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 إلاسالم في إلانساني التضامن
 العلمي البحث جيل مركز رئيسة املل، طالبي  سرور. د

  

 

ت الػالكاث جىظُم غلى ؤلاؾالم خغم للض  ومياعم الفًاثلو الخًامً غلى مبيُت مثالُت ؾلىهُت كىاغض زالٌ مً البكٍغ

هغا ؤمىا اإلاجخمؼ جىؿب ألازالق . وجلضمهم وجغابُهم ؤفغاصٍ اهههاع جدلم هما وزحرا، َو

 فُما والخماؾً والدؿاهض الخيافل واحب عؤؾها وغلى الاحخماغُت، الىاحباث مً مجمىغت اإلاامىحن غلى ًفغى فاإلؾالم

  بػًهم وبعقاص بُنهم،
ًا
. حمػاء ولإلوؿاهُت لهم الخحر فُه بما بػًا

 البر غلى وحػاوهىا ﴿: حػالى للىله هيل، اإلاجخمؼ ؤفغاص بحن وختى بل الػاثلت ؤفغاص بحن للخػاَف زالهت صغىة ؤلاؾالم ٌػخبر بط 

    .والػضوان﴾ ؤلازم غلى حػاوهىا وال والخلىي 

   ؤلاًمان   -الغخمت  –الخػاون    -الخيافل   -الخًامً :املفتاحية الكلمات

 

Résumé  

L'Islam est une religion de paix, fondée sur un ensemble de regles et de vertus favorisant  la   

solidarité et la fusion de tout les membres de la société.  

De ce fait il impose des obligations sociales, en premier lieu le devoir de solidarité et de 

cohésion entre les membres de la famille et même parmi les membres de la communauté dans 

son ensemble à s'avoir de l'humanité. 

Mots-clés:  Solidarité - Coopération - compassion – Croyance. 

 

 

: مقدمة

م اللغآن ًخًمً  بحن الػالكت: وهي مسخلفت مجاالث زالزت في ؤلاوؿاهُت الػالكاث جىظم ألاخيام مً مجمىغت الىٍغ
 فللض وغلُه حمػاء، ؤلاوؿاهُت بجي مً وؾحٍر ؤلاوؿان بحن الػالكت وؤزحرا وهفؿه، ؤلاوؿان بحن الػالكت وزالله، ؤلاوؿان

َىا ما ﴿: مألاوػا ؾىعة مً 38 آلاًت في كاٌ خُث هللا نضق .  ش يء﴾ مً الىخاب في فغَّ

ٌ  َبلا لإلًمان وقٍغ بل واحب ؤلاؾالم في والخلىي  البر غلى والخيافل الخػاون  ٌػخبرو ٌ  للى  ال(: "م) ألاغظم الغؾى

 َم.... وؤنىلهم وؤغغاكهم ؤحىاؾهم ازخلفذ ومهما ؤلاؾالم في اإلاامىحن ألن ،"لىفؿه ًدب ما ألزُه ًدب ختى ؤخضهم ًامً

                                                 
. 2سورة المائدة، اآلٌة   
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ًُن (: " م) للىله واخض وحؿض بيُان والبيُانِن  للمامً اإلاام ضُّد   ِن
ُن

ه ٌك ًُن   بػ
ًا
 وجغاخمهم جىاصَم في اإلاامىحن مثل" ،"بػًا

". والخمى بالؿهغ ألاغًاء ؾاثغ له جضاعى غًى مىه اقخيى بطا الىاخض الجؿض همثل وحػاَفهم

(: م) للىله ؾحٍر ٌػحن وال ًغخم ال مً ٌػحن ولً ًغخم لً بإهه اإلاامىحن ًدظع وحػالى ؾبداهه هللا فةن طلً، مً وؤبػض
 " ؤزُه غىن  في الػبض صام ما الػبض غىن  في هللا"  ،"خاحخه في هللا وان ؤزُه خاحت في وان مً" وهظلً"  ًغخم ال ًغخم ال مً"

م الخيافل مً ؤهىاع ؤعبؼ غىض اإلاضازلت َظٍ زالٌ مً ؾيخىكف وغلُه...  : َو

 ؤلاؾالم في والاحخماعي الػاثلي الخيافل -

 (الؼواة) ؤلاؾالم في اإلااصي الخيافل -

 ؤلاؾالم في للمغؤة والاحخماغُت اإلااصًت الىفالت -

  ؤلاوؿاهُت واإلاػاملت  ؾالم صًً ؤلاؾالم -

 إلاسالم في والاجتماعي العائلي التكافل: أوال

 اإلاجخمػاث في ؾاثضة واهذ التي واإلافايلت الخفغكت ؤؾالُب وافت فدغم واليؿب ألانل وخضة غلى ؤلاؾالم ؤهض للض

ت وايػا ،...وألاوؿاب وألاخؿاب الُبلاث بحن ؤو والُىاثف الكػىب بحن اللضًمت  مً هفؿها الضعحت في حمػاء البكٍغ
. لإلوؿان اإلالغعة ووالخلىق  ؤلاوؿاهُت بالىغامت الخمخؼ في اإلاؿاواة كضم وغلى ألاَمُت

ٌ  اإلاػجى َظا وفي ىم جلىاا الىاؽ ؤيها ًا ﴿: وحػالى ؾبداهه ًلى ِـن  مً زللىم الظي عوَّ   ػوحها منها وزلم واخضةِن  هف
َّ

 ووث
ما   منهُن

ًا
﴾ هثحرا عحاال ح وللض  ، ووؿاءًا ٌ  وضَّ ت عؾى مت آلاًت َظٍ وعاء مً اإلالهىص البكٍغ  في والؿالم الهالة غلُه فلاٌ الىٍغ

لىم واخض ؤباهم وبن واخض عوىم بن: الىاؽ ؤيها ًا: " الىصاع زُبت
ُن
 لِـ ؤجلاهم هللا غىض ؤهغمىم بن اب،جغ مً وآصم آلصم و

