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العدالة االجتماعية ضوابط ومعامل دراسة مقاصدية يف ضوء السنة
ملخص البحث:
العدالة االجتماعية أبرز مرتكزات التنمية البشرية اليت تطمح هلا األمم يف سبيل الرقي والتقدم يف مناحي احلياة
املختلفة السياسية ،والفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية..اخل .ويف منظور اإلسالم هلا منطلقات وضوابط ومعايري
اَّلل أَي ُْمر ِابل أْع ْد ِل أو ِْ
ومعامل مبنية على عقيدة تعبدية أمر هللا تعاىل هبا ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
سان ﴾)90(..النحل،
اإل ْح أ
1
ِ
ِ
ي الن ِ
وقال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
َّاس أ ْن أَتْ ُك ُموا ِابل أْع ْد ِل(﴾)58
اَّللأ أَي ُْم ُرُك ْم أ ْن تُ أؤدُّوا ْاْل أأم أاَنت إِ أَل أ ْأهل أها أوإِ أذا أح أك ْمتُ ْم بأ ْ أ
النساء ،فالعدالة االجتماعية يف اإلسالم مرتبطة مبعاين روحية عميقة ،جتسد أواصر احملبة والتكافل والتآخي والرتاحم.
أصلها القرآن الكرمي وجسدهتا السنة النبوية يف دولة الرسول صلى هللا عليه وسلم واخلالفة الراشدة ،رغم التعددية
َّ
والتباين يف اجملتمع املدين .ومن مث برزت معوقات ختلفت مبوجبها األمة املسلمة عن ركاب التنمية والتطور ،وانفرد
الغرب ابلرايدة املادية ،واليت أحدثت تغيرياً أفاد اإلنسانية يف بعض جوانبها ،مما أوجب تقوميها واالستفادة من
معطياهتا ،مع أنه تطور افتقد لقيم اإلسالم ذات املقاصد السامية و ِ
املعان احلكيمة .عليه فإن مدار البحث معين
بتأصيل العدالة االجتماعية كقضية تعرب عن غاايت سامية ،وهي سياسة الناس وفق نواميس الكون اليت ارتسمها هللا
ص ِ
الِت
تعاىل لعباده ،لتكتمل سلسة العبودية اليت أ َّسست لشمولية العبادة ألركان احلياة البشرية ،قال تعاىل﴿ :قُ ْل إِ َّن أ
ونُس ِكي وأَْمياي وأَم ِاِت َِِّ
َّلل أر ِ
ي ( ﴾)162األنعام ،ومن خالل ذلك يسعى البحث الستنباط وسائل وعوامل
ب الْعالأ ِم أ
أ ُ أ أأ
ومظاهر العدالة االجتماعية من واقع التأصيل واملقصد الشرعي يف الواقع املعاصر ،ومن مث التقعيد حملورية العدالة
َّ ِ
ين إِن
االجتماعية ومفصليتها ورايدهتا وفق قوانني التمكني اليت كتبها هللا تعاىل للصاحلني من عباده ،قال تعاىل﴿ :الذ أ
وف ونأهوا ع ِن الْمن أك ِر وَِِّ
ِ
الصال أة أوآتأ ُوا َّ
َّاه ْم ِيف اْل ْأر ِ
َّلل أعاقِبأةُ اْل ُُموِر (﴾)41
ض أقأ ُاموا َّ
َّم َّكن ُ
أ
الزأكاةأ أوأ أأم ُروا ِابل أْم ْع ُر أ أ ْ أ ُ
احلج .وهتدف الدراسة إىل :التعريف مبفهوم العدالة االجتماعية .إبراز معامل ومظاهر ومرتكزات ومقاصد العدالة
االجتماعية يف دولة الرسول صلى هللا عليه وسلم .دراسة حتدايت العدالة االجتماعية ،يف سبيل املتغريات املعاصرة.
وا نبنت الدراسة على املنهج االستقرائي :ابستقراء قضااي العدالة االجتماعية املتعلقة ابلدراسة من مصادرها املختلفة،
ومن مث املنهج التحليلي النقدي :املعين بتحليل ونقد قضااي العدالة االجتماعية يف السنة ،لتتأطر من خالل ذلك
احملفزات واملعطالت ،واحللول الفاعلة يف النهوض احلضاري املنشود.

1
الرازي " :أمجعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن حيكم ابلعدل ،وقد أوجب هللا العدل على مجيع اخللق حىت األنبياء .قال تعاىل ﴿ :أاي أد ُاو ُد إِ ََّن
قال َّ
يل َِّ
َّاس ِاب ْْل ِق وأال تأ تَّبِ ِع ا ْْلأوى فأ ي ِ
اك أخلِي أفةً ِيف ْاْل ْأر ِ
ك أع ْن أسبِ ِ
اَّلل ﴾)26(..ص"  -الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر ،مفاتيح
أج أعلْنأ أ
ضلَّ أ
اح ُك ْم بأ ْأ
ض فأ ْ
أ ُ
ي الن ِ أ أ

الغيب (بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ 2000 -م ،ط )1ج ،1ص.319
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العدالة االجتماعية مدارسة يف املصطلحات:
مفه وع العدال ة :العدال ــة مص ــدر ع ــدل ،والع ــدل خ ــالف اجل ــور ،وه ــي كلم ــة هل ــا مع ــان متباين ــة ،منه ــا االس ــتقامة،

واإلنصـاف ،واملسـاواة ،واحليـاد ،والعـدول عـن األمـر ،2فـيفهم مـراد معناهـا مـن مسـاقات الكـالم ،الـفي وردت فيـه ،ومبــا
أن مســاا البحــث معــين ابلعدالــة االجتماعيــة ،معاملهــا وضـوابطها واملقصــد الشــرعي منهــا ،فيمكننــا الوقــوف علــى ــاذج
من األدلة املعرفة والشارحة ملرادفات العدالة وفق سياا البحث على سبيل املثال:
اإلحس ِ
ِ ِ
 االســتقامة علــى احل ـق :ق ـال تعــاىل﴿ :إِ َّن َّان أوإِيتأ ِاء ِذي الْ ُق ْرأع أويأ ْن أه ِ أع ِن الْ أف ْح أ ِاء
اَّللأ أَي ُْم ُر ابل أْع ْدل أو ِْ ْ أ
أوال ُْم ْن أك ِر أوالْبأ غْ ِي يأِعظُ ُك ْم لأ أعلَّ ُك ْم تأ أذ َّك ُرو أن( ﴾)90النحـل ،قـال ابـن عيينـة" :العدل...اسـتواء السـريرة والعالنيـة مـن كـل

عامل هلل عمالً"َّ ،3
وعد الصحايب اجلليل ابن مسعود هفه اآلية أبهنا أمجع آية للخري والشر.4

 اإلنص اف :وهــو أحــد معــاين العدالــة ،ويعــين بــه امتثــال العدالــة يف احلكــم بــني النــاس ،وحــفر علــى أن يكــون بغــضالنـاس سـبباً للحيـد عـن إنصـافهم ،قـال تعـاىل﴿ :ايأأيُّه ا الَّ ِذين ءامن وا ُكونُوا قأ َّو ِام ِ ِ
اء ِابل ِْق ْس ِط أوأال أِْ ِرأمنَّ ُك ْم
أ أ أُ
أ
أ أ
ي ََّّلل ُه أه أد أ
ل
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق أوى( ﴾)8املائــدة .فاآليــة هنــت عــن الظلــم واحليــاد عــن العدالــة
أه نأُ ُن قأ ْوع أعلأ ِ أ َّأال تأ ْع دلُوا ا ْع دلُوا ُه أو أأقْ أر ُ
واإلنصاف ،مهما توافرت األسباب والدواعي يف ذلك.
 املس اواة :املســاواة تعــين العــدل يف التعامــل مــع النــاس ،قــال الزبيــدي" :فـِإ َّن العــدل :هــو املســاواة يف املكافــأةِ إِن خــرياًة
ة
فخي ـ إـر وإِن ش ـ شـراً فش ــر" ،5وه ــي أم ــل م ــن اإلنص ــاف ،ري ــث تتعل ــق مبف ــردات العدال ــة بش ــىت ص ــورها ،ب ــدأً م ــن األس ــرة
كالزوجات واألوالد ،وأفراد اجملتمع ،وبيئة العمل يف احلقوا والواجبات ،مثـال ذلـك عـن النعمـان بـن بشـري قـال :انطلـق
اص عليـ ِـه وس ـلَّم ،فـقــال :اي رســول َِّ
ِيب أِيب حي ِملةـ ِـين إِىل رسـ ِ
ـت النـْعمــان كــفا وكــفا ِمــن
اصِ ص ـلَّى َّ
ـول َّ
اص اشــهد أِشين قــد لـ ة
ة
ة
ِ
ِ
مــاِ  ،فـقــال« :أ ةكـ َّـل بنيــك قــد لــت مثــل مــا لــت النـْعمــان؟ قــال :ال .قــال :فأشـ ِهد علــى هــفا غـ ِـريي ،فــإين ال أشــهد
على جور ،ةمثَّ قال :أي ةسْرك أن ي ةكونةوا إِليك ِيف الِ ِشرب سواءً؟ قال :بـلى .قال :فال إِ ًذا».6
 2ابن منظور ،حممد بن مكرم األفريقي،

لسان العرب (بريوت :دار صادر ،ط )1ج ،11ص.430

 3ابن كثري ،عماد الدين إمساعيل الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة (دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ 1999 -م)
ج ،4ص.595
4

نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان (بريوت :لبنان :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ -

1996م) ج .298 ،4القحطاين ،سعيد بن علي بن وهف ،اْلكمة يف الدعوة إَل هللا تعاَل (مكة املكرمة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،ط1423 ،1هـ جلس شتري بن شكل ومسروا بن األجدع فقال أحدمها لصاحبه :حدث مبا مسعت من عبد هللا وأصدقك أو أحدث وتصدقين
اإل ْحس ِ
ِ ِ
قال :مسعت عبد هللا بن مسعود يقول :إن أمجع آية يف القرآن للخري والشر يف سورة النحل﴿ :إِ َّن َّ
ان أوإِيتأ ِاء ِذي الْ ُق ْرأع أويأنْ أهِ أع ِن
اَّللأ أَي ُْم ُر ابل أْع ْدل أو ِْ أ
الْ أف ْح أ ِاء أوال ُْم ْن أك ِر أوالْبأ غْ ِي يأ ِعظُ ُك ْم ل أأعلَّ ُك ْم تأ أذَّك ُرو أن( ﴾)90قال :صدقت ،البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني ،شعب اإلميان ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين

