما  ابالنصراف إىل اوجهاد، ورفَّ  هلم وألسرهم األرزاق، ولان َمْن يتَنخَّر موهم عن اوجهاد بغري عذر يُ َعريَّ
  الفضل يف إقامة احلصون واملعسنرات الدائمة إلراحة اوجوود يف أثوا  أيًضا يرج وإىل عمر .يردع ، ويردع غريه

سريهم إىل َعُدوِّهم؛ فشُِوَيِت األمصار؛ لالشصرة والنوفة والفسطاط؛ إلراحة اوجود، وصدِّ هجمات األعدا ،وقد أمتَّ 
وملا استقرَّ هلم األمر ّنائيًّا حني  من العواية ابوجيش؛ فومَُّموا ديوان اوجود، واعتوَ ْوا ابوجيش، األمويون ما بدأه عمر

 .فقاعد لثري من املسلمني عن احلرب واوجهاد، أدخل عشد امللك بن مروان نما  التجويد اإلجشاري

لان للمسلمني فقاليد عسنرية، وابتنروا النثري من فوون القتال، فلم ينن :دور املسلمني يف تطوير اجليش -ب
، وملا جا  اإلسال  ونزل قول  العرب يف جاهليتهم يعرفون نماًما  يف احلرب، ولانوا يعتمدون طريقة الَنرِّ والَفرِّ



َياٌن َمْرُصوصٌ }: فعاىل ، رفََّ  املسلمون اوجيوش وَنمَُّموها، { ِإنَّ هللَا ُيُِ ُّ الَِّذيَن يُ َقافُِلوَن يف َسِشيِلِ  َصفًّا َلَنن َُّهْم بُ و ْ
الفرس، : التقت جيوش املسلمني جبيوٍش هلا اتريخ يف التخطيط والتوميم؛ مثلوخاصَّة حني افََّسَعْت حرلة الفتوح، و 

النتائ ، أو الوحدات، وفقو  : فَعَرَف املسلمون يف فوميم صفوفهم القتالية طريقة فُ ْعَرُف ابلنراديس، وفعين .والرو 
َمة، مث امليموة، وامليسرة: على فقسيم اوجيش إىل مخس جمموعات رئيسية؛ هي ، وقل  يف الوسط، مث لتيشة يف املقدِّ

َرة،وفُ ْعتَ شَ ُر الريموك، والقادسية، وأجوادين من املواق  احلربية اليت فُ َعدُّ مثااًل لغريها يف  اخللف فُ ْعَرُف ابلساقة أي املؤخِّ
يف  t الوليد فعشئة اوجيوش وُحْسِن قيادهتا، وقد أتسَّى احللفا  األوربيون يف احلرب العاملية األوىل مبا صوع  خالد بن

موقعة الريموك من فوحيد القيادة، واختيار املوق  املواس  للمعرلة،ولانت الدولة فتعهَّد اوجود بنل ما ُيتاجون إلي  
من سالح ومؤن، ولان اوجيش يتنَلَّف من الفرسان والرَّجَّالة، ولانت هواك أنواع ِعدَّة من األسلحة؛ فنان موها 

: واألسلحة اوجماعية الثقيلة؛ مثل. السيوف، والرماح، واألقواس، والسها  أبنواعها: األسلحة الفردية اخلفيفة، مثل
: وأسلحة وقاية اوجسم من ضرابت العُدوِّ املختلفة؛ مثل. اجملانيق والدابابت اليت لان ُيتمي احملاربون بداخلها

ملسلمون يف استخدا  الوار ولانت هواك لذلك األسلحة النيميائية؛ حيث برع ا. اخلوذات، والدروع، والرتوس
اإلغريقية وطوَّروها، والترفوا يف ذلك موادَّ حارقة ومتفجِّرة، وملا لان اخليل سالًحا مهمًّا من أسلحة اوجيش 
اإلسالمي؛ فقد اهتمَّ املسلمون برتبيتها وفدريشها، لما اهتمُّوا بوقاية خيوهلم أثوا  احلروب، فنلشسوها دروًعا فسمَّى 

" الداببة"ما يُعرف آبلة  r وقد استخد  املسلمون موذ الويب ي أبداّنا، وفصدُّ عوها إصاابت األعدا ،جتافيف فُ َغطِّ 
نفًرا من "أن ( الشداية والوهاية)األمالن احملصََّوة وفدمريها؛ فقد ذلر ابن لثري يف  وهي آلة ُفستخد  يف ثق  حوائط