". بالخلىي  بال فًل ؤخمغ غلى ألبٌُ وال ؤبٌُ، غلى ألخمغ وال غغبي، غلى لعجمي وال عجمي، غلى فًل لػغبي

 ؤو لؿاتهم ؤو ؤصًانهم ازخلفذ ولى ختى بهم اللهُلت ؤلاوؿاهُت ججمػهم واخضة ؤمت حمُػا الىاؽ ؤلاؾالم اغخبر هما

  الىاؽُن  وان ﴿ :حػالى للىله ؤلىانهم
ًا
  ؤمت

ًا
ًَن  الىبُحن هللاُن  فبػث واخضة ًَن  مبكٍغ ٌَن  ومىظٍع  بحن لُدىم بالخمِن  الىخابَن  مػهم وؤهؼ

ىم هللاُن  قاء ولى ﴿ فُه﴾، ازخلفىا فُما الىاؽِن 
َن
ػل جَن

َن
  ل

ًا
مت

ُن
  ؤ

ًا
م ولىً واخضة

ُن
ه ىَن

ُن
م هللاِن  بلى الخحراث فاؾدبلىا ؤجاهم ما في لُبل

ُن
ى ػُن  مغحِن

ٌئىم حمُػا ىبِن
ُُن ىخم بما ف

ٌ
فىن﴾، فُه ه  بن وؤلىاهىم ؤلؿيخىم وازخالف وألاعىِن  الؿماواثِن  زلمُن  آًخه ومً ﴿: هظلً وكىله جسخلِن

﴾ آلًاثٍت  طلً في    .للػاإلاحنَن

 لُخػاعفىا وبهما واؾػت، هي التي هللا ؤعى ًدىاػغىا ؤو ًخلاجلىا ليي لِـ وكباثل قػىب غضة زلم في هللا ؾىت فةن وغلُه

خػاوهىا،  بن لخػاعفىا وكباثل قػىوا وحػلىاهم وؤهثى طهغ مً زللىاهم بها الىاؽ ؤيها ًا ﴿: الخىُم لظهغا في حاء إلاا َبلا ٍو
  .زبحر﴾ غلُم هللا بن ؤجلاهم هللا غىض ؤهغمىم

                                                 
 . سورة النساء اآلٌة   

. 22، سورة الروم اآلٌة 48، سورة المائدة اآلٌة 3 2سورة البقرة اآلٌة : أنظر على التوالً 2

. 3 سورة الحجرات اآلٌة  3
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 الػامت ألازالكُت ؤعوانها ولها فلِ الاحخماغُت ولِـ الغوخُت عوابُها لها ملضؾت ماؾؿت ؤلاؾالم في الػاثلت حػخبرو
 التي اإلااؾؿت وهي خُاله الخهغف وال به الاؾتهخاع ًجىػ  ال مىغؽ كُمي ملام طاث فهي لظلً فلِ، الىفؿُت الفغصًت ولِـ

 بىاء ؤحل مً  ،الؼواج عابُت هي ملضؾت عابُت ظل وفي غظُم لؿغى وحل غؼ هللا حمػهما اللظان واإلاغؤة الغحل فيها ٌكاعن

  .ؾلُمت وعغاًت نحي بهجاب زالٌ مً اإلاجخمؼ

 وجلىم. وؤلازالم واإلاىصة والخػاون  الخب فيها وبػث قٍغف، ملضؽ بغواٍ وعوُها وكىاَا ألاؾغة ؤلاؾالم صغم للضو

 ول التزام بلى باإليافت... وألاػواج وألابىاء والىالضًً ؤفغاصَا مً فغص ول لخلىق  مخباصٌ اخترام ؤؾاؽ غلى ؤلاؾالم في ألاؾغة

. مخباصلت بىاحباث منهم واخض

 ؤو ؤخضَما الىبر غىضن ًبلؿً بما بخؿاها ووالىالضًً بًاٍ بال حػبضوا ؤال عوً وكض ى ﴿: حػالى كاٌ نالىالضي خلىق  ففي

ما وال ؤف لهما جلل فال هالَما ما كىال لهما وكل جنهَغ  عوُاوي هما اعخمهما عب وكل الغخمت مً الظٌ حىاح لهما وؤزفٌ  ◊هٍغ
  .نؿحرا﴾

فاٌ خلىق  ًسو فُما ؤما  وجإصًبهم وعغاًتهم وحػهضَم خؿىت مػاملت ؤَفالهم مػاملت الىالضًً المؤلاؽ ؤلؼم فللض ألَا
ىفغ الخاحت مً ًليهم ؾلُما جهغفا ؤمىالهم في والخهغف الخُاة في نالخا جىحيها وجىحيههم  الُُبت الخُاة ظغوف لهم ٍو

مت، ٌ  اإلاػجى َظا وفي وؤلاهار، الظوىع  بحن اإلاؿاواة كضم غلى طلً وول والىٍغ ٌ  ًلى  مؿاوٌ وولىم عاع ولىم(: "م) هللا عؾى

".  عغُخه غً

فاٌ خلىق  وفي  ؤعاص إلاً واملحن خىلحن ؤوالصًَ ًغيػً ﴿والىالضاث: حػالى للىله الغياغت في الخم هظلً، ؤلاؾالم في ألَا
خم ؤن  واهىا بطا اعبوألاق الهؿاع بزىتهم وختى بل والضيهم بكئىن  ًلىمىا ؤن عؤًىا هما ألابىاء غلى اإلالابل وفي  .الغياغت﴾ ًُن

ً . طلً غلى كاصٍع

م ؾىيهم ًغق  بدُث اإلاخباصٌ والخػايض بالخيافل اإلاجخمؼ ؤفغاص ؤلاؾالم ؤلؼم ؤزغي، حهت ومً ؿض لفلحَر  قبػانهم َو

م اللغآن ؤوص ى فللض حاجػهم، خاحت ٌ  البػُض، والجاع اللٍغب بالجاع مىيؼ مً ؤهثر في الىٍغ : وحػالى ؾبداهه فُلى