زغلول (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1410 ،1هـ) ج ،2ص.473

الرزاا احلسيين أبو الفيض ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني (دار اهلداية ،د.ت ،د.ط)،
َّ 5
حممد بن عبد ش
حممد بن ش
الزبيدي ،ش
ج ،29ص.444
 6مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلمَ ،تقيق ( :دار اجليل :دار اآلفاا اجلديدة :بريوت ،د.ت) ج ،5ص ،66حديث رقم.4272
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العدالة االجتماعية اصطالحاً :ترتبط قضااي العدالة ابالجتماع ،والسياسة ،واالقتصاد ،والدين ،وتنشط بشكل
متفاوت وفق مقتضايتها ومالبساهتا املرحلية واحلقل الفي تتعلق به .كما هلا من املرتكزات واملبادئ اليت تتميز هبا،
وأبرزها :مبدأ املساواة يف توزيع الفرص والواجبات ،والتكافل االجتماعي ،واحلرية... ،اخل .وهي ختتلف يف حتديدها
وفق املتغريات الثقافية واجملتمعية ،واالعتقادية ،لكل بيئة ومجاعة ،ومبدأ تطبيق العدالة يتوقف على مبدأ تطبيق القانون
وضعياً كان أو دينياً .لفا فإن حتديدها اصطالحياً شابه كثري من االختالف ،فقيل العدالة االجتماعية هي" :املساواة
يف احلقوا والواجبات ،املساواة الطبيعية احملكومة بقانون الفطرة القاضي بوجود تفاوت يف القدرات وامللكات".7
ويقول الدكتور صليبا" :هي احرتام حقوا اجملتمع ...كتنظيم العمل ومنح العمال أجوراً متناسبة مع كفالتهم وتوفري
ِ ِ 8
اخلدمات والتأمينات االجتماعيَّة"
أما يف املنهج االسالمي فإن معىن العدالة االجتماعية هادفة إىل حتقيق ما هو أمل من ذلك بكثري فهي تعين
يف جمملها الدين اإلسالمي واالستقامة على أمره وهنيه ،لفا فإن العدالة االجتماعية تفوب يف مفصليات املنظومة
اإلسالمية ،بل هي جزء من العمل اإلسالمي الفي ال مييزها عن غريها ،ألهنا تتشعب يف مجيع الواجبات واحلقوا،
والعبادات واملعامالت ،فهي الراعية للحقوا والواجبات بكافة أقامسهما .وعرفها اجلرجاين بقوله" :االستقامة على
طريق احلق ابالجتناب عما هو حمظور دينا".9
معامل العدالة االجتماعية يف واقع التاريخ الب ري :التاريخ البشري ،صفحة تزخر ابلتجارب احلضارية املتعددة

واملتباينة يف التعامل مع قضااي العدالة البشرية ،ص َّور القرآن الكرمي جانبا مهماً من تلك املظاهر املصاحبة للحضارات

البشرية وجتارهبا يف جمال العدالة االجتماعية ،ومل ختلوا حضارة وضعية ،نشأة يف جمتمع مشرك من نوع من أنواع
انتهاكات العدالة االجتماعيةيف صورة من صورها  ،ولكنها انتهاكات بنسب متفاوتة ،تنشط يف جوانب خمتلفة،
تشرتك يف قضااي احملسوبية ،والتسلط ،واإلقصاء ،وازدراء الرعية ،واالستخفاف هبا وتسفيه أحالمها ،والغش
واالحتيال ،واستعباد الناس ،وجتهيلهم ،وتعظيم األنفس ،والنفاا السياسي واالجتماعي ،وتقسيم الناس وفق العصبية

القومية ،والدينية ،واالقتصادية ،نلتمسها من سياا حديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف شأن املخزومية اليت سرقت،
حيث بني فيه أن استثناء بعض األفراد من تطبيقات العدالة هي جزء من الرتاث اجلاهلي ،قال« :اي أيها الناس إ ا
ضل من كان قبلكمن أهنم كانوا إذا سرا الشريف تركوه ،وإذا سرا الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد ،وامي هللا لو أن
فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدهاإ ا أهلك الفين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرا فيهم الشريف تركوه ،وإذا
7

حممد أمحد عبد الغين ،العدالأة االجتِم ِ
اعيَّة يف ضوء ِ
الفكْر اإلسالمي املعاصر ،اطروحة أةعدَّت لنيل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالميَّة ،إشراف:
أ
ْ أ

األستاذ الدكتور انيف معروف 1424هـ/2004 /م ،ص85

 8د .مجيل ،املعجم الفلسفي ْللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية (بريوت :دار الكتاب اللبناين1982 ،م) ج ،2ص  .60-58وانظر:
العدالأة االجتِم ِ
اعيَّة يف ضوء ِ
الفكْر اإلسالمي املعاصر ،ص.156
أ
ْ أ
 9اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي ،التعريفات ،حتقيق :إبراهيم األبياري (بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1405 ،1هـ) ،ص.191
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سرا فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ،وأمي هللا :لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها» ،10ولقد لعب
املصلحون عرب التاريخ البشري ،من األنبياء ودعاة احلق ،دورا مهماً للتصدري لتلك االنتهاكات والعودة ابلبشرية
لعدالة اإلسالم ،وكمال منهجه ،ووضوح سبيله يف حتقيق العدالة االجتماعية يف أمسا درجاهتا ،وسلكوا يف ذلك طرا
فيها كثري من املصاعب ،والتعفيب والتدليس ،والسب والشتم ،ولقد انتصروا ملباديء العدالة املفضية لتوحيد هللا
تعاىل ،وسعدت البشرية بنور األنبياء ،من لدن نوح عليه السالم ،وتوجت ابلدين املهيمن الفي اتسم مبعان الرمحة
والشمولية ،والعاملية ،واخللود ،والعدالة ،والوسطية تلك هي خصائص الدين اإلسالمي الفي ارتضاه هللا تعاىل

للمؤمنني من العباد.
 مناذج تطبيقية علِ معامل العدالة االجتماعية يف اتريخ الب رية :حفل اتريخ البشرية بنماذج حضارية انلتقسطا وافراً من تطبيقات أسس العدلة االجتماعية ،وإظهار معاملها ،وحتقيق نتائجها ،ترتب على ذلك ارتقاء فكري
وحترر عقدي ،و ا روحي ،مست به نفوس العباد وتوشحت بنور العدل واألخوة ،واإلحسان ،كيف ال وهي دعوة
توالها الرسل واألنبياء من واقع إصالحي للمجتمعات اليت نشؤا فيها ،وحققوا هبا جناحات يف وجوه طغيان
السالطني ،وغفلة الرعية ،فطبقوا مراحل العدالة االجتماعية أبكمل أوجهها ،ومن أشهر القصص يف تطبيق العدالة
االجتماعية بني كافة الكائنات هي مملكة نيب هللا سليمان عليه السالم اليت بلغت حضارة مزدهرة ،طبقت أسس
العدلة واملساواة يف أعلى درجاهتا ،وكان سليمان قاضيا ورث القضاء عن أبيه نيب هللا داود عليه السالم ،وورث منه
جوانب العدل واإلصالح ،مكن هللا تعاىل له يف األرض ،حيث حكى القرآن جانبا من عدله يف القضاء قال تعاىل:
ِ
ِِ
ث إِ ْذ نأ أف أ ْ ِ ِ
ان ِيف ا ْْلر ِ
ود وسلأْيما أن إِ ْذ أَْي ُكم ِ
ِ ِ
اها
َّمنأ أ
ين()78فأ أفه ْ
أْ
أ
﴿و أد ُاو أ أ ُ أ
أ
ت فيه غأنأ ُم الْ أق ْوع أوُكنَّا ْلُ ْكم ِه ْم أهاهد أ
ِ
ِِ
ي( ﴾)79اْلنبياء .وكان
ود ا ْجلِبأ أ
َّرأَن أم أع أد ُاو أ
سبِ ْح أن أوالطَّْي أر أوُكنَّا فأاعل أ
ُسلأْي أما أن أوُك اال آتأ ْي نأا ُح ْك ًما أوعل ًْما أو أسخ ْ
ال يُ أ
كثري االعتناء بشأن دولته ،وتفقد رعيته عليه السالم ،وكان يتابع ابستمرار أحوال اخللق والرعية ،واتسم مع العدالة
ابلرمحة ،واحرتام مقدرات اآل خرين ،حيث تبسم من قول النملة ،وأحسن السمع خلرب اهلدهد ومل يكفبه يف خربه ،بينما
ث غأي ر ب ِع ل
ك ِم ْن
ْت ِِبأا أملْ َُِت ْ
يد فأ أق أ
ط بِ ِه أو ِج ْئ تُ أ
أحط ُ
ال أ أ
فضل التثبت حىت ال ينتهك أسس العدالة ،قال تعاىل﴿ :فأ أم أك أ ْ أ أ
أسبألإ بِنأ بألإ يأِق ل
ي( ﴾)22النمل .قال تعاىل﴿ :قال سنـنظةةر أصدقت أم ةكنت ِمن الك ِاذبِني( ﴾)27النمل ،واستفاد
عليه السالم من ذلك يف الدعوة إىل هللا تعاىل ،أبن دانت له مملكة سبأ وأسلمت على يديه امللكة بلقيس ،قال تعاىل:
ت مع سلأيما أن َِِّ
ب إِِِن ظألأم ُ ِ
َّلل أر ِ
ت أر ِ
ي﴾ النمل ،وتوجت مظاهر العدالة
﴿قأالأ ْ
ب ال أْعالأ ِم أ
ت نأ ْفسي أوأ ْ
ْ
أسلأ ْم ُ أ أ ُ ْ أ
االجتماعية يف زمانه على أعلى مستوايهتا.

 معامل انتهاكات العدالة االجتماعية يف اتريخ الب رية :شهد التاريخ البشري اذج تفننت يف شىت أنواعاالنتهاكات ألسس العدالة االجتماعية ،ومثال ذلك ما واجهه األنبياء واملرسلني واملصلحني ،يف سبيل مقارعة الظلم
10البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا ،اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة  -جامعة
دمشق (بريوت :دار ابن كثري ،اليمامة ،ط1987 – 1407 ،3م) ج ،6ص ،2491حديث رقم.6406
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والتسلط ،وتفشيه يف تلك اجملتمعات على مستوى حكامها وحمكوميها فأخف كثري من أفراد تلك احلضارات بنصيب
من تلك االنتهاكات ،فعاشت تلك احلضارات يف جاهلية مطبقة ،بعيدة كل البعد عن أسس العدالة االجتماعية ،ومل
تعي كثري من تلك اجملتمعات سنن هللا تعاىل يف األمم واحلضارات ،وما أصاهبا من هالك ودمار ،نتيجة ملا قاموا به من
ِ
س ُقوا فِ أيها
ظلم ،واضطهاد ،وتسلط ،ومتييز بني بين البشر ،قال تعاىل ﴿ :أوإِذأا أ أأر ْد أَن أ ْن نُ ْهلِ أ
ك قأ ْريأةً أ أأم ْرأَن ُم ْت أرف أيها فأ أف أ
ِ
ريا﴾ .وتفاوتت أسباب االستبداد ودرجاهتا ابختالف األمم والشعوب ولعل من أبرز
فأ أح َّق أعلأْي أها الْ أق ْو ُل فأ أد َّم ْرأَن أها تأ ْدم ً
أسباب انتهاكات العدلة االجتماعية عرب التاريخ البشري ،تتمثل يف:
 تسلط اْلكاع وجربوهتم :استقل بعض احلكام وامللوك مناصبهم ،فبدل أن يكونوا منصفني مع الرعية جلأوا إىلختويف الرعية ،وبث الزعر يف نفوسهم ،وتسلطوا على رقاب الناس ،فمنهم من اشتهر بقتل الرعية ،ومنهم من نصب

