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 ملخص باللغة العربية

 أ.م.د. علي حممد مهيدي
 طه محيد حريش د. م.

كان الهدف من هذا البحث هو بيان إيضاح عن المقومات النبوية في صيانة الدول 
المجتمع من خالل السنة النبوية فتناولنا مسألة طاعة ولي األمر، ورفع شعار الدولة وبيان 

الوطن الذي نعيش فيه والمحافظة عليه، ثم حب إلى  تناولنا مسألة الدعوةأركانها، وكذلك 
وضحنا مسألة عقد التحالفات مع األقوام والدول األخرى، وتنفيذ هذه االتفاقيات ثم فتح قنوات 
رسال  للحوار لحل المشاكل العالقة ووجوب احترام األطراف األخرى وجعل مبدأ المشاورة وا 

 تي يتحقق بها أمن واستقرار أوطاننا.السفراء من الوسائل ال
 السنة النبوية -حماية الوطن  -استراتيجيات : الكلمات المفتاحية

STRATEGIES TO PROTECT THE HOMELAND  
IN THE PROPHETIC SUNNAH 

Ass. Prof. Dr. Ali M. Mhedi 

Teacher Dr. Taha H. Hrish 

Summary: 

The purpose of this research is to explain about the prophetic elements 

to protect the sooty and country thigh through Sunnah prophetic 

addressed the issue of obedience to our superior and issue of obedience 

to our Superior and raise the slogan of country and declaration its 

pillar as well as we addressed issue of the confirmed the loved of the 

homeland which we liver and protect it then clear the issue of contract 

alliances with tribes and other contrives and fulfillment conventions 

them sit for diiissng to clve the haging proplemes and mast respect 

other parties and make consultation by sending ambassadors it’s the 

important way for achieving the safety and stability in our home. 

Keywords: Strategies - Protecting the homeland - Sunnah 
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 املقدمة
التابعين، نا محمد وعلى آله وصحبه، و سيد هلل والصالة والسالم علىالحمد 

 :بعدو 
اإلسالم نظام شامل لجمع شؤون الحياة الدنيوية واألخروية، إذ اشتمل على فإن 

تنظيم حياة الفرد والمجتمع، فكرًا وعقيدة، وأخالقا وسياسة، نظام تربوي واقتصادي 
سنة نبيه من المعلوم أن و ولة والحكم واجتماعي وعسكري وغير ذلك من متطلبات الد

 حكام والمقصود من الحالل والحرامألسالم التي بينت معاني اإلأصول ا ثاني، محمد 
الذي يتحقق به الفرد واألسرة والمجتمع و  حمايةنظام األمن، وًأعني به  ذلكومن جملة 
ن اإل، وحمايتها أمن الدولة  السالم حاللا  لم يقتصر على حماية األرواح و  بداع النبويوا 

عالميا ا  على حمايتها فكريا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا و بل اشتمل ، فقط
لألمة مناخًا صالحًا تتوفر فيه جميع متطلبات الحياة وحيويتها  فر  و  مما وغيرها 

 وديمومتها.
المقومات النبوية في يضاح إكونه يساعد على في تكمن : الموضوعأهمية 

ن كثيرًا من اإلخفاقات به، أل وبيان عناية الرسول  صيانة الدولة والمجتمع
واالنتكاسات والمصائب التي حلت باألمة كانت بسبب التفريط بهذا الجانب المهم 

 والحساس الذي أولته الدول المتقدمة اآلن جل اهتمامها وعنايتها . 
الوعي األمني لحماية الوطن بين األفراد  نشر ثقافة :بحثال الغرض من هذا

فقدان األمن واألمان في مجتمعاتنا  ألن، وكيفية تحصيله وفق النصوص النبوية
عن النهوض والتقدم والرقي الذي ال  أصبح عائقاالتدخالت الخارجية كثرة المعاصرة، و 

 ينجح إال بوجود األمن واالستقرار.
 : وفق التساؤالت التالية البحث الفرضية
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 األسس والدعائم التي يممن خاللها تحقيق أمن الدولة ؟  ما
كيف نحافظ على الوطن ونحميه كما  وهل في السنة النبوية ما يقتضي ذلك؟.

 ؟. فعل النبي 
وفيها أهمية  أن يتكون من مقدمة ولإلجابة عن ذلك اقتضت طبيعة البحث

كان عن النظم : األولالموضوع والعمل فيه، وخمسة عناصر وخاتمة، فالعنصر 
السياسية لحماية الوطن في السنة النبوية، والعنصر الثاني: تضمن البناء الحضاري في 
النظم العسكرية لحماية الوطن، والعنصر الثالث: اشتمل على النظم االجتماعية لحماية 

بيان النظم االقتصادية لحماية الوطن، وفي العنصر : الوطن، وفي العنصر الرابع
عالمية، وفق المنهج التطبيقي بذكر تمثيل من البناء الحضاري في النظم اإل: سالخام

السنة النبوية لكل عنصر من عناصر البحث ومقتضياته، والتركيز على بيان الفوائد 
والعبر التي تساهم في بناء وحدة الوطن وحمايته من خالل النصوص النبوية واالستفادة 

ابة التجديد للنظم الحالية واالسترشاد بنور الوحي منها في العصر الحالي، تكون بمث
ينفع ل اهلل أن نسأو ، والهداية الربانية، ثم ذكرت الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

  .بالجميع ومن اهلل التوفيق
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 :األول املبحث
 البناء احلضاري يف النظم السياسية

لقد اشتملت السنة النبوية على أفضل السبل والمقومات التي تتكفل بالمشروع 
ن هذا التنظيم الدقيق لمفردات السياسة الداخلية والخارجية يعد السياسي لحماية الوطن  وا 

وثيقة المدينة أقدم وثيقة تصل إلينا )قد تمثلت فيسجله التاريخ  للرسول نجازا ا  و مفخرة 
، وممارسا لسلطات تنفيذية، في كونه حاكما للدولة، سيةالسيا زعامة الرسول 

دارية، وحربية، وقضائية تلك  ومن، (1)وهي زعامة تبوئها بمقتضى طبيعته البشرية(، وا 
 :المقومات
م ْن ، م ْن أ ط اع ِني ف ق ْد أ ط اع  الل ه  ): ق ال  ر ُسول اهلِل  : احترام رئيس الدولة –1 و 

ى  اِني ف ق ْد ع ص  م ْن أ ط اع  أ ِميِري ف ق ْد أ ط اع ِني، الل ه  ع ص  م ْن ع ص ى أ ِميِري ف ق ْد ، و  و 
اِني( إرادة التعميم من خوطب  ، وفيهلوالةواطاعة األمراء إلى  في هذا إشارة، (4)ع ص 

ومن جاء بعد ذلك... وفي الحديث وجوب طاعة والة األمور وهي مقيدة بغير األمر 
في األمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في االفتراق  بالمعصية... والحكمة

 .(3)من الفساد
الدولة ومن ثم  رفع شعارها أركان  ثبت النبي أ لقد: رفع شعار الدولة –2

اِلٍك ف، باختياره ختما له فيه أسمه  أ ْو ، ِكت اًبا ك ت ب  الن ِبيُّ ) :ق ال   ع ْن أ ن ِس ْبِن م 
ٍة ن ْقُشُه  -ي ْكُتب   أ ر اد  أ نْ  ات ًما ِمْن ِفض  ذ  خ  ُؤون  ِكت اًبا ِإال  م ْخُتوًما ف ات خ  ف ِقيل  ل ُه ِإن ُهْم ال  ي ْقر 

ُسوُل اهلِل ك أ نِّي أ ْنُظرُ  م ٌد ر   .(2)ب ي اِضِه ِفي ي ِدِه(إلى  ُمح 
                                                 

 . 42د.أحمد مفتاح، ص ،اإلسالم في الحكم نظام ((1
  (7137.)منكم األمر وأولي ورسوله اهلل وأطيعوا: تعالى قوله باب، األحكام كتاب البخاريصحيح  (4)

 . 13/132ابن حجر،  ،ح الباريفت ((3
 وخاتمه وقدحه وسيفه وعصاه  النبي درع من ذكر ما باب، الخمس فرض كتاب، البخاريصحيح  (2) 

(3112.) 
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ُسوُل اهلِل : حب الوطنإلى  الدعوة –3 أ ْطي ب ِك ِمْن ب ْلد ٍة م ا ): ِلم ك ة   ق ال  ر 
ب ِك ِإل ي   ِك(، و أ ح  ل ْوال  أ ن  ق ْوم ِك أ ْخر ُجوِني م ا س ك ْنُت غ ْير  و 

هو يحن إليها يتمنى لها ، ف(1)
أرسل اهلل إليه ملك  حزيناا عاد من الطائف حينمف أهلهاخير وأفضل الخير هو إسالم ال

ن يخرج من أ)لكنه يرفض ذلك بالرجاء  طبق عليهم األخشبينن يُ أل يخيره بالجبا
دولة لتكون منارة لجميع و بني حضارة ييريد أن  نه أل ؛(4)(أصالبهم من يعبد اهلل

قد غير اسمها فأما موطنه اآلخر ، موطنه األصليإلى  هذا بالنسبة، (3)الحضارات
ٌم ِمْن ك ذ ا): ق ال  ، جعلها حرما كحرمة مكةو وجعلها محببة إليه والى قومه  ر  ِدين ُة ح   اْلم 

ُره اإلى  د ثًا ف ع ل ْيِه ل ْعن ُة اهلِل و اْلم ال ِئك ِة ، ك ذ ا ال  ُيْقط ُع ش ج  د ٌث م ْن أ ْحد ث  ح  و ال  ُيْحد ُث ِفيه ا ح 
) و الن اِس أ ْجم ِعين 
 .لوطنه ومن هنا يتبين كم هو حب النبي  ،(2)

ٌة ِمْن ): ق ال  : المحافظة على معالم البالد -4 ْوض  ِمْنب ِري ر  م ا ب ْين  ب ْيِتي و 
ل ى ِمْنب ِري ع  ن ِة و  ْوِضي( ِري اِض اْلج  كروضة من  :أي، سكنى المدينةإلى  فيه إشارة، (2)ح 

:  وقال، (2)تهارياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من مالزم
ن من أل، وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسميةوفي طيب ترابها ، (7)ه ِذِه ط اب ُة()

 ق ال  و ، (2)أقام بها ال يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة ال تكاد توجد في غيرها

                                                 

 من غريب صحيح حسن حديث: قال (3224) برقم، مكة فضل في باب، المناقب كتاب، الترمذيسنن  ((1
 الوجه. هذا

 (.3431) )آمين( أحدكم قال إذا باب، الخلق بدء كتاب البخاريصحيح  ((4
 . 341، صالصالبي عليالنبوية عرض وقائع وتحليل أحداث،  السيرة( (3

 (.1227): المدينة حرم باب، المدينة فضائل كتب البخاريصحيح  (2)
  (.1222): (14) باب، المدينة فضائل كتاب البخاريصحيح  ((2
 . 2/142ابن حجر،  ،الباري فتح ((2
 (.1274) طابة المدينة هذه باب، المدينة فضائل كتاب البخاريصحيح  ((7
 . 2/112، فتح الباري، ابن حجر، 2/122النووي، ، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ((2
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ُنِحبُّه(): عن جبل أحد ب ٌل ُيِحبُّن ا و  ه ذ ا ج 
فكأنما جعل ، (4)يحبنا هو بنفسه فيه تمييز، (1)
بل قال عن ، فلم يكتف بأنه يحب أحدا، ويحبالجبل كائنا حيا عاقال له قلب يحس 

 .(3)الجبل يحبنا فما أجملها وأروعها وأصدقها من عالقة
وا على أن يكون إذا تعاهد ،(2)بين القومالعهد يكون فقد  :عقد التحالفات -5

قد و ، (2)دولتينهو اتفاقات تعقد بين ، والمقصود (2)واحدًا في النصرة والحماية أمرهم
مع بعض القبائل العربية من أجل الحد من نفوذ قريش ولتيسير  تحالف رسول اهلل 

)أنهم آمنون ببالدهم ، (7)اهلل تعالى، فتحالف مع جهينةإلى  تحرك المسلمين والدعوة
، وهذا يدل على أن الوثيقة األولى كانت في بداية تكوين الدولة (2)ولهم ما أسلموا عليه(
غزوة ل لم ا خرج  ،(11)بني ضمرةتحالف مع و  ،(2)لنظام الحكم تمثل الخطوط العامة

أنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر ) وكتب لهم رسول اهلل  ،(11)األبواء

                                                 

 (.2123) ونحبه يحبنا جبل حدأٌ  باب، المغازي كتاب البخاريصحيح  ((1
 . 2/122النووي، ، الحجاج بن مسلم شرح المنهاج ((4
 . 31ص، القرضاوي يوسف، اإلسالمية الشريعة في البيئة رعاية( (3
 .122ص الرازي،أبو بكر  الصحاح، مختار 2)
 .1/22الفيومي،  ،المنير المصباح (2)
 . 3/122 النبهاني، الدين تقي اإلسالمية، الشخصية (2)
  (.32 صاإلعراب، و  البيان المقريزي،) القحطانية. من قضاعة، من حي زيد: بن جهينة( 7)
 .412 ص اهلل، حميد محمد، السياسية الوثائق مجموعة ،1/422 ، ابن سعدالكبرى الطبقات( 2)
 . 412 ص اهلل، حميد محمد، السياسية الوثائق مجموعة( 2)
 معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ضمرة بنو  (11)

 . 172 ص حزم، بن، االعرب أنساب جمهرة. عدنان ابن
 وعشرون ثالثة المدينة يلي مما الجحفة وبين بينها قرية األبواء:، 221ص ،هشام ابن، ( السيرة النبوية11)

، ياقوت البلدان معجم. المدينة من مكة إلى للمصعد الطريق ويمين آرة، يمين على جبل وقيل: ميال،
 .1/24الحموي، 
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، أبرمت على حسب المصلحةمن االتفاقيات التي وغيرها ، (1)(...على من دهمهم بظلم
 .والسالم الدوليمن األدولة وتحقيق الفي تقوية  مما ساعدت

تنظيم عالقات قانونية ) منمكاسب الالصلح و مصلحة ل: االتفاقيات نفيذت –6
ذات الشروط  متكافئة قد تكون، و (4)(دولية، وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العالقة

، (3)علىاألطرف الالشروط من قبل  ذاتغير متكافئة فالمتكافئة هي و ، المتساوية
دخل مكة هو  نه أل، الحديبية هو معاهدة بين طرفين متكافئين صلحمثل فالمتكافئة 

  .(2)وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين
العرب ومن حوله من أهل البوادي من األعراب أن يخرجوا معه،  استنفر  وقد

وساق معه الهدي، وأحرم بالعمرة، ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما جاء 
تخفيف حدة الحصار لو ضم القبائل المجاورة له نحو  وغير المتكافئة ،(2)لهذا البيتزائرًا 

وأن  ،(2)الذي فرضه المشركون على المسلمين في غزوة الخندق بعقد صلح مع غطفان
أن يفتت ويضعف من  وبذلك استطاع ، هذه المحاولة كان لها أثرها في توفير األمن