   .الجىب﴾ والجاع اللغبى طي والجاع واإلاؿاهحن والُخامى اللغبى ووظي بخؿاها ووالىالضًً قِئا به قغوىاث وال هللا ﴿واغبضوا

 مً: " هظلً وكىله" . حاجؼ وحاٍع قبػان باث مً مً مىا لِـ: " بُنها مً خضًث مً ؤهثر في الجاع غلى( م) ؤوص ى هما
، ًاطي فال آلازغ والُىم باهلل ًامً وان  والُىم باهلل ًامً وان ومً يُفه، فلُىغم آلازغ والُىم باهلل مًًا وان ومً حاٍع

ىعر الجاع بإن البػٌ اغخلض ختى ؤخاصًث مً طلً بلى وما ، "لِؿىذ ؤو زحرا فلُلل آلازغ ُُن . ؾ

                                                 
وعلٌه فإن اإلسالم ٌحرم شتى أنواع العالقات الجنسٌة غٌر الشرعٌة من زنا وبغاء ومصادقة ومتعة، حفظا لألسرة ولكٌانها   

.  95 محمد عبد المنعم خفاجى، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مكتبة الخانجى، الطبعة األولى، مصر، . دنظر فً ذلك المقدس، أ
 .   ـ0  ، ص 

بٌن إجحاف القوانٌن والوثائق العربٌة ومبالغة الصكوك : حقوق وواجبات المرأة فً األسرة : سرور طالبً. د: أنظر 2
، كتاب أعمال المؤتمر الدولً السابع لمركز  جٌل البحث العلمً حول المرأة والسلم األهلً، طرابلس، لبنان، الدولٌة

 63-76.، ص 2015آذار  21اصدارات مركز جٌل البحث العلمً،  
 .24و 23سراء اآلٌتان سورة اإل 3

. 233سورة البقرة، اآلٌة  4

 .36سورة النساء اآلٌة  5
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ٌ  بحن هما  ؤكغيخه، اؾخلغيً وبطا ؤغىخه، اؾخػاهً بطا الجاع؟ خم ما ؤجضعي : "فلاٌ للجاع، خلىق  غضة( م) الغؾى
خه، مهِبت ؤنابخه وبطا َىإجه، زحر ؤنابه وبطا غضجه، مغى وبطا غلُه، غضث عافخم وبطا  وال حىاػجه، اجبػذ ماث وبطا غٍؼ

ذ غىه فخحجب بالبيُان غلُه حؿخُُل  له، فاَض فاههت اقتًرذ وبن منها، له حؿغف ؤن بال كضعن بلخاع جاطٍ وال بةطهه، بال الٍغ

ٌ  بها ًسغج وال ؾغا، فاصزلها جفػل لم فةن     ".ولضٍ بها لُؿُظ صنو

( الزكاة) إلاسالم في املادي التكافل: ثانيا

، واهذ مهما الاكخهاصي الجكؼ ؤلاؾالم ًداعب دظغ الغوا، فُدظغ مظاٍَغ  هما الىظام، َظا غلى جلىم التي الكغواث ٍو
اث في الخدىم ؤو ؾكهم ؤو الىاؽ وابتزاػ ألامىاٌ عئوؽ جطخم بلى غاصة جاصي التي الىؾاثل ًدظغ  واؾخؿالٌ خُاتهم يغوٍع

.  بالباَل الؿحر وممخلياث ألمىاٌ واخخياع الخػضي غلى حػخمض مماعؾاث مً طلً ؾحر ؤو وخاحاتهم غىػَم

 لىفؿه لُهيء لؿحرن اإلااٌ ؤغِ"  ؤؾاؽ غلى بوؿان، ليل الخُاة ؾبل وجِؿحر الجماغت عوح ؤلاؾالم ٌشجؼ اإلالابل وفي

   ."مىه اؾترصٍ زم الخُاة في والكغغُت الُُبت الفغم

 الىؿب ؾبل جىفحر زالٌ مً اإلااصًت الهػىواث غلى الخػاون  َى ؤلاؾالمي اإلاجخمؼ في الاكخهاصًت الػالكاث فإؾاؽ

. الًُاع ؤو الاؾخؿالٌ مً ؤفغاصٍ ؤمىاٌ خماًت و والػمل الؿعي ٍَغم غً الخالٌ

 والخيافل، الخػاون  مً حى ظل في البكغي  للمجخمؼ اإلااصًت اإلاخُلباث لخإمحن وؾُلت َى بهما َضفا، لِـ ؤلاؾالم في فاإلااٌ

ج واإلاخمثلت احخماغُت مهمت ألاؾاؾُت، مهامه بحن مً بدُث . ألاؾاؾُت الػامت اإلاهالح وجدلُم اإلاجخمػاث هغب بخفٍغ

بت وهي الؼواة، الهجغة مً الثاهُت الؿىت في ؤلاؾالم فغى اإلاىُلم َظا ومً ت مالُت يٍغ  الثروة مً ؤهىاع ؤعبػت غلى ؾىٍى

 جدلُم ؤحل مً الاكخهاصًت، اليكاَاث مظاَغ قتى غلى عاوؤخي والفًت، والظَب وألاوػام، والثماع، الؼعع: في واإلاخمثلت

ٌ  اإلاػىػًٍ خاحاث وؾض الاحخماغُت الػضالت   .اإلااٌ جطخم صون  وجدى

ا اإلاِؿىع  اإلاؿلم ًسغحه اإلااٌ مً كلُل حؼء غً غباعة فالؼواة م واإلادغومحن اإلادخاححن خاحت لؿض ؾىٍى  اللغبى طو: َو
   .والؿاعمىن  الغكاب وفي كلىبهم واإلاالفت غليها الػاملىن  ؤو والؿاثلىن  ًلالؿب وابً واإلاؿاهحن والفلغاء والُخامى

                                                                                                                                                             
 .رواه البخاري ومسلم  

2 
، عمر صدوق، دراسة فً مصادر حقوق اإلنسان، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، . درواه الخرائطً فً باب مكارم األخالق، 