نفسه إله على الناس ،ومارسوا أبشع أنواع التعفيب والتنكيل بكل من سولت له نفسه التوجه و اإلصالح
االجتماعي ،ولقد صور لنا القرآن جانبا من ذلك ،فما فعله النمرود مع اخلليل إبراهيم عليه السالم َّإال واحداً من
تلك األمثلة ،حيث إدعى ما ليس له رق ،فزعم أنه حيىي ومييت ،ومارس مع اخلليل أسلوب الرتويع ،وحرمه من
حقوقه يف العدالة االجتماعية يف أعلى درجاهتا ،وبعد أن أفحمه اخلليل ابحلجة الدامغة ،قال هللا تعاىل﴿ :أ أملْ تأ أر إِ أَل
ْك إِ ْذ قأ أ ِ ِ
الَّ ِذي ح َّ ِ ِ
ال
يت قأ أ
ت قأ أ
آاتهُ اَّللُ ال ُْمل أ
ُحيِ ي أوأ ُِم ُ
يم أرِ أّب الَّ ِذي َُْييِ ي أوُُيِي ُ
يم ِيف ِربِ ِه أ ْن أ
ال أ أأَن أ ْ
أ
ال إبْ أراه ُ
ُج إبْ أراه أ
ِ ِ
س ِمن الْم ْ ِر ِق فأأ ِ
ْت ِِبأا ِم أن ال أْمغْ ِر ِ
ت الَّ ِذي أك أف أر أواَّللُ الأ يأ ْه ِدي الْ أق ْو أع
ب فأ بُ ِه أ
يم فأِإ َّن اَّللأ أَيِِْت ِابل َّ ْم ِ أ أ
إبْ أراه ُ
ِ
ي( ﴾)258البقرة .وصل به األمر أن ألقاه يف النار ،بل مجع عليه حشد من الناس ليشهدوا ويؤيدوا ما قام
الظَّال ِم أ
به من تعفيب وحرا لواحد من الناس ،حىت يكون عربة لكل من تسول له نفسه ،أي صورة من صور اإلصالح،
بدال من أن يوفر هفا امللك لرعيته ،احلماية واألمن ،ولكن أمر هللا انفف يف كل من طغى وجترب وتصدى لدعوة
اإلصالح ،وملا أجناه هللا تعاىل من النار وفضح أمر النمرود ،قال تعاىل﴿ :فأأأر ُ ِ
اه ُم
ادوا بِه أك ْي ًدا فأ أج أعلْنأ ُ
أ
اْل ِ
ي( ﴾)98الصافات  ،ما كان منه إال أن قام بطرده ،حىت تنسى هفه احلادثة وتزال من قلوب وعقول الرعية
أس أفل أ
ْ

اليت اسرتأت حكم الطغاة واجلبارين ،فقصمه هللا تعاىل مبا يتناسب مع ما اقرتفت يداه ،فلما بلغ به الكفر ،واجلربوت
مبلغاً زعم أنه قاتل إله إبراهيم يف السماء ،قال ابن عباس " :أن أول من رمى بقوس الرجل النمرود بن كنعان... ،أمر

ابلقوس وكانت قوسا عظيما جيفهبا رركة كاللولب لقوهتا فجعل السهم فيها ورمى هبا و السماء فغاب السهم عن
بصره ساعة مث رجع إليه مدمى ملا أراد هللا من خفالنه ومتاديه على الكفر وعفابه مبا سبق يف علمه فقال :قد قتلت
إله السماء فحول النسرين وجعل التابوت و األرض حىت هبط إىل األرض فازاداد استكبارا وعلوا يف األرض حىت
11
َّ ِ
ين ِم ْن قأ ْبلِ ِه ْم فأأتأِ َّ
اَّللُ
أهلكه هللا عز وجل أبضعف خلقه وهي البعوضة" ويف شأنه قال تعاىل﴿ :قأ ْد أم أك أر الذ أ
الس ْق ُ ِ
ب ْن يانأهم ِمن الْ أقو ِ
ِ
ث ال يأ ْ عُ ُرو أن( ﴾)26النحل.12
اع ِد فأ أخ َّر أعلأْي ِه ُم َّ
اب ِم ْن أح ْي ُ
ف م ْن فأ ْوق ِه ْم أوأ أأات ُه ُم ال أْع أذ ُ
ُ أ ُْ أ أ

 11ابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،الفروسية ،حتقيق :مشهور بن حسن بن حممود بن سلمان (السعودية :حائل :دار األندلس ،د،1
 ،)1993 – 1414ص.435
 12القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ْلحكاع القرآن ،حتقيق :هشام مسري البخاري (الرايض :دار عامل الكتب1423 ،هـ2003 /م) ج ،9ص.381
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 االستخفاف ابلرعية وازدراء أفرادها :من املعامل املناهضة للعدالة االجتماعية ،فرعون الفي وصفه هللا تعاىل أبنهطغى ،وانزع هللا تعاىل يف ربوبيته واستخف بعقول رعيته فدعاهم لكفره ،فأطاعوه وعصوا موسى عليه السالم ،فضرب
استأ أخ َّ
ف قأ ْومه فأأطأاعُوهُ إِنَّ ُه ْم أكانُوا قأ ْوًما
بفلك أعلى اذج االنتهاكات ملبادئ العدالة االجتماعية قال تعاىل﴿ :فأ ْ
ِِ
ي( ﴾)54الزخرف ،سفه دعوة موسى عليه السالم وحاربه ،وحاول ابئسا مناظرة الكليم إال أن هللا تعاىل
فأاسق أ
أخرسه ،فانقلب السحر على الساحر فآمن السحرة كلهم أمجعني ،مبا عاينوه من احلق املبني ،ويف موقف ينم على
العجب والتكرب حيث قام بقتل الناس بسبب إنتمائهم العقدي ،قتلهم أمجعني ،ونتج عن طول أمد فساد فرعون
وبشاعته ،أن تبعه قومه  ،استخف بعقوهلم ،وسخر من قدرة متييزهم ،فأطاعوه يف ظلمه وجربوته ،وأقروه على ذلك،
وبني هللا تعاىل أهنم يف أصلهم فاسقني ،فهان على فرعون االستخفاف هبم ،فاستخفاف الطغاة للرعية أمر مألوف؛ مبا
يقومون به من ح جب املعرفة ،وطمس احلقائق ،وإلقاء املؤاثرت سيما املعتقدات ،حىت تنطبع هبا أنفسهم .ومن مث
يسهل استخفافهم ،وتلني قيادهتم ،ومن هنا جاء السياا القرآين معلالً استجابة قوم فرعون له ،فقال...﴿ :إِنَّ ُه ْم

ِِ
ي( ﴾)54الزخرف- .وال يستطيع الطغاة فعل ذلك ابملؤمنني ألهنم أبعد ممن أن يستخف هبم،
أكانُوا قأ ْوًما فأاسق أ
لرسوخ عقيدهتم ،واستنارت بصائرهم بنور التوحيد وكمال اإلميان -ويف االجتاه اآلخر قدم أبشع صور انتهاكات
العدالة االجتماعية مبا قام به من قمع وتقتيل وهتجري ،لكل من خالفه الفكر واملعتقد ،وما فعله ببين إسرائيل ببعيد
حيث قتل أبنائهم ،واستحيي نسائهم قال تعاىل﴿ :إِ َّن فِ ْر أع ْو أن أع أال ِيف ْاْل ْأر ِ
ف طأائِأفةً
ض أو أج أع أل أ ْأهلأ أها ِهيأعاً يأ ْستأ ْ
ض ِع ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين( ﴾)4القصص ،ومل تنجوا من بطشه حىت أقرب
اء ُه ْم إنَّهُ أكا أن م أن ال ُْم ْفسد أ
سأ
م ْن ُه ْم يُ أذب ُح أأبْنأ أ
اء ُه ْم أويأ ْستأ ْحيي ن أ
الناس إليه ،زوجته املباركة آسيا بنت مزاحم رضي هللا عنها ،اليت ضرب هللا هبا مثال للمرأة املؤمنة الصابرة ،مبا تلقته من
َِّ ِ
ت أر ِ
ب َّ
ب ابْ ِن ِِل
أت ِف ْر أع ْو أن إِ ْذ قأالأ ْ
آمنُوا ْام أرأ أ
تعفيب على يد زوجها حىت املوت ،قال تعاىل ﴿ :أو أ
ض أر أ
ين أ
اَّللُ أمثأ ًال للذ أ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ي ( ﴾)11التحرمي .مث كان عاقبة الظاملني أن
عن أد أك بأ ْي تًا ِيف ا ْجلأنَّة أوأِن ِِن من ف ْر أع ْو أن أو أع أمله أوأِن ِِن م أن الْ أق ْوع الظَّال ِم أ
أهلكه هللا تعاىل على مراحل متعددة ،ارسل عليهم آايت العفاب يف الدنيا وهي تسع آايت ووصفهم بعدها أبهنم
مستكربون ،وكانوا من قبل ذلك جمرمني ،وهفه سنة هللا تعاىل أن أيخف أرابب الظلم والطغيان ابلضراء والسراء ،قبل
أن يهلكهم.
وما قام اإلسالم إال على أنقاض جاهلية مطبقة ،انتهكت أسس العدالة االجتماعية يف أعلى مستوايهتا ،بلغ
األمر هبم بقتل أبنائهم وبناهتم ،ودخلوا يف حروب تنم أسباهبا عن سفه القوم ،واستحلوا استعباد البشر ،وانتهكت
حقوا النساء وانتشرت الفاحشة ،والظلم االجتماعي ،لفلك كانت توجيهات اإلسالم واضحة يف حتقيق العدل
وجعلها مبدأ للحاكم واحملكوم ،وسن قوانني العتق من العبودية والتسلط ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اَّللأ أَي ُْم ُرُك ْم أأن تُؤدُّواْ
ِ
ِ
ي الن ِ
َّاس أأن أَتْ ُك ُمواْ ِابل أْع ْد ِل إِ َّن اَّللأ نِِع َّما يأِعظُ ُكم بِ ِه إِ َّن اَّللأ أكا أن أَِس ًيعا
اْل أأم أاَنت إِ أَل أ ْأهل أها أوإِذأا أح أك ْمتُم بأ ْ أ
ِ
ريا( ﴾)58النساء.
بأص ً
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الفساد االقتصادي واملاِل :هفه السيما يف غالبها اتسمت هبا معظم احلضارات الغابرة اليت اتسمت ابلظلموالطغيان ،وأشهر تلك األمم اليت انتهكت العدالة االجتماعية يف فسادها املا  ،قوم نيب هللا شعيب عليه السالم،
فاشتهروا ابلتطفيف يف املكيال وامليزان ،كما أهنم كانوا ميارسون العصبية يف أبشع صورها ،ففكروا أن الفي صدهم عن
قتل شعيب ،هو رهطه وقومه ،أما هو يف عقوهلم رجل ضعيف ال وزن له عندهم ،وأعرضوا عن قوله ،ألنه يتناىف عما
عاشوا عليه من انتهاكات يف امليزان التجاري ،حيث اشتهروا ابلفساد يف نقص املكيال وامليزان والغش ،فانصبت دعوة
شعيب هلم يف الرتكيز على تطهري النفس من دنس الكفر والشرك ،فاإلميان هو أساس كل صالح كما أن الكفر
والشرك أساس كل فساد ،ومن مث العدالة االجتماعية ابإلحسان يف التعامالت التجارية ،أبن حيسنوا يف موازينهم
ومكاييلهم ،وال يبخسوا الناس أشيائهم ،وبني هلم أن العدالة االجتماعية كفيلة ببسط األمن االجتماعي ،وحتقيق
ال أوال ِْم أيزا أنۚإِِِن أ أأرا ُكم ِِبأ ْلري أوإِِِن
صوا ال ِْم ْكيأ أ
االزدهار التجاري ،والفوز برضى هللا تعاىل ،قال تعاىل ..﴿ :أوأال تأن ُق ُ
اف أعلأي ُكم أع أذاب ي ولع َُِّم ل
يط) ﴾ (84فصلت ،فكان نتيجة هفا اجلحود واإلصرار على معاصي هللا تعاىل أن
أأ
أ أْ
أخ ُ ْ ْ
عفهبم هللا تعاىل بفنوهبم ،فأخرقتهم النار مبا ميلكون ،قال عبد هللا بن عباس" :بعث هللا عليهم حرا شديدا فأخف
أبنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم أجواف البيوت فأخف أبنفاسهم فخرجوا من لبيوت هرااب إىل الربية
فبعث هللا سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا هلا بردا ولفة فنادى بعضهم بعضا حىت إذا اجتمعوا حتتها أرسل هللا
عليهم انرا ،قال عبد هللا بن عباس" :ففاك عفاب يوم الظلة إنه كان عفاب يوم عظيم" .13وصار اترخيهم قرآان يتلى
وقاعدة حتفيرية من عاقبة كل من تسول له نفسه التعدي على أسس العدلة االجتماعية بكافة أقسامها.
 العصبية :دعوة الرجل إىل نصرة عصبته والتألب معهم ،على من يعاديهم ظاملني أو مظلومني ،14والعصبية واحدةمن أبرز املعيقات للعدالة االجتماعية عرب التاريخ البشري ،وهي على صور شىت منها عصبية العرا ،وعصبية اللون،
وعصبية القبيلة ،والعصبية احلزبية ،و...اخل .قال جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه" :غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،وقد اثب معه انس من املهاجرين حىت كثروا وكان من املهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاراي فغضب األنصاري
غضبا شديدا حىت تداعوا ،وقال األنصاري :اي لألنصار ،وقال املهاجري :اي للمهاجرين ،فخرج النيب صلى هللا عليه
وسلم فقال" :ما ابل دعوى أهل اجلاهلية؟ مث قال :ما شأهنم؟  .فأخرب بكسعة املهاجري األنصاري ،قال :فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم :دعوها فإهنا خبيثة ،وقال عبد هللا بن أيب سلول :أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن

 13احلاكم ،حممد بن عبد هللا ،املستدرك علِ الصحيحي ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا (بريوت :دار الكتب العلمية ،ظط1990 – 1411 ،1م)،
ج ،2ص ،620حديث رقم.4074
 14لسان العرب ،ج ،1ص – 602اتج العروس ،ج ،3ص.381
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األعز منها األذل ،فقال عمر :أال نقتل اي رسول هللا هفا اخلبيث؟ لعبد هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :ال
15
يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه"
والقبلية هي الغالبة على تلك العصبيات يف التاريخ ،وما صاحبها من تفاخر ابألنساب ،16وازدراء الغري ،كانت
هفه العصبية واجهة لصد االصالح االجتماعي يف مجيع جوانبه ،وما كان يقوم به أهل اجلاهلية من حروب ،واستعباد
لآلخرين ،وإهانة للمرأة إال وجها من وجوه العصبية ،فدعا القرآن الناس إىل التعارف من واقع تباين اخللق ،وأن
الغرض من هفا التنوع ما هو إال وجه من أوجه تكامل العدالة االجتماعية ،وآية دالة على توحيده ،ودعوة للمساواة،
َّاس إِ ََّن أخلأ ْقنأا ُك ْم ِم ْن ذأ أك لر أوأُنْثأِ أو أج أعلْنأا ُك ْم
وحتفير ونبف للعصبية بكافة أشكاهلا السيئة ،قال تعاىل﴿ :ايأأيُّ أها الن ُ
ُهعواب وقأبائِل لِت عارفُوا إِ َّن أ ْكرم ُكم ِع ْن أد َِّ
اَّلل أأتْ أقا ُكم إِ َّن َّ ِ
يم أخبِريٌ( ﴾)13احلجرات .ودعا اإلسالم إىل ترسيخ
اَّللأ أعل ٌ
ْ
أأ ْ
ُ ً أ أ أ أأ أ
اح إد وإِ َّن أاب ةكم و ِ
مفاهيم املساواة والعدل بني البشرية قال صلى هللا عليه وسلم« :اي أيـْها النَّاس أال إِ َّن ربَّ ةكم و ِ
اح إد أال
ة
17
ِ
ِ ِ
ِ
يب وال ألمحر على أسود وال أسود على أمحر إِالش ِابلتـَّقوى»  ،ونبف
يب على أعجم ٍّشي وال لعجم ٍّشي على عرٍِّش
ال فضل لعرٍِّش
اإلسالم كل عصبية وحفر منها قال صلى هللا عليه وسلم« :ليس ِمنَّا من دعا إِىل عصبِيَّ ٍّة وليس ِمنَّا من قاتل على
ِ ٍّ 18
ٍّ ِ ِ ٍّ
ضب لعصب ٍّة
عصبِيَّ ٍّة وليس ِمنَّا من مات على عصبيَّة»
وقال صلى هللا عليه وسلم« :من قاتل حتت راية ع شميَّة يـغ ة
أو يدعو إىل عصب ٍّة أو يـنصر عصبةً فـ ةقتِل ف ِقتـلةإ ج ِ
اهلِيَّةإ».19
ة
ةة
تفعيل املقاصد ال رعية يف النهوض أبسس العدالة االجتماعية:

متث ــل العدال ــة االجتماعي ــة نقط ــة حموري ــة يف مفص ــلية مقاص ــد الش ــرع ،ابعتب ــار العدال ــة االجتماعي ــة تفض ــي إىل مص ــا
مشروعة ،وتدريء مفاسد مفمومة أو تقللها ،وهفا اهلـدف مـو عـىن كافـة منـاحي احليـاة دينيـة كانـت ،أو اقتصـادية ،أو
اجتماعية ،وال يسع اجملال للتفصيل املسهب لكن ميكن الوقوف على أبرز احملاور املبينة لفلك:

 العقيدة :االعتقاد هو احملرك األساس لألعمال إن كان خريا فخري وإن كان شرا فشر ،يقول حممد هيشور:"...أثبتت التجارب التارخيية أن النظم والعلوم واملعارف والفنون تولدت يف أكناف االعتقاد واإلميان ..واحلرك احلقيقي

لإلنسان هو فطرته وعقيدته ،فاإلنسان خلق طموحاً إىل كشف اجلهول وكسب األشياء والسيطرة على ما حوله،20
 15صحيح البخاري ،ج ،3ص .1296كان ذلك يف غزوة بين املصطلق يف السنة السادسة من اهلجرة ،اسم الرجل من املهاجرين جهجاه بن قيس
الغفاري ،كان أجريا لعمر بن اخلطاب ،واألنصاري ،هو سنان تداعوا بقومهم عصبية فقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم) اتركوا هفه املقالة قبيحة منكرة
وكريهة مؤذية تثري الغضب والتقاتل على الباطل.
 16ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،زاد املعاد يف هدي خري العباد (بريوت :مؤسسة الرسالة ،الكويت :مكتبة املنار اإلسالمية ،ط1415 ،27هـ 1994/م)
التعصب لِلمفاهب ،والطرائِ ِق،
ج ،2ص ،471قال" :الدعاء بدعوى اجلاهلية ،والتـَّعشِزى بعزائهم ،كالدْعاء إىل القبائل والعصبِيَّة هلا ولألنساب ،ومثلهة
ة
واملشايخ ،وتفضيل بعضها على بعض ابهلوى والعصبية ،وكونةه منتسباً إليه ،فيدعو إىل ذلك ،ويواىل عليه ،وي ِ
عادى عليه ،وي ِز ةن الناس به ،ةك ْل هفا ِمن دعوى
ة
ة
ة
ة
اجلاهلية"
 17أمحد بن حنبل ،مسند اإلماع أمحد ،حتقيق:شعيب األرنؤوط وآخرون (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،2هـ 1999 ،م) ،ج ،38ص.474
 18سنن أّب داود ،ج ،4ص ،494حديث رقم.5123
 19صحيح مسلم ،ج ،6ص ،21حديث رقم.4894

 20حممد هيشور ،سنن القرآن يف قياع اْلضارات وسقوطها( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1417 ،1هـ1996/م) ،ص.185
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ولكن هفه االعتقادات اخلالية من التوحيد يف غالبها ذات طابع سليب يف بعض جوانبها .بينما عقيدة التوحيد هي
أساس كل عدل ،وهي من أكثر العوامل أثراً يف بناء العدالة االجتماعية ،وما أعطيت اخلريية ألمة حممد إال ملا

اتصفت به من تطبيقاهتا ملباديء العدلة االجتماعية ،ذات التوجهات العقدية ،قال ابن تيمية" :ولقد وصف هللا أمة
َّاس أَتْمرو أن ِابلْمعر ِ
حممد أبهنم أنفع األمم للخلق ،فقالُ ﴿ :كنتم أخي ر أ َُّم لة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف أوتأ ْن أه ْو أن أع ِن ال ُْمن أك ِر
أ
أ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُْ ْأ
ِ ِ ِ
اب لأ أكا أن أخي را َّْلم ِم ْن هم الْم ْؤِمنُو أن وأ ْكثأرهم الْ أف ِ
َّلل ولأو آمن أ ْأهل ال ِ
ْكتأ ِ
اس ُقو أن ( ﴾)110أل عمران،
ًْ ُ ُ ُ ُ
أ ُُ ُ
أوتُ ْؤمنُو أن اب َّ أ ْ أ أ ُ
ففي أمة حممد من األمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر الفي فيه صالح العباد ،يف املعاش واملعاد ،ما مل يوجد مثله يف
األمتني" . 21شهد على ذلك دولة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وما قامت عليه من العدل والرمحة ،واملساواة،
والتكافل االجتماعي ،وحقوا غري املسلمني .وهي عدالة اتسمت ابلشمولية ،والوسطية ،والفضل ،والسماحة ،أما من
تدبر حضارة الغرب املعاصر وما تبنته من تطبيقات ملباديء العدلة االجتماعية ،فهي عدالة ،مل تراعي مباديء الدين
والعقيدة السليمة ،بل قامت على مبدأ الثالوث ،وما يقوم به املستعمرون ،واملنظمات اخلدمية من إنفاا طائل يف بناء
املدارس واملستشفيات وحفر اآلابر وغريها ،يف األصل دوافعه عقدية صليبية .لقد صور غوستاف لوبون ذلك بقوله:
"أن الروح الدينية هي اليت استطاعت هبا فرنسا أن تنتصر يف كثري من حروهبا وأزماهتا ،ويرى كفلك أنه الشك يف أن

اتريخ األمم السياسي واألديب وليد معتقداهتا 22.ويؤكد هرمان دي كسر لنج هفا احلقيقة يف كتابه البحث التحليلي
أل وراب" :وكان أعظم ارتكاز حضارة أوراب على روحها الدينية ..ولست أعين ابلروح ذلك الشيء الدال على منطق ،أو
عقل أو مبادئ ،وإ ا هو – بصفة عامة  -ذلك الشعور القوي يف اإلنسان الفي تصدر عنه خمرتعااتته وتصوراته
وتبليغه لرسالته وقدرته اخللقية على األشياء ..إن الروح املسيحية ومبدأها اخللقي مها القاعداتن اللتان شيدت عليهما
أوراب سيادهتا التارخيية".23