 .(7)قوة جبهة األحزاب

                                                 

 . 1/422ابن سعد،  ،الكبرى الطبقات( 1)
 . 222ص هيف، أبو طارق علي، العام الدولي القانون (4)
 . 112 ص إسماعيل، خليل، المتكافئة غير المعاهدات( 3)
 . مرسل والحديث ،(243) رقم ،1/222البيهقي،  ،والصفات األسماء، 2/122، لبيهقيا ،النبوة دالئل( 2)
  .4/241 الطبري، والملوك الرسل تاريخ( 2)
 رسول مغازي من تضمنه بما االكتفاء، 121ص، حزم بن، االسيرة جوامع، 4/272، الواقدي، المغازي   (2)

 . 1/242، الكالعي، الخلفاء والثالثة  اهلل
 . 213ص محمد، اهلل عبد،  الرسول عهد في العسكرية القيادة( 7)
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 نصر وأن هذا ،(1)تحييد من تستطيع تحييدهفي إن الهدف االستراتيجي للقيادة 
في إبعاد حلفاء  على الجبهات السياسية، واإلعالمية، والعسكرية حققه رسول اهلل 

وكان لهذا االعتراف أثره في نفوس ، وقد اعترفت قريش بكيان الدولة، (4)قريش عنهم
 كما عقد، (3)الجحودي، إذ كانوا يرون أنها اإلمام والقدوةالقبائل المتأثرة بموقف قريش 

 معاهدة مع اليهود في المدينة، للحفاظ على األمن الداخلي فكان التعايش السلمي بين
 .(2)أن بدأ الغدر اليهوديإلى  المسلمين واليهود قائًما في المدينة

لمواجهة الحرب النفسية، وقد أمر اهلل تعالى نبيه الكريم : فتح قناة الحوار –7

 الحوار لحل ما يمكن حله من اإلشكاالت، قال إلى  باللجوء :ہ ہ ہ ہ 

 ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

  .(2)ۋ ۋ
هود، والنصارى، كفار، واليالوبين  رات كثيرة بين الرسول او حلقد جرت 

قومه إلى  ولما رجع القرآن، النبي قرأ عليه ف بن المغيرة حواره مع الوليدك ،وغيرهم
)فو اهلل ما فيكم رجل أعلم باألشعار مني، وال أعلم برجز وال بقصيدة مني وال  :فقال

                                                 

 . 4/227 حوى، سعيد ،وفقهها السنة في األساس( 1)
 . 122 ص حجازي، سليم، الحديبيةإلعالم اإلسالمي في صلح ا منهج (4)
 أحمد ، الرسول حياة في السياسي الجانب، 441 ص رواس، محمد، قراءة سياسية للسيرة النبوية (3)

 . 141 محمد،
يحيى بن أبي  ،المحافل بهجة، 4/344، كثير ابن ،النبوية السيرة، 1/442ابن سيد الناس،  ،األثر عيون( 2)

 . 1/122بكر، 
 .142 اآلية النحل: سورة (2)
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بأشعار الجن واهلل ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا وواهلل إن لقوله الذي يقول حالوة، 
ن عليه لطالوة   .(1)(...وا 

: جلست بين يديه  بن حاتمحواره مع عدي و  فحمد اهلل وأثنى عليه، ، ق ال 
قلت: فإني ضيف مسلم،  ...ف ه ْل ت ْعل ُم ِمْن ِإل ٍه ِسو ى الل ِه؟(. قال: قلت: ال...ثم قال: )

 .(4)قال: فرأيت وجهه تبسط فرًحا...(
وأال نبخس الناس ، فنحن مأمورون أن ننزل الناس منازلهم :احترام األطراف –8

وال ، اللعان، وال الفاحشوال ، ليس المؤمن بالطعان) :أشياءهم ولهذا قال النبي 
ونياتهم ومقاصدهم ، وأعراضهم وال بالطعان في الناس، فالمؤمن ليس باللعان، البذيء(
فاحشًا وال متفحشًا وكان  لم يكن النبي )و ،(3)وال بالبذيء، وال بالفاحش، وأحوالهم

  .(2)(إن من خياركم أحسنكم أخالقا: يقول
 ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤقال تعالى: : المشاورة –9

 قد شاور النبي ، و (2)ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںوقال تعالى:  ،(2)چ
أصحابه في أمور كثيرة منها ما يتعلق بشأن الدولة ومنها ما يتعلق ببعض األمور 

 وكان رسول اهلل  االجتماعية كما جاء في الشورى في يوم بدر في الخروج للقتال،

                                                 

 شرط على اإلسناد صحيح حديث هذا وقال: (3274) رقم ،4/221 للحاكم: الصحيحين على المستدرك (1)
 البخاري(. شرط )على الذهبي: قال .يخرجاه ولم البخاري

 حديث "هذا عيسى: أبو قال (4223) ، باب تفسير القرآن، باب ومن سورة فاتحة الكتاب،الترمذيسنن  (4)
  غريب". حسن

 غريب. حسن هذا الترمذي قال (1277) أبواب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة،، الترمذيسنن  (3)
 .( ،3222)البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صحيح  (2)
 .122 اآلية: عمران آل سورة (2)
 .32 اآلية: الشورى سورة (2)
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أكثر مشورة  فلم يكن أحد ،(1)يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشيء فيأخذ به
ألصحابه من رسول اهلل 

(4). 
نظاًما حسًنا في معاملة الوفود يعتمد  وضع النبي فقد : قبال الوفوداست –11

إلى  ن بعض أصحابه الستقبال الوفود حين وصولهميعيت ، من(3)أسس رصينةعلى 
فقد  همنزوللتهيئة مكان و ، المدينة، وتيسير معاشهم مدة إقامتهم في مدينة رسول اهلل 

دار رملة بنت الحارث  مثلعدًدا من دور المدينة إلنزال الوفود بها،  أعد رسول اهلل 
  .إكرام الوفدب أمركما النجارية، وقد نزل بها وفد سالمان، 

استعدادا للقاء الوفد واستقباله والسماع قبة في المسجد النبوي  تخذ النبي  قدو 
تهيئة لقائهم برسول يعمل على لهم، و بستقوقد جعل خالد بن سعيد بن العاص ي، منهم
حين يلتقي يلبس أحسن ثيابه  وكان الرسول ، ويستأذن لهم عند رسول اهلل  اهلل 

  .(2)بالوفد
من الوسائل التي حققت األمن للمسلمين وسرعت  وهي :السفراءرسال إ –11

إلى  الملوك والحكام يدعوهم فيهاإلى  في نشر اإلسالم: الرسائل التي وجهها النبي 
هرقل عظيم إلى  اإلسالم، فقد حققت هذه الرسائل نتائج إيجابية ومنها رسالة النبي 

أتت أكلها في تحقيق األمن لدولة  إن الخيارات السلمية التي انتهجها النبي ، ف(2)الروم
 ، إذ بعث النبي (2)اإلسالم . وقد كان من ثمرات هذه الكتب ما تحقق مع وفد نجران

                                                 

 .3224 رقم، المغازي كتاب البخاري،صحيح  (1)
 .( وقال هذا حديث حسن1712أبواب الجهاد، باب ما جاء في المشورة، )، الترمذيسنن  (4)
 . 4/222، هشام ابن النبوية، سيرةال (3)
 . 1/331، حبان ابن ،الخلفاء وأخبار النبوية السيرة، 3/122، الطبري تاريخ الرسل والملوك، (2)
  (.7) رقم ،الوحي بدء باب، كتاب اإليمان، البخاريصحيح ( 2)
، 2/471 البلدان: معجم بالنصرانية. أهلها تدين السعودية غرب جنوب اليمن بناحية موضع نجران: (2)

 . 4/221 الفاضلي، حسين ذر أبو التاريخية، المدن معجم
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رسول اهلل إلى  اإلسالم، فأرسلوا وفدًا منهمإلى  م فيهإليهم كتابًا يدعوه
. لقد ترتب (1)

فوائد كثيرة من منافع إعالمية ودعائية للدعوة  على الرسائل التي بعثها النبي 
 .والتعريف بهذا الدين الجديد ودخول بعضهم في اإلسالم

وكذلك إظهار قوة المسلمين، فقد ترتب على هذه الرسائل بعض اآلثار 
إلى  )وكتابه، (3)أسقف الروم في القسطنطينيةإلى  فقد أرسل أيضا، (4)االقتصادية

ثم أرسل إليه كتابا ، المقوقس ملك مصر واختار لحمل هذه الرسالة حاطب بن أبي بلتعة
  .(2)وسيرين(، وجاريتان مارية
كسرى ملك فارس واختار لحمل هذا الكتاب عبد اهلل بن حذافة إلى  )وكتب

  .(2)فلما قرأه الكتاب على كسرى مزقه( السهمي...
روعي ، للملوك فوارق دقيقة مؤسسة على حكمة الدعوة ففي رسائل الرسول 

، فيها ما يمتاز به هؤالء الملوك في العقائد التي يدينون بها والخلفيات التي يمتازون بها
جاءت ، ابن اهللوكونه ، لوهية المسيح كليا أو جزئياأفلما كان هرقل والمقوقس يدينان ب
صاحب هاتين  كلمة )عبد اهلل( مع اسم النبي  في الكتابين اللذين وجههما إليهما

فيبتدئ الكتابان بعد التسمية من محمد عبداهلل ورسوله... بخالف ما جاء في ، الرسالتين
 .(2)كسرى عظيم الفرسإلى  كسرى ... فاكتفى بقوله من محمد رسول اهللإلى  كتابه

 
 

                                                 

 كتاب في المضيء المصباح، 3/212السيوطي،  المنثور، الدر، 1/37 :ابن قيم الجوزية، المعاد زاد( 1)
 األنصاري، حديدة بن أحمد بن علي بن محمد، وعجمي عربي من األرض ملوك إلى ورسله األمي النبي

، زهرة وأب ، النبيين خاتم، 2/121 الزرقاني،، اللدنية المواهب على الزرقاني شرح، 4/112
3/1114 . 

 . 3/422 الحلبية: السيرة، 4/122 الخميس: تاريخ، 4/12 المحافل: بهجة، 4/23اليعقوبي،  تاريخ،ال (4)
 .722ص ،الصالحين منهاج ((3
 .3/21ابن قيم الجوزية، ، المعاد زاد ((2
 .2/147ابن حجر، ، الباري فتح ((2
 . 32-32الندوي، ص، المسلمين بانحطاط العالم خسر ماذا ((2
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 :الثاني بحثامل
 بناء احلضاري يف النظم العسكريةال

جاء األمر اإللهي النفسية والبدنية، وقد  ةشاماًل للناحي :إعداد جيش قوي –1

 قد، ف(1)ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک :  بالدفاع عن النفس، قال

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ:  في قوله منضوٍ وهو أباح استخدام ما يلزم، 

يمكن إعداده، من تعليٍم وتدريٍب ، فكّل ما (4)ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
عداد الحصون والقالع   .وتسليح وا 

يوم بيعتهم األخيرة في العقبة عن قدراتهم على القتال  قد أعربوا للرسول و 
ْلق ِة،  وبأسهم في الحرب وقالوا: )ف ب اِيْعن ا ي ا ر ُسول  اهلِل، ف ن ْحُن أ ْهُل اْلُحُروِب، و أ ْهُل اْلح 

ِرْثن اه ا ك ا وقد تمثل اإلعداد في جملة إجراءات كالفروسية، والجري  .(3)ِبًرا ع ْن ك اِبٍر(و 
: )ال س ب ق  ِإال  ِفي قال رسول اهلل ف. (2))العدو(، والرمي، والسباحة، والمبارزة، والترويح

اِفٍر( ، أ ْو ن ْصٍل، أ ْو ح  )أال ِإن  اْلُقو ة  الر ْمُي، أال ِإن  اْلُقو ة   :قال رسول اهلل و . (2)ُخفٍّ
ْمُي( ْمُي، أال ِإن  اْلُقو ة  الر    .(2)الر 

على  وحث  ،(7)إظهار الجالدة ورياضة النفس واالستعداد اهكانت الفائدة منو 
مع الواجبات  اتوافقمإعدادًا  كانف ،(2)تنمية لعضالت الكتف، والجذع واليدلالمبارزة 

                                                 

 .122 اآلية من البقرة: سورة (1)
 .21 اآلية من األنفال: سورة (4)
 . حسن( إسناد وهذا قوي، )حديث محققوه: قال. (12722) رقم ،42/22 أحمد: مسند (3)
  437 ، العاني، صوالتربية الدعوة أساليب (2)
اسناده صحيح، الترمذي، كتاب الجهاد، ، (4272) رقم ،، كتاب الجهاد، باب في السبقداود أبي سنن (2)

 ( وقال هذا حديث حسن. 1711باب الرهان والسبق، )
 . (1217) رقم ،اإلمارة كتاب مسلم:صحيح  (2)
 . 123 ص السمرقندي،، بستان العارفين (7)
 . 132 ص الغرابي، حامد، واإلسالم الطب بين( 2)
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أهدافها في إلى  قد استطاعت قوات المسلمين أن تصلو والمهمات العسكرية واألمنية، 
الوقت المناسب، فتقوم بإحباط نيات العدو العدوانية، قبل أن يكمل العدو استعداداته 

 . (1)التي تساعده على النجاح
فرد، إلى  فثمة مهمات تحتاج في تنفيذها تشكيل ِفَرق المهمات الخاصة: -2

قدر كبير من التخطيط في كل مرحلة من إلى  عدد من األفراد، كما أنها تحتاجأو 
فشل تلك المهمة، وتعرض إلى  مراحلها، فأي إخفاق في التنفيذ، أو التخطيط يقود

األمر بالخيار ليتقدم من يجد في  لذا جعل رسول اهلل  خطر حقيقيإلى  القائمين بها
ذا في عدد من المهام التي نفذت في حياة النبي ، وقد تحقق ه(4)نفسه القدرة واألهلية

 منها اغتيال كعب بن األشرف قال رسول اهلل ، ِف، ف ِإن ُه ق ْد : )م ْن ِلك ْعِب ْبِن األ ْشر 
ُسول ُه(، فقام محمد بن مسلمة، فقال: يا رسول اهلل، أتحب أن أقتله؟ قال:  آذ ى الل ه  و ر 

 . (3))ن ع ْم(
لما للقيادات من أثر مهم في حياة الدولة أو : الحماية الشخصية اتخاذ –3

عرف وقد المجتمع أو الجماعة، لذا وجب حمايتها من محاوالت االعتداء أو االغتيال 
وحمايته، كما أنهم كانوا يكثفون  عدد من الصحابة بمواظبتهم على حراسة الرسول 

  .أثناء المعارك والخطوب حراسته 
 (2)يوم بدر في العريش حرس الرسول  روي أنه  الصديق أبي بكر مثل 