،اهتم األمويون بصواعة اجملانيق، حّت استطاع .."الصحابة دخلوا حتت داببة، مث زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف
جل خلدمت  والعمل علي ، وقد سلَّم ، ُيتاج إىل مخسمائة ر (العروس)احلجاج بن يوسف الثقفي ُصْوَ  موجويق أمساه 

يُشل  ( لرافري)عدًدا من هذه املوجويقات إىل ابن عم  اجملاهد القائد دمحم بن القاسم الثقفي، ففتح هبا مديوة الدَّ
ه ، وعدة مدن أخرى يف وادي السود،وقد استحدث اوجيش اإلسالمي فرقة ُفسمى ابلوفَّاطة، وهم الذين 19عا  

، وانتررت هذه الفرقة يستخدمون الوفط يف  احلرب من على أظهر اخليل، أو فعشئت  ورمي  يف قارورات على العدوِّ
ه  516موذ العصر العشاسي، ولثر االعتماد عليها يف وقت احلروب الصليشية، وقد ذلر ابن لثري يف حوادث عا  

أمحااًل من الوفط "ويب رمح  هللا أرسل للقائد صالح الدين األي( ه 622ت )أن اخلليفة العشاسي الواصر لدين هللا 
،والعجي  أن اوجيش اإلسالمي أول من استخد  "والرماح ونفَّاطة ونقَّابني، لل موهم متقن يف صوعت  غاية اإلفقان

الشارود، وقد عرف  املسلمون قشل الغربيني، وليس لما يزعم بعض املستررقني، أن األوربيني قد استخدموه يف 
سلمني، فقد متَّ استعمال  ألول مرة يف مصر، وذلك لتوافر مادة الوطرون بنثرة فيها، وقد حروهبم وعرفوه قشل امل

ه  أن الشارود قد استُ ْعِمل جبوار الوفط يف حفل زفاف ابوة سلطان مصر الواصر 626ذلر املقريزي يف حوادث عا  
ر أن املسلمني قد عرفوه قشل ذلك ،والماه"وعمل قجليس يف القلعة برًجا من ابرود ونفط: "دمحم بن قالوون، فقال



التاريخ مبدة لافية، فقد ذلر ابن خلدون أن املريويني يف املغرب استخدموه يف حروهبم، خاصة يف فتحهم ملديوة 
هودا  الوفط القاذف حبصى احلديد، "سجلماسة، فذلر أن سلطاّنم يعقوب بن عشد احلق قد نص  على املديوِة 

ولانت هذه احلادثة عا  !". ملوقدة يف الشارود بطشيعة غريشة فرد األفعال إىل قدرة ابرئهايوشعث من خزانة أما  الوار ا
موذ القرن الساب   -لما يذلر ابن خلدون هوا-يف حروهبم" املدف "ه ، ومما يشدو أن املسلمني قد عرفوا 662

ود املفزعة؛ ولذلك فعجَّ  ابن ، اليت لانت فوطلق بقوة الشار (القوابل الصغرية)اهلجري، فاستخدموا حصى احلديد 
واستخد  املماليك املداف  بنثرة يف حروهبم، وجعلوا موها  .خلدون من هذه القوة، وهو ما يشدو يف وصف  السابق

صشح "أنواًعا متعددة؛ فموها املدف  أو املنحل النشري، وموها املدف  الصغري، وقد وصف لوا القلقرودي يف 
وهي املداف  اليت يُ ْرَمى عوها ابلوفط، وحاهلا خمتلف، فشعضها يُ ْرَمى عو  أبسهم : "مناحل الشارود، فقال" األعرى

عما ، فناد خترق احلجر بشودق، وبعضها يَ ْرِمي عو  من حديد من زنة عررة أرطال ابملصري إىل ما يزيد على مائة 
ري صالح الدين بن عرا  رمح  هللا، رطل، وقد رأيُت ابإلسنودرية يف الدولة األشرفية شعشان بن حسني يف نيابة األم

هبا مدفًعا قد ُصِوَ  من وحاس ورصاص، وقُيِّد أبطراف احلديد، رمي عو  من امليدان بشودقة من حديد عميمة 
،وبوا  على قول القلقرودي السابق، نرى أن "حمماة، فوقعت يف حبر السلسلة خارج ابب الشحر وهي مسافة بعيدة

ع خترج مو  السها  النثيفة، غاية يف السرعة والقوة، ونوع آخر خترج مو  الشوادق، أو ما هواك نوعني من املداف ؛ نو 
يُسمى بنرايت احلديد امللتهشة، ولال الووعني يُلقي قذيفت  بسرعة ابلغة، وعلى مسافات بعيدة، ومراهدة 

