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  افتتاحیة العدد
  

  
  تحریرالرئیس : بقلم

  
    

الحمد H، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله واتبع 
  ..ھداه، وبعد

ھذا العدد فعلى بركة هللا عز وجل، وبتوفیقھ ورعایتھ سبحانھ وتعالى، نصدر 
التي تتولى نشرھا كلیة العلوم " اإلحیاء"األول من المجلد الحادي والعشرین لمجلة 

وھو عدد حافل بالمقاالت العلمیة التي أعدھا . الحاج لخضر 1اإلسالمیة بجامعة باتنة
  .عدد من األساتذة والباحثین من الجامعات الجزائریة والعربیة

لة من التحضیر، حیث تلقینا عددا كبیرا جدا ویأتي إصدار ھذا العدد بعد سنة كام
من البحوث والمقاالت التي أرسلھا أصحابھا للنشر في مجلة اإلحیاء، وھذه 
اإلسھامات منھا ما اعتذرنا عن نشره من أول األمر ألنھ إما ال یتوفر على شروط 

بالنظر  ومنھا ما قبلنا تمریره للتحكیم. النشر أو ألنھ ال یندرج ضمن اھتمامات المجلة
  .لتحقیقھ للشروط األساسیة للنشر واندراج موضوعھ ضمن اھتمامات المجلة

وقد وجدنا صعوبة كبیرة في التعامل مع الخبراء المراجعین، الذین لم یستجب 
بعضھم نھائیا، وبعضھم استجاب ولكن بتباطؤ كبیر، وقلیلون ھم أولئك الذین أْبَدْوا 

. جموا مع اإلجراءات الجدیدة من أول یومتعاونھم مع المجلة بسھولة ویسر وانس
ونحن نعتبر ھذا أمرا طبیعیا بالنظر إلى حداثة تجربة النشر عبر البوابة الجزائریة 
للمجالت العلمیة، حیث وجد الكثیر من األساتذة والباحثین صعوبة في التأقلم مع 

  .إجراءاتھا
ا یندرج ضمن یضم ھذا العدد الجدید بحوثا ومقاالت في موضوعات مختلفة مم

اھتمامات المجلة؛ فمنھا ما ھو متعلق بالقرآن الكریم وعلومھ، ومنھا ما ھو متعلق 
بالحدیث النبوي الشریف وعلومھ، ومنھا ما یندرج ضمن القضایا الفقھیة واألصولیة 
وقضایا االقتصاد اإلسالمي، كما أن منھا ما یتعلق بالعقیدة والدعوة اإلسالمیة 

لمین في اإلعالم، إضافة إلى مقاالت أخرى متعلقة بقضایا وصورة اإلسالم والمس
  .تربویة واجتماعیة وحضاریة



  رئیس التحریر
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وكما حرصنا على تنوع موضوعات المقاالت، حرصنا كذلك على تعدد 
المؤسسات التي ینتمي إلیھا أصحاب ھذه المقاالت، فھناك مقاالت لباحثین من 

  .ت جزائریة مختلفةجامعات عربیة، كما أن ھناك مقاالت لباحثین من جامعا
ثم إن ھذه المقاالت منھا ما ھو مكتوب باللغة العربیة، ومنھا ما تم إعداده باللغة 
اإلنجلیزیة، وھذا ما یجعل قارئ ھذا العدد یقف على مادة علمیة دسمة ومتنوعة تثري 

  .ثقافتھ العلمیة، وتطلعھ على نظرات وإسھامات في شتى فنون المعرفة اإلسالمیة
أن ھیئة التحریر ترحب بكل األبحاث والمقاالت التي یرسلھا األساتذة ونذكر ھنا 

والباحثون لنشرھا في المجلة، إال أن قبول ھذه األبحاث وتمریرھا إلى التحكیم یتطلب 
  :توفرھا على جملة من الشروط الضروریة، وھي

ھا َصبُّ البحث أو المقال في القالب النموذجي للمجلة، والمتوفر على موقع: أوال
  .في البوابة الجزائریة للمجالت العلمیة

توفُُّر البحث أو المقال على ملخص وكلمات مفتاحیة باللغتین العربیة : ثانیا
  .واإلنجلیزیة

أن یتناول البحث قضیة من القضایا التي تندرج ضمن اھتمامات الكلیة، : ثالثا
  ".مجاالت المجلة"والُمبَیَّنَة في 

  .جودة مضمونھ، وجمال شكلھ وإخراجھسالمة لغة البحث، و: رابعا
  .إیراد تھمیشات البحث في آخره، ولیس في أسفل كل صفحة: خامسا
إرسال تعھد بالتنازل عن حقوق النشر في حالة نشر البحث في المجلة، : سادسا

الخاص بمجلة اإلحیاء والمتوفر على " دلیل المؤلف"ونموذج التعھد مدرج ضمن 
  .موقعھا في البوابة

" اإلحیاء"تام ال یسعنا إال أن نشكر كل الباحثین الذین وثقوا في مجلة في الخ
كما نعتذر . وحرصوا على نشر مقاالتھم فیھا، ونرجو أن نكون عند حسن ظنھم دائما

لمن لم نتمكن من إدراج مقاالتھم في ھذا العدد، ونعدھم بنشرھا في أعداد قادمة إن 
  .ة على نشرھاشاء هللا إذا حظیت بموافقة مراجعي المجل

  .وهللا ولي التوفیق والسداد
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  من صور اإلعجاز العلمي للسواك في السنة النبویة

From the scientific miracles of Siwaq in the prophet’s 

Sunnah 

  عبد هللا بن محمد بن منصور آل الشیخ. د
 المملكة العربیة السعودیة -  جامعة بیشة

ashik@ub.edu.sa 
  

       01/04/2018: تاریخ القبول     21/02/2018  :تاریخ اإلرسال
  

  :الملخص
اإلعجاز العلمي في الكتاب والسنة (فإن من العلوم المھمة المستجدة علم   
، ویھدف ھذا النوع من العلم، إلظھار العدید من االكتشافات العلمیة من )النبویة

یؤمن المسلمون أن القرآن معجزة اذ  خالل اإلشارات لذلك في الكتاب والسنة،
اإلعجاز  مین بأن یأتوا بمثلھ  وانالنبي محمد للعالمین، وأن آیاتھ تتحدى العال

السنة النبویة بحقیقة أثبتھا العلم التجریبي وثبت عدم   ھو إخبار القرآن أو  العلمي
  .إمكانیة إدراكھا بالوسائل البشریة

كما أن ھذا النوع من العلم یُظھر عظم ھذه الشریعة؛ وصدق ما أخبر بھ   
سیما لغیر المسلمین الذین لیس لدیھم معرفة بھذا الدین، ال محمٌد  رسولنا

لِیَْستَْیقَِن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َوَیْزَداَد الَِّذیَن آَمنُوا إِیَمانًا  31/آیة(المدثر(، 
َسنُِریِھْم آیَاِتنَا فِي : ویقوى یقین من ضعف إیمانھ، كل ذلك مصداق قولھ تعالى

، وألھمیة ھذا )53/آیة(فصلت  ِھْم َحتَّى یََتبَیََّن لَھُْم أَنَّھُ اْلَحقُّ اآلفَاِق َوفِي أَنفُسِ 
النوع في بیان حكمة التشریع وإظھار أوجھ وصور اإلعجاز في نصوص 
الوحیین، ولما لھ من نفع ٍ عظیم في جانب الدعوة إلى هللا السیما لغیر المسلمین، 

ث المتواضع حول السواك في مع ما یقترن بھ من متعة وفائدة، جاء ھذا البح
ق من سبقونا  السنة، وصور اإلعجاز فیھ من خالل البحث العلمي وفیما لم یتطرَّ

  . لمسألة مھمة من مسائل  إعجازه العلمي، من العلماء في وجودھا واكتشافھا
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  :الكلمات المفتاحیة
  .صحیة، االكتشافات العلمیة، السواك، السنة النبویة، أسنان اإلعجاز العلمي    

  
Abstract:  

The title of this research is "The Instructions and 
Miraculous Pictures of Siwak in the Prophetic Sunnah". This 
research is composed of two chapters, an introduction, and a 
conclusion. The introduction contains many concepts such as the 
significance of the topic, the rationale behind choosing this topic, 
the research plan, and the research methodology.  The first 
chapter deals with different concepts like defining the miracle in 
Sunnah, the definition of siwak (a plant used for cleaning the 
teeth) and its role from the scholars' point of view, and the 
sayings of the prophet (Hadiths) that mentioned its importance. 
The first chapter includes four sections: The first section defines 
the scientific miracle in the prophetic Sunnah. The second one 
discusses the control of the scientific miracle in the prophetic 
Sunnah. The third section defines siwak and its regulation based 
on the scholars' opinions. The last section mentions the prophetic 
Hadiths that explain the importance of siwak in the prophetic 
Sunnah. The second chapter deals with the miracle in prophetic 
Sunnah, connecting it with the scientific research. It includes 
three sections: The first one is about the miraculous instructions 
for siwak in the prophetic Sunnah. The second section mentions 
the medical benefits of siwak that were mentioned by the 
scholars, and some of these benefits were confirmed by the 
modern science. The third section discusses siwak in Sunnah and 
its miraculous pictures through the scientific research. This 
section includes four subsections: The first miraculous picture is 
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about the preference of the Arak tree (Salvadora persica) for 
siwak. The second picture is about arguing and confirmation on 
using siwak many times a day. The third picture is about our 
prophet's concern of cleaning the tongue. The fourth picture is 
about the tradition of washing siwak or wetting it with saliva. 
The conclusion and recommendations section includes many 
results and suggestions among them that the research of 
scientific miracle is rich and attractive for researchers; it has rich 
benefits for medical science as well as for ordinary people. It is 
an instrument for calling Muslims as well as Non-Muslims. The 
spread of this Sunnah is a protective solution for healthy teeth. 
Key words: Scientific miracle, Siwak, prophetic Sunnah, healthy 
teeth. 

 
  :مقدمة

الحمد > الذي لم یزل بعباده خبیراً بصیراً، الذي لھ ملك السماوات 
واألرض ولم یتخذ ولداً ولم یكن لھ شریك في الملك وخلق كل شيء فقدر 

فما من دابة  تقدیراً، أحمده على إحسانھ وأشكره اعترافاً بفضلھ وتعظیماً لشأنھ،
في األرض إال على هللا رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا، أحصى كل شيء 
عدداً، ووسع كل شيء رحمة وعلماً، خلق فسوى وقدر فھدى وھو الحكیم 

  .الخبیر

وأشھد أن محمًد عبده ورسولھ، صاحب المقام المحمود والحوض 
مطار، وما تعاقب ما تھاطلت األ المورود، الھادي البشیر والسراج المنیر، 

اللیل والنھار، وعلى آلھ وأصحابھ األطھار ومن سار على نھجھم واھتدى 
  .بھدیھم إلى یوم الدین

  :أما بعد
اإلعجاز العلمي في الكتاب والسنة (فإن من العلوم المھمة المستجدة علم 

، ویھدف ھذا النوع من العلم، إلظھار العدید من االكتشافات العلمیة من )النبویة
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الل اإلشارات لذلك في الكتاب والسنة، كما أن ھذا النوع من العلم یُظھر عظم خ
ھذه الشریعة؛ وصدق ما أخبر بھ رسولنا محمٌد صلى هللا علیھ وسلم ال سیما 

لِیَْستَْیقَِن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لغیر المسلمین الذین لیس لدیھم معرفة بھذا الدین، 
ویقوى یقین من ضعف إیمانھ، كل ذلك  ،)31:المدثر( آَمنُوا إِیَمانًاَویَْزَداَد الَِّذیَن 

َسنُِریِھْم آیَاتَِنا فِي اآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِھْم َحتَّى َیتَبَیََّن لَھُْم أَنَّھُ :مصداق قولھ تعالى
، وألھمیة ھذا النوع في بیان حكمة التشریع وإظھار أوجھ )53 :فصلت( اْلَحقُّ 

في نصوص الوحیین، ولما لھ من نفع ٍ عظیم في جانب الدعوة وصور اإلعجاز 
إلى هللا السیما لغیر المسلمین، مع ما یقترن بھ من متعة وفائدة، كان من الالزم 
أن یعمل على خدمتھ المتخصصون في أقسام الكتاب والسنة، وذلك ألسباب 

  :منھا
الطبیة أن أكثر من یكتب في ھذا العلم ھم من المتخصصین في العلوم  - 1

والكونیة والعلمیة التطبیقیة، ولدیھم ثقافة دینیة لیست بمستوى معرفة 
المتخصص في علوم القرآن والسنة، ولذلك یحصل لدى بعٍض منھم الخطأ 
والخلط عند إثبات صورة من صور اإلعجاز بناء على داللة أو إشارة إلیھا 

ختصاص في الكتاب والسنة، فكانت الحاجة داعیة ألن یتناول أھل اال
الشرعي ھذا النوع من البحوث، ویضعون األشیاء في میزانھا الصحیح، 
فالمادة العلمیة العملیة التي تصلح لخدمة علم اإلعجاز العلمي في الغالب 
متوافرة في سائر الجوانب العلمیة التطبیقیة تقریباً، ویبقى على المتخصص 

ن الحدس النظر في صحة اإللحاق، ومراعاة ضوابط ذلك، بعیداً ع
والظنون، والتكلف المذموم، ولوي اآلیات واألحادیث لتوافق ما توصل لھ 

ِن  :العلم الحدیث، قوالً على هللا بغیر علم، وقد قال هللا تعالى َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ِ َكِذبًا   ).        18یة آ: ھود( اْفتََرى َعلَى هللاَّ

ھناك دالئل وإشارات في الكتاب والسنة دقیقة، تعتمد أحیاناً على اللفظ  - 2
الظاھر، وفي أحیان أخرى ترجع للمعنى الذي یفھمھ المتخصص من 
تفسیر اآلیة، یمكن استنباطھا واستخراجھا، وتقدیمھا للباحثین 
والمتخصصین في العلوم المتنوعة لعمل الدراسة علیھا والوصول 

افعة، وھذا یحتاج لباحث شرعي متذوق لھ اطالع على الكتشافات علمیة ن
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البحوث العلمیة في اإلعجاز، ولدیھ قدرة شرعیة على االستنباط والتتبع 
 . لھذي اإلشارات اإلعجازیة في الكتاب والسنة

صور اإلعجاز : "وقد وقع اختیاري على موضوع مھم في نظري، وھو
غماره أنني قرأت في أحد  ،  دعاني لخوض"العلمي للسوك في السنة النبویة

العالمیة لطب الكتب مقاالً نقلھ أحد الكتاب الفضالء عن أحد المؤتمرات الطبیة 
األسنان، والتي عقدت في دولة السوید وقرر المؤتمرون في نھایتھ أن الحل 
األمثل لتنظیف األسنان والذي لیس لھ أي نوع من المضاعفات وال یتسبب في 

ال المسواك الطبیعي، وأنھ یتفوق على الفرشاة التي ال نقل المكروبات ھو استعم
  .تسلم من سلبیات ومضاعفات أخرى، تأثر على اللثة أو األسنان

وحكیت ذلك ألحد أطباء األسنان فقلل من أھمیة ما قلت بكثیر وقام بسرد 
ما دعاك : المیزات التي تختص بھا الفرشاة والمعجون على السواك وقال لي

لتعظیمك لشأن السواك ألنھ جاء في السنة، أما من ناحیة أفضلیتھ  لھذا الكالم إال
علمیاً فال یستقیم لك ذلك، ومضت األیام وأصبحت كل ما مررت على أحادیث 
السواك أتعجب لكثرتھا حتى عدھا بعض العلماء من المتواتر المعنوي، وكیف 

كاد  النبي  أن علماء الحدیث عقدوا للسواك باباً مستقالً في كتبھم، وكیف أن
، ثم إنھ )1(أن یوجبھ خمس مرات في الیوم واللیلة لوال خشیة المشقة على أمتھ

 ثم بدأت أتأمل الصور اإلعجازیة في )2()أكثرت علیكم في السواك: (قال ،
ھذه األحادیث الكثیرة، فأردت أن أشفي غلیلي بالنظر في ذلك، وأطلع على ما 

الذي توصلت إلیھ األبحاث العلمیة  ماقرره الطب الحدیث في شأن السواك، و
في ذلك، وبعد النظر في تلك األبحاث ألطباء مسلمین ولكفرة ملحدین، أدت في 

وتذكرت قولھ !! منتھاھا إلى تفضیلھم للسواك على غیره، رأیت ما یثیر العجب
 َن لَھُْم أَنَّھُ اْلَحقُّ َسنُِریِھْم آیَاِتنَا فِي اآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِھْم َحتَّى َیتَبَیَّ : هللا تعالى

، وأیقنت أن إحكام ذلك كلھ من لدن حكیم خبیر؛ لذا اخترت ھذا )53 :فصلت(
الموضوع، وأحببت دراستھ، السیما وأنھ یرغـّب الناس ویدعوھم للمحافظة 
واالھتمام بھذه السنة، التي في العمل بھا أجٌر إذا قصد العبد بفعلھا متابعة النبي 

 على المحافظة علیھا من حفظ األسنان الذي یدخل تحت نوع ، ولما یترتب
  .الطب الوقائي
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  :الدراسات السابقة
وفق الطریقة التي -ال یوجد حسب تفتیشي وتتبعي بحث مستقل یتناول 

قضایا السواك في السنة واإلعجاز العلمي، حتى موقع الھیئة العالمیة  -سنتناولھا
ومطبوعاتھ بحثاً یتعلق بالسواك، بل ھناك لألعجاز العلمي لم یذكر في بحوثھ 

بحوث تتناول جزئیات حول السواك، أو نتائج أبحاث حول السواك من الناحیة 
ً في البحث في ھذا الموضوع  العلمیة، وھذا یشجع الباحث أن یمضي قدما

  .الثري
وقد ارتأیت أن أتطرق في ھذا المقال الى اھم صور االعجاز في مسالة 

  :حو التاليالسواك وعلى الن
الصورة األولى من صور اإلعجاز، في خصوصیة شجرة : المبحث االول

  .األراك في السواك على غیرھا
الصورة الثانیة من صور اإلعجاز، في الحث والتأكید : المبحث الثاني

  .على تكرار السواك معظم الیوم
الصورة الثالثة من صور اإلعجاز، في اھتمامھ صلى هللا : المبحث الثالث

  علیھ وسلم بتسویك اللسان
الصورة الرابعة من صور اإلعجاز، في سنیة غسل : المبحث الربع

  .السواك، أو تطییبھ باللعاب
  .وتحوي أھم النتائج، والمقترحات: الخاتمة والتوصیات

  :منھج البحث
اعتمدت في كتابة البحث على الطریقة المسلوكة التي ینبغي مراعاتھا في  - 1

یة، فیما یتعلق بالكتابة والحواشي وعالمات الترقیم أغلب البحوث األكادیم
  .ونحوھا

حاولت جاھداً في ھذا الباب االكتفاء باألحادیث الصحیحة التي تخدم  - 2
  .الموضوع، دون الضعیفة، إال في النادر مع تبین وجھ الضعف

تفي بذلك في العزو وال إذا كان الحدیث في الصحیحین أو أحدھما فإني أك - 3
 .عند عدم الحاجةسیما أتوسع، ال
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إذا كان الحدیث في خارجھما، فإني أخرجھ بالقدر الذي یكفي لبیان ضعفھ أو  - 4
صحتھ، وأذكر قول من صححھ أو ضعفھ من األئمة، وأذكر رأیي إذا احتاج 

 .األمر

أبدأ عند الكالم على صور اإلعجاز بذكر األحادیث التي تدل على اإلعجاز،   - 5
 .الحدیث علیھاوذلك بعد االطالع على كالم شراح 

 .ثم أذكر صور اإلعجاز من خالل الكشوف العلمیة الحدیثة في السواك  - 6
حاولت ضبط العبارة عند تقریر أي صورة من صور اإلعجاز وإثبات  - 7

دخول ھذه الصورة في المعنى الذي دل علیھ الحدیث بما یناسب، من غیر 
وسلم ما ال  شطط إن شاء هللا، حتى ال نحمل حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ

 .یحتملھ
حاولت لفت نظر المتخصصین في البحث العلمي التطبیقي على إشارات  - 8

نبویة لمسائل إعجازیة، ربما تفتح باب االكتشاف العلمي، ومزید من البحث 
الذي قد یوصل إلى نتائج بحثیة سدیدة، تصب في رصید اإلعجاز العلمي 

 . للسنة النبویة
ن أكون قد وفقـِّت إلى ما أصبو إلیھ من ھذا البحث ووفي الختام أسأل هللا تعالى أ

 .وصلى هللا وسلم على محمد
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في خصوصیة شجرة األراك  الصورة األولى من صور اإلعجاز: المبحث األول
  في السواك على غیرھا

  
جاء في السنة تحدید الشجرة التي یفضل االستیاك بھا، إال وھي شجرة     

الفقھاء على أن أفضل ما یُستاك بھ شجرة األراك، ثم بقیة ، ونص )3(األراك
األشجار التي ال ضرر فیھا، ولنذكر بعض األحادیث التي تدل على أفضلیة  

  :األراك وأنھ الشجرة التي یفضل االستیاك بھا
أنھ كان یجتني سواكا من األراك، : ((فعن ابن مسعود رضي هللا عنھ

تكفؤوه، فضحك القوم منھ، فقال رسول هللا وكان دقیق الساقین، فجعلت الریح 
 :والذي نفسي بیده لھما : یا نبي هللا من دقة ساقیھ، فقال: مم تضحكون؟ قالوا

  .)4( ))أثقل في المیزان من أحد
مر بھم وھم  أن رسول هللا ((وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھ 

  .)5())وضأً أكلتھلو كنت مت: یجتنون أراكاً، فأعطاه رجل جني أراك، فقال
بَاحي قال  كنت في الوفد الذي أتى رسول هللا : ((وعن أبي خیرة الصُّ

عندنا الجرید ولكنا : من عبد القیس فزودنا األراك نستاك بھ، فقلنا یا رسول هللا
اللھم اغفر لعبد القیس إذ أسلموا : نقبل كرامتك وعطیتك، فقال رسول هللا 

  .)6())م لم یسلموا إال خزایا موتورینطائعین غیر مكرھین، إذ بعض قو
ومن األحادیث الصریحة في مكانة عود األراك في السواك، ما رواه أبو 

 ِ ُ لَھُ «قَاَل  أَُماَمةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َمِن اْقتَطََع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بِیَِمینِِھ فَقَْد أَْوَجَب هللاَّ
َم َعلَْیِھ اْلَجنَّ  ِ قَاَل . »ةَ النَّاَر َوَحرَّ فَقَاَل لَھُ َرُجٌل َوإِْن َكاَن َشْیئًا َیِسیًرا یَا َرُسوَل هللاَّ
  .)7(»َوإِْن قَِضیبًا ِمْن أََراكٍ 

وقد ذھب الفقھاء إلى استحباب االستیاك باألراك وتفضیلھ لھذه 
  .)9(، وھو قول الجمھور)8(األحادیث

  .)10("…األراك ونحوهوأصلح ما اتخذ السواك من خشب : "قال ابن القیم
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  :مكانة نبتة سواك األراك بین غیرھا من نبات السواك
نبتة أو شجرة مختلفة  182لقد أثبتت األبحاث وجود ما ال یقل عن 

الفصائل والتي تستخدم أعوادھا لتحضیر السواك، من ھذه األشجار یوجد ما ال 
ر على اإلطالق نبتة في قارة أفریقیا وحدھا، وأشھر ھذه األشجا 158یقل عن 

  .)11(وأكثرھا شیوعاً واستخداماً ھي شجرة األراك

واسمھا العلمي ھو السلفادور برسیكا، وھي تنمVو فVي منVاطق عدیVدة حVول 
مكة وفي المدینة المنورة وفي الیمن وفي أفریقیا، وھVي شVجرة قصVیرة، ال یزیVد 

ولونھVا قطر جذعھا عن قدم، أطرافھا مغزلیة، أوراقھا المعة، جذوعھا مجعVدة، 
بني فاتح، والجزء المسVتعمل ھVو لVب الجVذور، والسVتعمالھ تجفVف ثVم یحفVظ فVي 
مكVVان بعیVVد عVVن الرطوبVVة، وقبVVل اسVVتعمالھ یVVدق بواسVVطة آلVVة حVVادة ثVVم یبVVدأ فVVي 
استعمالھ، وإذا كان جافاً یغمس في الماء ثم تسVوك بVھ األسVنان، ویظVل اسVتعمالھ 

یقطVVع ھVVذا الجVVزء ویسVVتعمل ھكVVذا حتVVى إذا ضVVعفت وتآكلVVت یوقVVف اسVVتعمالھ ثVVم 
  .)12(جزء آخر وھكذا

وإلى القارئ الكریم التعرف على التركیبة الكیماویة الخاصة باألراك، 
  :الذي دلت السنة على االستیاك بھ، والتي قررھا العلم الحدیث

  :  فقد جاء في أحد البحوث وصف التركیبة الخاصة بالسواك كالتالي
  .سلفارورین مادة شبھ قلویدیة یمكن أن تكون -
  ).ثالثي المثیل أمین(تراي مثیل أمین  -
  .نسبة عالیة من الكلورید والفلورید والسیلیكا -
  .كبریت -
 .فتامین جي -
 .كمیة قلیلة من مادة الصابونین، والتانین والفالفویند -
 .كمیة وفیرة من مادة السیتوستیرول -

 :وبنظرة بسیطة على المكونات الكیمایة للسواك یمكن معرفة اآلتي
ثبت أن لھا تأثیراً على وقف نمو البكتریا بالفم، وذلك یمكن أن یكون بسبب   - أ

  .مادة تحتوي على الكبریت
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وھو أحد العوامل (مادة الترمیثیل، تخفض من األس الھیردروجیني للفم    - ب
 .وبالتالي فإن نمو ھذه الجراثیم قلیل) الھامة لنمو الجراثیم 

أنھا تحتوي على مادة فتامین ج ومادة السیستوستیرول، والمادتان تساعدان    - ت
على تقویة الشعیرات الدمویة المغذیة للثة، وبذلك یتوفر وصول الدم إلیھا 

 . بالكمیة الكافیة، ویعمل فیتامین ج أیضاً على حمایة اللثة من االتھابات
 .تحتوي على مادة راتنجیة تقوي اللثة   - ث
 .)13(دة اللكلورید والسلیكات وھي مواد تزید بیاض األسنانتحتوي على ما   - ج

 :أیضاً جاء في بحث آخر في تركیبة السواك الكیمائیة وجود المواد التالیة
وھذه إما تكون موجودة في النباتات أو تكون موجودة بشكل : أمالح معدنیة - 1

أي بإضافة (أو التكلیس ) أي تحویلھا إلى رماد(أمالح عضویة بالترمید، 
إلى أمالح ثابتة، ویتم الترمید بتسخین مسحوق العقار في ) مادة الكالسیوم

فرن حرارتھ عالیة، فتتخرب المواد العضویة فیھ، ثم تتفحم، وأخیراً تتحول 
إلى مواد معدنیة ال تتأثر بالحرارة، فوجد أن فیھا مواد الكبریت والكبریتور، 

یم والحدید وبلورات والكلور والكالسیوم، والفحمات والفوسفات والصود
  .من وزن العیدان الجافة%  4السلیكات بنسبة 

) الكحول األثیلي(مواد عطریة زیتیة ذات رائحة زكیة تنحل في الغول  - 2
  .من الوزن الجاف% 1وكانت نسبة المواد العطریة : واألثیر

مواد سكریة مثل النشأ الذي یظھر بوضوح عند إضافة محلول الیود، فیظھر  - 3
المتمیز للنشأ، ومواد صمغیة، ومواد سكریة بسیطة، مثل  اللون األزرق

 .سكاكیر خلونیة، وسساكر خماّسیة وجالكتوز
 ).األمونیا( النشادر - 4
وھي أحماض ھیدروكسیلیة، وقد أشارت بعض الكتب إلى : أحماض غلویة - 5

أن تفاعل المسواك قلوي خفیف، كما قال الدكتور زكي كرام في رسالة 
في ھذا الشأن، ولھذا التفاعل تأثیر دوائي ھام، فكثیر من  باللغة األلمانیة ألفھا

 .)14(أمراض الفم األوساط القلویة أكثر من الحامضیة 
أن مسواك األراك (( :وجاء أیضاً في مجموع أبحاث أخرى ما ملخصھ

المستخدم في السعودیة وغیرھا یحتوي على مواد مطھرة وقاتلة للمیكروبات 
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كما یحتوي المسواك على مادة ) ب( سیستوستیرولالكبریت، ومادة : أھما
منظفة لألسنان ھي بیكربونات الصودا ویحتوي عود األراك على مواد مضادة 

في بحثھما ) یعقوب(لاللتھاب ومضادة للتسوس كما ذكر ذلك براون وجاكوب 
  .عن المسواك، وقد أكدا وجود مواد قاتلة للمیكروبات

لدكتور جمیس ترنر أن لحاء، وأوضح الدكتور عبدالرحیم محمد وا
وخشب عود األراك المقطوع حدیثاً ال یوجد فیھ مواد ضارة بالخالیا، ولكن إذا 
ترك الجزء المستعمل ألربعة وعشرین ساعة فإنھ یحتوي على مواد ضارة 
للخالیا، ولذا فإن الباحثین ینصحان بقطع الجزء المستعمل كل أربع وعشرین 

  . )15())ساعة على األكثر

ظیم نفع ھذا المادة التي أبھرت األطباء بكثرة فوائدھا التي ال یعادلھا ولع
شيء من المعاجین المصنعة، ھرعت الكثیر من الشركات األوربیة واآلسیویة 

  .)16(إلى تصنیع معاجین مستحضرة من مادة السواك

وبما تقدم ذكره من أبحاث تثبت فوائد ھذه المادة التي دلت علیھا سنة 
على  المصطفى صلى هللا علیھ وسلم یتبین لنا وجھ اإلعجاز في حث النبي 

  .السواك

وقد قارن أساتذة الطب في دراسات عجیبة بین السواك المأخوذ من 
لمؤتمرات شجرة األراك وفرشاة األسنان الحدیثة، بل وصل الحال في أحد ا

العالمیة الطبیة والذي عقد في السوید أن یقرر األطباء العیوب التي تحصل من 
جراء استعمال الفرشاة وأن الحل األمثل الذي ال عیب فیھ من الناحیة الطبیة 

  !.استعمال السواك فقط دون غیره

وقد انتھت مجمل دراسات العدید من الباحثین في ذلك إلى أن المسواك 
لوسائل والطرق المستعملة لتنظیف األسنان، فھو منظف آلي یقوم یفوق جمیع ا

مقام معجون األسنان، أو المسحوق المنظف، بل أفضل منھ، لما یحتویھ من 
ومواد زالقة منظفة، فتدعك وتدلك األسنان وتجعلھا بیضاء  …مواد مطھرة

 المعة، وال تخدش أنسجة السن، وھي خیر من المواد الرغویة التجاریة التي
توجد بالمعاجین، فقد أعلنت مجلة أطباء األسنان األمریكیة، أن أغلبیة المعاجین 
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وأوجز الدكتور السعید ما ذكره األطباء … المستعملة ھناك غیر صحیة أو طبیة
  :في مزایا السواك على الفرشاة في النقاط التالیة

  .نانحقوة ألیاف السواك ولیونتھا ومتانتھا، مما ال یتوفر في فرشاة األس - 1
احتواءه على مواد كیمیائیة ذات فائدة عظیمة لألسنان، مما ال یوجد منھ  - 2

  .بتاتاً في جمیع المعاجین والمحالیل
  .دقة ألیافھ ورقتھا بالنسبة للفرشاة الحدیثة - 3
  .تجدید رأسھ باستمرار وبلھ - 4
 .ألیافھ غیر قابلة للتلوث، لوجود المواد الكیمیائیة المطھرة - 5
 .وة ألیافھالتحكم في صالبة أو طرا - 6
 .وصول ألیافھ إلى أماكن ضیقة بین األسنان - 7
 .إمكانیة جعل ألیافھ ثخینة، أو رفیعة، أو طویلة، أو قصیرة - 8
 . أصالة وطبیعة المواد المكونة لھ، بخالف إمكانیة غش المحالیل ونحوھا - 9

مما تقدم نرى أن المسواك یحتوي على مواد عدیدة مفیدة ال توجد بأي 
 .)17(معجون أو منظف أسنان

: بل صرح الدكتور فارس علوان بأفضلیة السواك على الفرشاة فقال
وللمسواك فوائد عدیدة، ومیزات كثیرة تجعلھ یفضل الفرشاة والمعجون ((

  .)18(ثم ذكر اثنا عشر سببا)) …ویتفوق علیھما، وذلك لألسباب التالیة
تجfارب وقد قام نخبة من أكبر علماء طب األسfنان فfي العfالم بfإجراء بحfوث و  

حینمffا حffاولوا اسffتخالص تلffك المffواد الفعالffة  -وال تffزال-كلفffت أمffواالً طائلffة 
 Qualimeswaksالموجودة في السfواك ووضfعوھا فfي معجfون أسfنان یسfمى 

وطرح في األسواق ولكن ) فارما بازل لیمتد(أنتجتھ الشركة العالمیة السویسریة 
ویرجfع السfبب فfي ذلfك إلfى !! وجدوا أنھ ال یقوم بنفس مfا یقfوم بfھ عfود األراك

عدة أمور، فإلى جانب ثراء عود األراك بالمكونات الكیمیائیfة فھfو یحتfوي علfى 
عناصffر أخffرى ال تظھffر إال بعffد التفاعffل مffع لعffاب الفffم، وكانffت المفاجffأة حffین 
عثffروا فffي اللعffاب علffى مركبffات جدیffدة لffم یسffبق التعffرف علیھffا فffي خالصffة 

یلیffة دقیقffة توصffلوا إلffى أن ھffذه المركبffات األراك المعملیffة، وبعffد تجffارب تحل
الجدیffدة ھffي فffي األصffل مffن مكونffات األراك الطبیعیffة ولكنھffا مقیffدة بمركبffات 
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أخ##رى، ف##ال یظھ##ر تأثیرھ##ا إال بفع##ل إنزیم##ات اللع##اب حت##ى تص##ول وتج##ول ب##ین 
م####ن أف####راد % 97جحاف####ل البكتری####ا الفموی####ة الض####ارة فیمكنھ####ا القض####اء عل####ى 

ع#الوة عل#ى ال#دور العكس#ي ال#ذي تحدث#ھ إنزیم#ات . المیكروبات في زمن محدود
اللعاب صوناً للمادة الفعالة الزائ#دة م#ن الض#یاع، ف#إذا زادت ع#ن حاج#ة الف#م وم#ا 
أن تغی##رت حموض##ة الف##م بفع##ل نش##اط المیكروب##ات حت##ى ینقل##ب الح##ال فتنش##ط 
إنزیمات اللع#اب ویتح#رر ج#زء م#ن الم#ادة الفعال#ة الت#ي س#رعان م#ا تبی#د البكتری#ا 

  .)19(ارة بحكمة واقتدارالض

  :ومن أشھر وأحدث البحوث  العلمیة حول مادة األراك
ما أجراه ال7دكتور مش7اري ب7ن ف7رج العتیب7ي، وبع7د مقارن7ة ت7أثیر س7واك 
أع77واد األراك م77ع فرش77اة األس77نان فیم77ا یخ77ص ص77حة اللث77ة والق77درة عل77ى إزال77ة 

ألس77نان فق77د طبق77ات اللویح77ة الس77نیة المتواج77دة ف77ي الش77ق اللث77وي وعل77ى أس77طح ا
  :ظھرت النتائج التالیة

وج7777777د أن انخف7777777اض مع7777777دالت ومس7777777تویات تواج7777777د اللویح7777777ة الس7777777نیة  -1
)Dentalplaque( والتي كانت في مرحلة استخدام الس7واك ،)ع7ود األراك (

  .كانت أعلى مما وجد خالل مرحلة فرشاة األسنان

بص77حة ك77ذلك فق77د وج77د أن انخف77اض مع77دالت ومس77تویات المق77اییس الخاص77ة  -2
، والتي كانت في مرحلة اس7تعمال الس7واك )Gingivalinflamations(اللثة 

كان7ت تف7وق م7ا وج7د خ7الل مرحل7ة اس7تعمال فرش7اة األس7نان، ولق7د ك7ان ذل7ك 
  .االنخفاض واضحاً وبفارق كبیر لصالح السواك

وف77ي ھ77ذا البح77ث ق77ام ال77دكتور مش77اري أیض77اً بدراس77ة مقارن77ة ح77ول ت77أثیر 
وفرش7اة األس7نان عل7ى ع7دد م7ن أن7واع البكتیری7ا ) د األراكع7و(استخدام الس7واك 

الفمویة المتواجدة ضمن اللویحة اللثویة بالشق اللثوي، وباستخدام تقنیة الحامض 
عل77ى ) ع7ود األراك(الن7ووي ال7وراثي تم77ت دراس7ة م77دى ت7أثیر اس7تخدام الس77واك 
  .مستویات البكتیریا الفمویة وللمرة األولى على مستوى العالم

ل77وحظ أن77ھ بع77د نھای77ة مرحل77ة اس77تخدام الس77واك ك77ان المش77اركون  ولق77د
 (Actinomycetemcomitanیحمل777ون ع7777دداً أق7777ل م7777ن البكتیری7777ا المس7777ماة 

Actinobacillus ( واختص777ارھا)A.a ( إذا م777ا ق777ورن بالع777دد قب777ل بدای777ة ھ777ذه
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وھ"ذه ). P<0.05(المرحل"ة، ووج"د أن الف"ارق ھن"ا یعتب"ر فارق"اً إحص"ائیاً حقیقی"اً 
تیجة تؤكد أن استخدام أعواد السواك تقلل م"ن تواج"د ھ"ذا الن"وع م"ن البكتیری"ا الن

والت""ي تعتب""ر م""ن أش""رس أن""واع المیكروب""ات، والس""بب الرئیس""ي ) A.a(الفموی""ة 
  .لعدد كبیر من أمراض اللثة والعظم المحیط بھا
ت""أثیراً ق""اتالً عل""ى ) ع""ود األراك(ولق""د أثبت""ت النت""ائج أن لخالص""ة الس""واك 

) Actinomycetemcomitan) Actinobacillusری""ا الفموی""ة المس""ماة البكتی
وھ"ذه المعلوم"ة تس"جل : "، ویقول ال"دكتور مش"اري ب"ن ف"رج)A.a(واختصارھا 

للمرة األولى على مستوى المعرف"ة الطبی"ة، وھ"ذا یعتب"ر حق"اً نطال"ب بحفظ"ھ ف"ي 
نم""و ھ""ذه المحاف""ل العالمی""ة، فف""ي الص""حن المحت""وي عل""ى تل""ك البكتیری""ا نج""د أن 

ملم من قطعة عود األراك المغروسة 10البكتیریا یتوقف كلیاً إذا أصبح على بعد 
في منتصف الوسط الحاوي للبكتیریا النامیة، وھذا یعني أن نمو ھذه البكتیریا ق"د 
تأثر بوج"ود ع"ود األراك ال"ذي أبط"ل نموھ"ا، أو اس"تطاع أن یعط"ل عملی"ة النم"و 

  .)20("الظروف المالئمة لذلكالتي تقوم بھا ھذه البكتیریا في 
كما أن من المعلوم أن األراك ینمو في األماكن الحارة : وجھ اإلعجاز

فال یستغرب أن  )21(واالستوائیة ویكثر عادة في أودیة الصحاري وكذا في تھامة
یكون ھو المتوافر غالباً والمقدم في العصر األول، لدى الرسول صلى هللا علیھ 

الجمھور من الفقھاء على تفضیل االستیاك بھ كما  وسلم والصحابة، وقد ذھب
تقدم، وال یزال سواك األراك ھو األكثر استعماالً في أنحاء الجزیرة العربیة، 
السیما في المملكة العربیة السعودیة، حتى في األماكن التي ال ینبت فیھا لسھولة 

ا دلت علیھ نقلھ إلیھا، والشاھد مما تقدم، أن ھذه الشجرة المفضلة للسواك كم
السنة، لھا خصائص ال توجد في غیرھا كما تقدم، وھذا یؤكد وجھ اإلعجاز فیما 
حثنا علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم من التأكید على استعمال السواك، وكذا 
نوع السواك الذي یناسب ویتمیز عن غیره في التنظیف ودفع الضرر عن 

  .األسنان والفم
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الحث والتأكید على تكرار  لثانیة من صور اإلعجازالصورة ا: المبحث الثاني
  السواك معظم الیوم

  
لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك مع كل : ((جاء في قولھ 

، وفي ھدیھ في تكرار السواك عدة مرات في )22())صالة، أو عند كل وضوء
: عنھا، وحین دخول البیت، فقد قالت َعاِئَشة رضي هللا )23(الیوم عند كل صالة

َواكِ «: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ، وعند القیام )24(»َكاَن إَِذا َدَخَل بَْیتَھُ بََدأَ بِالسِّ
َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إَِذا قَاَم ِمَن اللَّْیِل «: من اللیل فَعْن ُحَذْیفَةَ، قَالَ 

  :)26(ى عند الموتبل حت )25(»یَُشوُص فَاهُ 
فقد أثبت الطب الحدیث ضرورة تنظیف األسنان في الیوم عدة مرات، 

  .إلزالة المیكروبات المتتابعة التي سرعان ما تغطي األسنان
دلیٌل على أن االستیاك سنةٌ : "قال اإلمام الحافظ ابن رجب وفي الحدیث

بھذا   في جمیع األوقات، عند إرادة الصالة وغیرھا، فإن استیاك النبي
السواك كان في مرض موتھ عند خروج نفسھ، ولم یكن قاصداً حینئذ لصالٍة وال 

  .)27("تالوة
  :ما قرره الطب الحدیث في سرعة تكون المیكروبات

والبكتریا التي ) الطالوة( فقد تحدث الطب الحدیث عن دور اللویحة السنّیة
تستوطن عندما "وذكروا أنھ  …تغطي السن أو عنقھ في نخر األسنان

المیكروبات ھذه اللویحة وتكّون مستعمرات فیھا تبدأ عملھا على بقایا الطعام 
وخاصة المواد السكریة فتحولھا إلى أحماض مثل حامض اللبنیك وحامض 

وإذا لم یتم إزالة ھذه اللویحة السنیة بتنظیف األسنان  …)النملیك(الفورمیك 
ا كل أربع ساعات تقریباً، وھذا ما واللثة فإنھا تزداد تكثفاً ولذا ینصح بإزالتھ

توفره تعالیم اإلسالم في السواك عند كل وضوء وصالة وعند القیام من النوم 
  .)28("إلخ…وعند قراءة القرآن وعن دخول المنزل

مبدأ حفظ صحة األسنان ھو التأكید على تنظیفھا : ((ویقول أحد األطباء
  .)29())اعاتتنظیفاً مستمراً وبخاصة الثلم اللثوي كل أربع س
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وق"""د أج"""رى أح"""د األطب"""اء ع"""دة تج"""ارب فوج"""د أن الج"""راثیم تع"""ود إل"""ى 
مس"""تواھا الطبیع"""ي ف"""ي الف"""م بع"""د عش"""رین دقیق"""ة فق"""ط م"""ن اس"""تعمال معج"""ون 
األس""""نان، وبع""""د أرب""""ع وعش""""رین س""""اعة م""""ن تك""""ون اللویح""""ة الس""""نّیة تظھ""""ر 
أعن"""اق األس"""نان ترّس"""بات رخ"""وة مرئی"""ة ب"""العین المج"""ردة، إذا ل"""م ی"""تم تنظی"""ف 

  .)30(األسنان وتسویكھا
وف%%%ي أح%%%د البح%%%وث والدراس%%%ات الطبی%%%ة ت%%%م فح%%%ص أربعمائ%%%ة وثم%%%انین 

ومجموع%%ة أخ%%%رى م%%ن س%%ن خم%%%س ) 45إل%%ى س%%ن 35م%%ن س%%%ن (شخص%%اً بالغ%%اً 
وس%%%%تین فم%%%%ا ف%%%%وق م%%%%ن م%%%%دینتي ج%%%%دة ومك%%%%ة، وق%%%%د وج%%%%د الب%%%%احثون أن م%%%%ن 
یس%%%تخدمون الس%%%واك بانتظ%%%ام ال یع%%%انون م%%%ن التھ%%%اب مح%%%یط الس%%%ن إال بنس%%%بة 

یلة، وھ%%%م أق%%%ل بكثی%%%ر مم%%%ن ال یس%%%تعملون المس%%%واك، وبمق%%%ارنتھم بال%%%دول ض%%%ئ
األخ%%%رى ف%%%إن اس%%%تعمال المس%%%واك یوض%%%ح م%%%دى الوقای%%%ة ف%%%ي ص%%%حة األس%%%نان 

  .)31(وصحة الفم نتیجة استخدام المسواك
أن اس%%%تخدام الس%%%واك یقل%%%ل م%%%ن اإلص%%%ابة ((وف%%%ي بح%%%ث آخ%%%ر ج%%%اء فی%%%ھ 

ب ص%%%%دیدیة، وكان%%%%ت بالتھ%%%%اب اللث%%%%ة، والتھ%%%%اب مح%%%%یط الس%%%%ن، ووج%%%%ود جی%%%%و
 المجموع%%%%%%ة الت%%%%%%ي ال تس%%%%%%تخدم المس%%%%%%واك وال الفرش%%%%%%اة والمعج%%%%%%ون أكثرھ%%%%%%ا

تعرض%%%%اً لإلص%%%%ابة، ویب%%%%دوا أن اس%%%%تخدام المس%%%%واك ربم%%%%ا ك%%%%ان أفض%%%%ل م%%%%ن 
الفرش%%%%%اة ف%%%%%ي إزال%%%%%ة اللویح%%%%%ة الس%%%%%نّیة والمحافظ%%%%%ة عل%%%%%ى ص%%%%%حة األس%%%%%نان 

  .)32())والفم
 تلتص%%%%%ق) Bacterialplaque(وق%%%%د ثب%%%%%ت تك%%%%%ون لویح%%%%ة جرثومی%%%%%ة 

باألس%%%نان ف%%%ي غالل%%%ة رقیق%%%ة م%%%ن اللع%%%اب الت%%%ي تس%%%بح فی%%%ھ، وھ%%%ذه اللویح%%%ة أو 
الطبق%%ة تتك%%ون س%%%ریعاً حت%%ى بع%%%د تلمی%%ع األس%%نان ف%%%ي أق%%ل م%%%ن س%%اعة، وی%%%زداد 

  .سمكھا ویحدث فیھا ترسبات رخوة كلما تركت من غیر إزالة
وق%%%%د ثب%%%%ت أن ھ%%%%ذه اللویح%%%%ة الجرثومی%%%%ة الت%%%%ي تتك%%%%ون عل%%%%ى األس%%%%نان 

م%%راض اللث%%ة ونخ%%ر األس%%نان، لم%%ا تحوی%%ھ م%%ن ع%%دد ھائ%%ل ھ%%ي المس%%ئولة ع%%ن أ
م%%%ن الج%%%راثیم؛ إذ یص%%%ل ع%%%ددھا داخ%%%ل ھ%%%ذه اللویح%%%ة إل%%%ى ح%%%والي مائ%%%ة بلی%%%ون 

أمت%%%ھ  جرثوم%%%ة ف%%%ي الج%%%رام الواح%%%د، وھ%%%ذا یوض%%%ح لن%%%ا حكم%%%ة ح%%%ث النب%%%ي 
  .على دوام استعمال السواك
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كم###ا ثب###ت ف###ي الص###حیح فیم###ا تق###دم إذا ق###ام م###ن  وك###ان رس###ول هللا 
ل یش###وص ف###اه بالس###واك؛ ألن رك###ود اللع###اب أثن###اء الن###وم، أح###د العوام###ل اللی###

الت###ي تش####جع تك###اثر الج####راثیم وازدی###اد ترس####باتھا ف###ي ھ####ذه اللویح###ة، كم####ا أن 
ھ##ذه اللویح##ة ل##یس لھ##ا عالق##ة باألك##ل وفض##الت الطع##ام فھ##ي دائم##ة التك##وین، 

وحّض###ھ عل###ى الس###واك ومالزمت###ھ ل###ھ  ل###ذا نفھ###م الحكم###ة م###ن ترغی###ب النب###ي 
  .)33(ى أثناء الصیامحت

ف###ي أفواھن###ا تش###تمل عل###ى ) طبق###ة ال###بالك(وھ###ذه اللویح###ة الجرثومی###ة 
ملی####ون خلی####ة ف####ي ك####ل ملیج####رام،  300أع####داد میكروبی####ة ھائل####ة تق####در بنح####و 

وبالت###الي فإنھ###ا تعتب###ر خط###راً حقیقی###اً یزح###ف عل###ى األس###نان، فثم###ة س###الالت 
 ت#####زال بكتیری#####ة م#####ن أمث#####ال االس#####تربتوكوكس والالكتوباس#####لس ونحوھ#####ا ال

تطل###ق أنزیماتھ###ا المحلل###ة للبقای###ا الس###كریة حت###ى تحولھ###ا إل###ى س###كریات أبس###ط 
ك###الجلوكوز ث###م تمض###ي عامل###ة علیھ###ا بغی###ة تحویلھ###ا إل###ى أحم###اض عض###ویة 

وال یخف#######ى م#######ا لھ#######ذه . كالالكتی#######ك والبیروفی#######ك والخلی#######ك والبروبیونی#######ك
األحم###اض م###ن ق###درة عل###ى إذاب###ة الج###زء الص###لب المالص###ق لمین###ا األس###نان 

ة فج####وة تس####ویس الح####امض، وعن####دھا یب####دأ س####طح الس####ن ف####ي التآك####ل محدث####
ممھ###داً ل###دخول موج###ات جدی###دة م###ن البكتری###ا المحلل###ة إل###ى أعم###اق أب###دع حت###ى 

  .یصل الھدم إلى منتھاه

إذاً فمیكانیكی###ة التس###وس تكم###ن ف###ي تك###ون ال###بالك، وب###دون ال###بالك ال 
یح##دث تس##وس وعن##د الرغب##ة ف##ي القض##اء عل##ى التس##وس یج##ب القض##اء عل##ى 

  .البالك

ھ####ي الت####ي تحتض####ن مالی####ین ) طبق####ة ال####بالك(إن اللویح####ة الجرثومی####ة 
ف###إن میكروباتھ###ا تقت###نص  -إن ھ###ي أھمل###ت ول###م تط###رح ع###اجالً -المیكروب###ات 

الفرص###ة وال ت###زال تت###آزر ب###ل تت###آمر م###ع فض###الت الطع###ام الت###ي تنتش###ر ھن###ا 
وھن###اك عل###ى س###طوح األس###نان حت###ى تف###رخ الم###ؤامرة التھاب###اً ف###ي اللث###ة، وھ###ذه 

واد الس####امة الناتج####ة ع####ن االلتھاب####ات ال تلب####ث أن تق####وم بتفتی####ت األنس####جة الم####
اللیفی###ة الض###امة ف###ي اللث###ة ح###ول األس###نان مكون###ة ب###ؤراً ص###دیدیة عفن###ة تح###ت 

وھن###ا تح###دث الكارث###ة ف###ال ت###زال . اللث###ة وفیم###ا ب###ین العظ###ام وج###ذور األس###نان
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تل"""""ك الب"""""ؤر الص"""""دیدیة تمتل"""""ئ بخل"""""یط م"""""ن ص"""""دید مم"""""زوج بخالی"""""ا میت"""""ة 
ب"""ات وفض""""الت طع"""ام حت""""ى تص"""اب اللث""""ة بالیوری"""ا وتغ""""دو األس""""نان ومیكرو

  .عرضة للسقوط
عب"""""ر -وإن بكتری"""""ا الب"""""ؤرة الص"""""دیدیة وس"""""مومھا كثی"""""راً م"""""ا تتس"""""رب 

وھن"""""اك . إل"""""ى أجھ"""""زة الجس"""""م واألعض"""""اء فتص"""""یبھا ف"""""ي الص"""""میم -ال"""""دماء
تق""""اریر علمی""""ة حدیث""""ة تفی""""د أن أنواع""""اً م""""ن الج""""راثیم الفموی""""ة مث""""ل بكتری""""ا 

تس"""""تطیع التس"""""رب إل"""""ى الش"""""رایین القلبی"""""ة ) ون""""از جینجی"""""ا ف"""""السبورفیروم(
وإح""""داث عط""""ب بج""""درانھا عل""""ى نح""""و ی""""وفر الفرص""""ة النس""""دادھا ول""""و بع""""د 

وتفی""""د تق""""اریر أخ""""رى أن معظ""""م المص""""ابین بق""""رح المع""""دات یوج""""د . ح""""ین
وھ"""ي ن"""وع مش"""اغب ) ھلیوكوب"""اكتربیلوري(ب"""أفواھھم ع"""دد ھائ"""ل م"""ن بكتری"""ا 

والتش"""بث بج"""درانھا وإح"""داث ثق"""وب دقیق"""ة فیھ"""ا یس"""تطیع التس"""رب إل"""ى المع"""دة 
  .تتسع شیئاً فشیئاً حتى تتقرح المعدات

باإلض"""افة إل""""ى تق""""اریر أخ""""رى تفی"""د أن خط""""ر البكتری""""ا الفموی""""ة یمك""""ن 
أن یبل"""غ ال""""دماغ حی""""ث تن""""تج إنزیم""""ات تزی""""د م""""ن ت""""راكم ال""""دھنیات بش""""رایین 

یھ"""دد بكارث"""ة  الرقب"""ة الس"""باتیة حت"""ى یق"""ل اإلرواء ال"""دموي للخالی"""ا المخی"""ة مم"""ا
ل"""یس ھ"""ذا فحس"""ب فخط"""ر البكتری"""ا الفموی"""ة . ف"""ي الم"""خ توش"""ك عل"""ى الوق"""وع

یمك"""ن أن یمت"""د إل"""ى العی"""ون وال"""رئتین وال"""ى الم"""رارة والجل"""د والكلیت"""ین وإل"""ى 
مفاص""ل الب"""دن أیض""اً، وتظ"""ل آث"""ار الب""ؤرة الص"""دیدیة تمت"""د إل""ى أج"""زاء الجس"""م 

ال"""بالك الت"""ي ھ"""ي  المختلف"""ة، عل"""ى أن ھ"""ذا كل"""ھ یمك"""ن حظ"""ره إذا أزیل"""ت طبق"""ة
الس"""بب الرئیس"""ي لك"""ل ذل"""ك وبالت"""الي من"""ع الئح"""ة األم"""راض الس"""ابق ذكرھ"""ا 

  .)34(من الحدوث
المبالغة في التأكید على تكرار السواك، والحث علیھ، : وجھ األعجاز

واستحبابھ في كل وقت حتى في وقت الصیام ووقت التوقف عن أكل الطعام، 
والنبي صلى هللا علیھ وسلم، خشیة المشقة على األمة كاد أن یلزمھا بتكرار 
 السواك عند كل صالة، ومع كل وضوء، وال یأتي ھذا التأكید والحث المبالغ فیھ
إال لحكمة عظیمة، وللسالمة من خطر كبیر وهللا أعلم، وھذا ما أكده العلم 
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الحدیث من سرعة تكونك طبقات للجراثیم ولو بدون أكل للطعام، وھذا من 
  .األعجاز الذي دلت علیھ سنة المصطفى صلى هللا علیھ وسلم

  

  بتسویك اللسان اھتمامھ  الصورة الثالثة من صور اإلعجاز: المبحث الثالث
  

بتسویك اللسان ودلكھ، فعن أبي موسى  جاء في األحادیث اھتمامھ 
فوجدتھ یستن بسواك بیده  أتیت النبي  : ((األشعري رضي هللا عنھ، قال

  . )35())أُْع أُْع، والسواك في فیھ كأنھ یتھوع: یقول
  . )36())وطرف السواك على لسانھ: ((وفي روایة مسلم

ترجع إلى حكایة … (( ):أع أع(ر في شرح قولھ قال الحافظ ابن حج
طرفھ : صوتھ إذ جعل السواك على طرف لسانھ، كما عند مسلم، والمراد

: كأنھ یتھوع، والتھوع: الداخل كما عند أحمد یستن إلى فوق، ولھذا قال ھنا
: التقیؤ، أي لھ صوت كصوت المقیئ على سبیل المبالغة، ویستفاد منھ

للسان طوالً، أما األسنان فاألحب فیھا أن تكون مشروعیة السواك على ا
عرضاً، وفیھ حدیث مرسل عند أبي داود ولھ شاھد موصول عند العقیلي في 

  .)37())…الضعفاء، وفیھ تأكید السواك وأنھ ال یختص باألسنان
  :ما قرره الطب الحدیث في أھمیة تنظیف اللسان

اللسان؛ لما یتراكم علیھا اھتم األطباء في اآلونة األخیرة بتنظیف ((وقد 
من اإلفرازات وبقایا الطعام مما یؤدي إلى تجمع المیكروبات، ولذا فإن أھمیة 

  .)38( ))تنظیف اللسان تكاد تعدل أھمیة تنظیف األسنان
یالحظ بالعین المجردة أن اللسان بكامل سطحھ العلوي بھ شقوق 

بقایا فتات الطعام  بھا الكثیر منواضحة غائرة وال شك أن ھذه الشقوق یلتصق 
وقد ثبت . والشراب الدقیقة مما ینتج عنھ بعد ذلك تعفنھا وخروج رائحة كریھة

علمیاً أن اللسان أخصب مكان في الفم لنمو شتى أنواع البكتریا الضارة من 
ألن المنطقة األمامیة ) قاعدة اللسان(جراء ھذا التعفن السیما المنطقة الخلفیة 

باألسنان وسقف الفم مما یعمل على تنظیفھا من ھذه  من اللسان تحتّك دائماً 
كما أن الحلیمات الذوقیة التي تغلفھا شقوقھا أقل غوراً . البكتریا بصفة دائمة
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أكثر  التي تفتقد لھذا وشقوقھا) قاعدة اللسان(وأقل تجعداً بعكس المنطقة الخلفیة 
ل جسم اإلنسان مع غوراً وتجعداً وال شك أن ھذه البكتریا الضارة تندفع إلى داخ
  .أي وجبة قادمة وقد تسبب ھذه البكتریا بعض التقرحات للسان

  :أما كیفیة تنظیف اللسان
وھو أحد المواقع العلمیة  animated-teeth.com.فقد ورد في موقع 

المتخصصة في أمراض الفم واألسنان قولھم حول أفضل الطرق لتنظیف 
یمكن من خاللھا تنظیف المنطقة ھناك طرق متعددة : "وصیانة الفم واألسنان

الخلفیة للسان لكن كل منھا لھا نفس الھدف، ھو قشط البكتیریا واألوساخ التي 
عندما تنظف لسانك، لیست المشكلة في الطریقة . تجمعت على سطح اللسان

التي اخترت استعمالھا ولكن یجب علیك أن تحاول تنظیف المنطقة الخلفیة 
، إن )رغبة في التقیؤ(جأ إذا وجدت شعوراً بالغثیان ال تتفا. البعیدة في لسانك

  .)39("شعورك بالغثیان ھو رد فعل طبیعي سوف یزول مع الوقت
لم یعرف الطب قدیماً أھمیةً لتنظیف اللسان، أو أن لترك : وجھ اإلعجاز

تنظیفھ خطورة تذكر، وكان التركیز على تنظیف األسنان ذاتھا، ثم جاء الطب 
تنظیف اللسان وأنھ یحتوي على عدد كبیر من الجراثیم  الحدیث لیبین أھمیة

والتي بدورھا تنتقل أیضاً لألسنان، وتتابعت البحوث العلمیة الحدیثة في عمل 
دراسات تجریبیة للتعمق في ذلك، وما توصلت إلیھ ھذه البحوث من أھمیة 

الذي حث  تنظیف اللسان وخطر التھاون في ذلك، سبق إلیھ رسولنا الكریم 
ى السواك، وكاد أن یفرضھ على أمتھ، وكان ینظف لسانھ بالسواك، وینظف عل

المنطقة المتأخرة من اللسان، والتي تتركز فیھا المیكروبات وتسبب الرائحة 
  .للفم، وكل ذلك من اإلعجاز العلمي النبوي للسواك
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في سنیة غسل السواك أو  الصورة الرابعة من صور اإلعجاز: المبحث الرابع
  باللعاب تطییبھ

  
جاء في السنة استحباب غسل السواك قبل استعمالھ، وكذا جعلھ عند كل 

  :وضوء؛ لیحصل كمال التنظّف، من ذلك ما روي عن عائشة رضي هللا عنھا
وأنا مسندتھ إلى صدري  دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي ((

بصره، فأخذت  ومع عبد الرحمن سواك رطب یستن بھ، فأبّده رسول هللا 
، -صلى هللا علیھ وسلم-السواك فقضمتھ ونفضتھ وطیبتھ ثم دفعتھ إلى النبي 

استن استناناً قط أحسن منھ، فما عدا أن فرغ  فاستن بھ، فما رأیت رسول هللا 
في الرفیق األعلى ثالثاً ثم قضى، : رفع یده أو إصبعھ ثم قال رسول هللا 

  .)40())يوكانت تقول مات بین حاقنتي وذاقنت
ِ (( :وفي لفظ آخر للبخاري فَقََصْمتُھُ، ثُمَّ َمَضْغتُھُ فَأَْعطَیْتُھُ َرُسوَل هللاَّ

  .)41())َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، فَاْستَنَّ بِِھ َوھَُو مستند إِلَى َصْدِري
كان نبي هللا صلى هللا علیھ : ((وعن عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت

ي السواك ألغسلھ، فأبدأ بھ فاستاك، ثم أغسلھ وأدفعھ وسلم یستاك فیعطین
  . )42())إلیھ

لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل : ((وأیضاً حدیث
  .)43())وضوء

أن رسول هللا صلى هللا علیھ ((وحدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھ 
لو كنت : وسلم مر بھم وھم یجتنون أراكاً، فأعطاه رجل جني أراك، فقال

  .)44())متوضأً أكلتھ
فیھ استحباب : "قال النووي في شرحھ لحدیث عائشة في سنن أبي داود

  .)45("غسلھ
قَْولُھُ ثُمَّ لَیَّْنتُھُ ثُمَّ طَیَّْبتُھُ أَْي بِاْلَماِء َویُْحتََمُل أَْن : "قال الحافظ ابن حجر

آُخُذهُ لََك؟ : ْن ِرَوایَِة َذْكَواَن َعْن َعائَِشةَ فَقُْلتُ یَُكوَن طَیَّْبتُھُ تَأِْكیًدا لِلَیَّْنتُھُ، َوَسیَأْتِي مِ 
أُلَیِّنُھُ لََك فَأَْوَمأَ : فَأَْوَمأَ بَِرأِْسِھ أَْن نََعْم فَتَنَاَوْلتُھُ فَأَْدَخْلتُھُ فِي فِیِھ فَاْشتَدَّ َفتَنَاَوْلتُھُ فَقُْلتُ 

  .)46("بَِرأِْسِھ أَْن نََعمْ 
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  :ّل السواكما یقولھ الطب الحدیث في ب
حل المادة المركبة : لبّل السواك وغسلھ بالماء حكمة عجیبة وھي

والمقاومة للجراثیم، وفي استعمالھ جافاً یؤدي إلى تآكل أنسجة األسنان 
  . )47(الصلبة

واستمــع إلى ما قالھ أحد علماء الطب ومدیر معھد الجراثیم واألوبئة 
ض المجالت حول بّل المسواك في أحد الجامعات األلمانیة في مقال لھ في بع

إن ھناك حكمة كبیرة في استعمال العرب : "قبل استعمالھ وقطعھ بعد فترة یقول
للمسواك بعد بلھ بالماء؛ ألن استعمالھ جافاً ال ینجع؛ لما یحویھ من مادة مضادة 
للجراثیم، أما الحكمة األخرى فھي في تغییر المسواك من حین آلخر؛ ألنھ یفقد 

  .)48("ة، المقاومة للجراثیم بطول االستعمالمادتھ الھام
وقد حاولت بعض الشركات العالمیة استخالص تلك المواد الفعالة 
الموجودة في السواك ووضعوھا في معجون األسنان، لكن وجدوا أنھ ال یقوم 

ویرجع السبب في ذلك إلى عدة أمور، فإلى !! بنفس ما یقوم بھ عود األراك
لمكونات الكیمیائیة فھو یحتوي على عناصر أخرى ال األراك باجانب ثراء عود 

تظھر إال بعد التفاعل مع لعاب الفم، وكانت المفاجأة حین عثروا في اللعاب على 
مركبات جدیدة لم یسبق التعرف علیھا في خالصة األراك المعملیة، وبعد 

أن ھذه المركبات الجدیدة ھي في األصل من  تجارب تحلیلیة دقیقة توصلوا إلى
مكونات األراك الطبیعیة ولكنھا مقیدة بمركبات أخرى، فال یظھر تأثیرھا إال 
بفعل إنزیمات اللعاب حتى تصول وتجول بین جحافل البكتریا الفمویة الضارة 

عالوة على . من أفراد المیكروبات في زمن محدود% 97فیمكنھا القضاء على 
دة الفعالة الزائدة من الدور العكسي الذي تحدثھ إنزیمات اللعاب صوناً للما

الضیاع، فإذا زادت عن حاجة الفم وما أن تغیرت حموضة الفم بفعل نشاط 
المیكروبات حتى ینقلب الحال فتنشط إنزیمات اللعاب ویتحرر جزء من المادة 

  .)49(الفعالة التي سرعان ما تبید البكتریا الضارة بحكمة واقتدار
لماء، أو تطییبھ باللعاب أن من السنة تطیب السواك با: وجھ اإلعجاز

قبل دفعھ خاصة مع من ال یعافھ كما بین الزوج والزوجة، أو تناولھ مع 
وخلط السواك بالماء، وكذا اختالطھ باللعاب یكسبھ نوعاً من التفاعل . الوضوء
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لمقاومة المیكروبات بشكل ال یتصوره اإلنسان، وھذا ما اكتشفھ العلم الحدیث 
النبویة في العصر األول، وھو من إشارات مؤخراً، وأشارت لھ السنة 

  .اإلعجازي النبوي للسواك

  
  الخاتمة

  :في ختام ھذا البحث نخلص إلى ھذه النتائج
حاولت جاھداً تحریر ما یتعلق بالتعریف المناسب لإلعجاز، بما یناسب  - 1

التعریف الجاري علیھ للمعجزة ودالئل النبوة عند أھل السنة والجماعة، 
بعض محترزات التعاریف التي وردت في بعض كتب والجواب عن خطأ 

  .اإلعجاز في السنة النبویة

عرفـّت السواك في اللغة واالصطالح، وذكرت حكمھ لدى الفقھاء، وأنھ  - 2
سنة مؤكدة ال واجب، وتشكیك العلماء في صحة ما نسب لبعض العلماء 

 .من القول بوجوبھ

 .والترغیب فیھذكرت أشھر األحادیث الصحیحة في فضل السواك  - 3

حاولت استخراج بعض اإلشارات اإلعجازیة التي تظھر للمتأمل في  - 4
 . أحادیث السواك، والتي قد نستفید بعضھا، من كالم بعض الشراح

یعد السواك والحث علیھ من السنن المؤكدة، التي كادت أن یوجبھا الرسول  - 5
دیث كما صلى هللا علیھ وسلم، وقد ورد في فضائل السواك أكثر من مائة ح

 .ذكر العلماء، وما ذلك إال ألھمیتھ في الشریعة

عنایة الشرع الحنیف بصحة أعضاء اإلنسان، ال سیما األسنان ھنا،  - 6
  .واإلرشاد لطرق الوقایة من تضررھا

أن وراء ھذا الحث وإثارة األھمیة نحو السواك أسرار صحیة عجیبة، تبین  - 7
د صلى هللا علیھ وسلم حكمة ما یشرعھ هللا للناس، وما یسنھ نبیھم محم

 .ألمتھ

ذكرت أربع صور من صور اإلعجاز من خالل أحادیث السواك،  - 8
وربطتھا بما ثبت في الطب الحدیث من بحوث وتجارب، وأسھبت في 
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الصورة األولى ألھمیتھا، وھي ما یتعلق بسواك األراك وما توصل لھ 
 .العلم الحدیث في فوائد وعجائب ھذه المادة

لبحوث على تفوق السواك ومادتھ على الفرشاة نقلت ما یدل من ا - 9
والمعجون من نواحي عدیدة، وأن الفرشاة والمعجون لھا سلبیات طبیة، 

 .والسواك ھو الوحید الذي لیس فیھ سلبیات طبیة
 

  :التوصیات
  

اقترح عمل توعیة وقائیة من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربیة  - 1
للتوعیة بأھمیة السواك وفضلھ، وأثره من والتعلیم والجامعات والوزرات 

في عالج مشاكل التسوس التي تعاني منھا المملكة بشدة، وذلك عبر جوالت 
  .لفریق طبي توعوي یقوم بالمھمة بشكل مھني وراق

تشجیع وتطویر بیع السواك وتصنیعھ وتسھیل توزیعھ بكثرة، في أمكان  - 2
 .صیص كشكات لذلكالعمل وعند المساجد وفي المدارس والجامعات، وتخ

تشجیع زراعة شجر المسواك وتسھیل جنیھ للمستثمرین لنشر ھذه السنة  - 3
 .العالجیة الوقائیة

إن كثیراً من المسلمین اآلن ولألسف اتجھوا نحو المادیات بشكل كبیر  - 4
ومخیف، السیما مع انفتاح العالم إعالمیاً وتقنیاً، كما حصل ھنالك شعور 

بدینھم وعقیدتھم وحضارتھم اإلسالمیة، بضعف الیقین لدى بعض الشباب 
ومثل ھذا النوع من البحوث یجمع بین أمرین، فیزید الشاب والمسلم یقیناً 
بدینھ ونبیھ صلى هللا علیھ وسلم، ویوفر لھ شعور باالعتزاز والفخر لما 
توصل لھ دینھ من الحث على قضایا طبیة وقائیة أثبت العلم الحدیث فعالیتھا 

لدیھ مادة للنقاش والمحاجة بل ودعوة غیر المسلمین الخارقة، ویكون 
 .لإلسالم

إن تناول مثل ھذه المادة العلمیة الغنیة یعیش في نوع من االنفصام، حیث  - 5
یقوم المتخصصون الشرعیون والمحدثون بتناول فضائل السواك في السنة 
والشریعة على حدة، بینما یتناول الباحثون من الصیادلة واألطباء السواك 
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من الناحیة العلمیة والمخبریة وعجائب ھذه المادة، مع إشارتھم إلى فضل 
بین تفاصیل  بینما األمر یتعدى ذلك إلى ضرورة الجمع، السواك في السنة

اإلشارات النبویة للسواك وفضلھ والحث والتأكید على استعمالھ، مع تحدید 
لدیھ ، وھذه تحتاج لمتخصص شرعيأوقات وأماكن وطریقة استعمالھ، 

اطالع ونفس طویل في النظر في األبحاث العلمیة القدیمة والحدیثة، وربط 
  .الجانبین ربطاً متیناً وھادفاً 

إن أكثر من یخوض في اإلعجاز العلمي ھم من غیر المتخصصین شرعیاً،  - 6
ولذا یقعون في أخطاء فادحة أحیاناً في الفھم وتفسیر النصوص ولي 

لى بعض االكتشافات العلمیة، وھذا یتطلب أعناقھا؛ لتحقیق إعجازاً بناء ع
انبراء أكادیمیین مختصین للعنایة بھذا الجانب لوضع األشیاء في مسارھا 
الصحیح، ومساعدة الباحثین العلمیین واألطباء في بحوثھم الثریة في ھذا 

  . الجانب
حیث لم تف ! مشكلة تسوس األسنان في المملكة تمثل مشكلة كبیرة للغایة - 7

المراكز الحكومیة الحاجة الكبیرة لعالج حاالت التسوس، مما أدى ولم تغط 
إلى انتشار مراكز األسنان وزراعتھا األھلیة التجاریة مع ضعف الجودة، 
واستنزاف أموال الناس في معالجة أسرھم مع استمرار مشكلة التسوس، 

كل ذلك یعود إلھمال الجانب !! مصائب قوم عند قوم فوائد: على حد قولھم
وقائي والتوعوي الذي جاءت بھ السنة، بأقل تكلفة وإیجاد البدائل الناجعة، ال

ومن ذلك نشر سنة السواك، حیث أثبتت الدراسات العلمیة وُصرح بذلك في 
مؤتمرات كبرى أن السواك بعود األراك ھو الوحید الذي لیس لھ أي 

ة بل إن فترت مقاومات ماد!! مضاعفات جانبیة مقارنة بفرشاة األسنان
وقد تبقى ! األراك للمیكروبات تفوق المعاجین الخاصة بتنظیف األسنان

 .لساعات أطول
أقترح فتح مراكز علمیة بحثیة طبیة تعتمد على دراسة ما ورد في الكتاب  - 8

والسنة من أشفیة وأطعمة ذات نفع وشفاء، وتخرج بأبحاث نافعة للمسلمین، 
 .ن لدى المسلمینوللعالم أجمع تدل على إعجاز المصدرین التشریعی
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وفي الختام أسأل هللا تعالى أن یتقبل منا صالح أعمالنا، وأن یوفقنا للعلم 
النافع والعمل الصالح وبا? التوفیق، وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد وعلى 

 .آلھ وصحبھ
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 .ھـ1432المصلح، ھیئة اإلعجاز العلمي، دار جیاد، ط ثالثة، 

اإلیجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني، ألبي زكریا محیIي الIدین یحیIى  - 6
حسIن، أبIو عبیIدة مشIھور بIن : بن شرف النووي، علق علیھ وخIرج أحادیثIھ

 .م 2007 -ھـ  1428األردن، ط األولى،  –الدار األثریة، عمان 
 -الIدكتور محمIد رجIائي المصIطیھي   -استعمال السواك لنظافة الفم وصحتھ - 7

 .1401 -الكویت -أعمال المؤتمر األول للطب اإلسالمي
تحقیق عبIدالعزیز  -محمد بن أحمد السفاریني -بغیة النساك في أحكام السواك - 8

 .1420 -ط أولى -دار الصمیعي -م الدخیلابن إبراھی
تأصIIIیل اإلعجIIIاز العلمIIIي فIIIي القIIIرآن والسIIIنة، الشIIIیخ عبدالمجیIIIد الزنIIIداني  - 9

 .ھـ1421وزمالؤه، رابطة العالم اإلسالمي، ط ثانیة، 
 -تحقیIق محمIد عوامIة     -الحIافظ أحمIد بIن علIي بIن حجIر -تقریب التھذیب - 10

 .1420 -ط أولى -بیروت -دار ابن حزم
 -ابن حجر العسIقالني    -التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر - 11
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 .بیروت -دار المعرفة -تحقیق عبدهللا ھاشم الیماني
 -باعتن@اء إب@راھیم الزیب@ق  -للح@افظ أحم@د ب@ن عل@ي ب@ن حج@ر -تھذیب التھذیب - 12

 .1416 –ط أولى  -مؤسسة الرسالة -وعادل مرشد
تحقی@ق  –رجب عبدالرحمن بن شھاب الدین للحافظ ابن -جامع العلوم والحكم - 13

 -ط الثالث@ة -بی@روت    -مؤسس@ة الرس@الة -شعیب األرناؤوط وإبراھیم ب@رجس
1412.  

 -ط رابع@ة  -ب@دون ذك@ر لل@دار -عبدالرحمن ب@ن قاس@م -حاشیة الروض المربع - 14
1410. 

الدكتور البورفسور محمود محمد   -دراسات طبیة في بعض األحادیث النبویة - 15
 . 1419 -دار الشریف -جده-الشریف

تحقی@@ق ش@@عیب  -محم@@د ب@@ن أب@@ي بك@@ر الزرع@@ي اب@@ن ق@@یم الجوزی@@ة -زاد المع@@اد - 16
 .1409 -ط ثالثة -مؤسسة الرسالة -األرنؤوط، وعبدالقادر األرنؤوط

تحقی@ق محم@د  -محمد بن إس@ماعیل الص@نعاني -سبل السالم شرح بلوغ المرام - 17
 .1408 -بعةط الرا -مطبعة جامعة اإلمام -محرز سالمة وزمالؤه

دار   -س@نن البیھق@@ي الكب@@رى، ألب@@ي بك@@ر أحم@د ب@@ن الحس@@ین ب@@ن عل@@ي البیھق@@ي  - 18
 .بیروت  -الفكر 

  .1414ط أولى،  -جده –دار المنارة  -الدكتور محمد على البار -السواك - 19
  .1402 -ط أولى -جده -الدار السعودیة -السواك والعنایة باإلسنان - 20
مؤسس@@ة  -محم@@د ص@@الح العثیم@@ینالش@@یخ  -الش@@رح الممت@@ع عل@@ى زاد المس@@تقنع - 21

 .1414 -ط أولى -آسام
مكتب@@@ة المن@@@ار  -ص@@@حة الف@@@م واألس@@@نان، ال@@@دكتور عب@@@دهللا عب@@@دالرزاق الس@@@عید - 22

 .1402 -األردن -الزرقاء
، ألب@@@ي عب@@@دهللا محم@@@د ب@@@ن إس@@@ماعیل )الج@@@امع الص@@@حیح(ص@@@حیح البخ@@@اري   - 23

ط   -دار اب@@@ن كثی@@@ر   -تحقی@@@ق ال@@@دكتور مص@@@طفى دی@@@ب البُغ@@@ا   -البخ@@@اري 
 .ھـ1414 -الخامسة 

المكت@@ب   -ص@@حیح اب@@ن خزیم@@ة، تحقی@@ق ال@@دكتور محم@@د مص@@طفى األعظم@@ي  - 24
 . ھـ1412  -ط ثانیة   -بیروت   -اإلسالمي 
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ودار الكت"ب   -مؤسس"ة الكت"ب الثقافی"ة   -صحیح مسلم بشرح اإلم"ام الن"ووي  - 25
  . بیروت  -العلمیة 

تحقی"ق ال"دكتور  -ديموفق الدین عبداللطیف البغ"دا -الطب من الكتاب والسنة - 26
 .1414 -ط ثالثة -بیروت -دار المعرفة -عبدالمعطي أمین قلعجي

تقدیم إحسان  -الطبقات الكبرى، ألبي عبدهللا محمد بن سعد بن منیع الزھري  - 27
 .ھـ1380 -بیروت  -دار صادر   -عباس 

ف""تح الب""اري ش""رح ص""حیح البخ""اري، الب""ن رج""ب الحنبل""ي، تحقی""ق محم""ود  - 28
تب"ة الغرب"اء األثری"ة، المدین"ة النبوی"ة، مكت"ب تحقی"ق دار شعبان وزم"الؤه، مك

 .ھـ 1417القاھرة، ط األولى،  –الحرمین 
  -فتح الب"اري ش"رح ص"حیح البخ"اري، ألحم"د ب"ن عل"ي ب"ن حج"ر العس"قالني  - 29

تص""حیح الش""یخ عب""دالعزیز ب""ن ب""از  –ألحم""د اب""ن عل""ي ب""ن حج""ر العس""قالني 
 .1409  -ط الثانیة   -ة القاھر  -دار الریان   -ومحب الدین الخطیب 

تحقیق مكتب   -القاموس المحیط، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي  - 30
ط ثانی"ة   -بی"روت   -مؤسس"ة الرس"الة   -تحقیق التراث في مؤسسة الرس"الة 

 .ھـ1407 –
ط   -بی""روت   -دار ص""ادر  -لس""ان الع""رب، لمحم""د ب""ن مك""رم ب""ن منظ""ور   - 31

 . أولى
ط  -بی"روت -دار الكتاب -لدین علي بن أبي بكر الھیثمينور ا -مجمع الزوائد - 32

 .1402 -ثالثة
 -دار الفك"ر -ألب"ي زكری"ا یحی"ى ب"ن ش"رف الن"ووي -المجموع ش"رح المھ"ذب - 33

 .بیروت
تحقی""ق جماع""ة بإش""راف ال""دكتور س""میر ط""ھ   -مس""ند اإلم""ام أحم""د ب""ن حنب""ل  - 34

 .ھـ1413  -ط أولى   -بیروت   -المكتب اإلسالمي   -المجذوب 
  .بیروت -دار المعرفة -سلیمان بن داود الطیالسي -الطیالسي مسند - 35
تحقی""ق حم""دي   -المعج""م الكبی""ر، ألب""ي القاس""م س""لیمان ب""ن أحم""د الطبران""ي  - 36

  .م1978  -بغداد   -الدار العربیة، ومطبعة األمة   -السلفي 
تحقی""ق   -معج""م مق""اییس اللغ""ة، ألب""ي الحس""ین أحم""د ب""ن ف""ارس ب""ن زكری""ا  - 37
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 .ھـ1411  -ط األولى   -بیروت   -دار الجیل   -عبدالسالم ھارون 
تحقی66ق نظ66ر محم66د  -م66ال عل66ي ق66اري -معرف66ة النس66اك ف66ي معرف66ة الس66واك - 38

  .1410 -ط أولى -الریاض -دار الرایة -الفریابي
تعلیق عص6ام ال6دین الص6بابطي، دار  -محمد بن علي الشوكاني -نیل األوطار - 39

 .1413-ط أولى -الحدیث
 أطلس: للثة وطرائق معالجتھاالوجیز في علم أمراض ا - 40
  

  :اإلحاالت
                                                        

  .15سیأتي تخریجھا في ص) 1(
السواك یوم : في الجمعة باب) 848، رقم1/303( رواه البخاري في صحیحھ) 2(

الدكتور ، تحقیق )62ص(الجمعة، وانظر معرفة النساك في أحكام السواك وحاشیتھ 
  .ھـ1414 - ط الخامسة   -دار ابن كثیر   - مصطفى دیب البُغا 

  ).     515- 1/514(انظر اإلعجاز العلمي في السنة النبویة ) 3(
 47ص(، وأبو داود الطیالسي في مسنده )421-1/420(راوه أحمد في مسنده ) 4(

في مسنده بیروت، وأبو یعلى  -دار المعرفة - لسلیمان بن داود الطیالسي) 355رقم
دار  - تحقیق حسین سلیم أسد - ألحمد بن علي أبو یعلى الموصلي)5310، رقم9/209(

ھـ، من طریق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن 1414 - ط أولى - دمشق -التراث 
، 9/78(حبیش عن ابن مسعود بھ، ورواه بنحوه الطبراني في المعجم الكــبیر

لنور )9/289(ھیثمي في مجمع الزوائد ، وغیره بألفاظ متقاربة، قال ال)8452رقم
ھـ بعدما أورده 1402 - ط ثالثة -بیروت - دار الكتاب -الدین علي بن أبي بكر الھیثمي

وأمثلھا فیھ عاصم بن أبي النجود، وھو حسن الحدیث على ضعفھ، وبقیة : ((بطرقھ
ـر وانظـ سنـــده حســـن،: ، وقــال األلباني))رجال أحمد وأبو یعلى رجال الصحیح

المكتب  - للمحدث محمد ناصر الدین األلباني) 56، رقم1/104(إراوء الغلیل 
  .   ھـ1405 - ط ثالثة -بیروت -اإلسـالمي

عن ابن لھیعة عن بكر بن ) وھو بن أعین(، عن حسن 3/386رواه أحمد في مسنده ) 5(
لضعف ابن لھیعة  وسنده ضعیف،، …سوادة أن مولى لجابر بن عبد هللا أخبره فذكره

خلط بعد احتراق ..صدوق...عبدهللا بن لھیعة: "وجھالة مولى جابر، قال في التقریب
، للحافظ 3564رقم.."كتبھ وروایة ابن المبارك وابن وھب عنھ أعدل من غیرھما
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 -ط أولى - بیروت -دار ابن حزم - تحقیق محمد عوامة  - أحمد بن علي بن حجر

  .لكن یشھد لھ ماقبلھھـ، 1420
 -ألبي عبدهللا محمد بن سعد بن منیع الزھري )88- 7/78(في الطبقات  رواه ابن سعد) 6(

حدثنا : ھـ، عن خلیفة خیاط قال1380 -بیروت  -دار صادر  - تقدیم إحسان عباس 
حدثنا داود بن المساور عن مقاتل بن ھمام عن أبي خیرة : عون بن كھمس قال

بَاحي بھ، وأورده البخاري في التاریخ الكبیر في كتا ،ألبي عبد )8/28(ب الكنى الصُّ
ھـ، عن خلیفة 1407-بیروت  -هللا محمد بن إسماعیل البخاري، دار الكتب العلمیة 
من ) 924، و923رقم 22/368(خیاط أیضاً بنفس السند، ورواه الطبراني في الكبیر 

، أي مجاھیل )وفیھ جماعة لم أعرفھم): (5/65: (نفس الطریق، قال في المجمـــــــع
، ألحمد بن علي بن حجر )7/111(ال، وانظر اإلصابة في تمییز الصحابة وھو كما ق
  .     م1853مصورة عن النسخة المطبوعة  -بیروت  -دار الكتب العلمیة  -العسقالني 

دار الجیل، وھذا دلیل على أھمیة ) 85/ 1(370ما رواه مسلم في صحیحھ برقم) 7(
  .واكوشھرة عود األراك، ولم یكن یستخدم إال في الس

 -دار الفكر - ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي)1/336(قال النووي في المجموع ) 8(
، ونقل ))…واستدلوا لألراك بحدیث أبي خیرة الصباحي رضي هللا عنھ: ((بیروت،

وھذا الحدیث مستند قول : ((عن ابن الصالح قولھ) 1/71(ابن حجر في التلخیص 
  )).     ستحبوهصاحب اإلیضاح والحاوي والتنبیھ حیث ا

  ،"التسوك بالعود وأي السواك بھ أفضل"انظر بحثاً للشیخ الدبیان بعنوان ) 9(
http://www.alukah.net/sharia/0/47584     ./  

، وبغیة النساك في أحكـام )324- 4/322) (الطب النبوي منھ(زاد المعاد، ) 10(
، وانظر كتاب الطب من الكتاب والسنة لموفق الدین )110- 109ص(الســــــواك 

، و حاشیة الروض المربع )63- 26ص(البغدادي وحاشیتھ للدكتور القلعجي 
     .   ، فقد ذكر عن العلماء مجموعة من فوائد السواك)1/153(

اإلعجاز العلمي للسنة النبویة في أسرار مسواك عود األراك وتأثیره على صحة ) 11(
  :مشاري بن فرج العتیبي، نقالً عن موقع. الفم ومناعة الخالیا البشریة، د

http://www.nooran.org/con8/Research/46.htm.  
  .نفس المصدر السابق) 12(
، للدكتور محمد )411-1/407(وصحتھ  بحث بعنوان استعمال السواك لنظافة الفم) 13(

رجاء المصطیھي وزمالؤه، داراسة سریریة وكیمیائیة، أبحاث المؤتمر العالمي 
، )153- 151ص(، وعنھ كتاب السواك 1401 - األول عن الطب اإلسالمي،الكویت
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وھناك نتائج مقاربة عن الدكتور عبدالغني حمزة، نقلھا عنھ الدكتور عبدهللا السعـید 

 -األردن - مكتبة المنار الزرقاء)46-45ص(ھ السـواك والعنایة باألسنان في كتابـ
وانظر ) 154- 153ص(، وانظر كتاب السواك للدكتور محمد على البار 1402

محمود رجائي .استعمال السواك لنظافة الفم وصحتھ، دراسة سریریة وكیمیائیة د
  :وزمالؤه، نقالً عن موقع

http://www.islamset.com/arabic/ahip/practice/ragay.html. 
، وھو منقول من بحث للصیدلي صالح الدین )51ص(السواك والعنایة باألسنان ) 14(

الحنفي في رسالتھ للتخرج من كلیة الصیدلة بجامعة دمشق، وانظر كتاب السواك 
، وانظر تنبیھھ في الحاشیة على خطأ )155-154ص(للدكتور محمد على البار 

رة من كالم الدكتور الحنفي، وانظر اإلعجاز في السنة النبویة علمي في الفقرة األخی
للدكتور صالح الرضا، ومقدمة تحقیق كتاب معرفة النساك في معرفة ) 1/509-511(

، وانظر دراسات طبیة في بعض األحادیث النبویة للبرفسور )23- 22ص(السواك
  .ه1419 -دار الشریف -جده) 27- 26ص(محمد محمد الشریف 

بتصرٍف یسیر، نقالً عن أبحاث ) 157-156ص(ك للدكتور محمد على البار السوا) 15(
كلیة طب األسنان (باللغات األجنبیة، منھا بحث لألستاذ الدكتور عبدالرحیم محمد

كلیة الطب بجامعة (، واألستاذ الدكتور جیمس ترنر)جامعة الملك سعود بالریاض
لفم واألسنان االستوائیة، وانظر والمنشور في مجلة طب ا) تینیسي بالوالیات المتحدة

مقدمة تحقیق كتاب معرفة النساك في معرفة السواك، حیث نقل المحقق بحث الدكتور 
، الموافق 1401رجب/6األحد : (عبدالرحیم محمد عن صحیفة الجزیرة السعودیة

بحث علمي في كلیة األسنان یؤكد أن : بعنوان) 2190م عدد1981مایو سنة 10
وانظر موسعة اإلعجاز العلمي في . ساعة 24ستخدم أكثر من السواك مضر إذا ا

  القرآن والسنة،
http://www.quran-

m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=28
7 

  .      ، وفیھ ذكر بعض ھذه الشركات)160- 159ص(انظر السواك للدكتور البار ) 16(
والسواك فوئده في ) 215-207(و ) 13- 11ص(انظر السواك والعنایة باألسنان ) 17(

، ومقدمة التحقیق لكتاب )64- 47ص(طب الفم واألسنان للدكتور عزت أبو الشعر 
، ومقدمة التحقیق لكتاب معرفة النساك )24-22ص(بغیة النساك في أحكام السواك 

، وانظر في نفس الموضوع األعجاز العلمي في )26- 24ص(في معرفة السواك 
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، وحاشیة الدكتور القلعجي على )513-1/512(للدكتور صالح الرضا،  السنة النبویة

  ، وانظر السواك بین الطب واإلسالم، )63ص(كتاب الطب من الكتاب والسنة 
http://draldaker.wordpress.com. 

، وانظر األسباب مفصلة )513- 1/512(انظر اإلعجاز العلمي في السنة النبویة  ) 18(
  .فیھ

  : بین السنة والطب، أحمد حسین خلیل حسن، نقالً عن موقعانظر السواك ) 19(
http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999 وانظر ،

  :السواك بین الطب والشرع
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  

راك وتأثیره على صحة اإلعجاز العلمي للسنة النبویة في أسرار مسواك عود األ) 20(
  :مشاري بن فرج العتیبي، نقالً عن موقع. الفم ومناعة الخالیا البشریة، د

http://www.nooran.org/con8/Research/46.htm 
  :والسواك بین الشریعة والطب
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  :ملخصال
 سیاسیاو إن الوجود الحضاري ألمة مرھون بتقدمھا وھیمنتھا، أخالقیا

  .اقتصادیاو
 ال یمكن أن تتقدم أمة إال إذا كان اقتصادھا قوي یصمد أمام الھزاتو

  .األزماتو
إن النموذج االقتصادي اإلسالمي الذي یقدمھ ھذا المقال، یطرح حلوال 

 ذلك بآلیات مدروسةو انتكاسات،و مذھلة لكل ما تتخبط فیھ البشریة من أزمات
مكافحة و األعمال،و على رأس تلك اآللیات محاربة فساد المالو محكمة،و

 كال التعامالت المحرمةالتصدي لكل أشو نبذ روح اإلتكالیة،و الرشوة،و الغش
التي أصبحت العامل الرئیس في انھیار و على رأسھا المعامالت الربویة،و

  .اقتصادیات أكثر الدول
تطرح حلوال مذھلة تساھم في تنمیة االقتصاد و فتأتي السنة النبویة

 تحریك االقتصادو المنتج من خالل تحفیز الید العاملة واستثمار رؤوس األموال
اعتبار اعمار األرض من العبادات، فیتحقق اإلقالع و تإحیاء المواو

 .، فتتحقق لألمة ریادتھااالقتصادي
السنة النبویة، مكافحة، فساد، المال، األعمال، دور السنة : الكلمات المفتاحیة

  .النبویة
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Abstract: 
 

The cultural existence of a nation depends on its progress and 
dominance, morally, politically and economically. 

A nation can only advance if its economy is strong and 
resilient to shocks and crises. 

The Islamic economic model offers amazing solutions to all 
the crises and setbacks experienced by mankind. These mechanisms 
are well-studied and well-known. The most important of these 
mechanisms is combating money and business corruption, combating 
fraud and bribery, rejecting the spirit of dependence, The forbidden 
transactions, led by interest transactions, which became the main 
factor in the collapse of the economies of most countries. 

The Prophet's Sunnah comes and offers amazing solutions that 
contribute to the development of the productive economy by 
stimulating the labor force, investing capital, moving the economy, 
reviving the dead and considering the reconstruction of the land as 
worship. 
 