املسؤولية االجتماعية العادلة :املسؤلية االجتماعية يف اإلسالم متجزرة قائمة على مبدأ الواجب الديين ،والفضيلة،
فمنطلقها العقدية واألخالا ،وارتبطت بقضية الثواب والعقاب ،يف مجيع ميادينها ،دينية كانت ،أو سياسية ،أو

اقتصادية ،أو اجتماعية ،ابعتبارها أمراً رابنياً مما يكسبها النجاح والدميومة ،واملنفعة املطلقة واملتداخلة واملرتابطة بني
أفراد اجملتمع كل وفق اختصاصه ومقدراته ،وهو مقصد شرعي حيقق مصا عظيمة لألمة اإلسالمية أفراداً ومجاعات،
بل هو الضامن لسلسلة االصالح االجتماعي واحملقق لألمن اجملتمعي ،واألمن االقتصادي ،واألمن الرتبوي ،مما خيلق
بيئة جمتمعية متوائمة ،وآمنة ،تؤدي واجبتها على أكمل وجه ،يتضح ذلك من خالل سنة النيب صلى هللا عليه وسلم
يف كثري من قضااي التشريع اإلسالمي ،على سبيل املثال األنصبة يف فقه الزكاة ،ابعتبارها مسؤولية تعبدية دينية
اقتصادية اجتماعية ،من الدرجة األوىل ،حيث حدد النيب صلى هللا عليه وسلم التعامل معها بنسب حسابية اثبتة،
 21ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،حتقيق :د.علي حسن انصر,د.عبد العزيز إبراهيم العسكر ,د .محدان حممد
(الرايض :دار العاصمة ،ط )1414 ،1ج ،3ص.106-105
 22انظر غوستاف لوبون ،السنن النفسية لتطور اْلمم ،ترمجة عادل زعينز( ،القاهرة :دار املعارف ،د.ط2،1957 ،م) ،ص.161
 23انظر هرمان دي كسر لنج ،البحث التحليلي ْلوراب( ،جريدة البصائر) ،ص.62-61
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تعددت مصادرها ومصارفها كزكاة األنعام ،وعروض التجارة والركاز ،والنقدين ،عن سامل عن أبيه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم" :كتب كتاب الصدقة فلم خيرجه إىل عماله حىت قبض ،فقرنه بسيفه ،فلما قبض عمل به أبو بكر
حىت قبض ،وعمر حىت قبض ،وكان فيه يف مخس من اإلبل شاة ،ويف عشر شااتن ،ويف مخس عشرة ثالث شياه ،ويف
عشرين أربع شياه ،ويف مخس وعشرين بنت خماض إىل مخس وثالثني ،فإذا زادت ففيها ابنة لبون إىل مخس وأربعني
فإذا زادت ففيها حقة إ ستني ،فإذا زادت فجفعة إىل مخس وسبعني ،فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إىل تسعني ،فإذا
زادت ففيها حقتان إىل عشرين ومائة ،فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل مخسني حقة ،ويف كل أربعني ابن لبون.
ويف الشاء يف كل أربعني شاة شاة إىل عشرين ومائة ،فإذا زادت فشااتن إىل مائتني ،فإذا زادت فثالث شياه إىل
ثالمثائة شاة ،فإذا زادت على ثالمثائة ففي كل مائة شاة شاة ،مث ليس فيها شيء حىت تبلغ أربعمائة ،وال جيمع بني
متفرا ،وال يفرا بني جمتمع ،خمافة الصدقة ،وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان ابلسوية ،وال يؤخف يف الصدقة
هرمة ،وال ذات عيب" ،24وفوا ذلك فاملسؤولية مجعت جبانب الواجبات ،وقضااي التطوع والعمل اخلريي املستحب
ِ
ِ
ِِ
ِ
اع أعلأِ ُحبِ ِه
اصةٌ( ﴾)48احلشر ،وقال تعاىل :أويُطْع ُمو أن الطَّ أع أ
ص أ
قال تعاىل ﴿ :أويُ ْؤث ُرو أن أعلأِ أأن ُفس ِه ْم أولأ ْو أكا أن ِب ْم أخ أ
ِ
ِ ِ ِ
ريا( ﴾)58اإلنسان .فانتظمت املسؤولية االجتماعية كعمل إنساين انتفعت منه فئات اجملتمع كافة
م ْسكينًا أويأت ً
يما أوأأس ً
غنيها وفقريها ،صغريها وكبريها ،حتقيقاً لقضااي االستخالف ،املعنية ببسط األمن وحتقيق االستقرار اجملتمعي.
فهي مسؤولية شاملة من حكامها إىل أصغر أفراد رعيتها ،أشار النيب صلى هللا عليه وسلم هلفه املسؤولية الشاملة
ول عن ر ِعيَّتِ ِه ،فاأل ِمرية الَّ ِفي على الن ِ
ول
َّاس ر ٍّاع ،وةهو مسئة إ
يف قوله صلى هللا عليه وسلم" :أال ةكلْ ةكم ر ٍّاع ،وةكلْ ةكم مسئة إ
ول عنـهم ،والمرأة ر ِ
ِِ
اعيةإ على بـي ِ
ت بـعلِها وول ِدهِ ،وِهي مسئةولةإ عنـ ةهم،
عن ر ِعيَّتِ ِه ،و َّ
الر ةج ةل ر ٍّاع على أه ِل بـيته ،وةهو مسئة إ ة
ول عن ر ِعيَّتِ ِه" .25فاحلاكم مسؤول على
ول عنهة ،أال ف ةكلْ ةكم ر ٍّاع ،وةكلْ ةكم مسئة إ
والعب ةد ر ٍّاع على م ِال سيِش ِد ِه وةهو مسئة إ
حتقيق العدالة بني الرعية ،وفق حدود املسؤولية املنوطة به ،والزوج والوالد راع يف بيته ،فحددت مسؤوليته من واقع
الرتبية السليمة لألوالد ،والعدل بينهم  ،وإطعامهم وتعليمهم ،وتنشئتهم على طاعة هللا تعاىل ،ومعاملة الزوجة مبا يرضي
هللا تعاىل ،فاألسرة هي البفرة األوىل للبيئة االجتماعية املنشودة ،وكفا الزوجة مسؤولة عن مراعاة حقوا زوجها ،وتربية
أبنائها وتنشئتهم مبا يرضي هللا تعاىل ،وحفظ نفسها وزوجها وماله ،وطاعته فيما يرضي هللا تعاىل ،وهفا التسلسل يف
ك أَْن ُن قأ أس ْمنأا بأ ْي نأ ُه ْم
املسؤولية ضمن منظومة من التسخري اإلهلي للبشرية ،قال تعاىل﴿ :أ ُأه ْم يأ ْق ِس ُمو أن أر ْمحأ أة أربِ أ
ات لِي ت ِ
ل
ض ُه ْم فأ ْو أق بأ ْع ل
أم ِعي أ تأ ُه ْم ِيف ا ْْلأيأاةِ ُّ
ك أخ ْي ٌر َِمَّا
ضا ُس ْخ ِرااي أوأر ْمحأةُ أربِ أ
ض ُه ْم بأ ْع ً
َّخ أذ بأ ْع ُ
الدنْيأا أوأرفأ ْعنأا بأ ْع أ
ض أد أر أج أ
أِْ أمعُو أن) ﴾(32الزخرف .وهي شبكة من العالقات املتداخلة واملرتابطة ،لفا هي مسؤولية حتمل معاين الرمحة،
ْرب والتَّ ْقوى والأ تأعاونُواْ علِ ا ِإل ِْْث والْع ْدو ِ
ان
أ ُ أ
والتعاون ،والعفة ،والتجرد ،واحلسبة ،قال هللا تعاىل ﴿ :أوتأ أع أاونُواْ علِ ال ِ أ أ أ أ أ
أواتَّ ُقواْ اَّللأ إِ َّن اَّللأ أه ِدي ُد ال ِْع أق ِ
اب( ﴾)2املائدة .فاكتملت أركاهنا كمسؤولية روحية مادية ذات منهج رابين ،راعى
 24الرتمفي ،حممد بن عيسى أبو عيسى ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت،
د.ط) ج ،3ص .17قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ،قال الشيخ األلباين  :صحيح.
25

صحيح البخاري ،ج ،2ص ،848حديث رقم.2278
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جبانب األمر والنهي يف حتمل املسؤولية االجتماعية جوانب أداء تلك املسؤولية ،فإن اطمأنت الرعية لقيام الراعي
مبسؤوليته جتاهها تفانت يف تفعيل مسؤولياهتا ،وصلح أمر اجملتمع ،ومن مقاصد اإلسالم التحفيز إبقرار احلقوا املرتتبة
على تلك الوظيفة ،فاإلمام العادل صاحب املسؤولية ،من أقرب الناس هلل تعاىل ،وكفا رب األسرة الفي أنشأها على
مبادئء الدين ،والزوجة املطيعة الربة ،كل هؤالء هدف اإلسالم لتحفيزهم وربط أعماهلم ابجلزاء يف اآلخرة ،وهو أكرب
معني لتحمل املسؤولية على وجهها األكمل.
 تفعيل قضااي اْلقوق والواجبات :احلقوا والواجبات من مرتكزات العدالة اجلتماعية ،وهم ركنان متالزمانمتفاعالن يف مجيع القضااي املتعلقة ابجملتمع البشري ،فإن كانت احلقوا تعرب عن حرية الفرد وما يتمتع به من انسجام
وتكامل جمتمعي ،يكفل له حق التمتع ابحلياة ،والعيش يف بيئة سليمة معافاة ،وآمنة ،والعيش بسالم ووائم من خالل
حقوقه كمواطن وجار ،وأب ،وأم ،وزوج ،وزوجة..،اخل ،فإن أمسى املقاصد الشرعية من ذلك ،هو إظهار منهج
اإلسالم القائم على اإليفاء رقوا اآلخرين ،ابعتباره جانبا من جوانب العدل اجملتمعي ،وبيان ملدى احليادية اليت
اتبعها املنهج اإلسالمي ،فأمر إبعطاء حق احلاكم من مسع وطاعة ونصح ،وحق الوالدين ،من رعاية وحب واحرتام،
وحق اجلار ،وحق الفقراء واملساكني ،وحق العمال واملوظفني ،بل سن اإلسالم هفا املنهج ملقصد تعبدي ،يشري فيه
إىل عدالة هللا املطلقة ،اليت تبني اهلدف من اخللق ،وهو الشعور ابإلنتماء إىل أخوة وبيئة إسالمية معافاة هتدف إىل
طاعة هللا تعاىل يف القول والعمل قال تعاىل﴿ :قُل إِ َّن ص أالِِت ونُس ِكي وأَْمياي وَمأأ ِاِت َِِّ
َّلل أر ِ
ي (﴾)162
ب ال أْعالأ ِم أ
أ أ ُ أ أ أ أ
ْ
األنعام .ويف الواقع املعاصر صدحت اجملتمعات الغربية هبفه احلقوا ،وسنت هلا القوانني اليت تنظمها ،وركزت فيها
على القضااي املادية البحتة ،دون االلتفات للقضااي الروحية منها ،ولقد جنحت يف ذلك وازدهرت هبا حضارة الغرب،
وختلفت عن ذلك كثري من الدول اليت تدين ابإلسالم ،فأصبح حلم كثري من أفراد املسلمني اهلروب للنظم الغربية اليت
تكفل للناس حقوقهم اليت ةسلِبةـ ةوها يف بالد اإلسالم ،بعد أن كان صدر اإلسالم مالز األمم املغلوبة ،فآوت أفئدة
الناس لدولة الرسول صلى هللا عليه ،وسلم ملا اتسمت به من أتصيل حلقوا اإلنسان ،وحشد لفلك منظومة متكاملة،
بدأ ررية االعتقاد ،وحق املواطنة ،وما يتبعها من حق التعليم والعيش يف ٍّ
جو آمن وبيئة سليمة ،فتعددت األعراا يف
دولته كان فيهم اليهود ،واملنافقون ،ابإلضافة للمسلمني ،فسن لليهود حقوقهم ،وللمسلمني حقوقهم ،ومن حقوا
اليهود حق التعبد ،وحق االحتكام ،وممارسة العمل ،وحق التنعم ابألمن اجملتمعي.. ،اخل .أما فيما خيتص ابلواجبات،
فهي األفعال اليت جيب على الفرد االلتزام هبا جتاه اجملتمع والوطن ،كما ةحت شقق الواجبات كرامة اإلنسان ومصاحله ،فهو
الركن املكمل للحقوا ،فالتفريط يف الواجبات ينعكس سلبا على حقوا اآلخرين ،فالواجبات هي االلتزامات اليت
متليها قوانني الشريعة اإلسالمية على أفرادها ،وهو واجب أخالقي ملزم لكل فرد ،بدأ بواجبه جتاه دينه وربه ،وهو ملزم
له كمسلم مراعاة حقوا هللا تعاىل عليه ،وما فرضه عليه من تقومي لسلوكه ،وبفل اجلهد يف التفاين يف خدمة الناس،

