
 

  الحديث األول 
  المساواة أمام أحكام الشريعة اإلسالمية

  

   :  المستهدفةةالكفاء
  

معرفة أثر سيادة الشرع  في المحافظة على تماسك المجتمع.  
  
   :الدرس  الخاصة بهذا المراجع

  
 .ابن حجر العسقالني. فتح الباري 

 .   محمد بن عالن الصديقي. دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 

  
  

   الدرسصميمت
  

  تمهيد  ـ
   للقراءة والحفظ* 
   الكلماتشرح* 
  اإليضاح و التّحليل* 
  االرشادات الفوائد و* 
  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 



 

  : تمهيد -
  

الخضوع له من جميع      و            إن أعظم مشكلة يواجهها اإلنسان المعاصر قداسة القانون وتطبيقه        
 تطبيقهـا و   ال توجد عقبة تواجه الدول والمجتمعات مثل إلزامية النصوص القانونية و           تمع و فئات المج 

 .خضوعها للقوانين التي تسنها الدولة لهذا فان أي حضارة ال تقاس إال بمدى احترامها و

  
 

  :  للقراءة والحفظ  -
  

ْأُن الَْمْرَأِة الَْمخُْزوِميَِّة الَِّتي َسَرقَتْ فَقَالُوا َمْن ُيكَلُِّم ِفيَها         َأنَّ قَُرْيشًا َأَهمَُّهْم شَ    ((عن عائشة رضي اهللا عنها،أنّها قالت       
َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َوَمْن َيْجتَِرُئ َعلَْيِه ِإالَ ُأَساَمةُ ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  فَكَلََّمُه                    

َل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َأتَشْفَُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه ثُمَّ قَاَم فَاخْتَطََب فَقَاَل َأيَُّها النَّاُس ِإنََّما َأْهلََك       ُأَساَمةُ فَقَا 
ِعيفُ َأقَاُموا َعلَْيِه الَْحدَّ َواْيُم اللَِّه لَـْو َأنَّ         الَِّذيَن قَْبلَكُْم َأنَُّهْم كَانُوا ِإذَا َسَرقَ ِفيِهُم الشَِّريفُ تََركُوُه َوِإذَا َسَرقَ ِفيِهُم الضَّ            

  ].متفق عليه ورواه أصحاب السنن وأحمد[ )) فَاِطَمةَ ِبنْتَ ُمَحمٍَّد َسَرقَتْ لَقَطَْعتُ َيَدَها
  

  :التعريف بالصحابية راوية الحديث  -
سلم،   اهللا صلى اهللا عليه وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنهما زوج الرسول

من أكثر الناس رواية لحديث النبي صلى اهللا عليه          و أفقههن،   كانت رضي اهللا عنها من أعلم النساء و       
  . هـ 57حديثا، توفيت سنة  )2210(وسلم حيث روي لها 

  
  

  :  ـ شرح الكلمات

   
  

  شرحها  الكلمة
  .أي أقلقتهم وأجلبت إليهم الَهمَّ  أهمتهم
  قِْدُم ويتجاسر عليهُي  يجترئ
  بكسر الحاء أي محبوب  ِحبُّ

  عبارة تدل على القسم والحلف  وأيم اهللا



 

  : ـ اإليضاح و التحليل
  
   : المساواة أمام القانون من مبادئ الشريعة اإلسالمية  -

فاء بل  الضع في هذا الحديث مظهر من مظاهر العدالة القانونية في اإلسالم، التي التفرق بين األغنياء و              
  .تطبق أحكامها العادلة على الجميع

الضعيف في   و فيه داللة عظيمة على العدالة القانونية في الشريعة اإلسالمية التي ال تفرق بين القوي و               
سلم يلغي الحسابات االجتماعية فـي تطبيـق         هو النبي صلى اهللا عليه و      تطبيق األحكام والحدود، فها   

عـدم    هالك األمم السابقة يكمن في التمييز بين طبقات المجتمـع و           يبين أن سبب   األحكام الشرعية، و  
  .مراعاة أحكام العدل

  : عدم جواز التعدي على أموال الناس -
سلم مكانة، قدسية أموال الناس في ديننا الحنيف، بحيث ال            في هذا الحديث بين النبي صلى اهللا عليه و        

ء عليها بالسرقة أو الغش و غير ذلك مـن طـرق            يجوز بحال من األحوال أخذها بغير حق أو االعتدا        
  … الكسب الحرام 