  : مقدمة
إن تحدیات إدارة المال واألعمال في بلداننا العربیة واإلسالمیة كثیرة 
ومتنوعة، ولعّل أبرزھا وأخطرھا ھو التحدي األخالقي، حیث أن تقصیر الشركاء 
االقتصادیین في أخالقیات إدارة المال واألعمال یشكل انعكاسات سلبیة على المسار 

یمكن أن یتسرب إلى العملیة  الصحیح للتنمیة االقتصادیة برمتھا، وأي فساد
  . االقتصادیة مھما كان نوعھ فسیربك النظام االقتصادي

وفي ھذا السیاق نجد المجتمعات العربیة ال زالت لم تتقن قواعد النھضة 
االقتصادیة كما ینبغي، من حیث عدم استغالل الموارد المادیة بشكل جید كما أنھا ال 

قافة االقتصادیة، الذي یسعى بوقتھ وجھده وكل زالت لم تكون اإلنسان المنتج ذو الث
وسائلھ ألن یساھم في تنمیة بلده، ونجد أن أغلب إستراتیجیات الدول العربیة في مجال 
االقتصاد محدودة الوسائل والغایات، فضال عن أنھ یمكن أن یتورط في معامالت 

ھزیل ال محرمة، كالتعامالت الربویة والغش والفساد، مما نتج عن ذلك اقتصاد 
  .تنھض بھ أمة

ومن ھنا تطرح نصوص السنة النبویة حلوال مذھلة لإلقالع االقتصادي 
بإدارة عبقریة للمال واألعمال والتصدي الصارم ألي مظھر من مظاھر الفساد الذي 

  . قد یتسرب إلى المعامالت االقتصادیة
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طبیقاتھا في من ھنا تأتي ھذه الورقة البحثیة إلبراز مفھوم اإلدارة النبویة وتو
  .المال واألعمال، من خالل مكافحة كل أشكال الفساد

أَفََمن یَْمِشي ُمِكبًّا َعلَٰى َوْجِھِھ أَْھَدٰى أَمَّن یَْمِشي َسِویًّا السلوك االقتصادي للنبي : أوال
ْستَقِیٍم    :1َعلَٰى ِصَراٍط مُّ

كافة أشكال العمل االقتصادي، بدءا من رعي الغنم إلى   يمارس النب 
  .ممارسة كل أشكال التجارة، كما مارس األعمال الیدویة الذاتیة البیتیة

على الرغم من المشقة التي : قیمة االعتماد على النفس في رعي الغنم -1
هللا  ما بعث": قال تتطلبھا ھذه الوظیفة وفي ھذا المقام یروى أبو ھریرة عن النبي

نعم كنت أرعاھا على قراریط ألھل "فقال أصحابھ وأنت؟ فقال " نبیا إال رعى الغنم
 .2"مكة

یشعر بضیق  یسعى لكي یحقق دخال لنفسھ یغنیھ، فھو  كان النبي و
الحال لدى عمھ أبي طالب، كثیر العیال ، فربما كان عملھ لمساعدة عمھ الذي آواه 

  .بكفالة ابن عمھ علي بن أبي طالب الحقا وكفلھ بعد وفاة جده، وقد قام 
 حقق النبي  :لفنون التجارة  في ممارستھ قیم أخالقیة عالیة -2

نجاحات باھرة في ممارستھ للتجارة منذ صغره في رحالتھ المتتالیة إلى الشام 
  .متاجرتھ بمال السیدة خدیجة  رضي هللا عنھاو

س الدولة اإلسالمیة في المدینة بعد تأسی إرساء معالم التنمیة االقتصادیة -3
األغنیاء  بناء المسجد، والمؤاخاة بین المھاجرین واألنصارمن خالل  :المنورة

  .والفقراء وما یترتب عن ذلك من تقاسم الثروة
، یقام فیھا اقتصاد الدولة، على أسس سلیمة تضبط إقامة سوق للمسلمین -4

  .أشكال الفسادبھا جمیع التعامالت االقتصادیة، بعیدا عن كل 
وعالقتھا مع اآلخرین بعقد المعاھدات تربط بین  تحدید حدود الدولة -5

  .المسلمین وغیرھم في مجاالت عدة على رأسھا المجال االقتصادي
  

  :أخالقیات إدارة المال واألعمال في السنّة النبویة: ثانیا
األمانة، : إن نصوص السنّة النبویة وما تضمنتھ من منظومة متكاملة من القیم

الصدق، اإلتقان، ونبذ كل صور تعاطي الرشوة والغش، وما تضمنتھ نصوصھا كذلك 
من نبذ لروح اإلتكالیة في العنصر البشري، الذي یعتبر أساس التنمیة االقتصادیة، 
فھي بال شك تضمن أعلى درجات األداء والكفاءة في العملیة االقتصادیة، وبذلك 

إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن : " اء في الحدیثتتحقق المثالیة في النتائج، ج
  .3"یتقنھ

إن ظاھرة الغش في المعامالت االقتصادیة وكذا تعاطي الرشوة أو السقوط 
في فخ المعامالت الربویة التي حاربتھا نصوص السنة النبویة لما لھا من انعكاسات 
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اختالل التوازن في النظام خطیرة على البنیة االقتصادیة للدول تساھم وبشكل كبیر في 
االجتماعي، وبث روح االستغالل وسلب الحقوق مما یربك المنظومة االقتصادیة 

  .فتتخلف األمة عن التقدم والرقي الحضاري والھیمنة
وفي ھذا السیاق نجد نصوص السنة النبویة تحرص كل الحرص على تطبیق 

عملیة االقتصادیة في المال أخالقیات إدارة المال واألعمال، باعتبار أن ممارسة ال
واألعمال من أقرب القربات إلى هللا عز وجل، إذ أن كل عمل یبتغي فیھ صاحبھ وجھ 

  .هللا تعالى ونفع أمتھ والمساھمة في تقدمھا وریادتھا یعتبر عبادة
  

  :إدارة مشكلة الفقر في السنة النبویة: ثالثا
 أتى إلى النبي  أن رجال من األنصار" -رضي هللا عنھ-عن أنس بن مالك

بلى، حلس نلبس بعضھ ونبسط بعضھ، وقعب : أما في بیتك شيء، قال: فسألھ، فقال
بیده،  ، فأتاه بھم، فأخذھما رسول هللا ) ائتني بھما: (نشرب فیھ من الماء ، قال

من یزید : - أنا أخذھما بدرھم، قال رسول هللا: من یشتري ھذین ، قال رجل: وقال
أنا آخدھما بدرھمین فأعطاھما إیاه، وأخذ : أو ثالث، قال رجلعلى درھم مرتین 

اشتر بأحدھما طعاما فانبذه إلى أھلك، واشتر : الدرھمین وأعطاھما األنصاري، وقال
اذھب : "عودا بیده، ثم قال  باآلخر قدوما فائتني، فأتاه بھ فشَد فیھ رسول هللا

اب عشرة دراھم، وقد أص ففعل، فجاء" واحتطب وبع، وال أرینك خمسة عشر یوما
ھذا خیر لك من أن : "فاشترى ببعضھا ثوبا  وببعضھا طعاما، فقال رسول هللا 

لذي فقر : تجيء المسألة نكتة في وجھك یوم القیامة، إن المسألة ال تصلح إال لثالث
  .   4"مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع

  :نبویة حلوال مذھلةوللنھوض بالقطاع الزراعي تعطي نصوص السنة ال
ألھمیة تحقیق التوازن األیكولوجي وزرع ثقافة  في رسالة منھ  

ما من عبد یغرس غرسا أو ":   االخضرار، بما یحقق األمن الغذائي، یقول النبي
   .5"یزرع زرعا فیأكل منھ إنسان أو طیر أو بھیمة إال كان لھ بھ صدقة

إن قامت الساعة وبید : " قال رسول هللا: وفي حدیث أنس بن مالك قال
  . 6"أحدكم  فسیلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى یغرسھا فلیفعل

 7..."من أحیا أرضا مواتا فھي لھ: "قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ
في غیر حق : "وقال ویروى عن عمرو بن عوف عن النبي : یقول اإلمام البخاري

  ."مسلم ولیس لعرق ظالم فیھ حق
: - قال رسول هللا: قال: حدیث جابر بن عبد هللا فیما رواه مسلموجاء في 

، وفي روایة عنھ 8"من كانت لھ أرض فلیزرعھا فإن لم یزرعھا فلیزرعھا أخاه "
من كانت لھ فضل أرض فلیزرعھا أو لیمنحھا أخاه فإن أبى ": قال رسول هللا : قال

 .9"فلیمسك أرضھ
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نأخذ األرض بالثلث  وعن جابر بن عبد هللا یقول كنا في زمان رسول هللا 
من كانت لھ أرض : "في ذلك فقال فقام رسول هللا  ،10أو الربع بالماذیانات

  .11"فلیزرعھا فإن لم یزرعھا فلیمنحھا أخاه فإن لم یمنحھا أخاه فلیمسكھا
لما وجدھم في المدینة یكرون  تدل ھذه الروایات على أن رسول هللا "

األرض بعقود مزارعة تشتمل على شروط فاسدة نھاھم عنھا مآلھا إلى التنازع 
وأرشدھم إلى ما ینبغي أن یفعلوه في استغالل مزارعھم، فقال مرة في ... والتقاتل

، وھو جائز باإلجماع، ألن "اكروا بالذھب والفضة" :روایة سعد بن أبي وقاص
  . 12..."ا في معناھما ال مخاطرة فیھ، الكراء بھما وبم

  
  :إدارة المال واألعمال في السنة فیما یتعلق بالقطاع التجاري: رابعا

ال ننسى تلك الشھادة التي تعتبر وساما لكل تاجر تشبّع بقیم الصدق واألمانة، 
   .13"التاجر الصدوق مع النبیئین والصدقین: "بقولھ التي شھد بھا النبي 

لمن تقاعس عن مھمة التفاعل مع األنشطة  وفي ذلك رسالة منھ 
االقتصادیة لمجتمعھ، ولیصحح بذلك مفھوم العبادة ویوجھھا إلى الضرب في األرض 

  . والمشاركة في التنمیة االقتصادیة
ما أكل أحد طعاما قط " :رضي هللا عنھ أن رسول : المقدام وفي حدیث

  .14"خیرا من أن یأكل من عمل یده، وإن نبي هللا داود علیھ كان یأكل من عمل یده
  

أما في القطاع الخدماتي فتأتي السنة النبویة بمیكانیزمات دقیقة في إدارة : خامسا
  : المال واألعمال

  :و ذلك من خالل
  : المال واألعمال العبادة التعاملیة في السنة النبویة وعالقتھا بإدارة

لمنظومة الوقف، جاء في  تتجلى ھذه العالقة من خالل تأسیس النبي و
إذا مات ابن آدم، انقطع عملھ إال من ثالث، صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ " الحدیث 

  . 15"أو ولد صالح یدعو لھ
بشارة الجنة، بسبب وقفھ لبئر  -رضي هللا عنھ -واستحق عثمان بن عفان 

من یشتري بئر رومة، فیجعل منھا دلوه مع دالء المسلمین : "جاء في الحدیثرومة، 
  .16"بخیر لھ منھا في الجنة، فاشتریتھا من صلب مالي

أصاب عمر أرضا بخیبر فقال یا : وجاء في حدیث عبد هللا بن عمر قال     
إن : رسول هللا، أصبت ماال بخیبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منھ فما تأمرني؟ قال

شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا فتصّدق عمر، أنھ ال یباع أصلھا  وال یوھب وال 
یورث، تصدق بھا في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبیل هللا وابن السبیل والضیف، 

، 17"ال جناح على من ولیھا أن یـأكل منھا بالمعروف أو یطعم صدیقا غیر متمول فیھ
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سن صحیح والعمل على ھذا عند أھل العلم من ھذا حدیث ح: قال أبو عیسى الترمذي
وغیرھم، ال نعلم بین المتقدمین منھم في ذلك اختالفا في إجازة  أصحاب النبي 

    18"وقف األرضین وغیر ذلك
یلعب دورا في مكافحة الفقر ویساھم في إنشاء "وال شك في أن الوقف 

  المدارس والمستشفیات ومد الطرقات
المیاه الصالحة للشرب، وغیرھا من مؤسسات و الجسور والتزود بمصادر 

  .19"التنمیة االجتماعیة والحضاریة
فظاھرة الفقر في نصوص السنة النبویة تعتبر من الظواھر السلبیة التي ال 
تلیق بعزة اإلنسان المسلم والذي تلقى علیھ مسؤولیة االستخالف وإعمار األرض 

ي  أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب اللھم إن" وقیادة األمم، وھنا یأتي حدیث النبي
  .20"القبر

  
  :مكافحة فساد المال واألعمال في السنة ودورھا في اإلقالع االقتصادي: سادسا

إن منظومة القیم التي تضمنتھا نصوص السنة النبویة، المتعلقة باالقتصاد 
وإدارة المال واألعمال، أحیطت بإجراءات ردعیة لكل معوقات التنمیة اإلقتصادیة، 

  :من خالل بالتصدي لكل أشكال الفسادوذلك 
: جاء في الحدیث عن جابر بن عبد هللا قال :تحریم المعامالت الربویة -1

  .21"آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ وقال ھم سواء ول هللا لعن رس"
  :وفي ھذا النص النبوي یتم سحب خمس فئات، وھم

  .الشاھد الثاني -5الشاھد األول،  – 4كاتب عقد الربا،  -3موكلھ،  -2آكل الربا،  -1
یتم سحب ھذه الفئات الخمس من منظومة اقتصادیة ال أخالقیة، تنخر النظام 
االقتصادي برمتھ، وبالمقابل یتم إدماجھا في المنظومة االقتصادیة األخالقیة، المتمثلة 
في صورھا المختلفة والتي تحقق مصالح الناس، كالمرابحة والمشاركة والتورق 

  .والقراض وغیرھا
تأتي نصوص أخرى في تحریم الربا، كما في حدیث أبي سعید الخدري أن و
ال تبیعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل، وال تّشفوا بعضھا على : "قال رسول هللا 

بعض، وال تبیعوا الورق بالورق إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضھا على بغضن وال 
    .22"تبیعوا منھا غائبا بناجز

ال تبیعوا الدینار : "قال جاء في حدیث عثمان بن عفان أن رسول هللا و
  .23"م بالدرھمینبالدینارین، و ال الدرھ

الذھب بالذھب " :قال رسول هللا : في حدیث أبي سعید الخدري قالو
والفضة بالفضة والبُّر بالبُّر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل 

  .24"یدا بید، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، اآلخذ والمعطي فیھ سواء
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السنة النبویة لكل أشكال تعاطي تصدت نصوص  :تحریم تعاطي الرشوة -2
الرشوة والتي تعد من اآلفات الخطیرة التي تنخر في اقتصاد األمم والشعوب، وذلك 
بسبب أنھا تعیق التنمیة االقتصادیة وتحیدھا عن مسارھا الصحیح، كما أن السنة 
النبویة  تحارب الرشوة بكل صورھا وأشكالھا ومسمیاتھا التي یمكن أن تتستر تحتھا 

   .لھدیة واإلكرامیة وغیرھاكا
 :باب احتیال العامل لیھدى لھفي الحدیث الذي رواه اإلمام البخاري في و

رجال على صدقات بني سلیم یُدعى ابن اللُتبیة، فلما جاء  ل رسول هللا استعم"
فھال جلست في بیت أبیك وأمك   ھذا مالكم وھذا ھدیة، فقال رسول هللا: حاسبھ قال

  .25"حتى تأتیك ھدیتك عن كنت صادقا
 استعمل رسول هللا : وجاء في روایة مسلم عن أبي حمید الساعدي قال

فلما قدم  -قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة - رجال من األسد یقال لھ ابن اللُّتبیة
لى المنبر فحمد هللا وأثنى ع  لي، أھدي لي، قال فقام رسول هللاقال ھذا لكم وھذا 

أفال قعد في بیت أبیھ أو . ما بال عامل أبعثھ فیقول ھذا لكم وھذا أھدي لي: "علیھ وقال
في بیت أمھ حتى ینظر أیُھدى إلیھ أم ال، والذي نفس محمد بیده ال ینال أحد منكم منھا 

خوار أو شاة  اء أو بقرة لھاشیئا إال جاء بھ یوم القیامة یحملھ على عنقھ بعیر لھ رع
  .   26"مّرتین" اللھم ھل بلّغت" ثم رفع یدیھ حتى رأینا ُعفرتي إبطیھ ثم قال" تیعر

الراشي والمرتشي في   لعن رسول هللا"ي حدیث أبي ھریرة جاء ف
  . 27"مالحك

وفي ھذا النص النبوي یتم سحب ثالث فئات من براثن الرشوة التي تزید 
الكسب الحالل الذي یدفع بعجلة التنمیة بتحقیق الغني غنا وتزید الفقیر فقرا، إلى 

  .انسیابیة في التعامالت االقتصادیة، بدل عرقلتھا
باعتبار الغش في المعامالت  :تحریم الغش في المعامالت التجاریة -3

التجاریة بكل صوره وأشكالھ، یعد من أكبر معوقات التنمیة االقتصادیة، ومن أشنع 
ص السنة النبویة، وذلك من خالل نصوص عامة صور الفساد التي حاربتھا نصو

تنھى عن الظاھرة عموما أو نصوص خاصة تقف عند معامالت بعینھا ترفضھا لما 
  .یكتنفھا من غش وخداع یتنافى مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة

أن "جاء في الحدیث الذي رواه اإلمام مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة 
فأدخل یده فیھا، فنالت أصبعھ بلال، فقال ما ھذا یا مّر على صبرة طعام  رسول هللا 

أفال جعلتھ فوق الطعام حتى : أصابتھ السماء یا رسول هللا، قال: صاحب الطعام، قال
  .28"یراه الناس، من غّش فلیس مني

من واله هللا عز وجل شیئا من أمور المسلمین، فاحتجب دون : "في الحدیثو
  .29"دون حاجتھ وخلتھ وفقره یوم القیامة حاجتھم وخلتھم وفقرھم، احتجب هللا
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ثالثة ال ینظر هللا إلیھم یوم القیامة وال : "جاء في الحدیث الذي رواه الشیخان
رجل بایع رجال بسلعتھ بعد العصر فحلف باB أنھ : " ومنھم" یزكیھم ولھم عذاب

  30"اشتراھا بكذا وكذا فصّدقھ فأخذھا وھي على غیر ذلك
ثالثة ال یكلھم هللا یوم القیامة، وال ینظر إلیھم وال " ذر عن النبي عن أبي و

المنان : قال ،من ھم یا رسول هللا؟ فقد خسروا وخابوا: قلت" یزّكیھم  ولھم عذاب ألیم
 .31"المنفق سلعتھ بالحلف الكاذبووالمسبل إزاره 

: " قال في الحدیث الذي رواه اإلمام مسلم عن حكیم بن حزام عن النبيو
لخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبیّنا، بورك لھما في بیعھما، وإن كذبا وكتما البیعان با

  .32"محقت بركة بیعھما
كما نجد نصوص السنة النبویة تحارب كل المعامالت التجاریة التي یشوبھا 
روح االستغالل وتكتنفھا شبھة الغرر، أو تتضمن روح الغش والخداع، واعتبرتھا 

عن النجش، والمصارة،  خالقیة، فقد نھى النبي بذلك معامالت تجاریة ال أ
كل لحم نبت : "والمحاقلة، والمنابذة وكل معاملة تدور في فلكھا ، فقد جاء في الحدیث

  .33"من حرام فالنار أولى بھ
قال رسول هللا : بد هللا أنھ قالجاء في حدیث معمر بن ع :تحریم اإلحتكار -4

: "35"مرزوق والمحتكر ملعونالجالب "، 34"من احتكر فھو خاطئ.  
والنص النبوي صریح في النھي عن كل ما من شأنھ إعاقة التنمیة 
االقتصادیة باحتكار السلع للتأثیر على أسعارھا، من خالل ترتیب أغلظ عقوبة على 
من یمارس ھذا النشاط غیر األخالقي، وبالمقابل الدعاء بالبركة وزیادة الرزق لمن 

   .واق لتالفي األزمات االقتصادیةیساھم في جلب السلع لألس
في الحدیث الذي رواه اإلمام ف :مبدأ التسول قصد التكسب بالعمل رفض -5

ال تزال المسألة بأحدكم حتى یلقى هللا، : "قال مسلم، عن عبد هللا بن عمر أن النبي
  .36"ولیس في وجھھ مزعة لحم

ما یزال الرجل یسأل الناس حتى یأتي یوم القیامة ولیس في "و في روایة 
  ". وجھھ مزعة لحم

معناه یأتي یوم القیامة ذلیال : "یقول القاضي عیاض في شرح ھذا الحدیث
ھو على ظاھره، یحشر وجھھ عظما دون لحم، : ساقطا، ال وجھ لھ عند هللا، وقیل

  .37"لمسألة بالوجھعقوبة من هللا، وتمییزا لھ وعالمة بذنبھ لما طلب ا
ألن یغدو أحدكم : "یقول  سمعت رسول هللا: حدیث أبي ھریرة قالو

فیحطب على ظھره، فیتصدق بھ ویستغني بھ من الناس، خیر لھ من أن یسأل رجال، 
  .38"أعطاه أو منعھ ذلك، فإن الید العلیا أفضل من الید السفلى، وابدأ بمن تعول

من سأل الناس أموالھم : "رسول هللا : قال: وفي حدیث أبي ھریرة قال
   .39"تكثرا، فإنما یسأل جمرا فلیستقل أو یستكثر
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من سأل تكثرا، فإنما : "كما جاء في الحدیث اآلخر: "یقول القاضي عیاض
، یعني معاقبتھ علیھ بالنار، إذ غر من نفسھ وأخذ باسم الفقر ما ال یحل لھ، "ھو جمر

یكون مجازا من ذل السؤال، وبذل الوجھ لغیر فاقة مضطرة، فاستعان لذلك أو 
احتراق الوجھ بذلك، وأن االحتطاب وتكلف صعب المعیشة ومشقة الكسب خیر لھ 
وأصون إلراقة ماء وجھھ، ورونق محیاه، وقد یكون الجمر على وجھھ، أي یرد ما 

  .40"یأخذ جمرا فیكوى بھ، كما جاء في مانع الزكاة
  

  :محاربة الفقر والتسول في السنّة النبویة: سابعا
برسالة فوریة لمن  ولحل مشكالت الفقر والتسول والبطالة، یبعث النبي 

: جاءه یتسول، بتوجیھھ إلى حل مشكلة فقره بالتفاعل مع الحیاة االقتصادیة، فقال لھ
طوك أو ھذا خیر لك من أن تسأل الناس أع... ال أرینك إال بعد خمسة عشر یوما"

ھذا خیر لك من أن تجیئ المسألة نكتة في وجھك یوم "وفي روایة  ،41"منعوك
  ".القیامة

مشكلة السائل باإلعانة المادیة المؤقتة، كما لم یعالج  یعالج النبي فلم "
التنفیر من المسألة، بل حّملھ مسؤولیة حل مشكلة فقره، باالعتماد والمشكلة بالوعظ 

  .على نفسھ
مشكلة الفقر في نطاق العمل اإلنتاجي ولیس في نطاق   فقد حّل النبي

  .الصدقة
ألن یحتزم : "ول هللا قال رس: وفي روایة اإلمام مسلم عن أبي ھریرة یقول

أحُدكم حزمة من حطب فیحملھا على ظھره فیبیعھا خیر لھ من أن یسأل رجال، یعطیھ 
  .42"أو یمنعھ

عطاني ثم سألتھ فأعطاني فأ سألت النبي : في حدیث حكیم بن حزام قالو
إن ھذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطیب نفس بورك لھ : "ثم سألتھ فأعطاني، فقال

فیھ، ومن أخذه بإشراف نفس لم یبارك لھ فیھ، وكان كالذي یأكل وال یشبع، والید العلیا 
  .43"خیر من الید السفلى

  
والذي یؤدي : النھي عن التبتل واالنسحاب من الحیاة االجتماعیة -أ

بالضرورة إلى االنسحاب من الحیاة االقتصادیة، وھذا مرفوض تماما لمصادمتھ 
  .لمقصد إعمار األرض، ومبدأ االستخالف

جاء ثالثة : "قال رضي هللا عنھ اه الشیخان، عن أنسوفي الحدیث الذي رو
، فلما أخبروا كأنھم یسألون عن عبادة النبي بي رھط إلى بیوت أزواج الن

قد ُغفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، فقال  وأین نحن من النبي : وھا، فقالواتقال
أنا أصوم الدھر وال أفطر، وقال : أحدھم، أما أنا فإني أصاب اللیل أبدا، وقال آخر
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أنتم الذین قلتم كذا : فقال أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول هللا : آخر
شاكم 7 وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر وأصاب وأرقد وأتزوج وكذا، أما وهللا إني ألخ

  .44"النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني
كیف أنت یا : لقیني أبو بكر، فقال": قال وحدیث حنظلة رضي هللا عنھ

د رسول نكون عن: قلت: سبحان هللا ما تقول؟ قال: نافق حنظلة، قال: قلت: حنظلة؟ قال
 ، فإذا خرجنا من عند رسول هللا یذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عین هللا 

فو هللا إنا لنلقى مثل : فعافسنا األزواج واألوالد والضیعات فنسینا كثیرا، قال أبو بكر
نافق حنظلة یا رسول : ، قلتأبو بكر حتى دخلنا على رسول هللا ھذا، فانطلقت أنا و

یا رسول هللا نكون عندك، تذكرنا بالنار : ا ذاك، قلت وم: ل رسول هللا هللا، فقا
والجنة، حتى كأنا رأي العین، فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد 

والذي نفسي بیده إنكم لو تدومون على  ، فنسینا كثیرا، فقال رسول هللا والضیعات
طرقكم، ولكن یا  ما تكونون عندي  في الذكر، لصافحتكم المالئكة على فرشكم، وفي

  .  45"حنظلة ساعة وساعة، ثالث مرات
  :استثمار أموال الزكاة -ب

إن االستثمار من أھم مقاصد الزكاة، كما ال یخفى مدى مساھمة الزكاة في 
وزكاة المال بما تستقطعھ : "إعادة توزیع الدخل، قال الدكتور شوقي إسماعیل شحاتة

ي مصارف اجتماعیة معلومة دخول وثروات، وبتخصیص إنفاق حصیلتھا فمن 
ومحددة، تعمل على إعادة توزیع الدخول في المجتمع، فھي تؤخذ من األغنیاء إلغناء 

  ."الفقراء
كما نجد أن نصوص السنة النبویة تدعو إلى استثمار أموال الیتامى، جاء في 

قال : الحدیث الذي رواه اإلمام الدارقطني عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال
  . 46"احفظوا الیتامى في أموالھم، ال تأكلھا الزكاة: " رسول هللا

  :من خالل فلسفة اإلنفاق -ج
یا ابن آدم إنّك أن تبذل " :قال رسول هللا : جاء في حدیث أبي أمامة أنھ قال

الفضل خیر لك، وأن تمسكھ شر لك، وال تالم على كفاف، وابدأ بمن تعول، والید 
   .47"لىالعلیا خیر من الید السف

مثل المنفق والمتصدق كمثل ": قال جاء في حدیث أبي ھریرة عن النبي و
وفي  –رجل علیھ جبتان أو جنّتان من لدن ثدّیھما إلى تراقیّھما، فإذا أراد المنفق 

أن یتصّدق سبغت علیھ أو َمّدت، وإذا أراد البخیل أن ینفق قلصت  -روایة المتصدق
: ، قال أبو ھریرة"تجّن بنانھ وتعفو أثرهعلیھ وأخذت كل خلقة موضعھا حتى 

  .48"یوسعھا ال تتسع"
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   :إدارة المال واألعمال في السنة والعالقات االجتماعیة: ثامنا
  : مجتمع متكافل اقتصادیا مجتمع قوي وریادي -1

إن السیاسة الرشیدة لبناء مجتمع قوي ومتماسك والتي  كّرستھا نصوص 
بین أفراد  مبدأ التكافل االجتماعي السنة النبویة، وفي ھذا المقام یقّرر النبي 

المجتمع الواحد ویبث روح المسئولیة الجماعیة عن تحسین المستوى المعیشي للفئة 
تمع، وترتیب أجر عظیم على من المحتاجة، ورفع روح البذل والعطاء داخل المج

  .یساھم في رفع الغبن عن أفراد المجتمع بقدر الوسع والطاقة
في صدر النھار  كنا عند رسول هللا : جاء في حدیث جریر بن عبد هللا قال

فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النّمار أو الَعبَاء متقلدي السیوف عامتھم من ُمَضر : قال
لما رأى ما بھم من الفاقة، فدخل ثم خرج،   ر وجھ النبيبل كلھم من ُمَضر، فتمعَّ 

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم : "فأمر بالال فأذن، وأقام فصلى، ثم خطب فقال
، واآلیة التي في الحشر "إّن هللا كان علیكم رقیبا"إلى آخر اآلیة " من نفس واحدة 

درھمھ من ثوبھ  ، تصّدق رجل من دیناره من"اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد"
فجاء رجل من األنصار : قال. ولو بشق تمرة: "من صاع بره من صاع تمره حتى قال

ثم تتابع الناس حتى رأیت : بصّرة حتى كادت كفّھ تعجز عنھا بل قد  عجزت قال
یتھلل كأنّھ مذھبة، فقال رسول هللا  كومین من طعام وثیاب، حتى رأیت وجھ النبي 

 :"سنّة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا بعده من غیر أن  من سنَّ في اإلسالم
ینقص من أجورھم شیئ، ومن سّن في اإلسالم سنّة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من 

  .49"عمل بھا من بعده  من غیر أن ینقص من أوزارھم شیئ
  :اإلنفاق على األھل والعیال أفضل من اإلنفاق على الجھاد -2

دینار أنفقتھ في سبیل هللا : "قال رسول هللا : وفي حدیث أبي ھریرة قال
ودینار أنفقتھ في رقبة ودینار تصدقت بھ على مسكین ودینار أنفقتھ على أھلك، 

  .50"أعظمھا أجرا الدینار الذي أنفقتھ على أھلك
فال یتحقق اإلنفاق إال بتوفر مصدر اإلنفاق وھو الكسب بالتفاعل مع الحیاة 

قتصادیة، فتتقوى عرى المجتمع  بھذه الرسائل التي تساھم في تجسید منظومة اال
متكاملة من أسس وقواعد مذھلة تبني تنمیة اقتصادیة غایة في البراعة والتفوق 
القتصاد قوي ومتین، فیتحقق ما یسمیھ المفكر مالك بن نبي اإلقالع االقتصادي، 

  .    فتتحقق لألمة ریادتھا وھیمنتھا
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  :تائج البحث وتوصیاتھن
  :من خالل ما عالجتھ الورقة البحثیة نخلص إلى النتائج التالیة

إن ما تتخبط فیھ البشریة الیوم من أزمات اقتصادیة واجتماعیة لم یكن إال  -
، فتجّرعت ویالت - نتیجة لتنكبھا لصراط هللا تعالى وإعراضھا عن ھدي النبي

  .التخلف والتشرذم
ن یَْمِشي َسِویًّا َعلَٰى : یقول هللا تعالى أَفََمن یَْمِشي ُمِكبًّا َعلَٰى َوْجِھِھ أَْھَدٰى أَمَّ

ْستَقِیمٍ     .)22: الملك( ِصَراٍط مُّ
إن إدارة المال واألعمال في السنة النبویة باعتبارھا خادمة للتنمیة البشریة،  -

والخدماتي  فھي تولي أھمیة كبرى للقطاعات الحیویة، كالقطاع الزراعي والصناعي
  . وغیرھا

إن التفوق االقتصادي الذي تطرحھ نصوص السنة النبویة كفیل بأن یخرج  -
البشریة من كل مظاھر التخلف إلى الریادة وقیادة األمم بخطط إقتصادیة غایة في 

  .  اإلحكام والتفوق
إن منظومة القیم التي تضمنتھا نصوص السنة النبویة، المتعلقة باالقتصاد  -

المال واألعمال، أحیطت بإجراءات ردعیة لكل معوقات إدارة المال وإدارة 
واألعمال، وذلك بالتصدي لكل أشكال الفساد من خالل میكانیزمات دقیقة، بسطتھا 

  .الورقة البحثیة
إن إدارة المال واألعمال وتطبیقاتھا في السنة النبویة تعتبر صمام أمان  -

  .ادیا وسیاسیا وثقافیاضد ما یعصف بالدول من تبعیة للغیر اقتص
إن نصوص السنة النبویة تحرص كل الحرص على تطبیق أخالقیات إدارة  -

المال واألعمال، باعتبار أن ممارسة العملیة االقتصادیة في المال واألعمال من أقرب 
القربات إلى هللا عز وجل، إذ أن كل عمل یبتغي فیھ صاحبھ وجھ هللا تعالى ونفع أمتھ 

  .تقدمھا وریادتھا یعتبر عبادةوالمساھمة في 
تصدت نصوص السنة النبویة لكل أشكال الفساد التي تعیق إدارة المال  -

واألعمال، وضربت بید من حدید على كل معاملة ربویة أو تعاطي الرشوة أو 
  . اختالس مما یربك العملیة االقتصادیة برمتھا

التي یشوبھا روح تحارب نصوص السنة النبویة كل المعامالت التجاریة  -
االستغالل وتكتنفھا شبھة الغرر، أو تتضمن روح الغش والخداع، واعتبرتھا بذلك 

  .معامالت تجاریة ال أخالقیة
: إن نصوص السنّة النبویة وما تضمنتھ من منظومة متكاملة من القیم -

األمانة، الصدق، اإلتقان، ونبذ كل صور تعاطي الرشوة والغش، وما تضمنتھ 
ذلك من نبذ لروح اإلتكالیة في العنصر البشري، الذي یعتبر أساس إدارة نصوصھا ك

المال واألعمال، فھي بال شك تضمن أعلى درجات األداء والكفاءة في العملیة 
  .االقتصادیة، وبذلك تتحقق المثالیة في النتائج
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إن االقتصاد اإلسالمي المنشود المبني على قواعد وأسس قرآنیة، والذي  -
محھ الدقیقة نصوص السنة النبویة في مكافحة فساد المال واألعمال، كفیل رسمت مال

بحل معضالت التخلف االقتصادي، بمنظومة متكاملة تتظافر فیھا جمیع القطاعات 
  .الحیویة

  
  :قائمة المصادر والمراجع

  "ال"مرتبة على حروف المعجم دون اعتبار 
البخاري الجعفي، تحقیق محمد فؤاد عبد  األدب المفرد، لمحمد بن إسماعیل أبو عبد هللا -1

  .م1989-ھـ1409بیروت، الطبعة الثالثة  - الباقي، دار البشائر اإلسالمیة
االستذكار، ألبي عمر یوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطبي النمري، تحقیق سالم محمد  -2

  .  م2000- ھـ1421بیروت، الطبعة األولى - عطا، محمد علي عوض، دار الكتب العلمیة
إكمال الُمعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض بن موسى الیحصبي، تحقیق یحیى إسماعیل،  -3

  .م2005دار الوفاء جمھوریة مصر العربیة، الطبعة األولى 
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -4

  .م2004-ھـ1425القاھرة،  -القرطبي، دار الحدیث
  .بیروت-سنن أبي داود، لسلیمان بن األشعث أبي داود السجستاني، دار الكتاب العربي -5
سنن ابن ماجة، لمحمد بن یزید أبو عبد هللا القزویني، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار  -6

  .الفكر بیروت
حقیق محمد سنن البیھقي الكبرى، ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي، ت -7

  .م1994-ھـ1414مكة المكرمة،  -عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز
سنن الدارقطني، لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقیق السید عبد هللا  -8

  .م1966- ھـ1386بیروت، - ھاشم یماني المدني، دار المعرفة
سنن الدارمي، لعبد هللا بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقیق فواز أحمد زمرلي،  -9

  . ھـ1407بیروت ، الطبعة األولى -خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي
سنن الترمذي، لمحمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، تحقیق أحمد محمد شاكر  -10

  .بیروت–ي وآخرون، دار إحیاء التراث العرب
سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقیق عبد الغفار  -11

بیروت، الطبعة األولى -سلیمان البنداري، سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة
  .م1991- ھـ1411

شعب اإلیمان، ألبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي، تحقیق محمد بسیوني زغلول، دار  -12
  ھـ1410بیروت، الطبعة األولى -ب العلمیةالكت

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي،  -13
  . م1993- ھـ1414بیروت، الطبعة الثانیة -تحقیق شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة

تحقیق مصطفى  صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل الجعفي أبي عبد هللا البخاري، -14
  .م1987-ھـ1407بیروت، الطبعة الثالثة - دیب البغا، دار ابن كثیر الیمامة
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صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبي الحسین القشیري النیسابوري، ترقیم وترتیب محمد  -15
  .م2010فؤاد عبد الباقي، دار األصالة، الجزائر، 

واآلراء المذھبیة وأھم النظریات الفقھیة الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، الشامل لألدلة الشرعیة  -16
دمشق سوریا، الطبعة - وتحقیق األحادیث النبویة وتخریجھا، لوھبة الزحیلي، دار الفكر

  .الرابعة
المستدرك على الصحیحین، لمحمد بن عبد هللا أبو عبد هللا الحاكم النیسابوري، تحقیق  -17

  .م1990-ھـ1411الطبعة األولى  بیروت،–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة 
المبسط في الفقھ المالكي باألدلة، التواتي بن التواتي، دار الوعي، الرویبة الجزائر،  -18

  .م2010- ھـ1431الطبعة الثانیة 
مسند أبي یعلى، ألحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي، تحقیق حسین  -19

  .م1984- ھـ1404الطبعة األولى  دمشق،-سلیم أسد، دار المأمون للتراث
مسند اإلمام أحمد، ألحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشیباني، تعلیق شعیب األرنؤوط،  -20

  .القاھرة -مؤسسة قرطبة
المعجم األوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، تحقیق طارق بن  -21

دار الحرمین القاھرة، طبعة  عوض هللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراھیم الحسیني،
  .ھـ1415

المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، تحقیق حمدي بن عبد  -22
  . م1983-ھـ1404المجید السلفي، مكتبة العلوم والحكم الموصل، الطبعة الثانیة 

األصبحي  موطأ اإلمام مالك، روایة محمد بن الحسن، لمالك بن أنس بن أبي عامر -23
المدني، تحقیق محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان، الطبعة 

  .م2004-ھـ1425األولى 
موطأ  اإلمام مالك، روایة یحیى بن یحیى اللیثي، لمالك بن أنس بن أبي عامر األصبحي  -24

 المدني، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، جمھوریة مصر
  .العربیة
  

  :ھوامش البحث
                                                        

أنظر مقال للدكتور كمال توفیق حطاب، أستاذ ورئیس قسم االقتصاد والمصارف، بجامعة  - 1
 .الیرموك، بتصرف

 .2143صحیح البخاري، حدیث رقم  - 2
، قال 897، والمعجم الكبیر للطبراني، حدیث رقم5313حدیث رقم شعب اإلیمان للبیھقي،  - 3

 .لم یرو ھذا الحدیث عن ھشام إال مصعب تفرد بھ بشر: الطبراني
 .2198سنن ابن ماجة، حدیث رقم . 1643سنن أبي داود، حدیث رقم  -  4
 2320صحیح البخاري حدیث رقم  -  5
إسناده صحیح على شرط : رنؤوط بأن، وعلّق علیھ شعیب األ13004مسند أحمد، حدیث رقم - 6

 .مسلم
  3/106صحیح البخاري، باب من أحیا أرضا مواتا،  -  7



  دور السنة النبویة في مكافحة فساد المال واألعمال                
  

  

 57                                                                                    مجلة اإلحیاء

                                                                                                                                  
 ، وأحمد3998صحیح مسلم، حدیث رقم  -  8
 .3999صحیح مسلم  حدیث رقم  -  9

 .جمع ماذیان وھو ما ینبت على حافتي مسیل الماء: الماذیانات -  10
 .4006صحیح مسلم، حدیث رقم  -  11
 .5/161المبسط في الفقھ المالكي باألدلة، التواتي بن التواتي، -  12
التاجر األمین الصدوق المسلم مع الشھداء یوم : "، بلفظ2139أخرجھ ابن ماجة في السنن رقم  - 13

 ".القیامة
، البیھقي في شعب اإلیمان، 17229، واإلمام أحمد في المسند، رقم 1966رواه البخاري، رقم  - 14

 1224رقم 
ھذا حدیث حسن : قال أبو عیسى الترمذي. ، عن أبي ھریرة1376سنن الترمذي، حدیث رقم  - 15

 .1/148، ج559، وسنن الدارمي، حدیث رقم .صحیح
 .حسن: ، قال األلباني3703رواه البخاري معلقا على عثمان، والترمذي حدیث رقم  -  16
 .3/659، ج1375سنن الترمذي، باب في الوقف، حدیث رقم -  17
 .3/659المصدر نفسھ ج -  18
ص  2008أنظر مقال للدكتور بدر بن ناصر البدر، مجلة رسالة المسجد، العدد السادس، جوان  - 19

 .بتصرف 40
في : ، قال الذھبي1/383،  ج927المستدرك على الصحیحین، الحاكم النیسابوري، حدیث رقم  - 20

 .التلخیص على شرط مسلم
، كتاب المساقاة، باب 1598، صحیح مسلم، حدیث رقم 14302صحیح البخاري، حدیث رقم  - 21

  لعن آكل الربا 
 .و مؤكلھ

، وصحیح مسلم، ، كتاب المساقاة، باب الربا، حدیث رقم 2176صحیح البخاري، حدیث رقم  - 22
1584. 

 .1585صحیح مسلم، حدیث رقم  -  23
 .1584، وصحیح مسلم، حدیث رقم 2176صحیح البخاري، حدیث رقم  -  24
 .6578صحیح البخاري، حدیث رقم  -  25
، وصحیح البخاري، 1832صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب تحریم ھدایا العمال، حدیث رقم  - 26

 .6979حدیث رقم 
" حدیث أبي ھریرة حدیث حسن صحیح: "، قال اإلمام الترمذي1336سنن الترمذي، حدیث رقم  - 27

 .3/622سنن الترمذي 
، وسنن الترمذي، باب ما جاء في كراھیة الغش في البیوع، حدیث 295صحیح مسلم حدیث رقم  - 28

سنن " حدیث أبي ھریرة حدیث حسن صحیح: "، قال أبو عیسى الترمذي1315رقم 
 .3/606الترمذي

. 96/ 3، ج 2950سنن أبي داود، باب فیما یلزم اإلمام من أمر الرعیة والحجبة عنھ، حدیث رقم - 29
، 7027صحیح، والمستدرك على الصحیحین للحاكم، حدیث رقم  :وعلّق األلباني علیھ بقولھ

 . صحیح: ، قال الذھبي معلقا علیھ4/105ج
 .صحیح: ، قال األلباني2207سنن ابن ماجة، باب كراھیة األیمان في الشراء والبیع، حدیث رقم  -  30
ابن ماجة،  ، وسنن5/ 4، ج6051حدیث رقم باب المنفق سلعتھ بالكذب، سنن النسائي الكبرى،  -  31

 .صحیح: ، قال األلباني2/744، ج2208باب كراھیة األیمان في الشراء والبیع، حدیث رقم 



  زینة مومني. د 
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                                 58

                                                                                                                                  
 .362رواه مسلم ، كتاب البیوع، باب الصدق في البیع والبیان، ص -  32
 . 5760شعب اإلیمان للبیھقي، حدیث رقم  -  33
، سنن 1605األقوات، حدیث رقم المصدر نفسھ، كتاب المساقاة، باب تحریم االحتكار في  - 34

، المعجم الكبیر للكبراني، حدیث 10930البیھقي الكبرى، باب ما جاء في اإلحتكار، حدیث رقم 
 .1087رقم 

تفرد بھ علي بن سالم  عن علي بن زید، قال "، 10934سنن البیھقي الكبرى، حدیث رقم  - 35
 . 6/30سنن البیھقي الكبرى، " ال یتابع في حدیثھ: البخاري

، ورواه مسلم في كتاب الزكاة، باب كراھة المسألة 1475و 1474صحیح البخاري، حدیث رقم  - 36
 .1040للناس، حدیث رقم 

 .2/574إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض،  -  3737
 .2/575المصدر نفسھ،  -  38
 .1041صحیح مسلم، حدیث رقم  -  39
 .575- 2/574المصدر نفسھ،  -  40
 .2198سنن ابن ماجة، حدیث رقم . 1643د، حدیث رقم سنن أبي داو -  41
 .2/576إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض  -  42
، صحیح مسلم حدیث رقم 1403صحیح البخاري، باب االستعفاف عن المسألة، حدیث رقم  - 43

 .، واللفظ لمسلم1035
، "ا طاب لكم من النساءفانكحوا م" صحیح البخاري، باب الترغیب في النكاح لقولھ تعالى  - 44

 .1401، حدیث رقم ...، صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح 4776حدیث رقم 
 .2750صحیح مسلم، حدیث رقم  - 45
 .2/110، ج2سنن الدارقطني، باب وجوب الزكاة في مال الصبي والیتیم، حدیث رقم  -  46
 .1036صحیح مسلم، حدیث رقم  -  47
 .1021، وصحیح مسلم، حدیث رقم 1443صحیح البخاري، حدیث رقم  -  48
 .1017صحیح مسلم، حدیث رقم  -  49
المصدر نفسھ، باب فضل النفقة على العیال والمملوك وإثم من ضیّعھم، أو حبس نفقتھ عنھم،  - 50

 .2358حدیث رقم 



  88 – 59: ص - ، ص 2018جوان ، 21: ، العدد18: ، المجلدمجلة اإلحیاء
  2406-2588 :الترقیم الدولي اإللكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 59   
 

    

  نقد المحدثین بین المدرسة العقلیة الحدیثة والمدرسة الحداثیة
Criticism of Hadith’ narrators between the modern mental 

school and the modernist school 

 

عبد المجید مباركیة/ د
)1(

  زكـریـاء قادي: الدكتوراهطالب  -

  الوادي -جامعة الشھید حمة لخضر  -قسم أصول الدین 
abdou_zaki92@yahoo.com   -   aboumoncef2@outlook.fr 

 
       10/05/2018  :تاریخ القبول     06/05/2018 :تاریخ اإلرسال

  

  :الملخص
األسالیب، وقد تناولنا من خالل ھذه الورقة أعداء اإلسالم یكیدون لھ المكائد بشتى 

فئتین من الفئات المعاصرة التي تطعن في مصادر الوحي الرباني، من كتاب وسنة، 
فئة تستمد جذورھا من فرقة المعتزلة القدیمة، فأخذوا من أفكارھم ومناھجھم كل ما 

لعقل ھو من شأنھ أن یطمس الھویة اإلسالمیة المتمثلة في مصادر الوحي، وجعلوا ا
أساس كل تشریع، وتمثلھا المدرسة العقالنیة الحدیثة، وأخرى مزجت بین ما خلفھ 
العقالنیون والمستشرقون دون تخلٍّ تام عن مصادر الوحي، فتناولوه بالطرق العلمانیة 

  .الحدیثة لمواكبة العالم المتقدم في جمیع المیادین، وتمثلھا المدرسة الحداثیة
  :الكلمات المفتاحیة

  .المحدثون والمدرسة العقلیة؛ المحدثون والحداثیون؛ نقد المحدثین والحداثیین
Abstract:  

The enemies of Islam still lied to him in all manner of 
intrigues. This paper dealt with two categories of contemporary 
groups that contest the sources of the divine revelation, from the 
book and the Sunna, a group that derives its roots from the old 
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Mu'tazili sect. They took from their ideas and methods 
everything that would obliterate the Islamic identity of In the 
sources of revelation, and made the mind is the basis of all 
legislation, represented by the school of modern rationality, and 
the other combined the lefts of rationalists and orientalists 
without a complete disavowal of the sources of revelation, they 
dealt with modern secular methods to keep pace with the 
developed world in all fields.  
key words: 

Hadiths scholars and the mental school؛ Hadiths scholars 
and modernists؛ Critics of Hadiths scholars and modernists. 

  

  :تمھید

الحمد 9 رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین نبینا محمد 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 اصطفى هللا عز وجل لحفظ كتابھ وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم  رجاالً  

أفنوا أعمارھم في الدفاع عن مصادر الوحي الرباني، فجعلوا یحفظونھما في 
الصدور ویصنفون المصنفات لحفظ السنة النبویة، فقّعدوا لذلك قواعد ومناھج لنقد 

لصحیح من السقیم، وھذا كلھ كل األحادیث الواردة من الرواة، حتى یمیزوا بھا ا
غایة الوصول إلى مشكاة الوحي، فیُنسب الحدیث إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم أو 
یُنفى عنھ، فقد انصبت جھودھم بالنقد الخارجي لألحادیث كما یسمیھ البعض، وھو 
ما یعبر عنھ بنقد السند عند المحدثین، وكذلك النقد الداخلي للحدیث، وھو نقد متون 

ادیث، وقد استقى علماء الفنون األخرى من المحققین للتاریخ، ودارسي اآلثار األح
وفلسفة التاریخ من ھذه المناھج، وجعلوھا قواعد في أبحاثھم، وغیر بعید وبالرغم 
من ھذا كلھ فقد ُوجد من أراد أن یطعن في ھذه المناھج سواء بنفیھا بالكلیة، فما 

ما نافاه فھو رد،  أو بإحداث تغییرات على وافق منھا عقلھم القاصر فھو مقبول و
التراث الدیني، وذلك من خالل إسقاطھ على الواقع المعاصر، وھذا لتحقیق التقدم 
ومواكبة النھضة والتنمیة التي حققتھا التجربة األوربیة في بناء حداثتھا، وأن واقع 

السبیل  العرب والمسلمین ودفعھم إلى التقدم والحضارة ال یتحصل إال عبر ذلك
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الذي سلكھ األوربیون، وذلك ألن الحداثیین العرب ال ینظرون إلى التجسید 
األوربي لمبادئ الحداثة في سیاقھ التاریخي، والمكاني والخصوصي، وإنما 
ینظرون إلیھ في سیاق التجاوز والتعالي فوق المكان والتاریخ، وبالتالي إضفاء 

بة، وعلیھ فإن أول خطوة في ھذا الصبغة اإلنسانیة والعالمیة على تلك التجر
الطریق تبدأ من اإلصالح الدیني، فھو المفتاح لبقیة اإلصالحات السیاسیة 
واالقتصادیة والثقافیة والعلمیة، وحین یبدأ اإلصالح من الدین فھذا یعني أن التراث 

، إما بالطعن في ثبوت النصوص، 1الدیني سیكون ھو ساحة التحریر لدى الطاعنین
ج النقد التي غربلت النص الدیني الذي وصل إلینا، وبالتالي استبدالھ أو بمناھ

بتشریع محدث یتالءم والعصر ، وإماّ إعادة قراءة وصیاغة النص بصورة تسمح 
  .للذات المسلمة باالندماج في فضاءات الحداثة الغربیة دون تردد أو حرج

لھذا  ومن خالل ھذه الورقة نستطیع أن نجیب عن اإلشكاالت الرئیسة
  :المقال وھي

ما منھج الحداثیین والعقالنیین في نقدھم لألحادیث؟ وما ھي آراؤھم تجاه السنة  -
  عموما، ومنھج النقد عند المحدثین على وجھ الخصوص؟

تتجلى أھمیة الموضوع في إبراز المنھج الذي اعتمده النقاد في سبرھم  -
بھذا المنھج الذي  لألحادیث، وأن كل ما ورد علیھ من طعون ال ترقى ألن تمس

 .اعترف بدقتھ حتى أصحاب العلوم األخرى

أما الھدف من ھذه الورقة البحثیة فھو إبراز منھج أھل الحدیث في النقد وفي  -
 الجرح والتعدیل ذلكم المنھج العظیم المستمد من كتاب هللا وسنة رسول هللا 

فضل هللا علیھم استمده أئمة عباقرة بلغوا النھایة في الذكاء والوعي وذلك من 
وتوفیقھ وتسدیده لھم، والرد وبقوة على من تسّول لھ نفسھ أن یشكك في 
األحادیث التي اعتمدھا المحدثون في مصنفاتھم بعد تمحیصھا في میزان نقد 
المحدثین، وإبراز مناھج الطاعنین في تصفیتھم لألخبار وأنھا ال ترقى ألن 

 .تمّحص حتى الضعیف من الحدیث
لإلجابة عن التساؤالت السابقة قسمنا بحثنا إلى تمھید ومبحثین وخاتمة، 

وقمنا للعقالنیین والحداثیین ونقد الحدیث عند المحدثین فجعلنا المبحث األول 
للنقد الحدیثي عند المحدثین بتعریف حدود البحث ومصطلحاتھ، والمبحث الثاني 

فقمنا بعرض لعلم نقد الحدیث بین مناھج المحدثین  والحداثیین والعقالنیین،
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الحداثیین، وبعض أقوال الحداثیین والعقالنیین في مناھج النقد الحدیثیة والرد 
  .علیھا، ثم ختمنا البحث بخاتمة أجبنا فیھا عن التساؤالت المطروحة

  
  

  الحداثیون والعقالنیون والنقد عند المحدثین :المبحث األول
حتى ، ذا المبحث إلى التعریف بمصطلحات البحثنتطرق من خالل ھ

  :تتبین حدود البحث
  :تعریف النقد: المطلب األول

  .وفیھ نذكر التعریف اللغوي للنقد وكذا عند اصطالح المحدثین
  : النقد لغة: الفرع األول

ھو تمییز الدراھم وإخراج الزیف منھا، وكذا تمییز غیرھا، ونَقَد الدراھم 
  .2الزیف منھا، وناقده؛ ناقشھ األمر واْنتَقََدھا؛ أخرج

   :النقد في اصطالح المحدثین: الفرع الثاني
النقد ھو البحث عن أحوال الراوي والمروي معاً، للوصول إلى تمییز 

  .3األحادیث الصحیحة من الضعیفة
 .4وھو تمییز األحادیث المقبولة من غیرھا مع بیان علة ذلك_ 

تمییز : "على المطلوب؛ ألن قولھوالتعریف الثاني أخصر مع داللتھ 
یدخل فیھا ما كان في أعلى درجات القبول ومقاربھ كالصحیح " األحادیث المقبولة

مع بیان علة : "والحسن، وما كان أدناه كالحسن لغیره، والضعیف المنجبر، وقولھ
أي علة القبول أو الرد، وھو یغني عن الجملة الواردة في التعریف األول، ": ذلك

فإن بیان علة ..." وبیان عللھا، والحكم على رواتھا جرحا وتعدیالً : : لھوھو قو
 .5القبول والرد یقتضي دراسة الحدیث سنداً ومتناً، وتتبع أسباب القبول وموانعھ

  :تعریف الحدیث: المطلب الثاني
  .سنتناول في ھذا المطلب تعریف الحدیث في اللغة واالصطالح

  :الحدیث لغة: الفرع األول
الجدید : الحدیث ضد القدیم، ویستعمل في اللغة أیضاً حقیقة الخبر، الحدیث

والخبر، نقول ثوب حدیث، وكتاب صدر حدیثاً، سمعت من صحابي حدیثأ سّرني، 
الحدیث في لسان . 6"أتریدون أن أمتعكم بحدیث من أحادیثكم: "قال أبو ھریرة
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ى الكالم، قلیلھ وكثیرة؛ ألنھ الجدید من األشیاء، نقیض القدیم؛ ویُطلَق عل: العرب
  .7یحدث ویتجدَّد شیئًا فشیئًا، وجمعھ أحادیث

  :الحدیث اصطالحا: الفرع الثاني
الَحِدیث فِي اصطالح ُجْمھُور اْلُمحدثین یُطلق على قَول النَّبِي صلى هللا 

ئا فِي َحضرتھ َعلَْیِھ َوسلم َوفعلھ َوتَْقِریره، َومعنى التَّْقِریر أَنھ فعل أحد أَو قَاَل َشیْ 
صلى هللا َعلَْیِھ َوسلم َولم یُنكره َولم یَْنھَھُ َعن َذلِك بل سكت َوقرر، وكذلك یطلق 

  .8الحدیث على قول الصحابي وفعلھ وتقریره، وعلى قول التابعي وتقریره
  :تعریف المحدثین: المطلب الثالث

  .سنتطرق من خالل ھذا المطلب إلى معنى المحدث لغة واصطالحا
  :المحدثون لغة: األول الفرع

جمع محدِّث، ورجل محّدث، وَحُدَث، بفتح فضم، وِحْدٌث، بكسر فسكون، 
ین، كل ذلك بمعنى واحد أي كثیر الحدیث، : وَحِدث، بفتح فكسر، وحدِّیث، كسكِّ

ُث تَْحِدْیثاً "وھو اسُم فاعٍل ِمن . حَسن السیاق لھ اْلُمخبِر، أو : ، بَمْعنَى"َحدََّث یَُحدِّ
  .9َكلِّماْلُمتَ 

  :المحدثون اصطالحا: الفرع الثاني
من لھ عنایة بحدیث رسول هللا : والمقصود بالمحدث في اصطالح العلماء

  ًروایة ودرایة ودراسة وتعلیماً وتصنیفاً وتدویناً وتألیفا.  
َمْن َعَرف : المحدِّث": "معید النعم"قال تاج الدین السبكي في كتابھ 

الرجال، والعالي والنازَل، وحفظ مع ذلك جملةً مستكثرةً  األسانیَد والعلَل، وأسماءَ 
من المتون وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البیھقي ومعجم 
الطبراني، وضم إلى ھذا القدر ألف جزء من األجزاء الحدیثیة، ھذا أقل درجاتھ، 

ل والوفیات فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق، ودار على الشیوخ، وتكلم في العل
ثین، ثم یزید هللا من یشاء ما یشاء   .10"والمسانید، كان في أول درجات المحدِّ

من : وأما المحدث في عصرنا فھو: "وقال الشیخ فتح الدین بن سید الناس
اشتغل بالحدیث روایةً ودرایةً، وجمَع رواٍة، واطلع على كثیر من الرواة 

ف فیھ خطھ، واشتھر فیھ ضبطھ، والروایات في عصره، وتمیز في ذلك، حتى ُعرِ 
فإن توسع في ذلك حتى عرف شیوخھ وشیوَخ شیوخھ، طبقةً بعد طبقة، بحیث 

  .11"یكون ما یعرفھ من كل طبقھ أكثر مما یجھلھ منھا، فھذاَ ھو الحافظ
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  :العقالنیة ونشأتھا: المطلب الرابع
نذكر في ھذا المطلب معنى العقالنیة في اللغة واالصطالح ونشأة ھذا 

  .الفكر في بالد اإلسالم
  :العقالنیة لغة: الفرع األول

العقالنیة أصلھا في اللغة من العقل، فقد جاء في التعریفات للجرجاني؛ أن 
محلھ القلب، وھو : محلھ الرأس، وقیل: العقل ما یعقل بھ حقائق األشیاء، قیل

والصحیح مأخوذ من ِعقال البعیر، یمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبیل، 
  .12أنھ جوھر مجّرد یدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاھدة

  :العقالنیة اصطالحا: الفرع الثاني
ھو اسم یطلق على «: عّرف الشیخ سلمان العودة المدرسة العقلیة فقال

ذلك التوجھ الفكري الذي یسعى إلى التوفیق بین نصوص الشرع وبین الحضارة 
لمعاصر، وذلك بتطویع النصوص وتأویلھا تأویالً جدیداً الغربیة والفكر الغربي ا

یتالءم مع المفاھیم المستقرة لدى الغربیین، ومع انفجار المعلومات واالكتشافات 
الصناعیة الھائلة في ھذا العصر، وتتفاوت رموز تلك المدرسة تفاوتاً كبیراً في 

م، أو موقفھا من النصوص، سواء كانت نصوص العقیدة، أو نصوص األحكا
  .13»األخبار المحضة وفي رد ما یستعصي من تلك النصوص على التأویل

  :نشأة الفكر العقالني: الفرع الثالث
تفّوق الغرب على العالم اإلسالمي بمفاوز، وبدأ باستعمار بالد المسلمین 
طمعاً في خیراتھا، فعمل على بث أفكاره وقیمھ لتشویھ اإلسالم ومفاھیمھ، ولم 

أو حاول فھمھ بنزاھة، بل تعامل معھ من خالل ما اختزنھ عقلھ  یتصالح معھ قط،
وتجربتھ مع دینھ وكنیستھ، فكانت الكنیسة سّدا بین أوربا والتقدم فھدموا الكنیسة 
وھدموا الدین، وذلك بفصل الدین عن الدولة، فظن البعض أن اإلسالم والمسجد 

عاف القلوب ومتدني عند المسلمین كالنصرانیة والكنیسة، وبذلك فقد تبعھم ض
فأصبح المسلمون ألعوبةً بأیدیھم، فحاربوا الدین بأبناء جلدتھم، فھم بذلك  ،العقول

أضعف حال، ال حول لھم وال قوة، فراح األجانب یفتحون البلدان، ویقتلوا بعضھم 
ببعض مستفیدین من قتل االثنین، فھال األمر علماء المسلمین، وذھبوا یرّدون على 

وحاول آخرون التوفیق بین الدین والعلم، وبیّنوا للناس أن الدین  تلك األفكار،
اإلسالمي الحق ال یحارب العلم وال ینافي العقل، وأنھ دین العقل والحریة والفكر، 
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وذھبوا یبّنوا للناس أن الدین اإلسالمي قائم على العقل، وأن لیس فیھ ماال یقّره 
ساس، وبیّنوا بأن ھذا ال یتم إال بفھم العقل، وفّسروا القرآن على ھذا المنھج واأل

  .14جدید للحدیث النبوي أیضاً وفق المنھج المذكور
  :الحداثة ونشأتھا: المطلب الخامس

ونبیّن فیھ معنى الحداثة في اللغة واالصطالح، ونشأتھا في العالم 
  .اإلسالمي

  
  

  :الحداثة لغة: الفرع األول
شيء یحدث حدثاً وحداثة حدث ال: یتحدد معنى الحداثة لغةً في قولھم

فالحدیث ھو إیجاد شيء لم یكن .. وكذلك استحدثھ. وأحدثھ فھو محدث وحدیث
وابتدعھ، والمحدث ھو األمر المبتدع، واستحدثُت خبراً أي وجدت خبراً جدیداً، 

والحدث ھو الشباب أو األمر المنكر الذي لیس معتاداً . والحدیث الجدید من األشیاء
لم محدث أي لھ صانع ولیس بأزلي، فالحداثة ھي الجدة، وأول وال معروفاً، العا

  .15األمر وابتداؤه
وجاء لفظ الحداثة في السنة في حدیث ھشام عن أبیھ عن عائشة رضي هللا 

لوال حداثة قومك بالكفر : "قال لي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: عنھا قالت
السالم، فإن قریشاً استقصرت لنقضت البیت ثم لبنیتھ على أساس إبراھیم علیھ 

  .، والحداثة ھنا، بمعنى جدید عھد16"بناءه وجعلت لھ خلفاً 
  :الحداثة اصطالحا: الفرع الثاني

لم یستقر الدارسون على تحدید واضح لمفھوم الحداثة، فقد عرفھا الدكتور 
حارث فخري عیسى، بعد أن جمع بین تعاریفھا عند عدد من العلماء في علومھم 

الحداثة ھي محاولة صیاغة نموذج للفكر والحیاة یتجاوز : "المختلفة، فقال
، لیحقق تقدم اإلنسان ورقیّھ بعقلھ ومناھجھ )ثوابتھ(الموروث ویتحرر من قیوده 

  . 17"العصریة الغربیة لتطویع الكون إلرادتھ واستخراج مقِدراتھ للخدمة
  :نشأة الفكر الحداثي في بالد اإلسالم: الفرع الثالث

وفدت الحداثة إلى العالم اإلسالمي بوساطة البعثات التي عادت من أوربا 
أو الذین انطلقوا من أنفسھم یطلبون العلم ھناك أو یھاجرون إلى طلب الرزق في 
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أوربا وأمریكا، أو الرجال الزاحفین علینا من بالد الغرب زحفاً عسكریاً أو 
كالماسونیة والروتاري وغیرھما، نصرانیاً، أو عن طریق مؤسسات الفساد وأندیتھ 

قوى خارجة عنا وقوى . قوى ھائلة عملت على نقل الفكر الحداثي للعالم اإلسالمي
الذي خطا في التبعیة خطوة بعیدة تدعو إلى قطع  19، بدءاً من سالمة موسى18منّا

الصلة مع ماضینا وأرضنا ودیننا، واالرتماء كلیة في تبعیة وعبودیة للغرب إذ 
كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي ): "الیوم والغد(تابھ یقول في ك

فھي تتلخص في أنھ یجب علینا أن نخرج من آسیا . أغراضي في األدب كما أزاولھ
وأن نلتحق بأوربا، فإني كلما ازددت معرفة بأوربا زاد حبي لھا وتعلقي بھا، وزاد 

الثقافة العربیة واإلسالمیة  ، ویھاجم سالمة موسى20"شعوري بأنھا مني وأنا منھا
وعاد طھ حسین من . ویھاجم رجالھا وأدباءھا وشعراءھا وتاریخھا ھجوما وقحاً 

فرنسا حامال معھ فكر التحرر للمصریین، فبدأ ینشر الدعوة إلى تحطیم التاریخ 
: والدین واألدب وااللتحاق بأوربا وزخارفھا وحضارتھا، فنشر كتاباً بعنوان

نھج فیھ نھج سالمة لكن بأسلوبھ الخاص، مدعیاً أن مصر " بمصرمستقبل الثقافة "
یونانیة والبد من العودة إلى أصلھا، وھكذا استمرت الحداثة تتفشى في المجتمع 
العربي المسلم، فاستطاع أصحابھا بمساعدة األجانب والمغفلین من أمتنا والمنافقین 

وھي فتح الباب للجیوش  أن یخدعوا الرأي العام ویسوقوه للمساھمة في الجریمة
الغازیة المحتلة في فرحة النصر البلھاء، ومضت الحداثة تشق الطریق ویمضي 
رجالھا یحتلون كل یوم موقعا جدیداً في أرض اإلسالم، فتجرد بذلك المرأة من 
ثیابھا وحجابھا وخلقھا وحیائھا في بالد اإلسالم وترمیھا في لھیب الفتنة تحرق 

عامال مشاركا في نمو الفكر الحداثي وتنفیذ الجریمة بین  وتحترق، فتصبح المرأة
تصفیق المجرمین والمغفلین الذین استعملھم الغرب لتجسیدھم مخططاتھم الداعیة 
إلى ھدم المجتمع اإلسالمي، وھكذا كانت الحداثة جزءاً من فتنة كبرى دخلت العالم 

  .21اإلسالمي من أبواب الفكر واألدب والسیاسة واإلعالم
  

  النقد الحدیثي عند المحدثین والحداثیین والعقالنیین :مبحث الثانيال

سوف نتعرض من خالل ھذا المبحث لنقد الحدیث عند المحدثین 
والحداثیین، ومناھجھم في تقصي األخبار، وأقوال بعض أعالم الحداثة في الحدیث 

  .ونقده والرد على مزاعمھم
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  :والحداثیین والعقالنیینالنقد الحدیثي عند المحدثین : المطلب األول
ومن خاللھ نعّرف بعلم نقد الحدیث في اصطالح المحدثین، والنقد في 

  .اصطالح الحداثیین، وكذا في اصطالح العقالنیین

  :النقد الحدیثي في اصطالح المحدثین: الفرع األول
، فالنقد الحدیثي ھو "حدیث"یعبِّر المحدثون عن السند والمتن بمصطلح 

ظي، یُقصد من ورائھ نقد الرواي وھو السند ونقد المروي وھو عبارة مركب لف
  : المتن، ومن خالل ھذا ولبیان معنى النقد الحدیثي نبیّن ما یلي

ھو جرح الراوي باللسان،والتكلم فیھ من ناحیة عدالتھ ودینھ ": نقد اإلسناد
  .22"ومن ناحیة ضبطھ وحفظھ ویقظتھ

من حیث معناه ومالحظة مدى  تمحیصھ: "المقصود بنقد المتن: نقد المتن
، فھو بذلك العلم الذي یعتني بدراسة مضمون "صحتھ وعدم وقوع األخطاء فیھ

نص الحدیث من حیث خلوه من العلل القادحة، ومدى موافقتھ لألصول الشرعیة 
 .23الصحیحة، والقواعد العقلیة الصریحة، والحقائق العلمیة، والتاریخیة الثابتة

لم یبحث في تمییز األحادیث الصحیحة من الضعیفة ھو ع ؛فالنقد الحدیثي
وبیان عللھا والحكم على رواتھا جرحا وتعدیال بألفاظ مخصوصة ذات دالئل 

 .24معلومة عند أھل الفن

 :النقد الحدیثي في اصطالح الحداثیین: الفرع الثاني
یعتبر النقد عند الحداثیین في الغالب ترجیحاً لرأي على آخر، وعادة 

ون العقل في تمییزھم لألحادیث، وینتصرون لبعض المحدثین ما یستعمل
القدامى أو یطعنون في آخرین دون اجتھاد شخصي یتجاوز الطریقة التقلیدیة 

  .25التي كان یُتناول بھا عند المحدثین النقاد

  :النقد الحدیثي في اصطالح العقالنیین: الفرع الثالث
العقالنیین المعاصرین الذین یأتي الشیخ الدكتور أحمد أمین على رأس 

نادوا بضرورة تدشین منھج آخر للحكم على األحادیث، بدال من االعتماد الكلي 
على منھج جرح وتعدیل الرواة، ھذا المنھج ھو النقدي التاریخي الذي یركز على 

األحادیث في البیئة أو البیئات االجتماعیة واالقتصادیة ) مضامین(إعادة زرع 
رى إن كان ثمة توافق أو تنافر مع ثوابت ومتغیرات طبائع العمران والسیاسیة ، لیُ 

 .26البیئات التي قیل فیھا الحدیث أو عاش فیھا الراوي أو البشري في البیئة
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 . قواعد ومقاییس المحدثین في نقدھم لألحادیث: المطلب الثاني
ر عنایة فائقة، فأخذوا ینتقون األخبا اعتنى المحدثون بحدیث رسول هللا 

ویمیزون الصحیح منھا والسقیم، وذلك بعدد من القواعد والمقاییس التي ساعدت 
ھؤالء في الكشف عن مدى صحة الحدیث من خطأه، وما لم یكن ضمن ذلك فقد 

، فاختلط الحدیث بدمھم سّخر هللا لھ رجاالً یذبون الكذب عن كالم رسول هللا 
ما ثبت عن أبي زرعة الرازي في ولحمھم، فأصبح ھذا العلم عندھم بمثابة إلھام، ك

ما الحجة في تعلیلكم لألحادیث؟ فھناك من القواعد ما : قصتھ المشھورة عندما سئل
أسقطھا النقاد على الحدیث إجماال، ومنھا ما كان من جھة السند، ومنھا ما كان من 

، أقتصر من 27جھة المتن، وقد اعتمدوا في ذلك قواعد متعددة ال یسع المقام لذكرھا
  .ذلك على ما كان في علوم اإلسناد والمتن

  
  

  :قواعد ومقاییس المحدثین في نقدھم لألحادیث إجماالً : الفرع األول
من األسالیب التي اعتمدھا النقاد من المحدثین في تمحیصھم لألخبار سندا 

  :28ومتناً نذكر
جمع طرق الحدیث والمقارنة بینھا من أمیز أسالیب المحدثین : المقارنة

فبجمع ھذه الروایات ومقابلة بعضھا ببعض : "نقد الروایة، قال اإلمام مسلمفي 
یتمیز صحیحھا من سقیمھا، ویتبین رواة ضعاف األخبار من أضدادھم من 

  .29"الحفاظ
وھو أن یتمرس الناقد في : إتقان أسلوب المحدث واستخدامھ في النقد

یز كالمھ من غیره، فھذا كالم الرواة فیكون عالما ألسلوب كل واحد من الرواة فیم
الحس الدقیق لم یتكون إال عبر معایشة طویلة أللفاظ المحدث ومعرفة دقیقة بإتقان 

من أثبت الناس : "رواتھ لھا، وتباینھم في ھذا اإلتقان، قال علي بن المدیني لما سئل
أیوب ثم ابن عون ثم سلمة بن علقمة ثم حبیب بن :"، فقال"في محمد بن سیرین؟

 .30"م یحي بن عتیق ثم ھشام بن حسانالشھید ث
حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة : "وقال ابن رجب رحمھ هللا

ممارستھم للحدیث ومعرفتھم بالرجال وأحادیث كل منھم لھم فھم خاص 
 .31"یفھمون بھ أن ھذا الحدیث یشبھ حدیث فالن
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 فالعنایة بالسند ھدفھ الوصول إلى شاھد: االھتمام بشھود العیان وكثرتھم
العیان الصادق بواسطة سلسلة من الشھود الصادقین الضابطین، وكان من حد 

نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتھاه، وینتقد الخبر إذا سقط : الصحیح
  .منھ شاھد العیان وصار مرسال یُحتاج إلى تعدد طرقھ إذا أرید األخذ بھ

كون مسلماً، اشترطوا في الرواي أن ی: وضع شروط للراوي والمروي
بالًغا، عاقالً، عدالً، ممیزاً وقت األداء، ضابطاً، وأما المروي فقد اشترطوا أن 

 .یكون مسموعاً من العلماء ولیس مأخوذا من الكتب والنسخ دون تملك حق روایتھا
 :قواعد ومقاییس المحدثین في نقدھم لألسانید: الفرع الثاني

المحدثون بنقد السند على وجھ إضافة إلى نقد الحدیث إجماال فقد اعتنى 
  :32الخصوص وخصوه بعلوم تتعلق بھ

  :علوم السند من حیث االتصال: أوال
ھو الذي سمعھ كل : ویقال لھ الموصول أیضاً، وعّرفوه بأنھ :المتصل - 

  .واحد من رواتھ ممن فوقھ حتى ینتھي إلى منتھاه، سواء كان مرفوعا، أو موقوفاً 
  .ھو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم :المسند_  
یدرس بعض الصیغ التي یستعملھا الروة في النقل : المعنعن والمؤنن_  

  .عمن فوقھم
ھو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حال واحدة للرواة  :المسلسل_ 

  .والروایة
  .   وھو الذي قل عدد رجالھ مع االتصال: العالي_ 
  .  ضد العالي، وھو الذي بعدت المسافة في إسناده: زلالنا_ 
وھو أن یزید راو في اإلسناد المتصل رجالً : المزید في متصل األسانید_ 

  .لم یذكره غیره
  :علوم السند من حیث االنقطاع: ثانیا
كل ماال یتصل، سواء كان یعزى إلى النبي صلى هللا علیھ : المنقطع_ 

  .وسلم أو إلى غیره
ھو ما یرفعھ التابعي إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، ویعبر :  المرسل_ 

  .بھ عن المنقطع أیضاً 
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ھو ما یرویھ الصحابي عن النبي صلى هللا علیھ : مراسیل الصحابة_ 
  .وسلم ولم یسمعھ منھ، لعارض معین

    .ھو ما حذف راٍو أو أكثر من مبتدأ سنده: المعّلق_ 
  .نان فأكثر في موضع واحدھو ما سقط من إسناده اث: المعضل_ 
  .ویحوي عدة أنواع منھا تدلیس اإلسناد، وتدلیس الشیوخ: المدلّس_ 
ھو الحدیث الذي یرویھ الراوي عمن عاصره ولم یلقھ، : المرسل الخفي_ 

  .ولم یسمع منھ
  :قواعد ومقاییس المحدثین في نقدھم للمتون: الفرع الثالث

إلیھا المحدثون في نقد متون یمكن جمع القواعد التي احتكم : أوالً 
  :33األحادیث فیما یأتي

كل حدیث یخالف نصاً قرآنیاً فھو مردود،  :مخالفة القرآن الكریم -1
، ألن ھذین المصدرین ینبثقان من مشكاة واحدة ویستحیل أن یكون قد قالھ النبي 

المحدثون وال یمكن أن یكون بینھما تعارض ، ومثال ذلك من األحادیث التي ردَّھا 
  :لمخالفتھا لنصوص القرآن الكریم

: ، ومثلھ حدیث سلمة بن یزید الجعفي قال34»الوائدة والموءودة في النار«: حدیث
یا رسول هللا إن أمنا ملیكة كانت تصل : فقلنا انطلقت أنا وأخي إلى رسول هللا 

. ال: لالرحم وتقري وتفعل، وتفعل، ھلكت في الجاھلیة، فھل ذلك نافعھا شیئاً؟ قا
الوائدة : كانت وأدت أختاً لنا في الجاھلیة، فھل ذلك نافعھا شیئاً، قال: قلنا

  .35والموءودة في النار إال أن یدرك الوائدة اإلسالم فیعفو هللا عنھا
معنى الحدیث یدل على أن كالًّ من الوائدة والموءودة في النار، وھو ما 

: التكویر( موءودة ُسئِلَت، بِأًيِّ َذْنٍب قُتِلَتْ َوإَِذا ال: یعارضھ قوا هللا تعالى في كتابھ
8 -9.( 

ال یدخل الجنة ولد الزنا وال شيء من نسلھ «: حدیث أبي ھریرة مرفوعاً 
، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من ثالثة طرق وبعد أن علل »إلى سبعة آباء
الَ تَِزُر : ھذه األحادیث تخالف األصول وأعظم ما في قولھ تعالى: أسانیدھا قال

 .َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى
األصل في النصوص الشرعیة عدم : مخالفة الثابت من السنة -2

التعارض وإذا افترض وجود تعارض بین نصین وأمكن الجمع بینھما بعیدا عن 
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التكلف فال نردُّ ِكَال الحدیثین، أما إذا تعذر الجمع فالبد من طرح أحدھما على 
 : لكحساب اآلخر، ومثال ذ

، وھو حدیث 36»أن الناس یدعون یوم القیامة بأمھاتھم ال بآبائھم«: حدیث
باطل لمخالفتھ لألحادیث الصحیحة فقد روى البخاري خالفھ من حدیث ابن عمر 

إن الغادر ینصب لھ لواء یوم القیامة، فیقال ھذه غدرة فالن «: قال أن رسول هللا 
م أن الناس یوم القیامة ال یدعون إال ، ففي ھذا الحدیث رد على من زع37»ابن فالن

  .بأمھاتھم سترا ً على آبائھم
ومما استعملھ المحدثون في التثبت  :مخلفة الثابت من السیرة النبویة -3

من األخبار ھو عرض األحادیث على السیرة النبویة التي یحفظھا معظم 
ضعف المتقدمین، وذكرت في بطون الكتب، فإن خالفتھا كان ذلك مطیة ألن ی

  :الحدیث، ومن أمثلة ذلك
مع عمھ أبي طالب إلى الشام، أن  روى الترمذي في قصة خروج النبي 

الراھب بحیرا لما نصح بعودة محمد وفي آخرھا أن أبا طالب رده وبعث أبوبكر 
  .38معھ بالالً 

لما سافر مع عمھ إلى  ونصوص السیرة النبویة تنفي ذلك وھو أن النبي 
 .39ثنتا عشر سنة، وبالل لم یعتق إال بعد بعثة النبي الشام كان في عمره أ

إذا ورد حدیث یشتمل على ذكر وقائع  :مخالفة الوقائع التاریخیة -4
تاریخیة مخالفة ألمر تاریخي ثابت، كان ذلك دلیالً على أن نُردَّ الحدیث ومثال 

  :ذلك
 عبدت هللا عز وجل مع رسول هللا «: حدیث علي بن أبي طالب قال

  .40»سبع سنین قبل أن یعبده أحد من ھذه األمة
رد العلماء ھذا الحدیث، وھذا لما ورد فیھ من مخالفة للثابت من التاریخ 
فقد حكم علیھ ابن الجوزي بالبطالن وأورده في الموضوعات وضعف جمیع 
طرقھ، ثم أبطلھا من حیث مخالفتھا لتقدم إسالم خدیجة وأبي بكر، وألن عمر أسلم 

ثة بست سنین بعد أربعین، فكیف یصح أنھ عبد هللا فبل أن یعبده أحد بسبع بعد البع
 .41سنین

یرد العلماء األحادیث الواردة مخالفة للعقل، فال : مخالفة الحدیث للعقل -5
یمكن لحدیث أن یخالف العقل المستنیر بكتاب هللا وسنتھ، وھو ما أجمع علیھ 
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یصحح أحدھم الحدیث بناًء على عقلھ العقالء ال عقل الفرد الواحد المجرد، فقد 
  : واجتھاده، فیأتي العلماء بإجماعھم ویردون ذلك الحدیث، ومن أمثلة ذلك

تبركاً  –من ُولد لھ مولود فسماه محمد «كحدیث : كأحادیث التسمیة بحمد
  .42»كان ھو والوالد في الجنة - بھ

ا الغرض وھذا الكالم مخالف للعقل، وإال فكل واحد منا یسمي محمداً لھذ
وال یجھد نفسھ في الدخول للجنة، بل أن ھناك الكثیر ممن یحمل اسم محمد ال یمت 
لخصال اإلسالم بأي صلة، وإنما النجاة من النار تكون باإلیمان والتقوى والعمل 

 .الصالح
 وردت عدة أحادیث ثابتة عن رسول هللا  :مخالفة الحدیث للحس -6

وال تدركھ الحواس فھذا ال إشكال فیھ، بل نقصد من ذلك ورود أحادیث تدركھا 
  :الحواس وتكون مخالفة لھا، ومثاال

، رد ابن »إذا عطس الرجل عند الحدیث فھو دلیل على صدقھ«: حدیث
وھذا إن صح عند بعض الناس سنده، فالحس : القیم رحمھ هللا الحدیث حیث قال

لعطاس والكذب یعمل عملھ ولو عطس مئة ألف رجل یشھد بوضعھ، ألنا نشاھد ا
  .43عند حدیث رسول هللا 

كل األحادیث  :سماجة الحدیث وركاكة لفظھ واشتمالھ على مجازفات -7
یستحیل أن تحمل ألفاظاً ركیكة في معناھا أو مخالفة  الواردة عن رسول هللا 

الى عن ذلك، لقواعد اللغة العربیة، فھي مصدر الوحي الرباني، سبحانھ وتع
  :ومثالھا
، وكأن ھذا »من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعین نبیاً «: حدیث

الوّضاع الذي اختلق ھذا الحدیث لم یعلم أن غیر النبي لو صلى عمر نوح علیھ 
  .44السالم لم یعط ثواب نبي واحد

ق علیكم بالعدس فإنھ مبارك یرق«: ، وحدیث45»الباذنجان لما أكل لھ«: وحدیث
 .46»القلب ویكثر الدمعة قدس فیھ سبعون نبیا

إضافة إلى المقاییس السالفة الذكر فقد  :47علوم أخرى تتعلق بالمتن: ثانیا
جعل المحدثون علوما أخرى تتعلق بالمتن وعلومھ یمیزون بھا األحادیث الواردة 

 .48عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
  :علوم المتن المتعلقة بقائلھا - 1
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الحدیث  - د. الحدیث الموقوف - ج.  الحدیث المرفوع - ب.   الحدیث القدسي -أ
 .المقطوع

  : علوم شارحة للمتن - 2
  - د .أسباب ورود الحدیث - ج. ناسخ الحدیث ومنسوخھ -ب. غریب الحدیث -أ

 .محكم الحدیث - ـھ.  مختلف الحدیث ومشكلھ
  : مقابلة المتن المروي بالروایات األخرى - 3
  .تفرد فھناك الغریب والفردمن حیث ال -أ

المتواتر والمشھور، العزیز، : من حیث تعدد رواة الحدیث مع اتفاقھم، ھناك - ب
 .المستفیض، التابع والشاھد

الشاذ، المحفوظ، المعروف، المنكر، : من حیث اختالف روایات الحدیث فھناك -ج
 . زیادات الثقات، المضطرب، المقلوب، المدرج، المصّحف، المعلل

ناك أحادیث وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم تمر على أي وھ
مقیاس من ھذه المقاییس التي وضعھا العلماء لنقد المتن، وھذا لعدم ورود ما ذكر 
سابقا فیھا، فال تسقط علیھا أحكام مخالفة القرآن، وال أحكام مخالفة السنة أو الحس، 

هللا لھذه األحادیث بدراستھم أو العقل، إال أن ھؤالء الجھابذة تصدوا بفضل 
ألسانیدھا، فدراسة السند ودراسة المتن علمان متكامالن ال ینفصل أحدھما عن 
اآلخر، فكلما صح إسناد معین بمتن منكر إال ونبَّھ العلماء على ذلك، وما ورد منھم 
من أحادیث صححوھا ّإجماالً، أو قالوا فیھا بأن الحدیث صحیح اإلسناد إال ویرون 

لك صحة الحدیث، أو أن المتن صحیح بإسناد آخر وال یصح بھذا السند، فلو في ذ
كان المتن منكراً لنبّھوا على ذلك، وھذا كلھ داخل في نقد الحدیث إجماال، سنداً 

 .ومتناً 
  :قواعد ومقاییس العقالنیین في نقدھم لألحادیث: المطلب الثالث

لھا تصب في واد استعمل العقالنیون مناھج عدیدة لتمحیص األخبار ك
وا، إال أن العقل الذي یدعون إلیھ ال یمت بصلة  واحد وھو میزان العقل، وبذلك ُسمُّ
إلى ما ارتضاه أھل العلم وأجمع علیھ العقالء وإال فإن العقل الصریح الداعي إلى 
الحق ال یختلف أبدا عن النقل الصحیح من الوحي من كتاب وسنة، قال شیخ 

  ):65- 64/ 3(في مجموعة الرسائل والمسائل  اإلسالم ابن تیمیة كما
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كل ما یدل علیھ الكتاب والسنة فإنھ موافق لصریح المعقول، والعقل "

الصریح ال یخالف النقل الصحیح، ولكن كثیراً من الناس یغلطون إما في ھذا وإما 

  .49"في ھذا
ھناك أصول اتفقت علیھا المدرسة العقلیة المعاصرة والمدرسة العقلیة 
القدیمة طبّقوھا على جمیع ما ورد من أخبار وھي فدحضوا بذلك الكثیر من 

  :األخبار الصحیحة، وما كان لھم من نصیب إال االستدالل باألخبار الواھیة
إكبار العقل وتقدیمھ على النص وإخضاع الثاني لألول وجعل العقل مصدرا  - 

  .للتلقي مقدما في االستدالل مقدما على الكتاب والسنة
استباحة الخوض في سائر أمور الغیب التي ال یعلمھا إال هللا ولیس للعقل  - 

  . قدرة على تصورھا فضال عن الحكم علیھا
االستھانة بأحكام هللا وشرعھ والجرأة على الفتوى والقول على هللا بغیر علم  - 

  . في الحالل والحرام
  . ا والعقیدة بخاصةالجرأة على إثارة الشبھات واآلراء الشاذة في الدین عموم - 
  . الدعوة إلى تفسیر القرآن والسنة باألھواء وتأویلھا تأویال عقالنیا جدیدا - 
التجدید والتغییر في أصول العقیدة وأصول التشریع الثابتة ومناھج التلقي  - 

  .50واالستدالل
ردھا اإلصالحیون، كما ردھا سلفھم من أھل : أحادیث اآلحاد  - 

  .51ألنھا تفید ظناً، وال مجال للظن في أمور العقائد االعتزال، وطعنوا فیھا،
رد كثیر من األحادیث الصحیحة الثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم،  - 

ردھا اإلصالحیون بعقولھم وطعنوا فیھا بحجة أنھا أحادي آحاد، مفادھا الظن، فال 
عیسى علیھ ، ونزول تبنى على مثلھا العقائد الثابتة، ومنھا أحادیث سحر النبي 

  .السالم
التشكیك في صحة الحدیث النبوي الشریف، وبخاصة ما في  - 

فقد جاء من أنكر كثیراً مما في الصحیحین من أتباع ھذه المدرسة، : الصحیحین
  .كأحمد أمین ومحمود أبي ریة

زعم ھؤالء جریاً وراء ترھات : التشكیك في تدوین الحدیث النبوي - 
، مما یدعو على التالعب المستشرقین أن الحدیث لم یكتب في عھد الرسول 
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ولذا طرأ على السنة من التبدیل والزیادة، كما طرأ على أھل . والفساد، ما قد حصل
  .الكتاب، لعدم كتابتھا في عھده

ال یلتزم اإلصالحیون إال بالسنة : ة وغیر عملیةتقسیم السنة إلى عملی - 
  .العملیة دون القولیة

قد شكك بعض اإلصالحیین : القدح في عدالة الصحابة رضي هللا عنھم - 
أي العلماء  –إنھم : "قال محمود أبو ریة. وتالمذتھم بعدالة الصحابة، رواة الحدیث

راو مھما كان قدره، وإنھم  قد جعلوا جرح الرواة وتعدیلھم واجباً تطبیقھ على كل –
قد وقفوا دون عتبة الصحابة، فلم یتجاوزوھا، إذ اعتبروھم جمیعاً عدوالً ال یجوز 

، ومن "إن بساطھم قد طوي"علیھم نقد، وال یتجھ إلیھم تجریح ومن قولھم في ذلك 
العجب أنھم یقفون ھذا الموقف، على حین أن الصحابة أنفسھم قد انتقد بعضھم 

  .52بعضاً 
  

  :قواعد ومقاییس الحداثیین في نقدھم لألحادیث: مطلب الرابعال
كما سبق وذكرنا أن الفكر الحداثي لم ینبِن على قواعد وأسس علمیة 
ممنھجة فھم ینقسمون فیما بینھم تجاه السنة إلى ثالث فئات؛ أوالھا فئة ناكرة للسنة 

لھا، فیجعلون بالكلیة، ال یعترفون بوجود األحادیث وال العلوم التي وضعت ألج
القرآن ھو الدستور الوحید للتشریع، ویسمون بدعاة التجدید المطلق، وأخرى ثانیة 

، إال أنھا لم تصل إلینا كما تؤمن بوجود السنة وأنھا صادرة عن رسول هللا 
، وأن الرواة من بعده أدخلوا فیھا ما لیس منھا، فھم بذلك یطعنون وردت عنھ 

الذي اعتمده المحدثون في تمحیصھم لألحادیث، وطائفة في مناھج النقد الحدیثي 
من ھذه الفئة كان ھمھم الطعن في مناھج المتأخرین والمعاصرین في نقدھم 
للحدیث وعلومھ، وفئة ثالثة یعمدون إلى شرح األحادیث على بعض األفكار 
الداعیة إلى التحرر من التبعیة القدیمة للنص، بدلیل أن زمنھم مختلف على ھذا 

لزمان ومع التطور الذي عرفھ اإلنسان في الوقت المعاصر، فالبد من تسییر ا
ادیث على وزان العصر، مع تحكیم العقل في كل ما ھو صالح وغیر صالح، األح

یؤكد الحداثیون من خالل مناھجھم في نقد الحدیث على التعامل مع النص بصفتھ 
ن شعر أو نثر؛ فھذا من نصاً لغویا صرفاً، أي یطبق علیھ قواعد كل نص أدبي م

شأنھ إقصاء أي تقدیس للنص ودراستھ مجرداً من كل غایة تبجیلیة، فھذا ھو 
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وھؤالء ھم . 53الشرط الذي البد منھ لكي نتبع المسارات العمیقة للوعي اإلسالمي
دعاة االنعكاف على القدیم، وكان لھم بعض المناھج الوھمیة على خالف 

  :د الحدیث أذكر على سبیل االختصارالعقالنیین، ومن مناھجھم في نق
  :القراءة البنیویة لنقد السنة والنص عموما: الفرع األول

تعامل الحداثیون مع القرآن والسنة بمثابة بنیة واحدة فتجد كثیراً منھم عّد 
القرآن والسنة بمثابة بنیة واحدة تختلف من حیث قوة الطرح ووضوح الفكرة، 

  :الجزئیات، وتثبت ھذه المرحلة بثالث خطواتوتتفاوت في درجة االنغماس في 
وھي االنطالق في دراسة النصوص كما : األولى، قوامھا المعالجة البنیویة

 .وردت
ربط فكر صاحب النص المنظم في مجالھ : الثانیة، ھي التحلیل التاریخي

 .التاریخي
أداھا وھي الكشف عن الوظیفة االجتماعیة التي : الثالثة، الطرح اإلیدیولوجي

 . 54الفكر
  :إعادة نقد السنة بالمنھج التاریخي: الفرع الثاني

عدم إمكان : وھو منھج ما بعد البنیویة، ذھب الحداثیون إلى القول بـ
العودة إلى النموذج النبوي؛ ألننا أصبحنا نرى بوضوح تاریخیتھ واندماجھ في 

تقبل بموجب فتقرأ النصوص و. األنماط العابرة إلنتاج المعنى داخل التاریخ
  .55التاریخ الذي وردت فیھ، أي بتحكیم التاریخ وواقعھ في النص

یجب أن نفھم أقوال الرسول الخاصة بوجوب اتباع سنتھ : "قال أبو زید
بأن المقصود بھا أقوالھ وأفعالھ الشارحة والمبینة لما ورد مجمالً من تعالیم القرآن، 