كالواجبات األسرية كواجب اإلنسان و والديه ،حيث أوجب هللا تعاىل عليه برمها واإلحسان إليهما وشكرمها قال
ِ
ِ
ِ
أح ُد ُُهأا أ ْأو كِ أال ُُهأا فأ أال
ض ِٰ أربُّ أ
تعاىل ﴿ :أوقأ أ
ك أ َّأال تأ ْعبُ ُدوا إَِّال إِ َّايهُ أوِابل أْوال أديْ ِن إِ ْح أس ًاَن ۚ إِ َّما يأ ْب لُغأ َّن عن أد أك الْكبأ أر أ أ
تأ ُقل َّْلما أ ل
الر ْمحأ ِة أوقُل َّر ِ
اح ُّ
ب ْار أمحْ ُه أما
الذ ِل ِم أن َّ
ُف أوأال تأ ْن أه ْر ُُهأا أوقُل َّْلُأما قأ ْوًال أك ِرُيًا ( )22أوا ْخ ِف ْ
ض أْلُأما أجنأ أ
ُأ
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أكما ربَّي ِاِن ِ
ريا( ﴾)23اإلسراء ،وواجباته جتاه أوالده وزوجته ،وواجبات العمل العام سياسياً كان أو اجتماعياً
أ أأ أ
صغ ً
أو اقتصادايً .وهفه احلقوا والواجبات تعكس رمحة اإلسالم ،وتوجيهه لسلوك أفراد اجملتمع ،ومحايته لإلنسان يف مجيع
الظروف ،وداعياً إىل التعاون على الرب والتقوى ،يف إنفاذ احلقوا والواجبات ،واحرتام حقوا األفراد وحرايهتم ،نوع من
أنواع الواجب الفي ميليه علينا الشرع اإلسالمي ،ومن أبرز احلقوا العامة اليت نصت عليها الشريعة اإلسالميية حق
احلياة ،حق املواطنة ،حق املساواة ،حق احلرية ،حق التعليم ،حق العمل ،حق التظلم واملرافعة إىل احلكام.. ،اخل.
فاإلسالم كفل هفه احلقوا بروادع مادية مبا سنه من قانون العقوابت ،يف حالة التعدي على حقوا اآلخرين،
ومبا سنه من قوانني ذات رادع معنوي مرتبطة بقضية الثواب والعقاب الدنيوي واألخروي ،فما فعله النيب صلى هللا عليه
وسلم يف شأن املخزومية اليت سرقت ،ونتيجة حلداثة الدولة اإلسالمية فقد طلبوا االستشفاع فيها ابعتبارها من علية
القوم ،فصدح النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلق وسن وفق ذلك قانوانً بني فيه تفعليل مبدأ احلقوا والواجبات ،فقال:

»أتشفع يف حد من حدود هللا؟ مث قام فخطب ،قال :اي أيها الناس إ ا ضل من كان قبلكم أهنم كانوا إذا سرا
الشريف تركوه ،وإذا سرا الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد ،وامي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد
يدها» ،26وقال صلى هللا عليه وسلم» :إنكم ختتصمون إ ولعل بعضكم أحلن رجته من بعض فمن قضيت له رق
أخيه شيئا بقوله فإ ا أقطع له قطعة من النار فال أيخفها» 27فضال عن ذلك كفل الشرع التمتع رقوا األخوة
املعنوية ،إن كانت أخوة الدين أو أخوة اإلنسانية ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم أول ما قام به عند دخول املدينة ،آخى
بني املهاجرين واألنصار ،وهفه األخوة انطوت عليها حقوا مادية ومعنوية ،مث سن دستور املدينة الفي كفل جلميع
سكان املدينة من املسلمني وغريهم التمتع رقوا املواطنة ،والعيش يف وائم وتالحم ،وشدد النيب صلى هللا عليه وسلم
على املسلمني يف أن حيسنوا تعاملهم وحيفظوا حقوا غري املسلمني ،وعدم ظلمهم والتعدي على حقوقهم فقال صلى
هللا عليه وسلم« :أال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوا طاقته أو أخف منه شيئا بغري طيب نفس فأان حجيجه
يوم القيامة» 28وكفل هلم محاية أبداهنم ودمائهم :قال صلى هللا عليه وسلم» :من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن
رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما» 29ورأى عمر بن اخلطاب شيخا يهوداي يسأل الناس فسأله عن ذلك ،فعرف
أن الشيخوخة واحلاجة أجلأاته إىل ذلك ،فأخفه وذهب به إىل خازن بيت مال املسلني وأمره أن يفرض له وألمثاله من
بيت املال ما يكفيهم ويصلح شأهنم ،وقال يف ذلك" :ما أنصفناك أن كنا أخفان منك اجلزية يف شيبتك ،مث ضيعناك
يف كربك ،مث أجرى عليه من بيت املال ما يصلحه".30
 26صحيح البخاري ،ج ،6ص ،2491حديث رقم.6406
 27صحيح البخاري ،ج ،2ص ،952حديث رقم.2534

 28أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أّب داود( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ت ،دط) ج ،3ص ،136حديث رقم.3054
29
30

صحيح البخاري ،ج ،3ص ،1155حديث رقم.2995

املتقي اهلندي ،عالء الدين علي بن حسام الدين ،كنز العمال يف سنن اْلقوال واْلفعال ،حتقيق :بكري حياين  -صفوة السقا (بريوت :مؤسسة

الرسالة ،ط5،1401هـ1981/م) ج ،4ص ،498حديث رقم ،11477عزاه أليب عبيد وابن زجنويه عق -ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،أحكاع أهل
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تفعيل مبدأ التكافل االجتماعي:
التكافل االجتماعي هو نظام مشاركة جمتمعية قائم على حتقيق املصا ودفع املفاسد ،اقتصادية كانت ،أو
اجتماعية ،أو تربوية ،أو دينية ،أو ثقافية ،أو صحية..،اخل .ومن أبرز قضاايه ختفيف حدة الفقر والعوز يف اجملتمع،
وإزالة الفوارا بني بين البشر ،وما تسببه من ضغائن وشحناء وحسد- ،حيث يتوفر توازن جمتمعي بني األغنياء
والفقراء ،بني احلاكم والرعية ، -بتوفري احلد األدىن من أسباب املعونة املادية اليت تعينه على توفري لقمة العيش ،اتفقت
31
على ذلك مجيع األنظمة الشرعية منها والوضعية  ،ويف اإلسالم فإن مفهوم التكافل االجتماعي فيه جامعاً شامالً

للنواحي املادية منها واملعنوية ،ومرتباً يف مجع الثروة وتوزيعها وفق األولوايت ،يقول القرضاوي يف الزكاة" :إن الزكاة -
ابلنظر إىل مصارفها اليت حددها القرآن وفصلتها السنة -قد عملت لتحقيق عدة أهداف روحية وأخالقية واجتماعية
وسياسية ،وهلفا تصرف على املؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا ،فهي أوسع مدى ،وأبعد أهدافًا من

الزكاة يف األداين األخرى" .32ابعتبار التكافل االجتماعي فريضة ملزمة على كل مسلم ،حيث يقوم التكافل على
مبدأ األخوة اإلسالمية ،وسن الرتاحم لسد احلاجات والعوز الفي تعاين منه شرحية الفقراء واملساكني وابن السبيل،
واملرضى ،حيث فتح اإلسالم أبواب اخلري على مصرعيه ،وسن فرائض الزكاة ،وحث على الصدقات ،وبفل اخلري يف
كثري من األصعدة ،كالوقف ،والنفقة على األسرة ،واألقربني ،33واملساكني ،واليتامى ،34والعجزة والضعفاء واللقطاء،
َّ ِ
ين يُ ِنف ُقو أن
يف كثري من اآلايت واألحاديث النبوية الدالة على مفعول مبدأ التكافل االجتماعي ،قال تعاىلَّ ﴿ :مثأ ُل الذ أ
ت سبع سنابِل ِيف ُك ِل سنب لأ لة ِمئةُ حبَّ لة واَّلل ي أ ِ
أأموا أْلم ِيف سبِ ِ ِ
ف لِمن ي أ اء واَّلل و ِ
ل
اس ٌع
ُُ أ أ أ ُُ
ْ أ ُْ أ
ضاع ُ أ أ ُ أ ُ أ
يل اَّلل أك أمثأ ِل أحبَّة أأنبأ تأ ْ أ ْ أ أ أ أ
ِ
يم( ﴾)260البقرة ،وقال عز وجل أيضا ﴿ :أوأما تُ ِنف ُقواْ ِم ْن أخ ْلري يُ أو َّ
ف إِلأْي ُك ْم أوأأنتُ ْم الأ تُظْلأ ُمو أن( ﴾)271البقرة،
أعل ٌ
وقال صلى هللا عليه وسلم» :مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد ،إذا اشتكى منه ةعضو تداعى له سائر
. 35
ابلسهر واحلمى»
اجلسد ش
الذمة ،حتقيق :يوسف أمحد البكري  -شاكر توفيق العاروري (الدمام :بريوت :رمادى للنشر -دار ابن حزم ،د1997 – 1418 ،1م) ج ،1ص.144
اخلراج ،ص .126
 31إن كان تركيز األنظمة الوضعية على اجلوانب املادية للتكافل االجتماعي وهفا أمر حممود ويسمونه الضمان االجتماعي ،مبا فيه من إخفاقات ودعوى
للتكاسل استقلها بعض ضعاف النفوس ،واعتمدوا على املعوانت بدال من السعي وراء العمل والتكسب ،فضالً على ذلك فإن الضرائب يف تلك اجملتمعات،
مرهقة تصل يف بعض اجملتمعات إىل قرابة النصف من دخول العمال واملوظفني.
 32يوسف القرضاوي ،فقه الزكاة دراسة مقارنة ْلحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنة( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط ،)1973 ،2ج ،4ص.99