ت احلرب موذ فرتة مشنرة ه ؛ مما يُدلل على أسشقية ابتنار املسلمني آلال665القلقرودي هذه متت يف حدود عا  
هذا وال كمنن ألحد أن يُ ْوِنر اتريخ انتصارات املسلمني يف حضارهتم على قوى فَ ُفوُقهم عدًدا وُعدَّة، يف  .جدًّا

َدة وفاصلة، وهو ما يعنس منانة وطشيعة اوجيش يف احلضارة اإلسالمية؛ من حيث التوميم العلمي  مواق  متعدِّ
 .االستعداد الدائم، والُعدَّة العسنرية املشتنرة واملتوالشة م  العصور املختلفةاملدروس، والتخطيط الذلي، و 

 :النظام االجتماعي01الدرس

إن اإلسال  الذي اختاره هللا صشغًة للمؤموني، في  من جوان  العممة والرمحة والُيسر ما ال كمنن :خصائصه -أ
ٌة، سوقف  ح مميزاِت الوما  حصرُُه، ويف اوجان  االجتماعي مو  خصائُص عدَّ على ففصيلها مبا يُ شَ نيِّ ويُوضِّ

االجتماعّي يف اإلسال ، م  العلم أبن احلياة يف اإلسال  مرتابطة ال انفصال فيها، وال فضاُرب بني جوانشها؛ بل 
هي بنل جوانشها متداخلة، ومتناملة، ومتواسقة م  الِفطرة اليت فطر هللا الواس عليها ؛ ولذا فإن من خصائص 

 : وما  االجتماعي يف اإلسال  ما يليال

ينٌّ بنلياف  وجزئياف ، قد شرع هللا في  لإلنسان للَّ جوان  اخلري، وهو أعلم : ِنماٌ  رابين: أوالً - أنَّ  نما  رابَّ
اْلي َْوَ  َأْلَمْلُت َلُنْم ِديَوُنْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُنْم نِْعَميِت َوَرِضيُت }:وأحنم، فالذي أحنَم اخللق وأمتَّ ، أنزل الترري  وأمتَّ 



نيَُّة لنل جوان  { اإِلْساَلَ  ِديًوا َلُنمُ  ،ويف الوما  االجتماعي يف اإلسال  جا ت التوجيهات اإلهلية، والرعاية الرابَّ
حياة الفرد واألسرة، واوجماعة واألمة؛ قد مس  هللا سشحان  مواجاة امرأة مؤموة، وجماَدَلَتها يف حاجة من حوائجها، 

الوما  االجتماعي فتجلى رمحة هللا، ويمهر ُلطف  خبلق ، ويف اآلايت  ففي هذا! فنيف حباجات اجملتم  واألمة؟
ُ القواعد واآلداب االجتماعية وغريها، فنتمل الوعمة واملِوَّة اإلهلية على الشررية ابهلداية هلا يف  القرآنية اليت فُ شَ نيِّ

ولم هي الرقاوة !! عن هذه الوعمةسشيل حياهتا، بعد نعمة اخللق واإللرا  ولم هي اخلسارُة لإلنسانية إذا أبعدت 
 { َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِشريُ }!! االجتماعية والوفسية إذا أعرضت عن خالقها العامل هبا، واللطيف هبا

لوا عن شرِعِ  وذلك أن الواس فقراُ  إىل رهبم، إىل فضل  وِرزق ، وإىل َهْدي  وشرِعِ ؛ فال ِغىن لوا عن ِرزق ، وال غىن 
وَهْدي ، ويف افشاع َهْدي  سعادُة الدنيا واآلخرة، ويف االستمتاع برزق  فَ وَ عُّم يف الدنيا، ال يتم إال ابفشاع َهْدي ، الذي 

: -جل وعال  -ولذا ربطِت اآلايُت النركمة بني األمرين يف قول هللا .ُيقق الغاية اليت من أجلها ُخِلْقَوا، وهبا لرامتُوا
ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُشُدوِن َوَما } ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو * َما أُرِيُد ِمو ُْهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُموِن * َخَلْقُت اوجِْنَّ َواإْلِ

َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْشِلُنْم َلَعلَُّنْم  اَي أَي َُّها الوَّاُس اْعُشُدوا رَبَُّنُم الَِّذي َخَلَقُنمْ }: -جل وعال  -،وقال { اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ 
فلم َيِنْلوا إىل أنفسوا؛ ! وما أعَمَم املِوََّة عليوا ابلوحي النرمي! ،فما أعَمَم ِموََّة اخلالق عليوا ابخللق واإلبداع{ فَ ت َُّقونَ 