 .50ص

 . 4 محمد عبد المنعم خفاجى، المرجع السابق، ص . د 3

ت جلىم بالؿهغ ع 4 لى قئىن ألانل في الؼواة ؤن جضفؼ بلى بِذ اإلااٌ لُخىفل بخىػَػها غلى الظًً جدم لهم، فبِذ اإلااٌ بطن َى غباعة غً ماؾؿت زحًر

مت وحػالج خاالث الفلغ غلى غبض الىاخض وافي، خلىق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم، . صؤهظغ في طلً .. .الىاؽ وحؿض خاحاتهم وجامً لهم الظغوف اإلاػِكُت الىٍغ

  31ـ  24، م  صعاؾاث بؾالمُت، مُبػت الغؾالت، مهغ 

  60و 35و 34أنظر سورة التوبة اآلٌة  5
 274ـ   26، 245و 5 2و  77 وسورة البقرة اآلٌة 

 92سورة آل عمران اآلٌة 

 . ، سورة التوبة اآلٌة37و 32سورة النساء اآلٌة  
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 مً ؤكغوائهم مً زمت ًىً لم بطا وؿاءًا  ؤو قُىزا ؤو واهىا ؤَفاال الػاحٍؼً غلى ًىفم ؤن اإلااٌ بِذ غلى ؤلاؾالم ؤوحب هما

. اإلاؿلم وؾحر اإلاؿلم بحن طلً في ؤلاؾالم ًفغق  وال هفلتهم، غلُه ججب

 والكُش الخُاب بً غمغ الخلُفت بحن وكػذ التي الخاصزت طلً غلى واإلاثاٌ الضعب َظا غلى الغاقضون  الخلفاء عؾا وللض
غ اليهىصي  زاػن  بلى ؤعؾل زم وحض، مما وؤغُاٍ مجزله بلى به وطَب بُضٍ غىه هللا عض ي فإزظ الهضكت، ٌؿإٌ وان الظي الًٍغ

ت مىه ؤزظها بط ؤههفىاٍ ما فىهللا ويغواءٍ، َظا ؤهظغ: " له وكاٌ اإلااٌ بِذ ى الجٍؼ ٌ  وجغهىاٍ قاب َو ى ًدؿى  بهما قُش، َو
ظا واإلاؿاهحن للفلغاء الهضكاث   .اإلااٌ بِذ مً صاثما عػكا له وؤحغي  ،"الىخاب ؤَل مً اإلاؿاهحن مً َو

 َظا ففي ،باهلل باإلًمان ووَُضة مباقغة غالكت له ؤلاؾالم ؤعوان ؤَم مً عهً بل صًجي التزام مجغص لِؿذ فالؼواة 

ٌ  الؿُاق رَّ  لِـ ﴿: وحػالى ؾبداهه ًلى ىم جىلىا ؤن البِن لَن  وحَى بَن رَّ  ولىً واإلاؿغب اإلاكغق  كِن  آلازغ والُىم باهلل آمً مً البِن

    .خبه﴾ غلى اإلااٌ وآحى والىبُحن والىخاب واإلاالثىت

 الخهضق اإلاِؿىعًٍ بلى ؾالمؤلا خبب وللض الاحخماعي، والخيافل الػضٌ ًدلم مالي هظام ؤخؿً الؼواة حػخبر هما 
 هللا ؾبُل في بهفاكها وغضم ألامىاٌ اهخىاػ حػل اإلالابل وفي ؤحغا، وؤغظمها اللغب ؤهبر مً وحػله اإلادخاححن، غلى بإمىالهم

ا مىؼ ؤو ً وجىغض اإلاػاص ي، هباثغ مً اؾدثماَع ٌ  اإلاػجى َظا وفي اللُامت، ًىم غلىوت بإقض اإلاىخجًز  ؤخض مساَبا( م) ًلى

ى هُاء،ألاؽ  ًُلم هللا فإكغى ػخفا بال الجىت جضزل ولً ألاؾىُاء مً بهً غىف ابً ًا: "كاثال غىف بً الغخمان غبض َو
    ".كضمًُ

ت، الؼواة بلى وواإليافت ا، جخىغع  التي اإلاىاؾم بػٌ في نضكاث ًسغحىا ؤن اإلاِؿىعًٍ غلى ؤلاؾالم ؤوحب الؿىٍى  ؾىٍى

ا ًجب التي الطخاًا مً نضكتاٌ الفُغ، ػواة: الهضكاث َظٍ ؤَم ومً . ألايحى غُض في هدَغ

ؼ اإلاجخمؼ ؤفغاص بحن اإلااصي الخيافل غلى الدشجُؼ بلى ؤلاؾالم غمض طلً مً وؤبػض  الخُاًا بػٌ غً الخىفحر بدكَغ

ًٍت  وان وما ﴿: الخُإ اللخل في حػالى كىله َظا وفي" الفضًت" ؤو" الىفاعة" بالهضكت امِن
ُن
لَن  ؤن إلا ا ًلخُن امىًا   بال مُن

ًا
 كخل ومً زُئا

ا   مامىًا
ًا
غُن  زُئا   مامىتٍت  عكبتٍت  فخدٍغ

ٌ
ًت   وصِن

ٌ
ت مَن

َّ
ل ؿَن   .ؤَله﴾ بلى مُن

 بحن الاكخهاصي الخىاػن  ًدلم وحه غلى الػامت ألامىاٌ جىػَؼ في ًخهغف ؤن للخاهم ؤلاؾالم ؤباح َظا، ول غً وفًال 

ظا الُبلاث، ٌ  به كام ما بالًبِ َو ما ألاههاع وزغواث اإلاهاحٍغً زغواث بحن الخلٍغب بلى ؾعى بدُث ،(م) هللا عؾى  َو

لان ٌ  ٌكىالن واها اللظان الفٍغ  ؤفاءَن  ما ﴿: الخىُم الظهغ في حاء بدُث حػالى، هللا مً بىحي بالُبؼ وطلً ، بؾالمي مجخمؼ ؤو