ج في سیاق الوجود اإلجتماعي وما سوى ذلك من األقوال واألفعال یجب أن یندر
للشخص التاریخي، بمعنى أنھا أقوال وأفعال غیر ملزمة للمسلم في العصور 

  .56"التالیة
  :التأویل والھرمینیوطیقا للسنة والنص عموما: الفرع الثالث

أخذ الحداثیون مبدأ التأویل وأجروا علیھ عملیاتھم، ثم أعادوا تركیبھ من 
جدیدة أخذت من التأویل اإلسالمي اسمھ وغیرت جدید لیخرج من جدید بمناھج 

المضمون كلیة، لینتقل من محاولة الفھم وإزالة اللبس إلى منھج إلقصاء النص 
، وما أفرزتھ من أدوات نقدیة استقاھا )الھرمینیوطیقا(ونفیھ فیما بات یعرف ب 
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، الحداثي العربي من مصدره الغربي دون إعمال فكر أو مساھمة في تكوین المنھج
، وقد قرأ 57وأخذ القیام بدوره بتطبیق ھذه المناھج على ذاتھ وعلى تراثھ الخاص

ممارسة للسیاسة : بعض الحداثیین التأویل اإلسالمي بأنھ عملیة سیاسیة، أو قُل
بواسطة الدین، لغتھ وأحكامھ، فإن التأویل للنصوص الدینیة، كان ھو الوسیلة 

  .58یا وإیدیولوجیااالجتماعیة التي تمارس بھا السیاسة فكر

بعد عرضنا لمناھج نقد الحدیث بین المحدثین والحداثیین یتبّن أن ھناك 
فرق كبیر بین المنھجین،شتان بین الحقیقة والخیال، فئة تقودھا رعایة ربانیة، 

  .وأخرى یقودھا الھوى والنكران

 .السنة ونقد المحدثین في میزان العقالنیین والحداثیین: المطلب الخامس
ول من خالل ھذا المطلب أقوال بعض العقالنیین والحداثیین وآرائھم نتنا

تجاه مناھج النقد الحدیثي التي استعملھا المحدثون وآراؤھم في السنة إجماالً ثم أقوم 
  .بتحلیل مبسط ونقد مختصر، وھذا ألن المقام ال یسمح لإلطناب

  :أقوالھم في السنة ومناھج المحدثین في النقد: الفرع األول
  :إلیك بعض أقوالھم في ذلك

  :بعض أعالم المدرسة العقلیة المعاصرة: أوال
تعرض إلى ما یرویھ كعب ووھب عن كتب بني  :محمد رشید رضا -1

إسرائیل وبیّن أن شیوخ الحدیث لم یكونوا یعرفون ما یصح وما ال یصح لعدم 
ذب فیما اطالعھم على تلك الكتب وعدم ظھور دلیل على كذب الرواة المتقنین للك

یعزونھ إلیھا، وفّصل في المسألة كثیراً، وكانت خالصة رأیھ في ھذه القضیة ھو 
فالعمدة في الدین ھو القرآن وسنن الرسول المتواترة : "ما قالھ في مجلة المنار

وھي السنن العملیة كصفة الصالة والمناسك مثال وبعض األحادیث القولیة التي 
ذا من أحادیث اآلحاد التي ھي غیر قطعیة أخذ بھا جمھور السلف، وما عدا ھ

الروایة أو غیر قطعیة الداللة فھي محل اجتھاد وإننا نرى بعض األئمة المجتھدین 
قد تركوا األخذ بكثیر من األحادیث الصحیحة الصریحة حتى ما رواه الشیخان 
منھا وال یزال یتبعھم المالیین من الناس في تركھا وال یعّدھم سائر المسلمین 

الین عن دینھم وقد أورد المحقق ابن القیم أكثر من مائة شاھد من ھذه األحادیث ض
  .59"الصحیحة التي خالفھا الحنفیة وغیرھم وھم أكثر مسلمي ھذا العصر
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: وقال بعد أن ذكر األحادیث التي انتقدت على البخاري :أحمد أمین -2
إن بعض الرجال الذي روى لھم غیر ثقات، وقد ضعف الحفاظ من رجال "

البخاري نحو الثمانین، وفي الواقع ھذه مشكلة المشاكل، فالوقوف على أسرار 
الرجال محال، ثم إن أحكام الناس على الرجال تختلف، والبواعث النفسیة في ذلك 

 حصر لھا، ثم إن المحدثین أنفسھم یختلفون في قواعد التجریح والتعدیل، فبعض ال
المحدثین ال یروون عن صاحب البدعة مطلقاً، وآخرون یقبلونھا إن لم یكن داعٍ 

 60".لھا
 :بعض أعالم المدرسة الحداثیة: ثانیا

ال یعتمد على صدق الخبر سنداً أو : "قال في كتاب لھ :حسن حنفي -1
متناً، وكالھما ال یثبتان إالَّ بالحس والعقل طبقاً لشروط التواتر، فالخبر وحده لیس 
حجةً وال یثبت شیئاً على عكس ما ھو سائد في الحركة السلفیة المعاصرة على 

ُسول"، و"قال هللا: "اعتمادھا المطلق على ھادھا بالحجج النقلیة واستش" قال الرَّ
وحدھا دون إعمال الحس والعقل، وكأن الخبر حجة، وكأن النقل برھان، وأسقطت 

 .61"العقل والواقع من الحساب في حین أنَّ العقل أساس النقل
توسع بھ األمر إلى نقد علوم الحدیث الكاشفة عن صحة  :محمد أركون -2

دثین، وكأنھ وصيٌّ على ذلك، األحادیث وضعفھا، وھو منھج نقد الحدیث عند المح
وشّكك في قدرات تلك العلوم على العمل بمقتضاھا، واقترح إعادة النظر فیھا 

إن أئمة الحدیث : "والعمل على أساس تعدیلھا، على أساس الواقع المعاصر، فقال
ولم یكن ھناك تناول كلي ... شعوراً منھم بالوضع، قد وضعوا علماً لنقد الحدیث

، ویفترض مقابلة منھجیة لجمیع اإلسنادات، وجمیع النصوص لمدونات الحدیث
ویقصد الصحیحین عن السنة وكافي الكلیني عن - المرویة في المدونات الثالث 

إلعادة النظر في مسألة  - الشیعة والجامع الصحیح للربیع بن حبیب عن الخوارج
 .62"وبالنقد التاریخي) الحاسوب(الصحة بوسائل البحث الحدیثة 

یقولون صحیح مسلم وصحیح البخاري، ویقولون " :د شحرورمحم -3
ھذه إحدى أكبر المغالطات التي : ونقول نحن. أنھما أصح الكتب بعد كتاب هللا

مازالت المؤسسات الدینیة تُْكره الناس على التسلیم بھا، تحت طائلة التكفیر والنفي، 
اضع أھل المؤسسة فالصحة في كتاب هللا حقیقیة، أما صحة األحادیث فمجازیة تو

 .63"الدینیة على تسمیتھا، فالصحة نسبیة إن ثبتت عند أحدھم نفاھا اآلخر
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 تحلیل األقوال ونقدھا: الفرع الثاني
من خالل تحلیل كالمھ یتبین أنھ طعن في نقاد  :محمد رشید رضا -1

الحدیث، وادعى بأنھ تمر علیھم روایات الذین یأخذون عن كعب ووھب، ألنھم ال 
الكتب المقدسة لیقارنوا بینھا وبین األحادیث المرویة، وأن الرواة المتقنین یعرفون 

للكذب عندھم لم یظھر أمرھم للنقاد، وأن الحجة عنده ھي القرآن وما تواتر من 
السنة القولیة التي قبلھا سلف األمة، وما عداھا فھو محل اجتھاد، وقد رفض بعض 

ذلك مالیین الناس ولم یصفھم أحد بأنھم  األئمة أحادیث ولم یعملوا بھا وتبعھم في
  .ضالون

أن النقاد كانوا یمیزون بین األحادیث المرفوعة : أوال :الرد على كالمھ
، والموقوفة على كعب ووھب والدلیل على ذلك نقد اإلمام إلى رسول هللا 

البخاري في التاریخ الكبیر، وعلي بن المدیني وابن تیمیة في مجموع الفتاوى 
، فقاال أنھ عن كعب 64الحدیث..." خلق هللا التربة: "الذي أخرجھ مسلم للحدیث

اشترط العلماء في الراوي الذي یروي : ثانیاً . األحبار وقد أخذه من اإلسرائیلیات
أما معرفة : ثالثاً . اإلسرائیلیات شروطاً زائدة عن الراوي الذي ال یعرف عنھ ذلك

أو أنھ یروي  - البحث في عدالتھ الدینیة،  - : الكذابین فإن أمر الكذاب یظھر وذلك بـ
وأحادیث اآلحاد عند العلماء : رابعاً . 65ما یخالف الواقع الحدیثي أو الواقع العملي

، 66تفید غلبة الظن الذي یعتمد علیھ في األحكام الشرعیة بإجماع أھل العلم
واحتجاجھ بأن بعض األئمة لم یأخذ بما صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

دود؛ وھذا ألن األئمة الكبار إذا ثبت عندھم الحدیث لم یجرؤوا أن یخالفوه مر
، وإنما لم یعملوا باألحادیث )إذا صح الحدیث فھو مذھبي: (وحسبك قول الشافعي

 .ألنھا لم تثبت صحتھا عندھم
اّدعى بأن األئمة أخرجوا لغیر الثقات، وأن الوقوف على  :أحمد أمین -2

 .أن النقاد اختلفوا في الجرح والتعدیل للرواة أسرار الرجال محال،كما
إخراجھم لغیر الثقات، إنما كان ذلك انتقاًء، أو في : أوالً : الرد على كالمھ

المتابعات أو الشواھد، أو بجزء من األحادیث التي ثبتت من طرق أخرى، أو 
 في الوقوف على أسرار الرجال،: ثانیاً . ألغراض فنیة حدیثیھ كالعلو والتسلسل

نحن مطالبون بغلبة الظن ولیس بالیقین فالیقین ال یعلمھ إال هللا، ثم إن ما یرویھ ال 
وأما : ثالثاً . یخالف القرآن وال الثابت من السنة وال المقاصد الشرعیة العامة
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اختالف النقاد في الجرح والتعدیل فلم یجمع أھل الحدیث على توثیق رجل 
عن حسب توفر المعلومات عند كل ناقد ضعیف، أو العكس، وإنما الخالف ناتج 

من قلتھا، وتقارب الزمان وبعده، وبلوغھ المرویات من عدمھا، أو تشدد الناقد 
وتساھلھ، وحال تعدیلھ وتجریحھ سواء كان في إجابة عن سؤال أو كالم مطلق، أو 

 .مقارناً إیاه بغیره
دعى حنفي إلى تحكیم العقل، أو عرض النقل على : حسن حنفي -3

عقل، وھذه إحدى األسس الكبرى للحداثة، كما اشترط أن ینتھي المنقول ال
 .بالملموس أو المحسوس

ھذه نظریة مادیة بحتة، ثم إن العقل الذي یدعوا إلیھ البد : الرد على كالمھ
أن توضع لھ شروط یتفق علیھا العقالء، أو تُراه یظن أن نقاد المحدثین ال یملكون 

والمروي وقد رّد النقاد أحادیث خالفت العقل الصریح عقوال یمحصون بھا الراوي 
 .كما سبق وذكرت في منھج نقد المتن عند المحدثین

دعا إلى تجدید علوم النقد عند المسلمین باستعمال : محمد أركون -4
 .الحواسیب لسھولة مقابلة النصوص من خاللھا واستعمال النقد التاریخي لألحادیث

تلف الموروث السنّي على غیره بوجود أسانید، یخ: أوالً  :الرد على كالمھ
: ثانیاً  وعلیھ فال یمكن مقارنة مرویات موثقة بأسانیدھا الكاملة بأخرى غیر موثقة،

إن من أسس النقد عند المحدثین المقابلة وجمع الروایات في مكان واحد وحتى 
حد یتسنى معرفة الموافق من المخالف، وكذلك جمع المرویات في الموضوع الوا

وأما النقد التاریخي : ثالثاً . حتى یظھر الداخل في السیاق العام عن الخارج عنھ
فیقَصد بھ أنسنة النصوص المقدسة وقراءتھا في الظروف التاریخیة التي نتجت 
فیھا، وھذا معیار یختلف عن عقیدة المسلمین ألن المسلمین یقولون بوحییة القرآن 

 .اقتراحھ على المسلمینوالسنة الصحیحة، وعلیھ فال یتوارد 
الطعن في صحة الصحیحین، وأن ھناك اختالف في : محمد شحرور -5

 .التصحیح والتضعیف
ھذا من الناحیة الواقعیة خطأ، فقد اتفق المحدثون على : الرد على كالمھ

تصحیح كم ھائل من األحادیث، وعلى تضعیف كم آخر، واختلفوا في جزء بین 
م فعملوا على ترجیح أحد الطرفین حسب قوة مصحح ومضعف، ثم جاء من بعدھ

  .الدلیل وضعفھ، وھذا عدم إنصاف منھ فقد أعطى الجزئیات صبغة العمومیات
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  : خاتمة

في خاتمة ھذا العمل، وبعد معرفة مسائل المحدثین وقواعدھم في الكشف 
عن صحة الحدیث، وكذا مناھج العقالنیین والحداثیین في ذلك، وبعد سیاق أقوالھم 

  :ومناھج نقد المحدثین نخلص لما یلي) السنة(تجاه النص التاریخي 
یعتبر النقد عند المحدثین عمدة العلوم في تقصي األخبار وثبوتھا، فال مجال  - 1

لمن یرى مثل ھذه المقاییس أن یدخلھ ریب في كل ما تم تمحیصھ من 
  .األحادیث

داد للمدرسة القدیمة تعتبر المدرسة العقالنیة الحدیثة ولیدة االستشراقیین امت - 2
، فال ھمَّ لھم إال طمس ما ورد من نقول عن رسول هللا صلى هللا )االعتزال(

علیھ وسلم، وذلك بالطعن في مناھج المحدثین واستشھادھم باألخبار الواھیة، 
 .ونزع خبر اآلحاد من میزان النقد إجماال

عن رسول هللا  یھدف علماء المدرسة العقلیة إلى التخلص من األخبار المنقولة - 3
 .بشتى أنواعھا وھمأعلم الناس بأن غالب السنة ھي أخبار آحاد

یعتبر الفكر الحداثي في العالم العربي مدرسة قائمة بذاتھا واتجاھا معاصرا یظم  - 4
عدداً كبیراً من المفكرین الحداثیین العرب، إال أن مناھجھم في نقد الحدیث ال 

  .ة خفیةتعبر إال عن طمسھم للنص التاریخي بصیغ
یعتمد مشروع الحداثیین على تطبیق األدوات والمفاھیم النقدیة الغربیة  - 5

المعاصرة على الدین والتراث اإلسالمي، إال أن ھذه المناھج أدت بھم إلى 
 .تحریف النص عن مقصده المراد من الشارع

یھدف مشروع الحداثیین إلى نفي ثبوت النص الدیني التاریخي، بحجة أن  - 6
والمكان الذْین ورد فیھما قد تغیّرا بالكلیة، وإال فإعادة صیاغة التراث الزمان 

اإلسالمي بصورة تسمح باندماج المسلم المعاصر في فضاءات الحداثة الغربیة، 
وھذا بطعنھم في مناھج المحدثین، وأن الكثیر من األخبار الدینیة قد وصلتنا 

 .على وجھ محّرف
  :وفي األخیر نوصي بما یلي

ملتقى على مستوى الجامعات الوطنیة یحمل مثل ھذه األفكار، حتى ال إقامة  -
  .یبث فكرھا في أبناء المسلمین
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التكثیف من توعیة طلبة العلوم اإلسالمیة في التصدي لمثل ھذه الموجات  -
 .الطاعنة في السنة النبویة

كتابة المؤلفات والمقاالت التي تدحض ھذه األفكار، خاصة وأنھا نالت من  -
 . بعض أبناء األمة اإلسالمیةأفكار 

إبراز فكر العقالنیین والحداثیین للفئة المثقفة من أصحاب العلوم األخرى، وھذا  -
الصطدامنا بالبعض منھم، وبمناقشاتھم الرامیة إلى أفكار ھؤالء، دون علمھم 
بأن ھؤالء ال یریدون من خالل محاضراتھم في المواقع والفضائیات إال الطعن 

ي، وتحریف الرسالة النبویة عن الطریق التي أراده هللا لھا، في مصادر الوح
وھذا من خالل إقامة دروس في المساجد والجمعیات والمدارس، یتم من خاللھا 

 .إبراز ھذا اإلشكال
  .وصلِّ اللھم على سیدنا محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

  :قائمة المصادر والمراجع

  .دار الشروق، بیروت، لبنانأدب الحدیث النبوي، بكري شیخ أمین،  ·

، الدار التونسیة، 1991، 02اإلسالم والحداثة، عبد المجید شرفي، الطبعة  ·
  .تونس

أشھر وجوه نقد المتن عند شیخ اإلسالم ابن تینیة، بدر الدین بن محمد بن  ·
  .ھـ1426، 33محسن العماش، مجلة جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عدد 

، 06أو دفاع عن الحدیث، محمود أبو ریة ط أضواء على السنة المحمدیة  ·
  .الس ن، دار المعارف، مصر

م، 1979ھـ، 1399، 01أحمد نوار سیف، ط : التاریخ، البن معین، تحقیق ·
 .جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة

أبو : تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، جالل الدین السیوطي، ت ·
  .ھـ، بیروت، لبنان1415، 02مصر، ط ھـ، 1414، 01قتیبة الفریابي، ط 

دار . م1988، 01التُّراث والتجدید من العقیدة إلى الثورة، حسن حنفي، ط  ·
  .التنویر، بیروت، لبنان

م، مركز دراسات 1991، 01التراث والحداثة، محمد عابد الجابري، ط  ·
  .الوحدة العربیة، بیروت، لبنان

م، 1983ھـ، 1403، 01ط جماعة من العلماء، : التعریفات للجرجاني، ت ·
  .دار الكتب العلمیة، بیروت
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ھـ، الجمعیة 1341، 03تفسیر القرآن الكریم، جزء عم، محمد عبده، ط  ·
 .الخیریة اإلسالمیة، مطبعة مصر

مصطفى األعظمي، غ مفھرس، : تقدمة كتاب التمییز لإلمام مسلم، ت ·
  .م، وزارة المعارف السعودیة1982ھـ، 1402

ھـ، 1410. 033ماني، عدنان علي رضا النحوي، ط الحداثة من منظور إی ·
  .م، دار النحوي للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة1989

رسالة : الحارث فخري عیسى، أصلھا. الحداثة وموقفھا من السنة النبویة، د ·
شرف محمود القضاة، في الحدیث الشریف . د.أ: دكتوراه أشرف علیھا

  .وعلومھ، جامعة األردن

، 01یف وحكم االحتجاج بھ، عبد الكریم الخضیر، ط الحدیث الضع ·
  .ھـ، مكتبة دار المنھاج، الریاض، المملكة العربیة السعودیة1425

ھـ، 1409، 01سلمان العودة في حوار ھادئ مع الشیخ محمد الغزالي، ط  ·
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 

  .یة السعودیةالریاض، المملكة العرب

، الھیئة المصریة العامة 1998ضحى اإلسالم، أحمد أمین، مكتبة األسرة  ·
 .للكتاب، مصر

. 134-130، ص 02لسان العرب، البن منظور، مرجع سابق، ج : قوامیس ·
كتاب العین، الخلیل بن احمد الفراھیدي، مادة حدث، د مھدي المخزومي، د 

  .بیروت، لبنانإبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل، 

، 03محمد مصطفى األعظمي، ط . د: كتاب التمییز، مسلم بن الحجاج، ت ·
  .ھـ، مكتبة الكوثر، المربع، السعودیة1410

صحیح البخاري، صحیح مسلم، سنن الترمذي، مسند اإلمام :كنب السنة ·
  .أحمد، سنن أبي داود

  .المجروحین، البن حبان ·

  .، القاھرة، مصر1926، 27مجلة المنار، محمد رشید رضا، العدد  ·

محمد رشید : مجموعة الرسائل والمسائل، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، ت ·
  .رضا، لجنة التراث العربي

، 02أكرم ضیاء العمري، ط : المعرفة والتاریخ، ألبي یوسف الفسوي، ت ·
 .، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان1981ھـ، 1401
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م، 1986ھـ، 1407، 01بكي، ط معید النعم ومبید النقم، تاج الدین الس ·
  .مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان

عبد الكریم أحمد . الحداثة األدبیة في میزان النقد اإلسالمیة، د: مقال بعنوان ·
  .المحمود

. د.منھج النقد عند المحدثین مقارناً بالمیتودولوجیا الغربیة، أ: مقال بعنوان ·
بالمدینة المنورة، السعودیة، مجلة  أكرم العمري، أستاذ بالجامعة اإلسالمیة

  .جامعة قطر. 1988ھـ، 1408مركز بحوث السنة والسیرة، العدد الثالث، 

مقال للدكتور یوسف بن عبد العزیز أبا الخیل نشرتھ جریدة الریاض في  ·
، المملكة العربیة )ھـ 1435من شھر صفر عام  25(عددھا الصادر في 

  .السعودیة

سلمان الحسیني : بد الحق بن سعد الدھلوي، تمقدمة في أصول الحدیث، ع ·
 –بیروت  -م، دار البشائر اإلسالمیة 1986ھـ، 1406، 02الندوي، ط 

 .لبنان

یحي بن عبد : المنار المنیف في الصحیح والضعیف، البن القیم الجوزیة، ت ·
الس ن، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، المملكة العربیة . هللا الثمالي، الط

  .ةالسعودی

منھج المحدثین في نقد متون األحادیث النبویة، للدكتورة موزة أحمد محمد  ·
  .الكور، مدرس الحدیث وعلومھ بكلیة الشریعة، جامعة قطر

ھـ، 1399، 02منھج النقد في علوم الحدیث، نور الدین عتر، الطبعة  ·
  .م، دار الفكر، دمشق1989

  .الموضوعات، البن الجوزي، المجروحین، البن حبان ·

موقف المدرسة العقلیة من الحدیث النبوي، شفیق بن عبد بن عبد هللا شقیر،  ·
  .م، المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، عّمان1998ھـ، 1419، 01ط 

 .المیسر في علم الرجال، سید عبد الماجد الغوري، طبعة دار الشاكر، مالیزیا ·

، 1996، 01نافذة على اإلسالم، محمد أركون، ترجمة صیاح الجھیم، ط  ·
  .دار عطیة للنشر، بیروت، لبنان

نحو أصول جدیدة للفقھ اإلسالمي، محمد شحرور، دراسات إسالمیة  ·
  .دمشق، سوریا. ، دار األھالي للنشر04معاضرة، العدد 

، المركز الثقافي 1995، 01النص السلطة الحقیقة، نصر أبو زید، ط  ·
  .العربي، بیروت، لبنان
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یدة عائشة رضي هللا عنھا أنموذجاً، الس: نقد متن الحدیث عند الصحابة ·
بحوث ودراسات، أعمر فطان، أستاذ بقسم الدراسات العامة، كلیة المعارف 

  .والعلوم اإلنسانیة، الجامعة العلمیة اإلسالمیة بمالیزیا
   :الھوامش

                                                        
منھج محمد أركون في نقد الدین والتراث اإلسالمي، دراسة تحلیلیة نقدیة، عبد : مقال بعنوان - 1

هللا بم محمد المالكي، إشراف عبد هللا القرني، رسالة ماجستیر في العقیدة، جامعة أم القرى، 
 03ھـ، ص1431المملكة العربیة السعودیة، 

، ص 03ھـ، دار صادر، بیروت، لبنان، ج 1414، 03ور، د ت، ط لسان العرب، البن منظ -2
425. 

م، 1982ھـ، 1402مصطفى األعظمي، غ مفھرس، : تقدمة كتاب التمییز لإلمام مسلم، ت -3
 .08وزارة المعارف السعودیة، ص 

أشھر وجوه نقد المتن عند شیخ اإلسالم ابن تینیة، بدر الدین بن محمد بن محسن العماش،  - 4
  .75، ص 17ھـ، ج 1426، 33جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عدد  مجلة

السیدة عائشة رضي هللا عنھا أنموذجاً، بحوث ودراسات، : نقد متن الحدیث عند الصحابة - 5
أعمر فطان، أستاذ بقسم الدراسات العامة، كلیة المعارف والعلوم اإلنسانیة، الجامعة العلمیة 

  .05اإلسالمیة بمالیزیا، ص 
: نقال عن. 09أدب الحدیث النبوي، بكري محمد األمین، دار الشروق، بیروت، لبنان، ص  - 6

سعدیة موسى عمر في مقال بعنوان تغیرات الداللة ودورھا في المعنى، دراسة في الحدیث 
، كلیة اللغات، 2012، أوت 05النبوي الشریف، مجلة العلوم والبحوث اإلسالمیة، العدد 

  .جامعة السودان
  .133، ص 02لسان العرب، البن منظور، مرجع سابق، ج  - 7
، 02سلمان الحسیني الندوي، ط : مقدمة في أصول الحدیث، عبد الحق بن سعد الدھلوي، ت - 8

  .33، ص 01ج لبنان،  –بیروت  -دار البشائر اإلسالمیة م، 1986ھـ، 1406
ھـ، 1433الشاكر، مالیزیا، المیسر في علم الرجال، سید عبد الماجد الغوري، طبعة دار  - 9

  .47م، ص2012
م، مؤسسة الكتب 1986ھـ، 1407، 01معید النعم ومبید النقم، تاج الدین السبكي، ط  -  10

  .67، ص 01الثقافیة، بیروت، لبنان، ج 
أبو قتیبة الفریابي، ط : تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، جالل الدین السیوطي، ت - 11

  .37، ص 01ھـ، بیروت، لبنان، ج 1415، 02ھـ، مصر، ط 1414، 01
م، دار الكتب 1983ھـ، 1403، 01جماعة من العلماء، ط : التعریفات للجرجاني، ت - 12

 .152، ص 01العلمیة، ج 
ھـ، الرئاسة العامة 1409، 01سلمان العودة في حوار ھادئ مع الشیخ محمد الغزالي، ط  - 13

واإلرشاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،  إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة
  .09ص 
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  :الملخص
فانتصب  -روایة ودرایة-قام علم الجرح والتعدیل على أساس حفظ الدین   

  .والخطأأئمة الحدیث لنقد الرواة وتمییز مراتبھم من الصدق والكذب، والضبط 
ولما كان الكالم في الجرح والتعدیل لیس على نسق واحد في الجودة   

من حال لحال، والضعف، ومناھج أصحابھ تختلف في القبول والرد، ونفوسھم تتغیر 
وكان منھ الخبر ومنھ االجتھاد وغیر ذلك من العوارض التي تمنع أحكام الجرح 
والتعدیل عن القبول مطلقا، احتاج أن یُعتبر الجرح والتعدیل بشروط وضوابط لمنع 
الحیف فیھ على حملة الشریعة بغیر حق، فال یكاد یسلم أحد من قدح الناس فلو أخذ 

  . أحد إال وقد طعن فیھ -ِرَوایَة ودرایة-نقلة الشریعة  بكل قدح لما سلم لنا من
وكان من ھؤالء األئمة المشھود لھم بسابق علمھم وتقدم فضلھم محمد بن   

ھـ، صاحب التصانیف 318إبراھیم بن المنذر النیسابوري نزیل مكة المتوفى سنة 
 ..واالختالف، من فقھاء أھل الحدیث واإلجماعالبدیعة في التفسیر والفقھ والحدیث 

  .قدح فیھ مسلمة بن القاسم، وحكى فیھ جرح أبي جعفر العقیلي المكي
فحاولت في ھذا المقال أن أذكر بعض ضوابط الجرح، والموانع التي تعرض 
فتوجب التوقف عن قبولھ، وأحكام تعارض الجرح والتعدیل دراسة تطبیقیة على ما 

  . قیل في ابن المنذر
  :لمات المفتاحیةالك

نقد الرواة، ضوابط الجرح والتعدیل، القبول والرد، ابن المنذر، مسلمة بن القاسم، 
  .األوسط في السنن واإلجماع واالختالف. العقیلي، تعارض الجرح والتعدیل
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Abstract: 
 The science of criticism and praise (al-jarh wa al-ta’dil) is a 

field of science of Hadith, that was established to determine 

authenticity and preserve the prophet heritage from alteration or 

fabrication; where Hadith scholars formulated numerous methods of 

evaluation by which narrators could be classified and ranked based on 

certain criteria like: the truthfulness and correctness.  

Despite its usefulness, the methodologies of Hadith scholars differed 

from one another in matter of acceptance and rejection of narrators, to 

a degree they needed to re-establish rules and conditions aiming the 

standardization of this pivotal field of Hadith science, in a way 

objectivity and uniformity are laid down, otherwise all the narrators 

would have been theoretically rejected. 

Abu Bakr Muhammed ibn Ibrahim al-Mundhir al-Naysaburi (d.318 

A.H) resider of Makkah, was a prominent and well-renowned Hadith 

and Fiqh scholar, who reached the degree of independent mujtahid, a 

very high and notable rank reflecting his complete mastery of Islamic 

sciences. Authored many books in Tafsir, Fiqh and Hadith and many 

other Islamic arts, unfortunately, only a few of which have been found 

and printed. Criticized by other scholars like Meslama ibn al-Kassim 

and Abu ja’far al-Ukayli al-Makki. 
This article is written with the intention to cite some of the criteria 

used to generate judgments in the science of criticism and praise (al-
jarh wa al-ta’dil), and what might prevent the latter from being 

accepted or applied; furthermore, I have done a practical study in the 

disagreement on ibn al-Mundhir, doing my best to seek out objectivity 

in the course of my research. 

key words: 
Narrators criticism, criteria of criticism and praise, acceptance and 

rejection, ibn al-Mundhir, Meslama ibn al-Kassim, al-Ukayli, 

Disagreement between criticism and praise, al-Awsat fi al-Sunan wa-

l-Ijma’ wa-l-Ikhtilaf. 
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  :مقدمة
إن علم الجرح والتعدیل من أھم العلوم التي تقوم علیھا الشریعة، التي ترجع 

  .الدرایة: الروایة، والثاني: األول: في جملتھا إلى أصلین
فتتمثل في نقل الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، وفتاوى : الروایة /أوال

  .األئمة
فالقرآن نُقِل في الناس بطریق التواتر فأغنى العلم الضروري بثبوتھ عن البحث 

  . والنظر في صحتھ
وأما السنة النبویة وأقوال الصحابة وفتاوى األئمة، فخص هللا تعالى ھذه األمة 
بنقد اإلسناد لتمییز صحیح الروایة من ضعیفھا، وأساس نقد الروایات یقوم على علم 

  . ھو معرفة من یقبل خبره ومن یردالجرح والتعدیل و
، وأقوال وتتمثل في فقھ كتاب هللا تعالى وسنة رسولھ : الدرایة /ثانیا

  .الصحابة، وفتاوى األئمة فھي أساس أدلة الفقیھ التفصیلیة
فأما الكتاب والسنة فھما أصال التشریع، وأما اإلجماع فیقوم على ما انتھى إلیھ 
من أقوال الصحابة وفتاوى األئمة لمعرفة اتفاقھم واختالفھم، وأما القیاس فإلحاق فرع 

  . بأصل ثبت بالكتاب أو السنة أو اإلجماع
ترتب ومن ھذه األھمیة الكبرى لعلم الجرح والتعدیل تكمن خطورتُھ، وما ی

  علیھ من مضار لمن لم یلزم شروطھ وضوابطھ
  :خطورة القدح في حملة الشریعة روایة ودرایة

من قواعد الشریعة المجمع علیھا بالكتاب والسنة، حفظ أعراض المسلمین عن 
الجرح، لما یجر عنھ من إفالس في الدین، وفساد في الدنیا، ویزداد حدق ھذا الخطر 

روایة -كان ھذا القدح في حملة العلم، ونقلة الشریعة  أكثر، ویعظم فساده أكبر، إن
، فالقدح فیھم قدح في ورثة األنبیاء والمرسلین وأَعِظْم بھ ذنباً، والطعن فیھم -ودرایة

  ,سبیل لتشكیك الناس في دینھم، وسلب لثقة العامة في أئمتھم
والسعي في توثیق رجل واحد من أولئك : قال عبد الرحمن بن یحیى المعلمي

بغیر حق أو الطعن فیھ بغیر حق سعٌي في إفساد الدین بإدخال الباطل فیھ، أو إخراج 
الحق منھ، فإن كان ذاك الرجل واسع الروایة أو كثیر البیان ألحوال الرواة، أو جامعاً 

  .1"لألمرین كان األمر أشد جداً كما یعلم بالتدبر
  . 2"انة، فإنما یعطب نفسھكل من لم یتكلم في ھذا الشأن على الدی: "قال أبو زرعة

أكبر، -محققة-إذا كانت المصلحة -خروجا عن أصل التحریم-وإنما جاز الجرُح 
أعظم، والشریعة جاءت بتحقیق المصالح، ودفع  -محققة- والسكوت عنھ مفسدة
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المضار، فالغیبة ُحِرَمت لمقصد حفظ العرض، وجرُح الروایة شرعت لحفظ الدین، 
  .عن مقصد حفظ العرضفیتقدم مقصد حفظ الدین 

فتصدر العلماء لنقد الرواة وتمییز مراتبھم من الثقة والضعف، والصدق 
  .والكذب نصحا لدین هللا تعالى عن تطرق التدبیل لھ بالزیادة والنقص

ُل المفسدة من القدح في األعراض  وإنما تتحقق المصلحة بجرح الرواة، وتُتَحمَّ
  .موانع رده إذا توفرت فیھ شروط قبولھ وانتفت منھ

  :شروط قبول الجرح
  : وضع العلماء قواعد وشرطوا شروطا لقبول الجرح

  .بعضھا یعود إلى نفس الجارح، ما یجب أن یكون علیھ الجارح من العلم والدیانة
  . وبعضھا یعود إلى نفس الَجْرح، ما یكون جرحا یقدح في المجروح ویجب بیانھ

سببھ على المجروح وینتفي احتمالھ وبعضھا یعود إلى نفس المجروح، بأن یثبت 
  :وتتلخص في .وعذره، والحكم الذي یلیق بھ

 .أن یكون الجارح عدال في نفسھ، عالما بأسباب ما یجرح بھ الراوي -1
 . مجيء الجرح عنھ من طریق صحیح -2
 .أن یكون الجرح عن سبب، إذا كشف عنھ كان موجبا للجرح -3
 .ثبوت سبب الجرح عن المجروح في وقت الجرح -4
 یكون حكم الجارح في المجروح یتناسب، وسببَھ، ال شطط فیھأن  -5
 .سالمة الجرح من المعارضة التي تدفع جرحھ -6
 .انتفاء القرائن التي تُوجب التوقف عن قبول جرحھ -7

  :سبب اختالف الناس في الجرح والتعدیل
  .علم الجرح والتعدیل شأنھ شأن العلوم األخرى التي یقع االختالف فیھ بین الناس

وقد اختلف األئمة من أھل العلم في تضعیف الرجال كما اختلفوا : الترمذيقال 
  . 3في سوى ذلك من العلم

ومنشأ ھذا االختالف فیھ یعود إلى سببین أساسیین، وتحت كل سبب صور 
  .وأشكال كثیرة تتضح في كتب ھذا الشأن

  : علمي /األول
  . الخبر، واالجتھاد: یقوم علم الجرح والتعدیل على أصلین، وھما

فأئمة النقد یتفاوتون فیما یبلغھم من أحوال الرواة في دینھم  :فأما الخبر -
وروایاتھم، ولما كانوا لیسوا على حد سواء في معرفتھم بالرواة تباینت أحكامھم علیھم 

  .    بحسب مبلغ كل واحد من العلم بالراوي وروایتھ
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فأحكام أئمة النقد تقوم على كثیر من االجتھاد سواء في  :وأما االجتھاد -
تطبیقاتھم الجزئیة أم تنظیراتھم المنھجیة، ومن كان سبیل أحكامھ اجتھاد الرأي فال 

  . یعدم اختالفا
   .4"اختالف ھؤالء كاختالف الفقھاء، كل ذلك یقتضیھ االجتھاد: "قال المنذري

  أخالقي: الثاني
لما كان الجرح والتعدیل یصدر عن نفوس بشریة لیست معصومة، یجري   

وھوى النفس، وشھوة التغلب، ورغبة االنتقام، وإرغام المخالف، علیھا من الغضب، 
ونحوھا من عوارض النفوس التي ال یكاد ینجو منھا كثیر أحد ...والتنافس مع األقران

إال وأصابتھ لوثة من حیث شعر أو لم یشعر، فصدور جرح بعضھم عن عوارض 
  .دیلھشخصیة، یؤدي إلى خروجھ عن َسنَن من اِلتََزم االنصاف في تع

  : مع التعدیل -مبھما ومفسرا  -حكم تعارض الجرح 
فإن كان الجرح مفسرا  .فتعارض الجرح والتعدیل لھ حالتان مفسر، ومبھم  

والتعدیل مبھما، فیحكم للجرح إن كان سبُب الجرح قادحا، وأما إن كان كالھما ُمفَسرا 
  . رب فیقضى بھفینظر إلى من كان الخلل عن ُحكِمھ أبعَد وحجتھ إلى الصواب أق

أما إذا تعارض الجرح والتعدیَل؛ وكان كالھما مبھما فقد اختلف العلماء في 
  . ترجیح أَیِِّھما، وأحسن من رأیتھ حقق فیھا عبد الرحمن بن یحیى المعلمي

فالتحقیق أن الجرح المجمل یثبت بھ : "قال عبد الرحمن بن یحیى المعلمي
لتوقف فیمن قد عدل حتى یسفر البحث جرح من لم یعدل نصا وال حكما، ویوجب ا

   .5"عما یقتضي قبولھ أو رده
وإنما یحتاج إلى التثبت والتأمل فیمن جاء فیھ تعدیل وجرح، وال : "وقال أیضا

یسوغ ترجیح التعدیل مطلقاً بأن الجارح كان ساخطاً على المجروح، وال ترجیح 
بالسخط والصداقة على قوة الجرح مطلقاً بأن المعدل كان صدیقاً لھ، وإنما یستدل 

  .6"ال یكفي فیھ إثبات أنھ كان ساخطاً أو محباً ... احتمال الخطأ إذا كان محتمالً 
فالتحقیق أن كالً من التعدیل والجرح الذي لم بُین : قال عبد الرحمن المعلمي

سببھ یحتمل وقوع الخلل فیھ، والذي ینبغي أن یؤخذ بھ منھا ھو ما كان احتمال الخلل 
الوقائع والناظر في أبعد من احتمالھ في اآلخر وھذا یختلف ویتفاوت باختالف فیھ 

إذا وجدنا  زماننا ال یكاد یتبین لھ الفصل في ذلك إال باالستدالل بصنیع األئمة كما
البخاري ومسلما قد احتجا أو أحدھما براو سبق ممن قبلھما فیھ جرح غیر مفسر فأنھ 

  . 7قس على ذلكیظھر لنا رجحان التعدیل غالبا و
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واِة وردِّ : ولقائل ٍ أن یقولَ : "قال ابن الصالح إنما یَعتمُد الناُس في جرح الرُّ
. حدیثِھم، على الكتب التي َصنَّفھا أئمةُ الحدیث في الجرح، أو في الجرح والتعدیل

فالٌن ضعیف، : وقلما یتعرضون فیھا لبیاِن السبب، بل یقتصرون على مجرِد قولھم
ھذا حدیٌث ضعیف، وھذا حدیٌث غیُر ثابت، ونحو : شيء، ونحو ذلك، أووفالٌن لیس ب

فاشتراطُ بیاِن السبِب یُفضي إلى تعطیل ِ ذلك، وسدِّ باِب الجرح في األغلِب . ذلك
  :والجواب عنھ. 8"األكثر

إّن األئمة الذین انتصبوا للكالم في الرجال، جمعوا من الدیانة، والورع،  :أوال
یتھ، فالغالب منھم الجرح یكون بما قام عندھم من الدین والعلم والعلم، والتحري غا

  . بحصولھ
وما ُذكر عنھم من َشطِط بعِضھم على بعض في القول فذلك نزر قلیل في عامة 
أمرھم، فلیس من اإلنصاف، وال من العلم أْن یُسحب القلیل الشاذ على الكثیر الغالب، 

حھم وجب التََّوقُف عنھ إال ببینة، فإذا بانت بالقرائن عوارض تقدح في آحاد جر
  . واألَْخِذ بجرحھ في غیره

أما كالم ھؤالء األئمة المنتصبین لھذا الشأن، فینبغي أن یؤخذ : قال ابن كثیر
مسلماً من غیر ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتھم، واطالعھم واضطالعھم في ھذا 

  . 9"الشأن، واتصافھم باإلنصاف والدیانة والخبرة
نقد الحدیِث ورواتِھ من ألطِف العلوم، وأدقھا معنى، وال یضطلع بھ إال : ثانیا

من وفقھ هللا تعالى، وأدمن النظر في كالم نقاده، واتسع باعھ بكثرة ممارستھ، وأكبَّ 
  .على مذاكرتھ مع حسن الفھم، والمعرفة، والحفظ

ِعھ فلما كان سبیلھ وعرا ومسلكھ خطرا أحجم الناس عنھ، وتصدر لخوض معامِ 
  .نَْزٌر في األمة قلیل یتقنھ

فبقي ھذا العلم یَتداولھ أھل الصناعة، یفھمونھ باإلشارة عن التصریح، 
وباإلبھام عن التفسیر، وباالختصار عن التفصیل لمعرفتھم بمواقع كالم بعضھم 

  . بعضا
جرى بیني : سمعت أبي یقول: قال عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي

وما تمییز الحدیث ومعرفتھ فجعل یذكر أحادیث ویذكر عللھا، وبین أبي زرعة ی
یا أبا حاتم قل من یفھم : وكذلك كنت أذكر أحادیث خطأ وعللھا وخطأ الشیوخ، فقال لي

ھذا، ما أعز ھذا، إذا َرفعت ھذا من واحد واثنین فما أقل من تجد من یحسن ھذا، 
ألتقي معك ال أجد من وربما أشك في شيء أو یتخالجني شيء في حدیث فإلى أن 

  . 10وكذلك كان أمري: یشفیني منھ، قال أبي
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فال غرو حینئذ أن یخفي كالمھم كثیرا عمن قلت حلتھ بھذا العلم وال یكاد یبین 
فاسألوا أھل : سببھ، والواجب على من ھذا حالھ أن یسلم فیھ ألھلھ، ویلزم قولھ تعالى

  .]43/النحل[كر إن كنتم ال تعلمونالذ
وأما من كان عارفا بالحدیث، حسن الفھم لصنیع نقاده، فإنّھ یقف على كثیر من 

  . دالئل كالمھم وبراھین أحكامھم في جرحھم للحدیث ورواتھ، ما یدلھ على صحتھ
وكذلك مع توفر البرامج االلكترونیة الشاملة لكتب الحدیث والعلل : قلت

سیما من كتب العلل فیقف الباحث في جمع أحادیث الراوي ال والرجال، یستعین بھا
  . على كثیر من األسباب التي ألجلھا لحقھ الجرح في الروایة

أن منصب أئمة الجرح والتعدیل منصب القضاة من األمة یقضون على : ثالثا
  . الناس وال یُْستْفَصلون عن حكمھم
واة منصبھم منصب الحكام الذین تكلموا في الر:"...قال عبد الرحمن المعلمي

  .11"إن المنصوب لجرح الشھود یكتفي منھ بالجرح المجمل: وقد قال الفقھاء
الذین ھم في الحدیث بمنزلة  األئمةیفرق فیھ بین ... ھذا الباب: "قال ابن تیمیة

    .12"القضاة في الشھود
ى كثیر من أسباب الجرح التي اعتمدھا أئمة النقد ال یتیسر وقوف من أت: رابعا

أسباب یتعذر تحقیقھا ... بعدھم علیھا، فسبر مرویات الراوي، واالطالع على أصولھم
ین األخذ بأحكامھم، والتسلیم لھا دون اشتراط  -مع ما تقدم  -فلما كان األمر كذلك  تَعَّ

  .تفسیر الجرح إال في حدود تضیُق جدا، من ذلك ما ذكره المعلمي
قد نصوا على ما أنكروا من حدیثھ  لكن إذا كان القادحون في الراوي: "قال

بحیث ظھر أن ما عدا ذلك من حدیثھ مستقیم فقد یتیسر لنا أن ننظر في تلك األحادیث 
فأما ...فإذا تبین أن لھا مخارج قویة تدفع التھمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روایتھ

الرجل باحتجاج ما عدا ھذا فإننا نحتاج إلى الترجیح، فقد یترجح عندنا استقامة روایة 
البخاري بھ في صحیحھ لظھور أن البخاري إنما احتج بھ أن تتبع أحادیثھ وسبرھا 
وتبین لھ استقامتھا، وقد علمنا مكانة البخاري وسعة إطالعھ ونفوذ نظره وشدة 

   .13"احتیاطھ في صححھ، وقس على ذلك
  :قواعد في تعارض الجرح والتعدیل

 یقبل فیھ الجرح إال ببینة على طریق المشاھدةمن ثبتت عدالتھ واشتھرت إمامتھ لم  -1
 والصحیح في ھذا الباب أن من صحت عدالتھ وثبتت في: "وقال ابن عبد البر

العلم إمامتھ وبانت ثقتھ وبالعلم عنایتھ لم یلتفت فیھ إلى قول أحد إال أن یأتي في 
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مشاھدة جرحتھ ببینة عادلة یصح بھا جرحتھ على طریق الشھادات والعمل فیھا من ال
  .  14والمعاینة

ولیس المراد إقامة بینة على جرحھ، بل المعنى أنھ یستند في : "قال السخاوي
  15"جرحھ لما یستند إلیھ الشاھد في شھادتھ، وھو المشاھدة ونحوھا

وكل رجل ثبتت عدالتھ لم یقبل فیھ تجریح أحد : "قال محمد بن نصر المروزي
 .16"ر جرحھحتى یبین ذلك بأمر ال یحتمل أن یكون غی

التفریق بین ما خرج مخرج الغضب، أو الحب، أو التنافس، أو تعصب مذھبي،  -2
 .وبین ما خرج مخرج العلم واالنصاف

من : وممن ینبغي أن یتوقف في قبول قولھ في الجرح: قال ابن حجر العسقالني
  . 17كان بینھ وبین من جرحھ عداوة سببھا االختالف في االعتقاد

صواب عندنا أن من ثبتت إمامتھ وعدالتھ وكثر مادحوه ال: "قال ابن السبكي
ومزكوه وندر جارحوه وكانت ھناك قرینة دالة على سبب جرحھ من تعصب مذھبي 

  .18أو غیره فإنا ال نلتفت إلى الجرح فیھ ونعمل االعتقاد
معرفة مناھج األئمة في نقد الرواة، واختالفھا وأثره على تطبیقاتھم الجزئیة، وفھم  -3

 . ھم في الجرح والتعدیل یساعد على دفع االختالف بین أحكامھماصطالحات
  :19التعریف بابن المنذر وثناء العلماء علیھ

ھو محمد بن إبراھیم بن المنذر أبو بكر النیسابوري نزیل مكة المكرمة ولد 
من شیوخھا،  فسمعھـ، بنیسابور، أخذ عن أھل بلده، ثم رحل إلى مصر 240نحو سنة 

  . ھـ218ثم نزل مكة ولزمھا إلى أن توفي سنة 
أبو حاتم محمد بن إدریس الرازي، ومحمد بن إسحاق بن خزیمة، : من شیوخھ

وموسى بن ھارون الحمال، والربیع بن سلیمان المرادي، ومحمد بن عبد هللا بن عبد 
ومحمد بن  الحكم، ویحیى بن محمد بن یحیى الذھلي، وأحمد بن ھارون البردیجي،

  وغیرھم...نصر المروزي، وعبد هللا بن زكریا بن أبي مسرة
  .ابن عدي، ابن حبان، وابن المقرئ، الدمیاطي: من تالمیذه
  :ثناء العلماء علیھ

   .20"كان فقیھا جلیال كثیر التصنیف: "وقال مسلمة بن قاسم أول ما ذكره
ع على إمامتھ، الُمجم...اإلمام المشھور، أحد أئمة اإلسالم: وقال النووي

   .21وجاللتھ، ووفور علمھ
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من حملة الحجة، جار ... اإلمام، الحافظ، العالمة، شیخ اإلسالم: وقال الذھبي
والبن المنذر تفسیر ... -رحمھم هللا-في مضمار ابن جریر، وابن سریج، وتلك الحلبة 

  . 22كبیر في بضعة عشر مجلدا، یقضي لھ باإلمامة في علم التأویل أیضا
أحد األئمة األعالم، وممن یقتدي بنقلھ في الحالل والحرام، : بن كثیروقال ا

  . 23صنف كتبا معتبرة عند أئمة اإلسالم
  . 24أحد أعالم ھذه األمة وأحبارھا، كان إماما مجتھدا حافظا ورعا: وقال ابن السبكي

  : التعریف بمسلمة بن القاسم، وكالم العلماء فیھ
  .ن عبد هللا بن حاتم أبو القاسم من أھل قرطبةھو مسلمة بن القاسم بن إبراھیم ب

كانت لھ رحلة واسعة إلى الشرق طوف  ،25...المحدث الرحال: قال الذھبي
فیھا بین األمصار فسمع في تونس، ومصر، والشام، والعراق، والحجاز، والیمن، وما 

  . ثم عاد إلى األندلس، وعمي بھا، واجتمع علیھ الناس وأكثروا عنھ .وراء النھر
یكنى أبا القاسم كان أحد المكثرین من الروایة : قال أبو محمد بن حزم

وجمع علما كثیرا ثم رجع إلى ...والحدیث سمع الكثیر بقرطبة ثم رحل إلى المشرق
   .26ھـ عن ستین سنة 353توفي سنة  .األندلس فكف بصره
  :محمد بن عمرو العقیلي المكيالتعریف بأبي جعفر 

لحافظ، الناقد، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن اإلمام، ا: "قال الذھبي
  ". حماد، العقیلي الحجازي، مصنف كتاب الضعفاء

یزید بن محمد العقیلي، ومحمد بن إسماعیل الصائغ، وعبد هللا بن : سمع من
أحمد بن أبي مسرة، وعبد هللا بن أحمد بن حنبل، وأبي جعفر مطین، وعبید بن غنام، 

  .بن منصور الشاشي وخلق كثیروآدم بن موسى، وحاتم 
أبو الحسن بن نافع الخزاعي، وأبو بكر محمد بن إبراھیم بن : حدث عنھ

  . 27المقرئ، ویوسف بن أحمد بن الدخیل، وطائفة
كان العقیلي جلیل القدر، عظیم الخطر، ما رأیت مثلھ، : قال مسلمة بن القاسم

اقرأ من كتابك، وال یخرج : وكان كثیر التصانیف، فكان من أتاه من المحدثین، قال
إما أن یكون من أحفظ الناس، وإما أن یكون من : فتكلمنا في ذلك، وقلنا: أصلھ، قال

أكذب الناس، فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب لھ أحادیث من روایتھ، ونزید فیھا 
اقرأ، فقرأتھا علیھ، فلما أتیت بالزیادة والنقص، : وننقص، فأتیناه لنمتحنھ، فقال لي

ن لذلك، فأخذ مني الكتاب، وأخذ القلم، فأصلحھا من حفظھ، فانصرفنا من عنده، فط
   .28وقد طابت نفوسنا، وعلمنا أنھ من أحفظ الناس
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 .ثقة، جلیل القدر، عالم بالحدیث، مقدم في الحفظ: وقال أبو الحسن بن القطان
  . 29ھـ322توفي سنة 

  :كالم مسلمة بن قاسم األندلسي في ابن المنذر
-كان ال یحسن الحدیث، ونسب: "قال فیھ مسلمة بن قاسم األندلسي: الذھبيقال 
إلى العقیلي أنھ كان یحمل علیھ وینسبھ إلى الكذب، وكان یروي عن الربیع -أي مسلمة

  . 30"بن سلیمان عن الشافعي، ولم یر الربیع وال سمع منھ، وذكر غیر ذلك
كان فقیھا : ما ذكره وقال مسلمة بن قاسم أول: "وقال ابن حجر العسقالني

جلیال كثیر التصنیف وكان یحتج في كتبھ بالضعیف على الصحیح وبالمرسل على 
  .المسند ونسب في كتبھ إلى مالك والشافعي، َوأبي حنیفة أشیاء لم توجد في كتبھم

وألف كتابا في تشریف الغني على الفقیر فرد علیھ أبو سعید بن األعرابي في 
فقیر على الغني وكنت كتبت عنھ فلما ضعفھ العقیلي ضربت ذلك ردا وسماه تشریف ال

  . 31"على حدیثھ ولم أحدث عنھ بشيء
  :اشتمل جرح مسلمة بن القاسم البن المنذر على ثالثة أسباب: قلت

  ال یحسن الحدیث، ویحتج في كتبھ بالضعیف على الصحیح، والمرسل على المسند -1
  .بي حنیفة أشیاء لم توجد في كتبھمنََسَب في كتبھ إلى مالك، والشافعي، وأ -2
نََسَب للعقیلي الحمَل على ابن المنذر وتكذیبھ، وانتحال الروایِة عن الربیِع بن  -3

  .سلیمان وھو لم یره، وال سمع منھ
  :الجواب عن أسباب جرح مسلمة بن القاسم

نسب في كتبھ إلى مالك والشافعي وأبي حنیفة : الجواب عن قول مسلمة -1
  :والجواب عنھ في أوجھ، جد في كتبھموأشیاء لم تو

استفاض بین أھل المعرف بالفقھ تقدم ابن المنذر في معرفة : الوجھ األول
الخالف، واتقانھ في حكایة األقوال، وشھد لھ بذلك ِجلة من الفقھاء الذي صنفوا في 

  .مذاھب الناس، وجمعوا في اختالف األقوال واتفاقھا
على -واحتاجوا إلیھ، واعتمدوه، وال یكاد یخلوا كتاب تخریج أو فقھ أو مناظرة 

من النقل عنھ، ویَْحتجُّ بعُضھم على بعض بالخالف واإلجماع الذي  -اختالف مذاھبھم
  . ینقلھ ابن المنذر وال یطعن أحد فیھ مع قیام الداعي لذلك

اً لم یصنف أحد وصنف في اختالف العلماء كتب: قال أبو إسحاق الشیرازي
 . 32مثلھا، واحتاج إلى كتبھ الموافق والمخالف
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وقد اعتمد على ابن المنذر : قال ابن حجر العسقالني: قال ابن حجر العسقالني
جماعة من األئمة فیما صنفھ في الخالفیات وكتابھ اإلشراف في االختالف من أحسن 

  . 33المصنفات في فنھ
كلھا في نقل المذاھب ومعرفتھا على كتبھ، واعتماد علماء الطوائف : قال النووي

  . 34ولھ من التحقیق في كتبھ ما ال یقاربھ أحد
حكایتھ ألقوال ھؤالء األئمة من كتبھم المشھورة، وعن  :الوجھ الثاني
  .أصحابھم المعروفین
  :فأما الشافعي
وقال الشافعي كذلك في كتاب سیر الواقدي، وقال في كتاب : "قال ابن المنذر

وال أحب التثویب في : وقال في كتاب الصالة: "أیضا وقال، 35"بین األختینالجمع 
: في كتاب سیر األوزاعي -یعني الشافعي - قال: "وقال،  36"الصبح، وال في غیر ھذا

في كتاب أدب  -أي الشافعي - قال: "أیضا وقال، 37..."فإن الذي قال األوزاعي«
وفي المختصر المنسوب إلى : (اأیض وقال، 38..."وإنما أمرتھ بالمشورة: القاضي
  .ویحكي مذھب الشافعي عن الربیع، والبویطي، وأبي ثور وغیرھم .39..."البویطي

فیحكي مذھبھ عن ابن القاسم، وأشھب، وابن وھب،  :وأما مالك بن أنس
والولید بن مسلم، ومعن، وابن أبي أویس وربما حكاه عن أبي ثور وال یعتمد علیھ إال 

  .وافق قیاس مذھب مالكإذا َعِدم، أو 
عن أبي داود وابنھ صالح، واألثرم، : فیحكي مذھبھ :وأما أحمد بن حنبل

  .وإسحاق بن منصور
یقظتھ في حكایة األقوال المتفقة في أصل الحكم، المختلفة في  :الوجھ الثالث

  .بعض فروعھ، وطریقة استداللھا
أُ في جُ : "قال ابن المنذر - لود المیتة كلھا إذا دبغت وكان الشافعي یقول یُتََوضَّ

وجلود ما ال یُْؤَكُل لحمھ من السباع قیاسا علیھا إال جلد الكلب والخنزیر فإنھ ال یطھر 
بالدباغ؛ ألن النجاسة فیھما وھما حیان قائمة، وإنما یطھر بالدباغ ما لم یكن نجسا 

  .40"حیا
لھ شریكا  یكون الـُموَصى: وِممَّن ُحِكَي عنھ أنھ قال: "قال ابن المنذر -

، والنعماُن، . للورثة فیما أوصى لھ بھ إذا عجز الثلث عن احتمالھ ، والثوريُّ األوزاعيُّ
ویعقوُب، ومحمٌد إال في العبد یُوَصى بِعتاقٍَة فیَْعَجُز عن الثلث، فإنھ یَْسَعى في الباقي 

  .41"ِمْن قیمتھ في قوِل الثوري، والنعمان، وأصحاِبھ
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واِحتجوا أو َمن احتج ... عيَّ في ِجْلِد الِخْنِزیر ووافق أصحاُب الرأِي الشاف
   .42"منھم بخبر ابن وعلة

  : استدراكھ على حكایة بعضھم ألقوال األئمة: الوجھ الرابع
افترق أھُل العلم في بیع اللحوم بعضھا ببعض : "قال ابن المنذر األوسط -

القول عن الشافعي ُحكَي ھذا ... اللحمان كلھا صنف واحد: ثالث فرق، فقالت فرقة
بعض أھل العراق، وبھ قال أبو ثور، وأحسب أن ھذا قول كان یقولھ الشافعي ثم رجع 

  .43"عنھ
ھذا قول . وھو أن البیع جائز والشرط باطل: وفیھ قول ثالث: "قال ابن المنذر -

یشبھ أن یكون ذلك  وھذا على مذھب الشافعي: ابن أبي لیلى، وأبي ثور، قال أبو ثور
  .44"یقولھ الشافعي إذ ھو بالعراق إذ المحفوظ عنھ بمصر ما قد ذكرتھقول كان 
ال یكون إیالء إال أن : وحكى أبو ثور عن الشافعي أنھ قال: "قال ابن المنذر -

یحلف باa، لعل ھذا قول كان الشافعي یقولھ إذ ھو بالعراق، فأما قولھ المعروف عنھ 
  .45..."بمصر

من حفظ عنھ من أھل العلم على أن ال  وقد أجمع كل: "قال ابن المنذر -
إال ما ذكر من أحد قولي ... وضوء على الرجل إذا قبل أمھ أو ابنتھ أو أختھ إكراما

أحدھما : الشافعي فإن بعض المصریین من أصحابھ حكى عنھ في المسألة قولین
إیجاب الوضوء منھ، واآلخر كقول سائر أھل العلم ولم أجد ھذه المسألة في كتبھ 

صریة التي قرأناھا على الربیع ولست أدري أیثبت ذلك عن الشافعي أم ال ألن الم
الذي حكاه لم یذكر أنھ سمعھ منھ ولو ثبت ذلك عنھ لكان قولھ الذي یوافق فیھ المدني 

   .46"والكوفي وسائر أھل العلم أولى بھ
ال واختلفت الروایة فیھ عن مالك فحكى ابن القاسم عنھ أنھ : "قال ابن المنذر -

  .ینتقض الوضوء من مس شرج وال رفغ إال من مس الذكر وحده
وھذا القول المشھور عند أصحابھ عنھ وحكى یونس عن أشھب عن مالك أنھ 

  .47"ال إعادة علیھ: سئل عمن صلى وقد مس ذكره قال
بعد أن حكى عن الولید بن مسلم مذھب األوزاعي اشتراَط  -قال ابن المنذر  -

  . وحكى الولید مثلَھ عن مالك والثوري": -النیِة في التیمم دون الوضوء
أما حكایتھ عن الثوري فكما حكى لموافقتھ حكایة األشجعي والعدني وعبد 

  . الرزاق والفریابي عنھ
بُن وھب وابُن القاسم وأما ما حكاه عن مالك، فما رواه أصحاُب مالك عنھ، ا

  .48"أصحُّ 
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: وقد حكى الولید بن مسلم عن األوزاعي ومالك أنھما قاال: "قال ابن المنذر -
ویمر : وقال أبو عمرو: یمسح المحرم على الخفین المقطوعین أسفل من الكعبین، قال

  .الماء على ما بدا من كعبھ
علیھما؛ ألنھما ألنھ كان ال یرى أن یمسح  وأصح من ذلك حكایة ابن القاسم

  .49"أسفل من الكعبین
استودعتني ألف درھم فضاعت : إن قال: وقیل البن القاسم: "وقال ابن المنذر -

  . فالقول قول رب المال قیاسا على قول مالك: بل قرض، قال: مني، قال رب المال
من أقر بمال ودیعة فادعى أنھ ذھب منھ أو : قد حكى ابن نافع عنھ أنھ قال

  . ده على صاحبھ فھو مأمون وال ضمان علیھادعى أنھ ر
  ... فجواب مالك ھذا خالف ما ذكره ابن القاسم من قیاس قولھ

یحلف : یعني في ذلك فقاال -وسألت مالكا وغیره من أھل العلم : قال ابن وھب
  .الذي یدعي أنھا قبلھ قراض ثمال یكون إال ذلك

إذا : حكى عن مالك أنھ قالوحكایة ابن وھب ھذه موافقة لحكایة ابن نافع عنھ، 
قال أودعتھ ألف درھم، فجحدني ذلك، ثم استودعني بعد ذلك ألف درھم، أو باعني بھا 

   .50"بیعا فأردت أن أجحده مكان حقي الذي جحدني
وكان مالك ال یوقت في المسح على الخفین وقتا، لم یختلف قولھ في ذلك، " -

ر، وقد أخبر ابن بكیر بمذھبھ األول وإنما اختلفت الروایات عنھ في المسح في الحض
وأكثر من بلغني عنھ من أصحاب مالك یرون أن یمسح المقیم والمسافر كما ...واآلخر

  .51"شاء
واختلفوا في الوقت الذي یجزي للمسافر أن یتیمم فیھ، فقالت : قال ابن المنذر -

الشافعي وھو ھذا قول لمن ال یجد الماء أن یتیمم في أول الوقت ویصلي : طائفة
  .52)الصحیح من مذھبھ وقد اختلف عنھ فیھا

التخریج على مذاھب األئمة، والقیاس على أقوالھا، كثیرا بما یدل : الوجھ الخامس
  .على إتقانھ ألصولھ أقوالھم

  .53"والذي یشبھ مذھب مالك"
  .54"وھذا یشبھ مذاھب الشافعي"
   .55"قیاس قول الشافعي"
   .56"وھذا قیاس قول أحمد"
   .57"یشھ مذھب أصحاب الرأيوھو "
   .58"وھو قیاس قول المزني"
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  :الوجھ السادس
ال یقدح في ضبطھ، وإتقانھ،  -أیحانا  -وقوع الوھم لھ في حكایة المذاھب 

وصحة مخارج نقولھ، فذا یقع لھ ولغیره، وال یكاد ینتفي منھ أحد، ولكن االنصاف أن 
یكدر البحر دالء، فكتبھ من أوسع الكتب تُْعتبر أوھاُمھ في ُجملة ما نَقل عن األئمة فال 

التي جمعت مذاھب العلماء في جمیع طبقاتھم، ومطابقة حكایتھ مع واقع مذاھبھم في 
  .الغالب األعم، فإذا ند منھ في جملة ما حكى قلیل أوھام اُحتُِمل منھ ولم یَقدح في نقلھ

  :منذرھذا، وقد وقفت على بعض النماذج التي تعقبھا العلماء على ابن ال
وذكر ابن المنذر عن الشافعي في ھذه المسألة من حلق قبل : قال ابن عبد البر

أن یرمي أن علیھ دما وزعم أن ذلك حفظھ عن الشافعي وھو خطأ على الشافعي 
والمشھور من مذھبھ في كتبھ وعند أصحابھ أنھ ال شيء على من قدم أو أخر من 

  . 59"أعمال الحج كلھا شیئا إذا كان ساھیا
وھذه مسألة َوِھَم فیھا ابُن المنذر وحكى فیھا عن العلماء الخطأ ": -أیضا- الوق

  . 60"وغلط وأكثر الغلط
وذكر ابن المنذر أن مالكا والثوري والشافعي وأحمد بھذا ": -أیضا- وقال

  . 61"یقولون ظن ذلك من أجل قولھم في القراءة في القضاء
رفة بعرنة فقال مالك فیما واختلف الفقھاء فیمن وقف من ع": -أیضا-  وقال

ذكر ابن المنذر عنھ یھریق دما وحجھ تام، وھذه روایة رواھا خالد بن نزار عن 
  . 62مالك

وزعم ابن المنذر أنھ ال یعلم خالفا فیمن رماھا قبل طلوع : -أیضا- وقال
الشمس وبعد طلوع الفجر أنھ یجزیھ قال ولو علمت في ذلك خالفا ألوجبت على فاعل 

ة ولم یعرف قول أبي ثور الذي حكیناه وقد ذكره الطحاوي عن الثوري ذلك اإلعاد
  . 63وذكره ابن خواز منداد أیضا

ال یحسن الحدیث، ویحتج في كتبھ بالضعیف على الصحیح : الجواب عن قولھ
  وبالمرسل على المسند

، إن كان یعني فھم العلل، ومداخل الروایة، "ال یحسن الحدیث: "قولھ :الوجھ األول
الرجال وما یتصل بالصناعة الحدیثیة التي یتمیز بھا نقاد األخبار بالفھم والحفظ،  ونقد

فھذا أمر ال یعیبھ إن كان یرجع فیھ إلى أھلھ، وال یستغني عن سؤالھم، إذ تشاغل 
  .بالفقھ عن صناعة الحدیث، كما ال یستغني المحدث عن الحاجة إلى الفقیھ في المعاني

  .تھ أھل العلم بالحدیثال یثب: والشافعي كان یقول
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نضر هللا امرأ : "-صلى هللا علیھ وسلم-قال رسول هللا : عن زید بن ثابت، قال
سمع مقالتي فبلغھا، فرب حامل فقھ لیس بفقیھ، ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ 

  . 64"منھ
وقد اكتفى ابن المنذر من الحدیث بما یحتاجھ لتثبیت الحدیث، فإن احتاج إلى 

بالنقد سأل أھل الحدیث، وقد كثر نقلھ عنھم في كتابھ األوسط في نقد  زیادة اختصاص
  .األحادیث

وقد سألت عن ھذا الحدیث غیر واحد من أئمة أھل الحدیث : "قال ابن المنذر
   65"أخطأ فیھ عبد الرزاق، إنما ھو البئر: فكل یقول لي

الروایة ثم حفظھ لألسانید ومجیؤه بھا على الوجھ الذي عنده، ومعرفة قواعد 
والدرایة، ونقد األخبار، وحكایة كالم النقاد، وصدوره عن الحدیث في األحكام یشھد 

  .لھ بحظ وافر من معرفة الحدیث
یَْحتجُّ : "-بعد- یُفَِسُره قولھ " ال یُْحِسن الحدیث: "وإن كان قولُھ :الوجھ الثاني

بھذا الكالم  فقد ارتقى ابن القاسم" بالضعیف على الصحیح، وبالمرسل على المسند
  .مرتقا وعرا، وولج بھ مسلكا ضیقا

  :یجیب عنھ

شھادة العلماء البن المنذر بتقدمھ في تمییز المقبول عن المردود،  :الوجھ الثالث
  .واالحتجاج على األحكام بالصحیح

واالختالف، وكان مجتھدا  على نھایة من معرفة الحدیثوكان : وقال الذھبي -
 . 66"ال یقلد أحدا

الُمجمع على إمامتھ، وجاللتھ، ووفور علمھ، وجمعھ بین التمكن : النوويقال  -
وھو في نھایة من التمكن في معرفة صحیح الحدیث ... في علمي الحدیث والفقھ

وضعیفھ، ولھ عادات جمیلة في كتابھ اإلشراف، أنھ إن كان في المسألة حدیث 
َم كذا، أو صح عنھ كذا، وإن كان فیھا ثبت عن النبي َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّ : صحیح، قال

كذا، وھذا  -َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -روینا، أو یروى عن النبي : حدیث ضعیف قال
األدب الذى سلكھ ھو طریق حذاق المحدثین، وقد أھملھ أكثر الفقھاء وغیرھم من 

 . 67أصحاب باقي العلوم
ون بھ ویَْبنون علیھ وھذا بخالف أئمة الحدیث ال: "قال ابن تیمیة - ذین یَْحتجُّ

وذكر ِجلة من أئمة الحدیث والفقھ كمالك، وأحمد، والشافعي، وابن ...دینَھم مثل 
فإن ھؤالء الذین : فقرن إلیھم ابن المنذر ثم قال... المدیني، والبخاري، والرازیین
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یبنون األحكام على األحادیث یحتاجون أن یجتھدوا في معرفة صحیحھا وضعیفھا 
 .68"تمییز رجالھاو

  .اعتماد العلماء ألحكامھ في الحدیث والعنایة بنقلھا في تصانیفھم :الوجھ الرابع
   69ذكره الذھبي في رسالتھ من یتعمد قولھ في الجرح والتعدیل -
لكن ضعفھ أئمة الحدیث، كاإلمام أحمد بن حنبل؛ وابن : " وقال ابن تیمیة -

   70"خزیمة؛ وابن المنذر، والبیھقي، وغیرھم
وقد احتج بھذا الحدیث أحمد وابن المنذر وفي : "قال ابن حجر العسقالني -

  .71"جزمھما بذلك دلیل على صحتھ عندھما
وأكثر من حكایة أقوالھ ابن عبد الھادي في تنقیح التحقیق في أحادیث  -

  .74، وابن الملقن في البدر المنیر73، والزیلعي في نصب الرایة72التعلیق
أحادیث كتابھ األوسط مع وفرة األحادیث التي أخرجھا، ومدار  جودة :الوجھ الرابع

  .ُجلھا على الحدیث الصحیح
  :مراتب أحادیث األوسط من حیث القبوُل والردُ   

  .أحادیث أخرجھا الشیخان أو أحُدھما  -1
  .أحادیث صححھا أئمة النقد، واحتجوا بھا -2
 . أحادیث مختلف فیھا -3
 .أحادیث الشواھد -4
  .   أحادیث ضعیفة -5

  .المرتبة األولى والثانیة فعلیھا مدار ُجل الكتابأما 
أما المرتبة الثالثة، والرابعة فیستشھد بھا ابن المنذر لعواضد في الباب   

  .كظواھر النصوص، أو إجماع، أو قول صحابي، أو قیاس
أما المرتبة الخامسة وھي األحادیث المطرحة فال تكاد توجد في كتابھ   

  .فیسوقھا في الفضائلاألوسط، فإن وجد نزر 
وینبغي التفریق في ھذا المقام بین االحتجاج على األحكام الالزمة كالوجوب،   

والتحریم، والصحة والفساد فھذه یشترط لھا ابن المنذر األحادیث الصحیحة، وبین 
االحتجاج على أحكام الفضائل، والترغیب والترھیب، واآلداب، فقد جرى فیھا ابن 

  .كثیر من أھل الحدیث والفقھ من التوسع فیھاالمنذر على طریقة 
 :یقظتھ، وتمییز األلفاظ عند الجمع بین الروایات :الوجھ الخامس
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حدثنا عبد هللا بن الولید، عن : علي بن الحسن، قالحدثنا : قال ابن المنذر -

لفظ ابن عبد : ساق الحدیث ثم قال...وحدثنا محمد بن عبد الوھاب) ح(سفیان 

  .75الوھاب
أو ) ح(حدثنا عبد هللا، عن سفیان : حدثنا علي بن الحسن، قال: قال ابن المنذر -

لفظ عبد : ساق الحدیث ثم قال...حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري
  .76الرزاق

الجواب عن حكایة مسلمة بن القاسم عن أبي جعفر العقیلي تكذیب ابن المنذر، 
  .لم یلقھ وال سمع منھوانتحالھ السماع من الربیع بن سلیمان و

صنیع ابن المنذر في كتاب األوسط یشھد بغایة ورعھ، وعظیم  :الوجھ األول
  :    أمانتھ، وشدة احتیاطھ، یدل علیھ

 : عدم التصرف في األوھام التي تقع في نسخھ، ویكتفي بالتنبیھ علیھا -1
رنا یونس أخب: حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعید، حدثنا ھشیم، قال: أخرج ابن المنذر

بن عبید، عن حمید بن ھالل، عن حكیم بن عقال، أن عمر، كتب إلیھ أن یبتاع لھ 
مائة من أھل بیت، ثم یبعث بھم إلیھ، وكتب إلیھ أن ال تشتري منھم أحدا تفرق بینھ 

 .77وبین والدتھ أو والده
  .78"عن عمر: وأحسب أن الحدیث ھو عن عثمان، ولكن الذي حدثني، قال: "ثم قال

إذا رفع اإلمام رأسھ : (ابن المنذر من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ قولھأخرج  -
: قال ابن المنذر )ربنا لك الحمد]: فقل[سمع هللا لمن حمده، : من الركوع فقال

  .79"فقل"سقط من كتابي "

: فقال رسول : "وفیھ.. حدیث خزیمة بن ثابت رضي هللا عنھ : أخرج ابن المنذر -
 ".فحسبھ] لھ[شھد من شھد لھ خزیمة أو "

ووجدتھ في " من شھد لھ خزیمة أو شھد علیھ"إنما ھو : "فعقَّب علیھ
  . 80"كتابي غلطاً ال أدري ِمنِّي أو من الذي حدثني

ما لم  -سمع منھم في الجملة-فیروي عن شیوخ : اجتنابھ للتدلیس مع قیام الداعي لھ -2
  .یسمع منھم بذكر الواسطة دون تدلیس

  مع أنھ من شیوخھ  81"باس الدوريحدثونا عن ع: "قال -
ومحمد بن  82..."ثنا محمد بن عبد الحكم: حدثنا موسى بن ھارون، قال: "قال -

  عبد هللا بن عبد الحكم من شیوخھ وحدث عنھ كثیرا في األوسط
ثنا أبي، قال : ثنا سعید بن عبد الحكم، قال: حدثنا موسى بن ھارون، قال: قال -

  .عد بن عبد هللا بن عبد الحكم من شیوخھ، وس83الحدیث...أخبرنا اللیث
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أن تكون روایة ابن المنذر عن الربیع بن سلیمان إجازة فتجوز فیھا : الوجھ الثالث
  )أخبرنا(، و)حدثنا(بقولھ 

التدلیس في صیغ توھم السماع كـ  -تجوزا-وقد وقع لعدد من أھل الحدیث 
  . ألحادیث لست من مسموعاتھم) حدثنا(و) أخبرنا(

ووصف غیر واحد بالتدلیس من روى عمن رآه ولم یجالسھ، : "السخاويقال 
بالصیغة الموھمة، بل وصف بھ من صرح باإلخبار في اإلجازة كأبي نعیم، أو 
بالتحدیث في الوجادة كإسحاق بن راشد الجزري، وكذا فیما لم یسمعھ كفطر بن خلیفة 

  .أحد من روى لھ البخاري مقرونا
یعتمد على قول فطر : قلت لیحیى بن سعید القطان: يولذا قال علي بن المدین

  . نعم: أكان ذلك منھ سجیة؟ قال: ال، فقلت: ثنا، ویكون موصوال؟ فقال
عطاء، ولم " ثنا " وما ینتفع بقول فطر : إن القطان قال لھ: وكذا قال الفالس

كان فطر صاحب ذي سمعت سمعت، یعني : وقال ابن عمار عن القطان. یسمع منھ
  . 84"دلس فیما عداھا، ولعلھ تجوز في صیغة الجمع فأوھم دخولھأنھ ی

سمعت في أحادیث اإلجازة : ولیس یكاد أحد یقول": قال الخطیب البغدادي
والمكاتبة، وال في تدلیس ما لم یسمعھ، فلذلك كانت ھذه العبارة أرفع مما سواھا، ثم 

ْتبَة من قَوِل سمعت؛  حدثنا: وإِنَّما كان قول...یَْتلوھا قَْوُل حدثنا، وحدثني أْخفََض في الرُّ
   85"حدثنا: ألنَّ بعَض أھل العلم كان یقول فیما أجیز لھ

ترجمة أبي زكریا یحیى بن عبد الحمید الحماني، واتھم بسرقة  -وقال الذھبي 
ال ریب أنھ كان مبرزا في الحفظ، كما كان ُسلَْیمان الشاذكوني، ولكنھ : "-الحدیث

َصوُن من 
الشاذكوني، ولم یقل أحد قط إنھ وضع حدیثًا، بل ربما كان یَتَلَقَّطُ أحادیَث، أّْ

ویَدَِّعي روایتھا، فیرویھا على وجھ التدلیس، ویوھم أنھ سمعھا، وھذا قد دخل فیھ 
  .86"طائفة، وھو أخف من افتراء المتون

  .وقد اختار ابن حجر العسقالني ھذا التخریج البن المنذر
وروایتھ عن الربیع عن الشافعي یحتمل أن تكون : العسقالنيقال ابن حجر 

  .87)أخبرنا(بطریق اإلجازة وغایة ما فیھ أنھ تساھل في ذلك بإطالق 
ولكنھ یشكل على ابن حجر أنھ قد صرح بالسماع والقراءة على الربیع : قلت
  . بن سلیمان

یتكلمون نزل الشافعي فرأى جماعة : وسمعت الربیع یقول: "قال ابن المنذر -
  .88"إما أن تجالسونا بخیر، وإما أن تنصرفوا عنا، أو كالما ھذا معناه: في الكالم فقال
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قرأناھا على ولم أجد ھذه المسألة في كتبھ المصریة التي : "وقال ابن المنذر -
 .89"الربیع

  : الوجھ الرابع
ابن المنذر من حملة العلم المشھورین، وكان بمكة حیث تجتمع الخالئق من 
جمیع األمصار باختالف أحوالھم، ولھ مصنفات ضربت في اآلفاق، فمثلھ تحیل العادة 
أن یرمى بالكذب، وانتحال السماع من الربیع بن سلیمان صاحب الشافعي، وال یشتھر 

 -ذلك إال من طریق مسلمة بن القاسم یتفرد بھ عن العقیلي، ال سیما ولم یذكره العقیلي 
ره ابن عدي في الكامل وھو شیخھ، وال ذكره ابن حبان في الضعفاء، وال ذك -نفسھ 

  .في المجروحین، وقد حدث عنھ في صحیحھ، فھذا یبعث ریبة قویة في ھذا الجرح
فلما كان الخلل یحیط بھذا الجرح تعین رده حتى یثبت بدلیل سبیلھ المشاھدة، 

تت في العلم من صحت عدالتھ وثب: "-فیما تقدم نقلھ-وھذا في معنى قول ابن عبد البر 
إمامتھ وبانت ثقتھ وبالعلم عنایتھ لم یلتفت فیھ إلى قول أحد إال أن یأتي في جرحتھ 

  " ببینة عادلة یصح بھا جرحتھ على طریق الشھادات
  :الوجھ الخامس

لكالم العقیلي، وحكایة مسلمة بن القاسم، وإھمالھم عن  -بعدھم  -رد العلماء   
  .األخذ بھ

بقول مسلمة، وأما العقیلي فكالمھ من قبیل كالم وال عبرة : "قال الذھبي
 .بعضھم في بعض، مع أنھ لم یذكر في كتاب الضعفاء األقران

  . 90"ال یلتفت إلى كالم العقیلي فیھ: وقال أبو الحسن القطان
وكذلك لم یقبلھ ابن حجر العسقالني في جرح ابن المنذر وتأولھ بما تقدم 

 .ذكره
  :الوجھ السادس

ن القاسم الذي طعن في ابن المنذر وحكى عن العقیلي تكذیبھ، نفسھ مسلمة ب  
  .قد تكلم فیھ أھل بلده ونسبوه إلى الكذب، وقلة العقل

وانصرف إلى األندلس وقد جمع حدیثا كثیرا، وكف بصره : قال ابن الفرضي
 . بعد قدومھ من المشرق وسمع الناس منھ كثیرا، وسمعت من ینسبھ إلى الكذب

لم : "عنھ فقال لي-یعني بن المفرج- حمد بن یحیى القاضيوسألت محمد بن أ
 .  91"یكن كذابا، ولكن كان ضعیف العقل

  . 92"ُحفِظَ علیھ كالُم سوٍء في التشبیھات: "- أیضا-وقال
  .93"فیھ نظر: "قال أبو جعفر المالقي في تاریخھ
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  . 94"وكان قوم باألندلس یتحاملون علیھ وربما كذبوه: "قال ابن حزم
  . 95"لم یكن بثقة:"الذھبيوقال 

من یعتمد قول في الجرح : وأھمل الذھبي ذكر مسلمة بن القاسم في جزئھ
  والتعدیل، أضرب صفحا عن كالمھ في كتبھ

ولھ تصانیف في الفن وكانت ... ھذا رجل كبیر القدر: قال ابن حجر العسقالني
أما تكذیبھ فال یثبت من وجھ یلزم األخذ بھ، وقد دفعھ . 96لھ رحلة لقي فیھا األكابر
  . أحمد بن یحیى بن المفرج

أما اتھامھ بالتشبیھ فلیس بشيء حتى یُّفَّسر، فقد شاع فیمن ینزع إلى : قلت
التعطیل كلیا أو جزئیا َعْیَب َمْن یَُخالفھم من المثبتة بالتشبیھ، وھذا جرح مدفوع، وقال 

  ."لى التشبیھ إال َمْن عاداهما نَسبَھ إ: "ابن حجر
وأما رمیھ بضعف العقل، فقدح مبھم یحتمل أن یكون ضعف العقل یعود على 
روایتھ، وكالمھ في الرجال، ویحتمل أن یكون ضعف العقل یعود إلى كالمھ في 
مسائل العقائد التي نسب بھا إلى التشبیھ، وقد اعتاد المتكلمون نبز أھِل الحدیث بذلك، 

  .یكون ضعف العقل في معامالتھ مع الناس في غیر العلم من أحوال الدنیاویَْحتمل أن 
وقد سبق من مسلمة بن القاسم حكایات غریبة یتفرد بھا في الطعن على : قلت

  أئمة الحدیث 
كان صدوقا، وھو كثیر : في ترجمة نعیم بن حماد، قال مسلمة بن القاسم -

ا، ولھ مذھب سوء في القرآن، كان الخطأ، ولھ أحادیث منكرة في المالحم انفرد بھ
یجعل القرآن قرآنین، فالذي في اللوح المحفوظ كالم هللا تعالى، والذي بأیدي الناس 

  . 97مخلوق
كان ثقة، وكان شیعیا : في ترجمة أبي حاتم الرازي، قال مسلمة بن القاسم -

  . مفرطا، وحدیثھ مستقیم
ى التشیع غیر ھذا الرجل، ولم أر من نسبھ إل: فعقب ابن حجر العسقالني، قال

نعم ذكر السلیماني ابنھ عبد الرحمن من الشیعة الذین كانوا یقدمون علیا علي عثمان 
كاألعمش وعبد الرزاق، فلعلھ تلقف ذلك من أبیھ، وكان ابن خزیمة یرى ذلك أیضا 

  . 98مع جاللتھ
 كان ثقة جلیل: قال مسلمة في الصلة: في ترجمة محمد بن إسماعیل البخاري -

، فأنكر ذلك علیھ علماء خراسان، وكان یقول بخلق القرآنالقدر عالما بالحدیث، 
  ... فھرب ومات وھو مستخف
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وألف علي ابن المدیني كتاب العلل وكان ضنینا بھ، : قال مسلمة بن القاسم
فغاب یوما في بعض ضیاعھ، فجاء البخاري إلى بعض بنیھ وراغبھ بالمال على أن 

دا، فأعطاه لھ فدفعھ إلى النساخ فكتبوه لھ، ورده إلیھ، فلما حضر یرى الكتاب یوما واح
على تكلم بشيء، فأجابھ البخاري بنص كالمھ مرارا، ففھم القضیة، واغتم لذلك، فلم 
یزل مغموما حتى مات بعد یسیر، واستغنى البخاري عنھ بذلك الكتاب، وخرج إلى 

وھو أول من وضع في خراسان ووضع كتابھ الصحیح، فعظم شأنھ وعال ذكره، 
  . اإلسالم كتابا صحیحا، فصار الناس لھ تبعا بعد ذلك

إنما أوردت كالم مسلمة ھذا ألبین فساده، فمن ذلك : قال ابن حجر العسقالني
إطالقھ بأن البخاري كان یقول بخلق القرآن، وھو شيء لم یسبقھ إلیھ أحد، وقد قدمنا 

اھا فیما یتعلق بالعلل البن المدیني فإنھا ما یدل على بطالن ذلك، وأما القصة التي حك
غنیة عن الرد لظھور فسادھا، وحسبك أنھا بال إسناد وأن البخاري لما مات على كان 
مقیما ببالده، وأن العلل البن المدیني قد سمعھا منھ غیر واحد غیر البخاري، فلو كان 

  . 99"وقةضنینا بھا لم یخرجھا، إلى غیر ذلك من وجوه البطالن لھذه األخل
  .في ترجمة محمد بن بدر القاضي بمصر -

كان حنفي الفقھ ولیس ھناك في الروایة وكان صاحب : قال مسلمة بن قاسم
  .رشوة في قضائھ ولم یكن عندھم بالمحمود

وھذا تحامل من مسلمة، فقد ذكره ابن یونس في : قال ابن حجر العسقالني
  . 100كان ثقة في الحدیث: تاریخھ وقال

بعض كالم مسلمة بن القاسم في الجرح والتعدیل وقارنتھ بكالم وقد تتبعت 
في بعض الرجال  -أحیانا-غیره من أئمة النقد فرأیتھ یجري على سننھم، ولیس الخطأ 

یسقطھ، وقد اعتمده وأكثر عنھ في تھذیب التھذیب واللسان، ولكن الذي یعاب علیھ 
  .ن غیره فیرسلھا دون إسنادالتفرد بحكایات ال یتابع علیھا، وظني أنھ یتلقفھا م

وقد جعل هللا  -وأما مسلمة بن القاسم : قال عبد الرحمن بن یحیى المعلمي
حھ مْن ھو أجلُّ منھ ونحو ذلك،  -قدرا. لكل شیئا هُ أن یُْقبَل منھ توثیُق َمْن لم یَُجرِّ َحدُّ

  . 101فأما آن یُعاَرض بقولِھ نصوَص جمھور األئمة فھذا ال یقولھ عاقل
  :الخاتمة

بعد عرض ھذا المقال الموجز لمشكلة تعارض الجرح والتعدیل، وتطبیقھا 
  :على ما قیل في محمد بن إبراھیم بن المنذر، خلصت الدراسة إلى ھذه النتائج

 .أھمیة الجرح والتعدیل، وخطورة الحیف فیھ على التشریع -1
 علم الجرح والتعدیل قام على ضوابط وشروط یجب التزامھا -2
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  : ملخص
تبحث ھذه الوریقات في مدى فعالیة القرآن الكریم في تثبیت العقیدة الصحیحة لإلنسان 

یبنى علیھا وال یتم ھذا وغرسھا في النفوس، ألنھا ھي أساس الدین وقاعدتھ األولى التي 
األمر إال من خالل مجموعة من الوسائل التي استخدمھا القرآن الكریم والتي تحقیق 

  .السعادة المادیة والمعنویة المنشودة
  .العقیدة اإلسالمیة؛ الوسائل؛ القرآن؛ تثبیت العقیدة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
These documents examine the extent if the effectuveness if the holy 

Quran in establiching the correct doctrine and installing it in the souls, 
because it is the basis of religion and the basis on which it is built and this 
stability can be achieved only through a variety of means used by the holy 
Quran and which achieve the desired physical and moral happiness.    