أما من سولت له نفسه بذلك فلجا إلى سرقة أموال الناس فنجد الشريعة اإلسالمية قـد و قفـت أمامـه                     
ل السرقة حتى ال    بالمرصاد و رتبت له عقوبة رادعة تتمثل في قطع تلك اليد التي باشر بها السارق فع               

  .يعود مرة أخرى          و ينزجر غيره من الناس
  
   : تحريم الشفاعة في الحدود  -

 في الحديث داللة عظيمة على العدالة القانونية في الشريعة اإلسالمية التي ال تفـرق بـين القـوي و                   
و النبـي صـلى اهللا      فهاه.الحدود، بل تطبق أحكامها العادلة على الجميع       الضعيف في تطبيق األحكام و    

يبين أن سبب هالك األمم السابقة  و سلم يلغي الحسابات االجتماعية في تطبيق األحكام الشرعية، عليه و
  .عدم مراعاة أحكام العدل يكمن في التمييز بين طبقات المجتمع و

  
   : اآلثار السلبية للشفاعة في الحدود  -

ة من المجتمع ستشجع القادرين علـى الـتخلص مـن    كما أن تعطيل تنفيذ حدود اهللا في حق طبقة معين     
  .العقاب بالشفاعة



 

تؤدي إلى إيجاد تمييز طبقي يختلف فيه الناس أمام العدالة بين من يملكون شفعاء يخلـصونهم مـن                   و
لشفاعة في في االفساد المدمرة للمجتمع، كما أن  و  كذا شيوع الجريمة  و .من ال يملكون ذلك العقاب و

  .هي من أهم مقومات بناء المجتمعات القانون و و     للعدالة االحدود  إهدار
  
 

  :الفوائد و اإلرشادات *  
  
  .بيان عقوبتها ، وة بيان تحريم السرق-
  .لدا أو قريبا أو شريفا لو كان و   ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه، و-
  .  تحريم الشفاعة في الحدود-
  .يز العنصرييالتم  الطبقية و  القضاء على الفوارق-
  .  الحث على إقامة حدود اهللا وتطبيقها-
  .الفساد في األرض   تعطيل حدود اهللا يؤدي إلى شيوع الجريمة و-
 .منهج اهللا تعالى و       االعتبار بأحوال من مضى من األمم السيما من خالف الشرع منهم -

  
 

  :أسئلة التصحيح الذاتي * 
  
  ؟ سلم شفاعة أسامة بن زيد ل الرسول صلى اهللا عليه و لماذا لم يقب- 1
انهيـار   سلم بين عدم المساواة في تطبيق القـانون و         لماذا ربط الرسول صلى اهللا عليه و        كيف و  - 2

  المجتمعات ؟ الحضارات و
   ما هي الحكمة التربوية من عدم جواز الشفاعة في الحدود؟ - 3
هل لهـا أمثلـة مـن        و      ، بين معناها    "الحق العام "عبارة  ولة في عصرنا    دا من العبارات المت   - 4

  ثالين ؟ مالشريعة اإلسالمية، اذكر 

  
 
 
 



 

   :أجوبة التصحيح الذاتي* 
  

 ألنه ال يجوز الشفاعة في حد من حدود         لم يقبل الرسول صلى اهللا عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد           - 1
  . اهللا
 انهيـار الحـضارات و      عدم المساواة في تطبيق القانون و       ربط الرسول صلى اهللا عليه وسلم بين       - 2

، ألن الظلم مؤذن بخراب العمران، و ما انتشر الظلم في قوم إال وعمتهم الفوضى و أهلكتهم             المجتمعات
  .الثورات، و انتشر فيهم القتل و الهرج والمرج

أنهم  ليسو فوق القانون، فال لكي يعلم الجميع  :  الحكمة التربوية من عدم جواز الشفاعة في الحدود- 3
بد حينئذ من التقيد بأحكام اهللا، و االلتزام بتعاليم اإلسالم، فتنشأ النفس معتدلة، و متعودة على الطريـق                  

  . المستقيم
و معناها حق المجتمع، الـذي ال يجـوز          : "الحق العام "ولة في عصرنا عبارة     ا من العبارات المتن   - 4

لها أمثلـة مـن الـشريعة       و  . يس ألحد مهما كانت سلطته أن يتنازل عن       التهاون في الحفاظ عليه، و ل     
  . و هي الحدود، فال يملك رئيس الدولة تعطيلها، مثل حد الرقة وحد الزنا : اإلسالمية

  
 