في  ، وأنه حرس النبي (2)شاهرًا سيفه على رأسه لئال يصل إليه أحد من المشركين
                                                 

 . 222 ، صالقائد الرسولمحمود شيت خطاب، ( 1)
 . 27 ، إبراهيم علي، صالمنورة المدينة دولة في االستخبارات( 4)
 . (4327) رقم السالح، رهن باب الرهن، كتاب البخاري:صحيح  (3)
 . 1/422 )عرش( مادة العين:. به يستظل ما كل العريش: (2)
 السيرة، 4/177 :الدياربكري، نفيس أنفس أحوال في الخميس تاريخ، 1/42 القسطالني، ،اللدنية المواهب (2)

 . 4/121 :ُشهبة أبو، والسنة القرآن ضوء على النبوية



 

  
427 

7 

قال: كنت أحرس   ابن األدرع، و (1)ليلة من ليالي الخندق مع عمر رضي اهلل عنهما
النبي 

كان متوشحا سيفه، يحرس رسول اهلل   أبو أيوب األنصاريوكذلك  .(4)
 

 .، وغيرهم كثير (3)
س أجهزة اإلنذار المبكر ووسائل االستطالع يستأل: نشر العنصر االستخباري –4

 مظهرأجهزة المخابرات ف ،(2)المتقدمة، وعلى درجة عالية من االستعداد للعمل الفوري
 التخاذمن مظاهر الحذر واليقظة لمنع العدو من المفاجأة، وكشف نوايا العدو وتحركاته 

  .(2)اإلجراءات الالزمة للمواجهة وتفويت الفرصة على العدو
العيون لتتبع حركة قوافل أهل مكة، والسيما  قبيل معركة بدر أرسل الرسول ف

قافلة لقريش يقودها أبو جهل، فالتقت إلى  أن المسلمين قد تعرضوا قبلها بوقت قصير
  .(2)؛ ولكن لم ينشب بينهما قتالبهم سرية يقودها حمزة 

لمعرفته  ليقوم بمهمة التجسس على األحزاب حذيفة  رسول اهلل قد اختار و 
رسال، و (7)بأن حذيفة شجاع قادر على تنفيذ المهمة  .(2)العيون قبل معركة حنين  ها 

                                                 

 . 2/241 :على المواهب اللدنية الزرقاني، الزرقاني شرح (1)
 . 3/143 اإلصابة:ابن حجر، . السلمي األدرع ابن هو ويقال ذكوان، بن سلمة هو( 4)
 . 7/142: هشام ابن، النبوية السيرة تفسير في األنف الروض، 4/321، ابن هشام: النبوية السيرة( 3)
 . 121 ص، ،محفوظ الدين جمال محمد، اإلسالمية العسكرية واالستراتيجية العقيدة إلى المدخل (2)
 . 121 :، عبد الكريم زيدان،العقيدة إلى المدخل( 2)
 ناحية من البحر سيف إلى المهاجرين من راكباً  ثالثين في حمزة عمه  النبي بعث األبواء غزو بعد( 2)

، الذهبي: النبالء أعالم سير، 4/2 :، ابن سعدالكبرى الطبقات مائة. ثالث في جهل أبا فلقي العيص،
1/332. 

السيرة النبوية، الصالبي، ، (1722) رقم، األحزاب غزوة باب، والسير الجهاد كتاب مسلم:صحيح  (7)
 . 322ص

 (.1772) رقم، حنين غزوة في باب، والسير الجهاد كتاب مسلم:صحيح ( 2)
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يتنصتان أخبار قريش، وعادا فأخبراه  (1)أنًسا ومؤنًسا ابني فضالة وقد أرسل 
وهذا إجراء من أجل إحباط الهجوم، أو إضعاف العدو، أو التهيؤ له بما ، (4)بخبر القوم

 .يناسبه
يقظًا  وكان جانب الحذر والحيطة،  لتفعيل اتخاذ االحتياطات والتدابير: -5

ما يتفادى به إتاحة الفرصة للعدو  ات العسكريةوالتحوطيتخذ من التدابير األمنية حذرًا 
  .(3)قد حسب لكل شيء حسابهل من المسلمين، أو يباغتهم، و لينا

 بيت أبي بكر الصديق في وقت الظهيرة على خالف عادتهإلى  قدومه  مثل
، وأنه سلك طريقًا غير مأهولة، (2)، إذ كان يأتيهم في طرفي النهاراستعدادا للهجرة

وجانب طرق القوافل وانطلق باتجاه الساحل، زيادًة في التحوط، وأخذًا بكل األسباب 
  .(2)، فأخذ بهم طريق السواحل(2)الممكنة

ألن معرفة لغة الخصوم تؤمن من الوقوع في مزالق  تعلم لغة الخصوموأنه أمر ب
من  معرفة نواياهم ويكشف كثيراً إلى  قد تكون خطيرة، كما أن تعلم لغتهم سيؤدي

  .(7)فعالياتهم، ويفسر هذا المقولة المشهورة: )من تعلم لغة قوم أمن مكرهم(
حمل  إلى أشار كما، (2) أن يتعلم كتاب اليهود  زيد بن ثابت النبي فأمر 
 ڳ ڳ: المسلمين بأخذ حذرهم من عدوهم، فقال أمر اهلل فقد  السالح حذرًا:

                                                 

 صحبة. وألبيهما، الظفري األنصاري ظفر بن الهتيم بن حرام بن عدي بن فضالة بن ومؤنس أنس هما (1)
 . 1/472 :، ابن حجراإلصابة، 1/114 :ابن عبد البر االستيعاب أنس. استشهد وفيها، أحد شهدا

 .4/127 :ُشهبة أبو، ة النبوية على ضوء القرآن والسنةالسير ، 4/37، ابن سعد: الكبرى الطبقات (4)
  .24ص، العاني: والتربية الدعوة أساليب (3)
 (.3222) رقم، المدينة إلى وأصحابه النبي هجرة باب، المناقب كتاب ،البخاريصحيح  (2)
  .72 صالعاني، ، والتربية الدعوة أساليب (2)
 .(3222) رقم، المدينة إلى وأصحابه النبي هجرة باب، المناقب كتاب ،لبخاريصحيح ا (2)
 .72 ص الدين، سراج اهلل عبد، مائله الحميدة وخصائله المجيدةش اهلل، رسول محمد سيدنا (7)
 . (7122)مة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد ترج باب األحكام، كتاب البخاري،صحيح  (2)
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األمر بأخذ ، )فانتظمت هذه اآلية (1)ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
السالح لقتال العدو على حال افتراق العصب أو اجتماعها بما هو أولى في التدبير. 

 كماأكثر من بديل لقادة السرايا والجيوش،   وضعف توفير البدائلوكذلك ، (4)والنفور(
ْيٌد زيد بن حارثة، فقال رسول اهلل  هافي ر في غزوة مؤتة، أم   ْعف ٌر، : )ِإْن ُقِتل  ز  ف ج 

ة   و اح  ْعف ٌر ف ع ْبُد الل ِه ْبُن ر  ْن ُقِتل  ج   .(3)(و اِ 
بلد، وأسلحتها، الخفاء المعلومات الخاصة بقوات إل: السرية والكتمان -6

مة أم غير وتنظيمها، وتجهيزها، وقيادتها، وحركتها، وعدم إفشاء األسرار سواء أكانت مه
اْست ِعيُنوا : ) ، قال(2)أكان عدوًا أم صديقاً  ، ألي إنسان سواءمهمة، صغيرة أم كبيرة

و اِئِجُكْم ِباْلِكْتم اِن؛ ف ِإن  ُكل  ِذي ِنْعم ٍة م ْحُسودٌ  اِح ح  ل ى ِإْنج  )أي: كونوا لها كاتمين  ،(2)(ع 
باألجراس أن تقطع من يوم بدر  أمر و ، (2)عن الناس، واستعينوا باهلل على الظفر بها(

هذا  لقد ابتكر ، (2)قلم ا يريد غزوة يغزوها إال ور ى بغيرها كان ف ،(7)أعناق اإلبل
عداء من الحصول على المعلومات التي تفيدهم عن تحركات األاألسلوب لحرمان 
 .(2)كان من العوامل التي ساعدت على انتصار المسلمينفالمسلمين وأهدافهم، 

                                                 

 . 71 اآلية النساء: سورة (1)
 . 3/121 :الجصاص القرآن أحكام (4)
 . (2113) رقم ، غزوة مؤتة من أرض الشأم باب المغازي، كتاب البخاري:صحيح  (3)
 . 11 ص خطاب، شيت محمود، الكتمان في دروس (2)
 الفوائد، 2/122ضعيف، مجمع الزوائد، الهيثمي،  ،4/424 ،الطبراني ، الداني الرْوض الصغير اْلمْعجم (2)

 . 421الشوكاني، ص ، المجموعة
 . 1/223 :المناوي القدير فيض (2)
 الزوائد: مجمع. الصحيح( رجال ورجاله أحمد )رواه الهيثمي: قال (42122) رقم ،24/22 :أْحمد مسند( 7)

2/412. 
 . (4727) رقم والسير، الجهاد كتاب خاري،صحيح الب (2)
 . 121 ص أحمد، محمد علي إبراهيم، المنورة المدينة دولة في االستخبارات (2)
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كان جهاز أمن الدولة على حذر تام من فقد حماية المدن:  على العمل –7
اجتماع إلى  في اتخاذ اإلجراءات الدفاعية الالزمة، ودعا شرع الرسول  فقد، األعداء

عاجل حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين واألنصار، بحث فيه معهم هذا 
حفر الخندق فاستقر الرأي على ، (1)الموقف الخطير الناجم عن مساعي اليهود الخبيثة

 بمشورة من الصحابي الجليل سلمان

(4).  

وقد شارك  ،(3) فهذا اإلجراء الدفاعي كان لحماية المدينة من غزو األحزاب
 أرسلكذلك و ، (2)على الحفر وكان يشجع الصحابة ، في حفر الخندق النبي 

 ،(2)وتأمين ريفهافي تأمين المدينة فقد نجحت ما حول المدينة إلى  السرايا رسول اهلل 
األعداء في داخل  خافةوالحكمة من هذه السرايا والمفارز توفير األمن والحماية، إ

المدنية، كالمنافقين واليهود، وكذلك في الخارج حيث يرون المسلمين في سهر دائم، 
  .(2)ويقظة مستمرة

بمسير المسلمون  طر، عندما علمالحراسة عند المحن واقتراب الخوكتشديد 
ها، خوفًا المشركين قبيل غزوة أحد، فقامت )على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرس

                                                 

 . 122 ص ،باشميل حمدأمحمد ، غزوة األحزاب( 1)
 . 4/211ابن االثير،  الغابة، أسد( 4)
 . 224ص الرسول، غزوات في العسكرية العبقرية( 3)
  (.4221) رقم األحزاب، وهي الخندق غزوة باب المغازي، كتاب البخاري:صحيح ( 2)
 النبوية والبعوث السرايا، 321 ص الشريف، إبراهيم أحمد،  الرسول وعهد الجاهلية في والمدينة مكة (2)

 العمري، بريك، الشمالية النبوية والبعوث والسرايا مؤتة غزوة ، 41 العمري، بريك ،ومكة المدينة حول
 . 12 ص

 . 22 العاني، ،والتربية الدعوة أساليب (2)



 

  
421 

7 

وقامت دوريات من المسلمين الكتشاف تحركات العدو تتجول  من أن يؤخذوا على غرة
  .(1)حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون لإلغارة على المسلمين(

من المدينة ولو كان  إذا خرج تعين من ينوب عنه على  كما حرص النبي 
يعين من ينوب عنه من أصحابه مدة غيابه، يدير شؤون الدولة، ويرعى  ،يباً خروجه ق

، (4)ابن أم مكتوٍم على المدينة مرتين استخلف فقد أحوال الناس، ويقيم لهم الصالة 
على المدينة،  الذين استخلفهم رسول اهلل  حتى بلغ ،(3)وقد استخلف سباع بن عرفطة

، وعلي ( صحابًيا، منهم عثمان 14) زهاء
(2) . 

يباشر  كان النبي فقد لحصول على المعلومات، ل: استعمال االستجواب -8
فقد تطالعه أخبار قريش قبل معركة بدر، جمع المعلومات بنفسه أحيانًا، من ذلك اس

عن قريش وعن ، فسأله يقال الشيخ سفيان الضمري على شيخ من العرب وقف 
مو ه على الشيخ بسؤاله عن قريش وعن  إن النبي ف، (2)محمد وأصحابه وما بلغه عنهم

محمد وظهر كأنه طرف ثالث، فضمن حيادية المعلومات كما قطع الطريق على الشيخ 
سرعة وفي  ،(2)في حال كونه عينًا لقريش، وأخفى شخصيته الحقيقية موريًا أنه من ماء

حصوله على المعلومات لئال يمكن الشيخ من كشف أمره أو معرفة انصرافه بعد 
  .(7)أوصافه

                                                 

 . 442 ص المباركفوري،، المختوم الرحيق( 1)
 يعلى: أبي مسند (،4231) رقم كتاب الخراج واالمارة والفيء، باب في الضرير يولى، داود: أبي سنن (4)

الُ  " الهيثمي: قال. (3132) رقم ،2/232 ِرج  الُ  ي ْعل ى أ ِبي و  ِحيحِ  ِرج   .4/22 الزوائد: مجمع " الص 
 . صحيح الحاكم: قال (2337) رقم ،3/32 المستدرك: (،2224) رقم ،12/442 أحمد: مسند (3)
 . 1/7المغازي، الواقدي:  (2)
 . 22 ص، تيمية ابن، األخبار منتقى، 4/47الرسل، الطبري:  تاريخ( 2)
 . 22 السعودية:، الخامس العدد، الثانية السنة، الوطني الحرس مجلة (2)
 . 141 ص، إبراهيم علي، في المدينة االستخبارات (7)
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له: )ك ِم   بدر، فقالبئر  عندما حجزوا رجال قرب، ق األسرىاستنط وكذلك
ُرون  ِمن   :النبي سأله اْلق ْوُم؟( قال: هم واهلل كثير عددهم، شديد بأسهم ثم  )ك ْم ي ْنح 
ُزوٍر ِلِمائ ٍة اْلُجُزِر؟( فقال: عشرا كل يوم، فقال رسول اهلل  : )اْلق ْوُم أ ْلٌف، ُكلُّ ج 

ت ِبع ه ا...( و 
يا رسول : لما أتوا بعين من هوازن فقالوا الجواسيس ق استنط، وكذلك (1)

 .(4) اهلل، رأيناه حين طلعنا عليه وهو على راحلته
إلحراز ، لقد كان االمتثال بالنسبة للجنود في غاية التطبيق: الجيشتوصية  –9

بالسمع والطاعة  النبي  ب  قد رغ  ف، الضبط واالنضباط )السمع والطاعة( النصر ومنها
: م ْن ر أ ى ِمْن أ ِميِرِه ش ْيًئا ف ك ِره ُه ق ال  الن ِبيُّ ، دينتالالعبادة و وعده من ، لألمراء
اِهِلي ًة(، ف ْلي ْصِبْر  م اع ة  ِشْبًرا ف ي ُموُت ِإال  م ات  ِميت ًة ج  ٌد ُيف اِرُق اْلج  ك ان  و  ،(3)ف ِإن ُه ل ْيس  أ ح 