  :مقدمة
إن اإلسالم مبناه ال یقوم إال على العقیدة الصحیحة التي تكون القاعدة األساسیة 
في بناء الدین، وعلیھا یضبط المؤمن كل تصرفاتھ، وحركاتھ، وتمكنھ من فھم سر 

ینطلق لممارسة حیاتھ فیعرف بواسطتھا صلتھ وجوده ومصیره ومآلھ، وعلى ضوئھا 
بربھ وبالكون، ومن حولھ من المخلوقات وعلیھا تبنى أحكام الشریعة والنظام 

  .واألخالق في كل جوانب الحیاة
ونظرا ألھمیتھا اعتنى العلماء قدیماً وحدیثاً بدراستھا، فأفردوا لھا العلوم 

ریم ھو مصدرھا األول ومرجعھا والمناھج الخاصة لتوضیحھا، وبما أن القرآن الك
األساس، فال شك أنھ أشتمل على الكثیر من اآلیات التي تثبت عقیدة اإلنسان لتعیده إلى 
سبیل خالقھ، ومن المحال أن هللا خلق اإلنسان لیتركھ دون عنایة ربانیة یتعھده بھا 

فة قال حتى ال یضل وال یشقى في ھذه الحیاة الدنیا، ومادام القرآن أنزل للناس كا
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ُدوِر َوھًُدى : تعالى بُِّكْم َوِشفَاٌء لَِّما فِي الصُّ ن رَّ ْوِعظَةٌ مِّ یَا أَیُّھَا النَّاُس قَْد َجاَءْتُكم مَّ
، فمن البدیھي والمنطقي أن یشتمل القرآن الكریم على )57: یونس( َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِینَ 

النفوس، وتحبیبھا في القلوب، لیكون وسائل متنوعة لتثبیت ھذه العقیدة وغرسھا في 
  .لھا األثر االیجابي في السلوك

  مفھوم العقیدة وبیان أھمیتھا في حیاة اإلنسان: المطلب األول
  العقیدة لغة: الفرع األول

ُب ونحوھما یَعقدُ  : وأعتقد الشيءُ . مغمض: غلط، وكالم ُمعقد: عقد العسُل والرُّ
ما اجتمع : والعقدة من الشجر. قويُّ : وَجَمُل عقِدُ . استحكم: وتعقد اإلخاء. صلب، وأشتد

  .1وُجوبُھُما: وعقدة النكاح والبیع. أي عقد رأي: وأعتقد كذا بقلبھ. وثبت أصلھ
  .شدَّهُ : عقد الحبل والبیع والعھد یعقده عقداً فاعتقد: جاء في تاج العروس

عقد فالن الضمان والعھد، و: واستعمل في التصمیم واالعتقاد الجازم، والعقد
عقد، عقدت الحبل والبیع : أما صاحب الصحاح فقال. 2إذا لجأ إلیھ: عنقھ إلى فالن
وبتتبع الدالالت اللغویة  .3والعقیدة الصیغة والعقدة المكان الكثیر... والعھد فانعقد

الربط، الشدة والصالبة، الوثوق، : ، تبین أن لھ عدة معاني)عقد(لمشتقات الجذر 
  .اإلحكامالتثبیت، القوة، 

ونجد أن ھذه المعاني تدور كلھا حول الربط بإحكام وقوة وتثبیت الشيء بالقوة 
حتى ال ینقلت، وبعد عرض المعنى اإلصالحي للعقیدة سوف نالحظ الترابط بین 

  .المعاني اللغویة والمعاني االصطالحیة، وھذا ما سنعرضھ في الفرع الثاني
  العقیدة اصطالحا: الفرع الثاني

تاب هللا المبین وسنة رسولھ األمین علیھ من ربھ أفضل الصالة قد دل ك
والتسلیم، على أن العقیدة الصحیحة ھي تتلخص في اإلیمان باm ومالئكتھ وكتبھ 
ورسلھ والیوم اآلخر واإلیمان بالقضاء والقدر خیره وشره ھذه األمور الستة ھي 

  .  4أصول العقیدة الصحیحة
ھي  )رحمة هللا علیھ(عرفھا صاحب العقیدة الوسطیة شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

اإلیمان باm ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والبعث بعد الموت، واإلیمان بالقدر خیره وشره، 
ومن اإلیمان باm اإلیمان بما وصف بھ نفسھ في كتابھ العزیز وبما وصفھ بھ رسولھ 

 5یر تكییف وال تمثیلمن غیر تحریف وال تعطیل ومن غ  لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء ۖ َوھَُو
ِمیُع اْلبَِصیرُ    .)11: الشورى( السَّ

  .6العقیدة ھي اإلدراك الجازم المطابق للواقع -
  .7ھي إدراك جازم ثابت مطابق للواقع عن دلیل وبرھان -
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  .8العقیدة ھي التصدیق الجازم بالقلب المحرك للعواطف والموجھ للسلوك -
التصدیق الجازم المطابق للواقع بالدلیل : والتعریف اإلجرائي للعقیدة ھو

وبما أن العقیدة تعُد العنصر الجوھري في حیاة اإلنسان فالبد من  .والموجھ للسلوك
  .بیان أھمیتھا في دنیا الناس

  بیان أھمیة العقیدة في حیاة اإلنسان: الفرع الثالث
معلوم باألدلة الشرعیة من : ألعمالالعقیدة أساس الدین وسبب لقبول ا -1

القرآن والسنة أن األعمال واألقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقیدة صحیحة، 
فإذا كانت العقیدة غیر صحیحة باطلة وفاسدة بطل ما یتفرع عنھا من أعمال وأقوال 

یَماِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُھُ َوھَُو فِي :قال تعالى  اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ  َوَمن یَْكفُْر بِاْإلِ
َولَقَْد أُوِحَي إِلَْیَك َوإِلَى الَِّذیَن ِمن قَْبلَِك لَئِْن أَْشَرْكَت لَیَْحبََطنَّ : ، قال تعالى)5: المائدة(

  ).65: الزمر( َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ 
یشمل جمیع حیاة  إذا فالعقیدة أساس الدین، والدین اإلسالمي یناء متكامل

اإلنسان منذ والدتھ وحتى مماتھ وحتى مصیره الذي یصیر إلیھ بعد الموت، وھذا 
البناء الضخم یقوم على العقیدة اإلسالمیة المقررة لحقیقة عظیمة وھي وحدانیة هللا 

 قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي: الخالق، وھو المنطلق السلیم والمتین لكل إنسان، قال تعالى
ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ  َّjِ ُل  )162( َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي ِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ َال َشِریَك لَھُ ۖ َوبَِذٰ

  ).163 -162: األنعام( اْلُمْسلِِمینَ 
 ،نظري ھي العقیدة أساس الدین وسبب لقبول األعمال فأول أھمیة للعقیدة في

أعمالھ غیر مقبولة ولو كانت صالحة ونافعة  )المشرك باj(ولذا نجد أن غیر الموحد 
للمجتمع كاألعمال الخیریة التطوعیة التي تقوم بھا الجمعیات والمنظمات غیر 

وغیرھا ألنھا صادرة عن ) بال حدود، الصلیب األحمرأطباء (الحكومیة العالمیة 
ٍب بِقِیَعٍة یَْحَسبُھُ الظَّْمآُن َوالَِّذیَن َكفَُروا أَْعَمالُھُْم َكَسَرا: عقیدة محرفة مشركة قال تعالى

ُ َسِریُع اْلِحَسابِ  َ ِعنَدهُ فََوفَّاهُ ِحَسابَھُ ۗ َوهللاَّ  َماًء َحتَّٰى إَِذا َجاَءهُ لَْم یَِجْدهُ َشْیئًا َوَوَجَد هللاَّ
  .)39: النور(

َوَمن ولذلك یعتز المسلم بانتمائھ إلى الدین الحنیف الصحیح المقبول عند هللا 
ْسَالِم ِدینًا فَلَن یُْقبََل ِمْنھُ َوھَُو فِي اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ  ، )85: آل عمران( یَْبتَِغ َغْیَر اْإلِ

  .حتى أن األعمال البسیطة باإلخالص وبالعقیدة الصحیحة تنقلب إلى طاعات وحسنات
ھو  ولما جعل هللا سبحانھ وتعالى الدین: تحقق األمن واالستقرار النفسي -2

ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس : الفطرة اإلنسانیة قال تعالى یِن َحِنیفًا ِۚفْطَرَت هللاَّ فَأَقِْم َوْجھََك لِلدِّ
، فاإلنسان في حاجة ماسة إلى العقیدة واإلیمان باj تعالى )30: الروم( َعلَْیھَا
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العادل وسؤال الثواب في دار الخلود،  ورحمتھ، واإلیمان بالیوم اآلخر، والجزاء
. 9لیكتمل استقراره واتزانھ النفسي، فیستقبل مشاكل الحیاة بنظرة متفائلة وصبر جمیل

وھذه أھمیة أخرى للعقیدة بالنسبة لحیاة اإلنسان حیث تحقق لھ األمن واالستقرار 
منھا المجتمع  النفسي لیعیش التوازن النفسي بعیداً عن التمزقات الداخلیة التي یعاني

  .الغربي الكافر
إن أحداً ال یستطیع ": "أندروكونواي إیفي"یقول العالم األمریكي الفسیولوجي 

أن یثبت خطأ الفكرة التي تقول أن هللا موجود كما ال یستطیع أحداً أن یثبت صحة 
ع الفكرة التي تقول إن هللا غیر موجود، وقد ینكر منكر وجود هللا تعالى ولكنھ ال یستطی

أن یؤید إنكاره بدلیل، وأحیانا یشك اإلنسان في وجود شيء من األشیاء والبد في ھذه 
الحالة أن یستند شكھ إلى أساس فكري، ولكني لم أقرأ ولم أسمع في حیاتي دلیال عقلیا 
واحداً على عدم وجود هللا، وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاتھ أدلة كثیرة على وجوده، 

ا یتركھ اإلیمان من حالوة في نفوس المؤمنین، وما یخلفھ كما لمست بنفسي بعض م
  . 10"اإللحاد من مرارة في نفوس الملحدین

العقیدة اإلسالمیة الصحیحة أعظم نعمة على : العقیدة اإلسالمیة نعمة إلھیة -3
إن أعظم نعمة على اإلطالق بنعم بھا هللا على : "اإلطالق بنعم هللا لھا على المؤمن

الصحیحة، ذلك أن أیة عقیدة البد أن تنعكس على السلوك، ولو أن المؤمن عقیدتھ 
العقیدة كانت في منأى عن السلوك فاعتقد ما شئت، ولكن ما من عقیدة إال ولھا 
منعكس سلوكي، وألن السلوك أساس تقییم اإلنسان عند هللا، وأساس سعادتھ وشقائھ 

  .11"في الدنیا واآلخرة لذلك تنطلق األخطاء من عقیدة فاسدة
ونستنبط من كالم راتب النابلسي : العقیدة تقوم السلوك وتھذب األخالق -4

العقیدة تُقَوُم السلوك وتھذب : أھمیتین للعقیدة ذات األثر العظیم في حیاة اإلنسان وھي
األخالق من خالل استشعار مراقبة هللا، والثانیة تحقق لإلنسان الفوز والفالح في 

  .الدارین الدنیا واآلخرة
وال یفوز ھذا اإلنسان وال یفلح وال یعیش : سبب للفوز في الدنیا واآلخرة -5

السعادة المنشودة إال أن غذى شقة الروحي بما أنھ ُخلق من مادة وروح حیث نفخ هللا 
فیھ من روحھ الكریمة، فھو في حاجة إلى تلبیة الشقین المادي والروحي، فنجد من 

وشرب وشھوة ومتاع وغیرھا من متطلبات المادة  السھل تلبیة حاجاتھ المادیة من أكل
والمتوفرة بشكل واسع، ولكن شقھ الروحي یبقى في فراغ رھیب ال یملئھ إال ) الطین(

بتقویة صلتھ بخالقھ وھي األھمیة الموالیة للعقیدة الصحیحة تقویة الصلة بین الخالق 
  .والمخلوق
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ان شقھ الروحي بتقویة وعندما یشبع اإلنس: العقیدة من ضروریات اإلنسان -6
صلتھ بربھ ومنھ یستطیع أن یفھم سر ھذا العوز النفسي الضروري الذي كان 

تعد من ضروریات اإلنسان التي ال (یصارعھ ومن ھنا تتجلى أھمیة العقیدة في كونھا 
غنى لھ عنھا ذلك أن اإلنسان بحسب فطرتھ یمیل إلى اللجوء إلى قوة علیا یعتقد فیھا 

والسیطرة الكاملة علیھ وعلى المخلوقات من حولھ، وھذا االعتقاد یحقق القوة الخارقة 
  .12)لھ المیل الفطري التدین

العقیدة األساس الذي تقوم علیھا الشریعة، وتمكن اإلنسان من معرفة  -7
یتحقق المیل الفطري للتدین یبحث اإلنسان عن شرائع : حقیقة وجوده ومصیره

العقیدة ھي األساس الذي یقوم علیھ الشریعة فال یتأتى (یطبقھا في تدینھ ھذا وألن 
وجود الشریعة بدون العقیدة ألنھ ال قیمة ألي عمل بدون العقیدة كما ال یتأتى وجود 
العقیدة بدون شریعة فھما أمران متالزمان ال یجوز الفصل بینھما، فمن أمن بالعقیدة 

وعلیھ فمن ... یربطھما بالعقیدة البد أن یؤمن بالشریعة، ومن عمل بالشریعة فالبد أن
أخذ بالعقیدة ولم یعمل بالشریعة، أو عمل بالشریعة دون ربطھا بالعقیدة ال یكون 

  .13)مسلماً 
وما دامت العقیدة أساس تقوم علیھ الشریعة، فبتطبیق شرائع هللا التي شرعھا 

ادات عارفاً لعباده ینطلق اإلنسان في ھذه الحیاة سعیاً وراء الطاعات مواظبا على العب
لسر وجوده على ھذه المعمورة مدركاً لوظیفتھ األساسیة وھي عبادة هللا وتعمیر 
األرض، مصدقا بأركان عقیدتھ مؤمن بالیوم اآلخر، وھو جزء ال یتجزأ من العقیدة 
الصحیحة، وھنا تتداخل األھمیات فیما بینھما لتحقق وحدة متالحمة ال نستطیع 

خرى، فتبرر أھمیة تمكین اإلنسان من معرفة حقیقة االستغناء عن واحدة دون األ
  .وجوده ومصیره

وإذا : تدفع اإلنسان إلى الجد واالجتھاد وتحرره من عبودیة غیر هللا -8
تحققت لھ ھذه المعرفة، حاول العمل مجداً مجتھداً متقناً ألعمالھ الدنیویة مخلصا في 

دیة األشخاص واألموال متحرراً من عبو –االستخالف في األرض  –أداء رسالتھ 
واألھواء راغباً في تحقیق معنى العبودیة الحقة وھذه من بین أھمیات العقیدة في حیاة 
اإلنسان التي ال تعد وال تحصى تدفع اإلنسان إلى الجد واالجتھاد تحرر اإلنسان من 

  .عبودیة غیر هللا، ھذه بعض ما یتعلق بأھمیة العقیدة وغیرھا كثیر
آن الكریم ھو بناء العقیدة الصحیحة التي یعیش بھا اإلنسان إن من أھداف القر

حیاتھ المطلقة التي تمتد إلى الحیاة األخرى فینعم في حیاتھ الدنیویة بنشوة اإلیمان 
الذي یحقق لھ االستقرار والفوز والفالح والتمكن والتأیید فتتحول حیاة في الدنیا إلى 
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سعد بعد ذلك في اآلخرة بالنعیم األبدي جنة فوق األرض، مھما واجھتھ المنغصات، وی
ولھذا اعتمد القرآن على وسائل متعددة مختلفة باختالف الطبائع البشریة،  .المقیم

خادمة ألھداف القرآن في الرجوع بھذا اإلنسان وإعادتھ إلى سبیل الجادة وطریق 
  .ربھ

ضھم ویتسع الخطاب القرآني بوسائلھ لیشمل جمیع البشر كافرھم ومسلمھم، أبی
وأسودھم، األعجمي قبل العربي مادام التفاضل بالتقوى فقط، تسقط االختالفات أمام 
منھج القرآن الفذ في عرض ھذه الوسائل المؤثرة في اإلنسان منذ فجر اإلسالم األول 

ما ھي الوسائل التي نستطیع االعتماد : إلى یوم الناس ھذا، والسؤال المطروح ھنا
أو ترمیم على األقل الفساد األخالقي الذي ضرب شباب  علیھا اآلن لمحاولة إصالح

األمة اإلسالمیة فأسقطھم في وحل الرذائل وبراثین المعصیة ضاربین بعرض الحائط 
كل القیم والمبادئ اإلسالمیة مجاھرین بالخطیئة غیر مبالین بالحالل والحرام، شبھ 

غیر مدركین لحتمیة منكرین ومنكرین للحساب والعقاب، جاحدین لنعم هللا علیھم، 
الموت، رغم استفحال ھذا األخیر في أوساطھم بشكل رھیب، بموت المفاجئة حیناً 
وبجرعة زائدة للمخدرات، ناھیك عن كوارث حوادث المرور المروعة لماذا ھذا 
اإلعراض عن قیم اإلسالم؟ واألخالق الفاضلة؟ وبسبب ھذا الواقع المخزي، سوف 

  .استخدمھا القرآن لتثبیت عقیدة المسلم نحاول عرض بعض الوسائل التي
  وسائل القرآن الكریم في تثبیت العقیدة اإلسالمیة وأنواعھا: المطلب الثاني

  تعریف الوسائل: الفرع األول
  .الوسائل جمع وسیلة على جمع فعیلة، وقد تجيء الفعیلة بمعنى اآللة: لغة -1

  .كلمتان متباینتان جداالواو، والسین، والالم، " َوَسلَ : "قال ابن فارس
الرغبة والطلب، یقال وسل، إذا رغب، والواسل الراغب إلى هللا عز : األولى

  .14ومن ذلك القیاس الوسیلة. بلى كل ذي دین إلى هللا واسل: وجل، وھو قول لبید
الوسیلة التوصل إلى الشيء برغبة، وھي أخص من : وقال الراغب األصفھاني

َ َواْبتَُغوا إِلَْیِھ : بة، قال تعالىالوصیلة لتضمنھا لمعنى الرغ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
  ).35: المائدة( اْلَوِسیلَةَ 

الوسیلة ما یتقرب بھ إلى الغیر، والجمع الوسیل والوسائل : وقال الجوھري
  .والتوسیل والتوسل واحد

  .15ي تقرب إلیھ بعملَوَسَل فال إلى ربھ وسیلة، وتوسل إلیھ بوسیلة أ: یقال
اصطالحان عام : معنى الوسائل في اصطالح األصولیین: اصطالحا -2
الوسائل في االصطالح العام ھي الطرق المفضیة إلى المصالح والمفاسد  .وخاص
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: أما الوسائل في االصطالح الخاص .وبعبارة أخرى ھي الطرق المؤدیة إلى المقاصد
  .16شرعیةفھي الطرق المفضیة إلى تحقیق مصلحة 

فكانت الوسائل بذلك مناسبة لكل زمان ومكان خادمة لموضوع العقیدة، مادام 
نرید الیوم . اإلنسان ھو دائم نفس اإلنسان الذي عبد األصنام، وكذب األنبیاء، وقتلھم

  .أن یعود بھذا اإلنسان، وبھذه الوسائل إلى عقیدة صحیحة ثابتة ثبات ھذا الدین
ھي أدوات تستنبط من القرآن الكریم للتثبیت : تعریف وسائل القرآن الكریم

من بین الوسائل التي أحسبھا األولى من حیث التأثیر  .العقیدة وترسیخھا في النفي
  .-إثارة العقل  -والنفع وإمكانیة اإلصالح والتثبیت 

  وسائل تخاطب العقل والوجدان: الفرع األول
ا كبیراً، ویبرز أھمیتھ، وترفع ینوه القرآن الكریم بالعقل تنویھ: إثارة العقل -1

من قیمتھ، ویعلي من مكانتھ، ویخصص لھ مساحة واسعة في آیاتھ المسطورة، حیث 
ذكر بألفاظھ ومشتقاتھ زھاء خمسین مرة، وھذا نظراً ألھمیتھ في حیاة اإلنسان فھو 
سر التكریم والتفضیل والتمییز، جعلھ مناط للتكلیف ومنشأ الفكر وأداة للتفریق فیھ 

لضار والنافع، بھ أستنبط العلماء األحكام في القضایا المستجدة فكان باب االجتھاد، ا
واإلبداع، ولھذا یجعلھ القرآن وسیلة عظیمة لتثبیت عقیدة صاحبھ اإلنسان، بتقدیم 

: )رحمھ هللا علیھ(األدلة والبراھین على وجود الخالق، یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
بخلق اإلنسان في غایة الحسن واالستقامة وھي طریقة عقلیة  فاالستدالل على الخالق"

صحیحة، وھي شرعیة، دل علیھا القرآن، وھدى الناس إلیھا، فإن نفس كون اإلنسان 
فإن ھذا یعلمھ الناس كلھم بعقولھم، ... حادثاً بعد أن لم یكن ومخلوقاً من نطفة ثم علقة

  .17"أیضا فھو إذن عقلي، ألنھ بالعقل تعلم صحتھ، وھو شرعي
والقرآن یخاطب العقل بأسلوب اإلقناع المؤید باألدلة العقلیة القطعیة التي ال 
تحتمل الشك، والظن، وبالمنطق السھل الممتع الموافق للواقع، بعرض آیات هللا 
المنظورة بآیات هللا المسطورة فیحفز العقل إلى النظر والتفكر والتدبر فیھا، وفي 

  .كیفیة تشكلھا
ع لمجموعة النصوص المتعلقة بالنشاط العقلي، نجد أن القرآن الكریم إن المتتب"

یدفع بالعقل إلى النشاط والحركة الفكریة باستعمال جمیع ملكاتھ الذھنیة، ویحیط 
نشاطھ بجملة من اإلشارات والتنبھات والضوابط التي ینبغي على اإلنسان العاقل أن 

ضایا الكون والحیاة واإلنسان، وھذه یراعیھا وینضبط بھا أثناء إعمالھ للعقل في ق
الضوابط ھي عبارة عن مبادئ أو قوانین یسیر وفقھا العقل مثل مبدأ الھویة ومبدأ 

  . 18"السلبیة، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ الغائیة
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َواْلفُْلِك إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنَّھَاِر : قال تعالى
اٍء فَأَْحیَا بِِھ اْألَْرضَ  ُ ِمَن السََّماِء ِمن مَّ  الَّتِي تَْجِري فِي اْلبَْحِر ِبَما یَنفَُع النَّاَس َوَما أَنَزَل هللاَّ
َماءِ  ِر بَْیَن السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ یَاِح َوالسَّ  بَْعَد َمْوِتھَا َوبَثَّ فِیھَا ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َوتَْصِریِف الرِّ

  .)164: البقرة( َواْألَْرِض َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَْعِقلُونَ 
َماَواِت َواْألَْرِض : "ویقول ابن عاشور في قولھ تعالى إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

إثبات دالئل وجود هللا تعالى  ، المقصود من ھاتھ اآلیةَواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنَّھَارِ 
ووحدانیتھ ولذلك ذكرت أثر ذكر الوحدانیة ألنھا إذا أثبتت بھا الوحدانیة ثبت الوجود 

وقد قرر هللا في ھاتھ اآلیة دالئل كلھا واضحة من أصناف المخلوقات ... بالضرورة
وھي مع وضوحھا تشتمل على أسرار یتفاوت الناس في دركھا حتى یتناول كل 

وھنا یبین القرآن  .19"العقالء مقدار األدلة منھا على قدر قرائحھم وعلومھم صنف من
  .أن القدرات العقلیة تتفاوت بین الناس رغم وضوح األدلة على وجود الخالق

تذكیر بآیة أخرى عظیمة ال تخفى على أحد من العقالء وھي اختالف اللیل "... 
مة، وما في الضیاء من الفوائد والنھار، اعني اختالف حالتي األرض في ضیاء، وظل

للناس وما في الظلمة من الفوائد لھم لحصول سكونھم واسترجاع قواھم المنھكة 
وفي ذلك آیة لخاصة العقالء إذ یعلمون أسباب اختالف اللیل والنھار وانھ من  .بالعمل

آثار دوران األرض حول الشمس في كل یوم ولھذا جعلت اآلیة في اختالفھما وذلك 
  . 20"ان كال منھما آیة یقتضي

َرهُ َمنَاِزَل لِتَْعلَُموا : وقال أیضا ھَُو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضیَاًء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدَّ
ُل اْآلیَاِت لِقَْوٍم یَْعلَُمونَ  لَِك ِإالَّ بِاْلَحقِّ ۚ یُفَصِّ ُ َذٰ نِیَن َواْلِحَساَب ۚ َما َخلََق هللاَّ  َعَدَد السِّ

  .)5: یونس(
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل : قال تعالى َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

ُرونَ  لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَّ َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذٰ   ).21: الروم( بَْینَُكم مَّ
ل أن یقال المراد في خلق األزواج یحتم"یقول الرازي في تفسیر ھذه اآلیة 

آلیات، ویحتمل أن یقال في جعل المودة بینھم آیات، أما األول فالبد لھ من فكر ألن 
خلق اإلنسان من الوالدین یدل على كمال القدرة ونفوذ اإلرادة وشمول العلم لمن 

  .21"یتفكر
تفكر حتى في جعل المودة والرحمة بین الزوجین مدعاة إلى إعمال العقل وال

  . ألن ذلك فیھ من دالئل قدرة هللا في الخلق ما یدعو إلى إعمال العقل
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فنجد في ھذه اآلیات التصریح بضرورة إعمال العقل والتفكر للوصول إلى 
إیجاد الخالق، فیحث العقول على البحث الكتشاف الحقائق المبثوثة في األرض 

  . والنفس واألفاق
إثارة "الكریمة الدالة على ھذه الوسیلة وبتتبع األلفاظ الصریحة من اآلیات 

یعقلون، یتفكرون، یتدبرون، (نجدھا لھا عالقة بالعقل من بعید أو قریب " العقل
  .وغیرھا كثر....) یفقھون، یّذكرون، العالمون، أولى األلباب، أولوا األبصار، یعقلھا، 

إن : "-ھ رحمة هللا علی –وإذا تدبرنا الكالم القیم لشیخ اإلسالم ابن تیمیة 
نجد نحن ..." االستدالل على الخالق بخلق اإلنسان في غایة الُحْسن واالستقامة

إثارة "و" إثارة العقل"إنھ ربط بین وسیلتین من وسائل القرآن . مأمورون بالتدبر
  .وھي الوسیلة الموالیة" الوجدان
مادام اإلنسان عقل ومشاعر وأحاسیس، فھناك من یحكم : إثارة الوجدان -2

لھ في قضایا الكون والحیاة، وھناك من تغلب علیھ العاطفة فیحكم المشاعر عق
واألحاسیس وھذا ما سلكھ القرآن بأسالیبھ الرائعة المتسقة المتكاملة لیحرك حّس 
اإلنسان للعودة بھا إلى عقیدة صحیحة، فیذكر بنعم هللا علیھ التي ال تعد وال تُحصى 

بة والعودة إلى هللا، وھذا ھو ما أراده شیخ لتستیقظ فطرتھ المنتكسة وتكون اإلذا
اإلسالم بكالمھ عن خلق اإلنسان في غایة الحسن واالستقامة، ومن أعظم النعم إطالقا 

َك بَِربَِّك اْلَكِریِم : قال تعالى نَساُن َما َغرَّ اَك فََعَدلََك  )6(یَا أَیُّھَا اْإلِ ) 7(الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ

بَكَ فِي أَيِّ ُصوَرٍة مَّ  : ، وقال تعالى في سیاق التذكیر بالنعم)8-6: االنفطار( ا َشاَء َركَّ
 ْمَع َواْألَْبَصاَر ھَاتُِكْم َال تَْعلَُموَن َشْیئًا َوَجَعَل لَُكُم السَّ ن بُُطوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكم مِّ َوهللاَّ

نعمة السمع والبصر والعقل في فما أعظم  ،)78: النحل( َواْألَْفئَِدةَ ۙ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
  .حیاة اإلنسان ولكنھ جاحٌد لھا بعدم الشكر

وھنا أیضا نلحظ التكامل بین إثارة العقل والوجدان في أن هللا جعل ھذه النعم 
  .ھي أدوات التعلم الذي ال یكون إال بالعقل) السمع والبصر والعقل(العظیمة 

ون لخدمتھ وھنا أیضا إشارات وال یستطیع اإلنسان العیش لو لم یًسخر لھ الك
َماِء َماًء فَأَْحیَا بِِھ اْألَْرَض : صریحة من القرآن على ذلك، قال تعالى ُ أَنَزَل ِمَن السَّ َوهللاَّ

لَِك َآلیَةً لِّقَْوٍم یَْسَمُعونَ  َوفِي اْألَْرِض ِقَطٌع  ،)65: النحل( بَْعَد َمْوِتھَا ۚ إِنَّ فِي َذٰ
تََجاِوَراٌت َوَجنَّ  ْن أَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخیٌل ِصْنَواٌن َوَغْیُر ِصْنَواٍن یُْسقَٰى بَِماٍء َواِحٍد مُّ اٌت مِّ

لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَْعِقلُونَ  ُل بَْعَضھَا َعلَٰى بَْعٍض فِي اْألُُكِل ۚ إِنَّ فِي َذٰ ، )4: الرعد( َونُفَضِّ
یَنفَُع النَّاسَ  َواْلفُْلِك الَّتِي تَْجِري فِي اْلبَْحِر بَِما )164: البقرة( ، َواْألَْنَعاَم َخلَقَھَا ۗ لَُكْم

ْختَلٌِف أَْلَوانُھُ ، )5: النحل( ِفیھَا ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنھَا تَأُْكلُونَ  یَْخُرُج ِمن بُطُونِھَا َشَراٌب مُّ
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ئض والعبادات وحتى أسلوب القرآن في عرض الفرا .)69: النحل( ِفیِھ ِشفَاٌء لِّلنَّاسِ 
ْن أَیَّاٍم كعبادة الصوم ینتھج األسلوب الوجداني  ةٌ مِّ َوَمن َكاَن َمِریًضا أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّ

ُ بُِكُم اْلیُْسَر َوَال یُِریُد بُِكُم اْلُعْسرَ    .)185: البقرة( أَُخَر ۗ یُِریُد هللاَّ
لیجد في العودة إلى وبعد تحریك حس اإلنسان بتذكیره بنعم هللا علیھ وأالئھ 

هللا لذة ومتعة، یسعى القرآن لتعمیم وتثبیت عقیدتھ بإشعاره بعظمة ھذا المنعم وقدرتھ 
  ".التذكیر بقدرة هللا"الباھرة المتجلیة في مظاھر الكون وھي وسیلة 

  وسائل تنبھ إلى قدرة هللا: الفرع الثاني
والتي لھا األثر الملحوظ في تثبیت العقیدة الصحیحة : التذكیر بقدرة هللا -1

وغرسھا في النفوس، وتتجلى ھذه األخیرة في كل أمور الخلق والتدبیر والتصریف 
واإلحیاء واإلماتة والظواھر الكونیة العظیمة التي ال یستطیع أحدا إنكارھا أو تكذیب 

ٍد تََرْونَھَا ۖ َوأَْلقَٰى فِي اْألَْرِض َرَواِسَي َخلََق السََّماَواِت بَِغْیِر َعمَ : وجودھا، قال تعالى
َماِء َماًء فَأَنبَْتنَا فِیھَا ِمن ُكلِّ َزْوجٍ   أَن تَِمیَد بُِكْم َوبَثَّ فِیھَا ِمن ُكلِّ َدابٍَّة ۚ َوأَنَزْلنَا ِمَن السَّ

  .)10: لقمان( َكِریمٍ 
حث عن حكمة فانظر أیھا اإلنسان إلى السماء فھل رفعت بركائز وأسس وأب

خلق الجبال ستجدھا لتثبت األرض لنعیش فیھا االستقرار، وأقّر بحقیقة أن الماء 
أساس اإلنبات على األرض، وأعترف بأن الزوجیة موجودة في جمیع المخلوقات، 

سبحانھ  )القادر المقتدر(ولیس بعد ھذه القدرة مجال للظن أو الشك في وجود صاحبھا 
 ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدرٍ  :والتنویل في قولھ تعالى وتعالى، یقول صاحب التحریر

  .)49: القمر(
، 22"أن في خلق هللا األشیاء مصاحب لقوانین جاریة على الحكمة"والمراد 

والتذكیر بقدرة هللا ھي الوسیلة الكبرى للتذكیر الدائم بعظمة هللا وآیات قدرتھ في 
اآلفاق وفي األنفس حتى یخشع القلب ویستسلم لربھ، ویتوب إلیھ، وربما تكون ھي 
الوسیلة الثابتة التي نجدھا حاضرة في الخطاب القرآني سواء بالعقل، أو بالوجدان، 

بطریقتھ الجمیلة المعجزة، ویزیل الغشاوة التي ترین على یثیر القرآن الوجدان "حیث 
القلب وتجعل الحسَّ یتبلَّد، ویَْعِرض آیات هللا في الكون في صورة حیَّة ینفعل بھا 
الوجدان كأنھ یراه ألول مرة كأنھا جدیدة، وحین ینفعل بھا الوجدان ویتأثَّر، ویتحرك 

ھھ الخیال لتتبع المشھد المعروض وتتحرك المشاعر  بشتى االنفعاالت، عندئٍذ یوجِّ
القرآن إلى أنَّ وراء ھذه المشاھد كلِّھا قدرة هللا المعجزة، وأن صانعھا وبارئھا ھو هللا 
ھ إلیھ وحَده بالعبادة دون  سبحانھ وتعالى فینبغي إذن عبادة ذلك اإللھ القادر، والتوجُّ

  .23"سواه، والتلقِّي عنھ في كل أمر من األمور
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بنا أن نشیر ونذكر بأن إثارة الوجدان وسیلة یسلكھا القرآن لغرس وھنا یجدر 
وتثبیت العقیدة في النفوس ال تقتصر على جانب واحد من جوانبھا، وإنما لھا عالقة 
تكامل مع جوانب متعددة، وھذا ھو منھج القرآن المتكامل الفذ الفرید المبرأ من 

یة التأملیة، التي تضعھا أسالیب االنقطاع والتمزق الملحوظین في الدراسات الفلسف
فھو یعرض الوسائل الواحدة تلو اآلخرة في سیاق موصول ممتع،  .األداء البشریة

  .   یتمیز بالحیویة الدافعة الموحیة مع الدقة والتحدید الحاسم
إن الدین ): "رحمھ هللا(یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة : التذكیر بمراقبة هللا -2

لب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح وإن االیمان یزید قول وعمل، قول والق
  ". بالطاعة وینقص بالمعصیة

مادام الدین قوالً وعمالً فإن القرآن یذكر اإلنسان بأن هللا معھ یراقب أعمالھ 
ویحصي تحركاتھ بدقة عظیمة وقدرة باھرة فال یعزب عند سبحانھ وتعالى الذرة في 

َوَما تَُكوُن فِي َشأٍْن َوَما  :منھا مصداقا لقولھ تعالىالسماوات واألرض وال أصغر 
تَْتلُو ِمْنھُ ِمن قُْرآٍن َوَال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ ُكنَّا َعلَْیُكْم ُشھُوًدا إِْذ تُفِیُضوَن فِیِھ ۚ َوَما 

َماءِ  ٍة فِي اْألَْرِض َوَال فِي السَّ ْثقَاِل َذرَّ بَِّك ِمن مِّ لَِك َوَال  یَْعُزُب َعن رَّ َوَال أَْصَغَر ِمن َذٰ
بِینٍ    ).61: یونس( أَْكبََر إِالَّ فِي ِكتَاٍب مُّ

واإلنسان إن شعر بمراقبة هللا لھ وشھادة المالئكة على أعمالھ یخشى عقاب 
ربھ فال یعصیھ وھو المطلوب حیث نجد في الخطاب القرآني أن وراء التحذیر من 

َ مراقبة هللا التامة وعلمھ الشامل یتبعھ دائما العقاب والعذاب الشدید واأللیم  َواتَّقُوا هللاَّ
 َ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَِّذیَن َكفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذیقَنَّھُم ، )196: البقرة(  َشِدیُد اْلِعقَابِ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

ْن َعَذاٍب َغلِیظٍ    .، فبذكر األعمال یتبع الحساب والعقاب)50: فصلت( مِّ
یقع اإلنسان في االنحرافات ال محالة سواء أكانت : مناقشة االنحرافات -3

سلوكیة، بسبب الجھل والعناد واإلعراض تارة وبسبب المكابرة والتقلید عقدیة أم 
واإلتباع والغفلة تارة أخرى، وھذا األمر كان لھ األثر الواسع في شیوع ظاھرة 
التحریف للكتب السماویة السابقة فضلت األمم وأتبعت معتقدات وتصورات باطلة، 

ألنبیاء والرسل، فكان لزاماً دحض فوقعوا في الشبھات واألفكار وردوا ظلماً دعوات ا
ورد االنحرافات بإقامة الحجج والبراھین والدعوة إلى الجدل والمناقشات بأسالیب 
صحیحة یقبلھا العقل، فناقش القرآن منكري األلوھیة والربوبیة والبعث والنبوة 
وانحراف الیھود والنصارى، وشركھم وتصورھم لإللھ أو إدعاء النبوة z وغیرھا 

قالوا، ) (قل، قالوا) (قیل، سیقولون(رض القرآن ھذه الوسیلة مستعمال ألفاظا مثل ویع
ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم : وغیرھا، قال تعالى) قالوا َماَواِت السَّ بُّ السَّ  )86(قُْل َمن رَّ
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ِ ۚ قُْل أَفََال تَتَّقُوَن  ُكلِّ َشْيٍء َوھَُو یُِجیُر َوَال یَُجاُر  قُْل َمن بِیَِدِه َملَُكوتُ  )87(َسیَقُولُوَن ِ%َّ
ِ ۚ قُْل فَأَنَّٰى تُْسَحُروَن  )88( َعلَْیِھ إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ  بَْل أَتَْینَاھُم بِاْلَحقِّ  )89(َسیَقُولُوَن ِ%َّ

ٍھ بَِما  )90(َوإِنَّھُْم لََكاِذبُوَن  ٍھ ۚ إًِذا لََّذھََب ُكلُّ إِلَٰ ُ ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعھُ ِمْن إِلَٰ َما اتََّخَذ هللاَّ
ا یَِصفُونَ  ِ َعمَّ   .)91- 86: المؤمنون( َخلََق َولََعَال بَْعُضھُْم َعلَٰى بَْعٍض ۚ ُسْبَحاَن هللاَّ

بُّ السَّ : یقول صاحب الضالل في قولھ تعالى وھذا " ....َماَواتِ قُْل َمن رَّ
الجدل یكشف عن مدى االضطراب الذي ال یفيء إال منطق، وال یرتكز إلى عقل؛ 
ویكشف عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركین قد وصلت إلیھ في الجزیرة 

، فھو سؤال عن الربوبیة المدبرة، المصرفة للسماوات ...العربیة عند مولد اإلسالم
، ...، والعرش رمز لالستعالء والھیمنة على الوجود...السبع والعرض العظیم

 ِ ولكنھم مع ذلك ال یخافون صاحب العرش وال یتقون رب السماوات،  َسیَقُولُوَن ِ%َّ
  .24"وھم یشركون معھ أصناما مھینة

وھذه اآلیة الكریمة صالحة للجدال ومناقشة الكفار في عقائدھم المنحرفة في 
من خلق السماوات؟ من ربھا؟ ال یستطیع : قيكل حین وعصر، ألن السؤال منط

منكرا أو ملحدا ان ینسبھا إلى بشر أیا كان عالماً، أو ملكاً، فكان النقاش في زاویة 
ِ ضیقة ال یستطیع معھا الكافر أن یرد إال بالرد المنطقي    .َسیَقُولُوَن ِ%َّ

فقدم األدلة التي ال تحتمل الظن وال یستطیع الخصم الصمود أمامھا أو نفیھا، 
َوإَِذا قِیَل لَھُُم : كما جادل من یتبع ویقلد اآلباء واألجداد دون علم أو درایة، قال تعالى

ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْینَا َعلَْیِھ آبَاَءنَا ۗ أَوَ  لَْو َكاَن آبَاُؤھُْم َال یَْعقِلُوَن َشْیئًا اتَّبُِعوا َما أَنَزَل هللاَّ
، وبین لھم القرآن أن سبب الضالل والكفر ھو عدم إكمال )170: البقرة( َوَال یَْھتَُدونَ 

  .العقل ألن العقل سبیل الھدایة
وجادل الیھود والنصارى في ادعائھم وزعمھم أنھم أبناء هللا وأحباؤه بالمنطق 

فأسلوب "لبسیط، كیف یعذبكم إذن فلو كنتم أبناءه ما عذبكم الرشید واألسلوب السھل ا
القرآن سھل یبین أن ھذا القرآن لیبن من مقدور البشر وأنھ یصدق ما قبلھ وأن فیھ 

ودلھم وأرشدھم إلى اعتماد . 25"خبر ما ال یعلمھ أحد في األرض وال في السماء إال هللا
ِ بَِغْیِر ِعْلٍم َوَال ھًُدى َوَال ِكتَاٍب َوِمَن النَّاِس َمن یُ العلم والحجة في الحوار  َجاِدُل فِي هللاَّ

نِیرٍ  ، 111: البقرة( ھَاتُوا بُْرھَانَُكمْ ، وما أكثر ما یرد في القرآن )08: الحج( مُّ
ُؤَالِء َحاَجْجتُْم ِفیَما لَُكم بِِھ ِعْلٌم فَلَِم ، )57: ، القصص64: ، النمل24: األنبیاء ھَا أَنتُْم ھَٰ

ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُمونَ  وَن فِیَما لَْیَس لَُكم بِِھ ِعْلٌم ۚ َوهللاَّ إِنَّ ، )66: آل عمران( تَُحاجُّ
ا ھُم بِبَالِغِ  ِ بَِغْیِر ُسْلطَاٍن أَتَاھُْم ۙ إِن فِي ُصُدوِرِھْم إِالَّ ِكْبٌر مَّ یِھۚ  الَِّذیَن یَُجاِدلُوَن فِي آیَاِت هللاَّ

ِمیُع اْلبَِصیرُ  فَاْستَِعذْ  ِ ۖ إِنَّھُ ھَُو السَّ   ).56: غافر( بِا%َّ
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بعد النقاش والحوار والجدار وبیان تفاھة وبطالن عقائد وتصورات الكفار، 
  : تخرج على وسیلة أخرى من وسائل تثبیت العقیدة وھي

  وسائل ترسم صفات الكفار وصفات المؤمنین: الفرع الثالث
یرسم القرآن وكأنھ بصدد عرض صورة فنیة : اررسم الصور المنفرة للكف -1

ولوحة تجسد صفات الكفار الخبیثة الذمیمة حتى ینفر منھا القلب ویجتنب اإلنسان 
إتباعھا لبشاعتھا ویبین ما ینتظر ھؤالء المجرمین من حریق وجھنم مصیراً یحذر من 

ة وھذه بعض إتباعھا والوقوع فیھا لتجنب السعیر والمقام المخزي في الدنیا واآلخر
البغى یغیر الحق، الفساد في األرض، نقض عھد هللا، (الكلمات المفتاحیة للداللة علیھا 

یأخذون الربا، یصدون عن سبیل هللا، أكل أموال الناس بالباطل، القنوط، إتباع سبل 
  ). وغیرھا كثیر.... الشیطان، 

 َّنَساُن ِمن ُدَعاِء اْلَخْیِر َوإِن م َولَئِْن أََذْقنَاهُ  )49(سَّھُ الشَّرُّ فَیَئُوٌس قَنُوطٌ الَّ یَْسأَُم اْإلِ
ِجْعُت إِ  َذا لِي َوَما أَُظنُّ السَّاَعةَ قَائَِمةً َولَِئن رُّ اَء َمسَّْتھُ لَیَقُولَنَّ ھَٰ نَّا ِمن بَْعِد َضرَّ لَٰى َرْحَمةً مِّ

ْن َعَذاٍب َغلِیظٍ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَِّذیَن  َربِّي إِنَّ لِي ِعنَدهُ لَْلُحْسنَىٰ   َكفَُروا ِبَما َعِملُوا َولَنُِذیقَنَّھُم مِّ
ِھْم  ).50- 49: فصلت( ْمنَا َعلَْیِھْم طَیِّبَاٍت أُِحلَّْت لَھُْم َوبَِصدِّ َن الَِّذیَن ھَاُدوا َحرَّ فَِبظُْلٍم مِّ

ِ َكثِیًرا  بَا َوقَْد نُھُوا َعْنھُ  )160(َعن َسبِیِل هللاَّ َوأَْكِلِھْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل  َوأَْخِذِھُم الرِّ
الحمد r الذي بین لنا صفات  ).161-160: النساء( َوأَْعتَْدنَا لِْلَكافِِریَن ِمْنھُْم َعَذابًا أَِلیًما

الكفار للحذر والنفور من أعمالھم ألن هللا وعدھم بالعذاب السرمدي في النار والعیاذ 
rبا.  

بعد التحذیر من صفات الكفار القبیحة وبیان مصیرھم المخزي وأنھم شر 
، وقبل ذلك )40: النبأ( یَا لَْیتَنِي ُكنُت تَُرابًاالبریئة، وأن الكافر یتمنى یوم القیامة 

َولَْو تََرٰى إِْذ ُوقِفُوا یتمنى أنھ لم یكفر ویطالب بّرده وإعادتھ إلى الدنیا لیعمل صالحا 
َب بِآیَاِت َربِّنَا َونَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِینَ َعلَى النَّ    ).27: األنعام( اِر فَقَالُوا یَا لَْیتَنَا نَُردُّ َوَال نَُكذِّ

إذن مادام الكافر یتمنى أن یكون مؤمنا لما یرى الحق، فكان لزاما بیان صفات 
الملونة المؤمنین وأسلوب القرآن في عرضھا ورسم صورتھا ولوحتھا الفنیة الجمیلة 

المزخرفة حتى تُرغب فیھا ویحبب القلوب إلیھا ویتنافس اإلنسان في التحلي بھا لما 
  .لھا أثر على النفس ألن النفس آلفت حب الجمال

حرص القرآن على تبین صفات المؤمنین : رسم الصور المحببة للمؤمنین -2
تقویم ألن البشریة لما لھا من عظیم األثر والتأثیر في السلوك بالتھذیب واألخالق بال

الیوم في حاجة ماسة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، لما وصلت إلیھ من 
فساد وانحالل أخالقي وسفور، فمدح القرآن أصحاب األخالق الحمیدة مما ال یخفى 
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على أحد ما للمدح والتزكیة من نتائج باھرة تكسب المحبة والمودة التي یحتاج إلیھا 
تقراره النفسي، فبشعوره بحب اآلخرین لھ وتزكیتھم ألخالقھ یعیش الھناء اإلنسان الس

والسعادة والتوازن النفسي، وھذا األمر یسعى الیھ الجمیع، وھذا المدح والتزكیة لیس 
فقط للترغیب في االقتداء، واإلتباع لھم وإنما لعظم األجر والثواب الذي ینتظرھم وھو 

َوَساِرُعوا إِلَٰى لمحمود في الجنة التي وعدھم الرحمان الفوز بالنعیم األبدي والمقام ا
ْت لِْلُمتَّقِینَ  َماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّ بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضھَا السَّ ن رَّ   .  )133: آل عمران( َمْغفَِرٍة مِّ

إِنَّ اْألَْبَراَر  ومدح القرآن لھم متنوع بتنوع صفاتھم فنجده یمدحھم بأنھم األبرار
، وتارة أخرى بأنھم سینالون )5: اإلنسان( یَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجھَا َكافُوًرا

َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعٍض ۚ یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن رحمة هللا 
َالةَ َویُْؤُتو ِئَك َسیَْرَحُمھُُم َعِن اْلُمنَكِر َویُقِیُموَن الصَّ َ َوَرُسولَھُ ۚ أُولَٰ َكاةَ َویُِطیُعوَن هللاَّ َن الزَّ

َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ ۗ إِنَّ هللاَّ یُْؤتِي  ، وتارة یمدحھم بأنھم ھم أولوا األلباب )71: التوبة( هللاَّ
 ا ۗ َوَما یَذَّكَُّر ِإالَّ أُولُو اْألَْلبَابِ اْلِحْكَمةَ َمن یََشاُء ۚ َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیرً 

  ).269: البقرة(
فیبین لنا بعد ذكر ما  یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن یََشاءُ : "یقول الشیخ محمد رشید رضا

یعد ھو جل شأنھ بھ وما یعد بھ الشیطان ما نحن في أشد الحاجة إلیھ للتمییز بین ما یقع 
  .والوسواس الشیطاني، وتلك ھي الحكمةفي النفس مع اإللھام اإللھي 

فسر األستاذ الحكمة ھنا بالعلم الصحیح یكون صفة محكمة في النفس حاكمة 
على اإلرادة توجھھا إلى العمل، ومتى كان العمل صادرا عن العلم الصحیح كان ھو 

والمراد بإتیانھ الحكمة من یشاء اعطائھ ... العمل الصالح النافع المؤدي إلى السعادة
... آلتھا العقل كاملة مع توفیقھ لحسن استعمال ھذه اآللة في تحصیل العلوم الصحیحة

إن هللا جعل الخیر الكثیر مع الحكمة في قرن، فھما ال یفترقان، فكل حكیم علیم عامل 
أي ال یتعظ  َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اْألَْلبَابِ : مصدر للخیر الكثیر، ولذلك قال تعالى

ویتأثر بھ تأثرا یبعث على العمل إال أصحاب العقول الخالصة من الشوائب  بالعلم
  .26"والقلوب السلیمة من المعایب

وھنا تداخل وتكامل وترابط واضح بین وسیلة إثارة العقل ورسم الصور المحببة 
المؤمنون، الخائفون، القانتون المقربون (للمؤمنین، وتارة أخرى یمدحھم بأنھم ھم 

السائحون، التائبون، العابدون، المقسطون، الصادقون، الصابرون، الخاشعون 
  .27)الذاكرون، المعتدون، وأنھم عباد هللا

في  )رحمة هللا علیھ(وفي طریقة القرآن في الجمع بین الوسائل یقول السید قطب 
ُل اْآلیَاِت َولِتَْستَِبیَن َسبِیُل  :تفسیر لقولھ تعالى ِلَك نُفَصِّ ، )55: األنعام( اْلُمْجِرِمینَ َوَكَذٰ
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إنھ یكشف عن خطة المنھج القرآني في العقیدة والحركة بھذه !.. فھو شأن عجیب"
إن ھذا المنھج ال یعنى بیان الحق وإظھاره حتى یستبین سبیل المؤمنین ! العقیدة

الصالحین فحسب، إنما یعنى كذلك ببیان الباطل وكشفھ حتى یستبین سبیل الضالین 
وبھذا توضح صفات المجرمین الكفار وصفات المؤمنین األبرار، " ین أیضاالمجرم

إن استبانة سبیل المجرمین ضروریة الستبانة سبیل المؤمنین، وذلك كالخط الفاصل "
إن ھذا المنھج ھو المنھج الذي قرره ّهللا  سبحانھ وتعالى ! یرسم عند مفرق الطریق

  .القرآن الفذ في الفصل بین الفریقین، نلحظ منھج 28"لیتعامل مع النفوس البشریة
  : في ختام ھذا البحث یمكن إجمال نتائجھ في النقاط التالیة: الخاتمة

  .من الوسائل لبناء العقیدة إن القرآن الكریم یتضمن مجموعة -1
تتنوع وسائل وأسالیب القرآن الكریم لتثبیت العقیدة الصحیحة وغرسھا في  -2

  .النفوس
  .القرآن الطبیعة البشریة بختالفھا وتتماشى مع الكینونة البشریةتوافق وسائل  -3
تنفرد وسائل القرآن في عناصرھا وطریقة تناولھ للكون واإلنسان عن سائر  -4

  .األسالیب البشریة الكالمیة والفلسفیة والجدلیة العقیمة
وسائل القرآن الكریم صالحة للعرض في كل زمان ومكان ال تتعلق بمرحلة  -5

  .نة دون سابقتھامعی
وسائل القرآن الكریم متكاملة متسقة فیما بینھا تجمع العقل والوجدان والفطرة  -6

وصالحة إلقامة الجدل والحوار والرد على االنحرافات تحدد سبیل المجرمین 
  .ومنھجھم وعالماتھم وكذلك سبیل المؤمنین، حتى ال یختلط السبیالن

نیا واآلخرة متوقف على حصول الیقین إن تحقیق اإلنسان لسعادتھ في الد -7
بالعقیدة واالطمئنان النفسي إلیھا، وذلك ال یكون إال بھذه الوسائل المبثوثة في القرآن 

  .الكریم
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 وأسبابھا العلمیة والفلسفیة لحاد المعاصر بین المسلمینرة اإلظاھ
The phenomenon of contemporary atheism among Muslims 

and its scientific and philosophical reasons 
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  :الملخص

بین ] اإللحاد الجدید[یھدف ھذا المقال إلى التنبیھ إلى ظاھرة اإللحاد المعاصر، أو 
التقنیة الحدیثة لالنتشار بین الشباب والمثقفین والتي تستخدم كل الوسائل المسلمین، 

مستعملة جمیع األسالیب التي تنسجم مع طبیعتھم، ومع نوع الحیاة الجدیدة التي 
  .وفرتھا لھم تقنیات العولمة

وھو یدرس الظاھرة من ناحیة المظاھر التي تتجلى فیھا سواء كانت علمیة جادة 
  ..بابھا العلمیة والفلسفیةكما یدرسھا من زاویة أس.. أو سوقیة ساخرة

  :الكلمات المفتاحیة
  .اإللحاد الجدید؛ العولمة الثقافیة؛ العقیدة؛ الحداثة؛ العلم؛ الفلسفة؛ الدین

Abstract:  
This article aims to draw attention to the phenomenon of 

contemporary atheism, or [new atheism] among Muslims, using 
all modern technical means for spreading among young people 
and intellectuals used all methods that harmonize with nature, 
and with a sort of new life by them globalization techniques 
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It examines the phenomenon in terms of appearances that 
reflect whether a serious scientific or satirical market. It also 
examined from the angle of scientific and philosophical reasons.  
key words: 

new atheism; cultural globalization; creed; modernity; 
science; philosophy; religion. 

  

  :مقدمة
اإلسالمي ما یطلق علیھ ظاھرة من التحدیات الكبرى التي یواجھھا الواقع 

، والتي تستخدم كل ]New Atheism] [اإللحاد الجدید[اإللحاد المعاصر، أو 
الوسائل التقنیة الحدیثة لالنتشار بین الشباب والمثقفین مستعملة جمیع األسالیب التي 

  .تنسجم مع طبیعتھم، ومع نوع الحیاة الجدیدة التي وفرتھا لھم تقنیات العولمة
لم تجد االھتمام الكافي  -مع انتشارھا السریع  -فإن ھذه الظاھرة  ولألسف

لمواجھتھا والحد منھا، بل وجدت بین المسلمین من یدعمھا، ویوفر لھا الغطاء الذي 
  .یسمح لھا باالنتشار

فكل ما نراه من تطرف وتخلف وعنف وفتاوى شاذة لیس سوى وقود 
ھذه األمة، وعلى سر صمودھا وقوتھا، إلشعال نار اإللحاد التي ترید أن تقضي على 

ذلك أن الذین یتربصون بالمسلمین، ویكیدون لھم المكاید، ال یھدفون فقط إلى تشویھ 
اإلسالم، وال إلى نشر السلوكات المنحرفة التي تتناقض معھ، وإنما یھدفون قبل ذلك 

أن  وبعده إلى إخراجھم من اإلسالم إخراجا كلیا، وأجلى صورة لذلك اإلخراج ھو
  .إنسانیة الصادرة عنھیجعلوھم أدوات لنشر اإللحاد وكل القیم الال

ھم، فھي التي توذلك لعلمھم أن سر قوة المسلمین تكمن في قوة إیمانھم وعقید
حمت ظھرھم في كل القرون السالفة، وھي التي یمكنھا وحدھا أن تجعلھم قوة عظمى 

  .یحسب لھا كل حساب
سبل التي نواجھ بھا ھذه الظاھرة، وھل تكفي وھذا یدعونا إلى التساؤل عن ال

المتكلمون في القرون السالفة، أم أننا نحتاج إلى فیھا األسالیب العتیقة التي مارسھا 
  .أسالیب جدیدة أكثر تطورا، وأكثر انسجاما مع العقل الجدید، والتقنیات المتاحة لھ

رفة الظاھرة ومن البداھة أنھ ال یمكن الجواب عن ھذا السؤال إال بعد مع
نفسھا، وتجلیاتھا في الواقع، والعوامل التي تمدھا وتنشرھا وتوفر لھا المدد المادي 

  .والمعنوي
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ذلك أن المواجھة الحقیقیة ألي ظاھرة تستدعي التعرف الدقیق علیھا، وعلى 
أسبابھا وعللھا، فالتشخیص مقدمة العالج، وكلما كان التشخیص أدق كان العالج أكثر 

  .نجاعة
  :التطرق للعناصر التالیة –باختصار  –ء على ھذا نحاول في ھذا المقال بنا

  .مظاھر اإللحاد المعاصر بین المسلمین  .1
  .األسباب العلمیة لإللحاد المعاصر بین المسلمین  .2
  األسباب الفلسفیة لإللحاد المعاصر بین المسلمین  .3

  

  .أوال ـ مظاھر اإللحاد المعاصر بین المسلمین

اإلحصائیات المھتمة برصد ھذه الظاھرة بین المسلمین اختالفا شدیدا تختلف 
بین من یھون منھا، فیجعلھا في أفراد محدودین ال یكادون یعدون، وال یكاد اعتبار 

  .وجودھم یشكل ظاھرة تحتاج إلى بحث ودراسة، وبین من یرى عكس ذلك
رة، ویعتبر فاألزھر ـ مثال ـ وھو مؤسسة رسمیة كبرى، یھون من ھذه الظاھ

م أصدرت دار 2014أفرادھا عددا شاذا ومحدودا في المجتمع، ففي ینایر من العام 
اإلفتاء المصریة تقریرا حول أعداد الملحدین في الوطن العربي، حیث ذكرت أن 

، وفي العراق 320، وفي تونس 325ملحدا، وفي المغرب  866عددھم في مصر ھو 
 56في السودان،  70في األردن،  170عددھم ، بینما كان 178، وفي السعودیة 242

ملحدا بین سكان  2293وھو ما یساوي .. في الیمن 32في لیبیا، و 34في سوریا، 
  .)1(ملیون نسمة 400الوطن العربي البالغ عددھم وقتھا قرابة 

في نفس الوقت الذي نجد فیھ مؤسسة أخرى ترى عكس ذلك تماما، ففي 
وین [، أجرت مؤسسة 2012ألزھر، أي في عام تاریخ قریب من تاریخ إحصائیة ا

استطالعا للرأي أثبتت من خاللھ أن خمسة بالمائة من المواطنین السعودیین ] جالوب
ملحدین [یعتبرون أنفسھم  –أي أكثر من ملیون شخص وقتھا بحسب تعدادھم  –

بالمائة من  19، وھي نفس النسبة في الوالیات المتحدة، بینما یعتبر ]مقتنعین
   .)2(]غیر متدینیین[أنفسھم  –حوالي ستة مالیین نسمة  –سعودیین ال

دراسة  2014مارس  29اللندنیة بتاریخ ] العرب[وھكذا نشرت صحیفة 
حول انتشار اإللحاد في السعودیة، ذكرت فیھا أن نسبة الملحدین في المملكة ھي 

  .)3(مالي السكانبالمائة من إج6األعلى بین الدول العربیة واإلسالمیة حیث تصل إلى 
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وربما یكون سبب ھذا االختالف ھو الطرق التي یحكم بھا على شخص ما 
أنھ ملحد، فبینما یرى األزھر أنھ منحصر فیمن یدعو إلى اإللحاد، أو یمارسھ عالنیة، 
أو عبر منشورات تلقى جماھیر من المتابعین، وبذلك تختص تلك اإلحصائیة 

وزعمائھ، بینما تشیر اإلحصائیات األخرى إلى  وشبیھاتھا برؤوس اإللحاد، أو قادتھ
  .الجمھور الذي یھتم بطروحات المالحدة، وقد یبدي إعجابھ بھا

ومن األمثلة على ذلك، والتي قد تدعم القائلین بخطورة الظاھرة وانتشارھا 
حیث قارن بین بعض النسب الرسمیة  2015العربي عام  BBCما قام بھ موقع 

ین، وما أحصاه التقریر من نسب مخالفة تماما على صفحات المعلنة ألعداد الملحد
، التي تضم أكثر من ]الملحدین التونسیین[فھناك صفحة .. التواصل االجتماعي فقط

شبكة [متابع، و 3000التي تضم أكثر من ] الملحدین السودانیین[آالف متابع، و 10
  .متابع 4000التي تضم أكثر من ] الملحدین السوریین
راوح عدد متابعي الحسابات في تویتر، والتي یعلن أصحابھا عن وھكذا یت

 8000] أراب أثیست[إلحادھم بین المئات واآلالف، فمثال یتجاوز عدد متابعي حساب 
  .متابع

زیادة على ھذا االختالف، فإن اإلحصاء الدقیق لھذه الظاھرة یصعب باعتبار 
ونھا ملحدة، وھل ھي في المظاھر التي من خاللھا یحكم على شخص أو جھة ما بك

مجرد التصریح بإنكار وجود هللا، أم أن مجرد طرح تساؤالت حول أساسیات العقیدة 
  .والدین یعرض صاحبھا لھذه التھمة

بناء على ھذا نجد مظھرین لإللحاد الصریح في واقعنا المعاصر، وعبر 
  :استخدام وسائل اإلعالم المختلفة

  :المعاصرـ المظھر الساخر لإللحاد  1

وھو المظھر الذي یستعمل السخریة وسیلة للدعوة إلى اإللحاد، ویدعو إلیھ 
مستعمال اللغة الساخرة، أو الرسوم الكاریكاتوریة، أو المشاھد التمثیلیة، أو الصور 

اإللحاد [المختلفة مع التعلیق الساخر علیھا، والذي یطلق علیھ بعضھم مصطلح 
  ]السوقي

یكتسب خطورة كبرى، للغتھ البسیطة، والنسجامھ  ولألسف فإن ھذا المظھر
مع عامة الناس، ولذلك نرى كثرة متابعیھ مقارنة بالمظھر اآلخر، والذي یكتسي ثوب 

  .الجد والفلسفة والعلمیة
وھذا المظھر یستغل االنحرافات الفكریة والسلوكیة المرتبطة ببعض 

الدین نفسھ، ومن حقائقھ الجماعات اإلسالمیة لیجعل منھا مادة دسمة للسخریة من 
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القطعیة، ولذلك یحشد الكثیر من المعجبین بھ ممن تؤذیھم سلوكات أولئك األفراد أو 
  .تلك الجماعات

وقد بدأ ھذا المظھر من اإللحاد في صورة روایات وقصص ساخرة من 
الدین، ثم تحول بعد ذلك؛ وبعد ظھور  التقینات الحدیثة، إلى أسالیب أخرى أكثر 

  .ثر بساطة، وأكثر شعبیةخطرا، وأك
محمد كریم [ومن األمثلة على ذلك تلك المادة الساخرة التي ینشرھا التونسي 

، والذي یشاركھ في صفحتھ ]مسلم سابق ملحد[، والذي یعرف نفسھ بكونھ )4(]العبیدي
مشارك، فقد نشر عدة فیدیوھات بوجھ مكشوف یسخر فیھا من هللا  10000أكثر من 

ھل ھذا : [ علیھ وآلھ وسلم واإلسالم تحت أمثال ھذه العناوینتعالى ومحمد صلى هللا
عید [، و]ھل كان نبي اإلسالم عقیما؟[، و]ھل محمد حقیقة أم أسطورة؟[، و]ھو هللا؟

السالم على من اتبع العقل ونبذ النقل : (وھو یصدر كل فیدیوھاتھ بقولھ].. الذبح
  )5()وفَكر

ه النماذج ال نذكرھا باعتبارھا تمثل ونحب أن ننبھ إلى أننا عندما نذكر ھذ
واقعا إسالمیا حقیقیا، فقد یكون لألیدي المعادیة ید فیھا، مثلما لھا الید الطولى في 

ولكنا مع ذلك ننبھ إلى خطورة توفیر مثل ھذه المادة .. التفریق بین المدارس اإلسالمیة
باب الفضول أوال، ثم لتلك الجماھیر العریضة التي تنساق وراء أمثال ھذه المادة، من 

  .تجد نفسھا، وقد لصقت بھا آثارھا من حیث ال تشعر
ولھذا تحتاج المواجھة لھذا المظھر من مظاھر اإللحاد إلى وضع البدائل التي 
ترضي أذواق الجماھیر، وذلك بتوفیر مادة ساخرة من اإللحاد نفسھ، كما قال تعالى 

ْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْیِھ َمَألٌ ِمْن قَْوِمِھ َسِخُروا ِمْنھُ َویَْصنَُع اْلفُ : حكایة عن نوح علیھ السالم
  .))6قَاَل ِإْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَما تَْسَخُرونَ 

  :ـ المظھر الجاد لإللحاد المعاصر 2

وھو المظھر الذي یستعمل اللغة العلمیة والفلسفیة للدعوة لإللحاد، سواء 
ینشرھا، أو فیدیوھات ألشرطة علمیة تحمل في ظاھرھا الطابع العلمي أو بكتب 

الفلسفي، وتناقش األطروحات الدینیة بطریقة تبدو مھذبة نوعا ما، وإن كانت ال تخلو 
من السخریة، فاالستھزاء بالدین والسخریة منھ طابع غالب على الملحدین، ال فرق 

  .ذاءتھابینھم في ذلك إال في درجة السخریة ومدى ب
وعند زیارة المكتبات الخاصة بالمالحدة في المواقع الجادة المخصصة لھم 

نجد الكثیر من   )8(]شبكة الملحدین العرب[أو  )7(]قناة الملحدین بالعربي[أمثال موقع 
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، وھي رسالة كتبھا األدیب المصري )9(]لماذا أنا ملحد؟[العناوین من أمثال رسالة 
الذي یعتبر من العرب األوائل الذین جاھروا بإلحادھم ، و1937إسماعیل أدھم سنة 
  .في العصر الحدیث

  :ثانیا ـ األسباب العلمیة لإللحاد المعاصر بین المسلمین

من أھم األسالیب التي یستقطب بھا إللحاد المعاصر جماھیره استخدامھ للغة 
و یستخدم ھذه العلم باعتبارھا لغة موضوعیة ال عالقة لھا بأي دین أو أیدیولوجیا، وھ

اللغة لسبب ولغیر سبب، مدعیا أنھ ینطلق من الحقائق العلمیة إلثبات مقتضیات 
  .اإللحاد

ومن مغالطاتھ في ھذا الباب حصره العلم في منتجات العلم التجریبي، مع 
احتقاره لكل المعارف التي یدل علیھا العقل، مع أنھ یستحیل أن یقوم المنھج التجریبي 

إن ما لم تثبتھ التجربة العلمیة (ولھذا نراھم یعرفون اإللحاد بأنھ نفسھ من دون العقل، 
ا من أساسھ، ونحن ال نؤمن إالَّ بالعلم وبالمنھج العلمي، یكون خاطئًا وتافھًا ومنقوصً 

فما تراه العین وتسمعھ األذن وتلمسھ الید، وما یمكن أن ُیقاس بالمقیاس والمكیال 
وأما ما عدا ذلك مما یخرج عن دائرة . والمخبار وما إلى ذلك من أدوات ھذا الحق

  .)10()العلوم التجریبیة ومنھجھا فال نصدقھ
المواقع والمنتدیات ووسائل اإلعالم الجدید كلھا تدعي أن أكثر ولھذا نرى 

العلماء مالحدة، أو الإدرائیین نتیجة كون العلم یدعم لإللحاد، أو أن اإللحاد نتیجة 
بالمائة من  65للحقائق العلمیة، مع أن الحقیقة مغایرة تماما، فقد أثبتت التقاریر أن 

بالمائة ربوبیین والملحدین 24دیان والحائزین على جوائز نوبل ھم من أھل األ
  .)11(بالمائة فقط  11والالادریین ال یتجاوزون 

وبناء على ھذا نرى المالحدة یدعون المنافاة التامة بین العلم والدین، وأن  
من أراد الدین، فعلیھ بطرح العلم، وكأنھم یخیرون جماھیرھم بین قبول لغة العلم أو 

: د لغة ثالثة تجمع بینھما، ومن أمثلة ذلك قول جالل العظمقبول لغة الدین، وأنھ ال توج
  .)12()إن الدین بدیل خیالي عن العلم(

بل إنھ ال یكتفي برؤیتھ وشھادتھ التي تمثل ذاتھ في ھذا، وإنما یعتبر التناقض 
یعترف رجال الدین : (بین العلم والدین قضیة مسلمة لدى رجال الدین أنفسھم، فیقول

بین العلم الحدیث وثقافتھ  -على أقل تعدیل–بوجود تناقض ظاھري اإلسالمي وكتابھ 
  .)13()ومناھجھ من ناحیة، والدین اإلسالمي

وقد وصف الشیخ عبد الرحمن المیداني صاحب ھذه المقوالت وغیرھا بقولھ 
وھو في كل ذلك یتستر بعبارات التقدم : (-ومثلھ سائر دعاة اإللحاد  -عن جالل العظم 
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إن : ي والمناھج العلمیة الحدیثة، وال یقدم من البینات إال قولھ مثالً العلمي والصناع
العلم یرفض ھذا، أو ال یُسلم بھذا، أو یثبت ھذا، دون أن یطرح مناقشات علمیة نقدیة 

  .)14()تتحرى الحقیقة
ومن خالل استقراء أنواع الطروحات العلمیة التي یركز علیھا المالحدة في 

  :امھم بنوعین منھاالدعوة لإللحاد نرى اھتم
  : ـ علوم الحیاة 1

وھي العلوم التي تھتم بدراسة الحیاة، وأشكالھا المختلفة، ووظیفتھا، وكیفیة 
تفاعل الكائنات الحیة مع بعضھا، ومع البیئة المحیطة بھا، وھي في أصلھا ال عالقة 

یحولھا إلى لھ ال باإلیمان، وال باإللحاد، لكن التفكیر واالعتبار والتفلسف ھو الذي 
مادة ألحدھما دون اآلخر، ویستحیل الجمع بینھما جمیعا، الستحالة اجتماع 

  .المتناقضات
ولھذا نجد نسبة كبیرة من أعالم البیولوجیا من المؤمنین، ال من المالحدة، 
حتى داروین الذي یتشبث المالحدة بنظریتھ لم یثبت قط إلحاده، بل ثبت إیمانھ، یقول 

ین فلم یزعم قط أن ثبوت التطور ینفي وجود هللا، ولم یقل قط أن أما دارو: (العقاد
التطور یفسر خلق الحیاة، وغایة ما ذھب إلیھ أن التطور یفسر تعدد األنواع الحیوانیة 
والنباتیة، وفي ختام كتابھ عن أصل األنواع یقول أن األنواع ترجع في أصولھا إلى 

  .)15()أنشأھا الخالقبضعة أنواع تفرعت على جرثومة الحیاة التي 
وھكذا نرى كبار أعالم نظریة التطور التي یدعي المالحدة أنھا سبب 
إلحادھم ال تتنافى في ذاتھا مع وجود هللا، ففي إستطالع علمي ھام أجري في العام 

رجال ونساء العلم (عالم كانوا على قائمة  1000، واستھدف عیّنة مكّونة من 1997
 40، تبیّن أّن )American Men and Women of Science –األمریكان 

بالمائة من العلماء یعتقدون أّن اإلنسان وغیره من الكائنات الحیّة تطّوروا عبر الّزمن، 
  .ولكنّھم یعتقدون أیًضا أّن الخالق أرشد ووّجھ عملیّة التطّور

وھذا یدل على عدم مصداقیة ارتباط اإللحاد بنظریة التطور، وإال التفق 
ول بھا على ذلك، لكن اإللحاد الجدید یعرض عن كل أولئك العلماء من جمیع من یق

المؤمنین، ویختار من بینھم بانتقائیة عجیبة من ربطوا ھذه النظریة باإللحاد من أمثال 
الذي زاحمت كتبھ التي ترجمت إلى   Ernst Haeckelالعالم األلماني ارنست ھایكل 

وسبب ذلك لیس دقتھا العلمیة، وإنما بسبب  الكثیر من لغات العالم كتب دارون نفسھا،



  نور الدین بولحیة. د 
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               136

تصریح صاحبھا باإللحاد، ولھذا القت كتبھ ضجة في أوساط معاصریھ من 
  .المسیحیین

ومن أھم الشخصیات التي ینتقیھا اإللحاد الجدید على مثل ھذه األسس كاھن 
الذي راح یحول من ] لینتون ریتشارد دوكینز[اإللحاد األكبر في العصر الحدیث 

نظریة دارون من مجرد كونھا محاولة لفھم سر نشأة الحیاة وتعدد أنواعھا إلى نظریة 
  .فلسفیة تحاول أن تزیح هللا من إیجاد الحیاة، بل من إیجاد كل شيء

ولذلك نجد كتب دوكینز تحظى من الشھرة واالنتشار بین المالحدة ما ال 
مثلتھا، والتي یتعلق بھا تحظى بھ كتب أعالم نظریة التطور الكبار أنفسھم، ومن أ

] الجین األناني[المالحدة العرب خصوصا، ولھا انتشارھا الواسع في المواقع المختلفة 
النمط الظاھري [الذي حاول فیھ تصحیح ما وصفھ بسوء الفھم للداروینیة، ومنھا 

] النھر الخارج من عدن[، و)1986] (صانع الساعات األعمى[، و)1982] (الموسع
، ونحسب أنھ لوال امتطاؤه لھذه )1996] (لصعود إلى جبل الالاحتمالا[، و)1995(

  . النظریة واستثمار لھا في الدعوة لإللحاد ما كانت لھ ھذه الشھرة، وال المقروئیة
  :ـ علوم المادة 2

وھي العلوم التي تدرس كل ما یتعلق بالمادة وحركتھا والطاقة وأنواعھا، 
والقوى المؤثرة في سیرھا، وصیاغة المعرفة في وتحاول أن تفھم الظواھر الطبیعیة 

  .قوانین دقیقة مضبوطة
وھي بھذا التعریف علم بحت ال عالقة لھ بالفلسفة، وال بالدین، وال باإلیمان، 
وال باإللحاد، ولكنھا ال تكتفي بذلك، بل تضم إلیھ محاولة التعرف على حقیقة الكون 

  .لھا تمیل إلى الفلسفة والدینومصدره وصیروتھ وغیرھا من المباحث التي تجع
ومن ھنا كان للتوجھ الدیني أو اإللحادي للباحث الفیزیائي تأثیره في توجیھ 
االكتشافات الفیزیائیة وجھة دینیة أو إلحادیة، ولھذا توزع أعالم الفیزیاء الكالسیكیة 

  .أو الحدیثة بین فیزیائیین مؤمنین، وفیزیائیین ملحدین
ؤسس الفیزیاء الكالسیكیة، فقد كان من المؤمنین، وكمثال على ذلك نیوتن م

ھل v (.. ، فقد تساءال ] العلم في منظوره الجدید[كما نص على ذلك مؤلفا كتاب 
لقد كان نیوتن یؤمن بذلك، فحاول : (، ثم أجابا علیھ بقولھما)مكان في مثل ھذا الكون؟

اوات، ففي رسالة أن یحتفظ بمكان لأللوھیة في نظامھ المیكانیكي الخاص بالسم
أكد  19692في عام )  Richard Bentley( وجھھا إلى الدكتور ریتشارد بنتلي 

نیوتن على أن هللا ضروري إلحداث حركة الكواكب وإرساء البنیة األصلیة 
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إن حركات الكواكب الراھنة ال یمكن أن تكون قد انبثقت : (للمجموعة الشمسیة قائال
  .)16()ت مفروضة بفعل قوة عاقلةمن أي علة طبیعیة فحسب، بل كان

في مقابل ھذا نجد تعلق اإللحاد المعاصر، وخاصة النسخة العربیة منھ 
الذي یحاول المالحدة أن یلغوا بھ  Stephen Hawkingبالفیزیائي ستیفن ھوكینج 

ریتشارد [كل الفیزیائیین التقلیدیین والمحدثین، كما عبر عن ذلك الملحد التطوري 
لقد طرد دارون اإللھ من البیولوجیا، ولكن الوضع في الفیزیاء بقي (: بقولھ] دوكینز

  .)17(!!)أقل وضوحاً، ویُسدد ھوكینج الضربة القاضیة اآلن
عن ھذا الدور الذي وكل إلیھ في نشر اإللحاد باسم ] ھوكینج[وقد عبر 

 تماما مثلما فسر دارون وواالس كیف أن التصامیم المعجزة المظھر: (الفیزیاء بقولھ
في الكائنات الحیة من الممكن أن تظھر بدون تدخل قوة عظمى، فمبدأ األكوان 
المتعددة من الممكن أن یفسر دقة القوانین الفیزیائیة بدون الحاجة لوجود خالق سخر 
لنا الكون، فبسبب قانون الجاذبیة فالكون یستطیع ویمكنھ أن یُنشيء نفسھ من 

ك شيء بدال من الشيء، ویفسر لنا لماذا الالشيء، فالخلق الذاتي ھو سبب أن ھنا
  .)18()الكون موجود، وكذلك نحن

والحیلة التي اعتمدھا ھوكینغ أو من یقف خلفھ ھي التعلق بما یطلق علیھ 
، وھي تشبھ إلى حد كبیر ما قام بھ أصحاب نظریة Multiverseاألكوان المتعددة 

دفي والعشوائي في الكائنات بالتطور الص) الخلق(التطور في علم األحیاء من استبدال 
  .الحیة

  
  ::ثالثا ـ األسباب الفلسفیة لإللحاد المعاصر بین المسلمین

مع كون كبار الفالسفة في التاریخ من المؤمنین، بل من الموحدین، إال أننا 
نجد موجة اإللحاد المعاصر تحاول أن تصور أن الفلسفة تقتضي اإللحاد، وال یصدق 

إن القلیل من : (بقولھ) م1626 - 1561(عنھ فرانسیس بیكون على ھؤالء إال ما عبر 
الفلسفة یمیل بعقل اإلنسان إلى اإللحاد، ولكن التعمق فیھا ینتھي بالعقول إلى 

  .)19()اإلیمان
ومن خالل استقراءالطروحات اإللحادیة التي تتمظھر بالمظھر الفلسفي 

  :یمكننا أن نجد األطروحتین التالیتین
  :ض بین اإلیمان والعقلـ ادعاء التعار 1
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ال یھتم دعاة اإللحاد الجدید بكل أولئك الفالسفة الذین لم یجدوا إال أن یقروا 
بوجود هللا، بل یتوصلوا من خالل البحث العقلي المجرد إلى الكثیر من صفاتھ 
وكماالتھ، وإنما راحوا یوھمون الجماھیر أن البحث الفلسفي والتساؤالت المتفرعھ 

أكبر عقبة تحول بین  -الذھن من هللا، فاU یشكل ـ بحسب تصورھم  عنھ تقتضي خلو
  .العقل والبحث الفلسفي

في كتابھ الذي یھتم بھ ]  Kai Nielsenكاي نیلسن [وقد عبر عن ذلك 
العقیدة : (م، فقال1985والذي نشره سنة ] الفلسفة واإللحاد[المالحدة الجدد كثیرا 

أنھ ال یشعر بأدنى (، ویذكر أنھ )20()علینا رفضھاومن ثم ینبغي . الدینیة غیر معقولة
  )حاجة إلى اعتناق أیة عقیدة دینیة

وعلى ھذا المنھج سار المالحدة الجدد من العرب، فقد كتبت وفاء سلطان في 
، والذي أثار ضجة كبیرة عام ]ال تعش داخل جبتھ... نبیك ھو أنت[كتابھا المعنون بـ 

باعتبارھم في رحلة بحث دائم عن الحقیقة، تقول ، والذي مجدت فیھ المالحدة 2007
عندما یرفض الملحدون وجود هللا یعترفون بعجزھم عن إدراكھ، : (معبرة عن ذلك

اإللحاد أصدق من أي عقیدة تدعي أنھا . ویعترفون أیضاً بعظمتھ غیر القابلة لإلدراك
   )21()توصلت إلى هللا، بل واحتكرتھ دون غیرھا من العقائد

األدیان تجرد اإلنسان من قدرتھ على طرح (في كتابھا أن وھي تدعي 
السؤال، ما أدى إلى زیادة الشعوب الجائعة المریضة الجاھلة في المجتمعات 

   )22()اإلسالمیة، دون أن تحاول التغییر، ألنھا تُقدس التعالیم التي أدت إلى ذلك الوضع
الحقائق القرآنیة  وھكذا نجد الحداثیین یسثمرون في ھذه النظریة لیشككوا في

الطالب یدخل إلى حصة الفیزیاء أو حصة : (القمنيالقطعیة، ومن أمثلة ذلك قول سید 
البیولوجي فیدرس أن الخلیة األولى والسائل المنوي والنواة تكونت خالل مالیین 
السنین بكذا وتتفاعل كذا إلخ، یخرج من ھذه الحصة یدخل إلى حصة التربیة 

إن الدنیا قد تكونت في ستة أیام ثم استوى هللا على : ة لیقال لھاإلسالمیة أو المسیحی
العرش كما في القرآن أو استراح في الیوم السابع، كما في العھد القدیم أو في 

  .)23()المسیحیة والیھودیة، ھذه الشیزو فرینیا تجاوزھا العالم
  :ب ـ عدم جدوى الطرح اإلیماني 

في ] حسن حنفي[ومن أحسن األمثلة على ھذا النوع من األغلوطات الفلسفیة 
والذي دعا فیھ إلى تجاوز ] من العقیدة إلى الثورة[مشروعھ الكبیر الذي أطلق علیھ 

اإلیمان التقلیدي إلى اإلیمان الثوري، وھو یقصد بھ تجاوز البحث عن هللا والتعرف 
هللا (جاتھ النفسیة واالجتماعیة، فھو یعتبر علیھ إلى البحث عن اإلنسان وتلبیھ حا
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والجنة والنار واآلخرة والحساب والعقاب والصراط والمیزان والحوض كلھا ألفاظ 
فألفاظ الجن والمالئكة والشیاطین، بل والخلق والبعث والقیامة كلھا .. یجب تجاوزھا

لى واقع، وال یقبلھا ألفاظ تُجاوز الحس والمشاھدة، وال یمكن استعمالھا ألنھا ال تشیر إ
   .)24()كل الناس، وال تؤدي دور اإلیصال

وھكذا نجد الكثیر من المشاریع الحداثیة خاصة ذات التوجھ الیساري تتسم 
]: نقد الفكر الدیني[بھذا الطابع، ومن أمثلتھا صادق جالل العظم الذي قال في كتابھ 

ى ال یُلزمني على اإلطالق إن كالمي عن هللا وإبلیس والجن والمالئكة والمأل األعل(
   )25()بالقول بأن ھذه األسماء تشیر إلى مسمیات حقیقیة موجودة ولكنھا غیر مرئیة

مشروع رؤیة [، الذي سمى مشروعھ البدیل عن الدین )26(ومثلھ طیب تیزیني
من التراث إلى [، ثم جدده في ]جدیدة للفكر العربي منذ بدایتھ حتى المرحلة المعاصرة

النزعات المادیة في الفلسفة [ومنھا مشروع حسین مرّوة، صاحب ، ]الثورة
وغیرھا من المشاریع التي تحاول أن تضع بدائل m تتمثل في االھتمام ].. اإلسالمي

  .باإلنسان والمجتمع والحداثة
  

  الخاتمة

من خالل ھذا العرض الموجز لظاھرة اإللحاد المعاصر وأسبابھا یمكننا 
  :والتوصیات التالیةالخروج بالنتائج 

من خالل استقراء المؤلفات والمواقع المنتسبة للمالحدة یمكننا أن نجد صنفین من  .1
الصنف الجاد الذي یتلبس بلباس العلم والفلسفة، والصنف الساخر : مظاھر اإللحاد

أو السوقي الذي یطفح بألوان الحقد على الدین وعلى المنتسبین لھ من غیر أي 
  .ناقشتھمضمون علمي یمكن م

یستعمل اإللحاد الجدید آخر التطورات العلمیة، وخاصة في الفیزیاء الحدیثة، أو  .2
 في البیولوجیا لیضرب بھا الحقائق الدینیة، مستعمال المناھج الفلسفیة القدیمة بعد 

لمواجھة ظاھرة اإللحاد المعاصر نحتاج إلى تأسیس علم كالم جدید، یراعي  .3
األطروحات العلمیة والفلسفیة التي ینشرھا، مع الشبھات المعاصرة، ویطلع على 

استعمال أسالیب أكثر بساطة ووضوحا حتى تصل لعوام الناس، وتحمیھم من 
 .الھجمة اإللحادیة الشرسة التي تستھدفھم
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للمواجھة الجادة لظاھرة اإللحاد المعاصر نحتاج إلى مراجعة تراثنا لتطھیره من  .4
ومكن للحداثیین والمالحدة والتغریبیین من كل الخرافات والدجل الذي التصق بھ، 

 .استثماره لنشر شبھاتھم
  

  :المصادر والمراجع

  74، 73ص  2رأفت شوقي، دط، دت، ج . اإللحاد بعض مدارسھ والرد علیھا، أ .1
  .اإللحاد في الغرب، رمسیس عوض، مؤسسة اإلنتشار العربي .2
  .2016، 2طاإللحاد مشكلة نفسیة، عمرو شریف، نیوبوك للنشر والتوزیع،  .3
حسن حنفي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع . التراث والتجدید .4

  .2002الطبعة الخامسة 
م 2014ھـ1435، الطبعة األولى 302خرافة اإللحاد، دكتور عمرو شریف، ص  .5

  .مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة
  .رب الزمان، سید القمني، دار قباء للنشر والتوزیع، القاھرة .6
ع مع المالحدة حتى العظم، عبد الرحمن بن حسن َحبَنََّكة المیداني الدمشقي، صرا .7

  )13-12ص(م  1992 -ھـ  1412الخامسة، : دار القلم، دمشق، الطبعة
انطباعات أمریكي اعتنق اإلسالم، جیفري النج، دار : الصراع من أجل اإلیمان .8

  .2009الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، 
  لقرن العشرین، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي،عقائد المفكرین في ا .9

العقیدة اإلسالمیة في مواجھة التیارات اإللحادیة، فرج هللا عبد الباري، دار اآلفاق  .10
  م2004، 1العربیة، القاھرة، ط

ستانسیو، ترجمة كمال . أغروس و جورج ن.العلم في منظوره الجدید لروبرت م  .11
  )134(عرفة، ورقمھ في السلسلة خاالیلي، طبع سلسلة عالم الم

الدكتور زكي نجیب محُمود : قصة الحضارة، ویلیام جیمس دیوَرانت، ترجمة .12
لبنان، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،  -وآخرین، دار الجیل، بیروت 

  .م 1988 -ھـ  1408تونس، 
  .العربیةتوفیق الطویل، دار النھضة : قصة النزاع بین الدین والفلسفة .13
  .57، ص 2003سنة من جوائز نوبل، دار اطلنطیك،  100كتاب  .14
مختصر تاریخ الزمن، ستیفن ھوكینج، الھیئة المصریة العامة للكتاب، سلسلة  .15

  القراءة للجمیع،
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عبد العزیز توفیق جاوید، : معالم تاریخ اإلنسانیة، ھربرت جورج ویلز، ترجمة  .16
  .الھیئة العامة المصریة للكتاب

, رمسیس عوض، مؤسسة اإلنتشار العربي . محدثون ومعاصرون، د ُملحدون .17
1998.  

  .ال تعش داخل جبتھ، وفاء سلطان، دط، دت... نبیك ھو أنت .18
  . 17، ص2009دار الطلیعة بیروت الطبعة العاشرة . نقد الفكر الدیني .19

  :وھي كثیرة منھا: المواقع اإللكترونیة
، إسالم فرحات، موقع إسالم أون الین، أرقام وتعلیالت.. اإللحاد والوطن العربي. 1

 ]https://islamonline.net/14795[، على الرابط 2016ینایر  14بتاریخ 
اإلنترنت ساحة التقاء، إسالم فرحات، موقع إسالم أون .. اإللحاد والعالم الموازي. 2

 ]https://islamonline.net/14857[، على الرابط 2016ینایر  20الین، بتاریخ 
: على الرابط] دكتور باحث[في منتدى التوحید بقلم ] السخریة من اإللحاد[سلة سل. 3

http://www.eltwhed.com/  
            

   :الھوامش
                                                        

 14أرقام وتعلیالت، إسالم فرحات، موقع إسالم أون الین، بتاریخ .. اإللحاد والوطن العربي )1(
 ]https://islamonline.net/14795[، على الرابط 2016ینایر 

 .المرجع السابق )2(
اإلنترنت ساحة التقاء، إسالم فرحات، موقع إسالم أون الین، بتاریخ .. اإللحاد والعالم الموازي )3(

 ]https://islamonline.net/14857[، على الرابط 2016نایر ی 20
في تونس،  وأنھ درس االبتدائیة  1966عرف نفسھ على قناتھ في الیوتیوب بأنھ من موالید  )4(

درست التاریخ والمعتقد بشكل .واإلعدادیة  في فرنسا، والعلوم الدینیة في الشرق األوسط 
معتقدي اإلیمان اإلنساني الفردي  . عن المعرفة اإلنسانیةعصامي، سافرت  إلى عدید  الدول بحثا 
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Study in Surat al-Nisa 
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  :ملخص البحث
تناولت ھذه الدراسة ظاھرة الحذف في القرآن الكریم من خالل دراسة 

بحتة، فاستخلص من خالل الدراسة ة نحویة طبیقیة في سورة النساء، وھي دراست
النظریة أنَّ الحذف من الظواھر اللغویة البارزة، وخاصة في اللغة العربیة والقرآن 

علم : الكریم، وھو عبارة عن إسقاط كلمة أو أكثر من الجملة، ومن أھم أسباب الحذف
بل السامع بالمحذوف؛ فإذا كان عالما ومدركا للمحذوف فال داعي حینھا إلى ذكره، 

كثرة اإلستعمال؛ حیث أنَّھ توجد بعض الكلمات : األولى حذفھ اختصارا للكالم، وأیضا
الكثیرة الورود في الكالم؛ مما یضطر إلى حذفھا بغیة التخفیف، والمعروف وجود 

اللفظ؛ حیث أنَّ اللفظ اسما كان أم فعال أم حرفا، لھ : أدلة على وقوع الحذف، أولھا
اللغة؛ فكل : ن نستدل من خاللھا على وجود الحذف، ثانیھامتعلقات معینة، نستطیع أ

لغة لھا أسس وأصول معینة، قد تقودنا أحیانا إلى اإلستدالل على وجود حذف في 
الجملة، وأیضا فظاھرة الحذف لھا شروط معینة، شأنھا شأن الظواھر اللغویة 

یكون المحذوف  وجود الدلیل الحالي أو المقالي على المحذوف، أالَّ : األخرى، أھمھا
مؤكدا، أالَّ یكون إختصارا للمختصر، أالَّ یكون عوضا عن شيء، أالَّ یؤدي حذفھ إلى 
تھیئة العامل للعمل وقطعھ عنھ، وأن ال یؤدي حذفھ إلى إعمال العامل الضعیف مع 
إمكانیة إعمال العامل القوي، ومن خالل الدراسة التطبیقیة في سورة النساء تبین تنوع 

ت فیھا، من حرف واسم وفعل، وتجدر اإلشارة أیضا أنَّ علماء النحو المحذوفا
مختلفون حول وقوع ھذه الظاھرة، فمنھم من یجیز، ومنھم من یمنع، كل حسب 

 .حججھ والمذھب الذي ینتسب إلیھ، لكن ذلك ال یخلو من مواضع اتفاق بینھم
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Abstract: 
This study addresses the phenomenon of deletion in the Holy 

Qur’an through an applied study in Surah An-Nisa. It is a pure 
grammatical study. The theoretical study concluded that the deletion is 
a prominent linguistic phenomenon especially in the Arabic language 
and the Holy Qur’an. Deletion is the omission of one word or more in 
the sentence. The most important reasons for deletion: the hearer 
knows the deleted; if the deleted is known and understood, there is no 
need then to mention it, but it is more adequate to delete it to shorten 
the speech. Also: frequent use; some words are often mentioned in the 
speech, and they have to be deleted for concession. It is known that 
deletion needs the existence of evidence. First: the word; the word, 
whether a noun, a verb or a preposition, has its own subordinations 
through which we can infer the existence of deletion. Second: the 
language; each language has its foundations and origins that may 
sometimes lead us to infer the existence of deletion of the sentence. 
The phenomenon of deletion, like other linguistic phenomena, has 
certain conditions such as: the existence of the direct or circumstantial 
evidence on the deleted; the deleted should not lead to prepare the 
factor for work and interrupt it; it should not also lead to the 
realization of the weak factor with the possibility of the realization of 
the strong one.The applied study in the Surah An-Nisa shows that 
there are various deleted: preposition, noun and verb. Grammarians 
differ in opinions about the occurrence of this phenomenon between 
permissive and forbidder, each according to his arguments and 
doctrine, but there is some agreement between them. 