،ويف رابنية { َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َُيَْزنُونَ َفِإمَّا أَيْفِيَ وَُّنْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن فَِشَ  ُهَداَي }: بل أنزل عليوا َهْديَ ُ 
الوما  االجتماعّي يف اإلسال  فتحقق الطُّمننيوة من جوانشها املتعددة، الطمننيوة املوشعثة مَن الثقة ابهلل، واالستغواِ  

الطُّمننيوة املوشعثة مَن ! عد عو وما ألثَ َر َوْحَرَتها يف الشُ ! ب  عن لل ما سواه، فما أعَمَم ُسنوَن القلوب إىل هللا
احلق، وأّنا على احلق املشني، بال فَ َردُّد وال شكٍّ وال َحرْية، واحلقُّ يف الوما  االجتماعي يف اإلسال ، ويف الترري   

 الَِّذي أَنْ َزَل احلَْْمُد َّللَِّ }: للِّ  ال يالِبُس  ابطٌل، وليس ل  ضحااي، وليس في  ففريط ابحلق أبي ُجْزئيَّة من ُجْزئيَّاف 
اَل أَيْفِيِ  }، { َفاْسَتْمِسْك اِبلَِّذي أُوِحَي ِإَلْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ }،{ َعَلى َعْشِدِه اْلِنَتاَب َوملَْ جَيَْعْل َلُ  ِعَوًجا

يدٍ  وأما ما لان من عود غري هللا، فال َيْسَلم مَن الشاطل  ،{ اْلَشاِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِ  َواَل ِمْن َخْلِفِ  فَ ْوزِيٌل ِمْن َحِنيٍم محَِ
، وال يوفصل عو  ذلك  .والوقص الشرريِّ

فتّم في  األعمال الصاحلة استجابًة ألمر هللا، وفنون في  املشادرة إىل اإلحسان لوج  هللا  :نماٌ  فَ َعشُِّديٌّ : ّثنًيا-
َا نُْطِعُمُنْم ِلَوْجِ  اَّللَِّ ال نُ }: فعاىل ، وال فنون مشاَدَلُة املوافِ  املاّديَّة العاجلة هي { رِيُد ِمْوُنْم َجزَاً  َوال ُشُنوًراِإمنَّ

الدافَ ؛ بل هي من فضل هللا الذي كمتزج م  العشادة مبعواها الرامل، إن اإلسال  ال يَ ُعدُّ العشادة في  جمرََّد إقامة 
ال َشرِيَك * ِإنَّ َصاليت َونُُسِني َوحَمَْياَي َومَمَايت َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي ُقْل }: الرعائر؛ إمنا احلياة للُّها خاضعة لرريعة هللا

هة إىل هللا، ومن مَثَّ فإن للَّ خدمة { َلُ  َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأاَن َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ  ،فاحلياة بنل أنممتها ونراطاهتا متوجِّ
 .والصلة واخلري عشادٌة هلل سشحان اجتماعية، وللَّ عمل من أعمال الربِّ 



فالوما  االجتماعّي يف اإلسال  فَ َتواَزُن في  حقوُق املرأة وحقوق الرجل، حقوق الفرد :أن  نما  متوازن: ّثلثًا-
َواُلْم ُشُعواًب اَي أَي َُّها الوَّاُس ِإانَّ َخَلْقَواُلْم ِمْن ذََلٍر َوأُنْ َثى َوَجَعلْ }:وحقوق اوجماعة، وحقوق اجملتمعات فيما بيوها

، فتوازن في  متطلَّشاُت اإلنساِن العاطفيَُّة والعقليَُّة، { َوقَ َشاِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْلَرَمُنْم ِعْوَد اَّللَِّ أَفْ َقاُلْم ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِشريٌ 
اَرك اَّللَُّ َربُّ العاملني، الذي أنعم وُمُيولُُ  ورغشافُ  اوجسديُة والروحيُة، فال يْطَغى جانٌ  على ِحساب جان ، فَ تَ شَ 

 .عليوا هبذا الترري  امليسَّر، والوما  االجتماعي النرمي

فالّوما  االجتماعي يف اإلسال  نماٌ  ُمتوازٌن يف مصاحل  للها؛ فال يسحق الفرد ابسم اوجماعة، وال هُتدر مصاحل 
تطلشات اإلنسان الرُّوحيَّة والعقليَّة واوجسميَّة؛ فال إهدار في  وال اوجماعة ملصلحة فرٍد أو ِحْزٍب أو ِفَئٍة، ومتوازٌِن يف م