 33سنن الرتمذي ،ج ،3ص ،46قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.." :الصدقة على املسكني صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".
 34عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام على املنرب فقال" :إ ا أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات
األرض ،مث ذكر زهرة الدنيا فبدأ إبحدامها وثىن ابألخرى ،فقام رجل فقال :اي رسول هللا أوأييت اخلري ابلشر ،فسكت عنه النيب صلى هللا عليه وسلم قلنا
يوحى إليه وسكت الناس كأن على رءوسهم الطري ،مث إنه مسح عن وجهه الرحضاء ،فقال» :أين السائل آنفا أوخري هو ثالاث ،إن اخلري ال أييت إال ابخلري،
وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم  ...وإن هفا املال خضرة حلوة ونعم صاحب املسلم ملن أخفه رقه فجعله يف سبيل هللا واليتامى واملساكني وابن
السبيل ومن مل أيخفه رقه فهو كاآلكل الفي ال يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة» صحيح البخاري ،ج ،9ص ،436حديث رقم .2630محمد
عطية اإلبراشي ،روح اإلسالم ،ص237 :
 35صحيح مسلم ،ج ،8ص ،20حديث رقم .6751
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فالتكافــل االجتمــاعي يف نظــر اإلســالم إذاً هــو نظــام متكامــل ي ـربط بــني احلاجــات املاديــة والرغبــات النفســية ،وهــو
أســاس لبنــاء اجملتمــع ،إذ يقــوم علــى تربيــة روح الفــرد واإلهتمــام بشخصــيته وعالقاتــه االجتماعيــة ،بنفســه أوالً ،وأبس ـرته

اثنياً ،ومبحيطه اجملتمعي الفي يعيش فيه.

تفعيل مبدأ املساواة العادلة :املساواة هي واجهة العدالة االجتماعية يف واقع اجملتمعات النعكاسها املباشر على حياة
يومي ،وهي ال تعين املساواة املطلقة ،بل مساواة تتواكب مع مراعاة الفروا البشرية يف
الناس اليت ميارسوهنا بشكل ٍّش
املقدرات واملؤهالت ،واجلهود ،والدربة ،والتخصصية...اخل .ريث تتحقق تلك الفروا بعيدا عن االستغالل والظلم
وأن تكون واقعية ،وهي يف حد ذاهتا حمفزة للتنافس على التطوير والتنمية ،إن التزمت شروطها وأسسها اليت تنطوي

على :عدم التمييز بني الرعية ،توفري الفرص ،متكني الرعية من االستفادة من هفه الفرص ،وهفه الفرص مبنية على
منظومة العدالة االجتماع ية مبفهومها الشامل وتنميتها املستدامة من خلق بيئة تعليمية أتهيلية تتيح لقدر من الناس
التأهل لشغل املناصب اليت متكنهم من االستقرار واألمن االجتماعي ،فاملساواة املطلقة اليت ال تنظر لتلك املعايري،
فهي خمالفة ملباديء العدالة االجتماعية ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم كان يراعي الفوارا واملقدرات البشرية يف حتديد
املهام ،فمن توفرت فيه تلك الشروط فهو أوىل أبخفها حيث تقتضي مباديء املساواة أن يكون صاحبها ،خ على
ذالك مثاالً فأبو ذر ملا رأى النيب صلى هللا عليه وسلم شروط اإلمارة ال تناسبه وسأهلا أبو ذر بقوله رضي هللا عنه للنيب
صلى هللا عليه وسلم :اي رسول هللا ،أال تستعملين؟ قال :فضرب بيده على منكيب ،مث قال» :اي أاب ذر ،إنك ضعيف
36
وإهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة خزي وندامة ،إال من أخفها رقها ،وأدى الفي عليه فيها»
العدالة االجتماعية يف الواقع املعاصر الفرص والتحدايت :قضية العدالة االجتماعية يف واقع العامل اإلسالمي
املعاصر ،يف حاجة لنقد الفات ،حيث متر بكثري من التحدايت ،فهي متثل احلاضر الغائب ،فهي حاضرة يف أذهان
الناس ومطبقة يف بعض جوانبها ،بينما هي غائبة يف كثري من مفصليات احلياة االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية،

من توزيع الفرص ،وإاتحة املنافسة املتساوية ،وانبت عنها احملسوبية ،واجلهل ،والتسلط ،الرشاوى ،جعلت سيما واقع
كثري من اجملتمعات املسلمة تتسم ابلضعف واهلوان ،والتبعية والتزيل والتهميش ،وصارت عقول كثري من الشباب
املسلم تتوا لإللتحاا ابلغرب الفي وظف مفهوم العدالة االجتماعية املادية ،فنجح يف هفه اجلوانب ،وصار مصدر
جفب ،غري مسبوا ،بينما هفه العدالة يف الغرب 37تصطدم يف كثري من أحياهنا بثوابت اإلسالم ،ملا انطوت عليه
 36صحيح مسلم ،ج ،9ص ،347حديث رقم.3404
 37عرف الغرب حقوا اإلنسان يف أواخر القرون الوسطى ،عندما سحقت الشعوب األوروبية ،من اإلقطاع وتسلط الكنيسة  ،واألغنياء ،برزت فكرة حقوا
اإلنسان جزئيًا بشكل رمسي يف الدول الغربية ،يف القرن الثالث عشر امليالدي ،نتيجة الثورات الطبقية والشعبية يف أورواب ،يف القرن الثامن عشر يف أمريكا
ظهرت هفه يف مقاومة التمييز الطبقي ،والتسلط السي اسي ،والظلم االجتماعي ،يف القرن العشرين جاءت املؤسسات الدولية ،وأعلنت مواثيق عصبة األمم
املتحدة يف جنيف مث يف ميثاا األمم املتحدة ،حيث صدر اإلعالن العاملي حلقوا اإلنسان يف عام  1948من قبل هيئة األمم املتحدة ،ولكن هفه احلقوا
اليت أقرهتا املنظمة يصتدم يف كثري من األحيان مبباديء اإلسالم ،فاحلرية قد تعين الفوضى يف الغرب ،أنظر :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،حقوق اإلنسان

يف اإلسالع (اململكة العربية السعودية :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط1419 ،1هـ) ،ص.16
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من إشكاليات اجتماعية تتناىف مع املعتقدات الدينية ،كسفور النساء ،وإابحة اخلمور ،وما سنته قوانينهم من مساح
زواج املثلية ،وهي متثل خطر على املسلمني سيما الشباب منهم ،فهم قابيلني للتغيري ،ومن املعوقات املعاصرة ألسس
العدالة االجتماعية يف بالد املسلمني ،ما شاب األمة من ضعف وبعد عن قيم الدين ورؤيته العادلة ،وتفشي
احملسوبية ،والتسلط ،واجلهل .ويكمن احلل يف متكني العدالة اجلتماعية مبحاربة تلك املعوقات ابلعودة إىل التعليم،
وحماربة أسباب الفقر واجلهل ،ومناصحة اجملتمع وإصالحه ،والتواصي ابحلق والصرب وميكننا تفعيل مفاهيم العدالة
التالية:
النقاط
خالل
من
املعاصر
الواقع
يف
االجتماعية
الدعوة إَل العلم وَماربة اجلهل  :مدح هللا تعاىل العلم وبني فضله وفضل أهله ،وحث عليه يف أول كلمة يف القرآن
ك الَّ ِذي أخلأ أق( ﴾)1العلق ،وجعل العلماء هم ورثة األنبياء ،ألهنم املبلغني عن هللا
الكرمي ،قال تعاىل﴿ :اق أْرأْ ِاب ْس ِم أربِ أ
ِ
ِ
ِ
اب أوِِبأا ُكنتُ ْم تأ ْد ُر ُسو أن ( 38﴾)79آل عمران،
تعاىل ،قال تعاىل ...﴿ :أولأكن ُكونُواْ أرَّابنِيِ أ
ي ِِبأا ُكنتُ ْم تُ أعل ُمو أن الْكتأ أ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :بينا أان انئم أتيت بقدح لنب فشربت حىت إين ألرى الري خيرج يف أظفاري مث
أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب قالوا فما أولته اي رسول هللا قال العلم» ،39وهو من أعظم أبواب الصدقة ،قال صلى
هللا عليه وسلم« :إن من الصدقة أن تتعلم العلم ،مث تعلمه ابتغاء وجه هللا عز وجل» .40وذم هللا تعاىل اجلهل ونتائجه
املرتتبة عليه من ضالالت ،وإفساد ،وظلم ،وهو عقبة كأداة يف طريق العدلة االجتماعية ،وهو حاجب بني اإلنسان
ومعرفة حقوقه وواجباته ،ورأس كل ظلم ،وسبب كل حمسوبية ،ووراء كل دمار ،وما ضالالت املشركني واملنفقني إال
بسبب اجلهل والتجهلي ،عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :من أشراط الساعة أن يرفع
الزان».41
ويظهر
اخلمر
ويشرب
اجلهل
ويثبت
العلم
توفري الفرص وَماربة الفقر :الفقر نتاج اجلهل والتهميش ،واحملسوبية ،وتضييق الفرص ،وانشغال املسؤولني بفات

أنفسهم ،وتفريطهم يف مسؤولياهتم ،هفا من جانب ومن جانب آخر تفريط الرعية يف حقوا هللا تعاىل ابملعاصي
أن أ ْأهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ أقواْ لأأفتأ ْحنأا أعلأْي ِهم ب رأك ل
الس أماء أواْل ْأر ِ
ض أولأ ِكن أك َّذبُواْ
ات ِم أن َّ
والكبائر ،قال تعاىل ﴿ :أولأ ْو أ َّ أ أ أ أ
أأ
أخ ْذ أَن ُهم ِِبأا أكانُواْ يأ ْك ِسبُو أن ( ﴾)96األعراف ،تعوذ النيب صلى هللا عليه وسلم منه وذمه ،قال رسول هللا صلى هللا
فأأ أ
عليه وسلم« :مخس خبمس قالوا :اي رسول هللا وما مخس خبمس؟ قال :ما نقض قوم العهد إال سلط عليهم عدوهم،
وما حكموا بغري ما أنزل هللا إال فشا فيهم الفقر ،وال ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فيهم املوت ،وال طففوا املكيال

إال منعوا النبات وأخفوا ابلسنني ،وال منعوا الزكاة إال حبس عنهم القطر» . 42فمحاربة الفقر ال تتأتى إال مبحاربة
38

رابنيني" :علماء عاملني نسبة إىل الرب جل وعال" ،انظر :صحيح البخاري ،ج ،3ص،1074

 39صحيح البخاري ،ج ،1ص ،43حديث رقم .82
 40اآلجري ،فضل العلماء ،ص.38
41

صحيح مسلم ،ج ،8ص ،58حديث رقم .6956

 42الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبداجمليد السلفي املوصل :مكتبة العلوم واحلكم  ،ط)1983 – 1404 ،2
ج ،11ص ،45حديث رقم.11014
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أسبابه ،فالنهوض ابلتنمية البشرية الراشدة ،وامتثال اإلسالم منهجا وسلوكاً ،وتنشيط مبدأ احلسبة واملسوؤلية اجملتمعية،
واالستفادة من املواعني االقتصادية اليت كفلها اإلسالم من زكاة ووقف...،اخل .هي كفيلة خبلق توازن وتراحم وتكافل،
االستفادة من جتارب اآلخرين:

وهو سبيل التمكني لدين هللا تعاىل.