                                                 
.   34على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . د  

 .77 سورة البقرة اآلٌة  2

حدٌث صحٌح اإلسناد، أنظر   3
 

ٌسري محمد أرشد، حقوق اإلنسان فً ضوء الحدٌث النبوي، كتاب األمة، سلسلة دورٌة تصدر كل شهرٌن عن . عمر عبٌد حسنه لكتاب أ
 .79ص ، 2006، السنة السادسة والعشرون، 4  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة، قطر، العدد 

 .92سورة النساء، اآلٌة   4

. 35المرجع السابق، ص  على عبد الواحد وافً،. أنظر د 5
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ه اللغي  ؤَل مً عؾىله غلى هللاُن  ؤفاءَن 
َّ
ل ٌ  فلِن  ألاؾىُاء بحن صولت ًيىن  ال وي الؿبُل وابً واإلاؿاهحن والُخامى اللغبى ولظي وللغؾى

     .مىىم﴾

 إلاسالم في للمرأة والاجتماعية املادًة الكفالة: اثالث

 ويمً مياهتها وؤغلى فإههفها ؤلاؾالم حاء ختى الخلىق  ومهًىمت مؿخًػفت اللضًمت الخًاعاث في اإلاغؤة واهذ للض
 خىلها ممً فىحضث اإلاجخمؼ، في ؾامُت عؾالت ألصاء وؤَلُتها وبوؿاهُتها لىغامتها بكغاٍع عؤؾها وغلى اإلاكغوغت، خلىكها لها

 الػابثحن غبث مً غغيها ًهان وقابت واحباث، وغليها خلىق  لها وػوحت لألحُاٌ، مغوُت هإم بها الالثم والاخترام الخلضًغ

  .الكهىاث وؤصخاب

م اللغآن غجى وللض  ؤزغي  وغغفذ الىبري، اليؿاء بؿىعة الؿىع  بخضي غغفذ ختى ؾىعٍ، مً هثحر في اإلاغؤة بكاون الىٍغ

ما الهؿغي  اليؿاء بؿىعة .  الُالق وؾىعة اليؿاء ؾىعة: َو

 ٌ  وزلم اخضةو هفـ مً زللىم الظي عوىم اجلىا الىاؽ ؤيها ًا ﴿: اليؿاء ؾىعة مً ألاولى آلاًت في وحػالى ؾبداهه فُلى

ٌ  هما. ووؿاء﴾ هثحرا عحاال منهما ووث ػوحها، منها  وحػل واخضة هفـ مً زللىم الظي ﴿َى: 89  آلاًت ألاغغاف ؾىعة في ًلى
 .بليها﴾ لِؿىً ػوحها منها

ت ألاخاصًث ؾىث ؤزغي، حهت ومً فت الىبٍى ٌ  بدُث واإلاغؤة الغحل بحن الكٍغ ٌ  ًلى  هإؾىان الىاؽ(: " م) هللا عؾى
ٌ ." بالخلىي  بال عجمي غلى لػغبي فًل ال اخض،الى اإلاكِ لى  غليهً الظي مثل لهً الغحاٌ قلاثم اليؿاء: " هظلً ٍو

  ."باإلاػغوف

دميها ًهىنها ما الغػق ؤؾباب مً لها وهفل والغغاًت الغخمت حىاح للمغؤة ؤلاؾالم زفٌ للضو  في الىضح قغوع مً ٍو

. الػمل في خلها مً ًدغمها ؤن صون  الغحل، واَل غلى حمُػا اوؤللاٍ اإلاػِكُت ألاغباء وافت مً فإغفاَا الخُاة

ا ولي غلى اإلاغؤة هفلت ًفغى فاإلؾالم  الىفلت واحب فةن جؼوحذ بطا ؤما متزوحت جىً لم بطا ألار ؤو ألاب في واإلاخمثل ؤمَغ

. وؾػها بال هفؿا هللا ًيلف ال كاغضة وفم ؾىُت واهذ لى ختى وطلً الؼوج، بلى ًيخلل

ٌ  لؿُاقا َظا وفي  ؤال غليهً لىم خلا، غلُىم ولهً خلا، وؿاثىم غلى لىم بن الىاؽ ؤيها: " الىصاع حجت في( م) ًلى
ئن  ال بنهً زحرا، باليؿاء واؾخىنىا باإلاػغوف، وهؿىتهً عػكهً ولهً مبِىت، بفاخكت ًإجحن ؤال وغليهً ؤخضا، فغقىم ًَى

ً بهما وبهىم قِئا ألهفؿهً ًملىً ." هللا بيلمت فغوحهً واؾخدللخم هللا، بإماهت ؤزظجمَى

 ؤو فغوغها ؤو ؤنىلها غلى واحبت ؤلاؾالمي اإلاجخمؼ في ألاعملت ؤو اإلاُللت ؤو اإلاتزوحت ؤو الػؼواء اإلاغؤة هفلت فان وغلُه
 هفلتها فةن كٍغب لها ًىً لم ؤو طلً غليهم اؾخداٌ بطا ؤما لهم، ؤلاؾالمي الفله وجغجِب الخالت خؿب َلُلها ؤو ؤكغوائها

. اإلااٌ بِذ غلى واحبت

اإلاا التي اإلاحرار في واليؿاء الغحاٌ بحن الخفغكت فةن اإلاىُلم َظا ومً  إلابضؤ مىافُت ؾحر وعاءَا مً ؤلاؾالم اهخلض اَل

  .اإلاؿلمت والػاثالث اإلاجخمػاث غلُه جلىم ؤن ًفترى الظي للىيؼ جصخُذ هي وبهما اإلاؿاواة

                                                 
 .7سورة الحشر، اآلٌة   

 . 6، ص داود فً كتاب الطهارة، ج رواه أبو  2
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ى ألاؾغة عب َى فالغحل اليؿاء، مؿئىلُت مً بىثحر ؤوؾؼ اإلااصًت الىاخُت مً الخُاة في الغحل فمؿاولُت  غليها اللىام َو