   : المقدمة

 م على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھالحمد * رب العالمین والصالة والسال
  :أجمعین، وبعد

كالمھ فإن القرآن الكریم كالم هللا تعالى المعجز، ولیس ھناك كالم أعظم من 
تعالى، سواء من ناحیة الكلمات والجمل، والتراكیب، أو من ناحیة المعنى، أو من 

على  1ناحیة المقاصد المرادة منھ، كما أنھ نزل بلغة أفصح العرب؛ فقد أجمع العلماء
ال  أن قریشا أفصح العرب ألسنة وأصفاھم لغة، والطریق لفھم معاني كالم هللا تعالى

العربیة في مختلف علومھا، من تصریف، ونحو، وعلمي  یكون إال بمعرفة قواعد
البیان والبدیع، وغیرھا، والتي تظھر من خالل استعمالھم لھا في أسالیبھم، في خطب، 
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یقع الخطأ، ویسوء الفھم،  -أي قواعد العربیة وعلومھا–وأشعار، وغیرھا، فبدونھا 
  .2خاصة لمن لم یكن عربیا بالسلیقة

األسالیب البارزة الموجودة في كالم العرب وفي  ویعتبر الحذف أسلوبا من
القرآن الكریم، وقد ارتأیت أن تكون دراستي حولھ، من ناحیة الصناعة النحویة، ولكن 
لن یتسنى لي اإللمام بجمیع المواضع في القرآن الكریم المتضمنة للحذف، فحصرت 

ھا تقوم حولھا دراستي على إحدى سوره، وھي سورة النساء، وذلك باختیار نماذج من
الدراسة، فما المقصود بالحذف عند اللغویین والنحویین؟، وما أھم أسباب وقوعھ؟ وما 

، وما أھم ؟ھي الدالئل على وجوده في كالم العرب، والقرآن الكریم؟، وما شروطھ
   .؟المواضع التي وقع الحذف فیھا في سورة النساء

م كبیر من قبل الدارسین وتتجلى أھمیة ھذا الموضوع في كونھ محط اھتما   
النحویین والبالغیین وغیرھم؛ على اعتبار أن الحذف ظاھرة لغویة تشترك فیھا جمیع 
اللغات اإلنسانیة، لكنھ ظاھرة قد تتمیز أكثر في اللغة العربیة، وخصوصا إذا اقترنت 
بالقرآن الكریم، المنزه عن كل خطأ، والمعجز في كل عصر، فالھدف من ھذه 

فقط بیان حقیقة الحذف، وإنما الكشف عن مذاھب العلماء فیھ من خالل  الدراسة لیس
سورة النساء؛ ذلك أن مسألة الحذف من القضایا المختلف حولھا بین علماء النحو؛ 
بمعنى أن اعتبار وجود الحذف من عدمھ عائد إلى حجج كل مذھب، غیر أن ذلك ال 

الدراسات في ھذا الموضوع یخلو مما اتفق علیھ العلماء، خاصة وأن الكثیر من 
اكتفت بعرضھ من نواحي عامة، أو اكتفت بدراسة جانب واحد منھ فقط، وبناء على 
ذلك قمت بتقسیم ھذا البحث إلى مطلبین؛ المطلب األول یمثل الدراسة النظریة، حیث 
قمت بعرض تعریف للحذف من الناحیة اللغوي واالصطالحیة، ثم بینت أسبابھ، 

ه، ثم شروطھ، أما المطلب الثاني فیتمثل في الدراسة التطبیقیة التي واألدلة على وجود
  . ة من سورة النساء كما ذكرت سابقاستكون من خالل النماذج المنتخب

  :الدراسة النظریة: المطلب األول
یتضمن ھذا المطلب مجموعة من الفروع، سأبرز من خاللھا ماھیة    

الحذف، وأسبابھ، واألدلة على وجوده، وشروطھ، وذلك من أجل إعطاء صورة 
  . واضحة المعالم لموضوع الحذف

  تعریف الحذف: الفرع األول
سأقوم ھنا ببیان حقیقة الحذف، رغبة في التأصیل لھذه الظاھرة اللغویة،    

 . ن خالل بیان دالالتھا اللغویة واالصطالحیةوذلك م
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  :من الناحیة اللغویة -أوال

: قطف الشيء من الطرف كما یحذف طرف ذنب الشاة، والحذف: الحذف
، 3وصلني: حذفني فالن بجائزة أي: الرمي عن جانب والضرب عن جانب، وتقول

طرفھ،  قطعھ من: حذف الشيء یحذفھ حذفا ": حذف"وجاء في لسان العرب مادة 
مما سبق یظھر أن معنى الحذف اللغوي منصب  .4ما حذف من شيء فطرح: والحذافة

  . القطف، والرمي، والقطع، والطرح، وكلھا تعود لمعاني متقاربة: حول
  :من الناحیة االصطالحیة - ثانیا

قد عنى قدماء النحاة بدراسة ظاھرة الحذف، غیر أننا ال نكاد نجد في كتب    
النحویین تعریفا لمصطلح الحذف، بل منھم من یعرفھ ببیان أقسامھ، وذكر أحد 

قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، ولیس « :شروطھ، یقول ابن جني
ف علم الغیب في رب من تكلیشيء من ذلك إال عن دلیل علیھ، وإال كان فیھ ض

، حتى أن بعضھم قد تداولھ بمصطلح آخر وھو اإلضمار، قال أبو حیان 5»معرفتھ
، 6»یین ، أعني أن یسمى الحذف إضماراوھو موجود في اصطالح النحو«: األندلسي

وقد یحذف حرف «: ول الفارسيولكن لكل من الحذف واإلضمار مدلولھ الخاص، یق
ألفعلن،  -بفتح الھاء–هللا : االسم المحلوف بھ، وذلك نحوالجر، فیصل الفعل إلى 

  .  7»ألفعلن -بكسر الھاء–هللا : وربما أضمر حرف الجر ، فقیل
وبعض علماء النحو حصر وقوع اإلضمار في الفعل دون الحروف، منھم  

وجملة األمر أن جمیع الحروف ال یجوز إضمارھا لضعفھا، وإنما « : الوراق، یقول
واعلم أن إضمار الفعل یقع في كالم العرب على ثالثة .... الفعل لقوتھجاز إضمار 

ال یجوز : یجوز أن یضمر ویظھر، والثالث: ال یجوز إظھاره، واآلخر: أحدھا : أوجھ
  .   8»إضماره 

وقد رسم ابن ھشام حدودا لھذه الظاھرة النحویة، وفرق بین الحذف    
بفن أغراض الحذف إنما ھو متعلق  النحوي، والتفسیري البالغي؛ حیث أنَّ ذكر

الحذف الذي یلزم النحوي النظر فیھ ھو ما اقتضتھ «: البالغة، ال النحو ، قال 
الصناعة، وذلك بأن یجد خبرا بدون مبتدأ، أو بالعكس ، أو شرطا بدون جزاء، أو 

وأما قولھم في ... بالعكس، أو معطوفا بدون معطوف علیھ، أو معموال بدون عامل،
ففضول في فن النحو، ... والبرد : التقدیر، )81:النحل( سرابیل تقیكم الحر :نحو

وإنما ذلك للمفسر، وكذا قولھم یحذف الفاعل لعظمتھ، وحقارة المفعول ّأو بالعكس، أو 
 .9»....للجھل بھ، أو للخوف علیھ، أو منھ، فإنھ تطفل منھم على صناعة البیان
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  أسباب الحذف: الفرع الثاني
فالحذف كأي ظاھرة لغویة لھا أسبابھا التي نشأت عنھا، وإن كان األصل    
، إال أن یضطر إلیھ، وقد حاول النحویون بیان تلك األسباب أو العلل كما 10أن ال حذف

  :یسمیھا بعضھم ، أذكر أھمھا
حیث أن الغالب في كالم العرب : علم السامع أو المخاطب بالمحذوف -1

ھذا باب یحذف المستثنى فیھ «: تخفیفا إذا علم ، قال سیبویھحذف الكالم اختصارا و
لیس إال ذاك ، ولیس غیر : ، كأنھ قال)لیس إال(و ) لیس غیر: (وذلك قولك: استخفافا

  .11»ذاك، ولكنھم حذفوا ذلك تخفیفا واكتفاء بعلم المخاطب ما یعنى
ھرة وھو من أكثر األسباب التي یعلل بھا النحاة ظا: كثرة االستعمال -2

لكثرة ) ال أدر: (في قولھم" الیاء"وكذلك حذفوا « :الحذف، یقول ابن الشجري
  .12»استعمالھ

حیث أن طول التركیب یؤدي إلى ثقل، مما یضطر : طول تركیب الجملة -3
المخففة " أن"، و"أنَّ "إلى الحذف للتخفیف، كحذف حرف الجر بسبب طول حرفي 

حرف الجر من مفعولھ ووصول الفعل ال یجوز حذف « :بالصلة ، یقول ابن عصفور
عجبت أنك قائم ، وعجبت أن قائم زید، وذلك : ، نحو"أن"و" أنَّ "إلیھ بنفسھ إال مع 

  .13»بالصلة ، والطول یستدعي التخفیف "أن"و " أنَّ "لطول 
  األدلة على وجود الحذف: الفرع الثالث

ب، ومن على وقوع الحذف في القرآن الكریم وكالم العر14ذكر العلماء أدلة
  .العقل، والعادة الشرعیة، داللة اللفظ على المحذوف، اللغة، والسیاق: جملة ھذه األدلة

لكن، بما أن دراستنا ھذه متعلقة بالصناعة النحویة، فإننا سنقتصر على ذكر 
  .داللة اللفظ على وجود الحذف، واللغة: األدلة المتعلقة بذلك، وھي
، فإن "بسم هللا الرحمن الرحیم"ھ البسملة وھو اللفظ، فمثال: أما الدلیل األول

البد لھ من متعلق، ودل الشروع " الباء"اللفظ یدل على أن فیھ حذفا؛ ألنَّ حرف الجر 
في الفعل على تعیینھ؛ وھو الفعل الذي جعلت التسمیة في مبدئھ؛ من قراءة أو أكل أو 

  . شرب ونحوه 
أن لكل فعل متعدي مفعول  اللغة؛ حیث أنھ قد اطرد في اللغة: الدلیل الثاني

بھ، ولكل مبتدأ خبر، وھكذا، فإن لم یوجد علم بأن ھناك حذفا في الجملة، وقد نبھ ابن 
منھا الصناعي، وغیر الصناعي، وھذا األخیر : إلى أن أدلة الحذف نوعان ،15ھشام

متعلق بمعرفتھ البالغیون، وأما الصناعي فھو ما یختص بمعرفتھ النحویون، وھو 
تنا ھذه، وسمي دلیال صناعیا؛ ألَّنَّھ عرف من جھة الصناعة النحویة، كما محل دراس
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ألنا أقسم؛ ألنَّ فعل : ، تقدیرھا)1:القیامة( ال أقسم بیوم القیامة:جاء في قولھ تعالى
ال تدخل " واو الحال"وأنا قمت؛ ألنَّ : وقمت، تقدیرھا: الحال ال یقسم علیھ، وقولھم

  .  ، ونحو ھذه األمثلة كثیر جدا"قد"على المضارع المثبت الخالي من 
  شروط الحذف: الفرع الرابع

ال یختل ظاھرة الحذف كأي ظاھرة لغویة، لھا شروط، ینبغي توفرھا حتى 
شروطا  16تركیب الجملة من جھة، ومعناھا وداللتھا من جھة أخرى، فذكر النحویون

  :للحذف، أھمھا
بمعنى أنَّ وجود أحدھما كاف، وال : وجود الدلیل الحالي أو المقالي على المحذوف -1

یشترط وجودھما معا لوقوع حذف في الجملة، فمثال الدلیل الحالي قولھم لمن رفع 
اضرب زیدا، فأضمر الفعل، فحالة الشخص الخارجیة : والتقدیر، )زیدا( :سوطا

دلت على الفعل الذي سیقوم بھ، فلذلك حذف، ومثال الدلیل المقالي أو اللفظي،أن 
 .أضرب زیدا:، والتقدیر)من أضرب؟ زیدا: (یقال

وینبغي التنبیھ إلى أن ھذا الشرط متعلق بما إذا كان المحذوف الجملة بأسرھا، 
قال  :السابقة، أو ركن من أركانھا، كالمبتدأ أو الخبر، نحو قولھ تعالى كما األمثلة

قال سالم علیكم أنتم قوم منكرون، : ، تقدیرھا)25:الذاریات( سالم قوم منكرون
، ومتعلق أیضا بما إذا كان )أنتم(، ومبتدأ الثانیة وھو )علیكم(فحذف خبر األولى وھو 

 تاh تفتأ: اللفظ یفید معنى في الجملة مبنیة علیھ في األساس، نحو قولھ تعالى
  . ال تفتأ: ، تقدیرھا)85:یوسف(

فال یشترط وجود الدلیل ، ولكن في المقابل یشترط  أما إذا كان المحذوف فضلة ،
: أال یؤدي حذف ھذه الفضلة الى  خلل في معنى الجملة ، أو تركیبتھا النحویة ، نحو

  . زید ضربتھ
فال یحذف الفاعل وال نائبھ وال مشبھھ، ویجوز حذف : أال یكون ما یحذف كالجزء -2

 :جني ھذا الشرط، قائالزیدا ضربتھ، وقد وضح ابن : الفاعل مع فعلھ، نحو
أن تحذفھ والفاعل فیھ، فإذا وقع ذلك : حذف الفعل یكون على ضربین؛ أحدھما«

ضربت زیدا، فلما : زیدا ضربتھ، ألنك أردت: فھو حذف جملة، وذلك نحو
أن تحذف الفعل وحده، وذلك : ضربتھ، واآلخر: فسرتھ بقولك) ضربت(أضمرت 

أزید قام؟، فزید : ، وذلك نحو قولكأن یكون الفاعل مفصوال عنھ مرفوعا بھ
أقام زید؟، فلما أضمرتھ : مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل، ألنك ترید

 .17»الفعل فیھ مضمر وحده... قام : فسرتھ بقولك
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ھو المؤكد، " ضربا"ضربت ضربا، ف : نحو قولھم: أال یكون المحذوف مؤكدا -3
تقویة العامل وتقریر المعنى، والحذف فال یجوز حذفھ، ألن الغرض من اإلتیان بھ 

 .غیر ذلك
فمثال ال یجوز حذف اسم الفعل دون : أال یؤدي حذفھ إلى اختصار المختصر -4

اختصار للفعل، ونائب عنھ ، وتجدر اإلشارة إلى أن  -أي اسم الفعل–معمولھ، ألنھ 
 .مما اختلف حولھا النحویون جوازا ومنعا ،18مسألة إضمار اسم الفعل وإبقاء عملھ

فال یحذف الجار والجازم والناصب للفعل، إال في مواضع : أال یكون عامال ضعیفا -5
 .قویت فیھا الداللة، وكثر فیھا استعمال تلك العوامل، وال یجوز القیاس علیھا

 وھي من الحروف التي تكون "ما"من ذلك : أال یكون المحذوف عوضا عن شيء -6
المصدریة ، ویعوض عنھا " أن"بعد " كان"حذف  20، فقد ثبت جواز19للعوض

أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي : ، ویبقى اسمھا وخبرھا، كما قال الشاعر"ما"
، فانفصل الضمیر "كان"أن كنت ذا نفر، فحذفت : وأصلھا، لم تأكلھم الضبع

" كان"تى بما عوض عن ، ثم أ"أن أنت ذا نفر"فصار " التاء"المتصل بھا وھو 
 ".أما أنت ذا نفر"، ثم أدغمت النون في المیم فصار "أن ما أنت ذا نفر"فصار 

–فال یجوز حذف المفعول : أال یؤدي حذفھ إلى تھیئة العامل للعمل وقطعھ عنھ -7
على " ضربت"ضربني وضربتھ زید، لئال یتسلط الفعل : من قولھم  -وھو الھاء

 .للفعل األول  ثم یقطع عنھ برفعھ) زید(
فال : أال یؤدي حذفھ إلى إعمال العامل الضعیف مع إمكان إعمال العامل القوي -8

زید ضربتھ، آلن ذلك یؤدي إلى إعمال المبتدأ وإھمال : یجوز حذف الضمیر في
  .الفعل، مع أن الفعل ھو األقوى

  الدراسة التطبیقیة: المطلب الثاني
ألدلة علیھ، وشروطھ، في الدراسة بعد بیان معنى الحذف، وأسبابھ، وا   

النظریة، بقي تناول نماذج تطبیقیة من القرآن، وقد حاولت في ھذا المطلب أن أبرز 
أھم المواضع التي وقع فیھا الحذف في سورة النساء، فاستعنت في ذلك ببعض كتب 
اللغة، والتفسیر، وذلك للوصول إلى الفھم الصحیح للظاھرة من خالل التطبیقات 

  :، ومن أھم ما وقفت علیھ من مواضع الحذف في سورة النساء ما یليعلیھا
المبتدأ، : من جملة األسماء التي حذفت في سورة النساء :حذف االسم/ أوال

 .الصفة، المفعول بھ، المضاف
یجوز حذف المبتدأ إذا دلت علیھ قرینة لفظیة أو معنویة،  :حذف المبتدأ -1

، وقد جاء حذف المبتدأ في سورة النساء في 21ألفیتھوھو ما أشار إلیھ ابن مالك في 
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 من الذین ھادوا یحرفون الكلم عن مواضعھ :عدة مواضع، منھا قولھ تعالى
  : 22اختلفت أقوال المعربین في ھذه اآلیة، نذكر أھمھا حیث ،)46:النساء(

خبر مقدم،  ومن الذین ذھب سیبویھ، وأبو علي الفارسي إلى أن جملة
علیة في محل رفع صفة، جملة ف یحرفونالمبتدأ ھو الموصوف المحذوف، و قولھ و

وسمعنا بعض العرب «: ، قال سیبویھ)ادوا قوم یحرفونومن الذین ھ( :والتقدیر
ما منھم : ، وإنما یرید)م مات حتى رأیتھ في حال كذا وكذاما منھ:( الموثوق بھم یقول

  : النابغة، ومثل ذلك من الشعر قول ...واحد مات 
  كأنك من جمال بني أقیشیقعقع خلف رجلیھ بشن  

  : كأنك جمل من جمال بني أقیش، ومثل ذلك أیضا قولھ: أي
  لو قلت ما في قومھا لم تیثم یفضلھا في حسب ومیسم  

  .23».....ما في قومھا أحد، فحذفوا ھذا: یرید
خبر مقدم محذوف، والمبتدأ  من الذین على أن یكون 24وخرجھا الفراء

، وذھب )من الذین ھادوا من یحرفون:( الموصولة، والتقدیر" من"المحذوف ھو 
ھم من الذین ( :، والتقدیر"ھم"خبر لمبتدأ محذوف ھو  من الذینبعضھم إلى أنَّ 

  .  حال یحرفون، و )ھادوا
فوا في فالنحویون في ھذه اآلیة متفقون على حذف المبتدأ، غیر أنھم اختل

تقدیره، كل حسب مذھبھ، لكن سیبویھ احتج فیما قدره بما سمع من العرب ، فیكون 
  . ھو األقرب للصواب -وهللا أعلم–تقدیره 

، ألنَّ الغرض منھا إزالة 25األصل عدم حذف الصفة :حذف الصفة -2
اشتراك في معرفة، أو تخصیص لنكرة، لكنھا قد تحذف لفھم المعنى، ومن حذف 

فبظلم من الذین ھادوا حرمنا علیھم طیبات  :سورة النساء قولھ تعالىالصفة في 
، قد أشار أبو حیان األندلسي إلى ھذا الحذف في تفسیره، )160:النساء( أحلت لھم

فبظلم : ، وذلك في معرض تفسیره لقولھ تعالىتدال علیھ بما ورد في كالم العربمس
ظلم، وحذف الصفة لفھم : أو فبظلم أي فبظلم عظیم،: المعنى«: ، قالمن الذین ھادوا

 .   26»لحم متبع: أي) لقد وقعت على لحم( :المعنى جائز، كما قال
: حذف المفعول بھ كثیر، وھو في ذلك على نوعین  :حذف المفعول بھ -3

أن یجعل بعد الحذف نسیا : أن یحذف لفظا ویراد معنى وتقدیرا، والثاني: أحدھما
فعال غیر المتعدیة كما ینسى الفاعل عند بناء الفعل بھ، منسیا كأن فعلھ من جنس األ

، ألنھ البد )25:الرعد( هللا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر :فمن األول قولھ عز وجل
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فالن یعطي ویمنع : (قولھم: لھذا الموصول من أن یرجع إلیھ من صلتھ، ومن الثاني
  27.)15 :األحقاف( وأصلح لي في ذریتي :، وقولھ تعالى)ویصل ویقطع

یرید هللا لیبین لكم ویھدیكم سنن :ومما جاء في سورة النساء قولھ تعالى   
یرید ، فقد اتفق النحویون على أن قولھ )26:النساء( الذین من قبلكم ویتوب علیكم

، لكنھم اختلفوا في تقدیره، فقدره "یرید"یتضمن مفعوال محذوفا للفعل  هللا لیبین
یرید هللا ھذا، : ، والمفعول مضمر، تقدیره» ألن یبین«: 28سیبویھ والبصریون

  .یرید هللا تكلیف ما كلف بھ عباده مما ذكر ألجل التبیین لھم بھدایتھم : والمعنى
س ھو التبیین؛ وإنما التشریع أنھم یرون أن متعلق اإلرادة لی 29وبیان مذھبھم

الذي یؤدي إلى التبیین، ولو فرضنا أن متعلق اإلرادة ھو التبیین ألدى ذلك إلى أمرین 
  : غیر جائزین عند البصریین

  ". الالم"تعدي الفعل إلى مفعولھ المتأخر بوساطة : األول
–؛ ألنھما "الم كي"وال " الم الجحود"لیست " الم"بعد " أن"إضمار : الثاني

  30.ال یدخالن إال على األسماء -أي الم الجحود و الم كي
ھي الناصبة  " الالم"ین، وومذھب الكوفیین أن متعلق اإلرادة ھو التبی

أن یبین ، فیكون مفعوال ل : تقدیره لیبین،  فقولھ 31مضمرة بعدھا" أن"، ال بنفسھا
  ".یرید"

مام ابن عطیة وحول آراء العلماء والمفسرین في ھذین المذھبین، نجد اإل
نفسھا بمنزلة " المال: "وقال الفراء والكوفیون «: ف ما ذھب إلیھ الكوفیون قائالیضع

، فیتضح من كالمھ ترجیحھ لما ذھب إلیھ البصریون، وتابعھ  32»وھو ضعیف" أن"
   33.في ذلك أبو حیان األندلسي

علیھ، بیَّن النحاة أنھ یجوز حذف المضاف إذا دل المعنى  :حذف المضاف -4
ھذا اسم : ھذا عمرو، وإنما المعنى: وتقول إذا نظرت في الكتاب« : یقول سیبویھ

، 34»...عمرو، وھذا ذكر عمرو ، ونحو ھذا ، إال أنَّ ھذا یجوز على سعة الكالم
وإذا أمنوا اإللباس حذفوا «: أمن اإللباس، قال صاحب المفصلواشترطوا أیضا 

: عربوه بإعرابھ، والعلم فیھ قولھ تعالىالمضاف وأقاموا المضاف إلیھ مقامھ وأ
واسأل القریة )وقد 35»...، ألنھ ال یلبس أن المسؤول أھلھا ال ھي )82:یوسف ،

حرمت علیكم أمھاتكم وبناتكم  :جاء حذف المضاف في سورة النساء في قولھ تعالى
بل ھذا مما «  :، قال أبو حیان في معرض تفسیره لھذه اآلیة)23:النساء( وأخواتكم

حرم علیك الخمر، إنما یفھم منھ : حذف منھ المضاف لداللة المعنى علیھ، ألنھ إذا قیل
نكاح أمھاتكم؛ : أكلھا، وھذا من ھذا القبیل، فالمعنى: شربھا، وحرمت علیك المیتة، أي
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 وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءوألنھ قد تقدم ما یدل علیھ، وھو قولھ 
   36.»)22:النساء(

، فقد بین أئمة النحو أن )176:النساء( یبین هللا لكم أن تضلوا :وقولھ تعالى
، لھ ثالثة أحوال، أحدھا أن یكون مجردا عن األلف والالم 37المفعول لھ مصدر

، 38واإلضافة، والثاني أن یكون محلى باأللف والالم، والثالث أن یكون مضافا
، كما المثال الذي معنا، فالمفعول 39"أن"والمصدریة قد تأتي صریحة، أو مقدرة ب 

المضاف  ،40وھو مضاف إلیھ، وقد قدر البصریون وغیرھم أن تضلوا لھ ھو
  ).كراھة أن تضلوا: (المحذوف ب
  :حذف الفعل/ ثانیا

یقع حذف الفعل إما في جملة الشرط والجزاء، ویكون ذلك إما بحذف فعل   
الشرط، إلى غیر ذلك، وقد یحذف في  الشرط دون األداة، أو ھما معا، أو حذف جواب

غیر جملة الشرط والجزاء، بأن یحذف الفعل وحده، أو مع فاعلھ، ومن مواضع حذف 
یا أیھا الناس قد  :الفعل في غیر جملة الشرط والجزاء في سورة النساء قولھ تعالى

ة ، فتضمنت ھذه اآلی)170:النساء( جاءكم الرسول بالحق من ربكم فئامنوا خیرا لكم
، خیرا لكم: حذفا للفعل وھو غیر القول وحذف فاعلھ، وموضع الحذف ھو قولھ

  :إلى مذاھب، نذكر أبرزھا خیرا لكم: لكن اختلف النحاة في تقدیر النصب في قولھ
منصوب بفعل " خیرا"إلى أن  41ذھب الخلیل وسیبویھ والزمخشري   

ھذا باب یحذف « :سیبویھ، یقول 42)أتوا خیرا لكم( :محذوف واجب اإلضمار تقدیره
ھذا وال " :ى صار بمنزلة المثل، وذلك قولكمنھ الفعل لكثرتھ في كالمھم حت

، ومن ذلك قول الشاعر، وھو ذو الرمة، وذكر "وال أتوھم زعماتك: "، أي"زعماتك
  دیار میة إذ مي مساعفةوال یرى مثلھا عجم وال عرب : الدیار والمنازل 

لكثرة ذلك في كالمھم، " أذكر"كنھ ال یذكر أذكر دیار میة، ول: كأنھ قال
وال أتوھم "واستعمالھم إیاه، ولما كان فیھ من ذكر الدیار قبل ذلك، ولم یذكر 

، لكثرة استعمالھم إیاه، والستداللھ مما یرى من حالھ أنھ ینھاه عن "زعماتك
نعت لمصدر : ، وأما الفراء فلم یقدر المحذوف فعال بل ذھب إلى أنھ43»زعمھ
  . 44)فآمنوا إیمانا خیرا لكم( :ف أيمحذو

ما ذھب إلیھ الفراء؛ ألنھ یخل بمعنى اآلیة،  ،45وقد ضعف السمین الحلبي
حیث یفھم أن اإلیمان منقسم إلى خیر وغیره، وإال لم یكن لتقییده بالصفة فائدة، وربما 

  . یكون الصواب ما قدره سیبویھ وغیره، لعدم إخاللھ بمعنى اآلیة وداللتھا
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 :جاء حذف الفعل في جملة الشرط في سورة النساء، من ذلك قولھ تعالىوقد 
 یا أیھا الذین ءامنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في

، )59:النساء( شيء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باI والیوم اآلخر
فردوه إلى هللا، : جمھور البصریین، أي شرط جوابھ محذوف عند: إن كنتم :فقولھ

  .46-أي عند الكوفیین–وھو متقدم عند غیرھم 
ووقوع حذف فعل جواب الشرط كثیر في كالمھم، إذا كان في الكالم ما یدل 

إن فعلت كذا ظلمت؛ فحذف : أنت ظالم إن فعلت كذا، أي: على حذفھ، كقولھم
حذف جواب الشرط في كالمھم علیھ، والشواھد على " ظالم"؛ لداللة قولھ "ظلمت"

 :وسألت الخلیل عن قولھ عز وجل« : وقال سیبویھ. 47للداللة علیھ أكثر من أن یحصر
حتى إذا جاؤوھا وفتحت )إن العرب قد تترك ( :فقال....  ؟أین جوابھا ،)73:الزمر

، 48»)المخبر ألي شيء وضع ھذا الكالم في مثل ھذا الخبر الجواب في كالمھم، لعلم
فطلقھا فلست لھا بكفء  وإال یعل : ومن الشواھد الشعریة الدالة علیھ قول شاعر

  .49إال تطلقھا یعل مفرقك الحسام و: أيمفرقك الحسام 
غیر أن القول بحذف جواب الشرط لیس مما اتفق علیھ عند أھل النحو،    

متقدما في الكوفیین، وأبي زید، واألخفش، والمبرد عدم اعتباره محذوفا، بل  50فمذھب
الكالم، وذلك مما ال یجوز عند البصریین، الذین ذھبوا إلى اعتباره محذوفا للعلم بھ، 

قمت إن : كما سبق بیانھ، ومذھب المازني أنھ إن كان ماضیا فال یجوز تقدیمھ، نحو
أقوم إن قام زید، وأقوم إن : قام زید، وقمت إن یقم زید، وإن كان مضارعا جاز، نحو

أقوم إن : بعض البصریین أنھ یجوز ّإن كان فعل الشرط ماضیا نحو یقم زید، ومذھب
  .قمت إن قمت : قمت، أو كان معا ماضیین نحو

  :حذف الحرف/ ثالثا
، "قد"،" أن"حرف الجر، : ومن جملة الحروف المحذوفة في سورة النساء

  ".كان"من مضارع " النون"
ا وتخفیفا، حذف حرف الجر في الجملة اتساع 51یجوز :حذف حرف الجر-1

، وقد جاء "إلى"ذھبت إلى الشام، فحذف حرف الجر : ذھبت الشام، أصلھا: نحو
واتقوا هللا :حذف حرف الجر في سورة النساء في مواضع عدیدة منھا قولھ تعالى

، -بالجر -خفضا» واألرحام«: 52، قرأ حمزة)1:النساء( الذي تساءلون بھ واألرحام
من غیر إعادة " بھ"على الضمیر المجرور في أنھ عطف : أحدھما: وفیھا قوالن

، بحذف حرف الجر )واتقوا هللا الذي تساءلون بھ وباألرحام( :، فیكون التقدیر53الجار
.  



  رحیمة أوسیف
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               154

وقد طعن بعض العلماء في ھذه القراءة، أو باألحرى ھذا الوجھ اإلعرابي    
میر ، الذي یرى بأن العطف على الض54الذي یتضمن حذفا لحرف الجر، منھم الزجاج

المجرور من غیر إعادة الجار خطأ في العربیة، حیث أجمع النحویون على قبح 
العطف باسم ظاھر على اسم مضمر في حال الجر إال مع إظھار الخافض، واعتبر 

نھى عن الحلف باآلباء، ألنھ إذا عطف  أنھ خطأ في الدین أیضا، ذلك أن النبي 
ھو أمر منھي عنھ، ومن المانعین لھذا األرحام على لفظ الجاللة فیكون مقسما بھ، و

  .57، والزمخشري56ابن عطیة:،  ومن المفسرین 55الوجھ أیضا الفراء
  :ھذا الطعن الموجھ لھذه القراءة غیر مأخوذ بھ، وال التفات لھ، ألربعة أسباب

  .كونھا قراءة ثابتة منقولة عن النبي : األول
  .وباألرحام: قراءة عبد هللاوجود ما یؤید ھذا الوجھ اإلعرابي، وھو : الثاني
ما فیھا غیره : (ففي النثر كقولھم :ثبوت ذلك في لسان العرب نثرا وشعرا:  الثالث
ما فیھا غیره وغیر ( :، والتقدیر)غیره(، عطفا على الھاء في ) فرسھ(بجر ) وفرسھ
وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثیر یخرج عن أن یجعل ذلك ضرورة،  .58)فرسھ
  :ول الشاعرفمنھ ق

  59.فما بینھا واألرض غوط نفانف  نعلق في مثل السواري سیوفنا 
 :قد أشار إلى أن األكثر أن یعاد الجار، كقولھ تعالى 60إال أن أبا حیان األندلسي

وعلیھا وعلى الفلك تحملون )22:المؤمنون.(  
القیاس؛ حیث أنھ كما یجوز أن یبدل منھ ویؤكد من غیر إعادة جار، : الرابع

  .  61كذلك یجوز أن یعطف علیھ من غیر إعادة الجار
من خالل ما سبق یتضح لنا صحة وقوع حذف حرف الجر في القرآن الكریم 
حتى مع عدم إظھاره كما ذھب إلى ذلك الكوفیون خالفا للبصریین ، لوجود قرائن 

  .  تعضد ذلك، سبق بیانھا
ار الحروف، من سنن العرب إضم :الناصبة للفعل المضارع" أن"حذف  -2

، والمعروف أن نواصب الفعل 62أن أشھد: أال أیھذا الزاجري أشھد الوغى، أي: نحو
في سورة " أن"، ومن مواضع حذف 63لن، وإذن، وكي، وأن ظاھرة أو مقدرة: أربعة

، فقد وقع )73:النساء( یا لیتني كنت معھم فأفوز فوزا عظیما :النساء قولھ تعالى
الخفیفة ھل تحذف وتعمل من " أن: "والبصریین، حول مسألةخالف بین الكوفیین 

الخفیفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع " أن"غیر بدل؟، ذھب الكوفیون إلى أّن 
، 64الحذف من غیر بدل، وذھب البصریون إلى أنھا ال تعمل مع الحذف من غیر بدل

فة، على في نصب المضارع حتى ولو كانت محذو" أن"فالكوفیون یجیزون عمل 
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خالف البصریین، وبما أن بحثنا یدور حول ظاھرة الحذف فال داعي لذكر أدلة 
  .المانعین

وإذ  :عبد هللا ابن مسعود 66على جواز إعمالھا مع الحذف قراءة 65وأدلتھم
" أن"ـب ال تعبدوا، فنصب )83:البقرة( أخذنا میثاق بني إسرائیل ال تعبدوا إال هللا

وأعملھا مع الحذف، فدل " أن"أن ال تعبدوا إال هللا ، فحذف : یھمقدرة ؛ ألن التقدیر ف
  :   على أنھا تعمل مع الحذف، ومن الشعر مما یثبت ذلك، قال طرفة

  .أال أیھذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشھد اللذات ھل أنت مخلدي 
أن أحضر، فحذفھا وأعملھا مع الحذف، : ، ألن التقدیر فیھ"أحضر"فنصب 

  ).فأن أفوز فوزا عظیما: (لتقدیر، وا"أن"ھذه اآلیة التي بین أیدینا ھي  والمحذوف في
وقوع الفعل الماضي حاال  :قبل الفعل الماضي الواقع حاال" قد"حذف  -3
من المسائل التي اختلف حولھا البصریون والكوفیون، فذھب البصري " قد"مع حذف 

الكوفي إلى الجواز أیضا ظاھرة أو مقدرة ، وذھب " قد"إلى جواز ذلك بشرط وجود 
إال الذین یصلون إلى قوم  :، من ذلك ما جاء في قولھ تعالى67مع عدم اشتراط ذلك

 بینكم وبینھم میثاق أو جاءوكم حصرت صدورھم أن یقاتلوكم أو یقاتلوا قومھم
 حصرت صدورھم: الكوفیون فیما ذھبوا إلیھ بقولھ 68، فقد استدل)90:النساء(
حصرة : فعل ماض ، وھو في موضع الحال ، وتقدیره: ت ، فحصر) 90:النساء(

أو جاءوكم حصرة : صدورھم ، والدلیل على صحة ھذا التقدیر قراءة من قرأ 
الحسن  69، وھي قراءة» جاؤوكم«في " الواو"بالنصب على الحال من صدورھم
أن ھذه  70، وقد بین اإلمام الطبريویعقوب الحضرمي والمفضل بن عاصم البصري

ءة لھا وجھ لغوي فصیح، غیر أنھ ال یجوز القراءة بھا لشذوذھا، ومن الشواھد القرا
  :الشعریة التي تدل على ذلك، قول شاعر

  .كما انتفض العصفور بللھ القطر   وإني لتعروني لذكراك ھزة
  .فعل ماض، وھو في موضع الحال" بللھ"ف 

الماضي من اشتراط اقتران الفعل البصریون فیما ذھبوا إلیھ  71استدلو
أن الفعل الماضي ال یدل على الحال، فینبغي : األول: ظاھرة أو مقدرة بأمرین" قد"ـب

أنھ إنما یصلح أن یوضع موضع الحال ما یصلح أن یقال : والثاني. أن ال یقوم مقامھ
مررت بزید یضرب؛ ألنھ یحسن أن یقترن بھ اآلن أو : ، نحو"الساعة"أو " اآلن"فیھ 

  . في الماضي، فینبغي أن ال یكون حاال الساعة، وھذا ال یصلح
وممن رجح مذھب الكوفیین أبو حیان األندلسي، محتجا بكثرة وقوع ذلك في 

والصحیح جواز وقوع الماضي حاال « :كالم العرب، فقد نقل عنھ السیوطي قولھ
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، وال یحتاج لتقدیرھا لكثرة ورود ذلك، وتأویل الكثیر ضعیف جدا، ألنا "قد"بدون 
  .72»المقاییس العربیة على وجوه الكثرة  إنما نبني

حول  73اختلف النحاة ":كان"قبل الفعل الماضي الواقع خبر" قد"حذف 4- 
ظاھرة " قد"وأخواتھا مع اقتران الفعل ب " كان"مسألة وقوع الفعل الماضي خبرا ل 

أو مقدرة، فمنھم من منع ومنھم من أجاز؛ فذھب البصریون إلى جواز ذلك مع عدم 
" أصبح"و" أمسى"وھما " كان"، وحجتھم في ذلك أن أخوات "قد"اعتبار حذف 

أمسى زید "، و"أصبح زید قام: "ذا قلتیعطیان معنى زائدا للجملة وھو المضي، فإ
ال تعطي " كان"، إال أّن "زید قام وزید خرج: "أعطى من المعنى ما لم یعط" خرج

معنى زائدا أكثر من التأكید، باإلضافة إلى أن ذلك كثیر في لسان العرب نثرا ونظما، 
  .وكنا حسبناھم فوارس كھمس حیوا بعدما ماتوا من الدھر أعصرا: قال شاعر

: ، وحكى الكسائي عن بعض العرب"كنا"عل حسبناھم في موضع خبر فج
وقال . "أصبحت"ناقتھ فجعل نظرت خبر : ي أصبحت نظرت إلى ذات التنانیر، یعن

  )26:یوسف( قد من قبل فصدقت وھو من الكاذبینإن كان قمیصھ : تعالى
محذوف من " قد"أما الكوفیون فقد اشترطوا لجواز ذلك اعتبار أن تكون 

الجملة، وحجتھم في ذلك بأن الفعل الذي یقع خبرا إذا كان ماضیا لم یحتج معھ إلى 
وأخواتھا، ألنھا إنما دخلت على الجملة لتدل على الزمان فإذا كان الخبر یعطي " كان"

زید قام، كان : الزمان لم یحتج إلیھا ، وكان ذكرھا فضال ، أال ترى أنك إذا قلت
، "قد"ام واحدا، فإن جاء شيء من ذلك فھو على إضمار كان زید ق: المفھوم منھ ومن

كان زید : كان زید قد قام ، فكأنك قلت: ألنھا تقرب الماضي من الحال ، فإذا قلت
  .یقوم

وإن كنتم مرضى أو على  :من ذلك ما جاء في سورة النساء في قولھ تعالى
فقد رجح ابن ، )43:النساء(سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء

؛ ذلك ألن إضمار "قد"ما ذھب إلیھ البصریون من عدم اعتبار لحذف  74عصفور
حروف المعاني قلیل في كالم العرب، كما ذھب إلى ذلك من المفسرین النحویین أبو 

بالمتكلف، " قد"، واصفا ما ذھب إلیھ البصریون من اعتبار حذف 75حیان األندلسي
لیل على جواز وقوع الماضي خبرا د مستمأو ال  أو جاءوفي قولھ « :قال

  .»...، وادعاء إضمارھا تكلف "قد"من غیر " كان"ـل
مبنیة على النقل، " قد"من خالل ما سبق یتضح لنا أن حجج المانعین لحذف 

وحجج القائلین بوجوب اعتبار ھا ظاھرة أو مقدرة مبنیة على القیاس، والسماع 
  .یترجح على القیاس
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  :الخاتمة

دراسة –ظاھرة الحذف في القرآن الكریم "ـھذه الدراسة المعنونة بمن خالل 
أن ظاھرة الحذف : توصلت إلى بعض النتائج، أھمھا" -تطبیقیة في سورة النساء

بمجملھا عند النحویین متعلقة بإسقاط أحد عناصر الجملة سواء كان عمدة أو فضلة، 
الظاھرة من بابھا التركیبي، خالفا  بالشروط المذكورة آنفا، فالنحوي ینظر إلى ھذه

للبالغي الذي ینظر من بابھا الداللي، كما عرفنا أسباب الحذف، فذكرنا أھمھا وأكثرھا 
علم المخاطب بالمحذوف، وكثرة االستعمال، : تعلیال لظاھرة الحذف عند النحاة، وھي

  .وطول تركیب الجملة
لیھ، وبما أننا انطلقنا كذلك، فإن الحذف كأي ظاھرة لغویھ یحتاج للتدلیل ع

إما اللفظ وإما اللغة، أو كالھما؛ : من المنطلق النحوي، فقد عرفنا أن ما یدل علیھ
فاللفظ في اللغة العربیة سواء كان اسما أو فعال أو حرفا، لھ متعلقاتھ الضروریة التي 

الخاصة ال ینبغي تجاوزھا، فمنشأ ھذه األدلة ھو القوانین أو القواعد اللغویة المطردة 
باللفظ نفسھ أو المتعلقة باللغة عموما، وقد عرفنا أیضا أن للحذف شروطا وضعھا 
النحویون، فھو ال یقع في الجملة عشوائیا دون قواعد، ولو لم تكن ھذه الشروط الختل 
المعنى؛ ألن الجملة في المقام األول لیست تراكیب مجردة؛ وإنما معاني ودالالت 

وجود الدلیل اللفظي أو المقالي علیھ، أال یكون جزءا : واضحة، فاشترطوا للمحذوف
من شيء آخر، أال یكون مؤكدا، أال یكون في حذفھ اختصار لما تم اختصاره، أال 
یكون عامال ضعیفا، أال یكون عوضا، أال یؤدي حذفھ إلى تھیئة العامل للعمل وقطعھ 

  . عنھ، أال یؤدي حذفھ إلى إعمال العامل الضعیف دون القوي
قد تبین من خالل دراسة ظاھرة الحذف في سورة النساء، تنوع المحذوفات و

الواقعة فیھا، وإن لم أذكر كل المواضع، مخافة التطویل، فجاء حذف االسم سواء كان 
من مبتدأ، مفعول بھ، صفة، مضاف، وغیرھا، وكذا حذف الفعل، : عمدة أو فضلة

كحرف الجر، : حذف الحروفسواء في جملة الشرط أو غیر جملة الشرط ، وأیضا 
قد، أن، كما تلمسنا كثرة الخالف في قضایا الحذف، كمسألة وقوع الفعل الماضي حاال 

، فالكوفیون أجازوه، ومنعھ البصریون، فلیس كل مسائل الحذف مما "قد"مع حذف 
  . اتفق علیھ بین علماء النحو، لكن ذلك ال یخلوا مما اتفقوا علیھ كحذف المبتدأ

  .م وسلّم وبارك على سیدنا محّمدوصّل اللّھ
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  موضوعیةدراسة  -معیة هللا لعباده المتقین 

The companionship of God to His righteous servants - 
objective study 

 
  مریم بوطواطو :طالبة الدكتوراه

  1باتنةالعلوم اإلسالمیة، جامعة كلیة 
boukettasaber@yahoo.fr  

  
   09/06/2018  :تاریخ القبول     14/11/2017 :تاریخ اإلرسال

  
  :ملخص البحث

إن التقوى درجة عالیة من اإلیمان، ومن بلغھا فقد فاز بالجنة  كما وعده 
: وقولھ ]54: القمر[ إن المتقین في جنات ونھر :وجل سبحانھ وتعالى في قولھ عز

إن للمتقین مفازا ]وقد قرنھا سبحانھ وتعالى بإحدى صفاتھ أال وھي ]31: النبأ  ،
المعیة  التي تلیق بجاللھ وھي معیة خاصة بعباده المؤمنین المتضمنة للتأیید والنصرة 
والمعونة؛ ولھذا فقد جعل اإلحسان من صفات المتقین بل وھو أعلى درجة من 

أمر عباده بالجھاد، وھو من أعظم العبادات حیث وصف  اإلیمان، كما أنھ سبحانھ
المجاھدین في سبیلھ بالمتقین وأن هللا معھم بالنصر والتأیید، وھذه العبادة قد تكون في 
األشھر الحرم فنھى عن القتال فیھا وحّرمھا، وأمر بقتال المشركین األقرب فاألقرب؛ 

رم فقد أبیح القتال فیھا وسیؤید ولكن إذا تعرض المسلمون للغزو في أحد األشھر الح
  .هللا عباده المتقین

   :الكلمات المفتاحیة
  .المعیة؛ التقوى؛ هللا؛ دراسة موضوعیة

   

:Abstrat  
La crainte d’Allah est le degré le plus élevé de la foi et celui qui 

l’atteint il fait entrer au paradis comme le Dieu Tout Puissant le 
promet quand Il a dit « Les pieux seront dans des jardins et parmi des 
ruisseaux» (Sourate Alkmaar: 54) et Il a dit aussi «Pour les pieux ce 
sera une réussite» (Sourate Alnabaa: 31), et Il l’a associée par l’une de 
ses nobles caractéristiques qui est l’aide de Dieu celle-là correspond à 
sa majesté et c’est une aide propre à ses croyants serviteurs qui 
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contient le soutien ,le triomphe et l’aide et pour cela Il a mis la charité 
comme l’une des caractéristiques des pieux serviteurs et elle est plutôt 
le degré le plus haut que la foi. De même ,le Dieu Tout Puissant a 
ordonné ses serviteurs de faire le Jihad ce dernier est parmi les actes 
de culte les plus sacrés et Il a décrit ce qu’ils le font par des pieux 
serviteurs et que Allah avec eux et Il va les soutenir et comme le Jihad 
pourrait dérouler dans les moins sacrés, le bon Dieu a interdit de s’y 
battre mais si les musulmans ont été envahi dans ces moins sacrés; 
Allah les a permis de s’y battre et le bon Dieu soutiendra ses pieux 
serviteurs: 
Mots clés: 
La correspond; la crainte; le dieu; etude objective  .  

 
  :مقدمة

الحمد ? رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین، وعلى آلھ 
فإن التقوى منزلة عالیة من اإلیمان  ال طالما : وصحبھ  الطیبین الطاھرین أما بعد

آنیة بمختلف االشتقاقات، تمنى المسلم أن یبلغھا وقد ذكرت في كثیر من اآلیات القر
وقد وصف بھا المولى سبحانھ فئة من عباده، وقرنھا بصفة من صفاتھ تعالى أال وھي 

 ؟وما وجھ تخصیص عباد هللا المتقین  بمعیتھ ؟المعیة فما المقصود بالتقوى والمعیة
  ؟وما أثر معیتھ سبحانھ وتعالى لعباده على واقع المسلمین

  :أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة ھذه الدراسة من خالل االستعمال القرآني الوافر للفظ التقوى 
سواء كانت عامة أم خاصة باعتبار األولى صفة للعبد " مع"والمتقین،  وكذا للفظ 

والثانیة أال وھي المعیة صفة للمولى عزوجل،  فقد قرنھما القرآن الكریم في أربع 
على اعتبار أن التقوى  )2()إن هللا مع الذین اتقوا( أو )1( )أن هللا مع المتقین( آیات بلفظ 

درجة عالیة من اإلیمان قلیل من یصلھا، كما أن المعیة قد ضل في فھمھا الكثیر من 
الفرق، حیث جعلوھا تتعارض مع علو هللا وأّولوا معناھا عدة تأویالت،ومن ھنا كان 

دراسة موضوعیة  -المتقین منطلق ھذه الدراسة  والتي جاءت بعنوان معیة هللا لعباده 
  .ألجل بیان معناھا في القرآن الكریم،  ومعرفة منھج السلف في تفسیر آیات المعیة  -

  :أسباب االختیار
  :تعددت األسباب والدوافع وراء ھذه الدراسة والتي یمكن تلخیصھا فیما یلي

  .التجمیعيالرغبة في دراسة موضوع في القرآن الكریم بمنھج التفسیر الموضوعي  -
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  .بغیة معرفة  منھج السلف في بیان معنى المعیة في القرآن الكریم -
  .الرغبة في معرفة صفات عباد هللا المتقین المقترنة بآیات المعیة -

  :تسعى ھذه الدراسة للوصول إلى عدة أھداف منھا: أھداف الدراسة
ومعرفة وجھ إعطاء تصور شامل حول مفھوم المعیة وأنواعھا في القرآن الكریم،-

  .تخصیص هللا لعباده المتقین بھذه المعیة، وأثرھا على واقع المسلمین
التنبیھ على خطورة تأویل صفات المولى سبحانھ تعالى وصرفھا عن ظاھرھا ببیان  -

  .منھج السلف في تفسیر آیات المعیة
 . معرفة صفات عباد هللا المتقین المقترنة بآیات المعیة -

  : منھج الدراسة
أن الموضوع یستمد مادتھ من القرآن الكریم، فقد اعتمدت في ھذه الدراسة  بما

على منھج التفسیر الموضوعي التجمیعي، القائم على استقراء  اآلیات القرآنیة 
المتعلقة بالموضوع مع االستئناس ببعض آلیات المنھج التحلیلي، وذلك من خالل 

  .لقة بالموضوعتفسیر اآلیات القرآنیة وشرح بعض األلفاظ المتع
  :خطة الدراسة

  :لتنفید ھذه الدراسة فقد اعتمدت على الخطة التالیة  
  تعریفات أساسیة: المبحث األول
  مفھوم المعیة لغة واصطالحا :المطلب األول
  أنواع المعیة وصورھا في القرآن الكریم : المطلب الثاني
  مفھوم التقوى لغة واصطالحا: المطلب الثالث
  صفات عباد هللا المتقین المقترنة بآیات المعیة: المبحث الثاني
  .اإلحسان: المطلب األول
  .الجھاد في سبیل هللا وقتال الكفار والمشركین: المطلب الثاني
  .المحافظة على حرمات هللا و تعظیم األشھر الحرم: المطلب الثالث
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  تعریفات أساسیة: المبحث األول
قبل الخوض في ھذه الدراسة البد من التطرق إلى مفھومي المعیة والتقوى  

  .لغة واصطالحا
  مفھوم المعیة لغة واصطالحا : المطلب األول

المعیة اسم مشتق من الكلمة مع، وقد ذكر ابن  :مفھوم المعیة لغة /أوال  
: منھ الَمْعمعة. فارس أن المیم والعین كلمةٌ تدلُّ على اختالٍط وجلبٍة وما أشبھ ذلك

، وھي "َمعَ "ومما لیس من ھذا الباب . صوت الحریق وصوت الشُّجعان في الحرب
كلمة تدل على المصاحبة والدلیل على أنھ اسم حركة آخره " َمع". )3(كلمةُ مصاحبةٍ 

  .)4(مع تحرك ما قبلھ وقد یسكن وینون تقول جاءوا َمَعاً 
الشيء وھي اسم معناه الصحبة بتحریك العین كلمة تضم الشيء إِلى " معَ "

وأَصلھا َمعاً وذكرھا األَزھري في المعتلِّ قال محمد بن السرّي الذي یدل على أَن َمَع 
ُن تقول جاؤوا َمعاً وقیل ِإنَّ بمعناھا  اسٌم حركة آخره مع تحرك ما قبلھ وقد یَُسّكن ویُنَوَّ

الساكنة العین " معْ "حرفاً والمتحركة تكون اسماً و" معَ "بسكون العین غیر إِنَّ "َمْع "
  .)5(حرف ال غیر

سبق وأن قیل أن المعیة مشتقة من مع  ولھذا  :مفھوم المعیة اصطالحا /ثانیا 
  .فقد وردت في القرآن بلفظ مع  ولم ترد كلمة المعیة في القرآن الكریم

فى اللغة إذا " مع"كلمة  :ذكر ابن تیمیة معناھا في القرآن وعبرعنھا بما یلى
أطلقت فلیس ظاھرھا في اللغة إال المقارنة المطلقة من غیر وجوب مماسة، أو محاذاة 
عن یمین أو شمال، فاذا قیدت بمعنى من المعانى دلت على المقارنة في ذلك المعنى 

  . فاg مع خلقھ حقیقة وھو فوق عرشھ حقیقة
وھو معكم د، فلما قال تعالى ثم ھذه المعیة تختلف أحكامھا بحسب الموار

دل ظاھر الخطاب على أن حكم ھذه المعیة ومقتضاھا أنھ  ،]4: الحدید[ أینما كنتم
مطلع علیكم، شھید علیكم ومھیمن عالم بكم، وھذا معنى قول السلف أنھ معھم بعلمھ 

  .)6(وھذا ظاھر الخطاب وحقیقتھ
: النحل[ ھم محسنون إن هللا مع الذین اتقوا والذین: وكذلك قولھ تعالى 

ھنا المعیة  ،]46: طھ[ إنني معكما أسمع وأرىوكذلك قولھ لموسى وھارون  ،]128
  .على ظاھرھا وھي تدل فى ھذه المواطن على النصر والتأیید

وھناك فرق بین معنى المعیة وبین مقتضاھا، وربما صار مقتضاھا من  
ستعمل فى الكتاب والسنة فى معناھا فیختلف باختالف المواضع فلفظ المعیة قد ا

مواضع یقتضى فى كل موضع أمورا ال یقتضیھا فى الموضع اآلخر فاما ان تختلف 
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داللتھا بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بین جمیع مواردھا وان امتاز كل 
موضع بخاصیة فعلى التقدیرین لیس مقتضاھا أن تكون ذات الرب عز و جل مختلطة 

  .)7(د صرفت عن ظاھرھابالخلق حتى یقال ق
  .أنواع المعیة  وصورھا في القرآن الكریم: المطلب الثاني

وردت صفة المعیة في القرآن على نوعین عامة  وقد وردت في مواضع 
قلیلة من القرآن الكریم وخاصة وقد وردت في كثیر من اآلیات كما أن لھا ثالث صور 

  .في القرآن
  أنواع  المعیة  :أوال

وھى  معیة العلم واإلحاطة والھیمنة والقدرة والتدبر كقولھ : العامةالمعیة  -1
ما یكون من نجوى ثالثة إال ھو : وقولھ ،]4: الحدید[ وھو معكم أینما كنتم: تعالى

 رابعھم وال خمسة إال ھو سادسھم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال ھو معھم أینما كانوا
تكون للمؤمن والكافر ولجمیع الناس، ومقتضاھا فالمعیة العامة ، ]7 :المجادلة[

  .اإلحاطة، ونفوذ القدرة والمشیئة، وتأتي في سیاق التخویف والتھدید
إن هللا مع الذین اتقوا : وھى معیة القرب كقولھ تعالى: المعیة الخاصة -2

 ،]153: البقرة[ إن هللا مع الصابرین :وقولھ ،]128: النحل[ والذین ھم محسنون
  .)8( فھذه معیة قرب تتضمن المواالة والنصر والحفظ

وتأتي في سیاق المدح والثناء، ومقتضاھا النصر والتأیید والحفظ والمواالة 
والتوفیق والتثبیت،حیث تجتمع المعیتان في حق المؤمن، المعیة العامة تكون في حق 

خاصة بھم، المؤمن والكافر، وتنفرد المعیة الخاصة بالمؤمنین فقط  وھي معیة 
والمعیة وصف یلیق باt تعالى وھي من صفاتھ، والمعیة في اللغة العربیة لمطلق 

وكال المعنیین مصاحبة منھ للعبد لكن ھذه مصاحبة اطالع وإحاطة،  ،)9(المصاحبة
في لغة العرب تفید الصحبة الالئقة ال " فمع"وھذه مصاحبة مواالة ونصر وإعانة 

تشعر بامتزاج وال اختالط، وال مجاورة وال مجانبة فمن ظن شیئا من ھذا فمن سوء 
  .)10(فھمھ أتي

قلب كمال الحیاء من هللا تعالى، والمعیّة قسم من أقسام  المعیّة یورث الوكل  
الخاّصة من باب أولى، واختالفھما إنّما ھو في المقتضى ال في أصل الداللة، وھو 

  . ابن تیمیة السابق یؤید قول
  t وعقیدة أھل السنة والجماعة أن المعیة من صفاتھ  سبحانھ فنحن نثبتھا

لَْیَس وال تعطیل ألن هللا تعالى  تعالى من غیر تمثیل وال تكییف، ومن غیر تحریف
ِمیُع اْلبَِصیرُ  فبان ذلك أن معیة هللا لخلقھ ثابتة  ،]11: الشورى[ َكِمْثلِِھ َشْيٌء َوھَُو السَّ
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بالكتاب والسنة وإجماع السلف، أنھا حق على حقیقتھا لكنھا معیة تلیق بجاللھ 
یكون هللا تعالى مختلطاً  وعظمتھ وال تشبھ معیة المخلوق للمخلوق وأنھا ال تقتضي أن

  .)11(بالخلق أو حاالً في أمكنتھم
  :)12(للمعیة ثالث صور في القرآن وھي صور المعیة: ثانیا

وھذه المعیة تكون بالحفظ والمنعة من األعداء : المعیة اإللھیة مع األنبیاء -1
هللا لھم  والنصرة علیھم وغالبا ما تكون حال اجتماع أھل الكفر علیھم فیأتي التأیید من

كال إن معي ربي فینجیھم مما ھم فیھ كما قال تعالى على لسان إبراھیم علیھ السالم 
  .]62: الشعراء[ سیھدین

أورد القرآن ذكر معیة هللا تعالى مع : المعیة اإللھیة مع األمم واألقوام -2
ُ ِمیثَاَق َولَقَْد أََخَذ أمم بشروط ومع أناس بأوصاف فمع األمم قال في بني إسرائیل  هللاَّ

َال  ُ إِنِّي َمَعُكْمۖ  لَئِْن أَقَْمتُُم الصَّ ةَ َوآتَْیتُُم بَنِي إِْسَرائِیَل َوبََعْثنَا ِمْنھُُم اْثنَْي َعَشَر نَقِیبًا ۖ َوقَاَل هللاَّ
َ قَْرًضا َحَسنًا ْرتُُموھُْم َوأَْقَرْضتُُم هللاَّ َكاةَ َوآَمنتُم بُِرُسلِي َوَعزَّ فقد بینت  ،]12: المائدة[ الزَّ

  .اآلیة شروط المعیة  والمراد منھا ھو النصرة
وقد جاءت ھذه المعیة من قبل هللا   ):المؤمنین(المعیة اإللھیة مع األفراد  -3

إِن تَْستَْفتُِحوا فَقَْد َجاَءُكُم اْلفَْتُح ۖ َوإِن تَنتَھُوا فَھَُو  :لعباده المؤمنین كما في قولھ تعالى
َ َمَع اْلُمْؤِمنِینَ  َخْیٌر لَُّكْم ۖ  َوإِن تَُعوُدوا نَُعْد َولَن تُْغنَِي َعنُكْم ِفئَتُُكْم َشْیئًا َولَْو َكثَُرْت َوأَنَّ هللاَّ

أي أن هللا مع من آمن بھ من عباده على من كفر بھ منھم، ینصرھم ، ]19: األنفال[
وفي   .والنصرةعلیھم كما أظھرھم یوم بدر على المشركین، وھي معیة المعونة 

  .الصورة األخیرة من صور المعیة تدخل معیة هللا لعباده المتقین
  مفھوم التقوى لغة واصطالحا  : المطلب الثالث

كما سبق تعریف المعیة لغة واصطالحا ال بد من تعریف التقوى ھي األخرى  
  .لغة واصطالحا

  : عرفت التقوى لغة عدة تعریفات منھا :مفھوم التقوى لغة: أوال
عرفھا الفراھیدي على أنھا  مشتقة من الفعل وقى وكل ما وقى شیئا فھو وقاء 

ومن عصى هللا لم تقھ منھ واقیة إال بإحداث  توق هللا یا ھذا،: لھ ووقایة، حیث  تقول
وْقَوى على وزن فَْعلى، من  :والتقوى في األصل. توبة، ورجل تقي وقي بمعنى  واحد

ء فتركت في تصریف الفعل، في التقى والتقوى، والتقاة وقَْیُت، فلما فُتحْت أبدلت تا
  .)13(والتقیة
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الواو والقاف والیاء كلمة واحدة تدل على  وقى: "أما ابن فارس فعرفھا بقولھ
توقھ، : ما یقي الشيء، واتق هللا: والوقایة. ووقَْیتھ أقیھ َوْقیا. دفع شيء عن شيء بغیره

  . )14("أي اجعل بینك وبینھ كالوقایة
حفظُ الشيِء مّما یؤذیھ : وقى من الوقایة  الِوقَایَةُ :  وذھب الراغب إلى أن

  اْلَجِحیمِ  َوَوقاھُْم َعذابَ   :قال تعالى. َوقَْیُت الشيَء أَقِیِھ ِوقَایَةً وِوقَاءً : یقال.ویضّره
  .]56: الدخان[

والتَّْقَوى جعل النّفس في ِوقَایٍَة مما یخاف، ھذا تحقیقھ، ثّم یسّمى الخوف تارة 
تَْقًوى، والتَّْقَوى خوفاً وذلك حسب تسمیة مقتضى الشيء بمقتضیھ والمقتضي 
بمقتضاه، وصار التَّْقَوى في تعارف الّشرع حفظ النّفس عّما یؤثم، وذلك بترك 

َ◌ِن اتَّقى َوأَْصلََح فَال فَم: حات قال هللا تعالىالمحظور، ویتّم ذلك بترك بعض المبا
  .)15(]35:  األعراف[ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوال ھُْم یَْحَزنُونَ 

من خالل ما سبق یتبین أن لفظ التقوى یطلق ویراد بھ عند أھل اللغة  اتخاذ 
وقایة، بدفع شيء عن شيء بغیره، ومعناه حفظ الشيء مما یؤذیھ ویضره، وجعل 

  . النفس في وقایة مما یخاف ویؤثم وھذا بترك المحظورات
  :عرفت عدة تعریفات منھا: مفھوم التقوى اصطالحا: ثانیا

: التقوى عند  أھل الحقیقة: عدة أقوال في تعریف التقوى منھاذكر الجرجاني 
ھو االحتراز بطاعة هللا عن عقوبتھ، وھو صیانة النفس عما تستحق بھ العقوبة من 

  .)16( فعل أو ترك
یراد بھا الترك : في الطاعة یراد بھا اإلخالص، وفي المعصیة :أما التقوى

: محافظة آداب الشریعة، وقیل: تعالى، وقیلأن یتقي العبد ما سوى هللا : والحذر، وقیل
: ترك حظوظ النفس ومباینة النھي، وقیل: مجانبة كل ما یبعدك عن هللا تعالى، وقیل

ترك ما : أن ال ترى نفسك خیًرا من أحد، وقیل: أالترى في نفسك شیئا سوى هللا، وقیل
داء بالنبي علیھ االقت: دون هللا، والمتبع عندھم ھو الذي اتقى متابعة الھوى، وقیل

  .)17( السالم قوًال وفعًال 

التقوى ھي طاعة هللا وحده : وھذه األقوال كلھا یمكن الجمع بینھا كما یلي  
باتباع أوامره واجتناب نواھیھ وال یتم ذلك إال بإخالص العبادة v وحده واتباع سنة 

  .نبیھ صلى هللا علیھ وسلم قوال وفعال
ھو افتعال من الوقایة، وھي فرط :ن االتقاءأما أبو البقاء فذھب إلى أ  

الصیانة وشدة االحتراس من المكروه وأصل االتقاء الحجر بین شیئین والمتقي في 
عرف الشرع اسم لمن یقي نفسھ عما یضره في اآلخرة وھو الشرك المفضي إلى 
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العذاب المخلد، وعن كل ما یؤثم من فعل أو ترك، وعن كل ما یشغل عن الحق 
  .)18( علیھ بالكلیةوالتبتل 

یالحظ أن أبو البقاء عرف  الوقایة بشدة االحتراس من المكروه وعرف  
  .المتقي على أنھ من ابتعد عن الشرك بتحقیق التوحید واالبتعاد عن اآلثام

شرعا امتثال األوامر واجتناب النواھي، وبعبارة أخرى حفظ النفس  :التّقوى
  .عن اآلثام، وما ینجّر إلیھا

. الصوفیة التبري مّما سوى هللا بالمعنى المعروف المقّرر عندھم،وعند 
االحتراز عّما یذّم بھ شرعا والمروءة عرفا، فزاد قید : وعرفھا التفتازاني بأنھا

و التقوى عند أھل السلوك ھو أن ال ترى في قلبك شیئا سواه، وھوقول . المروءة
. ق كما تزیّن عالنیتك للخلقوقیل ھو أن تزیّن سریرتك للح. اإلمام جعفر الصادق

. وفیوعرفت التقوى شرعا أنھاترجع إلى ترك ما فیھ إساءة. وقیل ھو ترك ما دون هللا
ولّما كانت اإلساءة مختلفة بالنسبة إلى مقام  اختلفت األقوال في تفسیره، وذلك ألّن 

  :)19(لإلیمان مراتب
. قبول الشرائعمجرد كلمة ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا مع : األولى 

اإلیمان مع العمل بالشرائع فھذا اإلیمان یزید وینقص؛ إذ معھ التقوى عن : والثانیة
اإلیمان مع العمل بالشرائع ومع : والثالثة. المحّرمات مع األخذ بالّرخص والتأویالت

عن الّرخص  التقوى؛ بمعنى االحتراز عن الّشبھات واألخذ بالعزائم والحذر
علم اإلحسان ومعھ التقوى أیضا وھو التقوى عن كل شيء  بعةوالرا. والتأویالت

المتقي : وقال أبو یزید. المتّقي الذي ال یرى نفسھ خیرا من أحد :وقال ابن عمر. سواه
إذا قال قال m تعالى، وإذا سكت سكت m تعالى، وإذا ذكر ذكر m تعالى، وقال 

بل ھو الذي یحّب : فسمع جنید فقالالمتقي الذي یحّب للناس ما یحّب لنفسھ، : النووي
  .)20( للناس أكثر مما یحّب لنفسھ، وقیل التقوى ترك الّشبھات

فقد جعل أبو البقاء لإلیمان أربع مراتب أعالھا اإلحسان ومعھ التقوى أي أنھ 
  .أعلى درجات اإلیمان

ھم الذین اتخذوا وقایة من عذاب هللا " :أما ابن عثیمین فعرف المتقین بقولھ 
  .)21( "بفعل أوامره واجتناب نواھیھ، ھذا من أحسن وأجمع ما یقال في تعریف التقوى

من خالل ماسبق یتبین أن أھل االصطالح وافقوا أھل اللغة في تعریفھم 
للتقوى بجعلھا وقایة النفس مما یخاف وذلك بطاعة هللا وحده واالبتعاد عن الشرك 

  .بجنة هللا ومرضاتھواالمتثال ألوامره واجتناب نواھییھ للفوز 
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  : خالصة المبحث
المعیة في اللغة اسم یطلق على المصاحبة ووردت في القرآن الكریم على 
نوعین معیة عامة ومقتضاھا اإلحاطة ونفوذ القدرة والمشیئة، ومعیة خاصة بالمؤمنین 

وأما التقوى فھي عند أھل ، دون الكفار ومقتضاھا النصر والتأیید والحفظ والمواالة
لغة تعني اتخاذ وقایة بدفع شيء عن شيء بغیره واصطالحا ھي اتباع األوامر ال

  .واجتناب النواھي
  "بلفظ مع"صفات عباد هللا المتقین  المقترنة بآیات المعیة : المبحث الثاني

ورد لفظ التقوى في القرآن الكریم في الكثیر من اآلیات القرآنیة وبمختلف 
االشتقاقات سواء فعل أم اسم منھا لفظ اتقوا، یتقي، التقوى،  تقاة ، متقین وغیرھا إال 

وھي آیات ) مع المتقین(أنھا لم ترد مقترنة بلفظ مع إال في أربع آیات ثالث منھا بلفظ 
وھي مكیة حیث نزلت بین مكة والمدینة بعد )  ذین اتقوامع ال(مدنیة وواحدة بلفظ 

  .  غزوة أحد
  صفة اإلحسان :المطلب األول

یعد اإلحسان أعلى مراتب اإلیمان التي یمكن للعبد أن یتصف بھا  وقد عرفھ  
اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن " :في حدیث جبریل المشھور بقولھ لنا الرسول 

ولھذا فمن بلغ درجة اإلحسان فقد بلغ درجة عالیة من ، )22("اك لم تكن تراه فإنھ یر
َ : اإلیمان وقد وصف المولى سبحانھ وتعالى بھ عباده المتقون في قولھ تعالى إِّن هللاَّ

  .]128: النحل[ َمَع الَِّذیَن اتَّقَْوا َوالَِّذیَن ھُْم ُمْحِسنُونَ 
َ َمَع الَِّذیَن اتَّقَْوا :تعالىوقد ذكر الطبري في تفسیر ھذه اآلیة أن قولھ   إِنَّ هللاَّ

یعني اتقوا هللا في محارمھ فاجتنبوھا، وخافوا عقابھ علیھا، فأحجموا عن التقّدم علیھا 
وھؤالء ھم  الذین یحسنون رعایة فرائضھ، والقیام بحقوقھ، ولزوم طاعتھ فیما أمرھم 

ھو ولي الذین اجتنبوا السیئات وزاد النسفي بأن هللا . )23(بھ ونھاھم عنھ فھو معھم
وولي العاملین بالطاعات فمن اتقى في أفعالھ وأحسن في أعمالھ كان هللا معھ في 

  .)24(ومعیتھ نصرتھ في المأمور وعصمتھ في المحظور. أحوالھ
أما األلوسي فقد ربط اآلیة بما سبق من اآلیات وأنھا  تعلیل لما سبق من األمر  

والنھي، والمراد بالمعیة الوالیة الدائمة؛ التي ال یحول حول صاحبھا شيء من الجزع 
من متبوعیة المتقین من حیث " َمعَ "وما یشعر بھ دخول كلمة والحزن وضیق الصدر، 

د بھا ھنا أعلى مراتبھا بمعنى التنزع عن كل ما یشغل أنھم المباشرون للتقوى، والمرا
ألن ذلك ھو المورث لوالیتھ عز وجل  السر عن الحق سبحانھ، والتبتل إلیھ تعالى بالكلیة؛

. ]62:یونس[ َأال إِنَّ أَْولِیَاء هللا الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ھُْم یَْحَزنُونَ المقرونة ببشارة 
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لي الذین تبتلوا إلیھ سبحانھ بالكلیة،وتنزھوا عن كل ما یشغل والمعنى أن هللا تعالى و
كما أن قولھ . سرھم عنھ عز وجل،فلم یخطر ببالھم شيء من مطلوب أو محذور

ْحِسنُونَ : تعالى لإلشعار بأنھ من باب اإلحسان الذي فیھ یتنافس  والذین ھُم مُّ
 هللا الَ یُِضیُع أَْجَر المحسنین واصبر فَإِنَّ : المتنافسون على ما یؤذن بذلك قولھ تعالى

وقد نبھ سبحانھ على أن ُكالّ من الصبر والتقوى من قبیل اإلحسان بقولھ  ،]115: ھود[
  . ]90: یوسف[ إِنَّھُ َمن یَتَِّق َویِْصِبْر فَإِنَّ هللا الَ یُِضیُع أَْجَر المحسنین: تعالى

بأن تعبد هللا  ،  وقد فسره الالئقوحقیقة اإلحسان اإلتیان باألعمال على الوجھ 
تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك، وتقدیم التقوى على اإلحسان لما أن 
التخلیة مقدمة على التحلیة، والمراد بالموصولین إما جنس المتقین والمحسنین، ویدخل 

هللا رضي  -وأشیاعھ   في زمرتھم دخوالً أولیاً وإما ھو -علیھ الصالة والسالم -
وعبر بذلك عنھم مدحاً لھم وثناء علیھم بالنعتین الجملیلین، وفیھ رمز   -تعالى عنھم

  .)25(إلى أن صنیعھ علیھ الصالة والسالم مستتبع القتداء األمة بھ
كما ذكر أن إیراد الجملة الثانیة اسمیة وبناء مْحِسنُوَن  على  ھُْم  على سبیل 

كامھ وھو مستلزم الستمرار التقوى ألن التقوى مؤذن باستدامة اإلحسان واستح
من «اإلحسان إنما یتم إذا لم یعد إلى ما كان علیھ من اإلساءة، وإلیھ اإلشارة بما ورد 

ترك :، وفسر اإلحسان بترك اإلساءة كما قیل)26(»حسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ
   .)27(اإلساءة إحسان وإجمال

ن و لھ آثار على واقع المسلمین، یمكن استخالص أن اإلحسان صفة للمتقی
أوامره  بإتباعوذلك بانتشار الصالح وقلة الفساد في المجتمع، وھذا ال یتأتى إال 

واالبتعاد عن نواھیھ، وتحقیق العبودیة التامة للمولى سبحانھ وتعالى  من خالل 
  .وجل في السر والعلن استشعار مراقبة هللا عز

   وقتال الكفار و المشركینالجھاد في سبیل هللا: المطلب الثاني
یعد الجھاد في سبیل هللا من أعظم العبادات التي یقوم بھا العبد إلعالء رایة  

الدین اإلسالمي فأمر بھ المولى سبحانھ عباده في كثیر من اآلیات وبین كیفیتھ ومن ھم 
یَلُونَُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلیَِجُدوا  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذینَ  :أولى بالجھاد فقال تعالى

َ َمَع اْلُمتَّقِینَ    .]123: التوبة[ ِفیُكْم ِغْلظَةً َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ
وقد ذكر ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة  أن هللا أمر المؤمنین بأن یقاتلوا الكفار   

بقتال  أوال فأول، األقرب فاألقرب إلى حوزة اإلسالم؛ ولھذا بدأ رسول هللا 
المشركین في جزیرة العرب، فلما فرغ منھم وفتح هللا علیھ مكة والمدینة، والطائف، 
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، وحضرموت، وغیر ذلك من أقالیم جزیرة والیمن والیمامة، وھجر، وخیبر
  .)28(العرب

ودخل الناس من سائر أحیاء العرب في دین هللا أفواجا، شرع في قتال أھل 
الكتاب، فتجھز لغزو الروم الذین ھم أقرب الناس إلى جزیرة العرب، وأولى الناس 

ناس وَجْدب بالدعوة إلى اإلسالم لكونھم أھل الكتاب، فبلغ تبوك ثم رجع ألجل جْھد ال
، ثم اشتغل في -علیھ السالم  - البالد  وضیق الحال، وكان ذلك سنة تسع من ھجرتھ

ة الوداع ثم عاجلتھ المنیة، صلوات هللا وسالمھ علیھ، بعد . السنة العاشرة بحجتھ حجَّ
وقام باألمر بعده وزیره وصدیقھ . الحجة بأحد وثمانین یوما، فاختاره هللا لما عنده

بكر، رضي هللا عنھ، وقد مال الدین میلة كاد أن ینجفل، فثبتھ هللا تعالى بھ وخلیفتھ أبو 
  . ورد شارد الدین وھو راغم. فوطد القواعد، وثبت الدعائم

ورد أھل الردة إلى اإلسالم، وأخذ الزكاة ممن منعھا، وبین الحق لمن جھلھ، 
الروم َعبََدِة  ثم شرع في تجھیز الجیوش اإلسالمیة إلى. وأدى عن الرسول ما حملھ

الصلبان  وإلى الفرس عبدة النیران، ففتح هللا ببركة سفارتھ البالد، وأرغم أنفس 
وأنفق كنوزھما في سبیل هللا، كما أخبر بذلك . كسرى وقیصر ومن أطاعھما من العباد

وكان تمام األمر على یدي وصیّھ من بعده، وولي عھده الفاروق . رسول اإللھ
اب، أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم هللا بھ أنوف الكفرة األّواب، شھید المحر

وحملت إلیھ . الملحدین، وقمع الطغاة والمنافقین، واستولى على الممالك شرقًا وغربًا
ففرقھا على الوجھ الشرعي، والسبیل . خزائن األموال من سائر األقالیم بعًدا وقُربا

  .المرضي
الصحابة من المھاجرین  ثم لما مات شھیًدا وقد عاش حمیًدا، أجمع

فكسا اإلسالم . على خالفة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان شھید الدار. واألنصار
وأمدت في سائر األقالیم على رقاب العباد حجة هللا البالغة، . بجاللھ ریاسة حلة سابغة

وبلغت . وظھر اإلسالم في مشارق األرض ومغاربھا، وعلت كلمة هللا وظھر دینھ
یفیة من أعداء هللا غایة مآربھا، فكلما َعلَوا أمة انتقلوا إلى من بعدھم، ثم األمة الحن

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذیَن : الذین یلونھم من العتاة الفجار، امتثاال لقولھ تعالى
ولیجد الكفار منكم   :أي، وْلیَِجُدوا فِیُكْم ِغْلظَةً : وقولھ تعالى یَلُونَُكْم ِمَن اْلُكفَّارِ 

غلظة علیھم في قتالكم لھم، فإن المؤمن الكامل ھو الذي یكون رفیقا ألخیھ المؤمن، 
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ َجاِھِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَاِفقِیَن َواْغلُْظ  :غلیًظا على عدوه الكافر، كما  قال تعالى

َ َمَع اْلُمتَّقِینَ ، )29(]9: ، والتحریم73: التوبة[ َعلَْیِھمْ  قاتلوا الكفار، : أي َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ
  .وتوكلوا على هللا، واعلموا أن هللا معكم إن اتقیتموه وأطعتموه
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وھكذا األمر لما كانت القرون الثالثة الذین ھم خیر ھذه األمة، في غایة  
االستقامة، والقیام بطاعة هللا تعالى، وهللا المسؤول المأمول أن یمكن المسلمین من 

  .)30(نواصي أعدائھ الكافرین، وأن یعلي كلمتھم في سائر األقالیم، إنھ جواد كریم
  :)31(من ھدایة اآلیة الكریمة 

وجوب الجھاد واستمراریتھ إلى أن ال تبقى فتنة أو شرك أو اضطھاد لمؤمن  -1
  .ویكون الدین والحكم كالھما ^ تعالى

مشروعیة البداءة في الجھاد بأقرب الكفار إلى بالد المسلمین من باب   -2
  .األقربون أولى بالمعروف

ھم األقرب إذا اتسعت بالد اِإلسالم تعین على أھل كل ناحیة قتال من یلی -3
  .فاألقرب

  .وعد هللا بالنصر والتأیید ألھل التقوى العامة والخاصة -4
بقتال الكفار  من خالل ما سبق یتبین أن المولى سبحانھ وتعالى أمر

والمشركین األقرب فاألقرب،  ولھذا فقد  فرض الجھاد في سبیلھ لنشر الدین 
ثار ذلك على الواقع انتشار صفة من صفات عباد هللا المتقین، ومن آ اإلسالمي، وھو

السالم واألمن وتوحید األمة اإلسالمیة على دین واحد وھو اإلسالم، وھذا باستشعار 
  .معیة هللا للمتقین أي أنھم یمتثلون وسیكون هللا معھم بالنصر والتأیید

  المحافظة على حرمات هللا  وتعظیم األشھر الحرم : المطلب الثالث
كما أنھ سبحانھ وتعالى أمر بالجھاد  فقد بین أنھ قد یكون في األشھر الحرم  

ِ اْثنَا َعَشَر َشْھًرا فِي : فنھى عن القتال فیھا في قولھ تعالى ھُوِر ِعْنَد هللاَّ ةَ الشُّ إِنَّ ِعدَّ
ِ یَْوَم َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِمْنھَا أَْربََعةٌ ُحُرٌم  یُن اْلقَیُِّم فََال تَْظِلُموا ِكتَاِب هللاَّ َذلَِك الدِّ

َ َمَع اْلمُ   تَّقِینَ فِیِھنَّ أَْنفَُسُكْم َوقَاِتلُوا اْلُمْشِرِكیَن َكافَّةً َكَما یُقَاتِلُونَُكْم َكافَّةً َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ
راً في أن هللا قدر أّن السنة اثنا عشر شھ، )32(وقد ُذكر  في تفسیر اآلیة] 36: التوبة[

كتابھ الذي سبق فیھ ما ھو كائن إلى یوم القیامة وھي المحرم وصفر وربیع األول 
وشھر ربیع الثاني وجمادى األولى وجمادى اآلخرة ورجب وشعبان وشھر رمضان 
وشوال وذو القعدة وذو الحجة، وھي الشھور الھاللیة، التي یعتد بھا المسلمون في 

ھم، وبالشھور الشمسیة تكون السنة ثالث مائة صیامھم وحجھم وأعیادھم وسائر أمور
وخمسة وستین یوما وربع یوم، والھاللیة تنقص عن ثالث مائة وستین یوما بنقصان 

: والغالب أنھا تكون ثالثمائة وأربعة وخمسین یوما منھا أربعة حرم، وھي. األھلة
نزل في رجب، وذو القعدة، وذو الحجة والمحرم، وكان القتال فیھا حراماً حتَّى 

: والمراد الدین القیم المستقیم وقیل المراد بالدین ھنا، قتال المشركین" براءة"
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فَالَ تَْظلُِموْا  :وقولھ، وفسره ابن عباس بالقضاء القیم.الحساُب المستقیم: الحساب، أي
ال تستحلوا ما حرم هللا عز وجل، أما عن كلمة فیھن فقد اختلف : أي ،فِیِھنَّ أَْنفَُسُكمْ 

﴾ یعني فِیِھنَّ ﴿: وھو قول ابن عباس: القول األول :عود الضمیر فیھا على قوالن في
أن كل نھي إنما یوجب االمتناع عما نھى عنھ دون غیره، وكل أمر : وأصل ھذا.كلھن

فھو نافس ألضداده، فالنھي عن الشيء ال یكون نھیاً عن أضداد ذلك الشيء واألمر 
    .مبینا، فافھمھ بالشيء أمر عن أضداد ذلك الشيء على

في األربعة الحرم، جعل  ﴾فِیِھنَّ ﴿: قول قتادة، وغیره وھو :القول الثاني
الذنب فیھن أعظم منھ في غیرھن ؛ فالظلم في جمیعھا ال یجوز، ولكن ھو فیھا أعظم 

ال تجعلوا حرامھا : وزراً لشرفھا، فلذلك خصھا بالذكر تعالى وقال ابن إسحاق المعنى
الذي  كان المشركون " النسئ"حالالً وال حاللھا حراماً، تعظیماً لھا، فإنما نھو عن 

أن العمل الصالح أعظم أجرا في األشھر الحرم، والظلم فیھن  وذكر قتادة.صنعونھی
  أعظم من الظلم فیما سواھن، وإن كان الظلم على كل حال عظیما

یعني جمیعاً عامة، حیث یكف بعضھم  َوقَاِتلُوْا المشركین َكآفَّةً  :وأما قولھ 
َ َمَع اْلُمتَّقِینَ َكَما یُقَاتِلُونَكُ ، بعضاً عن التخلف كما یفعلون  ْم َكافَّةً َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

كان كبیرا ثم نسخ : فقال قوم. واختلف العلماء في تحریم القتال في األشھر الحرم
وھو قول قتادة، . كأنھ یقول فیھن وفي غیرھن َوقَاِتلُوا اْلُمْشِرِكیَن َكافَّةً : بقولھ

غزا ھوازن  إن النبي : ري، وقالواوعطاء الخراساني، والزھري، وسفیان الثو
إنھ : وقال آخرون. بحنین، وثقیفا بالطائف، وحاصرھم في شوال وبعض ذي القعدة

ما یحل للناس أن یغزوا : حلف باj عطاء بن أبي رباح: قال ابن جریج: غیر منسوخ
هللا َمَع واعلموا أَنَّ في الحرم، وال في األشھر الحرم، إال أن یقاتلوا فیھا وما نسخت 

  .مع من اتقى أمره ونھیھ وأطاعھ: أي المتقین
وقد أمر سبحانھ بقتال الكفار والمشركین متى ھموا ببدء القتال  حتى وإن  

ْھُر اْلَحَراُم بِالشَّْھِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت : كان ذلك في األشھر الحرم فقال تعالى الشَّ
َ َواْعلَُموا أَنَّ قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَْیُكْم فَا ْعتَُدوا َعلَْیِھ بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْیُكْم َواتَّقُوا هللاَّ

َ َمَع اْلُمتَّقِینَ    .]194: البقرة[ هللاَّ
قاتلھم المشركون عام الحدیبیة في الشھر الحرام وھو ذو القعدة، فقیل لھم 

الشھر الحرام : ةعند خروجھم لعمرة القضاء وكراھتھم القتال وذلك في ذي القعد
أي ھذا الشھر بذلك الشھر وھتكھ بھتكھ، یعني تھتكون حرمتھ علیھم  بالشھر الحرام

أي وكل حرمة یجري فیھا القصاص  ﴾والحرمات قَِصاصٌ ﴿كما ھتكوا حرمتھ علیكم 
من ھتك حرمة أّي حرمة كانت، اقتص منھ بأن تھتك لھ حرمة، فحین ھتكوا حرمة 
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فََمِن اعتدى َعلَْیُكْم فاعتدوا  :لك وال تبالوا، وأكد ذلك بقولھشھركم فافعلوا بھم نحو ذ
في حال كونكم منتصرین ممن اعتدى علیكم،  َعلَْیِھ بِِمْثِل َما اعتدى َعلَْیُكْم واتقوا هللا

  .)33( فال تعتدوا إلى ما ال یحّل لكم
َ َمَع : وقولھ َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ أْمٌر لھم بطاعة هللا وتقواه،  اْلُمتَِّقینَ َواتَّقُوا هللاَّ

  .)34(وإخباٌر بأنھ تعالى مع الذین اتقوا بالنصر والتأیید في الدنیا واآلخرة
أربعة وھي  من خالل ما سبق یمكن القول أن هللا اصطفى من الشھور

ونھى عن القتال فیھا الختبار عباده ومدى امتثالھم ألوامره، وأن  األشھر الحرم،
  .وجل شھر إذعانا وطاعة للمولى عزعباده المتقون سیعظمون ھذه األ

  : خاتمة

  :من خالل ما سبق یمكن الخروج بالنتائج التالیة

وردت المعیة في القرآن الكریم على معنیین عامة وتشمل المسلم والكافر والمراد  -
بھا معیة العلم واإلحاطة ومعیة خاصة وھي تشمل عباده المؤمنین فقط و قد 
فسرھا السلف على أن هللا معم ینصرھم ویعینھم ویؤیدھم  وھي أكثر  ما ورد من 

  .أنواع المعیة في القرآن الكریم

قرن المولى سبحانھ وتعالى صفة المعیة بعباده المتقین في أربع آیات من القرآن  -
 .معیة خاصة مقیدة بوصف التقوى دلیل على الدرجة العالیة لعباد هللا المتقین

 .حسان من مراتب اإلیمان وھو من صفات عباد هللا المتقینیعد اإل -

الجھاد في سبیل هللا من أعظم العبادات التي یقوم بھا المسلمون عامة والمتقون  -
 .خاصة

قاتلوا الذین یلونكم من  :البدء في الجھاد یكون من األقرب فاألقرب لقولھ تعالى -
 .الكفار

أو تغییرھا بالنسيء إال أن یقاتل المسلمون تعظیم األشھر الحرم وحرمة القتال فیھا  -
  .فیھا فوجب القتال فیھا، وھي صفة من صفات عباد هللا المتقین

  :ھوامش البحث
  القرآن الكریم 

 .من سورة التوبة 123و 36اآلیة  من سورة البقرة، 194اآلیة رقم : أنظر اآلیات .1
 .من سورة النحل  128أنظر اآلیة  .2
عبد السالم محمد ھارون، دار : تح، الحسین أحمد بن فارس بن زكریامعجم مقاییس اللغة، أبو  .3

 .5/273.م،1979 - ھـ 1399،  1ط  الفكر،
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  :الملخص
الصیاغة الفقھیة القانونیة ھي جعل األحكام الشرعیة على شكل قواعد عملیة 
في قوالب لفظیة صالحة للتطبیق الفعلي الملزم، ومبوبة بحسب الموضوعات التي 

تستدعي التنظیم في سلوك األفراد والجماعات تنتظمھا، تلبیة لحاجات كثیرة 
والھیئات، وذلك على نحو یحقق الغایات التي یفصح عنھا جوھرھا ویتوخاھا الشارع 

  .الحكیم
أھمیتھا من حیث إن ألفاظ القاعدة ھي جسد  -أعني الصیاغة  –وتستمد 

یحقق النص الفقھي القانوني، ودالالتھا ھي روحھ، لیشكل ذلك كلھ نسقا متكامال 
أھداف ومقاصد التشریع، التي تقتضي حسن التنزیل على الواقع، وعدم الخلل حال 

  .التنفیذ
ثم إن سالمة عملیة التقنین الفقھي من حیث الصیاغة تستوجب على 
الحكومات اإلسالمیة تھیئة أمور معینة لبناء القاعدة الفقھیة القانونیة، ویكون ذلك عبر 

العملیة، تتمثل في الموجبات، فالمسودة األولى مراحل معدودة تتدرج فیھا ھذه 
  .للمشروع، ثم إصدار القانون الفقھي

كما أن وجود صعوبات جمة أثناء إنشاء النظریات العامة، ال یشكل عائقا أو 
مانعا من تحقیق الغایة األسمى ـ وھي تطبیق الفقھ اإلسالمي ـ، خاصة مع إمكانیة 

  .ةاللجوء مؤقتاً إلى الصیاغة القانونی
  :الكلمات المفتاحیة

  .التقنین؛ الصیاغة؛ القاعدة القانونیة؛ الحكم الفقھي
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Abstract:  
Legal jurisprudence is making Shari'a rulings in the form 

of practical rules is required in precise terms and neatly arranged 
to meet the needs of many individuals and groups. 

The safety of this process requires considerable efforts 
from Islamic governments and this should be done through 
specific stages in order: Responsibilities- The first draft of the 
project- Issuing the jurisprudential law. 

There are also difficulties in writing general theories 
Should not be prevented from achieving the ultimate goal, which 
is the application of Islamic jurisprudence; especially with the 
possibility of using the legal wording provisionally.  
key words: 

Legislation; Formulation; Legal rule; Sharia provisions. 
  