إفراط، ولديَّ الرواهُد النثرية على هذا التوازن يف الوما  االجتماعي يف حياة الفرد املسلم، واألسرة املسلمة، 
فَ ْفِصيلها، وسوف نَ ْشُسُط فيها واجملتم  املسلم، واألُمَّة املسلمة؛ لنن االختصار املطلوب يف هذه الورقة َُيُول دون 

َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ }: ومن ذلك قول هللا فعاىل.القول يف لتاب مفصَّل هبذا العووان، إن شا  هللا فعاىل
ُ َعزِيٌز َحِنيمٌ  ، وقول هللا { ُنْم ِعْوَد اَّللَِّ أَفْ َقاُلمْ ِإنَّ َأْلَرمَ }: ، وقول هللا فعاىل{ اِبْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواَّللَّ

نْ َيا َوَأْحِسْن َلَما َأْحَسَن اَّللَُّ }: فعاىل اَر اآَلِخَرَة َواَل فَ ْوَس َنِصيَشَك ِمَن الدُّ ِإَلْيَك وغري ذلك  َوابْ َتِغ ِفيَما َآاَتَك اَّللَُّ الدَّ
 .اعَد اجتماعيًة حُتَقِّق التواُزن يف احلياة اإلنسانيةمن اآلايت النركمة، واألحاديث الوشوية الرريفة، اليت متثل قو 

الّوما  االجتماعي يف اإلسال  يقو  على التَّناُمل بني األفراد، الذََّلر واألنثى للٌّ ل  :أن  نما  متنامل: رابًعا-
فقو  على أن رسالة حمدَّدة يُنمِّل بعضهم بعًضا، والواس مبجموعهم فقو  حياهتم على التنامل ال على الصراع، 

ُيُِ َّ الفرد املسلُم ألخي  ما ُي  لوفس ، فهم لالشُويان، ولاوجسد الواحد يُنمِّل بَ ْعُضهم بعًضا، الَغيِنُّ م  الفقري 
ِقيت الذي يمهر يف اجملتمعات 

َ
فقو  حياهتم على التنامل والتنافل؛ ال على احلسد والتشاغض والصراِع الطشقيِّ امل

أيًضا التنامل يف املهمات املتعدَِّدة، واملواِشط واملواه  اإلنسانية اليت يُنمِّل بعضها بعًضا، فال الرأمسالية املعاصرة، و 
كمنن للفرد أن يصو  لوفس  للَّ حاجاف ؛ ولنن اوجماعة يف اإلسال  يتحقَّق يف رحاهِبا مجيُ  معاين التنامل يف 

ناُمل يف هذا اوجان  كُمَيِّز الوماَ  االجتماعيَّ يف اإلسال ، والتَّ .احلياة، والتنافل الذي ُيقِّق مصاحل الدنيا واآلخرة
وُيقِّق قُ وَّة الرتابط بني أفراد اجملتَم ، على أساٍس من التقوى اليت فُزلِّي عالقة املسلم بربِّ ، وفُ َومِّى عالقة املسلم 

جل  -هي رابطة املؤموني الوثيقُة؛ لما قال ومن هذه اخلاصية فتحقَُّق اأُلُخوَّة، اليت .أبخي  املسلم، ومبجتمع  وأُمَّت 
َا اْلُمْؤِمُووَن ِإْخَوةٌ }: -وعال   .{ ِإمنَّ

فالوما  االجتماعّي يف اإلسال  نما  شامل ملصاحل املسلم؛ ِمن َخْلق  جويًوا يف بطن :أن  نما  شامل ميسَّر: خامًسا
شامل يف إحسان  وجمي  .ملتعددة بتواُسق وفضافُرأُمِّ  إىل مماف  وما بعد مماف ، ُيفظ احلق ل ، ويرف  املصاحل ا

جوان  احلياة، وما خلق هللا فيها من النائوات؛ ففي لل َلِشٍد َرْطَشٍة َأْجٌر، شامٌل لنل األحوال اليت فطرأ يف حياة 



وسوة الفرد واألسرة واجملتم ، فلنل حال ُحْنمها املواس  هلا، سوا  لان ذلك الرمول بوصٍّ مشاشر من لتاب هللا 
أو بقاعدة لليٍَّة من قواعد الترري  املعتشَ َرة، شامٌل بروح  امليسرة وبعده عن احلَرَج، ومناذُج هذا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول  