ُسوُل الل ِه  اُه ِفى ر  ْيٍش أ ْو س ِري ٍة أ ْوص  ل ى ج  م ْن م ع ُه  ِإذ ا أ م ر  أ ِميًرا ع  ِتِه ِبت ْقو ى الل ِه و  اص  خ 
ْيًرا ثُم  ق ال   اْغُزوا ِباْسِم الل ِه ِفى س ِبيِل الل ِه ال  ت ُغلُّوا و ال  ت ْغِدُروا و ال  ت ْمُثُلوا »ِمن  اْلُمْسِلِمين  خ 

ِليًدا  .)2)(«...و ال  ت ْقُتُلوا و 
 
 
 

  

                                                 

 رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: (222) رقم، 4/422 أحمد: مسند (1)
 .ثقة وهو السنن، أصحاب رجال فمن مضرب، بن حارثة غير   الشيخين

 . 4/212المغازي: الواقدي،  (4)
 .(7123ية )معص تكن لم ما لإلمام والطاعة السمع باب، األحكام كتاب البخاريصحيح  ((3
 (.1731) البعوث على األمراء اإلمام تأمير، والسير الجهاد كتاب مسلمصحيح  ((2
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 :الثالث بحثملا
 اء احلضاري يف النظم االجتماعيةالبن

ث ُل اْلُمْؤِمِنين  قال ، التآخي والتآلفويتحقق ذلك ب: التحصين الداخلي -1 : )م 
س ِد ِإذ ا اْشت ك ى ِمْنُه ُعْضٌو ت د اع ى ل ُه س اِئُر  ث ُل اْلج  ت ع اُطِفِهْم م  ت ر اُحِمِهْم، و  ِفي ت و ادِِّهْم، و 

س ِد ِبالس ه ِر  و اْلُحم ى(اْلج 
هذا إلى  فإن كل من يحمل هذا الدين يكون أهاًل لالنتماء ،(1)

المجتمع، ويصبح عضوًا فيه، ويساهم في بقائه وتحقيق أغراضه والتمتع بمزاياه وتحمل 
  .(4)تبعاته مهما كان جنسه أو نوعه أو لونه أو لغته أو إقليمه أو حرفته

م ْن ق ط ع ه ا ق ط ْعُتُه(: )الر ِحُم ِشْجن ٌة، ف م ْن و ص  وقال  ْلُتُه، و  ل ه ا و ص 
 : قالو ، (3)

ې ې ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ(2)رسول اهلل آخى  ، وقد 
وألهمية بناء الصف الداخلي المتين لذا ، (2)بين أبي عبيدة بن الجراح، وبين أبي طلحة

 يصعب على العدو اقتحامه وفي هذه األحاديث تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على
وفيه جواز ، والتعاضد في غير إثم وال مكروه، والمالطفة، وحثهم على التراحم، بعض
أي دعا  –وقوله تداعى له سائر الجسد–لتقريب المعاني ، وضرب األمثال، التشبيه

ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قريب ، المشاركة في ذلكإلى  بعضه بعضا
 .(2)من التساقط
فعبادة اهلل سبحانه وتعالى وحده امر متفق عليه بين االديان  حرية االعتقاد: –2

نزل شريعة اال وأساسها عبادته وحده سبحانه أإذ لم يبعث اهلل رسوال وال ، يةالسماو 
                                                 

 . (4222) رقم ،وتعاضدهم وتعاطفهم المؤمنين تراحم باب ،واآلداب والصلة البر كتاب مسلم:صحيح  (1)
 . 112، عبد الكريم زيدان، الدعوة أصول (4)
  (.2223) رقم، اهلل وصله وصل من باب األدب، كتاب البخاري:صحيح  (3)
 . 11 اآلية الحجرات: سورة (2)
  (.4242) رقم ، أصحابه بين  النبي مؤاخاة باب ، الصحابة فضائل كتاب مسلم:صحيح  (2)

 . 12/322النووي، ، الحجاج بن مسلم شرح المنهاج ((2
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ن ال يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون اهلل تعالى. قال ا  و ، وسنامها التوحيد، وتعالى
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ :تعالى

  .(1)ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چچ 
وحتى  سالم منذ مبعث الرسول الكريم ن التعايش السلمي الذي نشده اإلإ

نجازات البشرية إسالمي أاّل نلغي فمن الخلق اإل، يومنا الحاضر قام على معرفة اآلخر
لهية في الخلق فتلك هي السنة اإل، والنظر في التنوع في الثقافات، على مر العصور

  .(4)نجاز جزئياته ومصادرهمن خالل التفكير واالجتهاد لمعرفة مراحل ذلك اإل
كراه المنفي هنا هو واإل ،(3)مب خب حب جب يئ ىئمئ حئ جئ ی: وقوله تعالى
، مما جعل أمم عديدة اإلسالمفي وبسبب الفتوحات دخلت  ،(2)في المعتقد والدين

سالم في المتسامح ظاهر إل، وموقف ا(2)في مراحل متعددة همالمسلمين يتعاملون مع
ې ى ى ائ ېۉ ې ې: فقوله تعالى

(2).  
اتباع اللين والرفق والحوار الهادئ والمجادلة بالحسنى من خالل إلى  كما دعا

، (7)سالمإلخرى بالدخول في اوالديانات األ هل الكتابأقناع استخدام العقل والمنطق إل

                                                 

 . 22 اآلية، عمران آل سورة (1)
 . 27 ص، اإلسالم دولة في المسلمين غير معاملة، سليمان ابراهيم (4)
 .422 اآلية، البقرة سورة (3)
 . 1/22 عطية ابن، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر (2)
 . 172 ص، عبود شلتاغ، اإلسالمية الثقافة (2)
 . 13 آية، المائدة سورة (2)
 . 41 ص،، الكريم عبد نريمان، اإلسالمية الدولة في المسلمين غير معاملة (7)
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ٺ ٺ  ٺڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٻ: بقوله تعالى

  .(1)ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ
و اخذ منه شيئًا أو كلفه فوق طاقته أمن ظلم معاهدًا او انتقصه : )وقال 

 .(4)(نا حجيجه يوم القيامةأطيب نفس ف بغير
عزه وقد جاء اإلسالم فأكد هذه الكرامة أفاإلنسان الذي كرمه اهلل و : المواطنة –3

هل أايش بين المسلمين وبين غيرهم من التعن ا  ، و (3)له آلدميته قبل أي اعتبار آخر
ومن الرغبة في التعاون لخير  ،ن ينطلق من الثقة واالحترام المتبادلينأينبغي ، دياناأل
 نسان من قريبوفيما يمس حياة اإل، في المجاالت ذات االهتمام المشترك، نسانيةاإل

 گ گ ڳ ک گ گ ک ک: لقوله تعالى نسانإلوالعمل على تطبيق حقوق ا

فكل ما يحقق  (2) ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
حتى لو كان ذلك من غير مصادر ، سعادة اإلنسان هو أمر أساسي في اإلسالم

بأنه ال يمانع بأية صيغة تحالفية تحقق  والدليل على ذلك إعالن الرسول ، اإلسالم
 .(2)ذلك حتى لو كان مصدرها مجتمع وأعراف ما قبل اإلسالم

)كّلكم راع، وكّلكم مسئول عن رعّيته: اإلمام راع : قال  المسؤولية: –4
ومسئول عن رعّيته، والّرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعّيته، والمرأة راعية في بيت 

                                                 

 . 22 اآلية، العنكبوت سورة (1)
 اسنادهقال الزركشي: ، ( 3124 ) رقم، الذمة أهل تعشير في باب واإلمارة، الخراج ، كتابداودأبو  سنن (4)

اب ة ابناء من يسم لم من جهاله يضّرهُ  و ال   ِبهِ  ب ْأس ال   ح   األحاديث في التذكرة. كثير عدد ف ِإن ُهم الص 
  33 ص:الزركشي، ، المشتهرة

 . 32 صسعد الحمراني، أ، اآلخر اإلسالم (3)
 .71 اآلية، اإلسراء سورة (2)
 .121 ص هشام، ابن، النبوية السيرة (2)
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زوجها ومسئولة عن رعّيتها، والخادم راع في مال سّيده ومسئول عن رعّيته، والّرجل راع 
  .(1)سئول عن رعّيته(في مال أبيه وهو مسئول عن رعّيته. وكّلكم راع وم

: )ما من عبد يسترعيه اهلل رعّية، يموت يوم يموت وهو غاّش لرعّيته وقال 
، وقد أكد  القرآن الكريم في مواطن عدة على يقظة الّضمير (4)إاّل حّرم اهلل عليه الجّنة(

 بالمواثيق والعهود التي قطعوهوكذلك تذكيرهم الذي ُيعدُّ المصدر الرئيس للمسؤولية، 
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گعلى أنفسهم، يقول تعالى: 

  .(3)ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ںڱ ڱ
نما يأمرهم بالوعد اإللهّي الشامل كما في قوله وال  يكتفي بتذكير الّناس فقط، وا 

، حتى أن  األقوال واأللفاظ (2)ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ: تعالى

  .(2)(2)ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ: مدونة، قال تعالى
)ال تزول قدما عبد حّتى يسأل عن عمره فيم أفناه. وعن شبابه فيم : وقال 

، فال يستقيم (7)أباله. وعن علمه فيم عمل فيه. وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟(

                                                 

 . (4212) برقم بإذنه، اال يعمل وال سيده، مال في راع العبد باب، االستقراض كتاب البخاري،صحيح  (1)
 . (7121) برقم ،2/22 ينصح، فلم رعية استرعي من باب األحكام، كتاب البخاري،صحيح  (4)
 .7سورة المائدة، اآلية  (3)
 .23-24سورة الحجر، اآليتان  (2)
 .12سورة ق، اآلية  (2)
، 132 ص دراز، محمد، القرآن في األخالق دستور، 12/422 القرطبي،، الجامع ألحكام القرآن (2)

 .422 صعثمان،  سيد أحمد، المسلمة والشخصية االجتماعية وليةؤ المس
ِديثٌ  ه ذ ا: وقال (،4212) برقم ،الرقائق والورع، باب في القيامةو  القيامة صفة أبواب الترمذي،سنن  (7)  ح 

ِديثِ  ِمنْ  ن ْعِرُفهُ  ال   غ ِريبٌ   .م ْسُعودٍ  اْبنِ  ح 
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إاّل إذا قام كّل فرد بمسئولّياته، وأخلص المعاونة لصاحبه على البر وأعمال  المجتمع
 .(1)الخير واالبتعاد عن الفساد والشر

والتشجير بنظافة البدن والمكان العام والخاص كاالهتمام  :حماية البيئة –5
ِدُكْم ي ْغت ِسُل ِفيِه قال ، وأثرها في خلق بيئة سليمةوغيرها  : )أ ر أ ْيُتْم ل ْو أ ن  ن ه ًرا ِبب اِب أ ح 

ِنِه ؟ ق اُلوا ْمًسا م ا ت ُقوُل ذ ِلك  ُيْبِقي ِمْن د ر  ِنِه ش ْيًئا ق ال  ف ذ ِلك  ِمْثُل : ُكل  ي ْوٍم خ  ال  ُيْبِقي ِمْن د ر 
ط اي ا( ْمِس ي ْمُحو الل ُه ِبه ا اْلخ  ل و اِت اْلخ    .(4)الص 

: )ِإذ ا ِاْست ْيق ظ  وقال ، (3): )ال يبولن أحدكم في الماء ثم يتوضأ منه(قال و 
ُدُكْم ِمْن ن ْوِمِه ف ال  ي ْغِمُس ي د ُه ِفي  ثًا ف ِإن ُه ال  ي ْدِري أ ْين  ب ات ْت أ ح  ت ى ي ْغِسل ه ا ث ال  ن اِء ح  ا إْلِ

: )ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو قال رسول اهلل  .(2)ي د ُه(
  .(2)إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة(

الصدقات ما فضله، ومن إباحة الزرع من جهة االمتنان به و والحديث يدل على 
ال ينفقها اإلنسان المسلم بيده وتكتب له صدقة، بل قد ال يعرف بها إال يوم القيامة وهي 
أكل اإلنسان أو الدواب األخرى من زرعه فيكتب اهلل عز وجل له بذلك صدقة وهو ال 

  .(2)يدري

                                                 

، 4/14، ابن كثير: العظيم القرآن تفسير، 1/213: ، الزمخشريالتنزيل غوامض حقائق عن الكشاف( 1)
 . 1/412 :السعدي، المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير

 المساجد كتاب مسلم (،71): كفارة الخمس الصلوات باب، الصالة مواقيت كتاب: البخاريصحيح  ((4
 (.227) الدرجات به وترفع الخطايا به تمحى الصالة إلى المشي باب، الصالة ومواضع

 .1224 رقم: منه والوضوء المذيء غسل باب، الزكاة كتاب، البخاريصحيح  (3)
ئِ  غ ْمسِ  ك ر اه ةِ  ب ابُ كتاب الطهارة، : مسلمصحيح  (2) ْيِرهِ  اْلُمت و ضِّ اس ِته ا ِفي اْلم ْشُكوك   ي د هُ  و غ  ن اءِ  ِفي ن ج   اإْلِ

ْسِله ا ق ْبل   ثًا غ   (.472) ث ال 
 .4122والغرس إذا أكل منه برقم:  الزرع فضل باب البخاري،صحيح  (2)
 . 2/3 ،فتح الباري، ابن حجر  (2)
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على أن إتمام الغرس حتى عند قيام الساعة فإن فيه أجرًا، قال  كما أكد النبي 
 : إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها(

  .(1)فليفعل(
ومن هنا يتبين أهمية الحفاظ على البيئة. ِإذ أ ن انتشار القمامة والنجاسات في 

ن يقلل من حب الناس لهذه البيئة ولهذا الوطن بينما االعتناء أاألماكن العامة من شأنه 
 به ونظافته مما يزيد عالقة المواطن به وحبه له . ومزيدا من االهتمام نهى الرسول 

ن يتخذ الناس كل األماكن للقمامة و للنجاسات والسيما التي يمر الناس عليها أو أ
، ات ُقوا الل ع ان ْينِ )  ه األعمال ق ال  امته من هذ يستريحون في ظلها فقد حذر النبي 

م ا الل ع ان اِن ي ا ر ُسول  الل ِه ق ال   ل ى فِ : ق اُلوا و   .(4)ِظلِِّهْم( يط ِريِق الن اِس أ ْو فِ  يال ِذى ي ت خ 
ديان المسلمون يحفظون حرمة األ فقد ظل عدم التعدي على اآلخرين: –6

هل الكتاب: )لهم ما أفي التعامل مع  مر به النبي أوخاصة ما ، (3)ويرعون حق الذمة
 من قتل نفسًا الّ إ): قال عن النبي  ، فقد ورد(2)للمسلمين وعليهم ما على المسلمين(