 :مقدمة

إن الحمد + نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با+ من شرور أنفسنا، ومن 
سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ 

آلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسول هللا صلى هللا علیھ وعلى 
  .وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا

  : أما بعد
في عصر أزاحت فیھ القوانین الوضعیة أحكام الشریعة اإلسالمیة من الئحة 
اھتمامات الدول اإلسالمیة فضال عن تلك التي یشّكل سكانھا غالبیة مسلمة، وسادت 

، واصطبغت -طبیعیین أو اعتباریین -في الجانبین النظري والتطبیقي لدى األشخاص 
بصبغة وطابع اإللزام، أصبح القضاة یواجھون مشكلة حقیقیة في االلتزام بتطبیق 
أحكام الشریعة اإلسالمیة ولو فیما لھم فیھ مندوحة، خاصة مع وجود ثروة كبیرة من 
األحكام والمصطلحات المترتبة على اجتھادات الفقھاء وأصحاب المذاھب المنبثة في 

، بحیث یصعب علیھم اإللمام بھا، والرجوع إلیھا عند الحكم ثنایا الكتب والموسوعات
في قضیة من القضایا؛ ومن ھنا ظھرت الحاجة ماسة للتقنین الفقھي، ونعني بھ جعل 
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األحكام الفقھیة في صورة مواد قانونیة ملزمة ومبوبة ومرقمة بحسب الموضوعات 
ھذه األخیرة تعد التي تنتظمھا، وال یتم ذلك إال عن طریق صیاغة محكمة، ألن 

عنصرا ھاما من عناصر تكوین القاعدة الفقھیة القانونیة، فھي التي تخرجھا إلى حیز 
الوجود، كما یتوقف نجاح تلك القاعدة على دقة ھذه الصیاغة؛ لذا كان توجیھ العنایة 
إلیھا أمرا مھما إن لم یكن ضروریا، ثم إني جعلتھا محال لھذه الورقة البحثیة، وقد جاء 

  .آلیات صیاغة المادة القانونیة الفقھیة: نوان كالتاليالع
  : أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

إن الصیاغة فن جلیل القدر، عظیم الفائدة، ومن ُحقَّ لھ أن یمارسھ أو : أوال
   .أسندت لھ ھذه المھمة فالبد لھ من أن یكون قد بلغ رتبة االجتھاد

سواء تعلََّق بذاتیاتھا أم  -مسألة ال یعتبر الكالم أبدا حول ھذه ال: ثانیا
من نافلة القول، أو مجرد اعتناء بالجانب الشكلي فقط، وإنما الھدف منھ  -بعوارضھا 

ھو الوصول إلى وضع تشریع إسالمي یحافظ على الثوابت ویتجاوب مع ظروف 
  .العصر

فن : أعني -إن عدم االلتفات لھذا األمر الجلل واإلعراض عنھ : ثالثا
، والرضا واالكتفاء بما صنف سابقا من الكتب والموسوعات الفقھیة -الفقھیة الصیاغة 

أن  تنفیذ تلك األحكام، إذ في مختلف المذاھب یلزم عنھ غالبا آثار سلبیة تطالھ أثناء
التذبذب وعدم السیر في نسق واحد في الحكم الصادر،  ذلك من شأنھ إضفاء سمة

الواحدة، لذا كان البحث في ھذا الجانب من األھمیة نظرا لتعدد األقوال في المسألة 
  .بمكان

الفقھي  النص كما تظھر أھمیة ھذا البحث في ارتباط مسألة صیاغة: رابعا
من الضوابط والشروط، بحیث إذا انخرم شيء أو تخلف شرط من ذلك  بجملة القانوني

  .ألجلھ التي سیقت قدرة نفاذ القاعدة، وتحقیقھا للغرض على أثّر
معین یدعى  شكل في تظھر مادة علمیة تحتوي القواعد القانونیة على: مساخا

 غایتھا ومقصودھا، مضمونھا وإدراك وتحدید لضبط وھو الوسیلة جوھر القاعدة،
  .الشكل عن طریق الصیاغة السلیمة للقاعدة الفقھیة القانونیة ھذا ویتحقق

ھي جسد النص وتستمد الصیاغة أھمیتھا أیضا من حیث إن ألفاظ القاعدة 
الفقھي القانوني، ودالالتھا ھي روحھ، لیشكل ذلك كلھ نسقا متكامال یحقق أھداف 

  .ومقاصد التشریع، التي تقتضي حسن التنزیل على الواقع، وعدم الخلل حال التنفیذ
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  :اإلشكالیة
تعّد نوعیة الصیاغة مكونا ھاما من مكونات اإلدارة الرشیدة، لما لھا من أثر 

المستوى االجتماعي واالقتصادي والسیاسي للبالد، من ھنا یتبادر واضح على 
لألذھان الطرح المتمحور حول ماھیة اآللیات وكذا المنھج السلیم للصیاغة القانونیة 

  .الفقھیة الصحیحة
  : الخطة المتبعة

ولإلجابة عن اإلشكالیة، حاولت السیر وفق خطة معینة، اشتملت على مقدمة 
وأھمیتھ، واإلشكالیة، والخطة المتبعة؛ ثم مبحث أول ھو  ،وعحوت التعریف بالموض

الفقھیة القانونیة وبیان أھمیتھا، مع  عبارة عن مدخل تُنُوِوَل فیھ تعریف الصیاغة
التعرض لشيء من تاریخ ونشأة ومراحل التقنین؛ أما المبحث الثاني فقد استقل ببیان 

حدھما لذاتھا، واآلخر من حیث الحرفیة أ: أنواع الصیاغات الفقھیة القانونیة باعتبارین
والغائیة؛ ثم أردفت على ما سبق مبحثا ثالثا، ذكرت فیھ منھج صیاغة القاعدة الفقھیة 
القانونیة في مطلبین، تعلق األول منھما ببیان متطلبات الصیاغة، بینما أرسیت في 

  .إلیھاالثاني القواعد الفنیة لھا؛ ثم الخاتمة، وفیھا أھم النتائج المتوصل 
  .وسنشرع اآلن ـ بإذن هللا ـ في عرض تفاصیل ھذا البحث

  
  مدخل للصیاغة الفقھیة القانونیـــة: المبحث األول

وفي ھذا المدخل سنتعرض لبیان حّد الصیاغة الفقھیة القانونیة بشقیھا 
المفرداتي والتركیبي، وكذا اللغوي واالصطالحي، مع ذكر نبذ متعلقة بتاریخ نشأتھا، 

  . ي مطلبینوذلك ف
  الفقھیة القانونیة تعریف الصیاغة: المطلب األول

بعد استجماع لماھیة ھذه  - التركیب الوصفي ب -أ: وذلك باعتبارین ھما
  .التراكیب

  الفقھیة القانونیة باعتباره مركبا وصفیا تعریف الصیاغة: الفرع األول
یَُصوُغھ صاَغ الشيَء : ، یقال"صاغ"مصدرھا : كلمة الصیاغة في اللغة

سبكھ وھیأه على : َصْوغا وِصیاغةً، وُصْغتُھ أَصوُغھ ِصیاغةً وِصیغةً وَصْیُغوغةً؛ أي
مثال مستقیم، وصاغ الكلمة بمعنى وضعھا على ھیئة مخصوصة، وتطلق الصیغة 

  .)1(على األصل والنوع أیضا
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مجموعة الوسائل والقواعد : "والصیاغة في اصطالح فقھاء القانون
اغة األفكار القانونیة واألحكام التشریعیة بطریقة تیسر تطبیق القانون المستخدمة لصی

من الناحیة العملیة وذلك باستیعاب وقائع الحیاة في قوالب لفظیة لتحقق الغرض الذي 
 .  )2("تنشده السیاسة القانونیة

باحثھ في : فاقھھ، أي: ھو العلم بالشيء والفھم لھ؛ ویقال: والفقھ في اللغة
فََما لِھَُؤالء اْلقَْوِم الَ یََكاُدوَن : حسن اإلدراك، ومنھ قولھ تعالى: ا یعنيالعلم، كم

 . )3(]78:النساء: [، انظریَْفقَھُوَن َحِدیثًا
العلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا : ھو وفي االصطالح

 .)4("التفصیلیة
الفرعیة بالفعل أو بالقوة معرفة األحكام الشرعیة : "وعّرفھ بعضھم بقولھ

 .)5("القریبة
وضع القوانین؛ والقانون : فھي مشتقة من الفعل قنن، أي" قانون"أما كلمة 

 .)6(مقیاس كل شيء وطریقھ
وفي االصطالح ھو ما یدل على مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم 

 .)7(سلوك الفرد في المجتمع
ھا ملزمة ومقترنة بجزاء؛ ویقصد وللقاعدة القانونیة عدة خصائص أھمھا أن

بذلك أن للقاعدة القانونیة جزاء مادیا مقترنا بوصف المخالفة، تتولى إیقاعھ السلطة 
العامة، ألن القانون یھدف إلى إقامة النظام في المجتمع، وھذا ال یتأتى إن ترك أمر 

 .)8(االنصیاع إلى حكمھ لتقدیر المخاطَب بأحكامھ
 الصیاغة بعد استجماع لماھیة التراكیب السابقةتعریف : الفرع الثاني

ومما سبق ذكره؛ یمكن أن نستخلص مفھوم الصیاغة الفقھیة القانونیة من 
الناحیة االصطالحیة، وذلك بعد استجماع لماھیة تراكیب المصطلحات السالفة الذكر 

  : فنقول
ھي جعل األحكام الشرعیة على شكل قواعد عملیة في قوالب لفظیة صالحة 
للتطبیق الفعلي الملزم، ومبوبة بحسب الموضوعات التي تنتظمھا، تلبیة لحاجات 
كثیرة تستدعي التنظیم في سلوك األفراد والجماعات والھیئات، وذلك على نحو یحقق 

  .الغایات التي یفصح عنھا جوھرھا ویتوخاھا الشارع الحكیم
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  .أصل وتاریخ نشأة التقنین: المطلب الثاني
عرض ما یتعلق بالنشأة والمراحل، وقبلَھا معرفة أصل وسنحاول ھھنا 

  . تاریخي وفقھي، وذلك في الفرعین التالیین: التقنین من جانبین
  .أصل التقنین التاریخي والفقھي: الفرع األول
  .األصل الفقھي واالختالف فیھ -الجذر التاریخي، ب -أ: وسیُتناول من جانبین

  .الجذر التاریخي لمسألة التقنین -أ
یعود للقرون  -كما نص علیھ المحققون  –لعل الجذر التاریخي لقضیة التقنین 

إلى رسالة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب إلى أبي موسى : األولى المفضلة، أي
  .)9(األشعري رضي هللا عنھما في القضاء

وأیضا إلى ما قام بھ عثمان بن عفان رضي هللا عنھ حین حمل الناس على 
وألزم الرعیة بھ مع ترك ما سواه، فیما عرف بعد بالمصحف مصحف واحد، 

  .)10(العثماني
إلى عبد هللا  -والتي ھي جوھر التقنین  -ویرجع بعض الباحثین فكرة اإللزام 

بن المقفع، حیث حاول إقناع الخلیفة أبي جعفر المنصور بجمع األحكام الفقھیة وإلزام 
  .)11("الصحابةرسالة : "القضاة بالحكم بھا في مؤلف سّماه

وقد عرض الخلیفة أبو جعفر ھذه الطرح على اإلمام مالك بن أنس ـ رحمھ 
ال تفعل فإن الناس قد سبقت لھم أقاویل، : "، وقال ألبي جعفر)12(هللا ـ فلم یستسغھ

وسمعوا أحادیث وروایات، وأخذ كل قوم بما سبق إلیھم وعِملوا بھ ودانوا من اختالف 
علیھ وسلم وغیرھم، وإن رّدھم عما اعتقدوا شدید، فدع  أصحاب رسول هللا صلى هللا

  . )13("الناس وما ھم علیھ، وما اختار أھل كل بلد ألنفسھم
وروي أن الخلیفة المھدي قال لھ ضع كتابا أحمل األمة علیھ، فقال لھ اإلمام 

قع : "مالك ما فقد ُكفیتَھ، وأما الشام ففیھ األوزاعي، وأ -یعني المغرب  -أما ھذا الصِّ
  .)14("العراق فھم أھل العراق

  .األصل الفقھي لمسألة التقنین واالختالف فیھ -ب
مسألة التقنین ـ فھي ترجع إلى قضیة : أما أصلھا من الجانب الفقھي ـ أعني

  .إلزام القاضي بقول واحد یحكم بھ ال یعدل عنھ، وإن اعتقد مرجوحیتھ
  :على قولینوھذه المسألة مما اختلف فیھا الفقھاء المتقدمون 

عدم جواز إلزام القاضي بقول واحد یحكم بھ ال یحید عنھ، وإن : القول األول
  .)17(والحنابلة )16(والشافعیة )15(غلب على ظنھ رجحان مقابلھ، وھو مذھب المالكیة
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: ، انظرفَاْحُكْم بَْیَن النَّاِس ِباْلَحقِّ : قولھ تعالى: واستدلوا لذلك بأدلة منھا
  ]. 26: ص[

والحق غیر متعیّن في مذھب واحد، فقد یظھر في غیره؛ كما أن الذي : قالوا
جرى علیھ العمل في صدر اإلسالم ھو عدم تقیید صالحیة القاضي في االجتھاد، 

بعث معاذا إلى : أن رسول هللا : "وسند ذلك ھو حدیث معاذ بن جبل رضي هللا عنھ
: فإن لم تجد في كتاب هللا؟ قال: ، قالأقضي بكتاب هللا: كیف تقضي؟، فقال: الیمن فقال

أجتھد رأیي وال : ؟، قالفإن لم تجد في سنة رسول هللا : ، قالفبسنة رسول هللا 
الحمد Y الذي وفق رسوَل رسوِل هللا لما : صدره وقال آلو، فضرب رسول هللا 

  .)18("یرضي رسول هللا
من التعامل بما  ثم إنھ لیس لمن ولي أمرا من أمور المسلمین منع الناس

یسوغ االجتھاد فیھ، لما في ذلك من الكلفة والمشقة على الخلق، وكان عمر بن عبد 
  .)19("لم یختلفوا ني أن أصحاب رسول هللا ما یسرّ : "العزیز یقول

وبعض فقھاء المذھب  )20(الجواز، وھذا ھو قول أبي حنیفة: القول الثاني
  . )21(المالكي كسحنون والمازري

استدلوا لذلك بأن تولیة القضاء تتخصص بالزمان والمكان والشخص، وقد 
فلو والّه السلطان القضاء في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو على جماعة 
مخصوصة بحكم مخصوص تعیّن ذلك، ألنھ نائب عنھ، ولو نھاه عن سماع بعض 

  .)22(المسائل لم ینفذ حكمھ فیھا
ون فلو سلمنا جدال بصحتھ فھو مسوق وأما حدیث معاذ الذي استدل بھ المانع

  . )23(أصالة لبیان ترتیب األدلة أو المصادر ال لنفي صحة صدور اإللزام ممن یملكھ
  ذكر ما یتعلق بمراحل التقنین: الفرع الثاني

لم یعرف التقنین على حقیقتھ إال في القرون األخیرة في الغرب، والتي 
لى البالد اإلسالمیة، فظھرت محاوالت عدة شھدت اتجاھا كبیرا نحوه، ثم انتقل عملیا إ

المقننة لمسائل العبادات " الفتاوى الھندیة: "لتقنین الفقھ اإلسالمي، من ذلك
التي " مجلة األحكام العدلیة"والمعامالت المالیة واألحوال الشخصیة وكذا العقوبات؛ و

جلة سنة البیوع، والدعاوى، والقضاء، وقد صدرت ھذه الم: تضمنت جملة من أحكام
مادة مستمدة من الفقھ الحنفي، وظلت معتمدة في بالد  1851م، واحتوت على 1869

عربیة كثیرة إلى أن أصبحت غیر مستوفاة للقضایا المستجدة التي ولّدتھا المناھج 
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واألسالیب االقتصادیة الحدیثة في مختلف المجاالت، مما دعا إلى تدارك الحاجة اآلنیة 
  . )24(كان كل منھا ینسخ جانباً من المجلة بقوانین متتابعة عدیدة

وفي المملكة العربیة السعودیة على عھد الملك عبد العزیز صنفت مجلة 
األحكام الشرعیة على المذھب الحنبلي ألحمد بن عبد هللا القاري ـ رئیس المحكمة 

لى الشرعیة الكبرى بمكة المكرمة سابقا ـ؛ لكن فقھاء وعلـماء المملكة قاطبة أجمعوا ع
  .)25(رّدھا

  أنواع الصیاغات الفقھیة القانونیة: المبحث الثاني
وتقسم باعتبار ذاتھا إلى صیاغة أساسیة وأخرى تكمیلیة، وباعتبار الحرفیة 

  .والغائیة إلى ثابتة ومتغیرة
  باعتبار ذاتھا: المطلب األول

  .)26(أساسیة وتكمیلیة: وھي بھذا االعتبار نوعان
  األساسیة: أوال

الصیاغة األساسیة المحكمة في وجود نص فقھي ال یتطرق إلیھ تتمثل 
  :احتمال یعضده دلیل، یعبِّر عن جوھر القاعدة الفقھیة القانونیة

إما بطریقة آلیة تجعل تطبیقھا مباشرا ال یرد علیھا أي احتمال، وال تتیح 
األمثلة  ؛ ومن-أنھ ال یملك سلطة تقدیریة تجاھھا : أي -للقاضي مجاال لالجتھاد فیھا 
تحدید سن البلوغ بخمس عشرة سنة كاملة، بیان القدر : على ھذا النوع من الصیاغة

التي توضع بھ الجائحة كالثلث ونحوه، وكذلك حد الزاني والقاذف، وأروش الجنایات 
  .وغیر ذلك ـ وھذا المنھج یسمى عند القانونیین بإحالل الكم محل الكیف

تصّرف معین على أمر خارج عنھ، لیتمكن  تعلیق: أو بالطریقة الشَّرطیة، أي
القاضي من ترتیب اآلثار الفقھیة القانونیة علیھ، كاشتراط الحصول على اإلذن 

  .لمباشرة بعض التصرفات بالنسبة للوصي
  التكمیلیة: ثانیا

إن الصیاغة التكمیلیة ھي عمل ذھني ینقدح أثناء الصیاغة األساسیة، فھو 
  .نیة إخراجا عملیا شبھ تاّم حین ینضاف إلیھایكسب القاعدة الفقھیة القانو

  باعتبار الحرفیة والغائیة: المطلب الثاني
  :)27(ثابتة ومتغیرة، وبیان ذلك فیما یلي: وتنقسم بھذا االعتبار إلى قسمین
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  .الصیاغة الثابتة: أوال
ونقصد بالثبات ھنا االنضباط واالضطراد؛ فتعتبر صیاغة القاعدة الفقھیة 

بتة، إذا كانت تواجھ حكما وقع علیھ اإلجماع، أو قوال راجحا یتضمن حال القانونیة ثا
ثابتا ال یتغیر مھما اختلفت العوائد والظروف والمالبسات، بحیث یجد القاضي نفسھ 

  .مضطرا لتطبیق الحكم أو الحل بمجرد حدوث الواقعة بطریقة آلیة صارمة
  .الصیاغة المتغیرة: ثانیا

تكون الصیاغة متغیرة إذا اكتفت القاعدة الفقھیة القانونیة بإعطاء القاضي 
معیارا غائیا مقاصدیا یسترشد بھ في ترجیح حكم فقھي وقع الخالف فیھ، كمصلحة 
وعرف غیر مصادم لنص شرعي ونحو ذلك، مما یتیح للقاضي النظر بعنایة إزاء 

المناسبة لكل حالة على حدة طبقا تطبیقھ للقاعدة الفقھیة القانونیة، ووضع الحلول 
  . للظروف والمالبسات المختلفة، مع بیان اآلثار المترتبة عنھا

والواقع أن تقنین الفقھ اإلسالمي في حاجة إلى النوعین من الصیاغة، 
فاألصل أن تكون القواعد الفقھیة القانونیة ثابتة منضبطة مضطردة، موازاة مع وجود 

أخرى من القواعد، تتجاوب مع الظروف وما قد یستجد صیاغة متغیرة مرنة لطائفة 
  .من نوازل

  منھج صیاغة القاعدة الفقھیة القانونیة: المبحث الثالث
قد ثبت أّن أھّم شيء في عملیة التقنین ھو الصیاغة الفنیة لألحكام الشرعیة 
من نصوص الشرع واجتھادات الفقھاء، حین توضع في قوالب لفظیة قانونیة مالئمة، 

  :حّدد في ھذه المطالب اإلطار العام لھذا اإلجراء، وذلك في مطلبینوسن
  .صیاغةالمتطلبات : المطلب األول

إن سالمة عملیة التقنین الفقھي من حیث الصیاغة، یوجب على أي حكومة 
وضع معالم معینة لبناء القاعدة الفقھیة القانونیة، ویكون ذلك عبر مراحل معدودة، 

  .ة، وھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا المطلب ـ إن شاء هللا تعالى ـتتدرج فیھا ھذه العملی
ویمكن أن نقتبس أو نسترشد بما درج علیھ علماء القانون عملیا في ھذا 

  :)28(المجال، وذلك على النحو اآلتي
تحدید األطر العامة التي ینبغي مراعاتھا أثناء التقنین : المرحلة األولى

  . وتقریر مقاصده الكلیة
وھذه مسألة لھا أھمیة بالغة في إعطاء رؤیة واضحة بحیث یظھر من خاللھا 
ما ترمي إلى تنظیمھ أو تحقیقھ الحكومات من المصالح والغایات والمقاصد بموجب 
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قانون مستمد من الفقھ اإلسالمي، وفي خضم ذلك یقوم فقھاء الشریعة مع ذوي 
لالحقة بتحویر التقنین التفصیلي الكفاءات والخبرة والمعرفة السیاسیة في المراحل ا

  .الجزئي بما یتالءم مع ھذه األطر العامة والمقاصد الكلیة
  .المسودة األولى لمشروع القانون الفقھي: المرحلة الثانیة

تبدأ في ھذه المرحلة عملیة التجسید الواقعي للقانون الفقھي على شكل مسودة 
میع األبواب الفقھیة، مع وضع أولى، حیث یبلور فیھا ابتداًء مخططٌ تحضیري لج

الفروع المندرجة تحت كل باب، وذلك بعد تمحیص الراجح من كل خالف في جمیع 
  .المسائل، وصوال إلى وضع صیغة مكتوبة للقاعد القانونیة الفقھیة المقترحة

كما تجدر اإلشارة إلى بیان ما جرت بھ عادة القانونیین من أن تحتوي ھذه 
  : العناصرالمسودة على نوعین من 

تتمثل في العنوان، ومعالجة محتواه، والتقسیمات الفرعیة : أساسیة ضروریة -1
  . المتعلقة بالموضوع المقترح

 .وذلك كالتعریفات، والمالحق، وغیرھا: تكمیلیة اختیاریة -2

وحتى یُتمكن من القیام بمھمة الصیاغة على الوجھ الذي یحقق متطلبات 
  :لمتطلبات التالیةالتقنین، فالبد من أن تتوفر لدیك ا

تشكیل لجنة مكّونة من المجتھدین من فقھاء اإلسالم، مع مجموعات مساندة،  -1
ویقصد بھم المستشارون، ذُووا التأھیل والخبرة في القطاعات السیاسیة 
واالقتصادیة، وأرباب األعمال، والمھن المختلفة، والقضاة وأھل المحاماة، 

  . داریین في أجھزة الدولةوأساتذة الجامعات، وكبار الموظفین اإل

ینبغي أن تكون ھذه اللجنة محدودة العدد، حتى یكون إنتاجھا متسقا، یسوده روح  -2
الوحدة واالنسجام، وقد وصل األمر ببعض الدول إلى أن عھدت إلى شخص واحد 
بوضع المشروع ابتداًء، لكن ھذا اإلجراء یعتبر خالفا لألولى، إذ أن التقنین ھو 

 . معقد، وھو یقتضي أن یسند إلى كفاءات متعددة قلیلة العددعمل فني متشعب و

عرض المشروع على باقي رجال الفقھ والقضاء، ألن التقنین ال یمكن أن یكون  -3
كامالً من كل الوجوه مھما عنیت بھ اللجنة التي وضعت مشروعھ، إذ تبقى كثیر 

راجعة التي من الكفاءات والھیئات التي ینبغي أخذ رأیھا، وھذا ما یعرف بالم
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تقتضي أن توكل إلى ھیئة أخرى لمناقشة المشروع غیر اللجنة الواضعة للمشروع 
القضاة : األولي، ویحسن أن یمثل في ھذه اللجنة عنصران ـــ كما ذكرنا ـــ ھما

 .والمفتون، لالستئناس بقضاء المحاكم وما جرت بھ الفتوى

 .وأخیرا الموارد المالیة المناسبة -4

  .إصدار القانون الفقھي: المرحلة الثالثة
ویصطلح علیھ علماء القانون بالتشریع، ویعنون بھ قیام سلطة عامة مختصة 

  .في الدولة بإعطاء الصیاغة القاعدة الفقھیة القانونیة النھائیة قوتھا الملزمة
وال یخفى أیضا أن التنظیم السلیم لعملیة الصیاغة یقتضي إعداد ملف یتم 

جمیع المداوالت والمناقشات ذات الصلة بمشروع وضعھ على وجھ یضمن حفظ 
  .القانون الفقھي، وصوال إلى الھیكل النھائي لھ

  القواعد الفنیة للصیاغة: المطلب الثاني
  . بیان مصادر التقنین: أوال

صیاغة األحكام من : یجب الصدور بادئ ذي بدء عن الفقھ اإلسالمي، ـ أي
ثناء ذلك إلى القانون الوضعي لالنتفاع فروع كتبھ ـ، ویستحسن اللجوء أو النظر أ

بصیاغتھ، أو لمعرفة المشكالت التي تعتري ھذه العملیة وكیفیات حلھا؛ ثم یتم تذییل 
كل مادة بمذكرة إیضاحیة تشیر فیھا إلى الخالف الفقھي في المسألة أو نظیرتھا، 

  .)29(لمراجعما تعلق بموضوع المادة، وكذا وجھ اختیار الحكم الذي اختیر، ثم ا: أعني
  :وھناك منھجان في التقنین

  .التزام مذھب واحد، وإذا اختلف قولھ فیھا، فما بھ الفتوى ھو المعتمد: أحدھما
  .األخذ من كل مذھب بما صح منھ، إذ الحق لیس متعینا في مذھب واحد: والثاني

وال یمكن ترجیح أحد القولین دون مسوغات معتبرة للعدول عن أحدھما، إذ 
األول ضیقا وحرجا قد ال یتفق مع وجوب مالءمة التقنین للتطور الحاصل فیما أن في 

یستجد من معامالت، كما أن في الثاني توسعا قد یؤدي إلى االضطراب والتناقض 
  .أثناء التطبیق في المحاكم الشرعیة

وقد یتخذ في ھذا الباب مسلكا وسطاً؛ وھو األخذ في بلد ما بالمذھب السائد 
اما، والخروج علیھ إلى غیره عندما تدعو المصلحة أو الحاجة إلى ذلك فیھا أصال ع

  . على جھة االستثناء
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الرغبة في أن یكون التقنین متماشیا مع الحیاة العملیة : والمرجع في ذلك كلھ
للخلق، حتى یقبلوا على تطبیق أحكام الحق، وال یرغبوا في العدول عنھا إلى القوانین 

  .لیا یقرھا الباري سبحانھ وتعالىالوضعیة، وھذه مصلحة ع
  . التبویب: ثانیا

یقصد بالتبویب ھنا تحدید القسم أو الحیز الذي یشغل االقتراح المتعلق بالمادة 
قسم عام،  -أ: الفقھیة القانونیة؛ فالقانون ـ كما ھو مقرر ـ یقسم بمعناه العام إلى قسمین

وري، والقانون اإلداري، والقانون ویندرج تحتھ القانون الدولي العام، والقانون الدست
قسم خاص، ویتضمن مجموعة القواعد القانونیة التي  -ب. المالي، والقانون الجزائي

  .)30(تحكم عالقات األفراد فیما بینھم
مالیة، شخصیة، (العبادات، المعامالت : والفقھ اإلسالمي شعب ثالث

بخالف قسیمیھا؛ ویجب أن  ، واألخالق؛ فالمعامالت بأنواعھا یدخلھا التقنین)جنائیة
ما یدخلھ التقنین وما ال یدخلھ ـ التمییز بین : نلحظ أیضا فیما تعلق بھذا المسألة ـ أعني

المبادئ العامة الشاملة غیر القابلة للتعدیل، وبین األحكام التفصیلیة التطبیقیة، إذ یترك 
  .)31(لھا ھامش للتعدیل تماشیا مع الزمن

الواقعي المطلوب في التقنین غیر الترتیب  وال یخفى أیضا أن الترتیب
  .العلمي الذي نجده في كتب الفقھ، ألن مقتضیات التقنین غیر مقتضیات البحث الفقھي

أن یكون محكما، : أحدھما: وخیر تبویب للتقنین ھو ما لوحظ فیھ أمران
أن یكون عملیا؛ فیقسم التقنین إلى أبواب وفصول تظھر األحكام الشرعیة : والثاني

  . العملیة، في مقابل المسائل النظریة على وجھ منطقي محكم
ویحسن أن یتقدم كل األبواب باب تمھیدي، یكون موضوعھ األحكام العامة 

كالضوابط الفقھیة، على أن یصاغ ھذا الباب : التي تعّم جمیع مناحي القانون، أي
  .التمھیدي صیاغة عملیة مباینة لكل ما ھو فقھي نظري

یب القانون جزء من أحكامھ، فقد ترد فیھ نصوص ال یعقل ویالحظ أن تبو
  .معناھا إال بدرك الموضع الذي وردت فیھ

  .أسلوب الصیاغة: ثالثا
تختلف الصیاغة من قوم إلى قوم؛ فالقوانین المدنیة الصادرة عن القانون 

باالصطالح القانوني، وتقسیمھ إلى حق شخصي یسمى " الحق"الروماني تقوم على 
، وحق عیني؛ ثم یبحث عن مصادر كل األحكام؛ فیبدأ بالمسبب، ثم البحث عن االلتزام

  .)32(السبب وأحكامھ
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أما الفقھ اإلسالمي فیبدأ بإیجاب الشارع أو إیجاب المكلف ـ وھو التصرف ـ 
االنتقال من السبب إلى المسبب، وھو النظر المنطقي : ثم یبحث في أحكامھ، أي

صیاغة التصرف : ینادي بھا رجال القانون اآلن، أيالعملي، وھذه ھي الصیاغة التي 
  .)33(الشرعي أو الواقعة الشرعیة

لذا قد نجد صعوبات جمة أثناء إنشاء النظریات العامة، فھي لم تصغ في 
كتب فقھاء اإلسالم قدیما؛ لكن ھذا في الحقیقة ال یشكل عائقا أو مانعا من تحقیق الغایة 

ي ـ، ولذلك فإن القائمین على ھذا األمر الجلل األسمى ـ وھي تطبیق الفقھ اإلسالم
یرون جواز اللجوء مؤقتاً إلى الصیاغة القانونیة، على أن تكون مرحلة ینتقل منھا إلى 
الصیاغة الفقھیة اإلسالمیة، وھو عین مسلك صاغة القانون المدني األردني، فقد 

خطوة نحو العودة  جعلت أحكام الفقھ اإلسالمي في القوالب الرومانیة، على أن تكون
  .)34(أحكاما وصیاغة: النھائیة إلى الفقھ اإلسالمي

  .مراعاة القواعد المؤثرة في التقنین: رابعا
إصدار القانون الفقھي على وجھ یحقق مقاصد الخلق یستدعي من المجتھد أن 
یراعي عند بناء القاعدة الفقھیة القانونیة العوامل المؤثرة في محتویاتھ، والتي یمكن 

وفقا لقواعد القانون الدولي، إذ أن أي : یشار إلیھا بعامل االلتزامات الدولیة، أي أن
دولة إسالمیة تصادق على معاھدة دولیة یتوجب علیھا أن تتخذ اإلجراءات المالئمة 
لتكییف وتنفیذ بنودھا بما یتفق مع أحكامھا بشكل غیر مصادم لمقصود الشارع؛ ومن 

ونیة الفقھیة وإصدارھا تقتضي مراجعة المعاھدات ھنا فإن صیاغة القواعد القان
واالتفاقیات الدولیة ذات األثر الملزم لمراعاة انسجام مشاریع القوانین الفقھیة المحلیة 

  .)35(مع المعاھدات واالتفاقیات الدولیة
  . مسایرة الروح العامة للتقنین: خامسا

  :)36(یمكن القول بأن التقنین السلیم یمتاز بسمتین
  .غلبة الروح العملیة فیھ على الروح العلمیة أو الفقھیة: األولىالسمة 

ذلك ألن المقصود بالتقنین، ھو وضع األحكام القانونیة لجمیع المكلفین ـ 
أن یجتنب إیراد التعریفات والتقسیمات : عامة الناس قبل خاصتھم ـ؛ ومن مظاھر ذلك

الفقھیة، فیتكلم في االلتزام وفي العقد دون إیراد تعریف لھما، ویورد مصادر االلتزام 
  . من غیر التعرض لتقسیمھا وترتیبھا

  .أال یحاول المقنن اإلحاطة بكل شيء: السمة الثانیة
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ذلك أن ھذه المحاولة مقضي علیھا بالفشل، فالمقنن ـ مھما كان بعید النظر ـ 
عاجز ـ عقال وعادة ـ عن أن یتصور عند وضع القانون جمیع القضایا لیضع لھا 

وصالحة لكل أحكامھا، بل ھو عاجز عن أن یضع لألمور التي یدركھا أحكاماً ثابتة 
  .زمان ومكان

  :الخاتمة
  :وفیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا باختصار، وھي كاآلتي

الحكم الشرعي : تتكون القاعدة الفقھیة القانونیة من ركنین أساسیین ھما: أوال
ھو محمول المادة التي یتركب منھا، : والصیاغة؛ فالحكم متعلقھ جوھر القانون، أي

تعتریھ؛ أما عنصر الصیاغة فیتمثل في إخراج محتوى ھذه  وقد یتأثر بالعوارض التي
المادة إلى حیز العمل من خالل الطرائق الفنیة إلنشاء القاعدة الفقھیة القانونیة والتعبیر 

  .عنھا، وتسمى بأسالیب صناعة أو آلیات صیاغة القانون الفقھي
صوصة، تعني صیاغة األحكام الفقھیة تھیئتھا وبناءھا على ھیئة مخ: ثانیا

وفق قواعد مضبوطة، تلبیة لحاجة تستدعي التنظیم في سلوك األفراد والجماعات 
  .والھیئات على نحو ملزم

تقسم الصیاغة باعتبار ذاتھا إلى أساسیة وأخرى تكمیلیة، وباعتبار : ثالثا
  .الحرفیة والغائیة إلى ثابتة ومتغیرة

تستوجب على  إن سالمة عملیة التقنین الفقھي من حیث الصیاغة: رابعا
الحكومات اإلسالمیة تھیئة أمور معینة لبناء القاعدة الفقھیة القانونیة، ویكون ذلك عبر 
مراحل معدودة تتدرج فیھا ھذه العملیة، تتمثل في الموجبات، فالمسودة األولى 

  .للمشروع، ثم إصدار القانون الفقھي
یھ نصوص ال إن تبویب القانون یعتبر كجزء من أحكامھ، فقد ترد ف: خامسا

  .یعقل معناھا إال بدرك الموضع الذي وردت فیھ
وجود صعوبات جمة أثناء إنشاء النظریات العامة، ال یشكل عائقا أو : سادسا

مانعا من تحقیق الغایة األسمى ـ وھي تطبیق الفقھ اإلسالمي ـ، خاصة مع إمكانیة 
  .اللجوء مؤقتاً إلى الصیاغة القانونیة

توصلت إلیھا في ھذا البحث، فأحمد هللا عز وجل في ھذه أھم النتائج التي 
  .الختام كما في البدء، وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا
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  :الملخص

تمثل الدراسات المنھجیة األصولیة أحد جوانب الدراسات الشرعیة المتعلقة 
بالقضایا المعاصرة، خاصة في عصرنا الذي تبحث فیھ األمة اإلسالمیة عن األسباب 
التي حققت لھا األمجاد الفكریة، وأرست في غابر الزمن مقوماتھا الحضاریة؛ ووجھ 
صلة الدراسات المنھجیة األصولیة بالقضایا المعاصرة أنھ ال یمكن ألي باحث في 

م عنھا دون الرجوع إلى علم األصول، وھذا مجال القضایا المستجدة التصدر للكال
الرجوع یحتم علیھ معرفة المعالم التي تمیزت بھا المناھج البحثیة ألھل األصول، 

وقد اخترت الفقیھ محمد یحیى . لیقتبس من نور علمھم شعلة تضيء لھ ُدُجنَّةَ فكره
اج أھم الوالتي المالكي لیكون نبراس ھذا البحث وقطب رحاه، وقمت بتتبع واستخر

المعالم العامة والخاصة التي میزت منھج بحثھ األصولي، والتي یمكن من خاللھا 
معرفة مدى نضجھ األصولي، وكذا الوقوف على طبیعة العقل األصولي الذي خیم 
بظاللھ على عصر الوالتي، والذي كان ـ بال شك ـ مؤثرا على أحكام كثیر من نوازل 

  .ذلك العصر
  :الكلمات المفتاحیة

الم؛ منھج؛ البحث األصولي؛ المنھج األصولي؛ المناھج األصولیة؛ محمد یحیى مع
  .الوالتي؛ الفقیھ الوالتي؛ المالكي
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Abstract:  
Methodological studies fundamentalism represent one of 

the aspects of the legal studies on contemporary issues, 
Especially in our time in which the Islamic Nation for reasons 
that have achieved a glory, intellectual property, and laid in time 
immemorial ingredient of civilization; The relevant 
methodological studies fundamentalism contemporary issues that 
it is not possible for any researcher in the field of emerging 
issues of oecd to speak without reference to the flag of the assets, 
This reference makes it necessary to know the features that 
characterized the research curricula asset people. I have chosen 
al- Faqih al-walati, I track and extract the most important sights, 
public and private, which characterized the approach discussed 
the fundamentalist, From which it is possible to know the extent 
of the fundamentalist maturity, as well as stand on the nature of 
the mind of the fundamentalist darkened era of al- walati, which 
was - without a doubt - influential on the provisions of the many 
cataclysms that era. 
key words: 

Milestones; Methodology; Fundamentalist research; 
Fundamentalist approach; Fundamentalist approaches; 
Muhammad yahya al-walati; Al- Faqih walati; al- Maliiki  .  

  

  :مقدمة

الحمد J معین المحتاج، المتفضل علینا بخیر دین وأحسن منھاج، ثم الصالة 
والسالم على من خط ألمتھ معالم الھدى والصالح، وأرشدھا إلى منھج الحق والفالح، 

  : أما بعد .الضاللصالة وسالما دائمین متالزمین إلى یوم تطیر فیھ كلمة الحق بمناھج 

فقد شھدت األزمنة المتأخرة بروز نخبة ممیزة من جھابذة األصول، ممن علت 
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كعابھم في العلم، ونضحت قرائحھم بالفھم، خصوصا في القرنین السابقین الثالث 
وإنھ لمن الغبن الفاحش ـ في حقھم وحقنا ـ أن ال نضرب . عشر والرابع عشر ھجري

ال نقتبس جذوة من نور علمھم، خاصة وأننا الیوم بحاجة بسھم في خدمة تراثھم، وأن 
إلى التمسك باألسباب التي حققت ألسالفنا األمجاد الفكریة، وأرست لھم في غابر 

  .الزمن مقوماتھم الحضاریة

وال یخفى أن البحث في مناھج العلماء أمر من الصعوبة بمكان؛ ألن الباحث 
غوص في غدیر الماضي لیستخرج األفكار في ھذا المجال ـ فوق أنھ یجمع ویحلل ـ ی

والدرر، وھذا أمر یعز حتى في حیاة العالم، فما بالك وقد بعدت الشقة بینھ وبین 
ومع صعوبة ھذا الفن وقلة بضاعتي فیھ سولْت لي نفسي أن أزاحم . الدارس لمنھجھ

بالمناكب أھلھ، وأن أوجھ أشرعة البحث صوبھ، فتطفلت على موائد علماء األصول، 
وأخذت أجول في صفحات تراثھم وأصول، حتى ُوفقت للوقوف على علَم ال تزال جل 
أصداف تراثھ العلمي مؤصدة لم تستخرج دررھا، مع أن شعلة ذكره الزالت موقدة لم 

ذلكم العلَم ھو الفقیھ األصولي محمد یحیى الوالتي المالكي رحمھ هللا، . تخمد نارھا
لذي تبناه وبالمنھج الذي اقتفاه، والذي ـ لألسف ـ الذي ارتبط نضجھ األصولي بالفكر ا

وقد . لم یأخذ من الدراسة األكادیمیة حقھ، ولم ینل منھجھ األصولي فیھا مستحقھ
عزمت من خالل ھذه الدراسة أن أرمي بسھمي الفاتر وأسھم بعلمي القاصر في تجلیة 

حیاء جزء من بعض الجوانب المتعلقة بمعالم منھج بحثھ األصولي، لعلي أُوفق إل
معالم «: ووسمت ھذه الدراسة بـ. تراث ھذا العالِم، وأكون سببا في نشره في العالَم

: ت(منھج البحث األصولي عند الفقیھ محمد یحیى الوالتي المالكي رحمھ هللا 
، والھدف منھا إزالة الحجاب عن أحد علماء الغرب اإلسالمي »)م1912/ھـ1330

أصالة التراث المغاربي من جھة أخرى، وكذا إثراء من جھة، ورفع النقاب عن مدى 
  . رفوف المكتبة األصولیة

خصصت . مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة: وقد قسمت ھذه الدراسة إلى
المبحث األول منھا للتعریف بالفقیھ الوالتي رحمھ هللا، والثاني لبیان المعالم العامة 

وھذا أوان الشروع في . الخاصةلمنھج بحثھ األصولي، والثالث لبیان المعالم 
  .المقصود
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  التعریف بالفقیھ محمد یحیى الوالتي: المبحث األول

  اسمھ ونسبھ ونسبتھ ومولده ونشأتھ: المطلب األول

ھو محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد هللا، الداودي نسبا، الوالتي 
لمكانتھ السامیة في الفقھ خصوصا، نظرا ) 2(لُقب بـالفقیھ. )1(موطنا، المالكي مذھبا

  .وفي علوم الشریعة عموما

، في مدینة والتھ )م1843: (، الموافق لـ)ھـ1259: (ولد ـ رحمھ هللا ـ سنة
العریقة، عاش یتیما ترعاه أمھ في بیت أخوالھ، حیث توفي أبوه وھو في سن مبكرة، 

ات األصیالت ـ على وقد كانت حریصة ـ كغیرھا من األمھ. وتحملت أمھ عناء تربیتھ
تنشئتھ تنشئة علمیة؛ لذلك ھمت بإرسالھ للتعلم خارج والتة، ولكن َرِغب إلیھا بعض 
الصالحین أن تبقیھ فیھا، وذلك لما تزخر بھ ھذه المدینة من ذخائر العلم وفحول 
العلماء، فنزلت األم عند رغبتھ، وأرسلتھ إلى المحضرة للنھل من نبع علمھا الذي ال 

وسط ھذا الجو العلمي وكنف تلك األسرة الرحیمة، نشأ الفقیھ الوالتي  وفي. ینضب
  .)3(محبا للعلم، وترعرع فیھ مخلصا في طلبھ، ومبجال ألھلھ

  حیاتھ العلمیة: المطلب الثاني

تدرج الفقیھ الوالتي في تحصیلھ العلمي، فحفظ القرآن الكریم، ودرس أولیات 
ط في صفوف المحضرة العلمیة في مسقط النحو والفقھ في سن مبكرة، وبعدھا انخر

رأسھ، فأخذ ینھل من جداول علمھا، ویرتشف من معین فقھھا، مجدا في ذلك 
إن ضوء النھار : (وحریصا على استغالل وقتھ فیما ینفع، ومما یؤثر عنھ في ذلك قولھ

  .)4()ال یضیع إال في المطالعة

الثالث من عمره، وقد حّصل ثمار كده مبكرا، فصدرت عنھ تآلیف في العقد 
وھذا یُعد مؤشرا واضحا على نبوغھ العلمي ونضجھ الفكري في ھذه السن، كیف ال 

تلمیذي محمد یحیى أعلمھ األلفاظ ویعلمني : (وقد شھد لھ بھذا أحد شیوخھ عندما قال
  .)5()المعاني، وأستفید منھ أكثر مما یستفید مني

ه أصحاب الحل والعقد ولما سطع نجمھ ـ رحمھ هللا ـ واشتد عوده، اختار
لتولي منصب القضاء، فقبل واشترط علیھم تنفیذ جمیع األحكام التي یصدرھا ولو 

  .    )6(بالقتل، فقبلوا بذلك، وكانوا لھ أوفیاء فنالوا رضاه ونال رضاھم

وإن من أھم أحداث حیاة الفقیھ الوالتي العلمیة سفره إلى البقاع المقدسة ألداء 
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، وقد دامت رحلتھ تلك حوالي سبع سنوات، )ھـ1311: (فریضة الحج، وذلك سنة
وكانت زاخرة بالمناظرات والحوارات العلمیة التي دارت بینھ وبین علماء األقطار 

إحداھما في الفقھ الحنفي، والثانیة في الفقھ : ، كما رجع منھا بإجازتین)7(التي مر بھا
  . )8(الشافعي

  مكانتھ العلمیة: المطلب الثالث

الفقیھ الوالتي برسوخ القدم في الفھم، وعلو الكعب في العلم، فكان  لقد تمتع
، ومجازا في المذھب )9(»األعالم«عالما بالحدیث كما وصفھ بذلك صاحب كتاب 

الحنفي والشافعي باإلضافة إلى مذھبھ المالكي، ومتبحرا في أصول الفقھ، ومشاركا 
یبق فن من الفنون إال صنف فیھ لم : (في كثیر من الفنون، حتى قال عنھ أحد تالمیذه

  . )10()تصانیف عدیدة، غیر المنطق، فإنھ تكلم علیھ مع تعریفھ لعلوم الشر

ھذا الرصید العلمي للفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ ھو ما جعل سحب المحبة 
والتبجیل تُغیِّم في سماء حیاتھ العلمیة، لتمطر علیھ بوابل من الثناء واإلطراء في 

  :ومن ذلك قول أحد تالمیذه لما سافر الوالتي ألداء الحج. ماتھحیاتھ وبعد م

  لَئِْن َغاَب َعْن َواَالَت یَْحیَا فَِإنَّھَا            تََغیََّب َعْنھَا نُوُرھَــا َوَشبَابُھَا

  .)11(َوُغیَِّب َعْنھَــا نَْحُوھَا َوبَیَانُھَـا          َوُغیَِّب َعْنھَا فِْقُھھَا َوَصَوابُھَا   

 )ھـ1363 :ت( كما أثنى علیھ معاصره محمد حبیب هللا بن مایابي الشنقیطي

البحر الزاخر، ذو المآثر الجمیلة : (في تقدیمھ لبعض كتب الوالتي األصولیة بقولھ
كان إماما ...والمفاخر، إمام العلم وحامل لوائھ، وحافظ علم األصول وكوكب سمائھ

  . )12()الئم، كثیر الردع ألھل البدع والمناكرمن أھل الجد، ال تأخذه في هللا لومة 

ھو العالمة العلَم ): (ھـ1342 :ت(وقال عنھ أبو العباس بن المأمون الحسني 
الھمام، المھتم بتحریر العلوم أّي اھتمام، الحافظ الحجة، السالك في اقتفاء السنة أوضح 

  . )13()محجة

تمة المحققین، وعمدة خا: (بقولھ» شجرة النور الزكیة«كما أثنى علیھ صاحب 
العلماء العاملین، وحید عصره حفظا وعلما وأدبا، جامع لصفات الكمال موھوبا 

  .  )14()ومكتسبا، بقیة السلف، وقدوة الخلف
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 وفاتھ وآثاره العلمیة: المطلب الرابع

وقد كان نبأ . )15()م1912: (، الموافق لـ)ھـ1330: (توفي الفقیھ الوالتي سنة
وفاتھ ـ رحمھ هللا ـ  فاجعة مزلزلة لقلوب أھلھ ومحبیھ، وقارعة مدویة حطت رحالھا 

َولَِكْن یُْقبَُض الِعْلُم بِقَْبِض ": بساحة العلم، لتكون شاھدة صدق على قول النبي 
وقد نضحت قرائح كثیر من الشعراء برثائھ، وسالت أقالم بعض محبیھ . )16("الُعلََماء

  . نھ، ولوال ضیق المقام لعرضت بعضا منھابتأبی

أما بالنسبة آلثاره العلمیة فإن الفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ یُعد صاحب شخصیة 
فذة، وعقلیة مستقلة متعددة الجوانب واالختصاصات، وقد تجسدت ھذه العقلیة وتلك 

ب عن الشخصیة في آثار علمیة متنوعة فاقت المائة، وقد جاءت موزعة ما بین جوا
  . مسألة، أو فتوى في نازلة، أو شرح لكتاب، أو تألیف مستقل، أو رد على مخالف

بلوغ «، »إیصال السالك إلى أصول اإلمام مالك«: ومن أشھر كتبھ المطبوعة
نیل السول على «، الذي طبع باسم »السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول

الرحلة «، »الدلیل الماھر الناصح شرح نظم المجاز الواضح«، »مرتقى الوصول
ح الودود على مراقي فت«، »العروة الوثقى شرح منبع الحق والتقى«، »الحجازیة

أما مؤلفاتھ . »نور الحق الصبیح في شرح بعض أحادیث الجامع الصحیح«، »السعود
المخطوطة التي لم تر نور الطباعة بعُد فكثیرة جدا، وأغلبھا أجوبة عن أسئلة وجھت 

  . إلیھ، وردود منھ على بعض المخالفین لھ

  عند الفقیھ الوالتي المعالم العامة لمنھج البحث األصولي: المبحث الثاني

  األمانة العلمیة َمْعلم: المطلب األول

د المكلف على  ال تخرج األمانة العلمیة عن مجمل األمانة العامة التي تُُوعِّ
ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّار": تضییعھا بقولھ  وال . )17("َمن ادََّعى َما لْیَس لَھُ فَلَْیَس ِمنَّا، َوْلیَتَبَوَّ

الربانیون في كل عصر یعزون كل فائدة إلى مفیدھا، ویَُرغبون طلبة زال العلماء 
نسبة الفائدة (یذكر بأن ) ھـ161:ت(العلم في ذلك، فھذا سفیان الثوري ـ رحمھ هللا ـ 

إلى مفیدھا من الصدق في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم 
من النصیحة أن : (یصرح قائال) ھـ676: ت(، وھذا النووي ـ رحمھ هللا ـ )18( )وكفره

تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلھا، فمن فعل ذلك بورك لھ في علمھ وحالھ، ومن 
أْوھم ذلك وأْوھم فیما یأخذه من كالم غیره أنھ لھ فھو جدیر أال ینتفع بعلمھ وال یبارك 
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، نسأل هللا تعالى ولم یزل أھل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلھا. لھ في حال
  .)19()التوفیق لذلك دائما

والمتتبع لما خلفھ الفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ من تراث یجد بنود األمانة العلمیة 
خافقة في كل مجال طرقھ، والمعة في كل موضوع درسھ؛ فكثیرا ما یصرح في 

سألة إال مقدمات كتبھ أو خواتیمھا بمصادره فیھا، وفي أثناء الكتاب ال تكاد تجد م
وشواھد ذلك كثیرة جدا، منھا قولھ في الواجب . ویعززھا بنقوالت معزوة إلى قائلیھا

واألصح أنھ إذا نُسخ رجع إلى رفع الحرج الشامل لإلباحة والندب : (الذي نسخ وجوبھ
إن األمر دال على : »شرح التنقیح«والكراھة وخالف األولى، وبیانھ على ما قال في 

نسخ دال على جواز اإلحجام، فیحصل مجموع الجوازین من األمر جواز اإلقدام، وال
فقد كان بإمكان الفقیھ ـ رحمھ هللا ـ إرسال الدلیل دون . )20()وناسخھ ال من األمر فقط

  .    عزوه لصاحبھ، ولكنھ لم یفعل؛ ألنھ یدرك أن من بركة العلم عزوه إلى صاحبھ

قیھ الوالتي على الناقل والمنقول وال تقتصر محاور األمانة العلمیة في منھج الف  
وصورة ذلك أن یقوم الوالتي . عنھ فقط، وإنما تشمل ـ أیضا ـ المنقول لھ، أي المتلقي

باالستدراك على ما ینقلھ عن غیره إن كان غیر صائب في نظره؛ لئال یتوھم المنقول 
  . مغترا بمكانة قائلھ وسكوت ناقلھلھ أن الناقل مقر لما نقلھ، فیتبناه 

ومن شواھد مراعاة الوالتي لھذا النوع من األمانة العلمیة أنھ عندما نقل   
لمذھب القائلین بحصول األداء في العبادات بفعل » نشر البنود«استدالل صاحب 

َمْن أَْدَرَك َرْكَعةً ِمَن ": بعضھا في وقتھا الشرعي والباقي خارجھ بقول النبي 
الَةَ  الَِة فَقَْد أَْدَرَك الصَّ وفي استداللھ على كون : قلت: (؛ استدرك علیھ بقولھ)21("الصَّ

أداء الصالة یحصل بفعل بعضھا في الوقت وبعضھا خارجھ بالحدیث المذكور نظر؛ 
، ثم أردف استدراكھ )ألنھ وارد فیما یحصل بھ فضل الجماعة ال فیما یحصل بھ األداء

الصواب أن یستدل و: (ھذا بما یصلح أن یُستدل بھ، فقال بعد الكالم السابق مباشرة
؛ )22("َمْن أَْدَرَك َرْكَعةً ِمَن اْلَعْصِر قَْبَل أَْن تَْغُرَب الشَّْمُس فَقَْد أَْدَرَك اْلَعْصرَ ": بحدیث

َمْن ": وأما حدیث. ألن ھذا الحدیث ھو الوارد فیما یحصل بھ األداء ویدرك بھ الوقت
الَِة فَقَْد أَْدَرَك الصَّ  فإنما ھو فیما تدرك بھ الجماعة ویحصل  "الَةَ أَْدَرَك َرْكَعةً ِمَن الصَّ

بھ فضلھا، فال داللة لھ على ما ذكر؛ فاستدالل الناظم بھ في شرحھ خطأ، وھو تابع 
  .)23()فیھ للمحلي، فإني رأیتھ استدل بھ على ما ذكر، وذلك خطأ منھما

ي فقد نبھ الفقیھ الوالتي إلى خطأ العلوي في االستدالل كیال یقع المتلقي ـ أ  
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طالب العلم ـ في مزلق تبني ذلك التأصیل مغترا بإیراد العلوي لھ وعدم استدراك 
  .الوالتي علیھ

  الواقعیةَمْعلم : المطلب الثاني

تعد الواقعیة من أھم المعالم المنھجیة المطلوب توفرھا في منھج البحث 
لصاحبھا، األصولي، وأحد المؤشرات العامة على النضج العلمي والنبوغ الفكري 

فھي التي تنفخ في منھج البحث األصولي الحیاة، وتكسیھ قیمة علمیة، وتجعلھ صالحا 
  .لمعالجة مختلف القضایا المكونة لنسیج الواقع

إن التمثیل أو التفریع بقضایا نابعة من صمیم الواقع من شأنھ أن یخط لطلبة 
مزاوجة بین النظریة العلم سبل الجمع بین األصالة والمعاصرة، ویرسم لھم منھج ال

. والتطبیق، ویوضح لھم كیفیة المواءمة بین االجتھاد االستنباطي واالجتھاد التنزیلي
ولم یكن الفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ لیغفل ھذا المعلم أثناء بحثھ األصولي، فكثیرا ما 

ى كان یفرع ویمثل للمسائل األصولیة بقضایا تمثل صمیم الواقع الذي كان مھیمنا عل
عصره، والشواھد على ذلك كثیرة جدا، منھا أنھ مثل لعرف العوام القولي الخاص 

في عقد النكاح عند أھل بلده والتة، حیث ذكر بأن ھذا اللفظ " مائة مثقال حالة"بلفظ 
نقلھ العرف الخاص بأھل بلدتھ عن معناه اللغوي ـ وھو العدد المخصوص من الذھب 

وثیاب السودان المصبوغة،  )25(واألنصاف) 24(نطـ إلى عشرة أثواب دائرة بین الخ
في عقد " مائة مثقال حالة"إلى درجة أنھ صار ال یتبادر إلى الذھن عند التلفظ بلفظ 

: كما مثل لعرف العوام الفعلي بعد أن عرفھ بأنھ. )26(النكاح بوالتة إال األثواب العشرة
ومثال المعنى الغالب (: غلبة معنى من المعاني على جمیع البالد أو بعضھا، بقولھ

ترك اإلیصاء، وتقدیم القضاة على الیتامى، وجریان العرف بقیام : على بعض البالد
فإن ھذا المعنى غالب على أھل بالدنا ھذه، حتى . األكابر من األولیاء على األصاغر

صار قیام األكابر على األصاغر في بالدنا ھذه قائما مقام اإلیصاء وتقدیم القاضي 
  . )27()عرفا

فالمالحظ على ھذه األمثلة التي مثل بھا الوالتي ـ رحمھ هللا ـ أنھا نابعة من 
حیاة الناس العامة، ومستمدة من واقعھم المعیش، وقد ركز في تمثیلھ للعرف الفعلي 
على أعراف بلدتھ والتة، وھذا الصنیع منھ ـ رحمھ هللا ـ یؤكد ویرسخ سمة الواقعیة 

  .في منھجھ األصولي

وال تقتصر مظاھر الواقعیة في منھج البحث األصولي عند الفقیھ الوالتي على 
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مجالي التمثیل والتفریع فقط، بل تتعداھما إلى مجاالت أخرى، كالتألیف مثال، ففي 
ذكر بأن » حسام العدل واإلنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع األعراف«مقدمة كتابھ 

اقع المؤلم الذي ُوئدت فیھ مظاھر الحق، الباعث على تألیفھ لھذا الكتاب ھو الو
لما كثر الباطل وقل الصواب، : (وھیمنت علیھ عوائد األجالف، وذلك عندما قال

وتُرك العمل بالسنة والكتاب، وانتصب للقضاء واإلفتاء كل مفتر كذاب، واتُّبعت 
العادة : العوائد الحسنة والشنیعة، وجعلھا الجھال ناسخة للشریعة، مغترین بقول الفقھاء

مة؛ أردت أن أضع كتابا  صة ال معمَّ محكمة، ولم یدر الجاھلون أن تلك القولة مخصَّ
فالباعث على تألیف الوالتي لھذا الكتاب ھو . )28(...)یُرشد إلى بیان حقیقة العرف

ض من خیام الواقع في مجال العمل باألعراف، وقد جاء مضمون  محاولة تقویم ما قُوِّ
نھ، حیث شحذ فیھ حسام االستدالل، وقطع بصوارمھ شبھ أشباه الكتاب موافقا لعنوا

  .الرجال

  االختصار والوضوحَمْعلم : المطلب الثالث

كثیرا ما كان یلجأ الفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ في درسھ األصولي إلى 
االختصار مع الوضوح، ومما یدل على وجود ھذا المعلم في منھجھ تصریحھ بھ في 

ھذا تقیید مفید وضعتھ على ألفیة سیدي عبد هللا : (، حیث قال»دفتح الودو«مقدمة 
، وذلك أني »مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود«: العلوي الوحید المسماة بـ

خال مواسیا وطبیبا آسیا، ولكنھ طویل ممل یعجز عن  »نشر البنود«اتخذت شرحھ 
مطالعتھ المبتدئ المقل، فأردت أن أختصره، مع اإلیضاح والتفسیر لعبارتھ بعبارة 

مع  »نشر البنود«ومعتمدي فیھ : (وقال في خاتمة الكتاب. )29()ذات بیان وتحریر
مع إیضاح  التصرف فیھ باالختصار، بحذف المستغنى عنھ، وإبقاء المحتاج إلیھ،

المبھم والمجمل منھ، وإزالة إشكال المشكل منھ، وإبدال العبارة بما ھو أوضح منھا، 
 .)30()»نشر البنود«حتى أني كثیرا ما أشرح البیت بعبارة ال یوجد منھا لفظ واحد في 

إن وجود ھذا المْعلم البارز في منھج الفقیھ الوالتي ینمُّ عن عبقریة فذة امتلك صاحبھا 
بیان، وتقلد وسام البالغة، وامتطى متن الفصاحة، فاستطاع أن یقرب المقصود زمام ال

  .بأخصر وأوضح ملفوظ

إن مظاھر االختصار التي تجلت في التراث األصولي للفقیھ الوالتي ـ رحمھ 
هللا ـ كثیرة ومتنوعة، یضیق المقام بذكرھا مقرونة بأمثلتھا؛ لذلك ـ روما لالختصار ـ 

منھا، وأتبع المظھر األول بمثال لھ، وأكتفي في بقیة  سأقتصر على ذكر بعض
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ومن أبرز تلك . المظاھر األخرى باإلشارة في الھامش إلى بعض مظان أمثلتھا
  :المظاھر ما یلي

اإلشارة إلى الشاھد بما یدل علیھ دون إیراد نصھ، ومن شواھد ھذا أ ـ 
نسخ باآلیات القرآنیة على اآلیات القرآنیة ت: (المظھر قول الفقیھ الوالتي رحمھ هللا

بآیة االعتداد بأربعة أشھر  )31(األصح عند الجمھور، كنسخ آیة االعتداد بالحول
فقد أشار ـ رحمھ هللا ـ إلى بعض الشواھد المذكورة بما یقرب . )33())32(وعشر

  .مضمونھا دون أن یورده نصوصھا

  .)34(ب ـ االستدالل لبعض األقوال المذكورة دون غیرھا

صار على سوق محل الشاھد فقطـ من الوحیین أو القول المستأنس ج ـ االقت
  .)35(بھ ـ دون سباقھ أو لحاقھ

د ـ عدم استیعاب جمیع اآلراء عند عرض الخالف األصولي، حیث یكتفي ـ 
یقتصر على ذكر بعض اآلراء دون ، وأحیانا )36(أحیانا ـ بذكر الرأي الراجح عنده فقط

  .وھذا الصنیع منھ ـ رحمھ هللا ـ ال یخلوا من نكت ولطائف .)37(األخرى

إغفال العلیل وحذف غیر المثمر من المسائل، وھذا یمثل معلما مستقال  ه ـ
  .یأتي الكالم عنھ في المطلب التالي

  َمْعلم إغفال ما كان علیال من المسائل وحذف ما ال یثمر في الفروع: المطلب الرابع

فتح «هللا ـ بھذا المعلم في ثنایا بیان منھجھ في تحریر  لقد صرح الفقیھ ـ رحمھ
مع : (كمصدر رئیس لشرحھ، حیث قال» نشر البنود«، وذلك عند حدیثھ عن »الودود

  . )38()أني استكملتھ في التقیید إال قلیال مما ال یجدي لكونھ ال یثمر، أو لكونھ علیال

على أصول الفقھ فقط، بل وال یقتصر توظیف الفقیھ ـ رحمھ هللا ـ لھذا المعلم 
اتخذه خال مواسیا لھ في بحثھ العلمي بصفة عامة، ففي القواعد الفقھیة مثال تجده 

في » بستان فكر المھج«یصرح بتوظیفھ لھذا المعلم، وذلك في مقدمة شرحھ لكتاب 
وال أترك إال قلیال مما ال یجدي، لكونھ ال یثمر شیئا، ولكونھ تطویال، أو حشوا، : (قولھ

بل وظفھ حتى في أجوبتھ على اعتراضات بعض معاصریھ علیھ، . )39()تكرارا أو
ومن ذلك قولھ في ختام جوابھ عما ورد في كتاب أحد المعترضین علیھ في مسألة 

مع أنا ضربنا صفحا عن : (إخراج زكاة الوقف، ھل تخرج منھ أم من مال الواقف؟
لخارجة عن مسألتنا؛ ألنھ شحن كثیر من النقول المكررة في كتاب المعترض والنقول ا
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كتابھ من ذلك ومن ِذكر مناقب العلماء الذین یعزوا إلیھم وِذكر تراجمھم وتاریخ 
  . )40()والدتھم وبیوتھم؛ ألن تتبع ذلك ال یفید شیئا

  الموضوعیة َمْعلم: المطلب الخامس

، ویقصدون بھ حصر "الموضوعیة"یطلق الباحثون في علم المناھج مصطلح 
بتكثیف الجھد في إطار موضوع البحث، بعیدا عن االستطراد المؤدي إلى الدراسة 

. الخروج عن موضوع البحث إلى نقاط جانبیة ھامشیة، قد تشتت ذھن القارئ
  . )41(ویقصدون بھ ـ أیضا ـ عدم التحیز المسبق ألفكار أو أشخاص معینین

ألصولي بِكال ولقد التزم الفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ بالموضوعیة في بحثھ ا
معنییھا، فال تجده یستطرد على حساب المسألة المعروضة، وإن كان في المسألة 
تفصیال یفضي إلى التطویل والخروج عن الموضوع األصلي أحجم عن ذكره واكتفى 

ذكر " اقتضاء النھي فساد المنھي عنھ"ومن ذلك أنھ في مسألة . باإلحالة على مظانھ
عبادات والمعامالت دون أن یفصل؛ ألن التفصیل خارج المراد بالفساد في كل من ال

عن ماھیة األصول، وإنما أحال من رامھ على مظانھ، وھي كتب الفروع، فقال ما 
والمراد بـالفساد في العبادات وقوعھا على نوع من الخلل یوجب بقاء الذمة : (نصھ

ا ما یقرر آثارھا مشغولة بھا، وفي المعامالت عدم ترتب آثارھا علیھا إال أن یتصل بھ
وفي ھذا حفاظ من الفقیھ الوالتي على المجھود . )42()على تفصیل یذكر في الفروع

  .الذھني للقارئ من أن یتشتت أو یضیع في غیر صلب الموضوع

ومن مظاھر عدم تحیزه إنصاف المخالفین لرأیھ بعرض أقوالھم واالستدالل 
ئ أنھ یتبنى ذلك الرأي لشدة لھا دون تحیز، حتى أنھ في بعض األحیان یظن القار

ومن ذلك أنھ أثناء تقریره بأن الباطل ال یتعلق بھ النفوذ . تركیزه على االستدالل لھ
واالعتداد بسط االستدالل لمذھب أبي حنیفة مع مخالفتھ لمذھبھ في المسألة، فاستدل لھ 

دل على ألن النھي عندنا معاشر المالكیة ی: (من المعقول والمنقول عن العرب، فقال
وعند أبي حنیفة یدل على . الفساد، وكذا عند الشافعیة إال لدلیل یدل على الصحة

الصحة، ووجھ داللتھ على الصحة عنده أنھ لو كان ال یصح إذا وقع لم ینھ عنھ؛ ألن 
النھي أخو النفي، والقاعدة العربیة أن العرب ال تنفي الصفة عن المحل إال إذا أمكن 

فقد كان بإمكانھ . )43()ینھى عن الشيء إال إذا كان یصح وقوعھ اتصافھ بھا، فكذلك ال
االكتفاء بذكر مذھب أبي حنیفة في المسألة واإلحجام عن االستدالل لھ كما أحجم عن 

  . االستدالل لمذھبھ، ولكن أبى إال أن یبین ُمدَركھ في المسألة
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  َمْعلم التأدب مع الغیر: المطلب السادس

قواال للحق ال تأخذه في هللا لومة الئم، وإلى جانب ذلك لقد كان الفقیھ الوالتي 
كان على قدر كبیر من األخالق الراقیة واآلداب السامیة والخصال الحمیدة، حتى 

ولقد جمع الفقیھ . )44()وحید عصره حفظا وعلما وأدبا(وصفھ بعض من ترجم لھ بأنھ 
زاوج بینھما، فال تجده الوالتي بین ھاتین الخصلتین ـ الرد على المخالف واألدب ـ و

یعقّب أو یرد إال بعلم وحلم، حتى إن الناظر في مناقشاتھ واستدراكاتھ العلمیة یلمس 
ومن مظاھر ھذا . إلى جانب قوة الملكة العلمیة ودقة النظر صدرا رحبا وأدبا جما

تقدیم الفعل "األدب التماس األعذار للمخالف، ومن أمثلة ذلك ما ورد في مسألة 
، حیث ذكر بأن العلوي بنى عدم إجزاء التقدیم وعدم "على وقتھ الشرعيالتعبدي 

جوازه على أن التكلیف متوجھ إلى المكلف قبل مباشرتھ للفعل، ثم استدرك على ھذا 
التأصیل ببیان خطئھ عنده، وذكر التأصیل الصحیح من وجھة نظره، وختم استدراكھ 

من الخلل » نشر البنود«ما في  لكن یمكن أن یكون: (بالتماس العذر للعلوي فقال
. )45()قلیل» نشر البنود«حاصل من الكاتب ال من المؤلف؛ ألن ما بأیدینا من نسخ 

  . فرحم هللا الفقیھ الوالتي ما أعدلھ وما أكرمھ

ھذا بالنسبة للمخالف المعتبر المتقید بالشرع، أما أھل البدع واألھواء الذین 
ند أھل السنة فقد كان كثیر الردع لھم، حتى یخالفون حتى في األمور المسلم بھا ع

صار ذلك محل ثناء أھل العلم علیھ في حیاتھ قبل مماتھ، فھذا معاصره محمد حبیب 
: جعل ردعھ ألھل البدع من جملة مناقبھ، فقال) ه1363: ت(هللا بن مایابي الشنقیطي 

ھل البدع كان إماما من أھل الجد، ال تأخذه في هللا لومة الئم، كثیر الردع أل(
، وھذا تلمیذه المرواني یصفھ في معرض الثناء علیھ بالمجاھد ألھل )46()والمناكر

مجاھدا لمن خالف سنة الرسول ولجمیع طوائف : (األھواء والمسالم ألھل الحق قائال
  .  )47()أھل البدع، مسالما لمن اتبع سنة الرسول وعمل بالشرع العزیز

واألھواء تارة بتجاھل آرائھم الشاذة والتنبیھ بأنھم وقد كان رده على أھل البدع 
: لیسوا من أھل السنة فال یعتد بخالفھم أصال، كما فعل في حجیة اإلجماع، حیث قال

ولم یخالف في حجیة اإلجماع إال الروافض والخوارج والشیعة والنظام، وخالفھم (
لشدة علیھم، ومن ذلك وتارة أخرى بتعنیفھم وا. )48()لغو؛ ألنھم لیسوا من أھل السنة

وھذا القسم یوجب علم الیقین، : (قولھ فیمن ینكر حصول علم الیقین بالخبر المتواتر
أي العلم الضروري، ومن أنكر حصول العلم بطریق الخبر فھو سفیھ ال یعرف دینھ 
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وال دنیاه، وال أمھ وال أباه، فھو كمن أنكر العیان، فیكفر منكر المتواتر من السنة 
  .)49() تعالى من الكفرأعاذنا هللا

  المعالم الخاصة لمنھج البحث األصولي عند الفقیھ الوالتي: المبحث الثالث

  الدقة في التحریر والتأصیلَمْعلم : المطلب األول

إن المتتبع لكتابات الفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ یلمس إلى جانب قوة المادة 
فال یعمم ما حقھ التفصیل، وال یطلق ما العلمیة دقة متناھیة في التحریر والتأصیل، 

  :ومظاھر ھذا المعلم كثیرة ومتنوعة، منھا ما یلي. حقھ التقیید

أ ـ التصریح أو التلویح إلى وجود أكثر من روایة عن اإلمام المذكور، مع ذكر 
من رواھا عنھ وبیان مرتبتھا من حیث الصحة أو الشھرة في كثیر من األحیان، 

  . )50(ایة عن اإلمام مالك رحمھ هللاخاصة إذا كانت الرو

ب ـ التدقیق في وصف اآلراء بما یناسبھا من صفات، فیصف ـ مثال ـ الرأي 
  .)51(األكثر صحة باألصح دون الصحیح

ج ـ عدم التعمیم في نسبة اآلراء، فال ینسب قول إمام مذھب ما في مسألة معینة 
كما ال . م فیھا قول، والعكس صحیحإلى أتباعھ إن كانوا مخالفین لھ فیھا أو لم یرد عنھ

یعمم القول على علماء مذھب ما مع وجود مخالفین منھم، وإنما یدقق في نسبة كل 
صیغة ": (اقتضاء األمر للفور والتكرار"ومن شواھد ذلك قولھ في مسألة . قول

لیست للفور، أي ال تقتضیھ على المختار عند المغاربة من المالكیة وعند " افعل"
صیغة : (، ثم قال بعد كالم)ة، خالفا ألكثر المالكیة والحنفیة فإنھ للفور عندھمالشافعی

ال تفید التكرار على المختار عند مالك وأكثر الحنفیة والشافعیة، بل ھو للمرة؛ " افعل"
وقال بعضھم إنھ لمطلق الماھیة ال لتكرار وال مرة، وعلیھ . ألنھا ھي المتیقن

وقال بعضھم إنھ للتكرار، واستقرأه ابن القصار من . المحققون واختاره ابن الحاجب
  .  )52()كالم مالك

فالمالحظ من خالل ھذا الشاھد أن الفقیھ الوالتي قد دقق في نسبة األقوال التي 
أوردھا ولم یعمم، فنسب جلھا إلى أتباع المذاھب األربعة دون أئمتھا؛ ألنھ لم ینقل 

لقول بالتراخي إلى المغاربة من المالكیة ففي مسألة الفور نسب ا. عنھم قول في ذلك
على وجھ التحدید، ونسب القول بالفور إلى أكثر المالكیة، ولم یعمم نسبة ھذین القولین 

وكذلك فعل في مسألة التكرار، فنسب القول بعدم التكرار . على جمیع علماء المالكیة
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كما نسبھ إلى أكثر . )53(إلى اإلمام مالك دون المالكیة؛ ألن الكثیر منھم یقول بالتكرار
الحنفیة دون جمیعھم، بل دون الكثیر منھم، ومعلوم أن التعبیر باألكثر أدق من التعبیر 

  . بالكثیر

، ففیھ من التدقیق ما فیھ، فقد )واستقرأه ابن القصار من كالم مالك: (أما قولھ
عن وقع في عبارات بعض األصولیین ما یوھم القارئ بأن قول ابن القصار روایة 

وحكاه ابن القصار عن : (»البحر المحیط«اإلمام مالك، ومن ذلك قول صاحب 
فلئال یوقع الفقیھ الوالتي طالب العلم في مثل ھذا الوھم دقق في نسبة . )54()مالك

القول، فذكر بأنھ مجرد استقراء قام بھ ابن القصار لكالم اإلمام مالك ولیس روایة 
  .عنھ

  ع واالستقالل في التأصیل والبعد عن التقلید األجوفَمْعلم اإلبدا: المطلب الثاني

إن النبوغ الفكري المبكر الذي تمیّز بھ الفقیھ ـ رحمھ هللا ـ ورجاحة عقلھ وسعة 
اطالعھ منذ الصغر عوامل أسھمت بشكل كبیر في نضج فكره األصولي، حیث مكنتھ 
ـ بعد توفیق هللا لھ ـ من التنبیھ على تأصیالت لم یُسبق إلیھا، وھذا ما یدل على علو 

م، واستقالل شخصیتھ العلمیة، ودقة نظره، وبعده كعبھ في العلم، ورسوخھ في الفھ
  . عن التعصب األعمى والتقلید األجوف

ما "ومن شواھد ھذا المعلم ما ذكره أثناء استدراكھ على تأصیل العلوي لمسألة 
األول أن األداء یحصل : ، حیث ذكر العلوي فیھا ثالثة أقوال"یحصل بھ أداء العبادة

والثاني أنھ یحصل بفعل بعضھا في . المعین لھا شرعا بوقوع العبادة كلھا في الوقت
والثالث أن ما وقع منھا في الوقت یوصف . الوقت ولو وقع البعض اآلخر خارجھ

وذكر بأن القولین األول والثاني مبنیان على . باألداء وما وقع خارجھ یوصف بالقضاء
على أن الصالة من أن الصالة من قبیل الكل، أي ال تتبعض، وأن القول الثالث مبني 

ویبنى على الخالف حكم من : (ثم ذكر ثمرة الخالف فقال. قبیل الكلیة، أي تتبعض
صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت، فعلى أنھا كلھا أداء ال تقضي تلك الصالة؛ 
ألنھا حاضت في وقت أدائھا، وعلى أن بعضھا قضاء تقضیھا؛ إذ لم تحض إال بعد 

، وبعد أن استكمل الوالتي عرض تأصیل )55()خروج الوقت، فتخلدت في ذمتھا
وبناء القول بقضائھا إیاھا على كون الصالة من : قلت: (العلوي للمسألة تعقبھ قائال

باب الكلیة ـ أي أنھا تقبل التبعیض ـ مشكل جدا؛ ألنھ غیر مبني علیھ، بل مبني على 
بعا للمفعول نقیضھ، وھو كونھا من باب الكل، حیث وجب قضاء المفعول في الوقت ت
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خارجھ لعدم إمكان استقاللھ بدونھ، وإنما ھو مبني على تغلیب الواقع منھا خارج 
والقول بأنھا ال تقضیھا مبني على تغلیب الواقع منھا فیھ على . الوقت على الواقع فیھ

، ثم صرح بأن )وھما مبنیان على أن الصالة من باب الكل. الواقع منھا خارجھ
فتأمل ھذا فإنھ نفیس، مع أني لم أجده لغیري فیما : (لیھ، فقالتحریره ھذا لم یسبق إ

وكأن الوالتي من خالل تصریحھ ھذا یدعوا علماء . )56()طالعت من كتب األصول
عصره إلى نبذ التعصب األعمى لتأصیالت السابقین وترك التقلید األجوف لھم، 

ا الفن، حتى وإن وضرورة إعمال النظر وإعادة التدقیق والتحقیق في بعض مباحث ھذ
  .أفضى ذلك إلى الخروج بتأصیل جدید للمسألة ما دام قویا

  َمْعلم العنایة بالنصوص الشرعیة: المطلب الثالث

لقد كان الفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ معظما للنصوص الشرعیة، ومتمسكا بھا، 
الحسني  وسالكا في اقتفائھا أوضح محجة كما ذكر ذلك تلمیذه أبو العباس بن المأمون

وقد بلغ من عنایتھ بالنصوص الشرعیة أن ألف رسالة دافع فیھا . )57()ه1342: ت(
  . عن السنة كدلیل إجمالي، وذلك ردا على مكتوب ألحد معاصریھ مقتضاه توھینھا

وال تبرز عنایة الفقیھ الوالتي بالنصوص الشرعیة في المجال األصولي فقط، 
منبع الحق والتقى «ففي الفقھ مثال ألف كتاب . وإنما في جمیع المجاالت التي طرقھا

، حیث ذكر فیھ جملة من المسائل الفقھیة مقرونة »الھادي إلى سنة النبي المنتقى
العروة الوثقى شرح منبع «بأدلتھا من الكتاب والسنة، ثم شرحھ في كتاب آخر سماه 

یة معرفة وفي العقیدة جرت بینھ وبین أحد معاصریھ مناظرة في كیف. »الحق والتقى
عرف  أنھ نبي، أبالوحي أم باإللھام؟ فكتب خصمھ كتابا مفاده أن النبي  النبي 

ذلك باإللھام، فأجابھ الفقیھ الوالتي بكالم مملوء بالنصوص الشرعیة الصریحة في أنھ 
إذا كان عندك مثل ھذه األدلة فائت بھا، : (عرف ذلك بالوحي ال باإللھام، ثم قال لھ

  .  )58()فالمقام مقام استدالل بالقرآن والحدیث ال بكالم الصوفیةوإال دعنا عنك، 

ومن شواھد حرص الوالتي على استثمار النصوص الشرعیة أنھ بعد أن 
وھذا أمر جائز : (عرض مذھب القائلین بجواز انعقاد اإلجماع بال مستند أصال قال

، )59()مستند شرعي والصحیح أنھ ال بد لھ من... عقال، غیر أنھ ال یدل لھ دلیل سمعي 
فذكر بأن مذھبھم جائز عقال، ولكن لم یحكم بترجیحھ الفتقاره للنصوص الشرعیة 

  .المرجحة لھ
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لقد تنوعت عنایة الفقیھ الوالتي بالنصوص الشرعیة، فتارة یستدل بھا، وأخرى 
واألصل في تحكیم العرف : (یمثل بھا، فمن أمثلة استداللھ بھا قولھ في تأصیل العرف

، وقولھ تعالى فیما ]199: األعراف[ اآلیة ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرفِ : قولھ تعالى
 َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ ِباْلَمْعُروفِ : یجب للزوجات على األزواج من النفقة والكسوة

: البقرة[ لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ ِباْلَمْعُروفِ  َوَعلَى اْلَمْولُودِ : ، وقولھ تعالى]228: البقرة[

َما َرآهُ المْسِلُموَن َحَسنًا فَھَُو ِعْنَد ِهللا ": واألصل فیھ من الحدیث قولھ ... ]233
، )61("ُخِذي ِمْن َمالِِھ َما یَْكفِیِك َوَولََدِك بِالمْعُروفِ ": ، وقولھ لھند بنت عتبة)60("َحَسن

  . )63())62(رجل مسیكلما قالت لھ أن أبا سفیان 

وحكمھ ثبوت معناه المجازي خاصا : (قولھ في المجاز ومن أمثلة تمثیلھ بھا
 أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئطِ : كان أم عاما عند عامة العلماء، كقولھ تعالى

: ؛ فالغائط لغة]36:یوسف[ َخْمًراإِنِّي أََرانِي أَْعِصُر : ، وقولھ تعالى]06:المائدة[
المكان المنخفض، ویستعمل مجازا في الخارج المعتاد، وھذا المعنى المجازي ھو 

والخمر في اآلیة مجاز عن العصیر، سماه خمرا باسم ما یؤول . المراد باآلیة
  . )64()إلیھ

  َمْعلم العنایة بنقل كالم العلماء السابقین: المطلب الرابع

المعلم من المعالم البارزة جدا في منھج البحث األصولي عند الفقیھ یعد ھذا 
رحمھ هللا، فقد كان كثیر العنایة بنقل كالم السابقین في المسألة المعروضة، فال یكاد 
یعرض مسألة إال ویدعمھا بكالم من سبقھ فیھا، إلى درجة أن المطلع على كتبھ قد 

  .نقوالت فقطیظن ألول وھلة بأن جمیع مادتھا العلمیة 

ومن شواھد ھذا المعلم أنھ بعد أن ذكر حجیة القیاس دعم تقریره بنقوالت عن 
والصحیح أنھ حجة إال في األمور العادیة : (من سبقھ من علماء األصول، فقال

والصحیح أنھ حجة إال في العادیة، : »جمع الجوامع«قال ابن السبكي في . والخلقیة
وھو حجة عند مالك وجماھیر : »التنقیح«قرافي في وقال ال. والخلقیة: قال المحلي

  : »مراقي السعود«وقال العلوي في . العلماء، خالفا ألھل الظاھر

  والحــد والكفارة التقدیـــر          جوازه فیھا ھو المشھور

  ورخصة بعكسھا والسبب           وغیرھا لالتفاق ینسب

االحتجاج بھ في غیر یعني أن جواز القیاس و: »نشر البنود«قال في 
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األمور الدنیویة واألحكام : المذكورات أمر متفق علیھ عند أھل المذھب، ونعني بالغیر
وھو مقدم على خبر : »التنقیح«وھو مقدم على خبر الواحد، قال القرافي في . الشرعیة

الواحد عند مالك؛ ألن الخبر إنما ورد لتحصیل الحكم، والقیاس متضمن للحكمة فیقدم 
  . )65()الخبرعلى 

ولعل غرض الوالتي من عنایتھ بنقل كالم من سبقھ من العلماء بیان أن لھ 
سلفا في التأصیل الذي یعرضھ، ألجل أن یوفر على أھل العلم جھد مباحثتھ فیھ؛ ألنھ 

العلماء مصدقون فیما نقلوا، ومبحوث "قد جرى في عرف أھل العلم قاعدة مفادھا أن 
فربما كان اعتناء الوالتي بنقل كالم السابقین ". جة عقولھممعھم فیما عقلوا؛ ألنھ نتی

لیبیّن أن ما ذكره من تحریر لیس من بنیات فكره وإنما لھ في سلف، خاصة وأن ھذه 
القاعدة كانت معلومة عنده، بل كان یستشھد بھا في معرض مناقشتھ لتأصیالت بعض 

  .)66(دیناالمتأخرین، وذلك في أكثر من موضع من تراثھ الذي بین أی

  َمْعلم االعتناء بتحریر محل النزاع: المطلب الخامس

تعیین نقطة الخالف بالتحدید، وبیان (عّرف بعضھم تحریر محل النزاع بأنھ 
مقصود المتخالفین حتى یظھر منذ البدایة إذا كان مقصودھما متحدا، أو أن أحدھما 

  .)67()یقصد خالف ما یقصده اآلخر

مقید لتحریر ) حتى یظھر منذ البدایة: (أن قولھوالمالحظ على ھذا التعریف 
محل النزاع ببدایة المسألة، وال یخفى أن ھذا غیر شامل لما سلكھ كثیر من علمائنا 
األفاضل من تحریر محل النزاع في نھایة المسألة، ومعلوم أن الحدود ال بد أن تكون 

مطلقا عن التقیید  شاملة لجمیع صور وجزئیات المحدود؛ لذلك ال بد أن یكون تعریفھ
ھو قصر موضع الخالف في المسألة على بعض : (بموضع معین، كأن یقال فیھ

، أي بیان أن الجزئیة الفالنیة ھي محل الجدال ومعترك النزال )جزئیاتھا دون سائرھا
  .  دون غیرھا من الجزئیات المكونة لنسیج المسألة

یرة جدا، وروما والشواھد على اعتناء الوالتي بتحریر محل النزاع كث
لالختصار أقتصر على ذكر شاھد واحد فقط، وھو أنھ بعد أن عرض مذاھب العلماء 

ومحل الخالف ما لم یزد عدد : (في المقدم عند التعارض بین التجریح والتعدیل قال
  .)68()البینة المجرحة على المعدلة، وإال فإن زاد علیھ فإن بینة التجریح تقدم اتفاقا

ومما یشھد ـ أیضا ـ على عنایة الوالتي بتحریر محل النزاع تنوع منھجھ في 
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ح إلیھ، وفي طیات التصریح والتلویح مناھج  ذلك، فتارة یصرح بھ، وأخرى یُلوِّ
، أو یوزعھ علیھما )70(، أو في بدایتھا)69(أخرى، كأن یورد التحریر في نھایة المسألة
ثم یثني بعرض اآلراء ویختم ببیان موضع معا، حیث یذكر في البدایة موضع الخالف 

، مع االستدراك على بعض التحریرات )72(، أو ینقلھ عن غیره من العلماء)71(االتفاق
، أو یوظف في تحریره طریقة السبر )74(أو إكمال قصورھا )73(ببیان خطئھا

، ومرات یعمد إلى )76(، أو یشیر إلیھ ببیان أسباب الخالف في المسألة)75(والتقسیم
  .)78(،إما بالتمثیل لھ)77(إما ببیان محترزاتھ شرحھ

  )ربط الفروع باألصول(َمْعلم الجمع بین النظریة والتطبیق : المطلب السادس

لم یكن الفقیھ الوالتي ـ رحمھ هللا ـ في بحثھ األصولي مھتما بمجرد التنظیر 
ن حیز مللمسائل األصولیة فقط، وإنما كان مھتما ـ أیضا ـ باالنتقال بتلك المسائل 

ومن شواھد ھذا . الخیال النظري إلى حیز الوجود والتطبیق العملي الذي یخدم الواقع
المعلم عند الفقیھ ـ رحمھ هللا ـ أنھ بعد أن أصل لعرفي العوام القولي والفعلي قام بسرد 

وأما كیفیة تحكیم كل منھما : (بعض الفروع الفقھیة الموضحة لكیفیة تحكیمھما، فقال
، فكتخصیص العرف العام القولي لیمین من حلف ال یركب دابة، بذوات فیما حكم فیھ

وكتخصیص العرف . األربع، فال یحنث بركوب غیرھا مما یدب على وجھ األرض
الخاص بأھل مصر، لیمین من حلف من أھلھا ال یركب دابة، بالحمار؛ ألن الدابة 

ة في الصداق ـ عند وكحمل مائة الذھب الحال.حقیقة عرفیة في الحمار عند أھل مصر
أھل والت ـ على عشرة أثواب، إذا كانت المرأة من أھل والت، ألن األثواب العشرة، 
ھي المقصودة عرفا عندھم بالمائة الحالة، حتى صار ال یتبادر إلى الذھن عند 

وكجعل العرف ـ في بالدنا ھذه ـ . اإلطالق من لفظ المائة الحالة إال األثواب العشرة
بال إیصاء وال تقدیم قاض بمنزلة الوصي یمضي تصرفھ في مال  الولي الحاضن

الصبي في القلیل والكثیر؛ ألن إھمال اإلیصاء، وقیام األكابر على األصاغر ـ في 
بالدنا ھذه ـ جرى بھ العرف حتى صار بمنزلة اإلیصاء؛ ألن اآلباء إنما یھملون 

وقد نص على ھذا . حضنونھماإلیصاء اتكاال على أولیاء بنیھم أنھم یقومون علیھم وی
  .)79()كلھ الفقھاء في كتب الفروع

من خالل ھذا المثال یتضح جلیا مدى تمكن الوالتي ـ رحمھ هللا ـ من الجمع 
بین األصالة والمعاصرة، ومن المزاوجة وتحقیق التالحم الفكري بین الموروث 
األصولي النظري من جھة، ومختلف الوقائع الجزئیة الخاضعة لسلطان الزمان 
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  .وھیمنة المكان من جھة أخرى

  :الخاتمة

البحث تم ـ بعون هللا وحمده ـ التوصل إلى مجموعة من من خالل ھذا   
  :النتائج، والتي یمكن اختصارھا على شكل نقاط كالتالي

أ ـ بروز شخصیة الفقیھ الوالتي في بحثھ األصولي من خالل تبنیھ لألمانة العلمیة 
ورفعھ لرایة الموضوعیة وانتھاجھ لألدب في التعامل مع كالم أھل العلم،وكذا من 

تمسكھ بالراجح عنده وإبداعھ واستقاللھ في التأصیل ونبذه للتعصب األعمى خالل 
  .والتقلید األجوف

ب ـ تمیز منھجھ بالجمع بین األصالة والمعاصرة، والذي یظھر بوضوح في حرصھ 
  .على ربط البحث األصولي بمختلف الوقائع الجزئیة المكونة لنسیج الواقع

عیة استدالل وتمثیال وتفریعا، وكذا ـ تركیزه على استثمار النصوص الشر ج
  .االستئناس بكالم العلماء السابقین

د ـ انتھاجھ لالختصار والوضوح ومراعاتھ للدقة في التحریر یدل على عقلیة فذة 
وشخصیة عبقریة امتلك صاحبھا زمام البیان، وتقلد وسام البالغة، وامتطى متن 

  .وأخصر وأوضح ملفوظالفصاحة، فاستطاع أن یقرب المقصود بأدق عبارة 

ھـ ـ اھتمامھ بتنقیة علم األصول من المسائل التي ال تجدي، إما لكونھا ال تثمر شیئا 
  .في الفروع، أو لكونھا تطویال، أو حشوا، أو تكرارا

نھجھ بتقریب المسائل وتوضیحھا للقارئ من خالل بیان محل النزاع فیھا و ـ تمیُّز م
  .وربطھا ببعض التطبیقات الفقھیة

وعلى العموم فإن ھذه النتائج وغیرھا تدل في مجموعھا على مدى أصالة 
التراث المغاربي عموما، ومدى النضج األصولي الذي تمتع بھ الفقیھ الوالتي ـ رحمھ 

  . هللا ـ على وجھ الخصوص

وفي األخیر خشیة أن تكون ھذه الدراسة قد زل فیھا الفھم أو طغى علیھا القلم 
ن صواب فمن هللا وحده، وما كان فیھا من خطأ فمني ومن ما كان فیھا م: أقول

وهللا أسأل أن یجعلھا في میزان حسنات الفقیھ الوالتي رحمھ هللا، فلھ غنمھا، . الشیطان
وللقارئ ثمرتھا، وعليَّ غرمھا، وهللا المستعان وعلیھ التكالن، وصلى هللا وسلم على 
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لمحجلین، ومن تبعھم بإحسان إلى نبینا محمد وعلى آلھ الطاھرین، وأصحابھ الغر ا
  .یوم الدین

  :قائمة المراجع
  .القرآن الكریم: أوال
  .الكتب المطبوعة: ثانیا

األعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للمالیین، بیروت،  .1
 ).م2002(، 15: ط

 :إیصال السالك إلى أصول مذھب اإلمام مالك، محمد یحیى الوالتي، اعتنى بھ .2
 ).2010ھـ ـ 1431(، 1:قندوز محمد ماحي، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ط

عبد القادر عبد هللا العاني، : البحر المحیط، بدر الدین الزركشي، قام بتحریره .3
 ).م1992ھـ ـ 1413(، 2:دار الصفوة، الغردقة، ط

محمد الحجار، دار البشائر : بستان العارفین، یحیى بن شرف النووي، تحقیق .4
 ).م2006ھـ ـ 1427(، 6: اإلسالمیة، بیروت، ط

بالد شنقیط المنارة والرباط، الخلیل النحوي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  .5
 ).م1987(والعلوم، تونس، 

الجواھر والدرر في ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر، أبو الخیر محمد بن عبد  .6
دار ابن حزم، بیروت،  إبراھیم باجس عبد المجید،: الرحمن السخاوي، تحقیق

 ).م1999ھـ ـ 1419(، 1:ط
سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة، محمد ناصر  .7

 ).م1992ھـ ـ 1412(، 01: الدین األلباني، مكتبة المعارف، الریاض، ط
شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب  .8

 .دون معلومات النشر العربي، بیروت،
محمد محفوظ بن أحمد، : شرح منح الفعال، محمد یحیى الوالتي، أعده ونشره .9

، 1:طبع في اإلمارات العربیة المتحدة بترخیص من وزارة اإلعالم والثقافة، ط
 ).2001ھـ ـ 1422(

أحمد عبد الغفور عطار، دار : الصحاح، إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق .10
 ).م1990(، 4:بیروت، ط العلم للمالیین،

محب الدین الخطیب، : صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق .11
 ).ھـ1400(، 01: وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط
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نظر محمد الفاریابي، دار : صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق .12
 ).م2006ـ ھـ 1427(، 01: طیبة، الریاض، ط

فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود، وبھامشھ نیل السول على مرتقى  .13
محمد حبیب هللا بن مایابي الشنقیطي، : الوصول، محمد یحیى الوالتي، تقدیم

 ).ھـ1327(، 01: المطبعة المولویة، فاس، ط
 كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، مكتبة .14

 ).م2005ھـ ـ 1426(، 09: الرشد، الریاض، ط
ھـ ـ 1382(المعسول، محمد المختار السوسي، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،  .15

 ).م1962
خصائصھ ونقائصھ، عبد الوھاب إبراھیم أبو : منھج البحث في الفقھ اإلسالمي .16

ـ  ھـ1416(، 1:سلیمان، المكتبة المكیة، مكة المكرمة، دار ابن حزم، بیروت، ط
 ).م1996

الداي ولد : نشر البنود على مراقي السعود، عبد هللا بن إبراھیم العلوي، تقدیم .17
 .سیدي بابا، وأحمد رمزي، مطبعة فضالة، المغرب، دون معلومات النشر

نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیة بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي، عبد  .18
محمد عوامة، مؤسسة الریان، بیروت، : هللا بن یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق

 ).م1997ھـ ـ 1418(، 01: دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، جدة، ط
نیل السول على مرتقى الوصول، محمد یحیى الوالتي، مطابع دار عالم الكتب،  .19

 ).م1992ھـ ـ 1412(الریاض، 
فؤاد سید، مطبعة : الوسیط في تراجم أدباء شنقیط، أحمد بن األمین، عنایة .20

 ).م1989ھـ ـ 1409(، 4:المدني، القاھرة، ط
 

 .الكتب المخطوطة: ثالثا
أجوبة مھمة عن وقائع ملمة، محمد یحیى الوالتي، مصورات جامعة فریبورغ  .21

 .األلمانیة
األجوبة الواضحة عن األسئلة الفاضحة لمن یدعي االجتھاد ناصحة، محمد  .22

 .األلمانیةمصورات جامعة فریبورغ یحیى الوالتي، مخطوط، 
البحر الطامي ذو اللجج على بستان فكر المھج، محمد یحیى الوالتي، مصورات  .23

 .جامعة فریبورغ األلمانیة
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مصورات ترجمة محمد یحیى الوالتي، المرواني بن محمد المختار بن احماد،  .24
 .جامعة فریبورغ األلمانیة

حیى الوالتي، حسام العدل واإلنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع األعراف، محمد ی .25
 .محفوظ بمكتبة حسن حسني عبد الوھاب بدار الكتب الوطنیة التونسیة

، محمد یحیى الوالتي، محفوظ بمركز الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس .26
 .البحوث والدراسات الوالتیة بنواكشوط

 . المواقع اإللكترونیة: رابعا
 :التاليالمكتبة الرقمیة للفقیھ الوالتي، على الرابط  .27

 )creow.info/bib/biographie.php.(  
 

   :الھوامش
                                                        

محمد : فتح الودود وبھامشھ نیل السول على مرتقى الوصول، محمد یحیى الوالتي، تقدیم: ینظر) (1
  ).2: ص(، )ـھ1327(، 01: فاس، طحبیب هللا بن مایابي الشنقیطي، المطبعة المولویة، 

مقدمة تحقیق بابا محمد عبد هللا لنیل السول للفقیھ الوالتي، مطابع دار عالم الكتب، : ینظر) (2
  ).03: ص(، )م1992 ـ ـھ1412(الریاض، 

العالمة محمد یحیى الوالتي سیرتھ ومآثره، حسني بن الفقیھ، المكتبة الرقمیة للفقیھ : ینظر) (3
  ).creow.info/bib/biographie.php(   :الرابط التالي الوالتي، على

  ).03: ص: (مقدمة تحقیق بابا محمد عبد هللا لنیل السول) (4
  . المرجع نفسھ) (5
  ).05: ص: (المرجع نفسھ: ینظر) (6
  ).04: ص: (المرجع نفسھ: ینظر) (7
العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، بالد شنقیط المنارة والرباط، الخلیل النحوي، المنظمة : ینظر) (8

  ).275: ص(، )م1987(تونس، 
، 15: األعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للمالیین، بیروت، ط) (9

  ).7/142(، )م2002(
  ).3:ق(ترجمة محمد یحیى الوالتي، المرواني بن محمد المختار بن احماد، مخطوط، ) (10
مقدمة بابا محمد عبد هللا لكتاب نیل السول، : ینظر.ذه محمد المختار بن أنبالھو تلمی القائل) (11

  ).04: ص(
  ).01: ص(مقدمة محمد حبیب هللا بن مایابي الشنقیطي لفتح الودود، ) (12
شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بیروت، ) (13

  ).435: ص(دون معلومات النشر، 
  .المرجع نفسھ) (14
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  ).03: ص(مقدمة بابا محمد عبد هللا لنیل السول، : ینظر) (15
محب الدین الخطیب، وترقیم محمد فؤاد عبد : أخرجھ البخاري في صحیحھ، تحقیق: متفق علیھ) (16

، كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، )ـھ1400(، 01: الباقي، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط
نظر محمد الفاریابي، دار : ومسلم في صحیحھ، تحقیق). 01/53(، )100: (رقمحدیث 

، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ وظھور )م2006ـ  ـھ1427(، 01: طیبة، الریاض، ط
  ).1233ـ  02/1232(، )2673: (الجھل والفتن في آخر الزمان، حدیث رقم

: من رغب عن أبیھ وھو یعلم، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب بیان حال إیمان) (17
)112( ،)01/79.(  

الجواھر والدرر في ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر، أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ) (18
، )م1999ـ  ـھ1419(، 1:إبراھیم باجس عبد المجید، دار ابن حزم، بیروت، ط: تحقیق

)1/181.(  
محمد الحجار، دار البشائر اإلسالمیة، : لنووي، تحقیقبستان العارفین، یحیى بن شرف ا) (19

  ).48ـ  47:ص(، )م2006ـ  ـھ1427(، 6: بیروت، ط
  ).142: ص(نیل السول للفقیھ الوالتي، ) (20
: أخرجھ البخاري، كتاب مواقیت الصالة، باب من أدرك من الصالة ركعة، حدیث: متفق علیھ) (21

واضع الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة ومسلم، كتاب المساجد وم). 1/198(، )580(
  ).1/274(، )607: (فقد أدرك تلك الصالة، حدیث

: أخرجھ البخاري، كتاب مواقیت الصالة، باب من أدرك من الفجر ركعة، حدیث: متفق علیھ) (22
ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة ). 1/197(، )579(

  ).1/274(، )608: (الصالة، حدیث فقد أدرك تلك
  ).26ـ  25:ص(فتح الودود للفقیھ الوالتي، ) (23

لم أتمكن من الوقوف على معناه، ولكن بحسب سباق الكالم ولحاقھ یترجح أنھا نوع من : الخنط) 24(
  . أنواع القماش عند الشناقطة في ذلك الوقت

: ینظر . األنصاف نوع من القماش عند الشناقطة في عصر المؤلف، ویسمى أیضا باألكحال) 25(
فؤاد سید، مطبعة المدني، القاھرة، : عنایة الوسیط في تراجم أدباء شنقیط،أحمد بن األمین،

  ). 522:ص(، )م1989ـ  ـھ1409(، 4:ط
مد یحیى الوالتي، مخطوط، حسام العدل واإلنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع األعراف، مح) 26(

  ).أ/5:ق(مكتبة حسن حسني عبد الوھاب بدار الكتب الوطنیة التونسیة، 
  .المرجع نفسھ) 27(
  ).أ/2:ق(المرجع نفسھ، ) 28(

  ). 2: ص(فتح الودود للفقیھ الوالتي، ) (29
 ).393:ص(المرجع نفسھ، ) 30(

ِمْنُكْم َویََذُروَن أَْزَواًجا َوِصیَّةً ِألَْزَواِجِھْم َمتَاًعا إِلَى اْلَحْوِل َوالَِّذیَن یُتََوفَّْوَن : یشیر إلى قولھ تعالى) (31
  ].240: البقرة. [َغْیَر إِْخَراجٍ 
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َِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َویََذُروَن أَْزَواًجا یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ أَْربََعةَ أَْشھٍُر : یشیر إلى قولھ تعالى) (32 َوال

  ].234: البقرة. [َوَعْشًرا 
  ).139: ص(نیل السول للفقیھ الوالتي، ) (33
  ).أ/22ب، /12: ق(األجوبة الواضحة للفقیھ الوالتي، : ینظر شاھد ذلك في) (34
  ).139: ص(نیل السول للفقیھ الوالتي، : شاھد ذلك فيینظر ) (35
  ).67ـ  66: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الوالتي، : ینظر شاھد ذلك في) (36
في مسألة العام بعد التخصیص على )115: ص(ومن شواھد ذلك أنھ اقتصر في نیل السول ) (37

  .قولین فقط، مع أن بعضھم أوصلھا إلى تسعة
 ).3:ص(ھ الوالتي، فتح الودود للفقی) 38(
البحر الطامي ذو اللجج على بستان فكر المھج،محمد یحیى الوالتي، مخطوط، مصورات ) 39(

 ).2: ق(جامعة فریبورغ األلمانیة، 
جواب اعتراضات محمد بن أحمد الصغیر في حكم زكاة الحبس، محمد یحیى الوالتي، ) (40

  ).18: ق(مخطوط،مصورات جامعة فریبورغ األلمانیة، 
 كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، مكتبة الرشد، الریاض، )41(

 ).28ـ  27: ص( ،)م2005ـ  ـھ1426( ،09:ط
 ).133: ص(نیل السول للفقیھ الوالتي، ) 42(
محمد محفوظ بن أحمد، طبع في : محمد یحیى الوالتي، أعده ونشره شرح منح الفعال،) 43(

، )2001ـ  ـھ1422(، 1:ة المتحدة بترخیص من وزارة اإلعالم والثقافة، طاإلمارات العربی
 )25ـ  24: ص(

 ).435: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : ینظر) 44(
 ).44: ص(فتح الودود للفقیھ الوالتي، ) 45(
 ).01:ص(مقدمة محمد حبیب هللا بن مایابي الشنقیطي لفتح الودود ونیل السول، ) 46(

محمد یحیى الوالتي، المرواني بن محمد المختار بن احماد، مخطوط، مصورات جامعة ترجمة ) (47
  ).ب/2: ق(فریبورغ األلمانیة، 

قندوز محمد : إیصال السالك إلى أصول مذھب اإلمام مالك، محمد یحیى الوالتي، اعتنى بھ) 48(
 ).61: ص(، )2010ـ  ـھ1431(، 1:ماحي، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ط

األجوبة الواضحة عن األسئلة الفاضحة لمن یدعي االجتھاد ناصحة، محمد یحیى الوالتي، ) 49(
 ).أ/24:ق( مصورات جامعة فریبورغ األلمانیةمخطوط، 

شرح منح الفعال للفقیھ الوالتي، ). 116: ص(نیل السول للفقیھ الوالتي، : ینظر شاھد ذلك في) (50
  ).105: ص(

  ).133، 104: ص(لسول للفقیھ الوالتي، نیل ا:: ینظر شاھد ذلك في) (51
  ).126: ص(نیل السول للفقیھ الوالتي، ) (52
  ). أ/13:ق(األجوبة الواضحة : وقد نسب الفقیھ الوالتي القول بالتكرار لھم في) (53
عبد القادر عبد هللا العاني، دار الصفوة، : البحر المحیط، بدر الدین الزركشي، قام بتحریره) (54
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  ).2/386(، )م1992 ـ ـھ1413( ،2:الغردقة، ط

وأحمد  الداي ولد سیدي بابا،: نشر البنود على مراقي السعود، عبد هللا بن إبراھیم العلوي، تقدیم) 55(
 ).1/51(رمزي، مطبعة فضالة، المغرب، دون معلومات النشر، 

 ). 26:ص(فتح الودود للفقیھ الوالتي، ) 56(
 ).435: ص(لمحمد مخلوف، شجرة النور الزكیة : ینظر قولھ في) 57(
/ 8(، )م1962ـ  ـھ1382(السوسي، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،  المعسول، محمد المختار) 58(

282.( 
 ).164: ص(نیل السول للفقیھ الوالتي، ) 59(
  .ال أصل لھ مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود) 60(

حاشیة بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي، عبد هللا بن نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع : ینظر          
محمد عوامة، مؤسسة الریان، بیروت، دار القبلة للثقافة : یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق

سلسلة األحادیث الضعیفة ). 04/133(، )م1997ـ  ــھ1418(، 01: اإلسالمیة، جدة، ط
لباني، مكتبة المعارف، الریاض، والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة، محمد ناصر الدین األ

 ).02/17(، )م1992ـ  ـھ1412(، 01: ط
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمھ  )61(

ومسلم في صحیحھ، كتاب ) . 03/427(، )5364: (ما یكفیھا وولدھا بالمعروف، حدیث رقم
 ).02/819(، )1714: (دیث رقماألقضیة، باب قضیة ھند، ح

رجل فیھ إمساك وَمَساٌك وَمَساكة، : البخیل، وكذلك المُسك ـ بضم المیم والسین ـ ویقال: المسیك )62(
  .بخل: أي

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : الصحاح، إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق: ینظر         
 .)04/1608(،)م1990(، 4:للمالیین، بیروت، ط

 ).ب/7: ق(حسام العدل واإلنصاف للفقیھ الوالتي، ) 63(
  ).ب/9 :ق(األجوبة الواضحة للفقیھ الوالتي،  (64)

، محمد یحیى الوالتي، مخطوط، محفوظ بمركز الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس) 65(
 ).4: ق(البحوث والدراسات الوالتیة بنواكشوط، 

فھمھ الشبراخیتي من أن خلیل أراد بالخوف المبیح للتیمم ما یشمل من ذلك قولھ في مناقشتھ لما ) 66(
القاعدة الشرعیة أن العلماء مصدقون فیما نقلوا، ومبحوث معھم فیما عقلوا؛ : (الشك والوھم

وھا أنا أرید أن أبحث مع الشبراخیتي فیما قالھ وفھمھ من تعبیر خلیل . ألنھ نتیجة عقولھم
مھمة عن وقائع ملمة، محمد یحیى الوالتي، مخطوط،  أجوبة). بالخوف وأبین بطالنھ

 ).أ/9: ق(مصورات جامعة فریبورغ األلمانیة، 
خصائصھ ونقائصھ، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، المكتبة : منھج البحث في الفقھ اإلسالمي) 67(

 ). 181:ص) (م1996ـ  ـھ1416(، 1:المكیة، مكة المكرمة، دار ابن حزم، بیروت، ط
 ).160: ص: (نیل السول للفقیھ الوالتي )68(
 ).47ـ  46: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الوالتي، : ینظر مثال ذلك في )69(
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 ).147: ص(نیل السول للفقیھ الوالتي، : ینظر مثال ذلك في )70(

 ).161: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )71(

 ).106: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )72(

 ).202: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )73(

 ).155: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )74(

 ).146: ص(المرجع نفسھ، :ینظر مثال ذلك في )75(

 ).221: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )76(

 ).127: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )77(

 ).115: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )78(

 ).ب/5: ق(حسام العدل واإلنصاف للفقیھ الوالتي،  )79(
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  :الملخص
الشریعة اإلسالمیة باعتبارھا شریعة خاتمة للرساالت جاءت لھدایة الخلق 

على استیعاب كل ما  إلى مصالحھم في العاجل واآلجل، األمر الذي یجعلھا أقدر
یشھده العصر من قضایا وأحداث مستجدة ، وذلك اعتمادا على فقھ منھجي مقصده 
األساس توجیھ الواقع حیث یكون محال مناسبا الحتضان الحكم الشرعي وتحقیق 

 .التوافق بین مقاصد المكلفین ومقاصد الشارع في التشریع 
ت األحكام ومناطاتھا وال یتحقق ذلك بدون اجتھاد متبصر عارف بمقتضیا

المرتبطة بالزمان والمكان، حیث أضحت المعالجة الشرعیة للقضیة الواحدة بحاجة 
إلى االستعانة بمعارف العصر وعلومھ خاصة ما یتعلق منھا بسلوكیات المكلف في 
محیطھ االجتماعي، وذلك ألجل التوصیف الدقیق لمحال تنزیل األحكام الشرعیة 

  .لھا على حوادث مشابھة  ومن ثم اإلسقاط األمثل
 :الكلمات المفتاحیة

  .العلوم االجتماعیة،التنزیل، الحاجة، تحقیق المناط، الواقع االجتماعي، المناھج
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Abstract:  
Islamic law as a final law of the messages came to guide the 

human kinds to their interests in the urgent and the future, which 
makes them able to absorb all the current issues and events emerging, 
and based on the jurisprudence methodically intended basis to guide 
the reality where is a suitable place to embrace the legitimate rule and 
achieve compatibility between the purposes of adults And the 
purposes of the islamic teachings in legislation. 