الرمول لثرية وواسعة، نذلر موها االبتسامة املررِقة يف وج  أخيَك إىل اإليثار والتضحية أبلمل معانيها، نذلر 
 .لطريق إىل حترمي للِّ أًذى من الِغيشة والوميمة، وغريها من املؤثرات على احلياة االجتماعيةموها إماطة األذى عن ا

 : أهداف النظام االجتماعي يف اإلسالم-ب

السََّنن الوفسّي واحلسّي واوجوسّي والعاطفّي، السََّنن بنلِّ معاني  اليت امََتَّ هللا هبا فنان :حتقيق السنن: أوالً -
َوُنْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة إِ َومِ }: ذلك آيةً  نَّ يف َذِلَك ْن آاَيفِِ  َأْن َخَلَق َلُنْم ِمْن أَنْ ُفِسُنْم َأْزَواًجا لَِتْسُنُووا ِإَلي َْها َوَجَعَل بَ ي ْ

ٍة َوَخَلَق ِمو َْها َزْوَجَها َوَبثَّ اَي أَي َُّها الوَّاُس اف َُّقوا رَبَُّنُم الَِّذي َخَلَقُنْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحدَ }، { آلاَيٍت ِلَقْوٍ  يَ تَ َفنَُّرونَ 
هذا السََّنن الذي ال يتحقق أبًدا يف العالقات احملرََّمة، املمزوجِة دائًما ابخلوف والقلق، . {ِمو ُْهَما رَِجااًل َلِثريًا َوِنَسا ً 

السَّنن الَّذي  ة ،ووسو  العاقشة؛ فمراِعُر الزُّانِة والزواين متضاربة ساقطة، ومراعر األزواج سالوة موسجمة سامي
ت َْر النامل؛ لسرت اللِّشاس للجسد  ُهنَّ لَِشاٌس َلُنْم َوأَنْ ُتْم }يَ ُلمُّ َشَعَث الوفس، وُيقق هلا االستقرار، وُيقِّق هلا السِّ

 .، فحاجة الوفس إىل الزواج لحاجتها إىل السنن واللشاس الماهر{لَِشاٌس هَلُنَّ 

فومِّي يف الوفس منار  األخالق، املودة الَّيت هتيئ احمْلِضَن السليم لرتبية األجيال،  املودَّة اليت:حتقيق املودة: ّثنًيا-
املودَّة اليت فصو  األبطال، فمن اأُلَسر املؤموة والوسا  الصاحلات خترَّج األفذاذ يف حضارة اإلسال  املمتدَّة عرب 

َوُنْم َمَودًَّة }وجني وبني العوائل وبني القشائل األزمان، وليس مثُل الزواج والشوا  يف حتقيق هذه املودة بني الز  َوَجَعَل بَ ي ْ
َمَثُل املؤموني يف فَ َوادِِّهْم : "-ملسو هيلع هللا ىلص  -، لما أن املودة بني مجي  أفراد اجملتم  املسلم هدٌف لرمي لما قال { َوَرمْحَةً 

ِهْم وفَ َعاطُِفِهْم، لَمَثِل اوجسد؛ إذا اشتنى مو  ع املودَّة اليت يوشثق موها السال  يف ."ضٌو َفَداَعى ل  سائُر اوَجَسدوفَ َرامحُِ
احلياة، والسال  مطلٌ  مهمٌّ؛ ابنشساط  وانتراره يتحرك اإلنسان، ويسعى يف ابتغا  فضل هللا، وابنعدام  فضعف 

 .العالقات

لى نفس  سشحان ، الرمحة اليت مَجََّل هبا الرمحة اليت فتعطَّش هلا الوفس، الرمحة اليت لتشها هللا ع:حتقيق الرمحة: ّثلثًا-
احلياَة للها، حياة اإلنسان وحياة احليوان، الرمحة اليت اشتق موها الرَِّحم، الذي يتواصل ب  الشرر، الرمحة اليت ال ِغىَن 

لِّ َمن َحْوَل  من أبوائِ  وبوافِ  لِلَفْرِد عوها من أُمِّ  احلوون يف طُفوَلِت  وِصَغرِه، إىل الرمحة ل  يف َشْيُخوَخِت  وِلرَبِه ِمن ل
وحتقيق الرمحة بني املسلمني سشيٌل إىل رمحِة هللا .وأْحَفاِده، وَمن فَ َقَد الرمحَة فَ َقْد ُحرِ  شيًئا ال يُعوِّض عو  غريُه