التجارب البشرية مهما حلق هبا من إجنازات وإخفاقات فهب كفيلة أبن تكون قدوة وعظة ،فما ذكر هللا تعاىل أخبار
ك
الظلمني وما حل هبم إال على سبيل العظة واإلعتبار ،فلما قضى هللا تعاىل على فرعون ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف ذألِ أ

لأ ِع ْب أرةً لِ أمن أَيْ أ ِ( ﴾)26النازعات  ،وما ذكر أخربا أهل العدل والصالح إال على سبيل اإلقتداء والتأسي ،قال تعاىل:
اَّلل والْي وع ِ
ِ ِ
اَّلل أُسوةٌ ح ِ
اآلخر وذأ أكر َّ ِ
ريا ( ﴾)21األحزاب،
سنأةٌ ل أمن أكا أن يأ ْر ُجو َّأ أ أ ْ أ
اَّللأ أكث ً
أ أ أ
﴿قأ ْد أكا أن لأ ُك ْم ِيف أر ُسول َّ ْ أ أ أ
وقال صلى هللا عليه وسلم« :ال تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا ،وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن وطنوا
43

أنفسكم ،إن أحسن الناس أن حتسنوا ،وإن أساءوا فال تظلموا»
اجملتمعية اهلادفة إىل إعمار األرض مبا يرضي هللا تعاىل.

فالتجارب البشرية كفيلة ابلنهوض ابلعدالة

التواصي واملناصحة :من أكرب املعينات للتمكني

للعدالة االجتماعية ،وهو البناء الرتبوي من واقع التناصح ،ابحلق املطلق الواجب منه واملستحب ،وهو مشوار عسري
أمامه عقبة كؤود هي النفس ،والظلم ،والطغيان .والتواصي ابلصرب املطلق الواجب منه واملستحب ،وهو الصرب على
مكتسبات اخلري ،والصرب يف حماربة الظلم ،والطغيان ،واتباع سبيل احلكمة يف التغيري ،والبعد عن أسباب الفرقة ،وشق
صفوف املسلمني ،والتشهري بعلية القوم .والتواصي واملناصحة أحد سبل التمكني لقيادة البشرية ،ملا يتسم به التواصي
واملناصحة من حراسة اجملتمع ووحدة اهلدف ،وما حيمله من معان التفاين والتكامل والتكافل الفي حيفظ لكل فرد
دوره وحقه اجملتمعي.44

 43سنن الرتمذي ،ج ،4ص.364
 44يف ظالل القرآن ،ج ،8ص : .93ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،الفوائد (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،)1973 – 1393 ،2ص.52
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اخلامتة
 العدالة االجتماعية من أبرز مرتكزات التنمية البشرية ،وهي معيار تقدم األمم والشعوب ،وترتبط بقضاايالسياسية ،والدين ،واالجتماع ،واالقتصاد ،وتنشط بشكل متفاوت وفق احلقل الفي تعمل فيه.
 العدالة االجتماعية ،يف املفهوم االصطالحي الشرعي ،هي اإلسالم بتطبيقاته املختلفة ،ملا حيتويه من حقواوواجبات ،وهي متشعبة يف مجيع تلك الواجبات واحلقوا ،والعبادات واملعامالت ،فهي الراعية للحقوا
اإلحس ِ
ِ ِ
والواجبات بكافة أقامسهما ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
ان أوإِيتأ ِاء ِذي الْ ُق ْرأع أويأ ْن أهِ أع ِن
اَّللأ أَي ُْم ُر ابلْ أع ْدل أو ِْ ْ أ
الْ أف ْح أ ِاء أوال ُْم ْن أك ِر أوالْبأ غْ ِي يأِعظُ ُك ْم لأ أعلَّ ُك ْم تأ أذ َّك ُرو أن( ﴾)90النحل ،حيث ع َّد الصحايب اجلليل ابن مسعود هفه
اآلية أبهنا أمجع آية للخري والشر ،" .45ولكن يف اللغة هلا معان متعددة ومتباينة ،وهي يف هفا السياا البحثي
أتيت مبفهوم االستقامة على احلق ،واإلنصاف ،واملساواة...،

45

نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان (بريوت :لبنان :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ -

1996م) ج - 298 ،4القحطاين ،سعيد بن علي بن وهف ،اْلكمة يف الدعوة إَل هللا تعاَل( :مكة املكرمة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،ط1423 ،1هـ جلس شتري بن شكل ومسروا بن األجدع فقال أحدمها لصاحبه :حدث مبا مسعت من عبد هللا وأصدقك أو أحدث وتصدقين
اإلحس ِ
ِ
اص أي ةمر ِابلعد ِل و ِ
ان وإِيت ِاء ِذي ال ةقرَب ويـنـهى ع ِن
قال :مسعت عبد هللا بن مسعود يقول :إن أمجع آية يف القرآن للخري والشر يف سورة النحل﴿ :إ َّن َّ ة
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 قامت العدلة االجتماعية ،على مبدأ املساواة ،احلقوا والواجبات ،والتكافل االجتماعي ،واحلرية ،املسؤولية،...اخل .وهي ختتلف يف حتديدها وفق املتغريات الثقافية واجملتمعية ،واالعتقادية ،لكل بيئة ومجاعة ،ومبدأ تطبيق
العدالة يتوقف على مبدأ تطبيق القانون وضعياً كان أو دينياً .لفا فإن حتديدها اصطالحياً شابه كثري من
االختالف.
 العدلة االجتماعية مقصد إسالمي ارتبط مبعان روحية عميقة ،جتسد يف أواصر احملبة والتكافل والتآخي والرتاحم.أصلها القرآن الكرمي وجسدهتا السنة النبوية يف دولة الرسول صلى هللا عليه وسلم واخلالفة الراشدة ،رغم التعددية
َّ
والتباين يف اجملتمع املدين.
 للعدالة االجتماعية يف اتريخ البشرية جتارب متباينة ،رمسها لنا القرآن العظيم ،وحثنا على االعتبار منها ،وبني لناأن معايري تلك احلضارات التارخيية ،ومصري بقائها وفنائها متوقف على موقفها من تطبيقات العدالة
االجتماعية ،ولعل يف قصص النمرود ،وفرعون ،وقوم شعيب ،اذج النتهاكات أسس العدالة االجتماعية .كما
أن ما قام به األنبياء واملصلحني يف سبيل العدلة من جهود كدعوة إبراهيم ،ونبوة وملك سليمان ،ودعوة الكليم،
وفوا ذلك كله دعوة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،اذح تطبيقية لعدالة جمتمعية متميزة.
 من أبرز معوقات العدلة االجتماعية املعاصرة ،العوز والفقر ،والتسلط ،واحملسوبية ،والعصبية ،والغش ،فبمحاربةتلك املعوقات تسعد البشرية بعدالة اجتماعية سامية تقود إىل خريي الدنيا واألخرة.
املصادر واملراجع:
 أمحد بن حنبل ،مسند اإلماع أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون (بريوت :مؤسسة الرسالة،ط1420 ،2هـ 1999 ،م.

 البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا ،اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاذاحلديث وعلومه يف كلية الشريعة  -جامعة دمشق (بريوت :دار ابن كثري ،اليمامة ،ط1987 – 1407 ،3م)
 البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني ،شعب اإلميان ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول (بريوت :دار الكتبالعلمية ،ط1410 ،1هـ)
 الرتمفي ،حممد بن عيسى أبو عيسى ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت ،د.ط)
 ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،حتقيق :د.علي حسن انصر ،د.عبدالعزيز إبراهيم العسكر ,د .محدان حممد (الرايض :دار العاصمة ،ط)1414 ،1

الفحش ِاء وال ةمنك ِر والبـغ ِي يعِظة ةكم لعلَّ ةكم تف َّكةرون( ﴾)90قال :صدقت ،البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني ،شعب اإلميان ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين
زغلول (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1410 ،1هـ) ج ،2ص.473
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 أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أّب داود( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ت ،دط). هرمان دي كسر لنج ،البحث التحليلي ْلوراب( ،جريدة البصائر) ،ص.62-61 اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي ،التعريفات ،حتقيق :إبراهيم األبياري (بريوت :دار الكتاب العريب ،ط،11405هـ)

 احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد هللا ،املستدرك علِ الصحيحي ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا (بريوت:دار الكتب العلمية ،ظط1990 – 1411 ،1م) ،ج ،2ص ،620حديث رقم.4074
 الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر ،مفاتيح الغيب(بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ 2000 -م ،ط)1الرزاا احلسيين أبو الفيض ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق:
 َّحممد بن عبد ش
حممد بن ش
الزبيدي ،ش
جمموعة من احملققني (دار اهلداية ،د.ت ،د.ط)

 صليبا ،د .مجيل ،املعجم الفلسفي الْللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية (بريون :دار الكتاباللبناين1982 ،م).

 غوستاف لوبون ،السنن النفسية لتطور اْلمم ،ترمجة عادل زعينز( ،القاهرة :دار املعارف ،د.ط1957،م). القحطاين ،سعيد بن علي بن وهف ،احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل (مكة املكرمة :وزارة الشؤون اإلسالميةواألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط1423 ،1هـ).
-

يوسف القرضاوي،

فقه الزكاة دراسة مقارنة ْلحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنة ( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط.)1973 ،2

 القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع ْلحكاع القرآن ،حتقيق :هشام مسري البخاري (الرايض :دار عاملالكتب1423 ،هـ2003 /م).

 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،الفروسية ،حتقيق :مشهور بن حسن بن حممود بنسلمان (السعودية :حائل :دار األندلس ،د.)1993 – 1414 ،1
 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ،زاد املعاد يف هدي خري العباد (بريوت :مؤسسة الرسالة،الكويت :مكتبة املنار اإلسالمية ،ط1415 ،27هـ 1994/م).
 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،أحكاع أهل الذمة ،حتقيق :يوسف أمحد البكري  -شاكر توفيق العاروري(الدمام :بريوت :رمادى للنشر -دار ابن حزم ،د1997 – 1418 ،1م).
 ابن كثري ،عماد الدين إمساعيل الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة (دار طيبةللنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ 1999 -م).

 املتقي اهلندي ،عالء الدين علي بن حسام الدين ،كنز العمال يف سنن اْلقوال واْلفعال ،حتقيق :بكريحياين  -صفوة السقا (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط5،1401هـ1981/م).
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 حممد أمحد عبد الغين ،العدالأة االجتِم ِاعيَّة يف ضوء ِ
الف ْكر اإلسالمي املعاصر ،اطروحة أةعدَّت لنيل درجة
أ
ْ أ
الدكتوراه يف الدراسات اإلسالميَّة ،إشراف :األستاذ الدكتور انيف معروف 1424هـ/2004 /م).

 حممد هيشور ،سنن القرآن يف قياع اْلضارات وسقوطها( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط،11417هـ1996/م).

 مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلمَ ،تقيق ( :دار اجليل :دار اآلفاا اجلديدة :بريوت. ) ، ابن منظور ،حممد بن مكرم األفريقي ،لسان العرب (بريوت :دار صادر ،ط.)1 نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان (بريوت :لبنان :دارالكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ 1996 -م).
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