، بذمة اهلل فال يرح رائحة الجنة «أي نقض»معاهدًا له ذمة اهلل وذمة رسوله فقد اخفر 
تى برجل من أ كما روي ان عليًا و ، (2)وان ريحها يوجد من مسيرة سبعين خريفًا(

ني إ: خوه فقالأفجاء ، مر بقتلهأهل الذمة فقامت عليه البينة فأالمسلمين قتل رجاًل من 

                                                 

  مسلم. شرط على صحيح إسناده األرنؤوط: شعيب الشيخ قال ،13112 ورقمه: ،3/121 أحمد، مسند (1)
 . (422) والظالل الطرق في التخلي عن النهي باب، الطهارة كتاب مسلمصحيح  ((4
 لنا ما لهم: المعروفة الذهبية بالقاعدة الذمة اهل يعامل سالمإلا، 7/111 :، الكاساني، الصنائع بدائع (3)

 :، عبدة محمد، سالمإلالمسلمون وا، م 1221خبار/أل/صحيفة ا،طنطاوي سيد محمدعلينا  ما وعليهم
 . 232 ص، محمد بدر، واالجتماعية القانونية النظم تاريخ، 27 ص، النور عبد فخري مذكرات، 124

ِديثٌ  ه ذ اوقال:  (2212) رقم، كتاب المناقب، الترمذيسنن  (2) س نٌ  ح  ِحيحٌ  ح   . ص 
ِديثٌ وقال:  (1213كتاب الديات، باب من قتل نفسا معاهدة برقم )، الترمذيسنن  (2) س نٌ  ح  ِحيحٌ  ح   .ص 
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خي وعوضوا أّي ولكن قتله ال يرد عل، ال: قال، لعلهم هددوك وفرقوك: فقال، قد عفوت
 . (1)كديتنافدمه كدمنا وديته  من كانت له ذمتنا، علمأني إ: قال، لي ورضيت

)من وقاه اهلل : قال: قال رسول اهلل  عن أبي هريرة  عداد التربوي:اإل –7
  .(4)شّر ما بين لحييه، وشّر ما بين رجليه دخل الجّنة(

رضي اهلل عنهما قاال: أتينا على رجل من أهل  عن أبي قتادة وأبي الّدهماء
شيئا؟ قال: نعم. سمعته يقول: )إّنك لن تدع  البادية فقلنا: هل سمعت من رسول اهلل 

 ، وعن عبادة بن الّصامت (3)شيئا هلل عّز وجّل إاّل أبدلك اهلل به ما هو خير لك منه(
: )اضمنوا لي ستّا من أنفسكم أضمن لكم الجّنة: أصدقوا إذا أّنه قال: قال رسول اهلل 

وا فروجكم، وغّضوا أبصاركم، وكّفوا حّدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأّدوا إذا ائتمنتم، واحفظ
  .(2)أيديكم(

: )ثالثة ال ترى أعينهم أّنه قال: قال رسول اهلل  وعن معاوية بن حيدة 
الّنار: عين حرست في سبيل اهلل، وعين بكت من خشية اهلل، وعين كّفت عن محارم 

 .(2)«(اهلل
إلى  رجلٌ  جاء)قال:  عن أبي هريرة ف: التأكيد على التماسك األسري –8
، فقال: يا رسول اهلل! من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك قال، ثم رسول اهلل 

                                                 

غير المسلمين ، 21ص، المصرية األوقاف وزارة، الحوفي محمد حمدأ، اإلسالم سماحة: سالمإلهذا هو ا (1)
 .13، م1222، 4ط، سالميإلفي المجتمع ا

 غريب. حسن حديث هذا وقال: (4212) برقم، اللسان حفظ في جاء ما باب الزهد، أبواب الترمذي،سنن  (4)
 الزوائد مجمع. الصحيح رجال ورجاله بأسانيد أحمد كله رواه الهيثمي: قال (،41732) برقمحمد، أ مسند( 3)

11/422. 
 . لغيره حسن شعيب: الشيخ قال ،2/343 (44727) برقم ،37/212، أحمد، مسند (2)
 إن بإسناده بأس وال الطبراني رواه الدمياطي: قال (،1113) برقم ،12/212 ،، الطبرانيالكبير المعجم (2)

 (.1227) الرابح المتجر اهلل. شاء
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. عن أبي (1)من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك(
: م ْن ي ا  قال: قال رسول اهلل  هريرة  )ر ِغم  أ ْنُف، ثُم  ر ِغم  أ ْنُف، ثُم  ر ِغم  أ ْنُف، ِقيل 

ن ة ( د ُهم ا أ ْو ِكل ْيِهم ا، ف ل ْم ي ْدُخِل اْلج  ْيِه ِعْند  اْلِكب ِر، أ ح  : م ْن أ ْدر ك  أ ب و  ر ُسول  الل ِه؟ ق ال 
(4).  

ببهما بمنزلة ما هو فالحديث جعل دخول الجنة رهين برضا األبوين، وما هو بس
بفعلهما، ومسبب عنهما، وتعظيمهما مستلزم لتعظيم اهلل، ولذلك قرن تعالى اإلحسان 
إليهما وبرهما بتوحيده وعبادته، فمن لم يغتنم اإلحسان إليهما السيما حال كبرهما، 

  .(3)فجدير بأن يهان ويحقر شأنه
العالقة بين الزوجين، هذه العالقة القائمة على احترام المتبادل، وعلى وكذلك 

: أن رسول اهلل عن أبي هريرة معرفة كل طرف حقوقه وواجباته، من ذلك ما صح 
   ْوُجه ا ش اِهٌد ِإال  ِبِإْذِنِه، و ال ت ْأذ ن  ِفي ب ْيِتِه ِإال ِبِإْذِنِه، قال: )ال ي ِحلُّ ِلْلم ْرأ ِة أ ْن ت ُصوم  و ز 

ْيِر أ ْمِرِه، ف ِإن ُه ُيؤ د ى ِإل ْيِه ش ْطُرُه( ا أ ْنف ق ْت ِمْن ن ف ق ٍة ع ْن غ  م  و 
(2). 

نهى عن بغض المرأة؛ ألنه إن وجد الرجل فيها خلقًا يكره وجد فيها خلقًا   وأنه
أو نحو مرضيًا بأن تكون شرسة الخلق؛ لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، 

: )ال  ي ْفر كْ ، قال: قال (2)ذلك
، أ ْو  (2) ر  ُمْؤِمٌن ُمْؤِمن ًة ؛ ِإْن ك ِره  ِمْنه ا ُخُلًقا ر ِضى  ِمْنه ا آخ 

ْير ُه( : غ  ق ال 
(7).  
حق األوالد، الركن الثالث في األسرة بعد الوالدين، ومن إلى  نتقلثم ي

                                                 

قُّ  م نْ  ب اب األدب، كتاب البخاري:صحيح  (1) ْحب ةِ  ِبُحْسنِ  الن اسِ  أ ح   . (2242) رقم ، ،الصُّ
 . (4221) رقم ،مسلم: كتاب البر والصلة اآلدابصحيح  (4)
 . 12/112: ، النوويمسلم صحيح شرح (3)
 . (2222) رقم تطوعا، زوجها بإذن المرأة صوم باب النكاح، كتاب البخاري:صحيح  (2)
 . 11/22، النووي، شرح صحيح مسلم (2)
 . 11/273 )فرك( مادة، ابن منظور،: العرب لسانابن منظور،  .يبغض :ي فرك (2)
 . (1222) رقم ،ءتاب النكاح، باب الوصية بالنساك مسلم:صحيح  (7)
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، ُمُروا : )األحاديث الواردة في هذا الشأن قوله  أ ْوال د ُكْم ِبالص ال ِة و ُهْم أ ْبن اُء س ْبِع ِسِنين 
اِجِع( ُقوا ب ْين ُهْم ِفي اْلم ض  ف رِّ ، و  ل ْيه ا و ُهْم أ ْبن اُء ع ْشِر ِسِنين  و اْضِرُبوُهْم ع 
(1). 

بعاد الضرر عنهكما رعى  يصال الخير إليه، وا   ،(4)حق الجار، وأمر بحفظه وا 
اُرُه ب و اِئق ُه(: )ال  ي ْدُخُل قال  ن ة  م ْن ال  ي ْأم ُن ج  اْلج 

(3). 
فقد أكد الشرع واإلسالم راعى أدق التفاصيل التي تحقق األمن في المجتمع، 

ن كانوا أغرابًا،  قال البراء بن عازب رضي اهلل منها إشاعة التحية والسالم بين الناس وا 
بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة،  عنهما: )أمرنا النبي 

جابة الداعي...(  فشاء السالم، وا  برار القسم، ونصر المظلوم، وا  وتشميت العاطس، وا 
 .(2)الحديث

ق ال ه ا  ،)ه ل ك  اْلُمت ن طُِّعون  : ويتحصل ذلك بعدم الغلو فق ال  صيانة الفكر:  –9
ثًا( ُسوُل الل ِه و ، (2)ث ال  )ي ا أ يُّه ا الن اُس ِإي اُكْم و اْلُغُلو  ِفي الدِّيِن، ف ِإن ُه أ ْهل ك  م ْن ك ان  : ق ال  ر 

 .(2)ق ْبل ُكُم اْلُغُلوُّ ِفي الدِّيِن(
يجب التحذير من المتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم ف
دِّ مذموم،الت ْشِديُد و ، (7)وأفعالهم او ز ُة اْلح  ُمج  وعدم اْلب ْحُث ع ْن ب و اِطِن اأْل ْشي اِء و اْلك ْشِف  و 

ع ْن ِعل ِله ا مما ال حاجة فيه
(2). 

                                                 

 عيسى: أبو قال (217) رقمأبواب الصالة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصالة  الترمذي،سنن  (1)
 العلم. أهل بعض عند العمل وعليه حسن، حديث

 . 11/222 الباري: فتح ابن حجر،، 2/22، ابن بطال: شرح صحيح البخاري (4)
 . (2271) رقم ،باب إثم من ال يأمن جاره بوائقه األدب، كتاب البخاري:صحيح  (3)
 . (2221) رقم الس ال ِم، ِإْفش اءِ  ب ابُ  السالم، بدء كتاب البخاري:صحيح  (2)
 . (4271) برقمالمتنطعون، اب العلم، باب هلك كت، مسلمصحيح  (2)
، والحاكم في المستدرك، (3142) برقم ،سك، باب قدر الحصى في الرميالمنا كتاب، ماجه ابن سنن (2)

 . الشيخين شرط على صحيح وقال: (1/237)
 . 12/441النووي: ، مسلم على النووي شرح (7)
  .(4/423السندي: ، ماجه ابن سنن على السندي حاشية (2)
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ِفي ، (1))إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما(: قال كما نهى عن التكفير  و 
ُتُه أِل ِخيهِ التكفير فال ينبغي لمسلم أن ُيكفر المسلم الحديث تحريم دعوى   (4)ألنه ن ِقيص 

د ر  منه ذ ِلك   وفيه الز ْجِر و الت ْغِليِظ ِإذ ا ص 
فمن طبيعة اإلسرار بالنصح: ، وأن يكون (3)

  .(2)اإلنسان كراهية أن يعاب بخطأ أمام اآلخرين
عالن باإلنكار على المعين إلليه وترك التشهير واإر النصيحة فينبغي أن يسي

)ال يستر عبٌد : قوله ل، (2)مر ال يتطلب ذلك، ليتحقق القبولاأل أمام الناس إن كان
مداراة ورفق في األمر إلى  فالناس يحتاجون، (2)عبدًا في الدنيا إال ستره اهلل يوم القيامة(

عالمه ، بالمعروف بال غلظة إال رجل مباينًا معلنًا بالفسق والردى فيجب عليك نهيه وا 
 .(7)فهذا ال حرمة له، ليس لفاسق حرمة: نه يقالأل

((: ق ال  : حسن اختيار الصحبةوشدد على  الم ْرُء م ع  م ْن أ ح ب 
إن  اإلنسان  ،(2)

مناسبه فليحرص الشاب على اختيار إلى  منجذب بطبعه ش اء  أم أ بى وكل أ مر يصبو
إخوانه وخاصته ودوام محبته لهم فللصحبة ف ْضل فهي تعين على ممارسة أعمال الخير 

 .(2)وفيها التناصح والتذكير حصول األجر مع االلتقاء به في اآلخرة
  

                                                 

الِ  ب ي انِ  ب ابُ  اإليمان كتاب مسلمصحيح ( 1)  (.21) رقم، 1/72ك اِفرُ  ي ا اْلُمْسِلِم: أِل ِخيهِ  ق ال   م نْ  ِإيم انِ  ح 
 . 4/21، النووي مسلم على النووي شرح( 4)
 . 11/212، ابن حجر ( فتح الباري3)
 . 112صالباللي: ، المنكر إنكار في الدعوة فقه( 2)
  4/42النززي: ، مسلم صحيح (2)
في الدنيا، رقم الحديث:  عيبه تعالى اهلل ستر من بشارة: باب، واآلداب والصلة البر كتاب، مسلمصحيح  (2)

2224. 
 .32صلخالل: ا، المنكر عن والنهي بالمعروف األمر (7)
 . (2122) برقم ،دب باب عالمة حب اهلل عزو جلاأل كتاب، البخاريصحيح  (2)
 . 4/222، المناوي: الصغير الجامع بشرح التيسير، 44/127للعيني: ، القاري عمدة (2)
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  :الرابع بحثامل
 اء احلضاري يف النظم االقتصاديةالبن

: )ألن عن النبي ، (1)ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ قال تعالى: :العمل –1
وُسئل  ،(4)يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه(

عن مباشرته للعمل فقال: )ما بعث اهلل نبيا إال رعى الغنم(. فقال أصحابه  النبي 
)إن اهلل يحب المؤمن : وقال (3)وأنت؟ فقال: )نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة(

 .(2))من أمسى كاال من عمل يديه أمسى مغفورا له(: وقال ، (2)المحترف(
، وعن أبي سعيد: عن (2)ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ قال تعالى:: التجارة –2

، فيه داللة (7)قال: )التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهداء( النبي 
التاجر الصدوق  على الصدق في التعامل واألمانة في البيع والشراء ووعد النبي 

ن المجتمع (2)بمنزلة رفيعة عالية يوم القيامة هي منزلة النبيين والصديقين والشهداء ، وا 
التكامل بتعدد أنواع العمل فلو اقتصر كل الناس على نوع واحد لتوقفت إلى  بحاجة

                                                 

 .12 ، اآليةالملك سورة (1)
 .1222 برقم: بيده، وعمله الرجل كسب ،باب البيوع كتاب البخاري،صحيح  (4)
 ،.4123 برقم: ، قراريط على الغنم رعي باب الجارة، كتاب البخاري،صحيح  (3)
 عنه قال السمان، الربيع أبو به تفرد الطبراني: قال ،2232 برقم: ،2/321 ، الطبراني، األوسط (المعجم2)

 .4/22 ضعف، فيه اإلحياء: ألحاديث تخريجه في العراقي الحافظ
 سلم. بن إبراهيم به تفرد الطبراني: قال .7241 برقم: ،7/422 الطبراني، األوسط، المعجم (2)
 .472 البقرة: سورة (2)
 هذا من غريب حسن حديث هذا وقال ،1412 برقم: إياهم،  النبي وتسمية التجار باب الترمذي،سنن  (7)

 الوجه.
 . 2/332المباركفوري:  الترمذي، جامع بشرح األحوذي تحفة (2)
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عجلة الحياة وتعطلت مصالح الناس، فوجود التجار الصادقين يرفعون الحمل عن كاهل 
 الفقير في أيام األزمات ويقفون الموقف المشرف أمام اهلل عز وجل وأمام الناس.