 فنون بني الزوجني، وفتفرَّع ، الرمحة اليت((الرامحون يَ ْرمَحُُهُم الرمحنُ : ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -النربى هلم يو  القيامة، لما قال 
، ومُسُوَّ الوفس، وحياَة الضمري  بعد ذلك يف أبوائهم وشؤون حياهتم، َفَمراِعُر الزَّواج فُوِرث الرمحَة واحل َّ

ومراعر األُبُ وَّة واألُُمومة فُورث الرمحة اليت ففيض من الفطرة، وَفسقي احلياة للها ابلدف  واحلوان .والقل 



الرمحة اليت فُنِس  احلياة . {َة اَّللَِّ الَّيِت َفَطَر الوَّاَس َعَلي َْها ال فَ ْشِديَل خِلَْلِق اَّللَِّ َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّمُ ِفْطرَ }لألجيال؛ 
 .هبجة، ومتوحها انطالقة وحيوية وسعادة

ُه ال شريك ل ، وحّق وحدَ  -سشحان  وفعاىل  -احلقُّ الذي ال معىن للحياِة ِبُدونِ ، حقُّ هللا :حتقيق احلق: رابًعا-
وحمشَّت  وما جا  ب ، وحق الوالدين ووصية هللا فيهما، وحّق الزوجة، وحّق الزوج، وحّق األبوا ،  –ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

وحّق ذوي القرىب، وحّق اوجار، وحّق املسنني، وحّق اْبِن السشيل، وحّق الصديق، وحّق األخوة يف هللا لنل املؤمن، 
ِإالَّ * ِإنَّ اإِلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * َواْلَعْصِر }الضيف، وحّق لل ذي حّق، والتَّواصي على احلّق والصرب علي   وحقّ 

، وقد مشَِل الوما  االجتماعّي يف اإلسال  مجيَ  {الَِّذيَن َآَمُووا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوفَ َواَصْوا اِبحلَْقِّ َوفَ َواَصْوا اِبلصَّرْبِ 
لة إلي ، يف ما ال يتَّس  املقا  لَشْسِطِ  هوا؛ ومثاُل ذلكجوانِ  احلّق بني : ِ  احَلّق، وحثَّ على مجي  الوسائل املوصِّ

َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ }: الزوجني، علي  فقو  الِعْرَرُة ابملعروف بني الزوجني؛ لما نصَّْت علي  اآلية النركمة
فاحلق {َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروفِ }: -جل وعال  -، وقول  {اِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواَّللَُّ َعزِيٌز َحِنيمٌ اِبْلَمْعُروِف َولِلّرِجَ 

أََفَمْن }: واملعروف هو أساس الِعْررة يف حياة اجملتم  احلّق، وجمتم  التقوى، وعلى التقوى ينون الشوا  األقوى
َيانَُ  َعَلى فَ ْقَوى ِمَن  َيانَُ  َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفانْ َهاَر ِبِ  يف اَنِر َجَهوََّم َأسََّس بُ و ْ اَّللَِّ َورِْضَواٍن َخي ٌْر أَْ  َمْن َأسََّس بُ و ْ
ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَ  المَّاِلِمنيَ   .، فاحلق هو احلياة، والشاطل هو اهلالك{ َواَّللَّ

اأُلْسرِيَّة، ومن خالل العالقات القِويَّة يتنوَّن اجملتَم ، فمن خالل اللَِّشوات :حتقيق التنافل االجتماعي: خامًسا-
وأقوى رابط يَ ْرِبط هذه اللَِّشوات هو التَّناُفل والتعاون على الربِّ للِّ ، وعلى اخلري للِّ ، وعلى حتقيق غاية اخللق، وهي 

اإلسال ، ب  فَ ْقَوى العالقات فقوى هللا وطاعت ، فالتنافل االجتماعي هدف يف الوما  االجتماعي واالقتصادي يف 
وفومو احلياة، فهواك فنافل بني الفرد وأسرف ، وبني األسرة واألسرة غريها، وبني األسرة واوجماعة، وفناُفل بني 
اوجماعات، وفناُفل بني الرعوب واألمم، ولل ذلك يف جهد فَ َعشُِّديٍّ يَ ْرَفِقى اِبلَفْرِد واوَجماَعِة، فالَفْرُد حاِرٌس 

َلَحِت  ومصلحة اوجماعة، واوجماعة حريصٌة على ُللِّ املصاحل العامَّة واخلاصَّة، فَ ُهْم يف سفيوٍة واحدة؛ بل هم  ِلَمصْ 
الساعي على ))لاوجسد الواحد، وقد جاَ ْت ففصيالُت ذلك ُمرَف ََّشًة وُمَوضَّحة يف هذا الوما ، ومن ذلك أن 