 ججب هظلً وخضٍ الغحل وغلى. ػواحه بػض بظلً ميلفا ؾُهبذ ؤو متزوحا وان ؾىاء ؤفغاصَا حمُؼ غلى باإلهفاق واإلايلف

.   هفؿها غلى باإلهفاق ختى ؾالمؤلا ًيلفها ال اإلاغؤة فدحن ألاكغواء هفلت

 ملُضة وهي وؤلاعقاص، واإلادبت اإلاىصة غلى كاثمت عخُمت كىامت ؤلاؾالم في اإلاغؤة غلى الغحل كىامت فةن ؤزغي، حهت ومً
 ولِؿذ مسلهت ومدبت عغاًت ألنها وحه، زحر غلى مهلختها وجدلم خلىكها وجهىن  هغامتها للمغؤة جدفظ هثحرة بلُىص

. اؾدبضاص وال بؿُُغة ولِؿذ وبعقاص جضبحر هي هما مفغوى، بؿلُان

 مضوي ؤو صًجي كاهىن  ؤي فيها ًًػها ولً لم مياهت في وويػها اإلاغؤة قإن مً عفؼ كض ؤلاؾالم بإن كاٌ مً نضق فللض وغلُه

  .آزغ

  إلانسانية واملعاملة  سالم دًن إلاسالم: رابعا

  وافت الخُاة ؤمىع  ؤلاؾالم هظم هما
ًا
ا الخغب ؤمىع  غالج فلض وصهُا، صًىا  اإلاىاهج زحر وويؼ احخماغُت، ظاَغة باغخباَع

  .اصاعتها وؤؾالُب ؤَضافها خُث مً بها ًخهل ما ليل واإلاباصت

ىهي الىاؽ بحن الؿالم الى بضء طي باصيء ًضغى لظا والغخمت، الؿلم صًً وؤلاؾالم ٌ  اللخل واهدكاع الخغوب ازاعة ٍو  فُلى

ا: " وحػالى ؾبداهه لَن  ًَن َْن َن
ابِن  ؤ خَن ىِن

ْن
ضْن  ال

َن
مْن  ك

ُن
ه اءَن ا حَن ىَن

ُن
ىل ؾُن نُن  عَن ِن

حّن بَن مْن  ًُن
ُن
ى

َن
ا ل حرًا ثِن

َن
ا ه مَّ مْن  مِن خُن ىْن

ُن
  ه

ىنَن فُن
ْن
س

ُن
ًَن  ج ابِن  مِن خَن ىِن

ْن
ى ال فُن ػْن ََن ًْن  وَن حرٍت  غَن ثِن

َن
ضْن  ۚ   ه

َن
 ك

مْن 
ُن
ه اءَن ًَن  حَن هِن  مِن

َّ
ىٌع  الل

ُن
اٌب  ه خَن هِن

حٌن، وَن بِن
ي مُن ضِن هْن هِن  يَن هُن  بِن

ّن
ًِن  الل

ؼَن  مَن بَن هُن  اجَّ
َن
اه ىَن لَن  عِنيْن بُن مِن  ؾُن

َن
ال موَن  الؿَّ هُن غِنحُن

ْن
س ًِن  ًُن ِن

اثِن  مّن مَن
ُن
ل
ُّد
ى الظ

َن
ل ىعِن  بِن

هِن  الىُّد هِن
ْن
ط ةِن مْن  بِن يهِن ضِن هْن يَن  وَن

ى
َن
ل ٍٍت  بِن ا غَن ُم نِن لِن

خَن ؿْن    ".مُّد

ػخبر  زحراتها ونهب الكػىب ملضعاث غلى والؿُُغة الىاؽ اؾخػباص او الاؾخػالء ؤو الؿُُغة ؾبُل في الخغوب قً َو

مت ًتآلا في حاء هما مفؿضًً، اًلاصَا غلى واإلاؿاولحن فؿاصا، ا: " طلً ًفػلىن  الظًً اؾغاثُل بجي غً الىٍغ مَن
َّ
ل
ُن
  و

ْن
وا ضُن

َن
ك وْن

َن
ا ؤ اعًا

َن
 ه

بِن 
غْن خَن

ْن
ل ِن
ّن
ا ل ََن َن

إ فَن
ْن
َ

َن
هُن  ؤ

ّن
  الل

نَن ىْن ػَن ؿْن ََن ي وَن ىِن  فِن
عْن
َن
ا ألا اصًا ؿَن

َن
هُن  ف

ّن
الل   وَن

َن
بُّد  ال دِن

ًَن  ًُن ً ضِن ؿِن
فْن
ُن ْن
   ".اإلا

ٌ  ازخُاع الى هللا صغىا هما ٌ  ألامم بحن جلىم كض التي الجزاغاث لفٌ الؿلمُت الخلى ن: " حػالى  بلىله ؤلاؾالمُت والضو بِن
 وَن

 
ْن
ىا دُن ىَن مِن  حَن

ْن
ل لؿَّ ذْن  لِن ىَن احْن

َن
ا ف هَن

َن
لْن  ل

َّ
و ىَن

َن
ج ى وَن

َن
ل هِن  غَن

ّن
هُن  الل هَّ ىَن  بِن ُؼُن  َُن مِن

ُمُن  الؿَّ لِن
ػَن
ْن
   ". ال

: الظلم عفؼ ؤحل مً ؤو الػضوان لغص بما الاؾالم في الخغب قغغذ للضو

 الػضوان عص ًسو ففُما  ٌ  : "وحػالى ؾبداهه ًلى
َن
 ِذ 
ُأ
ًَن ٌِن  أ ً ظِن

َّ
  ل

َن
ى 
ُأ
ل
َن
اث
َن
ق مْن  ًُأ هُن نَّ

َن
إ ىا بِن مُن لِن

ُن
نَّ  ظ بِن

هَن  وَن
َّ
ى الل

َن
ل مْن  غَن َِن غِن

هْن
َن
ًغ ه ضِن

َن
ل

َن
   ".ل

                                                                                                                                                             
فللذكر مثل حظ األنثٌٌن فً األوالد واإلخوة واألخوات، وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصٌب الزوج من تركة زوجتهن ونصٌب األب   