حتى يضمن له  عليه عون أخيه المحتاجكل فرد يتعين ف :تحفيز التضامن –3
دون التفرقة بين ديانة أو جنسية، ، على األقل المستوى األدنى من الحياة الكريمة

 وتـقديم، من خـالل اإلحسـاس بـمعانـاته، فالتكافل في اإلسالم تكافل وجداني وعملي
حساب فئة فاإلسالم ال يرضى أن يكون هنالك تفاوتًا وتميزًا لفئة على المساعدة له 

ُسوُل الل ِه  ، ق ال  (1)أخرى اُه ف ْلي ْفع ْل(: ر  )م ِن اْست ط اع  ِمْنُكْم أ ْن ي ْنف ع  أ خ 
: وقال  ،(4)

ومن ، )من ن ف س  عن مسلم كربة من كرب الدنيا ن ف س  اهلل عنه كربًة من كرب يوم القيامة
واآلخرة، ومن ستر على مسلم في يس ر  على معسٍر في الدنيا ي س ر  اهلل عليه في الدنيا 

كان العبد في عون  واهلل في عون العبد ما، الدنيا ستر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة
، )من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له: وقال النبي  ،(3)أخيه(

  .(2)ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له(
اآلخرين، ويسعي دائمًا لما فيه مصلحتهم بعد  فالمسلم الحقيقي يحب مساعدة

فم ْشُروِعي ة  المساعدة ثابتة و حصول الن ْفُع م ْطُلوٌب ومؤكد وقد مدح  مصلحة اإلسالم
  .(2)ذلك فتعليم الشباب وممارسة ذلك يجعل المجتمع في ترابط دائم النبي 

  

                                                 

 التكافل، 127ص اإلسالمي، المجتمع أصول، 322ص، المعاصرة السياسية والمشكالت اإلسالم (1)
 وأساليب نظري منهج ،االقتصادية التخطيطات لىإ المدخل، 111ص اإلسالم، في االجتماعي
 . 147ص تخطيطية،

ْقي ةِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ  اآلداب كتاب مسلمصحيح  (4)  (.4122): برقمالن ْظر ِة، و   و اْلُحم ةِ  و الن ْمل ةِ  اْلع ْينِ  ِمن   الرُّ
 (. 4222) رقم، الذكر وعلى القرآن تالوة على االجتماع فضل باب، والدعاء الذكر كتاب، مسلمصحيح  (3)
 (3221 )رقم، أنفسهم على ويؤثرون:  اهلل قول باب، المناقب كتاب، البخاريصحيح  (2)
 . 2/22 القدير فيض، المناوي، 7/4271 المفاتيح مرقاة، المباركفوري، 11/122ابن حجر:  الباري، فتح (2)
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ت ى وق ال  الن ِبيِّ  ُدُكْم، ح  ، فال (1)ُيِحب  أِل ِخيِه م ا ُيِحبُّ ِلن ْفِسِه(: )ال  ُيْؤِمُن أ ح 
  .(4)وفيه سالمة من الحسد والغل والغش والحقد، حتى يتحقق ذلك يؤمن اإليمان الكامل

الجار والضيف، ورعاية األيتام واألرامل، ومساعدة المحتاجين، إلى  واإلحسان
: والتعاون بين المسلمين عامة لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع المسلم. قال النبي 
ن ِة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما( ك اِفُل اْلي ِتيِم ك ه ات ْيِن ِفي اْلج  )أ ن ا و 
(3).  

وقد وما يلتحق به من مكر وخديعة وتدليس وتغرير وتزييف  عدم الغش: -4
س و اٌء أ ك ان  ِبِكْتم اِن  ر اٌم س و اٌء أ ك ان  ِباْلق ْول أ ْم ِباْلِفْعل، و  ل ى أ ن  اْلِغش  ح  ات ف ق  اْلُفق ه اُء ع 

ِديع   ل ْيِه أ ِو الث م ِن أ ْم ِباْلك ِذِب و اْلخ  س و اٌء أ ك ان  ِفي اْلُمع ام ال ِت أ ْم اْلع ْيِب ِفي اْلم ْعُقوِد ع  ِة، و 
ةِ  ْيِره ا ِمن  اْلم ُشور ِة و الن ِصيح  ِفي غ 
ْير ة  ر ِضي   ،(2) و ى أ ُبو ُهر  د  ِفي ت ْحِريِم اْلِغشِّ م ا ر  ر  ق ْد و  و 
ْنُه أ ن  ر ُسول الل ِه  ل  الل ُه ت ع ال ى ع  ل ى ُصْبر ِة ط ع اٍم ف أ ْدخ  اِبُعُه م ر  ع  ي د ُه ِفيه ا، ف ن ال ْت أ ص 

اُء ي ا ر ُسول الل ِه، ق ال: أ ف ال   اب ْتُه الس م  اِحب  الط ع اِم؟ ق ال: أ ص  ب ل اًل، ف ق ال: م ا ه ذ ا ي ا ص 
ر   ِديٍث آخ  ِفي ح  ع ْلت ُه ف ْوق  الط ع اِم ك ْي ي ر اُه الن اُس م ْن غ ش ن ا ف ل ْيس  ِمنِّي. و  ْن غ ش ن ا : م  ج 

 .(2)ف ل ْيس  ِمن ا
لمعاذ بن جبل  ، قال رسول اهلل الزكاة: وله مصادر عدة منها التمويل: –5

 فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم  ...اليمن )إلى  حين بعثه

                                                 

ا أِل ِخيهِ  ُيِحب   أ نْ  اإِليم انِ  ِمن   ب اٌب:، اإليمان كتاب البخاري،صحيح  (1)  .13برقم ِلن ْفِسه ُيِحبُّ  م 
 العلوم جامع، ابن رجب، 1/22، ابن رجب: الباري فتح، 4/12، النووي: مسلم على النووي شرح (4)

 . 1/314ابن رجب ، والحكم
 . (2222باب اللعان، رقم ) الطالق، كتاب البخاري:صحيح  (3)
، الهيتيمي، الزواجر، 4/222، ابن رشد: الممهدات المقدمات، 2/22، ابن عابدين: المحتار رد (2)

1/123 . 
 (.114)من غشنا فليس منا برقم  كتاب اإليمان باب قول النبي ، مسلمصحيح  (2)
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فإنه فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم 
  .(1)ليس بينها وبين اهلل حجاب(

سالم ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود وقد بين اإل
وذكر أنصابها ومقدار الواجب منها وذكر الوعيد الشديد على ، واألموال المعدة للتجارة

سالمه    .(4)مانعها، واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وا 
لعبد الرحمن بن   فبعضها فيه دفع مال، قال: قال النبيكفارة اليمين: : ومنها

ذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو  سمرة: )وا 
، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وال ترتيب (3)خير(

أيها شاء فإن عجز عنها ولم يستطع أن يفعل بين واحد منها فهو مخير بين أن يفعل 
واحدا منها فإنه يصوم ثالثة أيام وال يجزي الصيام إال بعد العجز عن فعل واحد من 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ: ، قال تعالى(2)األمور الثالثة

 وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ

 حئ جئ ی ی یی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

، تعطى للفقراء (2)إخراج المال تكفيرا عن اليمين، فجعل (2)يئ ىئ مئ
  .(7)والمستحقين، ِلما فيها من تضامن إنساني

                                                 

 .1242 برقم: كانوا، حيث الفقراء في وترد األغنياء من الصدقة أخذ باب الزكاة، كتاب البخاري،صحيح  (1)
 . 2/412 المغني، المقدسي، 1/113 الهداية، الهداية، للمرغيناني (4)
 ،.2422 برقم: يمان،إلكتاب ا البخاري، صحيح (3)
 . 4/72عبد الرحمن الجزيري،  األربعة، المذاهب على الفقه (2)
 .22 المائدة، سورة (2)
 . 2/347، المقدسي المحتاج مغني، 1/222اإلمام مالك،  المدونة،، 3/31 الكاساني، الصنائع، بدائع (2)
 . 11/224ابن حجر:  الباري، فتح، 2/22ابن عبد البر،  ،ابن عبد البر التمهيد (7)
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، وفي القرآن آيات كثيرة في (1)ٿ ٿ ٿ قال تعالى: :التصدق: ومنها
وتواترت  األمر بالنفقة مما رزق اهلل والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم،

وذلك لما في الزكاة والصدقة واإلحسان من الفوائد  بذلك كله األحاديث عن النبي 
الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين 

، أي على إيمان صاحبها ودينه ومحبته هلل، (4))والصدقة برهان(: قال اإليمان، فإنه
 ۉ قال تعالى:: القرض الحسن: ، ومنها(3)ن بالصدقة على قضاء حاجتهفالفقير يستعي

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

  .(2)ۆئ
 ، وفي الحديث أيضا عن النبي (2)وفيه تخفيف من مأساة اإلنسانية الجائعة

إحياء : ، ومنها(2)قال: )ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إال كان كصدقتها مرة(
، في الحديث (7): )من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق(قال النبي : المواتاألرض 

حث على أعمار واستغالل األراضي المتروكة التي ال تعود ملكا ألحد وعّدها مصدرا 
يواء كثير من المشردين   .من مصادر الكسب والعيش للناس وا 

                                                 

 .3 البقرة: سورة (1)
 .3 البقرة: سورة (4)
 . 12 ص: بالصدقة البالء رد، 4ص ،الغامدي عبداهلل، واإلنفاق الصدقة فضل ،3/212 النعيم نضرة (3)
 .422 البقرة: سورة (2)
 .422 البقرة: سورة (2)
  ضعيف. إسناده هذا الزوائد وفي 4/214 القرض، باب الصدقات، كتاب ماجه، ابن سنن (2)
 .4411 برقم: مواتا، أرضا أحيا من باب المزارعة، كتاب البخاري،صحيح  (7)
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يقتصر على ، واإلحياء هنا ال (1)من أحيا مواتا فهو أحق به هذا قال لو 
الزراعة فقط وان كانت هي األصل فاإلحياء في ميت األرض: شق األنهار وحفر اآلبار 

 .(4)والبناء وغرس الشجر والحرث فما فعل من هذا كله فهو إحياء
التي تتحقق عن طريق وجود  ،(3)"خلق المنفعة أو زيادتها"هو  نتاج:اإل –6

تكييف اإلنتاج لصالح التوزيع عنصر الدولة كعنصر ضبط واتساق وتوجيه لعملية 
  .(2) واألخير لصالح األهداف في العدل والكفاءة

عبر أثر انعكاس نظرية توزيع ما قبل اإلنتاج والملكية العامة وملكية الدولة، 
والقطاع العام الذي هو نتيجة لوجود العنصرين السابقين، بوصفه تصميمًا إسالميًا 

عمار األرض في قوله إأمر الل ه عباده ب، فقد (2)اإلنتاجييستهدف تحقيق أهداف النشاط 
أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه : أي، (2)جئ ی ی ی ی ىئ تعالى

  .(7)بنيةألوفيه داللة على وجوب عمارة األرض للزراعة والغراس وا
في قوله "العبادة عشرة أجزاء تسعة منها في طلب  وما ورد عن رسول الل ه 

وطلب الحالل في المجال االقتصادي يشمل كل عمل يقوم به اإلنسان  (2)الحالل"

                                                 

، والترمذي، أبواب األحكام، باب 3172 برقم: ،كتاب الخراج باب إحياء األرض الموات داود، أبي سنن (1)
 .( وقال حديث حسن صحيح1372في إحياء ارض الموات، )ما ذكر 

، المقدسي 2/22 ،، األم، الشافعي 2/422اإلمام مالك،  المدونة،، 2/421 الكاساني، الصنائع، بدائع (4)
 . 2/122المقدسي، ، المغني

 . 12/1422 :ابن منظور العرب، لسان (3)
 . 22ص، التسخيري علي محمد، االقتصادية وأهدافها اإلسالمية الدولة واجبات (2)
يع في المذهب االقتصادي التوز  نظرية،، 1/174 المعموري: علي عبدتاريخ األفكار االقتصادية،  (2)

 . 72 ص درويش: حمود محمد قاسماإلسالمي، 
 . 21 اآلية:، هود سورة (2)
 . 3/122الجصاص،  القرآن، أحكام (7)
 . 42ص الوصابي، الوهاب عبد والحركة، السعي فضل في البركة (2)
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درجة إلى  شباع حاجياته من نشاط زراعي وصناعي وخدمي ويرتقي به اإلسالمإل
العبادة، ألنه بالعمل المنتج يستعين اإلنسان على أداء باقي العبادات من صالة وزكاة 

ينفر من البطالة حتى ولو و نتاج حث على العمل واإل وأن الرسول ، وصوم وحج...
 يأ (1)"أشد الناس عذابا يوم القيامة المكفي الفارغ"كان لدى اإلنسان ما يكفيه فيقول 

  .الذي ال يعمل ألن دخله يكفيه
فاإلنسان حقا في أن يشبع حاجياته لكى يعيش ولكن في مقابل هذا الحق فإن 

وبالتالي فاإلنتاج مسئولية الدولة، أما ، (4)عليه واجبا في أن يعمل لكى ينتج ما يحتاجه
في النظام اإلسالمي والذي يقر الملكية الخاصة والعامة فأننا نجد أن مسئولية اإلنتاج 

إلى  في كتاب اإلمام على بن أبى طالبكما ، (3)تقع على كل من اإلنسان الفرد والدولة
غ من نظرك في عامله على مصر األشتر النخعي "وليكن نظرك في عمارة األرض أبل

استجالب الخراج، ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب 
  .(2)البالد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إال قليال"

فالعملية اإلنتاجية يشترك معها األفراد في تحمل هذه المسئولية، لممارسة دور 
األعمال التي هي فرض على الكفاية متى "والمقصود أن هذه  ،(2)كل منها في اإلنتاج

لم يقم بها اإلنسان صارت فرض عليه السيما إن كان غيره عاجزا عنها، فإذا كان 
و نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم أفالحة قوم إلى  الناس محتاجين

                                                 

 األحاديث جامع. جدًّا ضعيف والحديث (1222 رقم ،1/321)، الفردوس مسند في الديلمي أخرجه (1)
2/242. 