The legal treatment of the one issue needs to be used for the 
knowledge of the age and its sciences, especially those related to the 
behavior of the adults in their social environment, in order to 
accurately characterize the places to download the Shari'ah rulings and 
then to optimize them for Similar incidents. 
key words: 

Social sciences, download, need, socialization, social reality, 
curriculum. 

  
  :مقدمة

والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، الحمد * رب العالمین والصالة 
  :سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وبعد

حظي االجتھاد في النص بأھمیة بالغة عند األصولیین؛ وذلك من خالل 
تفسیره واستنباط الحكم الشرعي منھ بشكل منھجي انطالقا من منطوقھ أو مفھومھ 

بفقھ النص الذي یعد مرحلة أولیة تلیھا مرحلة أخرى ال تقل أھمیة وھو ما یعرف 
عنھا وھي تنزیل ھذه األحكام على تصرفات الناس في واقعھم االجتماعي، وھو ما 

  .الذي یقوم أساسا على فقھ المحل" باالجتھاد التنزیلي"یسمى 
ولما كانت غایة االجتھاد في النص ھي تحدید مراد هللا عز وجل في  

ایا التي تنزل بالمكلفین، فإن غایة التنزیل ھي ضمان حسن تطبیق ذلك المراد القض
  . اإللھي على واقعھم وااللتفات إلى مآالتھ

وكي یتحقق االنتقال من فقھ النص إلى فقھ المحل ال بد من إدراك الواقع 
إدراكا عمیقا وذلك ال یتأتى إال باالنفتاح على مختلف المعارف والعلوم االجتماعیة 



  توظیف العلوم االجتماعیة في االجتھاد التنزیلي            
  

  

 223                                                                                  مجلة اإلحیاء

إضافة إلى المعارف الفقھیة واألصولیة؛ وذلك بغیة الوصول إلى ... وغیرھا
یتوافق ومقصود الشارع  تصور صحیح للواقعة المطروحة وتنزیل الحكم بما

  .الحكیم
إلى أي مدى : ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة لتثیر إشكالیة مفادھا

یمكن توظیف العلوم االجتماعیة المعاصرة واالستفادة منھا الواقع ألجل تنزیل 
األحكام الشرعیة المناسبة لتلك المحال والمحققة لمقاصد الشارع في التشریع؟ 

  :شكالیة، یمكن طرح التساؤالت الفرعیة التالیةوبناء على ھذه اإل
ما مدى اعتبار الشرع لمعارف العصر في التنزیل خاصة ما تعلق منھا  - 

  بالواقع االجتماعي للمكلف؟
ھل یمكن لالجتھاد التنزیلي أن یستغني في مرحلة من مراحلھ عن   -

  العلوم االجتماعیة؟ 
دة من العلوم االجتماعیة في ما الضوابط المنھجیة والموضوعیة لالستفا - 

  التنزیل؟
  :ولإلجابة عن ھذه التساؤالت اعتمدت الدراسة الخطة اآلتیة  

  مقاربات مفاھیمیة تأصیلیة: المطلب األول
  حاجة التنزیل إلى العلوم االجتماعیة في مراحلھ المختلفة: المطلب الثاني
  االجتھاد التنزیليطبیعة االستفادة من العلوم االجتماعیة في : المطلب الثالث
  مقاربات مفاھیمیة تأصیلیة: المطلب األول
  المقاربة المفاھیمیة: أوال

فیھا سیتم  التطرق إلى المفاھیم الواردة في عنوان البحث وضبطھا و
  .إلزالة الغموض واللبس عنھا وتحدید المراد منھا

  مفھوم العلوم االجتماعیة /1
المتعلقة بدراسة الفرد  المعارف: "من الباحثین من عرفھا بأنھا - 

والمجتمع، وعالقة الفرد بالمجتمع ومؤسساتھ، وعالقات األفراد بعضھم مع 
بعض، ومن أھم ھذه العلوم علم االجتماع، وعلم النفس، والعلوم السیاسیة 

  .1"واالقتصاد والتاریخ
المعارف التي تعنى بدراسة  :"فالعلوم االجتماعیة لدى الباحثین ھي تلك - 

اإلنسان وواقعھ المعیش دراسة اجتماعیة ونفسیة وتربویة وسیاسیة، واقتصادیة 
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وقانونیة وتاریخیة، ھدفھا في ذلك تقدیم تفسیر معقول ومقبول لسائر الظواھر 

المؤثرة في توجھ اإلنسان وفي تطلعاتھ، ومعتمدھا كل الوسائل والسبل المعینة 

  .2"یم للواقععلى إدراك حسن وقو
إن العلوم االجتماعیة بالنسبة إلى : وبناء على ھذا المعنى یمكن القول  

جملة المبادئ والمناھج التي من شأنھا أن تعین المجتھد : االجتھاد التنزیلي، ھي
وتسدد فھمھ للواقع ؛ وذلك من أجل ضمان حسن تنزیل األحكام وااللتفات إلى 

  .أرض الواقعمآالت الوقوع للمراد اإللھي على 

  مفھوم االجتھاد التنزیلي/ 2
قبل تعریف االجتھاد التنزیلي ال بد أوال من الوقوف على معنى االجتھاد  

على حدى، ثم بیان معنى التنزیل لیصار بعد ذلك إلى توضیح ھذا المعنى المركب 
  -االجتھاد التنزیلي –

  تعریف االجتھاد -أ
والدال أصلھ المشقة، ثم یُحمل علیھ الجیم والھاء : " قال ابن فارس: لغة

ونفس المعنى ذھب إلیھ  3..."جھدت نفسي وأجھدت والجھد الطاقة: ما یقاربھ، یقال
  .4الفیروز آبادي

واالجتھاد والتجاھد بذل الوسع والمجھود وفي ... : "وقال ابن منظور 
  .5"اجتھد رأي االجتھاد بذل الوسع في طلب األمر: حدیث معاذ

استفراغ الوسع والجھد في األمر : معنى االجتھاد في اللغة فیكون: وعلیھ
  .الشاق

ذلك الجھد من قبل الفقیھ إلدراك حكم : " لھ عدة تعریفات منھا: اصطالحا
  .6"شرعي من أدلتھ المقررة شرعا

استفراغ الوسع وبذل المجھود في طلب الحكم الشرعي : "كما عرف بأنھ  
نیا على وجھ یحس من النفس العجز عن المزید عقلیا كان أو نقلیا قطعیا كان أو ظ

  .7"علیھ
یُستفاد من ھذین التعریفین أن االجتھاد بذل الوسع واستفراغھ في معرفة 

  .الحكم الشرعي، حتى یحس المجتھد من نفسھ العجز عن المزید
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  تعریف التنزیل - ب
ل: لغة : والنازلة، الحلول: النزول في مھلة، والنزول: معناه الترتیب، والتنزُّ

  .8الشدیدة من شدائد الدھر تنزل بالناس

أن اإلنزال یستعمل في الدفعة، والتنزیل " والفرق بین اإلنزال والتنزیل 
  . 9"یستعمل في التدریج

: وعلیھ فقد وردت مادة ن ز ل في اللغة لتدل على المعاني التالیة 
  ...الترتیب، التمھل والتدرج، الحلول

صطلح التنزیل عند كثیر من  المحدثین، ومن شاع استخدام م: اصطالحا
أبرز من اھتم بھذا الموضوع وضبط مفھومھ؛ عبد المجید النجار، حیث عبر عن 

ونعني بالتنزیل صیرورة الحقیقة الدینیة التي وقع تمثلھا في : "معناه الوظیفي بقولھ
  10".مرحلة الفھم إلى نمط عملي تجري علیھ حیاة اإلنسان في الواقع

النظر الشرعي الستخالص حكم شرعي یحكم : " كما عرفھ غیره بأنھ  
  .11"أفعاال أو تصرفات أو قضایا، مقترنا بحیثیات تلك الوقائع والنوازل

إخراج الحكم الشرعي من دائرة : لذا فالصورة العملیة للتنزیل ھي 
  .االتنظیر والتجرید إلى حیز العمل والمشاھدة بمعنى تنفیذ الحكم لیصبح واقع

بعد أن تم بیان معنى االجتھاد  :االجتھاد التنزیلي باعتباره لقبا -ج
والتنزیل لغة واصطالحا سیتم التطرق لمفھومھ باعتباره لقبا ومن أبرز العلماء 

  : المعاصرین الذین أبرزوا مفھومھ
بذل الجھد للتوصل إلى تنزیل : " حیث عرفھ بقولھ: عبد الرزاق وورقیة - 

  . 12"لى الوقائع الجزئیةاألحكام الشرعیة ع
إعمال العقل من ذي ملكة مترسخة في : " وعبر عنھ بشیر جحیش بقولھ - 

إجراء حكم الشرع، الثابت بمدركھ الشرعي على الوقائع الفردیة والجماعیة، 
  .13"تحقیقا لمقاصد الشارع، وتبصرة بمآالت التنزیل

النظر فیھ یُستخلص من ھذا التعریف أن ھذا النوع من االجتھاد ینصب  
على أفعال الناس والكشف عن طبیعة المعامالت والسلوكیات التي تربط بینھم 
قصد التعرف على وجھ المصلحة التي تكون مناطا للحكم الشرعي إذا تحقق 

  .الناظر وجود مصلحة معتبرة شرعا جعلھا مناطا للحكم الشرعي
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  عالقة االجتھاد التنزیلي بالعلوم االجتماعیة/ 3
عالقة بین العلوم االجتماعیة واالجتھاد التنزیلي من خالل ثالثیة تتحدد ال  

  :الموضوع والمنھج والھدف
یتجلى موضوع االجتھاد التنزیلي في فعل : فمن حیث الموضوع -أ

اإلنسان باعتباره محال لتنزیل األحكام، أما موضوع العلوم االجتماعیة فیتحدد 
األمور المتصلة باإلنسان نفسھ أساسا في السلوك االجتماعي لإلنسان؛ أي 

  .وعالقاتھ المختلفة مع ذاتھ ومجتمعھ
یشترك كل من االجتھاد التنزیلي والعلوم  :ومن حیث المنھج - ب

االجتماعیة في الخطوات اإلجرائیة لرصد الواقع ؛ ذلك وأن االجتھاد التنزیلي في 
ده المختلفة من مرحلتھ األولى یعنى بفھم الواقع االجتماعي محل التنزیل في أبعا

غیر أن یكون لھ أي توصیف شرعي أو قیمي فھذه المرحلة مرحلة تقریریة 
محضة الھدف منھا اكتشاف الواقع االجتماعي على ما ھو علیھ في الحقیقة وفي 

 .ھذه المرحلة یتفق كال من االجتھاد التنزیلي والعلوم االجتماعیة
ن العلوم االجتماعیة، فھو مفرق الطریق بینھ وبی :أما من حیث الھدف -ج

حیث تقف األخیرة عند حد الوصف؛ من خالل تحلیل الظواھر ومعرفتھا 
والوصول إلى أوصاف دقیقة لھا، ومن ثم یكتسب السلوك االجتماعي الشرعیة، 
بینما یتعدى ھدف االجتھاد التنزیلي الوصف إلى التقویم وطرح الحكم الشرعي 

  . في العملیة التنزیلیةالمحقق لمقصد الشارع، وھي ثاني مرحلة 

  المقاربة التأصیلیة: ثانیا
تضافرت النصوص الشرعیة التكلیفیة منھا خاصة على اعتبار أحوال  

المخاطب بھا وواقعھ وھو المعنى الذي فھمھ الصحابة رضوان هللا تعالى علیھم 
وتمثلوه في اجتھاداتھم بعد انقطاع الوحي، األمر الذي یتقرر منھ أن التشریع إذ 

ل للواقع وتحكمھ في ی راعي المحال المناسبة لتنزیل األحكام فإنھ یعتبر إدراك المنزِّ
آلیات رصد حركتھ أصال ال یصح إغفالھ في أي تنزیل، وفي ما یلي بعض 

  .الشواھد المقررة لھذا األصل نسوقھا ھنا على سبیل التمثیل ال الحصر
ى الشارع في لقد راع: اعتبار النص الشرعي لمحال تنزل األحكام/ 1

التكلیف أحوال المكلف البدنیة والنفسیة وأحوالھ الروحیة والتربویة كما راعى 
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عوائده وأعرافھ في أحوالھ االقتصادیة واالجتماعیة، ویشھد لھذا عدد من 
  .النصوص الشرعیة في الكتاب والسنة

 : من الكتاب -أ
فقد تدرج : اعتبار الواقع االجتماعي بأبعاده المختلفة في تحریم الخمر -

الشارع في تشریع الحكم في ھذه المسألة وذلك مراعاة للحالة النفسیة واالجتماعیة 
التي كان علیھا المخاطبین بالحكم من تغلغل حب الخمر في نفوسھم وعاداتھم، مع 

ا فمع ھذا الوضع وإرادة الشارع امتناع عقالئھم عنھا لما عرفوه من أضرارھ
أو من " فاجتنبوه: " حملھم على تركھا فلم یكن من الصواب أن یفجأھم بقولھ

شرب الخمر فاجلدوه، إذ حمل النفوس على ترك المألوف یقتضي تبصرا بأحوالھا 
  . في األفراد والمجتمعات

مما ھو معلوم في أول : إباحة القتال في األشھر الحرم بعد حظره -
یَْسأَلُونََك َعِن : سالم تحریم القتال في ھذه األشھر لقول المولى تبارك وتعالىاإل

ِ َوُكْفٌر بِِھ َواْلَمْسِجِد  ْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِیِھ قُْل قِتَاٌل فِیِھ َكبِیٌر َوَصدٌّ َعْن َسبِیِل هللاَّ الشَّ
 ِ    .)217: البقرة(  َواْلفِْتنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَْتلِ اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَھْلِِھ ِمْنھُ أَْكبَُر ِعْنَد هللاَّ

فقد راعى الشارع الواقع عند تقریر الحكم الشرعي؛ وذلك بااللتفات إلى   
أوضاع الزمن المتغیر كإخراجھم من دیارھم وما لحقھم من أذى في سبیل دعوتھم 

وھذا ما ینم عن مدى اعتبار الشارع لطارئ الوقائع، فتغیر الحكم من مقتضاه ... 
بما یحقق مقاصد الشارع في   األصلي النظري المجرد إلى مقتضاه التبعي للواقع

  . التشریع وفي التنزیل األمثل للحكم
  :من السنة - ب
فقد  :مراعاة االعتبارات الواقعیة في النھي عن قطع األیدي في الغزو  -
 »َال تُْقطَُع األَْیِدي فِي الَغْزو«: ورد عنھ 

فھذا حد من حدود هللا تعالى وقد  ،14
نھى عن إقامتھ في الغزو خشیة أن یترتب علیھ ما ھو أبغض إلى هللا من تعطیلھ أو 

 .15تأخیره من لحوق صاحبھ بالمشركین حمیة وغضبا
في ھذه المسألة ینبئ عن مدى إدراكھ الجید  النبي  اتخذهفاإلجراء الذي  

للزمان والمكان؛ ذلك أن األحكام قد تختلف تبعا لھذین المتغیرین، كما ھو الشأن 
في اختالف أحكام دار اإلسالم عن أحكام دار الحرب تبعا الختالف المكان 
ولوازمھ من األمن أو الخوف، لذا جاء النھي خاصا في ھذا الوضع؛ اعتبارا لتلك 
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الحال، وعالجا مناسبا لما تقتضیھ الظروف الطارئة، األمر الذي یشیر إلى أن 
  .مناط الواقعة قد تغیر، ولم یتحقق في ھذه الحال نظرا لظرف خاص وھو الغزو

حیث : اعتبار الحالة االجتماعیة في النھي عن ادخار لحوم األضاحي -
ا طرأت أحوال خاصة كان األصل في األحوال العادیة جواز األكل واالدخار فلم

على مجتمع المدینة من قدوم قوم مساكین علیھا أیام األضحى رصد علیھ الصالة 
والسالم ما یقتضیھ الوضع الجدید من تكافل وتضامن اجتماعي بین المسلمین، 
فنھى عن ادخار لحوم األضاحي فوق ثالث ولو كانت ھذه المصلحة متحققة بتركھا 

جماعیة على سبیل اإلحسان والتطوع لسكت عن النھي إلى المبادرات الفردیة أو ال
ولكنھ باستكشاف الواقع االجتماعي في بعده النفسي واالقتصادي والدیني، جاء 
النھي مراعیا ومناسبا تماما لذلك الوضع؛ فراعى البعد النفسي من حیث ما قد 

 وراعى في البعد االقتصادي، یعتري النفوس من أثرة وشح بما تشتھیھ نفوسھم
حاجة الناس إلى االنتفاع بما یدخر من األضاحي من الودك وجلود لألسقیة 
وغیرھا من المنافع كما الحظ آثار دینك البعدین على الحالة الدینیة من فوات 
األجر على المدخرین لو ترك األمر إلحسانھم وفوات المصلحة الخاصة بسد حاجة 

الواقع إلى الوضع العادي عاد  المساكین القادمین إلى المدینة ثم بعد رصد عودة
  .الحكم إلى ما كان علیھ في األصل من إباحة

للحكم على مناطھ المناسب إنما جاء نتیجة  فھذا التنزیل من النبي   
لرصد ظواھر الواقع االجتماعي وتفسیرھا بعد المالحظة والمعایشة لھا وھو ما 
یؤسس لضرورة اعتبار األدوات المعرفیة المعینة على القراءة الصحیحة للفعل 
اإلنساني الصادر عن اإلنسان بما ھو فعل اجتماعي یعبر عن سلوك اجتماعي ما 

  .إلى توجیھ وتقویم شرعي یحتاج

  اعتبار المعرفة بأحوال المحل في اجتھاد الصحابة/ 2
سار الصحابة رضوان هللا تعالى علیھم وفق المنھج النبوي في مراعاة   

الواقع في اجتھاداتھ؛ إذ أنھ ما من تنزیل لحكم شرعي في أي واقعة إنسانیة إال 
لف باعتباره محور العملیة التنزیلیة؛ ویستلزم المعرفة العمیقة والدقیقة بأحوال المك

عندھم ھو األساس في الفھم واالجتھاد، وفي ھذا السیاق  –الواقع  –وعلیھ فقد كان 
  :نجد أمثلة ال تعد وال تحصى منھا
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ومن ذلك ما وقع : مراعاة الوضع النفسي والحالة االجتماعیة للسائل -أ
عنھ َجاَء َرُجٌل إِلَى اْبِن  البن عباس رضي هللا عنھما فیما رواه سعد بن عبیدة

ا َذھَبَ «: لَِمْن قَتََل ُمْؤِمنًا تَْوبَةٌ؟، قَالَ : َعبَّاٍس فَقَالَ  : قَاَل لَھُ ُجلََساُؤهُ » َال إِالَّ النَّاُر، فَلَمَّ
: َما بَاُل الْیَْوِم؟ قَالَ َما ھََكَذا ُكْنَت تُْفتِینَا، ُكْنَت تُفْتِینَا أَنَّ لَِمْن قَتََل ُمْؤِمنًا تَْوبَةٌ َمْقبُولَةٌ، فَ 

فَبََعثُوا فِي أَثَِرِه فََوَجُدوهُ : قَالَ » إِنِّي أَْحِسبُھُ َرُجٌل ُمْغَضٌب یُِریُد أَْن یَْقتَُل ُمْؤِمنًا«
  .  16"َكَذلِكَ 

فابن عباس رضي هللا عنھ كان واعیا بمحال الواقع المنزل علیھ،   
فتواه خالف االقتضاء األصلي  بمختلف أبعاده النفسیة واالجتماعیة لذا جاءت

  .للحكم
من ذلك ما عملھ سیدنا عمر : مراعاة الخصوصیات الظرفیة للمجتمع - ب

رضي هللا في منعھ الزواج بالكتابیات، رغم ورود النص في إباحتھ ویظھر ذلك 
تَْیتُُموھُنَّ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكْم إَِذا آ: في قولھ تعالى

، إال أنھ رأى )05 :المائدة( أُُجوَرھُنَّ ُمْحِصنِیَن َغْیَر ُمَسافِِحیَن َوَال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ 
إنما كان  خوفا  في زمانھ أن الزواج بھن یفتح بابا من الفتنة على المسلمین؛ فمنعھ

كفر أو لعلھ على المسلمین من أن یفتنوا بالكتابیات فیتأثروا ببعض ما عندھن من 
خاف أن یفتنوا بجمالھن فیندفعوا بالزواج بالكتابیات ویتركوا بنات المسلمین 

، وھذا لدلیل واضح على دقتھ في فھم النص، متفھما لظروف الواقع، 17للعنوسة
ومن ثم تطبیق الحكم على ضوء من المالئمة بین ظروف الواقعة المعروضة 

 .18تشرفھ النص نفسھ من تطبیقھوالتي لم یتناولھا النص والمقصد الذي یس
فالقول بالمنع إنما جاء بعد نظرتھ الحصیفة والدقیقة لواقع المجتمع   

آنذاك، فتبدل الحكم األصلي المباح للحالة العادیة، إلى الحكم االستثنائي المرصود 
  .لتلك األوضاع الطارئة

  مختلفةحاجة التنزیل إلى العلوم االجتماعیة في مراحلھ ال: المطلب الثاني
  الحاجة إلى العلوم االجتماعیة في تحقیق الوقائع : أوال

اتفقت كلمة العلماء على ضرورة معرفة الواقع والفقھ فیھ لمن أراد  
التطبیق، ولما كانت الواقعة ھي المحل الذي سینزل علیھ الحكم فتصورھا تصورا 

الشرعي صحیحا أضحى واجبا على من رام تنزیال لألحكام، وقبل تنزیل الحكم 
على الواقعة ال بد من التعرف علیھا وفھمھا؛ ألن الحكم على الشيء فرع عن 
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تصوره وھذا التصور في ذھن الفقیھ یقوم على مدى خبرتھ بالواقعة في أبعادھا 
النفسیة التي قد تعبر عنھا األلفاظ واللغة واألقوال وفي أبعادھا االجتماعیة من 

  .حیث ما یحتف بھا من مالبسات
وذلك بغیة إدراك الخصوصیات : قیق الواقعة في بعدھا النفسيتح/ 1

اإلدراكیة والنفسیة والتربویة لإلنسان المكلف؛ ومن أھم فروع  العلوم االجتماعیة 
المسھمة في ذلك علم النفس، الذي یقوم في دراساتھ على مناھج علمیة طورت من 

ستقراءات المیدانیة مردودیتھ في فقھ النفس البشریة كالتجریبیة النفسیة واال
 .19واالستطالعات االجتماعیة، ویمكن للفقیھ االستعانة بھا في فقھ حال اإلنسان

فالحاجة ماسة إلى مثل ھذا النوع من التحقیق وذلك لما یعتري النفس  
اإلنسانیة من أحوال طبعیة تختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى زمان ومن 

وغیرھا من ... ظرف إلى ظرف كالھلع والجوع والوسواس والخوف واالطمئنان
ن حاالت الظواھر النفسیة التي أضحت في ھذا الزمان محل دراسة وتصنیف م

ل امتالك  طبیعیة بشكلھا األولي البسیط إلى حاالت مرضیة مركبة تحتاج من المنزِّ
المعارف الالزمة بھاتھ األحوال ال لیقوم بدور المحلل النفسي أو الطبیب وإنما 

  .لیضبط الحكم الشرعي المناسب لتصرفات المكلف المحكومة بتلك الظروف
من المرضى النفسیین ممن ابتلوا  ما یعانیھ كثیر: وأحسن مثال على ذلك 
في الطھارة من إطالة زمن الوضوء، فبعضھم یبقى ساعات طویلة  ،20بالوسواس

وھو یكرر ویعید غسل العضو مرات عدیدة؛ ففي ھذه الحالة أجمع الفقھاء على أن 
  .اإلطالة بسبب الوسواس في أثناء الوضوء ال تقطع المواالة

ممكنا للمجتھد دون معرفة مسبقة بوجود فالحكم على حالة مماثلة ال یكون 
مرض الوسواس القھري وما یترتب عنھ من سلوكیات ال إرادیة ودون االستعانة 
بتقریر مختص یفید إصابة المستفتي بھذا المرض، وإال فإن الحكم ھو كون المواالة 

  .21فرض من فروض الوضوء ال یصح بدونھا
قق ھذا البعد بمراعاة قیمة ویتح: تحقیق الواقعة في بعدھا االجتماعي /2

األشیاء وأھمیتھا والحاجة إلیھا في المجتمع عند تنزیل األحكام المتعلقة بھا؛ وھو 
ما یستلزم على المجتھد معرفة العادات واألعراف التي یسیر علیھا أفراد المجتمع 
حتى یتسنى لھ معرفة سلوكاتھم الفردیة واالجتماعیة ونمط عیشھم وطبائعھم ألن 
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لمعرفة بإمكانھا أن تعین المجتھد على توجیھ الواقعة في محیطھا الحقیقي ھذه ا
 .وفي ظروفھا سواء الثابتة أو المتقلبة

ومن ھنا كانت الضرورة تلزم على المجتھد االطالع على العلوم التي لھا  
وغیرھا أو ... صلة بالمجتمع خاصة علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي

والمشتغلین بھذه العلوم، فال أحد یشك في أھمیة ھذه العلوم  االستعانة بالباحثین
للمجتھد المعاصر حتى یكون تنزیلھ لألحكام محققا لمقاصد الشارع من تشریع 

  .الحكم
الحكم بوجوب نفقة الزوجة على الزوج؛ فقد دلت النصوص : ومثال ذلك 

خالف بین  الشرعیة داللة واضحة على وجوبھا، فھذا الحكم مستنبط من النص وال
العلماء فیھ، لكن یبقى النظر عند التنزیل في تعیین األزواج الذین تجب النفقة في 
حقھم، وفي تعیین مقدارھا، وھو ما ال یمكن ضبطھ دون فقھ للواقع، ، فھل مقدار 
النفقة على أسرة تعیش في الصومال أو موریتانیا ھو نفسھ ألسرة تعیش في 

ھ فعلى الفقیھ وقبل أن یصدر الحكم الشرعي في وعلی... السعودیة أو اإلمارات؟
مثل ھذه المسألة أن یستعین بمختلف المناھج لرصد الواقع االجتماعي وتحدید 
مضمون العرف وھذا من صمیم عملیات البحث االجتماعي التي یتم التوصل إلیھا 

  .بمناھج علم االجتماع

  الحاجة إلى العلوم االجتماعیة في تحقیق المناط :ثانیا
تحقیق المناط آخر المراحل التي یقطعھا الناظر في اتجاه الربط بین یعد 

النص والواقع؛ لتعیین صالحیة المحل لتنزیل المقدمة النقلیة علیھ، ویختلف 
مستوى اإلدراك لمحال تنزیل األحكام من فقیھ آلخر تبعا لمعرفتھ بقضایا المجتمع 

اقع ثم تبعا لذلك یأتي االختالف في وتبعا لما یمتلكھ من أدوات الرصد والتحلیل للو
  .ضبط األحكام المناسبة لتلك المحال

لذا كان من الضروري لصاحب ھذا التحقیق أن یضم إلى معرفتھ الفقھیة  
والمقاصدیة واللغویة معرفة بخبایا النفوس، وتفاوت المدارك، وتأثیرات الواقع، 

الخاص ھو الذي  فصاحب ھذا التحقیق: "ومقتضیات المجتمع، یقول الشاطبي
رزق نورا یعرف بھ النفوس ومرامیھا، وتفاوت إدراكھا، وقوة تحملھا للتكالیف، 
وصبرھا على حمل أعبائھا أو ضعفھا، ویعرف التفاتھا إلى الحظوظ العاجلة أو 

، وھنا ال 22"عدم التفاتھا، فھو یحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما یلیق بھا
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النفس لمعرفة األحوال النفسیة وتوصیفھا حتى یسھل  بد من االستعانة بمناھج علم
  .على المجتھد إعطاء الحكم المناسب لھا

  طبیعة االستفادة من العلوم االجتماعیة في االجتھاد التنزیلي: المطلب الثالث
نظـراً لتقـدم البحث العلمـي في أدواتـھ المنھجیـة في دراســة الواقـع 

ت تلك األدوات تمیـزھـا وتطـورھـا ضمن مـا وفھمــھ في كـل مجـاالتـــھ عرف
وھـذا األمـر دعــا , یعـرف بالعلـوم اإلنســانیـة وعلى رأســھـا العلـوم االجتمـاعیـة

كثیرا من المجتھـدیـن الیــوم إلى النظــر في كیفیـــة االســتفادة واالســتعانة بتلك 
من حیث المســاعـدة على  األدوات وغیـرھــا مما یسـاعـد في إنجـاح االجتھـاد

فھــم مــا یحـدث من مســتجدات وتبیّــن مــا یرتبط بھــا من أســباب وعـوامـل 
الح فتجلب وشــروط ومــا یــترتب علیھــا من نتــائج قـد تكــون في صـورة مصــ

 یقول الدكتــور عبـد الوھــاب أبـو ســلیمـان من المعــاصرین ،أو مفـاســـد فتـدفــع
تقـدمـت الدراســات االجتمــاعیــة في الوقت الحـاضـر تقـدمـاً : "في ھـذا الشـأن

ھـائالً في أسـالیب الدراســـة كاإلحصــاءات واالســتبیانات وقـدمــت أنمـاطًــا في 
... التحلیــل الكمــي والنوعـي یســـاعد على تفھــم الواقــع وقضـایاه تفھًمـا سلیًمـا 

حیث ... ك تعرف األسـباب وتقـدم النتــائج والحلول وتبنى األحكــام وفي ضـوء ذل
فیسھــل علیــھ تحـدیـد ، 23"یحصـل للبـاحث الفقیـھ تصـور تام وسـلیـم عن الواقعـة

  .التـأصیل المنـاسب لھـا وبالتـالي تحـدیـد الحكــم الخـاص بھــا
لكن نجد ھذا الطرح یصطدم بطرح آخر یقوم على عدد من المحاذیر  

التي یجب التنبھ إلیھا عند التوجھ إلى توظیف العلوم االجتماعیة في االجتھاد 
التنزیلي؛ وھو ما یعني أن االستفادة من ھذه العلوم لیست على إطالقھا بل ال بد من 

  .ضوابط تحكمھا

  االجتماعیة في االجتھاد التنزیلي محاذیر االستفادة من العلوم: أوال
ثمة عدد من المحاذیر التي تقف عائقا أمام االستفادة من مبادئ ھذه العلوم  

  :في العملیة التنزیلیة، یمكن أن نلخصھا في النقاط التالیة
شأنھ شأن مفردات  –ذلك أن العالم االجتماعي : القیم والتحیز/ 1

یتوصل إلیھا، وھو قد یفعل ذلك عامدا  یتدخل باستمرار في النتائج التي - بحثھ
متعمدا في بعض األحیان ربما من أجل قضیة كبرى یؤمن بھا، ولكن األغلب 
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أن یحدث ذلك منھ عن غیر عمد وذلك عندما تقوده بعض میوالتھ الالشعوریة 
 .إلى البعد بھ عن جادة الصواب وعن عین الحقیقة التي یسعى إلیھا

الم االجتماعي إنما ھو إنسان وعضو في وتنشأ ھذه المشكلة ألن الع 
جماعیة معینة داخل المجتمع الذي یدرسھ مما یكون لدیھ بعض الدوافع التي 

  .24تتداخل في عملھ العلمي وتقلل من درجة موضوعیتھ في البحث
بمعنى أن النتائج التي تقدمھا العلوم االجتماعیة ال تقتضي : النسبیة/2

مجال علم االجتماع تحدیدا، كونھا علوم خاضعة  التعمیم فالكثیر منھا نسبي وفي
 .لھیمنة المؤثرات الغربیة وفیھا قدر من التحیز فكرا وواقعا

حیث أن المناھج التي جمعھا الفكر : اإلیدیولوجیة في المناھج/ 3
العربي الحدیث بامتدادھا الفلسفي لیست محل اتفاق في منشئھا ولم یقل أحد بأنھا 

ر والترتیب وال یستطیع عاقل أن یشھد بتجردھا عن استغنت عن إعادة النظ
 .اإلیدیولوجیات الغربیة متعددة المنازع

وعلیھ فقد تجلت مواطن الخالف في مناھج العلوم االجتماعیة ففي شقھا   
العملي وذلك بتداخلھا في مواقع التطبیق ففي علم النفس مثال؛ تستعمل مناھج 

المنھج التجریبي والقیاس، وفي التاریخ متنافرة فیعمل منھج التحلیل النفسي و
یستخدم المنھج التاریخي والمنھج اإلحصائي النفسي والمنھج التجریبي، ویعد ھذا 
التجمیع إقحاما قسریا للمناھج في غیر محلھا في الغالب، وفیھ تنبیھ على أن مناھج 

  .25العلوم االجتماعیة تجري علیھا تجارب تدل على عدم استقرارھا

  ابط االستفادة من العلوم االجتماعیة في االجتھاد التنزیليضو: ثانیا
  :لتفادي المحاذیر التي سیقت آنفا، ینبغي مراعاة جملة من الضوابط أھمھا 
أن یأخذ االجتھاد التنزیلي من مناھج العلوم االجتماعیة بقدر الحاجة / 1

ود؛ إذ إلیھا فیما یتصل بفقھ الواقع االجتماعي واإلنساني دون تجاوز أو صد
یُقتصر على توظیف المناھج التي تخدم المجتھد كالمنھج الوصفي؛ الذي یعد من 
أكثر مناھج البحث االجتماعي مالءمة لتوصیف الواقع االجتماعي وبیان 

في دراسة الجانب السلوكي وھو ما یعبر عنھ بالفعل حیث یستفاد منھ خصائصھ، 
تنزیل من حیث توجیھ ھذه اإلنساني من خالل تفاعالتھ وعالقاتھ، فیفید ال

 .السلوكیات وفق قیم الحق والعدل
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تالفي االجتھاد التنزیلي لجوانب الضعف في العلوم االجتماعیة / 2
فعلى المجتھد التنزیلي عند االستفادة من مناھج : واستكمال جوانب القصور فیھا

جھ العلوم االجتماعیة؛ النظر فیما ھو صالح وما یمكن  توظیفھ منھا وما تحتا
لیضاف إلى تلك المناھج لكي  ،)المعیاریة، استبعاد القیم( 26المساحات الخالیة

یتكامل عنده المنھج العلمي مع المنھج األصولي في االجتھاد فیسد بذلك الفراغ 
 . الذي لم یسد في الظاھرة االجتماعیة واإلنسانیة

التحلیل أن تخضع النتائج التي یتوصل إلیھا العلماء االجتماعیون إلى / 3
والتمحیص والنقد، وذلك قبل اعتمادھا في العملیة التنزیلیة للتحقق من صدقھا 
والتمییز بین ما ھو حقیقي یقیني أو ظني راجح وكذلك تحریرھا مما ھو ناشئ من 

  .دافع إیدیولوجي یحید بھا عن الموضوعیة العلمیة
  :وقد خلصت ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج أھمھا: خاتمة

أن على المجتھد أن یكون بصیرا بالواقع الذي یكتنف الواقعة محل / 1
الحكم الشرعي؛ فیطلع على تركیباتھا وتفصیالتھا والمالبسات التي تحیط بھا وذلك 
من أجل تصور صحیح وكامل حول الواقعة المعروضة، لكي یتم بعدھا تنزیل 

تصورھا في الذھن  كلیات الشریعة وقواعدھا العامة على تلك الواقعة بعد اكتمال
  .أوال

ما تواجھھ الحیاة المعاصرة من تحدیات فكریة على مختلف المستویات / 2
االقتصادیة منھا واالجتماعیة والسیاسیة في حقیقتھا ظواھر معقدة وألجل فھمھا 
یقتضي األمر االستعانة بمناھج العلوم االجتماعیة التي تساعد على فھم الواقعة 

  .محل االجتھاد
الستفادة من ھذه الوسائل العلمیة كان مقررا ومؤسسا منذ عھد أن ا/ 3

والصحابة من بعده، وذلك من خالل تبصرھم الواعي لواقع الناس  النبي 
ومعطیاتھ والرصد المستمر لمختلف الظواھر، ھذا ما یشیر إلى أن االستعانة بمثل 

  .تنزیلیةھذه األدوات واآلالت ضرورة حتمیة ال یصح إغفالھا في العملیة ال
تنزیلیة یحتاج إلى ضبط أن توظیف مثل ھذه المعارف في العملیة ال/ 4
سیما وأنھا علوم نشأت في بیئة غربیة، وھذا ما یدعو إلى قراءة فاحصة وتدقیق ال

  .دقیقة وناقدة، ودراسة ھادفة تضبط للمجتھد التنزیلي طرق االستفادة ضبطا علمیا
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  :الملخص

تسعى ھذه الورقة إلى بیان العالقة بین قاعدة االستحسان األصولیة والبدیل الفقھي 
ومشروعیة ھذا البدیل المعاصر، وذلك من خالل الكشف عن مدى أثر االستحسان في إیجاد 

 والمبادئ التي تقوم الفقھي المعاصر، ویكون ذلك من خالل بیان صلة اإلستحسان باألصول
علیھا مختلف البدائل الفقھیة وخاصة المعاصرة منھا، ولقد تم التوصل من خالل ھذا البحث 

المعاصرة، وھذا إلى أن لالستحسان دور فعاّل وأثر قوي على مشروعیة  الكثیر من البدائل 
إظھار جانب مھم من جوانب یسر الشریعة وسعتھا ومرونتھا والتي ما رأت  من شأنھ

البشریة وال سمعت وال علمت، بمنھج أیسر وال أرحم وال أرفق بإتباعھ من ھذه الشریعة 
  .السمحاء ومن ھذا المنھج

   القضایا المعاصرة ؛البدیل الفقھي ؛االستحسان: الكلمات المفتاحیة 
Abstract:  

the fundamental principle of juristic preference equity and the 
juristic contemporary substitute , so we have showed the role of equity 
in finding and légalising this juristic contemporary substitute ,and 
explained the link between equity and the  principles of different  
juristic substitutes especially contemporary ones. 

In the end of our study we found that equity plays an important 
role and a deep effect in legalising of many contemporary substitutes 
which improve softness and flexibility of Islamic law that’s one of the 
most tolerant and merciful laws ever.  
key words: equity ; substitute; The contemporary issue  
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  :المقدمة
الحمد 5 رب العالمین والصالة والسالم على نبیّھ األمین سیدنا محمد وعلى 

   :آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد
أن  ونبیَّھ بصفة الرحمة، أراد أن یُبین لعبادهدینھ  إن هللا تعالى حین وَصف

التخفیف والتیسیر  ورْفع : اإلسالم دین الیسر والتخفیف  ومن تجلیات ھذه الرحمة
وقد قرر العلماء من خالل استقراء   ةالحَرج في جمیع أحكام الشریعة اإلسالمی

نوٍع : نالنصوص الشرعیة أن التخفیفات في الشریعة اإلسالمیة ال تخرج عن نوعی
ُشِرع من أصلھ للتخفیف والتیسیر، ورْفع الحَرج، والتوسعة والرحمة، وھي عموم 
التكالیف الشرعیة في األحوال العادیة، تماشیًا مع فطرة اإلنسان الُمِحبة للسھولة 
والرفق واللین، ونوع شرع لما یجد من العوارض واألعذار، مراعیا حاالت العجز 

قواعد  كا ما یتعلق بالبدل أو البدیل الفقھي،  كما أّن ھناواختالف األحوال والذي منھ
االستحسان،  قاعدة: أصولیة شرعیة بنیت على نظریة  التخفیف ومن بین ھذه القواعد

ومن ھنا جاءت فكرة ھذا البحث الذي تحاول اإلجابة عن إشكالیة البحث األساسیة 
ي المعاصر من حیث ما أثر قاعدة االستحسان على البدیل الفقھ: المتمثلة في

حول  :المشروعیة واإلیجاد؟ و سیكون بیان ذلك من خالل ثالث مطالب أساسیة األول
مفھوم االستحسان والبدیل الفقھي، والثاني حول األصول التي یقوم علیھا البدیل 
 الفقھي المعاصر، أما الثالث فسیتناول أثر االستحسان في البدیل الفقھي المعاصر،

  .ا أھم ما توصل إلیھ البحثوخاتمة تجمل فیھ
مفھوم اإلستحسان والبدیل الفقھي:المطلب األول   

  :مفھوم االستحسان وأنواعھ: الفرع األول
  :مفھوم االستحسان: أوال 
عّده  : الشيء حسنو على وزن استفعال من حسن،:االستحسان  :لغة -1

واستحسنھ  تجمل وتزین،: وتحسن ، 2والحسن ضد القبح، والجمع محاسن .1حسنا
في اللغة  االستحسانومعنى ھذا أن  .3والحسنة ضد السیئة أي یعده حسنا: ویستحسنھ 

  .یدور حول معنى التجمیل والتزیین 
لقد عرف العلماء االستحسان تعریفات متعددة كل على حسب  :اصطالحا -2

ما جاء وألن المقام ال  یكفي لعرضھا جمیعا، سنورد أھم  ،4الزاویة التي نظر بھا إلیھ
  :في معنى االستحسان
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ھو أن یعدل المجتھد عن أن یحكم في :"عرف الكرخي االستحسان بقولھ 
، 5"المسألة بمثل ما حكم بھ في نظائرھا إلى خالفھ لوجھ أقوى یقتضي ھذا العدول

أجمع التعاریف ألنھ یشمل كل " :حیث قال أبو زھرة بعد عرضھ لھذا التعریف أنھ
فیكون .... ولبّھ، إذ أساسھ أن یجيء الحكم مخالفاً لقاعدة أنواعھ ویشیر إلى أساسھ

  .6"االعتماد علیھ أقوى استدالالً في المسألة من القیاس
االستحسان ھو ترك مقتضى الدلیل " :وقال ابن العربي في معنى االستحسان

  . 7"عن طریق االستثناء والترخص لمعارضة ما یعارض بھ في بعض مقتضیاتھ
ھو طرح لقیاس یؤدي إلى غلو في " :ي معنى االستحسانوقال ابن رشد ف 

، ویقول الباحسین في تعلیقھ على 8"الحكم ومبالغة فیھ، فیعدل عنھ في بعض المواضع
تقریر لحقیقة االستحسان وتبیان -ویقصد التعریفین السابقین–فیھما :"ھذین التعریفین

  .  9"لبواعثھ، التي ھي التخفیف ورفع الحرج
العدول : ومما سبق یتبین أن معنى االستحسان عند العلماء یتمحور حول

بالمسألة عن الحكم الشرعي األول للدلیل األول إلى حكم شرعي ثاني لدلیل أخر، 
  . واألساس الباعث على ھذا العدول ھو التخفیف ورفع الحرج عن العباد

تقل إلى بیان وبعد التوضیح لمعنى االستحسان الذي نقصده في بحثنا ھذا نن
  . أنواع االستحسان في الفرع الموالي لما لھا من صلة بموضوع الحث

  :أنواع اإلستحسان :ثانیا
لالستحسان أنواعا وضعھا العلماء استنباطا من تطبیقات العلماء األولین، 
وصنفوھا على حسب  الدلیل الذي اقتضى ذلك العدول الموجب لھذا العدول، وبناء 

   :  10ألصولیون إلى تقسیم اإلستحسان إلى عدة أنواع ھيعلى ھذا فقد وصل ا
أن یرد نص معین یتضمن حكما لمسألة : ویقصد بھ االستحسان بالنص -1

والنص إما یكون قرءانا أو  .خالفا للحكم األول الثابت بالدلیل العام أو القاعدة العامة
  .11سنة

م وصحتھ إذا كان الحكم  ببقاء الصو: واألمثلة على ھذا النوع كثیرة منھا  
  .12األكل والشرب على وجھ النسیان، وجواز السلم واإلجارة، وغیرھا من األمثلة

 ومن اإلجماع، ھو العدول دلیل أن: ھذا ومعنى :باإلجماع االستحسان -2 
 جوازه، وعدم بطالنھ القیاس مقتضى فإن :االستصناع عقد المسألة لھذه یمثل ما أشھر

 أُجیز لكن شرعاً؛ عنھ النھي ثبت مما وذلك التعاقد، وقت معدوم علیھ المعقود ألن
  .13زمن كل في بھ الناس لتعامل نظراً  إجماعا بھ العمل
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أن دلیل العدول عن الحكم األول ھو  ومعنى ھذا :الضرورة استحسان -3
  .14الضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة عادة

الحكم : "ولقد مثل العلماء لھذه الحالة كذلك بمجموعة من األمثلة منھا 
ألن ما یرد ،فإن القیاس یأبى جوازه،بطھارة الثوب النجس، إذا غسل في اإلّجانات

  .15"علیھ النجاسة یتنجس بمالقاتھ تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك

بالمسألة إلى حكم وھو أن یكون العدول  :والعادة بالعرف االستحسان -4
بیع المعاطاة الذي جاء على خالف :، ومثال ذلك16آخر یخالفھ، لجریان العرف بذلك

  . 17القیاس

أن یوجد في المسألة قیاسان، : ومعنى ذلك  :االستحسان بالقیاس الخفي -5
علتھ جلیة، فیقدم القیاس الخفي إذا كان قوّي األثر على : خفي العلة، والثاني: األول

سباع الطیر، فالقیاس فیھ النجاسة  سؤر :، ومثالھ18الجلي إذا كان ضعیف األثرالقیاس 
اعتبارا بسؤر سباع الوحش بعلة حرمة التناول، وفي االستحسان ال یكون نجسا الن 

  .19السباع غیر محرم االنتفاع بھا
ومعنى ھذا النوع ھو أن یعدل بالمسألة عن  :االستحسان بالمصلحة -6

  . 20استثناءا إلى حكم أخر لوجود مصلحة راجحة  تقتضي ھذا االستثناءالحكم األول 
تضمین الّصناع؛ والدلیل یقتضي أنھ مؤتمن، والقیاس عدم التضمین، : ومثالھ

  .  21غیر أنَّ االستحسان یقضي بتضمینھم حفاظاً على مصالح الناس وأمالكھم
  :   مفھوم البدیل الفقھي :الثاني الفرع

البَدل، وبْدٌل بالكسر، كلھا بمعنى واحد،  :والبدیل :البدیل لغةتعریف / أوال  
قال سیبوبھ ِإنَّ بََدلك  غیره والخلف منھ والعوض عنھ، :وبدل الشيء، وبدلھ  وبدیلھ

ُك  ،َزید أَي ِإنَّ بَدیلك َزْید   الشيء  .  22أْبدالٌ : َشریٌف َكریٌم ج: ورُجٌل بِْدٌل بالكسر ویَُحرَّ
لھ بھ إذا أخذه مكانھ أي،واستبدل الشيء بغیره  نحیت أحدھما  وجعلت :وتبدَّ

     .23وإن لم یأت ببدلھ،بمعنى غیرت صورتھ تغییرا،األخر مكانھ، وتبدیل الشيء تغییره
واألصل في اإلبدال جعل شيء ،واألصل في التبدیل تغییر الشيء عن حالھ

  . 24مكان شيء أخر
لم یضع الفقھاء السابقین تعریفا جامعا : تعریف البدیل في االصطالح :ثانیا

مانعا لمصطلح البدل ولكن كان ذكرھم لھ في مختلف الفروع  الفقھیة حیث كان 
استعمالھ عندھم غالبا ال یخرج عن المعنى اللغوي، وھو العوض والخلف وما یقوم 
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یقوم مقام األصل وحكمھ حكم البدل ما : "مقام األصل، وذلك مثل ما جاء في المبسوط
  .25"األصل

وقال في موضع  ،26"ھو المشروع سادا مسد المبدل البدل" :وقال القرافي   
  .27"ال یفعل إال عند تعذر المبدل البدل" :أخر

 }األصل{البدل ھو الذي یقوم مقام المبدل منھ " :وكذلك جاء في المحصول 
   .28"من كل الوجوه

ألن البدل إنما یصار إلیھ عند تعذر المبدل " :البدلقال ابن قدامھ في معنى و
   .29"بدلیل سائر األبدال

فالسابقون إذا لم یعیروا لھذا المصطلح اھتماما بضبطھ من خالل تعریفھ  أو 
أسبابھ، أو ضوابطھ، أو أنواعھ، وإنما اكتفوا بإطالقھ على بعض الفروع التي تعطیھ 

األصل، أو المبدل منھ، وھذا ما یتفق مع أحد الناحیة الشكلیة وھي أنھ ما یقوم مقام 
معانیھ اللغویة التي ذكرناھا سابقا، ویبدو أن سبب ھذا الحصر إنما كان یعود، إلى 
أنھم نظروا إلى البدل من زوایا بعض الفروع التي تأملوھا  فجاءت أطالقاتھم متالئمة 

ذاتھ، وكمفھوم كلي مع نظراتھم الجزئیة، ولو أنھم نظروا إلى البدل أو البدیل في 
یتحقق في أفراده عند تحقق معنى من المعاني یثبت باألدلة لكانت اطالقاتھم أكثر 
استیعاب، ومما یؤكد ھذا أنھ صدر منھم العدید من تطبیقات البدیل التي یكون التخییر 

ْیدِ  ،فیھا بین األصل والبدل العدید من وھناك   ،30َكاْلَمْسِح َعلَى اْلُخفَّْیِن َوَجَزاِء الصَّ
ھذا من جھة  األمثلة من ھذا القبیل مبثوثة في كتب الفقھ في مختلف المذاھب الفقھیة،

ومنھا قول  ومن جھة أخرى نجد تصریح بعض العلماء على خطأ ھذا الحصر،
تظھر بطالن قول القائل البدل یقوم مقام المبدل مطلقا وإن یفعل إال عند  و:"القرافي

 . 31"في الشرع  تعذر المبدل بل ذلك یختلف
ورغم ھذا فإننا ال ننكر وجود بعض العلماء كانت لھم إشارات لمفھوم البدل 
الذي نقصده بدراستنا ھذه من الناحیة الجوھریة، وھذا عند متأخري المذھب الحنبلي، 
مثل إشارة ابن القیم، في أن األبدال جاءت للتخفیف، ودفع المشقة عن المكلف، وھذا 

نكر في واجبات الشریعة أن یخفف هللا تعالى الشيء منھا عند وغیر مست" :في قولھ
  .32"المشقة بفعل ما یشبھھ من بعض الوجوه كما في األبدال وغیرھا

أما عند الباحثین المعاصرین فقد كانت لھم تعریفات مختلفة وعدیدة للبدل 
  .  33أكثر ضبطا، حیث صار المصطلح متمیزا عن غیره من المصطلحات
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خالل مالحظتنا ألمثلة البدیل خالل البحث، ومن خالل كالم وعلیھ ومن 
ما ثبت شرعا، ویقوم مقام  :الفقھاء نجد أن البدل، أو البدیل ھما بمعنى واحد وھو

  .األصل، وھذا تخفیفا على المكلف أو عجز عنھ ابتداء
  

  العالقة بین االستحسان والبدیل الفقھي: الفرع الثالث
الستحسان والبدیل الفقھي تتجلى العالقة ومن خالل عرض معنى كل من ا

كون أن كال منھما ینقل المكلف من حكم إلى حكم : بین االستحسان والبدیل الفقھي في
أخر وفي نفس المسألة استثناء فاالستحسان تقوم فكرتھ األساسیة التي اتفق علیھ 

خر، وكما العلماء على أنھ عدول من دلیل إلى أخر استثناءا ومن حكم أول إلى حكم أ
إّن العلماء متفقون على الناحیة الشكلیة منھ وھي استثناء جزئیة من " :یقول الباحسین

ومن جھة أخرى فإن البدل ، 34"الكلي علیھا، قاعدة كان أو قیاس انطباق حكم الدلیل
في حاالت خاصة فھو ما یقوم مقام األصل استثناء لینقل المسألة من حكم ألخر 

الباعث إلى ھذا العدول واالنتقال إلى الحكم الثاني أو البدیل  كما أن األساس،استثناء
ھو التخفیف والتیسیر ورفع الحرج عن العباد، وھذا بالنسبة لالستحسان وكذلك 

  .البدیل
إذا كان االستحسان یرتكز على أساس العدول واالستثناء بناء : ومنھ  نقول

ن الفرد والمجتمع على المصلحة الشرعیة ومقتضیات التیسیر ورفع الحرج ع
وھو الذي یوقع اطراد الحكم بھ إلى  :، وھذا ما یستدعي وجود حكمین األول35واألمة

وھو الحكم الثابت على خالف الدلیل األول : وقوع المكلف في مشقة وحرج، وثاني
استثناءا، وھو الحكم الذي من شأنھ رفع ذلك الحرج والمشقة  وھذا ما ینطبق على 

ن العمل باألصل وبالحكم األول یوقع المكلف في الحرج والمشقة، البدل،أي أنھ إن كا
فإن الشرع جوز للمكلف األخذ ببدل األصل وبالحكم الثاني، فاالستحسان قد یكون ھو 

، وتتضح العالقة بین 36من حكم دلیل أو قاعدة -وھي البدیل-األداة الستثناء جزئیة
  :االستحسان والبدیل الفقھي من خالل المثال التالي

في العقود الجائزة على خالف القیاس، التي كان األصل فیھا الحرمة، ثم 
أبیحت استثناءا من أصل التحریم، فالشرع ھنا أباح العرایا استحسانا ألن األصل فیھا 
الحرمة، لكن العمل بھذا األصل یوقع المكلف في المشقة والحرج فأبیحت استحسانا، 

  . وجعل الخرص مقام الكیل أي بدیال عنھ
: ومن ھنا نستنتج أن العالقة بین اإلستحسان والبدیل الفقھي تكمن في أن 
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 فاالستحسان ھو االستحسان ھو قاعدة أصولیة قد یتوصل بھا إلى إیجاد البدیل الفقھي،
ما یقوم علیھ  بناء الوسیلة التي یتحقق بھا المقصد،وھذه الوسیلة قد تكون ھي البدیل 

یعة عدل كلھا ورحمة كلھا فإن االستحسان والبدیل الفقھي، وعلى اعتبار أن الشر
  .الفقھي خادمین لھذه الخصوصیة

  
  األصول التي یقوم علیھا البدیل الفقھي المعاصر :المطلب الثاني

وأقصد بھا القواعد الكلیة التي ینبني علیھا البدیل في ھذا العصر، وسأقوم 
بعرض أھم ھذه القواعد متحریة االختصار واالقتصار على بیان المقصود بكل من 

  . األصل وعالقتھ بالبدیل الفقھي، ثم بیان عالقة ذلك باالستحسان
  : رفع الحرج  :الفرع األول

ورفع الحرج في الشرع   :دیل الفقھي المعاصررفع الحرج وعالقتھ بالب: أوال
أو تداركھ  ،أو بتخفیفھ د بمنع حصولھ ابتداء،منع وقوع أو بقاء الحرج على العبا" :ھو

القواعد الكبرى التي علیھا بناء  حیث تقرر عند العلماء أن من ،37"بعد تحقق أسبابھ
مختلف األدلة وقد تضافرت . 38أحكام ھذه الشریعة المطھرة رفع الحرج ونفیھ

َوَما َجَعَل  :؛ فمن ذلك قول هللا تعالى39واستفاضت النصوص في تقریر ذلك وبیانھ
یِن ِمْن َحَرجٍ  ، 40والحرج ھو مظنة التخفیف والتیسیر ،)78 :الحج( َعلَْیُكْم فِي الدِّ

وعلیھ یعد ھذا األصل ضابطا من أھم ضوابط تطبیق األحكام، وھذا في حاالت 
وعلیھ فوقوع المكلف في  أحوال النّاس ومتطلبات حیاتھم وحاجاتھم،خاصة تستدعیھا 

یقتضي رفع ذلك الحرج تیسیرا المؤدیة للحرج  ،41المعتبر في نظر الشرع المشقة 
أنھ متى وقع المكلف : وتكمن العالقة بین ھذا األصل والبدیل الفقھي فيوتخفیفا علیھ، 

د تطبیق األحكام الشرعیة األصلیة، في الحرج والمشقة المعتبرة لدى الشرع وھذا عن
ثبت لھ االنتقال إلى أحكام البدائل الفقھیة، التي من شأنھا رفع ذلك الحرج تخفیفا 

البدیل مرتبة من مراتب رفع الحرج التي أدرجت ضمن " وتیسیرا علیھ، حیث إّن 
واع فكثیرا ما نجد أمثلة للبدائل الفقھیة عند األصولیین ضمن أن"وعلیھ  ،42"التخفیف

، وھذا كذلك واقع في جمیع البدائل المعاصرة التي لم یتناولھا 43"التخفیف في العبادات
الفقھاء القدامى، وأكثر ما نجد مثل ھذه البدائل المعاصرة المستندة على مبدأ التیسیر 

على اعتبار أن دواعي  ،ورفع الحرج، تلك التطبیقات المعاصرة للحاجة الشرعیة
لحرج والمشقة على المكلفین إذ دوران الحاجیات على التوسعة الحاجة تكمن في رفع ا

  .44والتیسیر ورفع الضیق والحرج
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فمبدأ رفع الحرج یعد مستند قوي تقوم علیھ مختلف البدائل الفقھیة وفي كل 
  .   عصر

  :عالقة االستحسان  بالبدیل الفقھي الخاص برفع الحرج: ثانیا
وإذا تقرر  ،التخفیف ورفع الحرج وحقیقة االستحسان كما وأن سبق بینا ھي 

أن جمیع أنواع اإلستحسان تتداخل فیما بینھا ألن الرابط فیما بینھا ھو رفع 
وعلیھ إذا كان اطراد الحكم  ،45وھي راجعة في أغلبھا إلى الضرورة والحاجة،الحرج

األول واألصل یوقع المكلف في الحرج والمشقة كان لھ االنتقال استحسانا إلى الحكم 
ولھ في  ،اني و البدیل عن الحكم األصل، الذي ما من شأنھ رفع ذلك الحرج والعسرالث

 ،الشرع أمثلة كثیرة كالقرض مثال؛ فإنھ ربا في األصل؛ ألنھ الدرھم بالدرھم إلى أجل
بحیث لو بقي على أصل  ،ولكنھ أبیح لما فیھ من المرفقة والتوسعة على المحتاجین

ومثلھ بیع العریة بخرصھا تمرا؛ فإنھ بیع  ،المنع لكان في ذلك ضیق على المكلفین
لكنھ أبیح لما فیھ من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري  ،الرطب بالیابس

السعي :ومن أمثلة البدائل المعاصرة التي من شأنھا تبیین ھذه العالقة  ،46والمعرى
عى بدل السعي في ساحة  أرض المسعى، وسیأتي بیان ھذه المسألة فوق سقف المس

  .  في المبحث الموالي بإذن هللا تعالى
  :العرف :الفرع الثاني
   :العرف وعالقتھ بالبدیل الفقھي المعاصر:أوال

ھو كل ما اعتاده النّاس وساروا علیھ من " :والعرف في اصطالح األصولیین
تعارفوا على إطالقھ على معنى خاص ال تألفھ اللغة، وال أو قول ،كل فعل شاع بینھم

، ولقد قرر 47"یتبادر غیره عند سماعھ، وھذا یشمل العرف العملي والعرف القولي
أن كل ما ورد بھ الشرع مطلقا، وال ضابط لھ فیھ وال في اللغة، یرجع فیھ " :الفقھاء

وتتجلى العالقة بین ، 48"وغیرھا...إلى العرف كالحرز في السرقة، والتفرق في البیع 
ھذا األصل والبدیل الفقھي في كونھ إذا كان الحكم الشرعي في أصل مشروعیتھ مبني 

 ،جاز لھ أن یتغیر على حسب ھذا العرف،على حسب ما قرره العلماء،على العرف
وھناك العدید من األحكام التي  ،وعلیھ فإن ھذا الحكم الثاني ھو البدیل عن الحكم األول

فتغیرت ھذه األحكام إلى بدائل عن ،ثم تغیر العرف في زماننا،ندھا العرفكان مست
وھي قبض الثمن بالشیك  ،بدائل القبض في العصر الراھن:األحكام األولى ومثال ذلك 

والدفع بواسطة بطاقة االئتمان، وقبض األسھم بواسطة  بتحویلھا إلى المحفظة 
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نھا في المبحث الموالي إن شاء هللا ، وسنوضح مثال م49االستثماریة للمشتري وغیرھا
  .تعالى

  :  عالقة االستحسان  بالبدیل الفقھي الخاص بالعرف: ثانیا
وكما وضحنا في المطلب السابق أن من بین أنواع االستحسان التي وضعھا 
العلماء ما كان مستنده أو دلیل العدول عن الحكم األول ھو العرف، ومثلنا لھ بعقد 

ا تغیر العرف في بعض البدائل التي كان مستندھا العرف فإنھ  االستصناع، ومنھ إذ
ینتقل إلى بدائل جدیدة ومعاصرة على حسب العرف الجدید استحسانا بالعرف، ومثالھ  
بدائل القبض التي ذكرناھا ھي من ھذا القبیل، أي أن العدول عن القبض التقلیدي إلى 

  .  بدائلھ المعاصرة وھذا استحسانا بالعرف
  :تحقیق مقاصد الشریعة: الثالث الفرع

  :وعالقتھا بالبدیل الفقھي المعاصرتحقیق مقاصد الشریعة : أوال
أن هللا سبحانھ وتعالى ما كان تشریعھ لجمیع : ومعنى ھذا األصل ھو  

وتضمن تحقیق مقصد  األحكام  إال لتحقیق مقاصد الشریعة في كل حكم، فكل حكم إال
إن تكالیف الشریعة ترجع إلى " :ھذا یقول الشاطبيمن مقاصد الشریعة الكبرى، وفي 

إن مقصود الشرع من الخلق " :وكما قال الغزالي ،50"حفظ مقاصدھا في الخلق
فكل ما یتضمن  ...وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم:خمسة

وكل ما یفوت ھذه األصول الخمسة فھو  ،حفظ ھذه األصول الخمسة فھو مصلحة
فمقصود الشرع من تشریع األحكام ھو حفظ الكلیات  ،51"دة ودفعھا مصلحةمفس

وإذا كان تطبیق الحكم األصلي في بعض حاالتھ، یؤدي إلى  الخمسة، فإذا تقرر ھذا
تفویت مقصد من مقاصد الشریعة التي جاءت بحفظھا، فھنا ینتقل المكلف إلى الحكم 

من العالقة بین تحقیق مقاصد البدیل الذي من شأنھ حفظ مقصود الشرع، وھنا تك
  .الشریعة وفقھ البدائل

  ،52"اْألَْصَل إَذا لَْم یَْحُصْل بِِھ اْلَمْقُصوُد قَاَم بََدلُھُ َمقَاَمھُ " حیث قرر الفقھاء أنّ  
وھو في الحقیقة  قاعدة أو أصل محتاج إلیھ في كل زمان، وكثیر ما نحتاج إلیھ في 

األصلي إلى تفویت مقصد من مقاصد الشریعة زماننا ھذا، وعلیھ فمتى أدى الحكم 
أنتقل إلى البدیل تحقیقا لذلك المقصد، ومن بین األمثلة المعاصرة لھذا  نقل الدم 

كما ھو معلوم عند الفقھاء أن الدم حرام نجس ال یؤكل وال ینتفع بھ،  ،واالستفادة منھ
َمْت َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةُ  :وھذا في قولھ تعالى ، لكن إذا )3 :المائدة( ُم َولَْحُم اْلِخْنِزیرِ َوالدَّ  ُحرِّ

احتیج لنقل الدم من إنسان صحیح إلى مریض محتاج إلیھ احتیاجا ضروریا إلنقاذ 
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حیاتھ جاز لھ ذلك، أي أن العمل باألصل وھو الحرمة قد یؤدي إلى تفویت مقصد مھم 
بالبدیل وھو جواز نقل وھو مقصد حفظ النفس، وحفاظا على ھذا المقصد العظیم نأخذ 

فجواز ھذا البدیل أي نقل الدم واالستفادة منھ روعي فیھ تحقیق ،53الدم و االنتفاع بھ
  .  مقصد مھم من مقاصد الشریعة الكبرى وھو حفظ النفس

  : عالقة االستحسان  بالبدیل الفقھي الخاص بتحقیق مقاصد الشریعة: ثانیا
: ان،حیث قال ابن عبد السالمولمقاصد الشریعة دور في األخذ باالستحس 

أعلم أن هللا شرع لعباده السعي في تحصیل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة "
ثم استثنى منھا ما في مالبستھ مشقة شدیدة أو مفسدة تربو على تلك  ،منھا علة واحدة

المصالح، وكذلك شرع لھم السعي في درء مفاسد في الدارین، أو في أحدھما، تجمع 
دة منھا علة واحدة، ثم استثنى منھا ما في اجتنابھ مشقة شدیدة أو مصلحة تربو كل قاع

على تلك المفاسد  وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لھم ورفق بھم، ویعبّر عن ذلك كلھ بما 
فترك القیاس في بعض الحاالت لیس اعتباطا " :، ویقول الیوبي كذلك54"خالف القیاس

، بل لكون القیاس في تلك الحاالت التي ترك فیھا أو راجعا إلى مجرد الھوى والتشھي
، فاالستحسان یرجع إلى تحقیق 55"یلزم من أخذ بھ تفویت لمقصد من مقاصد الشارع 

االستحسان أداة أو وسیلة  یأخذ بھا عند  :وبمعنى أخر مقاصد الشارع   في الخلق،
فیعدل إلى الحكم الثاني للدلیل الثاني  ،عدم تحقق المقصد الشرعي من الحكم األول

  .المحقق لمقصد الشارع في الخلق
ومن ھنا تظھر الصلة بین االستحسان والعالقة بین البدیل الفقھي وتحقیق 
مقاصد الشریعة، وذلك أنھ إن كان الحكم األصلي واألول یفوت مقصد من مقاصد 

اني والبدیل استحسانا تحقیقا الشریعة والتي جاءت بحفظھا، فإنھ ینتقل إلى الحكم الث
 .لمقصود الشارع بالحفاظ على المقاصد الكبرى التي جاءت الشریعة بحفظھا

  ستحسان في البدیل الفقھي المعاصرأثر اال:المطلب الثالث 
فكتب ،ولسنا في ھذا البحث بصدد ذكر المسائل والتطبیقات للبدائل الفقھیة

بمثل ھذا النوع من   سات المعاصرة المتناولةالفقھ والقواعد الفقھیة  واألبحاث والدرا
المسائل، ولكن الذي یعنینا في ھذا البحث ذكر طرف من التطبیقات لبدائل فقھیة كان 
االستحسان دور في إیجادھا، مع العنایة بما ھو من قبیل البدائل المعاصرة، مع عدم 

ل مسألة  وتكییفھا استقصاء البحث فیھا، ولكن حسبنا اإلشارة إلى المعنى المقصود بك
، من حیث المشروعیةمن تطبیقات البدیل، ثم بیان أثر االستحسان في إیجاد ھذا البدیل 

  .ومن ھذه البدائل المعاصرة
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  السعي فوق سقف المسعى  :الفرع األول
   :معنى المسألة /أوال

المكان أو الموضع الذي یطوف فیھ الحاج والمعتمر بین  :ویقصد بالمسعى
والمروة ألداء شعیرة السعي، و السعي یطلق على المشي وعلى الجري جبلي الصفا 

والطواف یطلق على السعي والمشي بین الصفا  ،والھرولة في مكان مخصوص
قطع المسافة الكائنة بین الصفا والمروة سبع مران ذھابًا وإیابًا بعد طواف ، 56والمروة

السعي بین الصفا والمروة نسك حج أو عمرة، لكن في ھذا العصر ونظرا للزحام عند 
یرى  استحدث طابق، أو طابق فوق سقف الكعبة للسعي فیھا تخفیف للزحام، حیث

جواز السعي فوق سقف المسعى للضرورة، : أكثر أھل العلم من ھیئة كبار العلماء
والحاجة التي تقضي بجواز ذلك، لكثرة االزدحام في المناسك الذي یستدعي التیسیر 

جاج، والمعتمرین، فالضرورة الشرعیة تقتضي جواز ذلك والتخفیف على الح
  .  57للعذر

التكییف الفقھي في جعل مسألة السعي فوق سقف المسعى من / ثانیا
  :تطبیقات البدیل الفقھي المعاصرة

وذلك أن األصل في السعي ھو المشي بین الصفا والمروة، لكن عدل عن ھذا 
وھذا للحاجة وللتجنب الزحام، حیث  األصل إلى بدیلھ وھو السعي فوق سقف المسعى

من مظّان حصول المشقة والحرج والضیق، بل قد یفضي إلى ھالك "إن الزحام 
األنفس وتلف األموال، ولذلك فإن إعمال قاعدة رفع الحرج والتوسعة والتیسیر لدفع 

  .  58"حرج الزحام جاء اعتباره واإلشارة إلیھ في عدة أحادیث نبویة
الصفا والمروة  أصل وھو السعي مشیا بین الصفا أي أن للسعي بین   

  .وبدیل ھو السعي فوق سقف المسعى وھذا لتعذر السعي في ساحة المسعى  ،والمروة
بیان أثر االستحسان في إیجاد السعي فوق سقف المسعى بدل السعي  /ثالثا

  : في ساحة المسعى
موضع السعي ال یجوز السعي في غیر " :قال الشنقیطي رحمھ هللا في تفسیره

فلو كان یمر من وراء المسعى حتى یصل إلى الصفا والمروة من جھة أخرى لم یصح 
سعیھ، وھذا ال ینبغي أن یختلف فیھ وعن الشافعي في القدیم أنھ لو انحرف عن 
موضع السعي انحرافا یسیراً أنھ یجزئھ، والظاھر أن التحقیق خالفھ وأنھ ال یصح 

لكن عدل عن ھذا القیاس ھو األصل والقاعدة العامة، فھذا  ،59 "السعي إال في موضعھ
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والتي كان  وھذا قیاسا على السعي راكبا أو محموال لعذر الضعیف األثر  إلى بدلھ،
  .وھذا العدول ھو عین اإلستحسان ،60معموال بھا في السابق  وھو قیاس قوي األثر

 : مسألة إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة: الفرع الثاني
  : معنى المسألة /أوال

شھد العالم في ھذا العصر تطورا ھائال وغیر مسبوق في تكنولوجیا   
وقد بدأت ھذه  ،وقد رافق ھذا التطور تزاید في استخدام ھذه التكنولوجیا ،المعلومات

والبرید اإللكتروني وغیرھا  ،الوسائل الحدیثة في التواصل بین الناس،من الھاتف
وفي المحاكم كما یستخدمھا بعض ،في معامالتھم التجاریة بفرض نفسھا باستخدامھا

  .  61النّاس في النكاح والطالق والرجعة وغیر ذلك
وقد بحث مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حكم إجراء 
العقود بآالت االتصال الحدیثة في دورتھ السادسة عشر، وصدر بذلك القرار رقم 

ونص على صحة إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة ومنھا الحاسب ) 52/3/6(
  . اآللي وبَّین بعض األحكام المتعلقة بھ 

التكییف الفقھي في جعل إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة من  /ثانیا
  :تطبیقات البدیل الفقھي المعاصرة

للتعاقد طریقین، أصلي وھو التعاقد بین الطرفین في مجلس واحد، وتطابق 
اإلیجاب والقبول وعدم صدور إعراض من أحد العاقدین والمواالة بین اإلیجاب 

  . وھو عبر وسائل االتصال الحدیثة على اختالفھا ، وطریق بدیل معاصر62والقبول
بیان أثر اإلستحسان في إیجاد إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة  /ثالثا

  : من تطبیقات البدیل الفقھي المعاصرة
األصل أو القیاس أو القاعدة العامة في التعاقد بین الطرفین ھو إتحاد و

وكالة، وتطابق اإلیجاب القبول، وعدم صدور المجلس، فیما عدا الوصیة واإلیصاء وال
ما یدل على إعراض أحد العاقدین  والمواالة بین االیجاب والقبول، لكن عدل عن ھذا 
القیاس الضعیف األثر  إلى بدلھ، قیاسا على التعاقد عبر الكتابة والمراسلة التي كان 

 ،63ن اإلستحسانمعموال بھا في السابق، وھو قیاس قوي األثر، وھذا العدول ھو عی
وعلیھ فقد كان لالستحسان دور في إیجاد ومشروعیة إجراء العقود بوسائل االتصال 

  .  الحدیثة كبدیل فقھي معاصر للتعاقد
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  :نظام السجل العقاري بدل القبض في العقارات :الفرع الثالث
  :معنى المسألة /أوال

حیازة الشيء حقیقة أو حكًما، :  ھو والمقصود بالقبض قي اصطالح الفقھاء
أما حیازة الشيء  ،وضع الید على الشيء حقیقة كأخذ الشيء وتسلمھ :ومعنى ھذا

فإنھ في حكم المقبوض وإن لم یقبض  ،حكًما فإنھ التخلیة بین مستحق الشيء وحقھ
  .64حقیقة

ھو أن القبض بالنسبة ،أما المقصود بھذه المسألة ما شاع بین النّاس الیوم
، على اعتبار أن من األصول التي 65للعقارات یكون من خالل السجل العقاري

حیث قال  وضعھا العلماء القدامى ھو أن االعتماد فیما یناط باسم القبض على العرف،
، فالمرجُع فیھ إلى عرف وما لم یكن لھ حدٌّ في اللغة وال في الشرع: "ابن تیمیة

  .  66"الناس
محل قبض الثمن والمثمن تعارف علیھا النّاس  وعلیھ فكل فعل أو كیفیة تحل

  .فھي مشروعة بھذا العرف
التكییف الفقھي في جعل نظام السجل العقاري من التطبیقات / ثانیا

  :المعاصرة للبدیل
 واألصل أو الحكم األول  فیما یكون فیھ القبض في العقار ھو ما اتفق  علیھ

الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والمالكیة والحنابلة والظاھریة على أنَّ قبض العقار 
بالتخلیة والتمكین من الید والتصرف فإن لم یتمكن منھ بأْن منَعھُ شخٌص آخر  یكونُ 

و لكن ھذا األصل راجع إلى   ،67فال تعتبر التخلیةُ قبًضا ،من وضع یده علیھ
وعلیھ بما أنھ تعارف في ھذا ،ھذا األصل إلى بدلھالعرف،فإذا تغیر العرف تغیر 

فإنھ یصح منا  ،العصر على تسجیل عقود البیع والشراء من خالل السجل العقاري
  .اعتبار السجل العقاري بدیل معاصر للقبض وھذا بالنسبة للعقارات

بیان أثر االستحسان في إیجاد السجل العقاري كبدیل معاصر للقبض  /ثالثا
  :  في العقارات

ودلیل العدول عن صیغة القبض القدیمة ھو تغیر العرف في ھذا العصر، 
أین تعارف النّاس على القبض بواسطة السجل العقاري في العقارات  كما وسبق وأن 

بینا،وعلیھ فإن ھذا العدول عن الحكم األول وعن العرف القدیم  إلى الحكم الثاني  
  .بالعرف والبدیل للعرف الجدید  ھو عین االستحسان
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  :الخاتمة
  :من خالل العرض السابق نخلص إلى النتائج التالیة

العدول بالمسألة عن الحكم األول : معنى االستحسان الذي نقصده في بحثنا ھو -
إلى حكم ثاني بدلیل أخر أقوى یقتضي ھذا العدول، وھذا  الثابت بالدلیل األول،

  تخفیفا ورفعا للحرج عن العباد
ما ثبت شرعا ویقوم مقام األصل، تخفیفا على المكلف :ل الفقھي ھوالمقصود بالبدی -

  .أو تعذر علیھ ابتداء
للبدیل الفقھي المعاصر عالقة وطیدة بقاعدة االستحسان األصولیة من خالل أصولھ  - 

ومبادئھ العامة التي یقوم علیھا ھذا البدیل، كالتیسیر ورفع الحرج، والعرف، 
  .وتحقیق مقاصد الشریعة

كما خلصنا إلى أن لالستحسان أثر ودور فّعال في مشروعیة العدید من البدائل  -
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  التبویب الفقھي عند المالكیة وآفاق تطویره
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  :الملخص
یتناول البحث موضوع التّبویJب الفقھJي عنJد فقھJاء الّسJادة المالكیJّة حیJث بJیّن 
البحث في البدایة مفھومھ، وفوائده، ثم عJرض العتبJارین مھمJین اسJتند إلیھمJا المالكیJّة 

بعض المقترحات التي یمكن أن تسJھم فJي تطJویر  مع تقدیم في ترتیب األبواب الفقھیّة،
  .التبویب الفقھیة وتیسیر الفقھ المالكي على الباحثین

  :الكلمات المفتاحیة
  .فقھ؛ ترتیب؛ تبویب؛ مالكیة

Abstract:  

The study deals with the issue of putting into chapters in 
Eelfikeh among the scholars of Elmalikia which deals with its 
meaning and importance . The study, offers two important 
cretiria to the scholars of Elmalikia to organise the chapters of 
Elfikeh the suggest some sollutions that may contributesthe 
developement of of the jurispudential tab and make the fikeh el 
maliki easy for reasearchers .  
key words: 
Elfikh – ordering – chapterisation – elmalikia. 
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  :مقّدمة
الفقھیّة، بحیث یشتمل كلُّ ب4اب أو درجت كتب الفقھ على تبویب الموضوعات 

كتاب على موضوع رئیس یضمُّ مجموعةَ مسائَل مشتركٍة في الحكم، وھي تختل4ف ف4ي 
  .تبویبھا وترتیبھا من مذھب فقھيٍّ إلى آخر

م4ن خ44الل  -رحم4ھ هللا  -وأّول م4ن أب4دع طریق4ة التّبوی4ب الفقھ44ي اإلم4ام مال4ك 
، حی4ث نظ4ّم )1(قھی4ّة والحدیثی4ّة م4ن طریقت4ھ، واس4تفادت جمی4ع الكت4ب الف"الموطّأ"كتابھ 

موضوعات موطئھ تنظیماً محكماً، وتحّرى المناسبة في ال4ّربط ب4ین وحدات4ھ كلِّھ4ا، كتب4اً 
ن في النِّھایة سلسلةً متّصلةَ الحلقات لتحقیق المقصود من الكتاب   .)2(وأبواباً؛ لتكوِّ

م4نھم بی4ان وج4وه  وتبعھ فقھاء المذھب في تص4انیفھم الفقھی4ّة، وح4اول ال4بعض
المناس44بة ب44ین األب44واب المتعاقب44ة، إال أنّھ44ا متن44اثرة ف44ي م44دّوناتھم الفقھی44ّة، یص44عب معھ44ا 
الوق44وف عل44ى االعتب44ارات الت44ي اس44تندوا إلیھ44ا ف44ي تب44ویبھم الفقھ44ّي، وی44أتي ھ44ذا البح44ث 
الستكش44اف أھ44مِّ تل44ك االعتب44ارات م44ع ع44رض أمثل44ة تطبیقی44ّة ل44ذلك، وھ44ذا وف44ق الخط44ّة 

  :اآلتیة
 :مقّدمة

 مفھوم التّبویب الفقھي وفوائده: المطلب األّول
  مفھوم التّبویب الفقھي: الفرع األّول
 فوائد التّبویب الفقھي: الفرع الثّاني

  اعتبارات المالكیّة في التّبویب الفقھي: المطلب الثّاني
 ترتیب األبواب باعتبار األھمیّة : الفرع األّول
  باعتبار المعاني المشتركةترتیب األبواب : الفرع الثاني
 آفاق تطویر التبویب الفقھي عند المالكیة: الفرع الثالث

 الخاتمة وأھم نتائج البحث
  مصادر ومراجع البحث
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  مفھوم التّبویب الفقھي وفوائده: المطلب األّول
  مفھوم التّبویب الفقھي: الفرع األّول

، )3(الم""دخل: والب""اب ف""ي اللُّغ""ةالب""اب اس""م للتّبوی""ب، والجم""ع أب""واب وِبیب""ان، 
بُت األش"یاء تبویب"اً جعلتُھ"ا أبواب"اً متمیِّ"زةً  ، وھ"و حقیق"ة ف"ي األجس"ام كب"اب ال"ّدار، )4(وبوَّ

  .)5(ومجاز في المعاني كباب الّطھارة
اس""م لطائف""ة م""ن المس""ائل : ((أّم"ا ف""ي اص""طالح العلم""اء فعّرف""ھ الحطّ"اب بقول""ھ

مجموع"ة م"ن األحك"ام یجمعھ"ا : ((لغة الفقھاء بأنّھ، وعّرفھ معجم )6())مشتركة في حكم
  .)7())موضوع واحد

وق""د یُعبّ""ر عن""ھ بالكت""اب أو بالفص""ل، وق""د یجم""ع ب""ین الثّالث""ة : ((ق""ال الحطّ""اب
فیزاد في تعریف الكتاب ذات أبواب، وف"ي تعری"ف الب"اب ذات فیقّدم الكتاب، ثّم الباب، 

والكت""اب یفص""ل ب""األبواب أو  االص""طالح، فص""ول، أو یجم""ع ب""ین اثن""ین منھ""ا بحس""ب
بالفص""""ول، والب""""اب بالفص""""ول، ول""""م یس""""تعملوا تفص""""یل الب""""اب بالكت""""ب والفص""""ل 

  .)8())باألبواب
  فوائد التّبویب الفقھي: الفرع الثّاني

رغم أّن التّبویب الفقھي یمثِّل الجانب الّشكلي في التّألیف إال أنّھ یكتس"ي أھمیّ"ة 
الفق"ھ اإلس"المي غن"يٌّ بأفك"اره، ث"ريٌّ : ((ب"و س"لیمانبالغة، یق"ول ال"دُّكتور عب"د الوھ"اب أ