على عبد الواحد وافً، المرجع . من تركة ولده ٌزٌد أحٌانا على نصٌب األم وال ٌنقص عنه فً أي حال، للتوسع فً الموضوع أنظر فً ذلك د

.    5ـ  50السابق، ص 

2   
 .48، 985 راجع تغادٌر بٌضون، المرأة والحٌاة االجتماعٌة فً اإلسالم، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت 

 .6 -5 سوره المائده  اآلٌة 3 
 .64سوره المائده اآلٌة  4
 . 6سوره األنفال اآلٌة  5

 .39سوره الحج اآلٌة 6 
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 واحبا بل فدؿب مكغوغت لِؿذ الخالت َظٍ في فالخغب الباَل وابُاٌ الخم واخلاق الظلم عفؼ ًسو فُما ؤما 

ا: "وحػالى ؾبداهه للىله قغغُا مَن مْن  وَن
ُن
ى

َن
  ل

َن
  ال

ىنَن
ُن
ل اجِن

َن
ل

ُن
ي ج ُلِن  فِن بِن

هِن ا ؾَن
ّن
حنَن  لل فِن

ػَن ًْن خَن ؿْن
ُن ْن
اإلا ًَن  وَن ٌِن  مِن ا

ِنحَن
اء الغّن ؿَن ِن

ّن
الي انِن  وَن ضَن

ْن
ل ىِن

ْن
ال ًَن  وَن ً ظِن

َّ
 ال

 
ىنَن

ُن
ىل لُن ا ًَن ىَن وَّ ا عَن ىَن غِنحْن

ْن
ز

َن
ًْن  ؤ ٍِن  مِن ـظِن تِن  ََن

ٍَن غْن
َن
ل

ْن
مِن  ال الِن

َّ
ا الظ هَن

ُن
ل َْن َن

ل ؤ ػَن احْن ا وَن ىَن
َّ
ً ل ًَن  مِن ه ضُن

َّ
ا ل ًُّ لِن

ل وَن ػَن احْن ا وَن ىَن
َّ
ً ل ًَن  مِن ه ضُن

َّ
ا ل حرًا هِن

َن
  ".ه

ٌ  كخاٌ وان وكض  خضوصَا غً وصفاغا ألامت وخضة للىاغض واعؾاء للضًً خماًت الخالخحن َاجحن غً ًسغج ال( م) هللا عؾى
ٌ  بها جتربو واهذ كىي  مً  غهض في بػضٍ مً اإلاؿلمحن حُىف زايتها التي الاؾالمُه الخغوب وواهذ غليها، اللًاء وجداو

ٌ  بضؤَا التي للمهمت اجماما الغاقضًً الخلفاء . وؾلمٌ غلي هللا نلى الغؾى

 وؤبغػ  اللخل في واؾغاف اللؿٍى في مبالؿه مً ؾالبا واإلاػاعن الخغوب ًهاخب كض ما جدض ؤزالكُت كُىصا ؤلاؾالم ويؼ للضو 

: يٌ اللُىص َظٍ

 الانسانيه النفس على املحافظه:   

ا، وغضم الاوؿاهُه الىفـ غلى اإلادافظه الاؾالم في فاألنل  : "حػالى للىله الخُاة غلى الاغخضاء خغم لظا بَضاَع
َن
ال   وَن

ْن
ىا

ُن
ل خُن لْن

َن
 ج

َـن  فْن ي الىَّ تِن
َّ
مَن  ال غَّ هُن  خَن

ّن
  الل

َّ
ال ِن  بِن

مّن خَن
ْن
ال ً: "هظلً وكىله  ".بِن لَن  مَن خَن

َن
ا ك ؿًا فْن

َن
رِن  ه

حْن
َن
ؿ ٍـت  بِن

فْن
َن
وْن  ه

َن
اصٍت  ؤ ؿَن

َن
ي ف ىِن  فِن

عْن
َن
ا ألا مَن هَّ

َن
إ
َن
ى

َن
لَن  ف خَن

َن
اؽَن  ك ا الىَّ ُػًا مِن

ًْن  حَن مَن  وَن

ا ََن ا َُن خْن
َن
ا ؤ مَن هَّ

َن
إ
َن
ى

َن
ا ف َُن خْن

َن
اؽَن  ؤ ا الىَّ ُػًا مِن

 ." مؿلم كخل مً هللا غىض ؤَىن  الضهُا لؼواٌ"  الؿجن في حاء وللض.  "حَن

ى ختى اإلابضؤ َظا ٌؿخدًغ بإن مُالب واإلاؿلم ٌ  مىؼ فلض: اإلالاجلحن ؾحر كخل ًجىػ  الف اإلاػغهت ؾاخت في َو  هللا عؾى

 بطا الضًً عحاٌ مً للػباصة اإلاىلُػىن  ؤو الجغحى ؤو ألاؾغي  كخل ًجىػ  ال هما ، والهبُان اليؿاء كخل وؾلم غلُه هللا نلى

 .الؿً وهباع الخضم وهظلً ًلاجلىا لم

 سري  معاملة حسن   :

. للمؿاغضٍ خاحخه وقض وكىمه ؤَله غً واهلُاغه لًػفه وطلً بوؿاهُت، مػاملت ألاؾحر ٌػامل ؤن اإلاؿلم ؤلاؾالم ًلؼم

م اللغآن كاعن  وكض  " اإلاامىحن ونف في ؾبداهه فلاٌ واإلاؿاهحن الُخامى ببر بٍغ الىٍغ
ىنَن مُن ػِن

ْن
ُ ٍُن امَن  وَن ػَن

َّ
ى الُ

َن
ل هِن  غَن ِن

بّن ا خُن ُىًا ىِن
ؿْن  مِن

ا ُمًا دِن
ٍَن يًرا وَن سِذ

َن
أ ا ،وَن مَن هَّ مْن  بِن

ُن
ى مُن ػِن

ْن
ُ

ُن
هِن  ه

حْن ىَن هِن  لِن
َّ
  الل

َن
غِنٍضُن  ال

ُن
مْن  ه

ُن
ىى اء مِن ؼَن   حَن

َن
ال ا وَن ىعًا

ُن
ي

ُن
   ".ق

 والبيئة املدني  الى إلاساءة عدم  :