 .؛ متفق علي ((ئِم الليل، الصائِم الوهاراألرملة واملسنني لاجملاهد يف سشيل هللا، أو القا

جاُل ُهوا لتَ ْفِصيِلها؛ ولنن من ذلك رلن اإلسال  
َ
ومماهر التنافل االجتماعي يف اإلسال  لثرية، ال يتَّس  امل

اوجار، الثالث الزلاة، ومصارفها الثمانية، والوفقة الواجشة للوالَدْيِن، والزوجة، واألبوا ، وحّق َذِوي الُقْرىَب، ورعاية 
أكّما أهل َعْرَصٍة : ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -وموها قول  .وإلرا  الضَّْيِف، َوَقْد جاَ ِت الوُّصوُص الو ََّشِويَّة النركمة مؤلدة على ذلك

ؤمن ُلْربًَة َمن نَ فَّس عن م: "-ملسو هيلع هللا ىلص  -، وقول  ((أصشح فيهُم امرٌؤ جائًعا؛ فقد برئْت موهم ِذمَُّة هللا فشارك وفعاىل



والتنافل يف الوما  ."نَ فَّس هللُا عو  ُلْربًَة من ُلَرِب يوِ  القيامة، واَّللَّ يف َعْوِن العشد ما دا  العشد يف َعْون أخي 
 .االجتماعي واالقتصادي يف اإلسال  مو  ما هو فرض وواج ، ومو  ما هو مستَح ٌّ 

املريض، واألرملة، واليتيم وَمن يف ُحْنمهم، وفصل أيًضا إىل الَغيِنِّ ومواف  هذا التنافل َفِصُل إىل الفقري واملسنني، و 
يف حاالٍت طارئة؛ لَسَفٍر، وُغْرٍ  ووحوِِه، لما أن أجر عمل  وعطائ  نعمة من هللا علي ، وسالمة أموال  وسط جمتم  

وما َأمْجََل األْمَن ! أروََع الطهارةَ طاهر، مرتابٍط، متحابٍّ ال فنلِّف لما فنلِّف وسط جمتمِ  اوجركمِة والرحواِ ، فما 
رُُهْم َوفُ زَلِّيِهْم هِبَا}! يف جمتم  اإلكمان والزلاة  .{فَُطهِّ

يهُدف الوما  االجتماعّي يف اإلسال  إىل التعاُرف بني الرعوب والقشائل، ومدِّ ُجسور  :التعاُرف: سادًسا-
: يف الدِّين إذا َرِضَي بذلك، ومل َيِنْد لإلسال  واملسلمني التواُصل الواف ، والتعاون على الربِّ حّت م  َمن ُيالف

 َوفُ ْقِسطُوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِ ُّ ال يَ و َْهاُلُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقافُِلوُلْم يف الدِّيِن َوملَْ ُُيْرُِجوُلْم ِمْن ِداَيرُِلْم َأْن فَ شَ رُّوُهمْ }
اَي }: جل وعال -جز  من هدف التعارف الذي أراده هللا سشحان  لَشيِن الَشَرر؛ حيث قال ، وذلك { اْلُمْقِسِطنيَ 

، فليسْت {ُنْم ِعْوَد اَّللَِّ أَفْ َقاُلمْ أَي َُّها الوَّاُس ِإانَّ َخَلْقَواُلْم ِمْن ذََلٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَواُلْم ُشُعواًب َوقَ َشاِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْلَرمَ 
ا لتتعارف وفتآلف، والنرامة هلا عود هللا بتقواها؛ ال فضل هذه الر عوُب والقشائل لتتفاخر، وفتوالر وفتحارب؛ وإمنَّ

، وال لَغيِنٍّ على فقرٍي، وأوَّل التقوى اإلسال  هلل وحده، الذي ختم ب   ألبيَض على أمحَر، وال لعريبٍّ على عجميٍّ
يًعا َفِإمَّا أَيْفِيَ وَُّنْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن فَِشَ  ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم قُ ْلَوا اْهِشطُوا ِمو ْ }: رساالف  وهْدي  للشرر َها مجَِ

بُوا آبَِاَيفَِوا أُوَلِئَك َأْصَحاُب الوَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ * َُيَْزنُوَن  ، وأحد صور هذا التعاُرف فمهر يف { َوالَِّذيَن َلَفُروا وََلذَّ
 .وموافع  العميمة احلجِّ 

يهدف الوما  االجتماعي يف اإلسال  إىل حفظ الضرورات اليت فقو  عليها :حفظ الضرورايت اخلمس: سابًعا-
 :احلياة، وهي مخس
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