 . 112ص نبي، بن مالك االقتصاد، عالم في المسلم (4)
 . 1222، القاهرة -االجتماعية والعلوم لإلحصاء عشر الحادي المؤتمر- اإلسالم في االستثمار أولويات( 3)
 . 112ص، الخراج ،وسفي أبو، 147ص لماوردي،ا السلطانية، األحكام (2)
 اإلسالمي المنهج، 1/412،، األزرق ابن، الملك طبائع في السلك بدائع، 421ص خلدون، ابن، مقدمةال (2)

 . 372ص، براهيم،إ، يوسف التنمية في
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ين وذلك مشروط بتقاعس المنتج ،(1)ولى األمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل"
 وعدم كفاية المعروض من السلعة أو الخدمة سواء من اإلنتاج المحلي أو الواردات.

: )ال تزول قدما عبد يوم إذ يقول النبيُّ  الترشيد في استغالل الموارد: –7
القيامة حتى ُيسأل عن أربع خصال: عن ُعُمره فيم  أفناه؟ وعن شبابه فيم  أباله؟ وعن 

  .(4)أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟( ماله من أين اكتسبه؟ وفيم  
شياء أساس في إدارة الموارد وتتجلى هذه بااللتزام بأوامر اهلل ألالشعور بقيمة اف

ونواهيه، وصيانة قوانين المجتمع ونظمه وتقاليده التي تمنح المرء القدرة على تحّمل 
، فال (3)ليةتبعات أعماله وآثارها، نابعة من يقظة الّضمير الذي هو مصدر للمسؤو 

إاّل إذا قام كّل فرد بمسئولّياته، وأخلص المعاونة على البر والخير  يستقيم المجتمع
  .(2)واالبتعاد عن الفساد والشر

اعتبرت السيرة النبوية أن السبب الحقيقي وراء ضياع الثروات هو اإلسراف وقد 
عن ضوابط الوضوء  ، وقوله (2))ال تسرف ولو كنت على نهر جار(: فقال النبي 
 .(2))هكذا الوضوء فمن زاد عن هذا فقد أساء وتعدى وظلم(: الصحيحة
 

 

                                                 

 . 12ص، تيمية ابن ،الحسبة في اإلسالم (1)
 هذا وقال: ،(4217، رقم الحديث)أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة ،الترمذيسنن  (4)

 صحيح. حسن حديث
ؤولية المس، 132 ص، دراز، القرآن في األخالق دستور، 12/422 القرطبي،، الجامع ألحكام القرآن (3)

 .422ص المسلمة، والشخصية االجتماعية
السعدي،  ،تيسير الكريم الرحمن، 4/14ابن كثير،  العظيم، القرآن تفسير، 1/213 الكشاف، الزمخشري، (2)

1/412 . 
  .1224 رقمساقاة، باب فضل الغرس والزرع، الم كتاب، مسلمصحيح  (2)
 .1277 رقم، منه والوضوء المذيء غسل باب، يمانإلالبخاري، كتاب اصحيح  (2)



 

  
311 

7 

  :اخلامس بحثامل
 عالميةناء احلضاري يف النظم اإلالب

لقد و ، (1)معنوي باعتبارها مصدر القوةال هي العاملف: عالميةالدعاية اإل –1
في كل غزواته تحطيم معنويات أعدائه، بل انه كان يستهدف  استهدف الرسول 

تحطيم المعنويات أكثر مما يستهدف تحطيم القوى المادية؛ ألنه كان يطمح دائمًا في 
  .(4)الطريق المستقيم والهداية فيحرص على إبقائهم أحياءإلى  عودة أعدائه

فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في ، )(3)لغزو بني لحيان ولما توجه رسول اهلل 
وأخطأه من غرتهم ما أراد قال لو أنا هبطنا  رؤوس الجبال. فلما نزلها رسول اهلل 

لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة، فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل  (2)عسفان
 ، ثم كر وراح رسول اهلل(2)عسفان، ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم

 )بعرض عسكري هو أشبه بالمناورات العدو فأراد إضعاف معنويات  .(2)قافاًل
أبو سفيان: ما رأيت كالليلة نيرانا قال  فتح مكةوكذلك في ، العسكرية التي تجريها الدول

فقال أبو سفيان: خزاعة ، واهلل خزاعة حمشتها الحرب، قط وال عسكرا، قال بديل: هذه
فهذا اإلجراء من شأنه إضعاف معنويات العدو،  .(7)نيرانهم أذل من أن يكون هذه، واهلل

 . (2)وبث الفرقة بين صفوفه
                                                 

 . 27 ، صنوفل احمد النفسية، الحرب( 1)
 . 342 خطاب، ص، القائد الرسول( 4)
 . 2 ، صوقحطان عدنان نسب. العدنانية من إلياس بن ُمدركة بن هذيل بطون من لحيان بنو( 3)
 .2/144 البلدان: معجم. البحر من قريبة والمدينة مكة بين الطريق في تقع بلدة عسفان:( 2)
عسفان على  من الصادر طريق يسار على ـيقع والمدينة مكة بين موضع الغميم( )رقاء الغميم: كراع( 2)

 . 411 ص ،، محمد حسن شرابوالسيرة السنة في األثيرة المعالممسافة ستة عشر كيال 
 . 4/472، ابن هشام، النبوية السيرة (2)
 . 2/422ابن حجر،  العالية، المطالب، ابن حجر، 3/312الطحاوي،  اآلثار، معاني شرح( 7)
 . 22، العاني، صوالتربية الدعوة أساليب (2)
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وكان سالحًا معنويًا مهمًا، يحط من أقوام ويرفع من آخرين، وقد  الشعر: –2
األشعار التي كاستخدم الشعر في الحرب النفسية الدائرة بين المسلمين والمشركين، 

الكفار ومعارضتهم، وكذلك في مدح المسلمين  في هجاء  حسان بن ثابتألقاها 
وغلبت على أساليب حسان الشعرية الصبغة اإلسالمية كتوليد  ورثاء شهدائهم وأمواتهم.

المعاني من عقائد الدين الجديد وأحداثه واالستعانة بصيغ القرآن وتشبيهاته ولطيف 
لسنة وشعائر الدين، كناياته، وضرب أمثاله، واقتباس األلفاظ اإلسالمية من الكتاب وا

كما غلبت عليها الرقة واللين واللطف وسهولة المأخذ وواقعية الصورة وقرب الخيال، وقد 
قالت عائشة: كان يرد هجمات القرشيين اللسانية، ويدافع عن اإلسالم، ويهجو الخصوم 

، م  فسمعت رسول اهلل  يُِّدك  ا ن اف ْحت  ع ِن اهلِل ، يقول لحسان: )ِإن  ُروح  اْلُقُدِس ال ي ز اُل ُيؤ 
ُسوِلِه(، وقالت: سمعت رسول اهلل  س اُن ف ش ف ى و اْشت ف ى( و ر  اُهْم ح  يقول: )ه ج 

وانتدب ، (1)
لهجو المشركين ثالثة من األنصار: حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد اهلل بن 

األيام والمآثر، رواحة، فكان حسان وكعب ابن مالك يعارضانهم بمثل قولهم في الوقائع و 
ويذكران مثالبهم، وكان ع ْبد اهلل بن رواحة يعيرهم بالكفر وعبادة ما ال يسمع وال ينفع، 
فكان قوله يومئذ أهون القول عليهم، وكان قول حسان وكعب أشد القول عليهم، فلما 

 .(4)أسلموا وفقهوا كان أشد القول عليهم قول عبد اهلل بن رواحة
بالقيام بالدعوة بعدة أساليب كما في قوله  أمره تعالى النبي : الدعوة -3

: تعالى
اِدْلُهْم ِبال ِتي ِهي  أ ْحس نُ إلى  اْدعُ  .(3) بِّك  ِباْلِحْكم ِة و اْلم ْوِعظ ِة اْلح س ن ِة و ج  س ِبيِل ر 

قناعهم به بأسلوب  عند نجاح محاولة الداعي استمالة قلوب الناس نحو هدف معين، وا 
تطمئنُّ إليه عقوُلهم، وترضى عنه قلوُبهم، وتقرُّ له نفوُسهم، وتنشرح صدوُرهم، وتخالط 

                                                 

  (.4221) رقم ، ثابت بن حسان فضائل باب ، الصحابة فضائل كتاب مسلم:صحيح ( 1)
 . 1/332، ابن عبد البر: االستيعاب( 4)
 .142: آية، النحل سورة (3)
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اسخًا، محركًا لكل ما يصدر عنهم من فكر، أو عاطفة، أو وجدانهم؛ فيغدو اإليمان ر 
، وقد تنقل األمة من (1)سلوك به يؤمنون، وبتوجيهه يعملون، وفى سبيله الجهود  يبذلون

محيط، وتلك هي مهمة الداعي، بحيث تندرج تحتها مجمل مناهجه وأساليبه إلى  محيط
كما ُعرِّفت بأنها: حقيقة البيان  ،(4)المتعددة ومن ظن ها غير ذلك؛ فقد جهل نفسه ورسالته

 .(3)والتبليغ لهذا الدين أصواًل وأركانًا وتكليفًا والحثُّ عليه والترغيب فيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 7ص، بركة سعد، محمد الغني عبد ،ومنهاجاً  بالغاً  القرآنية الدعوة أسلوب (1)
 .23صالبهي الخولي،  ،الدعاة تذكرة (4)
 .12ص ،الظاهر عبد عيسى محسن اإلسالمية، الدعوة في فصول (3)
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 اخلامتة
 يقتضي تفعيل القضايا األساسية في المجتمع كالتربوية  الحضارية نظمنجاح الل

 والفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية . 
  منجزاته  منكان  نسان والحفاظ على اإلرفاهية العيش تحقيق األمن والسالم و

ي هو سيد المخلوقات، ومن خالله تحقق غاية الوجود والعبادة وان الكون هو ذال
 .  له متابعة سيره التكاملي ىالحيز األولي الذي يحتضنه ليتسن  

 وتحسين ، الصحةإلى  لتصل، الحياة اشتملت النظم الحضارية جميع نواحي
وتحقيق سياسة ، ونشر الحرية، والى العلم ونبذ الجهل، وتحقيق العدالة، البيئة

 .الدنيا بالدين
  على احترام رئيس الدولة والحفاظ على الهوية  ة النبويةالسياسياحتوت النظم

 . الوطنية 
  اللوازم النبوية تقتضي عقد الشراكات والتصالح ومشاركة الجميع وتوزيع األدوار

رساء العدل في المجتمع، لكي ا  األمن والسالم و إلى  ز التضامن والدعوةوتحفي
  يعيش الجميع بكرامة .

 النبي  اهتم العسكري الذي يمثل السور منيع للوطن والقوة الجهاز  ببناء
 . الضارب لحمايته

 ت القوة وتنشئة جيال يكون وقاجتماعيا  األمةفي تربية وية توجيهات النبساعد ال
 ووقت السلم والمحبة واإلخاء فهو أيضا بالقمة بل يصل للقوة خير مثالواحتياج 

  اإليثار .إلى 
  يجاد العمل تساهم المعالجات االقتصادية في القضاء على الفقر والجوع وا 

الالئق وتعليم الحرف والمهن والصناعات والحث على االبتكار وتوزيع الملكية 
  لبطالة.والقضاء على ا، العادلة تعني نهوض األمة
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  تتضمن المعالجات السياسية تأسيس دولة مدنية واختيار حاكم كفوء ُيدير البالد
رساء المواطنة، والشورى، واالهتمام بحقوق ا  نسان. إلوا 

  اتخذ النبي  التصالح الدولي إلى  عالمية فعالة لحفظ األمن والدعوةإوسائل
 الذي يكاد معدوما اليوم في مجتمعاتنا . 

  ضرورة االقتداء بهدي النبي  خذنا ألتحقيق أمن الوطن المنشود خصوصا اذا
 بعين االعتبار أنه ما ينطق عن هوى ان هو اال وحي يوحى .

  عدم وجود مانع من تطبيق نفس الخطوات التي عمل بها الرسول  ما دامت
 . عوبشالحل األمثل لحفظ الهي 

 ة أفرادها وأراضيها وممتلكاتها لقد خاضت الدول شتى األساليب من أجل سالم
وهي ما زالت تعاني النقص في التخطيط فماذا ال تجرب الحلول النبوية ما 

 دامت متاحة وسهلة التطبيق .
 ن جفوة الشعوب اليوم عن االلتزام بالمنهج النبوي ساعدت في نشر الفوضى إ

 والصراع المقيت .
 والى غير ذلك من النتائج التي ذكرت في ثنايا البحث واهلل الموفق .
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ة المدينة المنورة، د. إبراهيم علي محمد أحمد، بال االستخبارات في دول .2
 م.1222-هـ1241، 1دار نشر، الرياض، ط

، 1بيروت، ط، دار النفائس، د. اسعد الحمراني، اإلسالم اآلخر .2
 م. 4112

 اإلسالم والمشكالت السياسية المعاصرة . .2
لهم ما لنا وعليهم : هل الذمة بالقاعدة الذهبية المعروفةأسالم يعامل اإل .7

 م.1221 ،خبارصحيفة األ ،محمد سيد طنطاوي ،ما علينا
 ،أسلوب الدعوة القرآنية بالغًا ومنهاجًا، عبد الغني محمد وسعد بركة .2

 م.1223 ،القاهرةمكتبة وهبة، 
هـ(، 222األسماء والصفات، ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، )ت .2

 .ت دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ب
 سالمي.أصول المجتمع اإل .11
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االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة الخلفاء، ألبي الربيع  .11
هـ(، تحقيق: د . محمد  232سليمان بن موسى الكالعي األندلسي، )ت

 م.1227، 1طكمال الدين عز الدين علي، عالم الكتب، بيروت، 
هـ( 412أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي )ت، األم .14

 .السعودية ،الرياض ،األردن، عمان ،حسان عبد المنان: حت
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون  .13

، بيروت، دار الكتب العلمية، عبدالقادر أحمد عطا، تحقيق، الخالل
 م.1222–هـ1217، 1ط

والعلوم حصاء المؤتمر الحادي عشر لإل-أولويات االستثمار في اإلسالم  .12
 . م1222، القاهرة ،االجتماعية

 الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .12
هـ(، 372بستان العارفين، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، )ت .12

 هـ. 1422مطبعة بوالق، مصر، 
البيان واإلعراب عمن بأرض مصر من األعراب، ألحمد بن علي بن  .17

هـ(، مطبعة المعارف، مصر، 222عبد القادر بن محمد المقريزي، )ت
 م.1212-هـ1332

بين الطب واإلسالم، الدكتور حامد الغرابي، دار الكتاب العربي القاهرة،  .12
 م.1227

تاريخ األفكار االقتصادية، عبد علي المعموري، مطبعة الميناء،  .12
 م.4112
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تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، لحسين بن محمد بن الحسن  .41
هـ(، مؤسسة شعبان، بيروت، 222حدود سنة الدياربكري، )توفي ب

 هـ.1423
تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري، ألبي جعفر محمد بن  .41

، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط311جرير الطبري، )ت
 م. 1272-هـ1217

تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري  .44
 .لبنان ،محمد أبو الفضل إبراهيم بيروتقيق تح هـ(311)ت 

 القاهرة .، محمد بدر: تاريخ النظم القانونية واالجتماعية .43
تاريخ اليعقوبي، ألحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي اليعقوبي،  .42