يسجم. الايُغاع خاله في الا الاغضاء مً للمضهحن والُػام اإلاُاٍ مهاصع غلى باإلادافظه وطلً  في الخغب َضف مؼ طلً ٍو
ٌ  التي الػىاثم واػاله واعقاصَم الىاؽ النالح وؾُله فانها الاؾالم  صًً في ًجىػ  وال الصخُذ الضًً غلى اَالغهم صون  جدى
 الظًً واليهىص الازغي  الامم حُىف جفػل واهذ هما لهم حػظًبا ؤو للىاؽ اطالال او جضمحراٌ في عؾبه اإلاؿلمىن  ًلاجل ان الاؾالم

  . فان قُش او امغؤٍ او َفل مً فيهم حي ول ًلخلىن  هما وخُىاهاتهم ومؼعغاتهم مضنهم:  الغضائهم ش يء ول ًضمغون واهىا
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: الخالصة

 وول اإلاجاالث ول ٌؿُي حضا واؾؼ مفهىم ؤلاؾالم في" وافلالذ" الخًامً مفهىم ؤن هاهض ؤن بال ألازحر في  ٌؿػىا ما 
فاٌ ؤو بالىالضًً ألامغ حػلم ؾىاء ؤي اإلامىىت، الاحخماغُت الخاالث  ؾغي ؤو الجحران، وختى الػاحٍؼً ؤو اليؿاء ؤو ألَا

 باليؿبت الخاٌ غلُه َى هما فدؿب الضولت غلى لِـ جلؼ الخيافل َظا مؿاولُت غبء فةن طلً بلى ؤيف...  الخغوب

. هظلً الفغص غلى وبهما ؤلاوؿان لخلىق  الضولُت لالجفاكُاث

ػخبر  ول غلى اإلاامىحن ًدث ؤلاؾالم فةن وغلُه ،لإلًمان وقٍغ بل واحب ؤلاؾالم في والخلىي  البر غلى والخيافل الخػاون  َو
ت، وختى بل اإلاجخمؼ ؤفغاص بحن والخًامً وؤلاخؿان والبر الخحر ؤوحه  زالٌ مً حماغت، ؤو فغاصة طلً وان ؾىاء البكٍغ

 غلى ٌشجؼ ؤلاؾالم فةن طلً بلى ؤيف واإلادخاححن، الفلغاء قئىن  لغغاًت الػامت ألاوكاف ؤمىاٌ ونغف وؤلاخؿان الهضكت

ً ؤو الخغوب ؤؾغي  ومػاملت ،الؿبُل وابً والًُف الجاع بهغام .   بوؿاهُت مػاملت منها الفاٍع
 

: التىصياتو النتائج

ت عؾالت ؤلاؾالم ٌػخبر   ؤغظم ؤخضر وزالضة، قاملت بوؿاهُت ؾماٍو
ًا
  اهلالبا

ًا
ت زىعة وؤهبر غاإلاُا  ول غلى جفىكذ فىٍغ

اث مت خُاة لُػِل خلىكه وافت ومىده ؤلاوؿان هغم ألهه الىيػُت، واللىاهحن والفلؿفُت الاحخماغُت الىظٍغ  وغاصلت هٍغ

. مػا والضهُا والضًً والغوح اإلااصة بحن جىفم

ٌ  ؤن هما ٌ  َى( م) مدمض ألاهغم الغؾى ت وخضة بلى صاع ؤو  غاإلاُت بوؿاهُت صغىة وهي اإلاُللت، ؤلاوؿاهُت وألازىة البكٍغ
 واملت ؾالتع ظل وفي هللا، َضي مً واخض لىاء جدذ الىاؽ وحمؼ الجاثغة واللُىص الػهبُاث ومداعوت الؿالم ؤؾاؾها

ػت هي وقاملت :  يغوعة يغل اإلاضازلت َظٍ نهاًت في هىص ي وغلُه ،هللا قَغ

 ؛والكػىب والجماغاث ألافغاص بحن والاػصعاء الدؿامذ وغضم والخلض الىغاَُت هبظ 

 ت الػىفو اللخل  اهدكاع ومىؼ الخغوب بزاعة خظغ  ؛ زحراتهم ونهب الكػىب ملضعاث غلى والؿُُغة  والػىهٍغ

 حمػاء؛ لإلوؿاهُت الػامت اإلاهلخت فُه بما وألاصًان الثلافاث مسخلف بحن اإلاخباصٌ الاخترام حشجُؼ 

 الخُاة ؾبل وجِؿحر الجماغت عوحو الخػاون  كُم وجغؾُش ،والجماغاث الكػىب بحن والخألف واإلاىصة الخفاَم حػمُم  

 ؛للجمُؼ بىغامت

 ؛الاحخماعي والخيافل الػضٌ ًدلم مالي هظام ؤخؿً باغخباٍع الؼواة هظام وبغخماص ؤقياله بيافت الخًامً حشجُؼ 

 بلى اإلااؾت وخاحتهم لًػفهم وطلً الُبُػُت اليىاعر وضخاًا والىاػخحن والالحئحن باألؾغي  زام َخمامب ببضاء 
      ؛ اإلاؿاغضة

 ؛واإلاجاغت  الفلغو  ألاووئت  الهدكاع مىػا والُػام اإلاُاٍ مهاصع غلى واإلادافظت البِئت بلى الاؾاءة غضم  

 ومدايغاث هضوعاث غلض مىانلت زالٌ مً ؛ غليها الهاغضة الاحُاٌ وجغوُت والخػاون  الؿالم كُم جغؾُش 

بُت وصوعاث مخسههت ماجمغاثو ً مً مخػضصة مىاَم في جضٍع . الػغبي الَى