 .ت هـ(، دار صادر، بيروت، ب424)ت
الدار التونسية للنشر  التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، .42

 د. ط. ت. ،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،تونس ،والتوزيع
أبو العلي محمد عبد الرحمن بن ، حوذي شرح جامع الترمذيتحفة األ .42

 عبد الرحيم المبارك فوري، بيت األفكار الدولية د. ط. ت.
 .2ط ،دار القلم ،بيروت ،البهي الخولي ،تذكرة الدعاة .47
القرآن العظيم، الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير،  تفسير .42

 ،4طتحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، 
 م.1222-هـ1241

تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر  .42
 .م4111-هـ1241 ،1السعدي ط
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، ية العامة للكتابالهيئة المصر ، تفسير المنار محمد رشيد رضا .31
 م. 1221

 التكافل االجتماعي في اإلسالم. .31
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي، عبد الرحمن بن  .34

هـ( تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، 1372تناصر بن عبد اهلل )
 م.4111-هـ1241 ،1طمؤسسة الرسالة 

 م. 4111، 1ط، بغداد، دار الهادي، شلتاغ عبود: سالميةالثقافة اإل .33
الجامع الصحيح )صحيح مسلم( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  .32

محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث : هـ( تح421النيسابوري )ت 
 .بيروت ،العربي

صحيح »وسننه وأيامه  الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل  .32
 ،بيروت ،هـ( دار الجيل422محمد بن إسماعيل البخاري )ت  «البخاري
 .لبنان

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين من جوامع الكلم، زين الدين أبو  .32
 .الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بابن رجب

الجانب السياسي في حياة الرسول، د. أحمد محمد، دار العلم، الكويت،  .37
 م.1224-هـ1214، 1ط

بن حزم األندلسي،  جمهرة أنساب العرب، البن محمد علي بن أحمد .32
 م.1222، 1هـ(، دار المعارف، القاهرة، ط222)ت

جوامع السيرة، ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي،  .32
 ، بال تاريخ.1هـ(، دار المعارف، مصر، ط222)ت

 م.1222، 3الحرب النفسية، د. احمد نوفل، الكتاب األول، األردن، ط .21
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 بن الخطاب.  دار عمر، الحسبة في اإلسالم، ابن تيمية .21
هـ(، دار 1322محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد )ت، خاتم النبيين .24

 هـ.1242الفكر العربي، القاهرة، 
 م. 1322الخراج أبو يوسف، المطبعة السلفية،  .23
الدر المنثور، لعبدالرحمن بن الكمال جالل الدين عبدالرحمن بن أبي  .22

بيروت،  هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر،211بكر السيوطي، )ت
 م.1223

دروس في الكتمان، محمود شيت خطاب، مؤسسة الرسالة، بيروت، بال  .22
 تاريخ .

دستور األخالق في القرآن، محمد بن عبد اهلل دراز، مؤسسة الرسالة،  .22
 م .1222-هـ1212 ،11ط

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر احمد بن الحسين  .27
 .م4117-هـ1242القاهرة  ،دار الحديث ،سيد إبراهيم: تح، البيهقي

الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي دراسة دستورية وشرعية  .22
 .الدار العربية للطباعة ،وقانونية مقارنة، د. منير البياتي

هـ(، مكتبة نزار 1247الرحيق المختوم، لصفي الرحمن المباركفوري )ت .22
 .م4113لمملكة العربية السعودية، مصطفى البار، ا

، دار مكتبة الحياة، الرسول القائد، الزعيم الركن محمود شيت خطاب .21
 .م1221 ،4ومكتبة النهضة بغداد ط

دار الشروق ، د. يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في الشريعة اإلسالمية .21
 م.4112-هـ1247، 4ط
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الروض األنف الباسم في السيرة النبوية الشريفة، عبد الرحمن بن عبد اهلل  .24
عبد : د بن اصبغ بن الحسن الخثعمي السهيلي األندلسي، تحبن احم

 .م4112-هـ1242، 1ط ،البشائر ،سوريا، العزيز حروش دار دمشق
الروض األنف في تفسير السيرة النبوية البن هشام، ألبي القاسم  .23

هـ(، تحقيق: 221)ت عبداهلل بن أحمد الخثعمي السهيليعبدالرحمن بن 
، 1عمر عبد السالم السالمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 م .4111-هـ1241
زاد المعاد لهدي خير العباد، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم،  .22

 ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،وعبد القادر االرنؤوط، شعيب االرنؤوط: تح
  .م4117-هـ1242 ،1ط ،لبنان ،بيروت

سرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة، بريك بن محمد بريك أبو ال .22
 م .1222مايلة العمري، دار ابن الجوزي، السعودية، 

 م.1222، احمد محمد الحوفي: سماحة االسالم .22
يزيد بن ماجه القزويني )ت  سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل محمد بن .27

 ،1لبنان ط ،بيروت ،دار الفكر ،صدقي جميل العطار: هـ( تح473
  .م4113-هـ1242

هـ( 472سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت  .22
 م.4112، األردن، عمان ،السعودية، الرياض ،بيت األفكار الدولية

هـ( 472سنن الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت  .22
دار ، العطاروفؤاد عبد الباقي، صدقي محمد جميل ، احمد شاكر: تح

 .م4112-هـ1242، بيروت ،الفكر للطباعة والنشر
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السنن الكبرى للبيهقي، اإلمام المحدث الحافظ أبي بكر احمد بن الحسين  .21
  .مكتب البحوث والدراسات: هـ( تح222ابن علي البيهقي )ت 

-هـ1212، 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الجيل ،شعب اإليمان للبيهقي .21
 .م1222

اهلل، شمائله الحميدة وخصائله المجيدة، لعبد اهلل سيدنا محمد رسول  .24
 سراج الدين مطبعة محمد هاشم الكتبي، دمشق.

سير أعالم النبالء تصنيف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .23
مؤسسة  ،حسين سليم األسد ،شعيب االرنؤوط: هـ( تح722الذهبي )ت

 .م4111-هـ1244، 11ط ،الرسالة ناشرون
ن هشام، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، دار إحياء اب: السيرة النبوية .22

 التراث العربي، بيروت.
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل وأحداث، د. علي محمد الصالبي،  .22

 .م4112، 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة
السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، ألبي أبو ُشهبة محمد بن محمد  .22

 هـ. 1247، 2القلم، دمشق، طهـ(، دار 1213بن سويلم، )ت
بن هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري، السيرة النبوية، ال .27

 .هـ1211هـ(، دار الجيل، بيروت، 413)ت
، السيرة النبوية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي .22

-هـ1212، 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،صدقي جميل العطار: تح
 .م1227

الشخصية اإلسالمية، تقي الدين النبهاني، دار األمة للطباعة والنشر  .22
 م.4112والتوزيع، أبو ظبي، 
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شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لمحمد بن عبد  .71
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 1144الباقي بن يوسف الزرقاني، )ت

 م.1222-هـ1217، 1ط
لحسن علي بن خلف بن عبد الملك شرح صحيح البخاري، ألبي ا .71

هـ(، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، 222المعروف بابن بطال )ت
 م.4113-هـ 1243، 4مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط

شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك  .74
زهدي هـ(، تحقيق: محمد 341بن سلمة األزدي الطحاوي الحنفي، )ت

 هـ.1322النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الضعفاء الكبْير، ألبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي،  .73

هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، 344)ت
 م.1222-هـ1212، 1بْيرْوت، ط

هـ( تقديم د. 431محمد ين سعد بن منبع البصري )ت ، الطبقات الكبرى .72
 .م1222-هـ1212، لبنان ،بيروت ،دار صادر ،ان عباسإحس

عارضة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ابن العربي المالكي )ت  .72
، لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،صدقي جميل العطار: هـ( تح224

 م.1222-هـ1212
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن  .72

 .1ط ،نانبل، تبيرو  ،دار الفكر، احمد العيني
دار الثقافة  ،تح عبد الحميد هنداوي، خليل بن احمد الفراهيدي، العين .77

 .م4112-هـ1242، للنشر
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عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير، محمد بن عبد اهلل بن  .72
 يحيى بن سيد الناس، نقال من الموسوعة الشاملة )الحاسوب(

، 2ط، دار الفكر، بيروت، غزوة األحزاب، محمد احمد باشميل .72
 م.1277-هـ1327

غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية، بريك بن محمد بريك أبو  .21
مايلة العمري، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 

 م. 4112-هـ1242، 1المملكة العربية السعودية، ط
 م.1222، 4ط، غير المسلمين في المجتمع االسالمي .21
فتح الباري شرح صحيح البخاري، احمد بن علي بن حجر العسقالني،  .24

 ،دار الفيحاء ،محمد فؤاد عبد الباقي( مكتبة دار السالم الرياض: تح
 .م4111-هـ1241، 3ط ،سوريا

دار  ،الدوحة، فصول في الدعوة اإلسالمية، محسن عيسى عبد الظاهر .23
 م.1222 ،الثقافة

 الباللي.، المنكرفقه الدعوة في إنكار  .22
فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد  .22

هـ( دار الكتب 1131وف بن تاج العارفين بن علي المناوي )ت ؤ الر 
  .م1222-هـ1212، 1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية

الدولي العام، د. علي طارق أبو هيف، مكتبة الشباب الجامعي،  القانون .22
 م.1222، 2اإلسكندرية، ط 

 ،دار النفائس ،قراءة سياسية للسيرة النبوية، د. محمد رواس قلعه جي .27
 .م4111-هـ1241 ،4ط ،لبنان ،بيروت



 

  
342 

7 

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري،  القرطبي، .22
براهيم أطفيش، دار : لقرآن، تحقيقالجامع ألحكام ا أحمد البردوني وا 
 م.1222-هـ1322، 4طالقاهرة،  ،الكتب المصرية

القيادة العسكرية في عهد الرسول، عبد اهلل محمد الرشيد، دار القلم،  .22
 م. 1221-هـ1241، دمشق، 1ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن  .21
 هـ.1217 ،3ط ،بيروت ،ار الكتاب العربيعمرو بن أحمد، د

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن ، لسان العرب .21
 .لبنان ،بيروت ،دار صادر ،هـ(711منظور )ت 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن علي بن الحسين  .24
 .م4112-هـ1242 ،3ط ،دمشق ،الندوي، دار القلم

 السعودية.، العدد الخامس، السنة الثانية، مجلة الحرس الوطني .23
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي )ت  .22

-هـ1242، بيروت ،دار الفكر ،عبد اهلل محمد درويش: هـ( تح217
 .م4112

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، جمعها الدكتور  .22
 م.1222 ،3بيروت، ط ،رشاد للطباعة والنشراإل محمد حميد اهلل، دار

ندلسي )ت ابن عطية األ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .22
 م.1223، دار الكتب العلمية، هـ(222

مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، )توفي بعد  .27
 .م1223-هـ1213هـ(، دار الرسالة، الكويت،  222

 منهج نظري وأساليب تخطيطية. ،خطيطات االقتصاديةالتإلى  المدخل .22
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محمد جمال ، العقيدة واالستراتيجية العسكرية اإلسالميةإلى  المدخل .22
 الدين محفوظ .

 م.1221، 1ط، القاهرة، دار الشرق: مذكرات فخري عبد النور .111
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري وبذيله  .111

 .الذهبي، دار المعرفةالتلخيص للحافظ 
 م. 1272المسلم في عالم االقتصاد، مالك بن نبي، دار الشروق،  .114
 م.1227، القاهرة، محمد عبدة، كتاب الهالل، المسلمون واالسالم .113
تحقيق: ، هـ(312)ت سفرائينيألبي عوانة يعقوب بن إسحاق اإل، المسند .112

 م.1222، 1ط، بيروت، دار المعرفة، أيمن بن عارف الدمشقي
 أحمد سيد عثمان. مسئولية االجتماعية والشخصية المسلمة،ال .112
تحقيق ، هـ(341بو جعفر احمد بن محمد الطحاوي )تأ: ثارمشكل اآل .112

 م.1227-هـ1212، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب االرناؤوط
ملوك األرض من إلى  المصباح المضيء في كتاب النبي األمي ورسله .117

بن علي بن أحمد بن حديدة  عربي وعجمي، ألبي عبداهلل محمد
 هـ.1212األنصاري، تحقيق: محمد عظيم الدين، عالم الكتب، بيروت، 

المطالب العالية، ألبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  .112
هـ(، تحقيق: التويجري، 224الكناني العسقالني المعروف بابن حجر، )ت

 دار العاصمة، الرياض، بال تاريخ.
المعالم األثيرة في السنة والسيرة، محمد حسن شراب، بيروت، الدار  .112

 ه.1211الشامية، 
 د . نريمان عبد الكريم.: معاملة غير المسلمين في الدولة االسالمية .111
 د . ابراهيم سليمان.: معاملة غير المسلمين في دولة االسالم .111
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ة بغداد المعاهدات غير المتكافئة، خليل إسماعيل الحديثي، مطبعة جامع .114
 م.1221

 المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. .113
اْلمْعجم الصغير الطبراني )الرْوض الداني(، تحقيق: محمد شكور محمود  .112

، 4الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي، بيروت، ودار عمار، عمان، ط
 م.1222-هـ1212

، بغداد، معجم المدن التاريخية، أبو ذر حسين الفاضلي، مطبعة ماضي .112
 م. 4112

 حياء التراث العربي.إمقدمة ابن خلدون، دار  .112
أحمد إبراهيم الشريف، دار ، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول .117

 الفكر العربي، مصر، بال تاريخ.
ألبي البركات مجد الدين عبد ، منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار .112

بال ، هـ(، الطبعة السلفية224)السالم بن عبداهلل المعروف بابن تيمية 
 تاريخ.

براهيم، االتحاد الدولي للبنوك إالمنهج اإلسالمي في التنمية، د. يوسف  .112
 هـ. 1211اإلسالمية، 

منهج اإلعالم اإلسالمي في صلح الحديبية، سليم حجازي، دار المنار،  .141
 م.1222، 1القاهرة، ط 

دار الوفاء ، د.علي محمد غضبان، المنهج التربوي للسيرة النبوية .141
 ،7ط ،الزرقاء ،مكتبة المنار، المنصورة ،للطباعة والنشر والتوزيع

  .م4112-هـ1242
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المواهب اللدنية، ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطالني،  .144
 م.1222-هـ1212، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط243)ت

، د عبد اهلل مفتاحد. احم ،تطبيقنظام الحكم في اإلسالم بين النظرية وال .143
 القاهرة. ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية

نظرية التوزيع في المذهب االقتصادي اإلسالمي، قاسم محمد حمود  .142
الجامعة المستنصرية،  /درويش، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة واالقتصاد

1222. 
واجبات الدولة اإلسالمية وأهدافها االقتصادية، محمد علي التسخيري،  .142

، 1دراسات االقتصاد اإلسالمي الثاني، دار البصائر، ط مجمع
 هـ.1212

 
 
 

 
 

 