غم م"""ن ھ""ذه الثّ""روة الفكریّ""ة العظیم""ة یع"""اني  بمادت""ھ، متّس""ع بآفاق""ھ ومجاالت""ھ، وب""الرُّ
الب"احثون والّدارس""ون م"ن ص""عوبات ش"كلیّة تمثّ""ل عقب"ة ك""أداء ف"ي س""بیل الوص"ول إل""ى 

  .)9())مكنوناتھ، واالستفادة التّامة من ذخائره
تتمثّ""ل المش""كلة ف""ي بع""ض جوانبھ""ا ف""ي ترتی"""ب : ((حدیث""ھ فیق""ولویواص""ل 

المس""ائل الفقھیّ""ة وتص""نیفھا م""ع م""ا یناس""بھا، وھ""ي نقط""ة منھجیّ""ة، وثغ""رة علمیّ""ة لیس""ت 
بالیسیرة، وال یمكن التّقلیل من شأنھا، وھي وإن كانت متّصلة بالّش"كل فإنّھ"ا ت"ؤثِّر عل"ى 

  .)10())الجوھر
  : فوائد التّبویب الفقھيومن 
ر كام""ل وّص""حیح ع""ن الكت""ب الفقھیّ""ة  -أّوال تزوی""د الّدارس""ین والب""احثین بتص""وُّ

  .ومشتمالتھا، وطریقة تبویبھا
إفادة المتعلَّم"ین وكفای"ة العلم"اء م"ن عن"اء البح"ث ع"ن بغی"تھم، وتمكی"نھم  -ثانیاً 

  .)11(من الوصول إلى مرادھم بسھولة ویسر
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ء ال#ذي اعتن##وا بكت#ب اإلحك##ام إّن الفقھ##ا: ((یق#ول الّش##یخ عب#د ال##ّرحمن الّس#عدي
والفقھ وتألیفھا وترتیبھا أحسنوا إل#ى النّ#اس إحس#اناً عظیم#اً، بم#ا رتّب#وه وقّرب#وه لھ#م م#ن 
ینیة وأنواعھ#ا ب#أبواب وفص#ول، تجم#ع ش#ملھا،  العلم، حیث حصروا أجناس المسائل الدِّ

ب بعیدھا، وتُس#ھِّلھا عل#ى المعلِّم#ین والمتع لِّم#ین، وتكف#یھم المؤن#ة وتضمُّ متفّرقاتھا، وتُقرِّ
زین ف##ي  الّش##دیدة ف##ي تتبُّعھ##ا م##ن مظانِّھ##ا الت##ي ال یك##اد یص##ل إلیھ##ا األف##راد م##ن المب##رِّ

  .)12())العلم
 ً زی""ادة الّرغب""ة ف"ي تع""اطي الكت""اب ومواص"لة قراءت""ھ؛ ألّن الق""ارئ كلّم""ا  -ثالث�ا

یقطع باباً أو فصال تنبعث نفسھ لالنتقال لما بعده، فی"ؤدِّي إل"ى تم"ام الفائ"دة بإتمام"ھ إذ ال 
  .)13(یملُّ حینئذ، بخالف ما إذا ذكرت مسائل الكتاب منثورة من غیر تبویب

ف""ي ك""لِّ ف""ّن كت""بھم أبواب""اً موش""حةَ وب""ّوب المص""نِّفون : ((یق""ول الّزمخش""ري
""دور ب""التّراجم أّن الج""نس إذا انط""وت تحت""ھ أن""واع، واش""تمل عل""ى : وم""ن فوائ""ده. الصُّ

أّن الق"ارئ إذا خ"تم : ومنھ"ا. أصناف، كان أحسن وأنبل، وأفخم من أن یكون بیاناً واحداً 
أبع""َث عل""ى س""ورةً أو باب""اً م""ن الكت""اب ث""ّم أخ""ذ ف""ي آَخ""ر ك""ان أنش""ط ل""ھ وأھ""ّز لعطف""ھ، و

ومنھا أّن التّفصیل سبب تالح"ق ... الّدرس والتّحصیل منھ لو استمّر على الكتاب بطولھ
وب"ذلك ت"تالحظ المع"اني ویتج"اوب ال"نّظم، . األشكال والنّظائر ومالءم"ة بعض"ھا ل"بعض

  .)14())إلى غیر ذلك من الفوائد والمنافع
 ً ف عل"""ى من"""اھج الم"""ؤلِّفین،  -رابع���ا یس"""اعد الّدارس"""ین والب"""احثین عل"""ى التّع"""رُّ

  .ومداركھم وطرائقھم في تبویب الموضوعات الفقھیّة وإیجاد المناسبة بینھا
یجلّ""ي واق""ع التّ""ألیف الفقھ""ي، ویب""رز جھ""ود الفقھ""اء ف""ي خدم""ة الفق""ھ  -خامس��اً 

  .اإلسالمي، وتیسیره على المتعلِّمین
"""ین ب"""ھ م"""ن الق"""انونیین یب"""رز جم"""ال ال -سادس���اً  فق"""ھ اإلس"""المي م"""ن المھتمِّ

  .واالقتصادیین والمستشرقین، من خالل ترابط أجزائھ وموضوعاتھ
  اعتبارات المالكیّة في التّبویب الفقھي : المطلب الثّاني

خضع التبویب الفقھي عند المالكیّ"ة ف"ي تق"دیم بع"ض األب"واب وت"أخیر بعض"ھا 
لوج"ود مع"اني مش"تركة،  باب وعم"وم الحاج"ة إلی"ھ، أوالعتبارات منھا؛ اعتبار أھمیّة ال

  .شرعیة  كانت أو لغویة
  ترتیب األبواب باعتبار األھمیّة : الفرع األّول

  :ومن أمثلة ذلك
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نھج$ت كت$ب الفق$ھ ف$ي الم$ذاھب : تقدیم باب العبادات على باب المعامالت -1
للمع$امالت، واتّفق$وا قس$م للعب$ادات وقس$م : األربعة على تقسیم الفقھ إلى قس$مین كبی$رین

على تقدیم قسم العبادات عل$ى قس$م المع$امالت، وذل$ك لمقاص$د، وف$ي ذل$ك یق$ول الّش$یخ 
ب$$دأوا بم$ا النّ$اس إلی$ھ أح$وج، وأكث$$ر  -رحمھ$م هللا-إّن الفقھ$اء : ((عب$د ال$ّرحمن الّس$عدي

 ق$$ّدموا العب$$ادات عل$$ى غیرھ$$ا؛ ألّن العب$$ادات الزم$$ة للمكلّف$$ین،, اض$$طراراً إلی$$ھ ومنفع$$ة
$یام،  وھي المقصود، وما سواھا وسائل وتوابع، وقّدموا منھا الّصالة، ثّم الّزكاة، ثّم الصِّ
ث$$ّم الح$$ّج؛ ألنّھ$$ا ف$$ي مرات$$ب الحاج$$ة واالض$$طرار إلیھ$$ا عل$$ى ھ$$ذا التّرتی$$ب؛ كم$$ا ھ$$و 

  .)15())معلوم

، یق$ول ال$دُّكتور عب$د الوھ$اب )16(واختصرھا الحطّاب في عم$وم الحاج$ة إلیھ$ا
یتّف$$ق المالكیّ$$ة م$$ع غی$$رھم م$$ن فقھ$$اء الم$$ذاھب األخ$$رى ف$$ي تق$$دیم قس$$م : ((أب$$و س$$لیمان

العب$$ادات عل$$ى بقیّ$$ة األقس$$ام الفقھیّ$$ة إدراك$$اً ألھمیّتھ$$ا ف$$ي حی$$اة المس$$لم، وأثرھ$$ا عل$$ى 
نیا، ونتائجھا المستقبلیّة في اآلخرة   .)17())سلوكیّاتھ في الدُّ

وم$$ن أس$$باب التّق$$دیم أیض$$اً أّن العب$$ادات الح$$قُّ فیھ$$ا خ$$الص m تع$$الى، أّم$$ا     
المعامالت ففیھا ما خالص للعبد كالحقوق المالیّ$ة، وم$ا ھ$و مش$ترك ب$ین ح$قِّ هللا وح$قِّ 

  . )18(العبد كالقصاص وحدِّ القذف، فالبدء بحقِّ هللا الخالص أولى بالتّقدیم على غیره

رحم$ھ  -ق$ّدم اإلم$ام مال$ك : الّصالة على كتاب الطّھAارةتقدیم كتاب وقوت  -2
كت$$اب وق$$وت الّص$$الة عل$$ى كت$$اب " الموازی$$ة"ف$$ي موطّئ$$ھ واب$$ن الم$$ّواز ف$$ي كتاب$$ھ  -هللا

؛ ألّن الصالة أمُّ العبادات، والوقت أصل في وجوب الّص$الة، )19(الطّھارة وسائر الكتب
  .)20(إذا دخل الوقت وجبت الّصالة، فیجب عندھا الّطھارة

ومن ابتدأ بالكالم في وقوت الّص$الة كفع$ل اإلم$ام ف$ي الموطّ$أ : ((قال الخرشي
رأى أّن الخطاب بالطّھارة وغیرھا عل$ى س$بیل الوج$وب إنّم$ا یك$ون بع$د دخ$ول الوق$ت 

  .)21())فقّدم الكالم علیھ
رقاني ف$ي ش$رحھ ب$اب وق$وت الّص$الة م$ن الموطّ$أ وق$ّدم ذا الب$اب : ((وقال الزُّ

الكت$$اب؛ ألنّھ$$ا أص$$ل ف$$ي وج$$وب الّص$$الة، إذ ھ$$ي عب$$ادة مق$$ّدرة  عل$$ى س$$ائر أب$$واب
َالةَ َكانَ$ْت َعلَ$ى اْلُم$ْؤِمِنیَن ِكتَابً$ا َمْوقُوتً$ا: "قال تعالى. باألوقات : س$ورة النس$اء" [إِنَّ الصَّ

فرض$$اً موقت$$اً، ف$$إذا دخ$$ل الوق$$ت وج$$ب الوض$$وء وغی$$ره، فل$$ذا ق$$ّدم : أي] 103اآلی$$ة 
  .)22())األوقات على غیرھا

، وذل$$ك ألس$باب ن$ذكرھا ف$$ي )23(أكث$ر فقھ$اء المالكیّ$ة عل$$ى االبت$داء بالطّھ$ارةو
  . العنصر الثّالث
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قّدم المالكیّة كت"اب الطّھ"ارة عل"ى : تقدیم كتاب الطّھارة على كتاب الّصالة -3
كت"""اب الّص"""الة ألّن الطّھ"""ارة مفت"""اح الّص"""الة الت"""ي ھ"""ي أعظ"""م أرك"""ان اإلس"""الم بع"""د 

د شروط الّصالة التي یطل"ب تحص"یلھا م"ن المكلّ"ف، والك"الم ف"ي الّشھادتین، وألنّھا أوك
  . )24(الّشرط مقّدم على المشروط

ث""ّم المناس""بة بم""ا س""بق وبم""ا لَِح""َق أّن : ((-رحم""ھ هللا -ق""ال اإلم""ام الكن""دھلوي
الّصالة تجب بالوقت فقّدمھا، ثّم بع"د وجوبھ"ا ب"دخول الوق"ت یھیّ"أ لھ"ا بالوض"وء، ف"ذكر 

ین"ادى بالّص"الة، ف""ذكر النِّ"داء، ث"ّم تف"تح الّص"الة، ف"ذكر المص""نِّف  الوض"وء بأنواع"ھ، ث"مّ 
  .)25())األبواب على ھذا التّرتیب

ق"ّدم المالكیّ"ة كت"اب الّص"الة : تقدیم كتاب الّصالة على بقیة كتCب العبCادات -4
عل""ى بقیّ""ة الكت""ب ألنّھ""ا أوك""د العب""ادات، وأفض""لھا بع""د اإلیم""ان، ولتق""دُّمھا عل""ى بقیّ""ة 

ْسَالُم َعلَ"ى َخْم"سٍ : ((، ففي الحدیث قولھ صلّى هللا علیھ وسلّمالقواعد َش"ھَاَدِة أَْن : بُنِي اْإلِ
َك""اِة، َوِص""یَاِم َرَمَض""انَ  ""َالِة، َوِإیتَ""اِء الزَّ ِ، َوإِقَ""اِم الصَّ ""ًدا َرُس""وُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ، َال إِلَ""ھَ إِالَّ هللاَّ

  . )26())َواْلَحجِّ 
وكثی"ر م"ن الفقھ"اء عل"ى الّش"ھادتین ألنّھم"ا  -رحم"ھ هللا -لك ولم یتكلّم اإلمام ما

  .)28(، وھو علم العقیدة اإلسالمیّة)27(أفردتا بعلم مستقل
وك"لُّ ھ""ؤالء أو جلُّھ"م ابت"دءوا ب"الكالم ف""ي أّول : ((-رحم"ھ هللا -یق"ول الخرش"ي

رك"ن أركان الفروع التي بني اإلس"الم علیھ"ا، وھ"و الّص"الة الم"ذكورة ف"ي الح"دیث بع"د 
ین ك"""الّرأس م"""ن  األص"""ل األّول، وھ"""و الّش"""ھادتان تبرك"""اً بالح"""دیث، وألنّھ"""ا م"""ن ال"""دِّ

  .)29())الجسد
یام -5 كت"اب  -رحمھ هللا -قّدم اإلمام مالك : تقدیم كتاب الّزكاة على كتاب الصِّ

"نة ف"ي رب"ط الّص"الة بالّزك"اة، كقول"ھ  "یام اقتف"اء ل"نھج الق"رآن والسُّ الّزكاة على كتاب الصِّ
اِكِعینَ : ((تعالى َك"اةَ َواْرَكُع"وا َم"َع ال"رَّ "َالةَ َوآتُ"وا الزَّ : س"ورة البق"رة، اآلی"ة)) [َوأَِقیُموا الصَّ

ْس"َالُم َعلَ"ى َخْم"سٍ : ((وقولھ صلّى هللا علیھ وسلّم]. 43 ُ : بُنِ"ي اْإلِ َش"ھَاَدِة أَْن َال إِلَ"ھَ إِالَّ هللاَّ
ِ، َوإِقَ  ًدا َرُسوُل هللاَّ َكاِة، َوِصیَاِم َرَمَضاَن، َواْلَحجِّ َوأَنَّ ُمَحمَّ َالِة، َوِإیتَاِء الزَّ  .)30())اِم الصَّ

كت"اب   -رحم"ھ هللا -مبین"اً وج"ھ تق"دیم اإلم"ام مال"ك  -رحمھ هللا -قال الّزرقاني 
"""یام وأتبع"""ھ اإلم"""ام للّزك"""اة عم"""ال بقول"""ھ ص"""لّى هللا علی"""ھ : ((الّزك"""اة عل"""ى كت"""اب الصِّ

  .وذكر الحدیث )31(...))وسلّم
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ولَّم"ا أنھ"ى : ((-رحمھم"ا هللا -وقال الخرشي ف"ي ش"رحھ عل"ى مختص"ر خلی"ل 
الكالم على أعظم أركان اإلسالم بع"د اإلیم"ان ب"اB تع"الى وھ"و الّص"الة ش"رع فیم"ا یلی"ھ 

  .)32())رتبة، وھو الّزكاة ولم یفصل بینھما بفاصل؛ ألنّھما لم یقعا في كتاب هللا إال ھكذا
یام عل*ى كت*اب الّزك*اة لوج*ود مناس*بة أّما من قّدم من فقھاء المذ ھب كتاب الصِّ

یام، قال النّف*راوي ولَّم*ا ف*رغ م*ن الك*الم عل*ى : ((-رحم*ھ هللا -ظاھرة بین الّصالة والصِّ
معظ**م أرك**ان اإلس**الم بع**د الّش**ھادتین وھ**و الّص**الة والّص**وم، ش**رع ف**ي الّزك**اة وك**ان 

ْس*َالُم َعلَ*ى : " ي ح*دیثاألنسب تقدیمھا بعد الّصالة وتأخیر الّصوم عنھ*ا كم*ا ف* بُنِ*ي اْإلِ
  .)33())ولعلّھ إنّما أّخرھا عن الّصوم لمناسبة الّصوم للّصالة" َخْمسٍ 

  :ومن وجوه مناسبة الصّوم للّصالة
  .)34(عموم الّصوم والّصالة وشمولھما لغالب المكلّفین بخالف الّزكاة -أّوال
 ً   .)35(كالھما من الطّاعات البدنیّة -ثانیا
 ً د الّص***وم مق***ّدم عل***ى وج***ود الّزك***اة، ألنّ***ھ افت***رض قبلھ***ا، ق***ال وج***و -ثالث&&ا

فحیث كان وجوده مقّدماً على وجودھا ناسب أن یكون ذك*ره : ((-رحمھ هللا -الكندھلوي
  .)36())أیضاً كذلك، لیطابق الذِّكر الوجود

ت&&أخیر ب&&اب أحك&&ام ال&&دِّماء وم&&ا یتعلّ&&ق بھ&&ا وجعل&&ھ عق&&ب ب&&اب األقض&&یة  -6
وإنّم*ا : ((في باب أحكام الدِّماء وما یتعلّ*ق بھ*ا -رحمھ هللا -الخرشي یقول : والّشھادات

أتى المؤلِّ*ف ب*ھ إث*ر األقض*یة والّش*ھادات إش*ارة إل*ى أنّ*ھ ینبغ*ي للقاض*ي أن ینظ*ر فی*ھ 
ین،  أّوال؛ ألنّ**ھ أوك**د الّض**روریات الت**ي یج**ب مراعاتھ**ا ف**ي جمی**ع المل**ل بع**د حف**ظ ال**دِّ

َماءِ أَوَّ : "وحفظ النُّفوس، ففي الّصحیح ، )37("ُل َما یُْقَضى بَ*ْیَن النَّ*اِس یَ*ْوَم اْلقِیَاَم*ِة فِ*ي ال*دِّ
نیا   .)38())ولھذا ینبغي التّھمم بشأنھا وكذا في الدُّ

ق**ال  :ت&&أخیر ب&&اب الجنای&&ات وجعل&&ھ عق&&ب ب&&اب أحك&&ام ال&&دِّماء والقص&&اص -7
رقاني عل*ى مختص*ر خلی*ل -رحمھ هللا -البناني  ّم*ا ف*رغ لَ : ((في حاشیتھ على شرح الزُّ

م**ن الك**الم عل**ى القت**ل والج**رح أتب**ع ذل**ك ب**الكالم عل**ى الجنای**ات الت**ي توج**ب العقوب**ة 
ن**ا، والق**ذف، والّس**رقة، : بس**فك ال**دِّماء أو م**ا دون**ھ وھ**ي س**بع دة، والزِّ البغ**ي، وال**رِّ

والحرابة، والشُّرب، وبدأ بالبغي؛ ألنّھ أعظمھ*ا مفس*دة إذ فی*ھ إذھ*اب األنف*س واألم*وال 
  .)39())غالباً 

  ترتیب األبواب باعتبار المعاني المشتركة: الفرع الثاني
  :ومن أمثلة ذلك
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ق""ّدم المالكیّ""ة كت""اب الجھ""اد عل""ى : تق$$دیم كت$$اب الجھ$$اد عل$$ى كت$$اب النِّك$$اح -1
، ج"اء ف"ي أق"رب  كتاب النِّكاح لمناسبة كتاب الجھاد للكتاب ال"ذي قبل"ھ وھ"و كت"اب الح"جِّ

بالجھ"اد ألّن ك"ال منھم"ا َس"فٌَر ف"ي طاع"ة هللا،  الح"جّ  -رضي هللا عنھ-وعقب : ((المسالك
  .)40())وفي كلٍّ مشقّة وثواب عظیم

رحم"ھ  -وألّن الجھاد من الواجبات الكفائیّة والنِّكاح مندوب إلیھ، قال النّف"راوي
ولَّم"ا : ((-رحم"ھ هللا -في باب في الجھاد في شرحھ رسالةَ ابن أبي زید القیروان"ي  -هللا

نن والمندوبات ش"رع فرغ المصنِّف من الك الم على الواجبات العینیة، وما معھا من السُّ
ھا فقال   .)41("))الجھاد"أحكام " باب في: "في الكالم على الواجبات الكفائیّة وبدأ بأھمِّ

فلھذه الفض"یلة العظیم"ة یرج"ع اختی"ار مال"ك : ((-رحمھ هللا -ولھذا قال القرافي
، والّشافعیة یجعلونھ م"ع الجنای"ات؛ ألنّ"ھ وأصحابھ في جعلھ في المصنّفات مع العبادات

عقوب""ة عل""ى الكف""ر، فھ""م یالحظ""ون المفع""ول ب""ھ، ونح""ن نالح""ظ الفاع""ل، وتعلّ""ق الفع""ل 
  .)42())بفاعلھ أشّد من تعلُّقھ بمفعولھ

عقّب"ھ باألض"حیة وم"ا معھ"ا : ((في ب"اب ف"ي الجھ"اد -رحمھ هللا -وقال العدوي 
  .)43())بالعبادات، اعتباراً بقصد المجاھدجریاً على عادة أھل المذھب حیث ألحقوه 

كت"اب  -رحمھ هللا -قّدم اإلمام مالك  :تقدیم كتاب النِّكاح على كتاب البیوع -2
النِّكاح على كتاب البیوع لمناسبتھ لم"ا قبل"ھ وھ"و كت"اب الجھ"اد، ألّن النِّك"اح م"ن لوازم"ھ 

  .)44(الجھد والمشقّة التي ھي معنى الجھاد لغة
اً أّن النِّك""اح یتعلّ"ق بكلیّ"ة حف"ظ النِّس""ل والبی"وع تتعلّ"ق بكلیّ""ة ویمك"ن الق"ول أیض"

  .)45(حفظ المال، وحفظ النّسل مقّدم على حفظ المال
 -ق"ال الحطّ"اب: وجعل$ھ عق$ب ب$اب الح$ج باب الّذكاة واألضحیةتأخیر  -3    

بع الثّاني من المختصر وافتتحھ بكت"اب ا: ((في باب الّذكاة -رحمھ هللا ل"ّذكاة، ھذا ھو الرُّ
؛ ألّن الُمْح""ِرم یُطل""ب ب""ذبح الھ""دي أو  ث""ّم بكت""اب الّض""حایا؛ ألنّھم""ا كالتّتم""ة لكت""اب الح""جِّ
نحره، إّما وجوباً أو ُسنّة، فیحتاج إلى معرفة كیفیّة الّذكاة؛ وألّن المصنِّف أح"ال عی"وَب 

  .)46())الھدي وِسنَّھُ على الّضحایا
ج"اء ف"ي تس"ھیل المس"الك ف"ي  :وجعلھ عقب ب$اب الیم$ین باب النّذرتأخیر  -4
ولَّما أنھى الكالم على الیمین، وكان النّ"ذر یش"اركھ ف"ي كثی"ر م"ن األحك"ام : ((باب النّذر
  .)47())ذكره عقبھ
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ف9المبھم م9ا ال یب9یّن : ((ومن صور المشاركة ما قالھ ابن جزي في النّذر المبھم
ن ب99اE ف99ي االس99تثناء E عل99يَّ ن99ذر، ففی99ھ كف99ّارةُ یم99ین، وحكم99ھ ك99الیمی: نوع99ھ، كقول99ھ

  .)48())واللّغو
رحم9ھ  -یق9ول الخرش9ي : وجعل.ھ عق.ب ب.اب الجھ.اد باب المسابقةتأخیر  -5

لَّما أنھى الك9الم عل9ى أحك9ام الجھ9اد وم9ا یتعل9ّق ب9ھ، ش9رع ف9ي : ((في باب المسابقة -هللا
  .)49())الكالم على ما یتقّوى بھ علیھ وھو المسابقة

ذك9ر البح9ث ف9ي : وجعلھ عقب بابي الجھاد والمس.ابقة باب النِّكاحتأخیر  -6
الف9رع األّول وج99ھ تق99دیم ب99اب الجھ99اد عل99ى ب99اب النِّك99اح، وھن99ا ی99ذكر مناس99بة ذك99ر ب99اب 

ولَّم9ا أنھ9ى : ((ف9ي ب9اب النِّك9اح -رحم9ھ هللا -الجھاد متّصال بباب النِّكاح، یقول الخرش9ي
على ش9يء م9ن مس9ائل النِّك9اح؛ ألن9ّھ  الكالم على ما أراد من مسائل الجھاد أتبعھ بالكالم

  .)50())یشركھ في معناه لغة فھو الجھد والمشقة
 -رحم9ھ هللا -ق9ال الخرش9ي: تأخیر باب الظِّھار وجعل.ھ عق.ب ب.اب اإلی.الء -7

لَّما كان الظِّھار شبیھا باإلیالء في أّن كال منھم9ا یم9ین تمن9ع ال9وطء، : ((في باب الظِّھار
طالقاً في صدر اإلسالم وإن تفارق9ا ف9ي بع9ض األحك9ام أعقب9ھ  ویرفع ذلك الكفّارة وكانا

  .)51())باإلیالء
 -قال الخرشي : تأخیر باب اللِّعان وما یتعلّق بھ وجعلھ عقب باب الظِّھار -8
ولَّما ك9ان ینش9أ ع9ن اللِّع9ان تح9ریم المالعن9ة مؤب9ّداً كم9ا : ((في باب المالعنة -رحمھ هللا

  .)52())تعقیبھ بھ ینشأ عن الظِّھار معلّقا ناسب
رق99اني  مناس99بة ذك99ر ب99اب اللِّع99ان عق99ب ب99ابَْي اإلی99الء  -رحم99ھ هللا -وی99ورد الزُّ

9ر ألن9ّھ  -أي اإلیالء والظِّھار -عقّبھ بالبابین قبلھ: ((والظِّھار بقولھ ألنّھ یمین أیًض9ا، وأُخِّ
  .)53())یؤول إلى الفرقة المؤبّدة

رحمھ  -قال الخرشي : ح وتوابعھتأخیر باب العّدة وجعلھ عقب باب النِّكا -9
ولَّما أنھى الك9الم عل9ى النِّك9اح وعل9ى محلِّالت9ھ م9ن ط9الق وفس9خ، : ((في باب العّدة -هللا

شرع في الكالم على توابعھ من عّدة، واستبراء، ونفقة، وسكنى وغیرھ9ا، وب9دأ ب9الكالم 
  .)54())حعلى العّدة المأخوذة من العدد بفتح العین؛ ألنّھا آكد توابع النِّكا

رق9اني :ذكر الحضانة بعد النِّكاح وعقب باب البیع -10 : -رحم9ھ هللا -ق9ال الزُّ
ولَّم999ا تج999اذب الحض999انة النِّك999اح ألن999ّھ منش999ؤھا والبی999ع ألّن الحاض999ن علی999ھ حف999ظ ((

المحضون، ولھ قبض نفقتھ، ویحصل ما بھ قوامھ بالنّفقة إن كانت عین9ًا ونحوھ9ا، وھ9و 
  .)55())إنّما یحصل بالبیع أوقعھ متّصال بھا، وھو من األبواب المحتاج إلیھا
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 آفاق تطویر التبویب الفقھي عند المالكیة: الثالثالفرع 
التبویب الفقھي عند المالكیة على صورتھ الحالیة یحتاج إلى أن یُخ"دم ویط"ّور 

 :حتى یكون في متناول الباحثین، ومن وسائل تجسید ذلك ما یأتي
استخدام مصطلحات ولغة العصر ف�ي تس�میة األب�واب، ویك�ون ھ�ذا ف�ي  -أوال

دون األبواب الفرعی�ة حت�ى نجم�ع ب�ین الق�دیم والح�دیث، ون�زاوج ب�ین األبواب الكبرى 
لغة المتقدمین ومصطلحات المعاصرین، كجمع باب الخطبة والنك�اح والط�الق والخل�ع 
والنفقة والحضانة تحت مسمى أحكام األسرة أو أحكام األحوال الشخص�یة، وم�ن فوائ�د 

أبواب أقل مع انضواء تحت ك�ل ذلك التقلیص في عدد األبواب الكثیرة بحیث تدمج في 
باب أبواب فرعیة، وھذا ما یمّكن الباحثین من سھولة الوصول إلى الموض�وعات الت�ي 

  .یبحثون عنھا
وض��ع معج�م للفق��ھ الم�الكي یس��اعد الب�احثین عل��ى الوص�ول إل��ى الم��ادة  -ثانی!ا

الفقھیة والتعرف على الب�اب الت�ي تن�درج تحت�ھ، حی�ث یراع�ى ف�ي ك�ل لفظ�ة م�ن ألف�اظ 
  :لمعجم المنھجیة اآلتیةا

ترتیب ألفاظ المعجم حسب الحروف الھجائیة، فیج�د الباح�ث م�ثال ف�ي لفظ�ة  -
كل ما یتعلق بالكفارة وأنواعھ�ا س�واء ف�ي ب�اب الص�یام أو الن�ذر أو الظھ�ار أو " كفارة"

  .القتل وغیرھا
التعریف بكل لفظة بعبارة واضحة سلسة بعیدا عن الحدود والتعریفات الت�ي  -

  .اللفظة غموضا والباحث حیرة تزید
وضع األلفاظ ذات الصلة باللفظة المتناولة، مع شرح كل واحدة منھا ش�رحا  -

  .موجزا، واإلحالة على مكانھا من ألفاظ المعجم
بیان طبیعة ھذه اللفظة، ھل ھي من مفردات المذھب، أم یشاركھ فیھ غی�ره،  -

  .وعند غیرھم إن كان ھناك خالف وإن ھناك اشتراك فینبّھ على مدلولھ عند المالكیة
تحدید المواضع والمس�ائل الت�ي ت�ذكر فیھ�ا اللفظ�ة م�ن المعج�م، فق�د تس�تخدم  -

  .اللفظة في أكثر من باب كلفظة الغرر أو الضمان أو الكنایة
  .ذكر أھم وأبرز القواعد الفقھیة التي ترتبط بتلك اللفظة -
ش�ابھة أو تل�ك الت�ي تحم�ل نف�س التنبیھ على الف�روق الفقھی�ة ب�ین األلف�اظ المت -

االسم، ولكن لكل منھا مدلولھا الخاص كلفظة الخلطة التي تذكر ف�ي ب�اب الزك�اة والت�ي 
  .لھا معنى، والتي تذكر في باب التقاضي ولھا معنى آخر
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التنبیھ عل$ى النظ$ائر الفقھی$ة، ك$ذكر نظ$ائر م$ا یغتف$ر م$ن الغ$رر أو المس$ائل  -
  .حكام المبنیة على الثلثالتي یعذر فیھا بالجھل، أو األ

جعل مدخل للتبویب الفقھي عند المالكیة، یكون بمثاب$ة دلی$ل لك$ل باح$ث  -ثالثا
یرید التعرف على الفقھ المالكي واالستفادة من مادتھ الفقھیة، حیث یتض$من الم$دخل م$ا 

  :یأتي
  .تعریف التبویب الفقھي وبیان أھمیتھ -
م$ع ع$رض نم$اذج م$ن مص$نفاتھم  بیان طرق المالكیین في التبوی$ب الفقھ$ي، -

  .وطریقة كل مصنف في التبویب مع إبراز محاسنھ وعیوبھ
التعریف بكل باب من أبواب الفقھ بعبارات واضحة بعی$دة ع$ن أي غم$وض  -
  .أو إشكال

إعطاء ملخص عن كل باب وم$ا یض$مھ م$ن مس$ائل ومباح$ث فقھی$ة، بحی$ث  -
  .تعطي لكل باحث تصورا واضحا عن كل باب

وجوه المناسبة والصلة ب$ین األب$واب، س$واء المتعاقب$ة أو المتقارب$ة أو إبراز  -
حت$$ى المتباع$$دة؛ لی$$تمكن الباح$$ث م$$ن رس$$م ص$$ورة ش$$املة ورؤی$$ة واض$$حة ع$$ن الفق$$ھ 

  .المالكي وأبوابھ
  :الخاتمة وأھم نتائج البحث

بعد ھذه الّشذرات والوقفات مع التّبوی$ب الفقھ$ي عن$د المالكیّ$ة یمك$ن الخل$وص 
  :ائج اآلتیةإلى النّت

م$ن خ$الل  -رحم$ھ هللا -أّول من أب$دع طریق$ة التّبوی$ب الفقھ$ي اإلم$ام مال$ك -1
، واستفادت جمیع الكتب الفقھیّة والحدیثیّة من طریقت$ھ، وإن خ$الفوه ف$ي "الموطّأ"كتابھ 

  .ترتیب األبواب تقدیماً وتأخیراً 
إال أّن أھمیّت$$ھ  رغ$$م أّن التّبوی$$ب الفقھ$$ي یمثِّ$$ل الجان$$ب الّش$$كلي ف$$ي التّ$$ألیف -2

ر الّص$$حیح للكت$$ب الفقھیّ$$ة ومض$$امینھا،  د الّدارس$$ین والب$$احثین بالتّص$$وُّ بالغ$$ة، إذ ی$$زوِّ
  .وطریقة تبویبھا وتنسیقھا، مّما یسھِّل علیھم الوصول إلى األحكام الفقھیّة

لم یك$ن ترتی$ب فقھ$اء المالكیّ$ة لألب$واَب والكت$َب الفقھیّ$ة خالی$اً م$ن المع$اني  -3
ات العلمیّ$$ة، فرتب$$وا بع$$ض األب$$واب باعتب$$ار أھمیّتھ$$ا وعم$$وم الحاج$$ة إلیھ$$ا، واالعتب$$ار

  .وبعضھا لوجود معاني مشتركة من جھة اللُّغة أو الحكم الّشرعي
التبویب الفقھي عند المالكیة بص$ورتھ الحالی$ة بحاج$ة أن یخ$دم ویط$ّور  -4    

تقل$$یص ف$$ي ع$$دد لیك$$ون ف$$ي متن$$اول الب$$احثین، فاس$$تخدام المص$$طلحات المعاص$$رة وال
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األبواب ووضع مدخل تعریفي بالتبوی"ب الفقھ"ي عن"د المالكی"ة وغیرھ"ا م"ن المقترح"ات 
كفیل""ة بإعطائ""ھ ص""بغة علمی""ة مواكب""ة لتط""ور العل""وم، وص""بغة عملی""ة یس""تفید منھ""ا ك""ل 

  . باحث
  

  :مصادر ومراجع البحث
دار  محّمد بن یحیى مب"روك،: اإلمام مالك وعملھ بالحدیث من خالل كتابھ الموطأ .1

  .م2010/ھـ1430، 1بیروت، ط -ابن حزم
، وزارة )ھ"ـ1331(محّم"د التّھ"امي كنّ"ون : أقرب المسالك إل<ى موط<أ اإلم<ام مال<ك .2

  . م1988/ھـ1408المملكة المغربیة،  -األوقاف والشؤون اإلسالمیة
: ت( محّم""د زكری""ا الكن""دھلوي الم""دني : أوج<<ز المس<<الك إل<<ى موط<<أ اإلم<<ام مال<<ك .3

ین الندوي، دار القلم :، بعنایة)ھـ1402  .م2003/ھـ1424، 1دمشق، ط -تقي الدِّ
: ت(أبو العبّ"اس أحم"د ب"ن محّم"د الخل"وتي الّص"اوي : بلغة الّسالك ألقرب المسالك .4

 .، دار المعارف)ھـ1241
بی"دي : تاج الع<روس م<ن ج<واھر الق<اموس .5 : ، تحقی"ق)ھ"ـ1205: ت(مرتض"ى الزَّ

  .مجموعة من المحققین، دار الھدایة
عب""د الوھ""اب : الموض<<وعات الفقھی<<ة ومناس<<باتُھ ف<<ي الم<<ذاھب األربع<<ة ترتی<<ب  .6

، 1المملك""""ة العربی""""ة الس""""عودیة، ط -إب""""راھیم أب""""و س""""لیمان، جامع""""ة أم الق""""رى
 .م1988/ھـ1408

أبو الط"اھر إب"راھیم ب"ن عب"د الص"مد : قسم العبادات -التنبیھ على مبادئ التوجیھ  .7
دكتور محم""د بلحس""ان، دار اب""ن ال"": ، تحقی""ق)ھ""ـ536بع""د : ت(ب""ن بش""یر التن""وخي 

 .م2007/ھـ1428، 1لبنان، ط –حزم، بیروت 
مب"ارك ب"ن عل"ي ب"ن : تسھیل المسالك إلى ھدایة الّس<الك إل<ى م<ذھب اإلم<ام مال<ك .8

عبد الحمید مب"ارك آل الش"یخ : ، تحقیق)ھـ1230: ت نحو(حمد األحسائي المالكي 
  .م1995/ھـ1416، 1السعودیة، ط -مبارك، مكتبة اإلمام الشافعي

: ت(أب"و الحس"ن عل"ي الع"دوي : حاشیة العدوي على شرح كفایة الطّالب الّرب<اني .9
بی""""روت،  –یوس""""ف الش""""یخ محّم""""د البق""""اعي، دار الفك""""ر : ، تحقی""""ق)ھ""""ـ1189
 .م1994/ھـ1414
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محّم��د : ، تحقی��ق)ھ��ـ684: ت(أب��و العبّ��اس ش��ھاب ال��دِّین أحم��د القراف��ي : ال  ّذخیرة .10
، 1بی��روت، ط -دار الغ��رب اإلس��المي حج��ي وس��عید أع��راب ومحّم��د ب��و خب��زة،

 .م1994
محم�د الخض�ر : الطھارة، إیضاح مختصر خلیل بالمذاھب األربع ة وأص ح ال دلیل .11

، 1األردن وبی���������روت، ط -الش���������نقیطي، دار البش���������یر ومؤسس���������ة الرس���������الة
 .م2000/ھـ1421

أب��و القاس��م محم��ود ج��ار هللا الزمخش��ري  :الكش اف ع  ن حق  ائق غ  وامض التنزی  ل .12
 .ھـ1407، 3بیروت، ط –دار الكتاب العربي ، )ھـ538: ت(

محّم��د الطّ��اھر اب��ن : كش  ف المغطّ  ى م  ن المع  اني واأللف  اظ الواقع  ة ف  ي الموط  أ .13
ت���ونس  -، دار س���حنون للنش���ر والتوزی���ع ودار الس���الم)ھ���ـ1394: ت(عاش���ور 

 .م2011/ھـ1432: 4والقاھرة، ط
،  3ت، طبی��رو -، دار ص��ادر )ھ��ـ711: ت(اب��ن منظ��ور اإلفریق��ي : لس  ان الع  رب .14

 .ھـ1414
ع�ز ال�دین ب�ن زغیب�ة، : مالك بن أنس وإنجازاتھ في بن اء ص رح الفق ھ اإلس المي .15

خین  الموق���ع االلكترون���ي لمجل���ة التّ���اریخ العرب���ي الت���ي تص���درھا جمعیّ���ة الم���ؤرِّ
 .63: المغاربة، العدد

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المجلد الحادي : مجموع الفوائد واقتناص األوابد .16
 -م��ن مجم��وع مؤلف��ات الّس��عدي، وزارة األوق��اف والش��ؤون اإلس��المیة والعش��رون

 .م2011/ھـ1432، 1قطر، ط
 -الص��ادق عب��د ال�رحمن الغری��اني، مؤسس��ة الری��ان: مدّون ة الفق  ھ الم  الكي وأدلت ھ .17

 .م2002/ھـ1423، 1بیروت، لبنان، ط
الس�ید محم��د ب�ن عل�وي ب�ن عب��اس : المنھ ل اللّطی ف ف ي أص  ول الح دیث الّش ریف .18

 .م2000/ھـ1421، 7السعودیة، ط -كي الحسني، مكتبة الملك فھد الوطنیةالمال
أب�و العب�اس أحم�د ب�ن محم�د الفی�ومي : المصباح المنیر ف ي غری ب الش رح الكبی ر .19

 .بیروت -، المكتبة العلمیة)ھـ770نحو : ت(
محّم���د رواس قلعج���ي وحام���د ص���ادق قنیب���ي، دار النف���ائس : معج   م لغ   ة الفقھ   اء .20

 .م1988/ھـ1408، 2توزیع، طللطباعة والنشر وال



  عمار بعزیز
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               270

، )ھ%%ـ543: ت(أب%%و بك%%ر ب%%ن العرب%%ي المع%%افري : المس))الك ف))ي ش))رح موطّ))أ مال))ك .21
%لیماني، دار الغ%رب : تحقیق لیماني وعائش%ة بن%ت الحس%ین السُّ محمد بن الحسین السُّ

 .م2007/ھـ1428، 1اإلسالمي، ط
عین%ي أبو عبد هللا محّمد الحطّ%اب : مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل .22 : ت(الرُّ

 .م1992/ھـ1412، 3، دار الفكر، ط)ھـ954
، )ھ%%ـ179: ت(مال%%ك ب%ن أن%%س ب%ن مال%%ك ب%ن ع%%امر األص%بحي : موط)أ اإلم))ام مال)ك .23

محم%%د ف%%ؤاد عب%%د الب%%اقي، دار إحی%%اء الت%%راث : تص%%حیح وت%%رقیم وتخ%%ریج وتعلی%%ق
 .م1985/ھـ1406لبنان،  –العربي، بیروت 

محّم%د زھی%ر : إس%ماعیل البخ%اري، تحقی%ق أبو عبد هللا محّم%د ب%ن: صحیح البخاري .24
 .ھـ1422، 1بن ناصر النّاصر، دار طوق النجاة، ط

، )ھ%ـ261: ت(أبو الحسن مسلم ب%ن الحج%اج القش%یري النیس%ابوري : صحیح مسلم .25
 .بیروت -محّمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : تحقیق

: ت(شھاب ال%دِّین النف%راوي : انيالفواكھ الّدواني على رسالة ابن أبي زید القیرو .26
 .م1995/ھـ1415، دار الفكر، )ھـ1126

: ت(أب%%و بك%%ر ب%%ن العرب%%ي المع%%افري : الق))بس ف))ي ش))رح موطّ))أ مال))ك ب))ن أن))س .27
 .م1992، 1محّمد عبد هللا ولد كریم، دار الغرب اإلسالمي، ط: ، تحقیق)ھـ543

: ، اعتناء وضبط)ـھ741: ت(أبو القاسم محّمد بن جزي الكلبي : القوانین الفقھیة .28
 .بیروت، لبنان -ناجي الّسوید، شركة األرقم بن أبي األرقم

رق))اني عل))ى موطّ))أ اإلم))ام مال))ك .29 رق%%اني : ش))رح الزُّ : ت(محّم%%د ب%%ن عب%%د الب%%اقي الزُّ
، 1الق%اھرة، ط –طھ عب%د ال%رءوف س%عد، مكتب%ة الثقاف%ة الدینی%ة : ، تحقیق)ھـ1122
 .م2003/ھـ1424

أب%و عب%د هللا محّم%د ب%ن عب%د هللا : حاشیة الع)دويشرح مختصر خلیل للخرشي مع  .30
 .بیروت -، دار الفكر للطباعة )ھـ1101: ت(الخرشي 

رقاني على مختصر خلیل مع حاشیة البناني،  الفتح الرباني فیما  :المسّمىشرح الزُّ
رقاني رقاني : ذھل عنھ الزُّ : ، ضبط وتصحیح)ھـ1099: ت(عبد الباقي بن یوسف الزُّ

   .م2002/ھـ1422، 1لبنان، ط -حّمد أمین، دار الكتب العلمیة، بیروت عبد الّسالم م
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  :الھوامش
: وق"د تبع"ھ عل"ى ھ"ذا التبوی"ب: ((قال الشیخ الط"اھر ب"ن عاش"ور ع"ن تبوی"ب اإلم"ام مال"ك لموطئ"ھ )1(

)). البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومسلم في خصوص العنوان بالكتب من ص"حیحھ
: المنھ"ل اللطی"ف ف"ي أص"ول الح"دیث الش"ریف: ینظ"ر أیض"اً ). 27(ابن عاش"ور، : كشف المغطى

ع"ز ال"دین ب"ن : ؛ مالك بن أنس وإنجازاتھ في بناء صرح الفقھ اإلسالمي)254( محمد بن علوي،
 ).110-109(زغیبة، 

 ).396(محمد مبروك، : اإلمام مالك وعملھ بالحدیث من خالل كتابھ الموطأ )2(
  ).2/47(، الزبیدي: تاج العروس؛ )1/223(ابن منظور، : لسان العرب: ینظر )3(
 ).1/65(الفیومي، : المصباح المنیر: ینظر )4(
محمد الخضر الشنقیطي، : الطھارة، إیضاح مختصر خلیل بالمذاھب األربعة وأصح الدلیل: ینظر )5(
)5 .( 
 ).1/43(الحطاب، : مواھب الجلیل )6(
 ).101(محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبي، : معجم لغة الفقھاء )7(
 ).1/43(الحطاب، : مواھب الجلیل )8(
 ).5(عبد الوھاب أبو سلیمان، : ترتیب الموضوعات الفقھیة )9(
 ).5(عبد الوھاب أبو سلیمان، : ترتیب الموضوعات الفقھیة )10(
 ).396(محمد مبروك، : اإلمام مالك وعملھ بالحدیث من خالل كتابھ الموطأ )11(
 .)179(السعدي، : مجموع الفوائد )12(
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  :الملخص
بحثنا یتعلق بمسألة فقھیة في مذھب مالك رضي هللا عنھ؛ أال وھي مسألة القنوت 

بحثنا لیعالج قضیة حدیثیة من جھة الدرایة ال من جھة في صالة الصبح، وجاء 
الروایة تتعلق بروایات الموطأ في ھذا الشأن، التي تجعل المسألة ملتبسة بین روایات 
الموطأ، وبین الرأي الفقھي المختار والمعمول بھ في مذھب مالك، وذلك من خالل 

ذكر غیرھا في أغلب روایة عبد هللا بن عمر التي أوردھا مالك في الموطأ ولم ی
 -وقد یكون لھا أرثھا الفقھي  -الروایات والتي تقضي بعدم القنوت في كل الصلوات 

وقد قمنا بمعالجة ھذه اإلشكالیة وبینا األسباب الكامنة من وراء ذلك، وتوصلنا في 
  .األخیر للتوفیق بین روایة ابن عمر ورأي مالك في معنى من معاني القنوت

  :الكلمات المفتاحیة
  .القنوت؛ ال یقنت؛ قنوت الصبح؛ مذھب مالك؛ روایة عبد هللا بن عمر

Abstract:  
Our research is related to the issue of jurisprudence in the 

doctrine of Malik, may Allah be pleased with him; the question of 
Qunoot in the morning prayer, and our research to address the issue of 
modern knowledge on the part of the novel related to the accounts of 
Mawta in this regard, which makes the question confused between the 
stories of Mouta, And it is used in the doctrine of Malik, and that 
through the novel Abdullah bin Omar, reported by the owner in the 
house and did not mention others in most novels, which says not to 
call in all prayers - and may have her legacy jurisprudence - and we 
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have addressed this problem and the reasons behind it , And finally 
reached a reconciliation between the novel of Ibn Omar And the view 
of the owner in the meaning of the meanings of Qunoot.  
key words: 
Al-Qunoot is not valid; Qanoot al-Sabah is the same as that of Malik. 
It is narrated by 'Abd-Allaah ibn' Umar. 

  
  :المقدمة

الفقھیة المعروفة في المذھب المالكي، والتي تعتبر من القنوت أحد المسائل 
المرجعیة الدینیة المعتمدة في القانون األساسي لمؤسسة المسجد الصادر في الجریدة 
الرسمیة للدولة الجزائریة، وھو األمر الذي علیھ العمل عندنا في المذھب عبر 

ظ ذلك بسھولة ویسر؛ األجیال، والمطلع على المصادر المختلفة للمذھب المالكي یلح
بدایة من المدونة وغیرھا، ولكن عندما نرجع لنسخ الموطأ المتداولة بین أیدینا نجد 

لم یذكر فیھا إال روایة عبد هللا بن عمر رضي هللا  -رحمھ هللا تعالى  -اإلمام مالك 
عنھ، القاضیة بعدم القنوت في الصبح وال في شيء من الصلوات، ولم یذكر مالك 

شيء آخر یدل على رأیھ في قنوت الصبح، ومعلوم أن مذھبھ یقول معھا أي 
: بمشروعیتھ، وھذا یثیر تساؤالت بال ریب، ومن ھنا كان مقال بحثنا، تحت عنوان

  ).دفع تعارض روایات الموطأ في قنوت الصبح عند اإلمام مالك(
وتكمن أھمیة ھذا البحث في إزالة الغموض عن ھذه المسألة بالذات، لیتضح 

روایة ابن عمر ولم یذكر غیرھا، ویتبین لنا  -رحمھ هللا تعالى  –ا سبب ذكر مالك لن
من خاللھا مدى مخالفة مالك لمذھبھ أو موافقتھ لھ، ولیس ھدفنا في ھذا البحث أن 

  . ندلل على عموم مشروعیة القنوت، فذلك لھ بحث آخر مستقل
البحث تتمحور وعلى ما ذكرنا فإن اإلشكالیة التي تفرض نفسھا في ھذا 

لماذا یقنت مالك رضي هللا عنھ في الصبح، وفي الموطأ : حول السؤال الرئیس التالي
أورد روایة عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما بأنھ ال یقنت في شيء من الصالة؛ 
ومنھا صالة الصبح، وقد ذكر ذلك تحت باب القنوت في الصبح، ولم یذكر غیرھا من 

  .الروایات؟
ل الرئیس یمكن تجزئتھ ألسئلة فرعیة تساعد على فك ھذا وھذا السؤا
  :اإلشكال، والتي منھا

ما ھو الرأي المعتمد في مذھب مالك في قضیة قنوت الصبح من خالل 
  .مؤلفات مالك، والتي ھي المدونة والموطأ وشروحھ؟
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وما األسباب الكامنة وراء إیراد اإلمام مالك رضي هللا عنھ لروایة ابن 
  .القنوت دون إیراد غیرھا؟   عنھما فيرضي هللا عمر

وھل لمالك رضي هللا عنھ أدلة أخرى، ومعنى ثان یستند علیھ في القنوت تم 
  .إیراده في الموطأ؟

ولإلجابة عن ھذه األسئلة الفرعیة التي نراھا تشتمل على جزئیات 
لة الموضوع الذي بدوره یحیط بإشكالیة البحث، فإننا حاولنا وضع أربعة مطالب كفی

  :بذلك، والتي ھي
  . مذھب مالك في القنوت: المطلب األول
  . القنوت في فقط  أسباب ذكر روایة ابن عمر: المطلب الثاني
  .القنوت في روایات الموطأ األخرى: المطلب الثالث
  .معنى القنوت عند مالك   :المطلب الرابع

  :واآلن نبدأ في معالجة الموضوع من خالل ھذه المطالب األربع
  مذھب مالك في القنوت : المطلب األول

أن القنوت مشروع في صالة  -رضي هللا عنھ –من المعلوم في مذھب مالك 
في القنوت في : ، وذلك لجملة من األدلة جاءت ذكرھا في المدونة، تحت باب1الصبح

  :مھنا. الّصبح والدعاء في الّصالة
ِ صلى هللا علیھ« :ن یسارعطاء ب    .2»قَنََت فِي اْلفَْجرِ  وسلم أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

أَنَّھَُما «  :وعن المبارك عن الحسن قال أخبرني أنس بن مالك وأبو رافع
ُكوعِ     .3»َصلَّیَا َخْلَف ُعَمَر اْلفَْجَر فَقَنََت بَْعَد الرُّ

أَنَّ َعلِیًّا َكبََّر « :وعن سفیان عن عبد هللا التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي
    .4»ي اْلفَْجِر َوَكبََّر ِحیَن َرَكعَ ِحیَن قَنََت فِ 

ت عن عبد الرحمن بن وعن سفیان عن حبیب بن أبي ثاب
اللَّھُمَّ إنَّا نَْستَِعینَُك َونَْستَْغفُِرَك َونُْثنِي َعلَْیَك اْلَخْیَر َوَال : قَنََت فِي اْلفَْجرِ «  :الكاھلي  سوید

یَْفُجُرَك اللَّھُمَّ إیَّاَك نَْعبُُد َولََك نَُصلِّي َونَْسُجُد َوإِلَْیَك  نَْكفُُرَك، َونَْخنَُع َونَْخلَُع َونَْتُرَك َمنْ 
   .5»نَْسَعى َونَْحفُِد نَْرُجو َرْحَمتََك َونَْخَشى َعَذابََك إنَّ َعَذابََك بِاْلَكافِِریَن ُمْلَحقٌ 

أن ابن مسعود والحسن وأبا موسى األشعري وأبا بكرة  -أیضا  –وجاء فیھا 
   .6»اْلقُنُوُت فِي اْلفَْجِر ُسنَّةٌ َماِضیَةٌ «: وعبد الرحمن بن أبي لیلى قالوا وابن عباس

كما أن القنوت في مذھب مالك یعتبر من فضائل األعمال في صالة 
ألنھ «: وأنھ قبل الركوع أفضل منھ بعده، والحكمة من ذلك كما یقول الباجي ؛7الصبح
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اإلمام وإذا جعل بعد الركوع لم یكن سبب إلدراك صالة بعض من یأتي ممن سبقھ 
   .8»فیھ فائدة

ومع ذلك فالقنوت في الصبح عند مالك أمره واسع سواء قبل الركوع أو 
إمام وال   بھ  مالك في خاصتھ قبل الركوع وال یكبر لھ، وال یجھر بھ بعده، والذي یأخذ

  .غیره، وال سھو على من نسیھ، ولیس فیھ دعاء مؤقت
ال مالك في الرجل یقنت في الصبح قبل الركوع وال وق«: جاء في المدونة

  .یكبر للقنوت
كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد : وقال مالك في القنوت في الصبح: قال

  .والذي آخذ بھ في خاصة نفسي قبل الركوع: الركوع، قال مالك
  .ال سھو علیھ: وقال مالك فیمن نسي القنوت في صالة الصبح، قال: قال

   .9»في القنوت دعاء معروف وال وقوف موقت ولیس: قال مالك
وھو قول إسحاق   واختار مالك قبل الركوع«: قال القرطبي في تفسیره

وروى أیضا عن مالك بعد الركوع وروي عن الخلفاء األربعة وھو قول الشافعي 
    .10»وأحمد وإسحاق أیضا وروي عن جماعة من الصحابة التخییر في ذلك

والدلیل على صحة ما ذھب إلیھ مالك ما روي عن « :في المنتقى  الباجي قال
عاصم أنھ قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال إنھ كان القنوت قلت قبل الركوع 
أو بعده قال قبلھ قال فإن فالنا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما 

لقراء زھاء بعد الركوع شھرا أراه كان بعث قوما یقال لھم ا قنت رسول هللا «
 سبعین رجال إلى قوم من المشركین فأصیبوا دون أولئك وكان بینھم وبین النبي 

   .11»رواه البخاري» شھرا یدعو علیھم عھد فقنت رسول هللا 
ولكن لماذا  -رضي هللا عنھ  -إذا فھذا ھو خالصة القنوت في مذھب مالك 

ت في الصبح، مادام أنھ لیس مالك ذكر في الموطأ روایة عبد هللا بن عمر أنھ ال قنو
  .بمذھب لھ؟

  القنوت   في  فقط  أسباب ذكر روایة ابن عمر: المطلب الثاني
یجد أن مالكا لم   اللیثي من المعلوم لمن یقرأ الموطأ وخاصة من روایة یحیى

یذكر إال روایة عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ التي تقول ال قنوت في شيء من 
  :الصالة، وھذا نص الحدیث

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن  «: حدثني یحیى عن مالك عن نافع رضي هللا عنھ أَنَّ َعْبَد هللاَّ
َالةِ     .12»َال یَْقنُُت فِي َشْيٍء ِمَن الصَّ
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أخبرنا   :الحسن أنھ ال یقنت في الصبح بالتحدید، فقال  وفي روایة محمد بن
بْ « :مالك عن نافع قال دٌ . حِ َكاَن اْبُن ُعَمَر ال یَْقنُُت فِي الصُّ َوبِھََذا نَأُْخُذ، َوھَُو : قَاَل ُمَحمَّ

 ُ    .13»قَْوُل أَبِي َحنِیفَةَ، َرِحَمھُ هللاَّ
فھذا ھو المعروف في مذھب عبد هللا بن عمر، بل إنھ في بعض الروایات 

، ومع ذلك ذكر مالك رضي هللا عنھ ذلك في 14خارج الموطأ یرى ابن عمر بأنھ بدعة
ْبحِ القُنوُت : "الموطأ تحت باب ذكر مالٌك ھذه «: ، قال صاحب المسالك"في الصُّ

ْبحِ : "التّرجمة بح على ما " القُنوُت في الصُّ ولم یُْدِخل في الباب ما فیھ القنوت في الصُّ
   .15»كان یعتقده من القنوت، ثّم أدخل فعل ابن عمر مخالفًا لما یعتقده ھو في ذلك

  :من األسباب، منھا وبعد القراءة في ھذا األمر یمكن أن نرجعھ لجملة
  روایة نافع عن ابن عمر من أقوى األسانید عند مالك   أن   ـ  أوال

فروایة نافع عن ابن عمر ھي من أحسن األسانید عند مالك رضي هللا عنھ، 
وبلوغھا لھ، وربما ھذا من األسباب التي جعلت مالكا یذكر   بھا وقد ذكرھا ھنا لعلمھ

ذلك؛ وقد اعتمد على روایة أنس ألنھ  روایة ابن عمر، ومع ذلك مذھبھ خالف
یساندھا العمل، ولیست ھذه األولى عند مالك أن یذكر الحدیث في الموطأ والعمل 

  .عنده بخالفھ العتبارات منھا أن یكون الحدیث آحاد فیقدم علیھ عمل أھل المدینة
وھي " السلسلة الذھبیة"ولذا روایة نافع عن ابن عمر یسمیھا بعض العلماء 

 إلى رسول هللا    و من أصح األسانید، في روایة الحدیث، لسندھا العاليأصح أ
  .عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي : ثالثة أشخاص فقط فھي

فھذا اإلسناد مشتمل على السلسلة التي وصفھا البخاري بأنھا أصح األسانید 
سئل محمد بن : قال محمد بن إسحاق الثقفي: على اإلطالق، ففي تھذیب التھذیب

   .16مالك عن نافع عن ابن عمر: إسماعیل عن أصح األسانید، فقال
ْینا عن أبي عبِد هللاِ البخاريِّ «: وفي مقدمة ابن الصالح صاحِب  -َوُروِّ

  . 17»مالٌك عْن نافٍِع عْن ابِن عمرَ : أصحُّ األسانیِد ُكلِّھا: أنَّھُ قالَ  -" الصحیحِ "
  .لوغھا إلیھ، ألنھا من أھمھ أسانیده في الموطأوب  بھا إذا فمالك یرویھا لعلمھ 

  في القنوت عن الصحابة إال ابن عمر فلم یختلف عنھ أختلف   ـ ثانیا
وھناك تأویل ثان وھو أن كل الصحابة اختلف عنھم في القنوت بین ثبوتھ 
وعدمھ إال عبد هللا بن عمر فإنھ روي عنھ روایة واحدة فقط ھي أنھ ال یقنت، وھذا 

وأما القنوت «: تأویالت تركیز مالك على روایة ابن عمر، قال ابن عبد البرأیضا من 
في صالة الصبح فاختلف اآلثار المسندة في ذلك، وكذلك اختلف فیھ عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وغیرھم، فروي عنھم القنوت وترك القنوت من 
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ه، وقد أكثر في ذلك الفجر، وكذلك اختلف عنھم في القنوت قبل الركوع وبعد
المصنفون بن أبي شیبة وغیره، واألكثر عن عمر بن الخطاب أنھ كان یقنت في 
الصبح، وروي ذلك عنھ من وجوه متصلة صحاح، وأما بن عمر فكان ال یقنت لم 

قال قلت لمجاھد  نجیح وروى سفیان بن عیینة عن بن أبي. یختلف عنھ في ذلك
ولقیت سالم بن عبد هللا : ال، قال: ھ یقنت؟ قالصحبت بن عمر إلى المدینة فھل رأیت

  .18»ال، إنما ھو شيء أحدثھ الناس: أكان بن عمر یقنت؟ قال: فقلت لھ
  أن روایة الموطأ عن ابن عمر إنما تحكي فعل ابن عمر: ثالثا 

واألمر الثالث أن روایة ابن عمر ھذه إنما تحمل فعل ابن عمر فقط، ال فعل 
روایات الصحابة فتحكي فعل رسول هللا وأفعالھم ھم  ، وأما باقيرسول هللا 

وخاصة الخلفاء الراشدین، ولذا فروایة ابن عمر تحكي على رأیھ الذي خالف فیھ 
جمھرة الصحابة الذین اختلف عنھم في القنوت في عموما، ولیس في الفجر لوحده، 

  .ولعل تأویل ذلك یرجع ألمور منھا
، ولیست ھذه ھي المسألة األولى التي أن األمر یرجع لعدم علمھ بذلك – 1

، وإن كان األمر بعیدا نوعا ما في مسألة القنوت بالذات لم تبلغھ عن رسول هللا 
ألنھا مسألة عملیة تتعلق بعبادة دائمة، وأیضا لكثرة مالزمتھ رضي هللا عنھ لرسول 

محي  وشدة تأسیھ بھ وھذا معلوم من سیرتھ رضي هللا عنھ، وقد ألف في ذلك  هللا 
، وثالثا عبد هللا بن عمر الصحابي المؤتسي برسول هللا : الدین مستو كتبا، بعنوان

لكثرة اآلثار الواردة فیھا عن الصحابة، وقد روى فیھا من ھو في سنھ وأقل منھ 
  . ي هللا عنھ أجمعینوأكبر، أمثال ابن عباس وأنس وغیرھم رض

 ، فلعلھ ومع ذلك فیبقى ھذا األمر محتمال بأنھ لم یبلغھ ذلك عن رسول 
فعل ذلك وتركھ ثم فعلھ وتركھ، ثم فعلھ ولم یبلغ عبد هللا بن عمر نھایة األمر من 

، وكثرة الروایات واختالفھا في القنوت ال تمنع ھذا االحتمال، وھنا ال رسول هللا 
  :عن قضیتین مھمتین، ھمابأس أن نتحدث 

  :ثابتة  عدم علم بعض الصحابة بأشیاء ال یعني أنھا غیر -
فعدم علم بعض الصحابة بأشیاء ال یعني أنھا غیر ثابتة، وكذلك تأویل 
الصحابي لشيء أو تفسیره لھ، بخالف ما یذھب لھ غیره، ونذكر ما جاء في التمھید 

وعمر ما علم المغیرة ومحمد بن  وقد جھل أبو بكر«: عن ابن عبد البر حیث، قال
من  األشجعي مسلمة من توریث الجدة وجھل ابن مسعود ما علم معقل بن سنان

ولم یسم لھا وقد جھل األنصار وأبو موسى  بھا  صداق المتوفى عنھا التي لم یدخل
وعلمتھ عائشة وجھل ابن عمر حدیث القنوت وعلمھ أبو ھریرة  الختانین  حدیث التقاء
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ال نورث ما تركنا "ھذا كثیر عن الصحابة یطول ذكره فمثلھ حدیث وغیره ومثل 
غیر نكیر أن یجھلنھ ویجھلھ أیضا علي والعباس حتى علموه على لسان من " صدقة
   .19»حفظھ

   .إذا تعارض إثبات ونفي قّدم اإلثبات على النفي -

، فالجمھور یرون أن المثبت  20"من أثبت أولى ممن نفى: "فالقاعدة تقول
إذا «: على النافي، ألن المثبت معھ زیادة علم، یقول الزحیلي شرحا للقاعدة مقدم

ألن المثبت عنده زیادة . حصل تعارض بین اثنین فالمثبت للشيء مقدم على النافي
علم لیست عند النافي، ومن عرف الشيء وعلمھ حجة على من لم یعلمھ، وألن عدم 

   .21»ثابتة التي علمتالعلم بالشيء ال یكون حجة تدفع بھ الحجة ال
فإن عدم الرؤیة ال   النبي  فإذا كان بعض الصحابة لم یقنت ألنھ لم یره من

لو كان القنوت سنة ما : وقالوا«: یدل على النفي المطلق، وفي ھذا یقول ابن حزم
قد خفي وضع األیدي على الركب في : خفي عن ابن مسعود وال عن ابن عمر؟ فقلنا

فثبت على القول بالتطبیق إلى أن مات، وخفي على ابن  الركوع على ابن مسعود،
عمر المسح على الخفین، ولم یروا ذلك حجة، فما بال خفاء القنوت عنھما صار 
حجة؟ إن ھذا لعجب وتالعب بالدین، مع أن القنوت ممكن أن یخفى، ألنھ سكوت 

لناس وال متصل بالقیام من الركوع، ال یعرفھ إال من سأل عنھ، ولیس فرضا فیعلمھ ا
  .22»بد، فكیف وقد عرفھ ابن عمر كما نذكر بعد ھذا، ولم ینكره ابن مسعود؟

ومن أدلة اإلثبات ما جاء عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ من إثبات للقنوت 
أَقَنََت النَّبِيُّ «  :أنس وبطرق متنوعة، وبروایات مختلفة، منھا ما جاء في الصحیح سئل

  َْبِح؟ قَال ُكوِع؟ قَالَ : ْم، فَقِیَل لَھُ نَعَ : فِي الصُّ ُكوِع یَِسیًرا«: أََوقَنََت قَْبَل الرُّ    .23»بَْعَد الرُّ
ُسئَِل َعْن اْلقُنُوِت فِي َصَالِة «: وعند ابن ماجھ بإسناد قوي عن أنس أنھ

ْبِح، فَقَالَ  ُكوِع َوبَْعَدهُ : الصُّ    .24»ُكنَّا نَْقنُُت قَْبَل الرُّ
كما في  -وأخرج ابن المنذر: ھامش المتن قال المحقق شعیب األرنؤوط في

قنتوا في  أن بعض أصحاب النبي : من طریق أخرى عن حمید، عن أنس -"الفتح"
  . 25صالة الفجر قبل الركوع، وبعضھم بعد الركوع

َل َمْن «: أنس  وروى محمد بن نصر من طریق أخرى عن حمید عن أَنَّ أَوَّ
ُكوِع أَيْ  ْكَعةَ  َجَعَل اْلقُنُوَت قَْبَل الرُّ   . 26»َدائًِما ُعْثَماُن لَِكْي یُْدِرَك النَّاُس الرَّ

ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت « :ابن حجر قال الحافظ
للحاجة بعد الركوع ال خالف عنھ في ذلك ، وأما لغیر الحاجة فالصحیح عنھ أنھ قبل 

   .27»الركوع
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ولھذا فمع إتباع ابن عمر وشدة تمسكھ بالسنة، إال أن أنسا رضي هللا عنھ ال 
یقل عنھ في ھذه المزیة، ألنھ خادم رسول هللا، وال یمكن أن یجھل أمرا كثیر التكرار 

أكثر من عبد هللا بن  -حتى وفاتھ  -من رسول هللا علیھ الصالة والسالم، وھو مالزمھ 
ن ابن عمر كما قال ابن حزم وال یخفى على انس بن عمر، فربما یخفى ھذا األمر ع

  . مالك رضي هللا عنھ
معنى ترك عبد هللا بن عمر للقنوت في الصالة «: وذھب بعضھم أن – 2

إن قنت ابن عمر في : كان ذلك منھ مدافعة للخالفة، وذلك أنھ بلغھ أن الناس قالوا
یرید، فلھذا ترك ابن عمر  الصالة كما كان علي وأصحابھ یقنتون في الصالة فالخالفة

   .28»القنوت في صالة الصبح
وھذا أمر مستبعد أیضا، وإن كان ال یُمتنع من باب المصلحة والسیاسة 
الشرعیة، لكن لم یرو عنھ أنھ تراجع عن ذلك لما انتھت مالبسات المدافعة عن 
 الخالفة، بل نجد ابن عمر رضي هللا عنھ قد خالف والده عمر بن الخطاب رضي هللا

في مسائل فقھیة كثیرة؛ رأى عمر بأن تكون بكیفیة ما وفقا للمصلحة، ورأى ابن عمر 
وكما وردت عنھ، ومن ذلك مسألة الطالق بالثالث، فقد  خالفھا تأسیا برسول هللا 

  .أمضاه عمر وخالفھ ابنھ عبد هللا فرأى أنھ طلقة واحدة
أّن عمر كان  فیھ: رقال ابن عبد الب«: في شرحھ على الموطأ الزرقاني فعند

لضحى صالة، وكذا كان ال یقنت وال : یصلي الضحى وكان ابنھ ینكرھا، ویقول
یعرف القنوت، وروى القنوت عن أبیھ عمر من وجوه، وكان ابن عمر یصلي بعد 
العصر ما لم تصفر الشمس وتدنو للغروب، وكان عمر یضرب الناس علیھا بالدّرة، 

    .29»ومثل ھذا كثیر من اختالفھما
، واألمر الثالث أنھ ربما تأول أن القنوت قد انتھى بقنوت رسول هللا  – 3

وھذا أمر غیر مستبعد، ولعلھ یكون من أقرب التأویالت التي دفعتھ بأن یقول بعدم 
  .القنوت في كل الصلوات ولیس في الصبح لوحده

  .القنوت في روایات الموطأ األخرى: المطلب الثالث
الثالث الذي یجب الوقوف عنده ھو أنھ قد ثبت القنوت في وعلیھ فإن األمر 

روایات الموطأ األخرى، وعن غیره من الصحابة، وساند ذلك عمل أھل المدینة 
والمشھور عن جمھرة الصحابة مع الخالف في وقتھ وكیفیتھ ومكانھ، فقد جاء في 

بن  ، عن ھشامحدثنا مالك: ، قال حدثنا أبو مصعب: روایة أبي مصعب الزھري
الَِة، َوالَ في اْلِوْتِر، إالَّ أَنَّھُ كان یَْقنُُت «: عروة أَنَّ أَبَاهُ َكاَن الَ یَْقنُُت في َشْيٍء من الصَّ

ْكَعةَ اآلِخَرةَ إَذا قََضى قَِراَءتَھُ     .30»في َصالَِة اْلفَْجِر قبل أَْن یَْرَكَع الرَّ
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ب غیر ذلك ، وفي لم یذكر في روایة یحیى في ھذا البا«: قال ابن عبد البر
مالك عن ھشام بن عروة أن أباه كان ال یقنت : بعد حدیث ابن عمر ھذا  الموطآت أكثر

في شيء من الصالة وال في الوتر إال أنھ كان یقنت في صالة الفجر قبل أن یركع 
    .31»الركعة اآلخرة إذا قضى قراءتھ

ن بھامش األصل، الب«: في تحقیقھ للموطأ األعظمي  محمد مصطفى قال
أنھ كان ال یقنت في شيء من الصالة إال : مالك، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ: بكیر

والقنوت قبل الركوع وبعده في : مالك قال. في الصبح، فإنھ كان یقنت بعد الركعتین
   .32»صالة الصبح حسن

تذكر ذلك على  اللیثي  ولعل من األمور التي جعلت روایة یحیى بن یحي
وإلیھ «: الباجي  و أنھ یقول برأي ابن عمر في القنوت، قالخالف باقي الروایات وھ

  .أي إلى عدم القنوت في الصبح .33»من أصحابنا اللیثي  ذھب یحیى بن یحیى
وناشر مذھبھ في بالد  مالك وال عجب إن عمت نسختھ اآلفاق فھو صاحب

  .األندلس، مع انتشار المذھب في المغرب عموما
ألنھ لم تنفرد بذلك إال  -مع إمكانیتھ  –ما  وإن كان ھذا االحتمال بعیدا نوعا

الشیباني، وربما السبب   وحده؛ بل حتى في روایة محمد بن الحسن اللیثي  روایة یحي
ما سمع من مالك الروایة األخرى لسبب ما، ألن  اللیثي األقرب ھو أن یحي بن یحي

ضور مالكا عرض الموطأ عن تالمذتھ وربما اختلفت الروایة عنھم ألسباب الح
وشاءت األقدار أن یشتھر من رواة الموطأ جماعة . والحفظ والتقیید وشيء من ھذا

كثر، ولكن نسخة یحیى ھي المعروفة بین أھل العلم، وكتب لھا القبول الكبیر، ومع 
  .ذلك ال یقلل من شأن باقي الروایات األخرى

  .معنى القنوت عند مالك :المطلب الرابع

المنتقى والتمھید وغیرھما، وھو أن مالكا وھناك تأویل آخر ذكره صاحب 
في القنوت، إنما یرید بذلك طول  یعتقده  ذكر روایة ابن عمر المخالفة لمذھبھ وما

القیام الذي یكون منھ الدعاء، وھو بخالف القنوت المعروف عند النوازل الذي ھو 
ثاني ال  بھ الدعاء، وإن اشتركا في االسم، ولذلك یكون ذكر روایة ابن عمر یراد

  .ومعتقد مالك ورأیھ األول، وبھذا ال یتعارض مع روایة ابن عمر
في الترجمة القنوت في الصبح  -رحمھ هللا  -قال مالك «: جاء في المنتقى

ھو من القنوت في  یعتقده ولم یدخل في الباب ما فیھ القنوت في الصبح على ما كان
یعتقده ھو في ذلك والمراد   صالة الصبح ثم أدخل فعل عبد هللا بن عمر مخالفا لما
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ھاھنا بالقنوت الدعاء في آخر الصالة، فإنما أراد دعاء معروفا في مكان من الصالة 
   .34»معروف ویسمى ذلك الدعاء قنوتا

إذ سئل  والدلیل على أن القیام یسمى قنوتا قول النبي «: البر قال ابن عبد
وزعم أبو عبید أن القنوت . یعني طول القیام" طول القنوت: "أي الصالة أفضل قال

في الوتر وھو عندنا في صالة الصبح، إنما سمى قنوتا ألن اإلنسان فیھ قائم للدعاء 
من غیر أن یقرأ القرآن فكأنھ سكوت وقیام إذ ال یقرأ فیھ وقد یكون القنوت السكوت 

ِ روى عن زید بن أرقم انھ قال كنا نتكلم في الصالة حتى نزلت  َّVِ قَاِنتِینَ َوقُوُموا 
فأمرنا بالسكوت ولیس في ھذا الحدیث رد لما ذكرنا ألن اآلیة یقوم . ﴾238: البقرة(

منھا ھذان المعنیان وغیرھما الحتمالھما في اللغة لذلك ألن القنوت في اللغة لھ وجوه 
، )26 :الروم( ُكلٌّ لَھُ قَانِتُونَ : منھا أن القنوت الطاعة دلیل ذلك قول هللا عز وجل

ِ َحنِیفاً َولَمْ : أي مطیعون وقولھ َّVِ ًةً قَاِنتا  ِمَن اْلُمْشِرِكینَ  یَكُ   إِنَّ إِْبَراِھیَم َكاَن أُمَّ
   .35»)120: النحل(

َوقُوُموا وھذا ما یوحي بأن مالكا رضي هللا عنھ قد اعتمد اآلیة في القنوت، 
ِ قَاِنِتینَ  َّVِ )التي اعتمدھا في ھذا الشأن، وقد وھذا من جملة أدلتھ . )238: البقرة

ذكرھا في الموطأ لبیان الصالة الوسطى التي شرع فیھا القیام قانتین، وال یستبعد ذلك 
بحكم أنھ یأخذ بظاھر القرآن قبل كل شيء، ثم یعتمد بعدھا على صریحة السنة، فإن 

ف اختلفت رجع لفعل الصحابة، ولعلھ رأى أن الرأي األبرز ھو رأي ابن عمر بخال
جمیع الصحابة فذكره، وفي ذات الوقت رآه مخالفا لظاھر القرآن، الذي فیھ األمر 
بالقنوت، بمعنى طول القیام بالدعاء، وذلك أن القنوت في اللغة یحمل عدة معان، منھا 

  .طول القیام
َالِة «: قال رسول هللاَّ : وذلك لحدیث جابر رضي هللاَّ َعنھُ قال أَْفَضُل الصَّ

َالِة طُوُل : وقد ترجم لھ مسلم بذلك .36طول القیام  أي» اْلقُنُوتِ طُوُل  بَاُب أَْفَضُل الصَّ
   . 37اْلقُنُوتِ 

   .38»المراد بالقنوت ھنا القیام باتفاق العلماء فیما علمت«: قال اإلمام النووي
 أن النبي : والمراد«: ألن طول القیام بالقراءة یسمى قنوتاً، قال ابن رجب

یام قبل الركوع للقراءة، وإنما أطال القیام بعد الركوع شھرا حیث دعا كان یطیل الق
   .39»على من قتل القراء، ثم تركھ

بالقنوت في   وبھذا یُجمع بین ذكر مالك لروایة ابن عمر في موطئھ وعملھ
فھما بھذا ال یختلفان، بل نجد ابن عمر رضي هللا عنھ نفسھ قد فسر القنوت   مذھبھ،
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ِ قَانِتِینَ  :في قولھ تعالى ْن ھَُو : 40، بطول القیام، وقرأ )238: البقرة( َوقُوُموا 0َِّ أَمَّ
  . )9: الزمر( قَانٌِت آنَاَء اللَّْیِل َساِجًدا َوقَاِئًما

وبھذا فسر مالك الصالة الوسطى التي فیھا القنوت بصالة الصبح، وھو ما 
َحافُِظوا َعلَى : قولھ تعالىیدعم ھذا الرأي األخیر، فمالك فسر الصالة الوسطى، من 

ِ قَانِِتینَ  َالِة اْلُوْسطَى َوقُوُموا 0َِّ لََواِت َوالصَّ بصالة الصبح بحكم   .)238: البقرة( الصَّ
   .أنھم یقومون 0 قانتین، وھذا بطول القیام فیھا

َوَعْبَد هللاِ ْبَن , أَنَّھُ بَلََغھُ، أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب «: جاء في الموطأ عن مالك
ْبحِ : َعبَّاٍس َكانَا یَقُوالَنِ  الَةُ اْلُوْسطَى َصالَةُ الصُّ    .41»َوَذلَِك رأیي: قَاَل َمالِكٌ . الصَّ

َوقَْوُل َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَاِلٍب واْبِن َعبَّاٍس : قَاَل یَْحیَى، قَاَل َماِلكٌ «: وفي الموطأ
  .42»أََحبُّ َما َسِمْعُت إِلَيَّ فِي ذلِكَ 

الصالة الوسطى صالة الصبح، ألن وقت صالة الصبح صغیر؛ : قال مالك
ولم یفت للنبي علیھ السالم من الصلوات غیر صالة الصبح، فإنھ صاله بعد طلوع 

  . 43الشمس، فھذه أوقات الرفاھیة
ومعھ في ھذا الشافعي واحتجوا بأّن فیھا القنوت، روى ابن جریر من طریق 

َصلَّْیُت َخْلَف اْبِن َعبَّاٍس اْلفَْجَر، «: اْلُعطَاِرِديِّ قال رجاءعوف األعرابي عن أبي 
ُ أَْن نَقُوَم فِیھَا : فَقَنََت ِفیھَا َوَرفََع یََدْیِھ، ثُمَّ قَالَ  َالةُ اْلوْسطَى الَّتِي أََمَرنَا هللاَّ ھَِذِه الصَّ

  .44»قَاِنِتینَ 
  :الخاتمة

اإلشكالیة المطروحة من خالل تلك وفي نھایة البحث؛ وبعد التطرق لمعالجة 
  :األسئلة الفرعیة، فإنھ یمكن أن نخرج بالنتائج التالیة

القنوت في صالة الصبح مشروع في مذھب مالك رضي هللا عنھ،  - 1
ویعتبر عنده من فضائل األعمال، وأنھ قبل الركوع أفضل منھ بعده، وإن كان أمره 

مالك رضي هللا عنھ في خاصتھ قبل   بھ  واسع سواء قبل الركوع أو بعده، والذي یأخذ
إمام وال غیره، وال سھو على من نسیھ، ولیس فیھ  بھ  الركوع وال یكبر لھ، وال یجھر

  .دعاء مؤقت
ومحمد بن الحسن الشیباني   اللیثي مالك رضي هللا عنھ في روایة یحیى - 2

الذي فیھ  وبعض الروایات األخرى لم یذكر إال حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ
أنھ ال قنوت في شيء من الصالة؛ ومنھا صالة الصبح، ولكن ذكر في روایات أخرى 

  .ما یدل على القنوت ومنھا روایة أبي مصعب الزھري
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یرجع إیراد مالك رضي هللا عنھ لروایة ابن عمر وحدھا لجملة من  -3
لقول فیھ بین ا أنھا من أھمھ أسانیده في الموطأ، وأن القنوت أختلف: األسباب، منھا

الصحابة حتى ورد عن الصحابي الواحد القول وخالفھ، إال ابن عمر فلم یختلف عنھ، 
كما أن روایة الموطأ عن ابن عمر إنما تحكي فعل ابن عمر ذاتھ ولیس ما رواه عن 
رسول هللا علیھ الصالة والسالم، واألمر األخیر أن مشروعیة القنوت تستمد من 

  .روایات األخرى للموطأ
أن مالكا رضي هللا عنھ ذكر روایة ابن عمر المخالفة لمذھبھ  -4

في القنوت، إنما یرید بذلك طول القیام الذي یكون منھ الدعاء، وھو  یعتقده وما
بخالف القنوت المعروف عند النوازل الذي ھو الدعاء على قوم أو لھم، وإن اشتركا 

لمعنى الثاني، ومعتقد مالك ا  بھ  في االسم، وعلیھ یكون ذكر روایة ابن عمر یراد
  .ورأیھ یراد بھ المعنى األول، وبھذا ال یتعارض مع روایة ابن عمر

  .وبارك هللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
   :التھمیش

                                                        
أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي : المنتقى شرح الموطإ - 1

 1332األولى، : بجوار محافظة مصر، الطبعة -، مطبعة السعادة )ھـ474: المتوفى(الباجي األندلسي 
  ).282/ 1(ھـ، 

، دار الكتب )ھـ179: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : المدونة -  2
  ).192/ 1(م، 1994 -ھـ 1415األولى، : العلمیة، الطبعة

  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  3
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  4
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  5
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  6
  ).282/ 1(أبو الولید الباجي، : المنتقى شرح الموطإ -  7
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  8
  ).192/ 1(مالك بن أنس، : المدونة -  9

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي : الجامع ألحكام القرآن -10
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب : ، تحقیق)ھـ671: المتوفى(شمس الدین القرطبي 

  )201/ 4(م،  1964 -ھـ 1384الثانیة، : لطبعةالقاھرة، ا –المصریة 
  .282/ 1أبو الولید الباجي،  :الموطإ المنتقى شرح -11
: المتوفى(، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني   اللیثي  الموطأ من روایة یحیى -12

  .)159/ 1(مصر،  –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي : ، تحقیق )ھـ179
الشیباني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني   الموطأ بروایة محمد بن الحسن -13

الثانیة، َمِزیَدة : عبد الوھاب عبد اللطیف، المكتبة العلمیة، الطبعة: ـ، تعلیق وتحقیق)ھـ179: المتوفى(
  ).91: ص(منقَحة، 
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أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم المعجم الكبیر للطبراني، سلیمان بن أحمد بن  -ینظر  -14

سعد بن عبد هللا الحمید و / فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د: ، تحقیق)ھـ360: المتوفى(الطبراني 
  ).291/ 13(خالد بن عبد الرحمن الجریسي، / د

شبیلي القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري اال: المسالك في شرح موطأ مالك -15
لیماني وعائشة بنت الحسین : ، قرأه وعلّق علیھ)ھـ543: المتوفى(المالكي  محمد بن الحسین السُّ

لیماني، قدَّم لھ م،  2007 -ھـ  1428األولى، : یوسف القََرَضاوي، َدار الَغرب اإلسالمي، الطبعة: السُّ
)3 /122.(  

: المتوفى(د بن حجر العسقالني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم: تھذیب التھذیب16  
  ).6/ 10(ھـ، 1326الطبعة األولى، : ، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند، الطبعة)ھـ852

عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي : -معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح  -17
ماھر یاسین الفحل،  -لطیف الھمیم عبد ال: ، المحقق)ھـ643: المتوفى(الدین المعروف بابن الصالح 

  ).82: ص(م،  2002/ ھـ  1423: األولى، سنة النشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة
االستذكار، الجامع لمذاھب فقھاء األمصار وعلماء األقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي  -18

هللا بن محمد بن عبد البر بن أبو عمر یوسف بن عبد : واآلثار وشرح ذلك كلھ باإلیجاز واالختصار
سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب : ، تحقیق)ھـ463: المتوفى(عاصم النمري القرطبي 

  ).293/ 2(، 2000 – 1421األولى، : بیروت، الطبعة –العلمیة 
البر  التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد -  19

محمد عبد الكبیر , مصطفى بن أحمد العلوي : ، تحقیق)ھـ463: المتوفى(بن عاصم النمري القرطبي 
ـ  154/ 8ھـ،  1387: المغرب، عام النشر –البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

155.  
دمشق،  –الفكر محمد مصطفى الزحیلي، دار : القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة -20

  ).669/ 1(م  2006 -ھـ  1427األولى، : الطبعة
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -21
المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري  -22

  ).58/ 3(بدون طبعة وبدون تاریخ : بیروت، الطبعة –، دار الفكر )ھـ456: المتوفى(
محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، بَاُب القُنُوِت قَبَْل : لمسند الصحیحالجامع ا23 - 

ُكوِع َوبَْعَدهُ، المحقق مصورة عن السلطانیة (محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة : الرُّ
  ).26/ 2(ھـ، 1422األولى، : ، الطبعة)بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

، بَاُب َما َجاَء )ھـ273: المتوفى(ابن ماجھ، أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني ابن ماجة  سنن - 24
ُكوعِ َوبَْعَدهُ، المحقق د كامل قره بللي  -عادل مرشد  - شعیب األرنؤوط : فِي اْلقُنُوتِ قَْبَل الرُّ َعبد  - محمَّ

  ).255/ 2(م،  2009 -ھـ  1430األولى، : اللّطیف حرز هللا، دار الرسالة العالمیة، الطبعة
ُكوِع َوبَْعَدهُ، : سنن ابن ماجھ -  25   ).255/ 2(ابن ماجة ، بَاُب َما َجاَء فِي اْلقُنُوتِ قَْبَل الرُّ
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، بَاُب : فتح الباري شرح صحیح البخاري -26

ُكوِع َوبَْعَدهُ، دار محمد فؤاد : ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ1379بیروت،  -المعرفة  اْلقُنُوِت قَْبَل الرُّ
: محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العالمة: عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ
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 :  الملخص

تعتبر الشخصیة الحكمیة من العناصر األساسیة التي أضیفت للشركات 
حدیثا، وتمیزت بھا عن الشركات في الفقھ اإلسالمي، وینظر إلیھا على أنھا اجتماع 
مجموعة من األموال أو األفراد لتحقیق غرض عام أو مشترك، وأنھ اقتضتھا 

  .ضرورات الحیاة العملیة، ومنھا ترتیب الحقوق وااللتزامات

الحكمیة، وقد انتھى البحث من خالل التحلیل إلى لزوم القول بالشخصیة 
وأنھا من مستلزمات مصلحة االشتراك ذاتھ، فضال عن مصالح الغیر، وأن ھذه 
الشخصیة تستتبع أن یكون لھا ذمة مالیة خاصة بھا، حیث أنھا أساس الفكرة أصال، 
كما انتھى البحث إلى أن وقت ثبوت الشخصیة للشركة یتحدد بعملیة خلط األموال، 

و لتقریر حقیقة قائمة، وأنھ بثبوت الشخصیة وأن االعتراف القانوني بھا إنما ھ
الحكمیة للشركة تكون لھا أھلیة وجوب كاملة، وأن أھلیة األداء تتحدد بالغرض 

  .المحدد لھا

ABSTRACT: 

The moral personality is one of the basic elements that have been 
added to companies recently. They have been distinguished from 
companies in Islamic jurisprudence. They are seen as a meeting of a 
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group of funds or individuals to achieve a common or common 
purpose and are necessitated by the necessities of working life, 
including the arrangement of rights and obligations. 
The research concluded through the analysis of the need to say the 
personality of the government, and it is a requirement of the interest 
itself, as well as the interests of others, and that this character entails 
to have a financial burden of its own, as it is the basis of the idea 
originally, and the research concluded that the time of proven personal 
The company is determined by the process of mixing funds, and that 
the legal recognition is to determine the truth of the existing, and that 
the establishment of the personality of the judgment of the company 
has the capacity to be fully, and that the eligibility for performance is 
determined by the purpose set for them. 
 

  :مقدمة

من العناصر األساسیة التي أضیفت ) المعنویة(تعتبر الشخصیة الحكمیة 
وتمیزت بھا عن الشركات في الفقھ اإلسالمي، واألصل فیھا ثبوتھا للشركات حدیثا، 

لإلنسان، ولكن اقتضت ضرورات التعامل وحاجاتھ افتراضھا في حال وجود مجموع 
  .مالي أو اجتماع أفراد معینین بغرض التعاون لتحقیق ھدف مشترك

ولكن ما مدى صحة الزعم بأن اكتساب الشركة للشخصیة الحكمیة، وتمتعھا 
  مة مالیة مستقلة، ضرورة وحاجة عملیة ال غنى عنھا؟بذ

  : ویتفرع عن ذلك جملة من التساؤالت الفرعیة، منھا
  ما موقف الفقھ اإلسالمي من ذلك؟

وعلى القول بصحة اكتساب الشركة للشخصیة الحكمیة، وأن تكون لھا ذمة 
  مالیة خاصة بھا، متى یكون ذلك؟ وما النتائج المترتبة عنھ؟

  ثبوت الشخصیة الحكمیة للشركة: األولالمطلب 

األصل في الشركة أنھا عقد، یتفق بموجبھ الشركاء على التعاون بالمال 
إال أن لفظ الشركة یطلق أیضا في  1والعمل لتحقیق غرض معین، وھو الربح غالبا،

االصطالح المعاصر ویراد بھ ذلك الكیان المنفصل، المتمیز والممثل لمجموع 
وھو ما یكون بإضفاء صفة الشخصیة علیھا، وألنھا لیست  ،2ك فیھااألموال المشتر

حقیقیة، وتعد من نوازل العصر، ومما یعتقد أنھا من المصالح المعتبرة، فإن تقریر 
القول بھا بحاجة إلى بیان وجھة النظر الفقھیة بخصوصھا، أعني النظر فیما إن كانت 
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لى فرض وجود دلیل ثبوتھا، فھل المبادئ والقواعد الفقھیة المجردة تقتضیھا، وع
بوسع ھذا الدلیل أن یكون قرینة لتحدید لحظة حدوث ذلك؟ وما أھم النتائج المترتبة 

  :عن كل ذلك؟ ھذا ما سنبینھ ونحاول اإلجابة عنھ فیما یلي
  موقف الفقھ من صحة ثبوت الشخصیة الحكمیة للشركة :الفرع األول

یتمیز بھا اإلنسان للتعبیر عن األصل في الشخصیة أنھا من السمات التي 
وجوده اإلنساني وحقوقھ اللصیقة بھ، ثم استعیرت وأطلقت على المجموع المكون من 

  3.األفراد واألموال، التي ینظر إلیھا على أنھا لم تعد تابعة لمالكیھا مباشرة
ولتمییز ھذا الكیان االفتراضي عن الشخص الطبیعي، اعتبرت الشخصیة 

شخصیة معنویة، وقیل اعتباریة وحكمیة ألنھا مبنیة على الفرض التي تقررت لھ 
  4.والتقدیر، ما أثار جدال بین فقھاء القانون بین مؤید ومعارض لھا

وبالنسبة للفقھ اإلسالمي المعاصر، فقد اتجھ معظم العلماء والباحثین إلى 
لھا أساسا التسلیم بالفكرة، وأنھ ال معارضة شرعیة لھا، بل إن بعضھم حاول أن یجد 

ما في التراث، من خالل بعض التطبیقات العملیة التي تعكس أحكاما تناسب القول 
  5.بھا، كاألحكام المتعلقة بملكیة مال الوقف وبیت المال ومؤسسة المسجد، وغیر ذلك

  دلیل ثبوت الشخصیة للشركة وضبط لحظة حدوث ذلك: الفرع الثاني
من الكیانات مرتبط بوجود إن االعتراف بالشخصیة الحكمیة ألي كیان 

ولكن كثیر من الدراسات القانونیة  6مصلحة متمیزة ومنفصلة عن مصالح أعضائھ،
تربط وجود ھذه الشخصیة واكتسابھا باالعتراف القانوني، فالشركة في التشریع 
الجزائري مثال، تنشأ ابتداء من تاریخ تسجیلھا، وھو التاریخ الذي تكتسب فیھ 

في تشریعات أخرى من تاریخ العقد، والبعض یمیز بین أنواع شخصیتھا الحكمیة، و
  7.الشركات
ومن وجھة نظري، فإن انعقاد العقد یؤشر إلى وجود الشركة، ككیان قائم  

  .بذاتھ، یلزم أطرافھ بما جرى االتفاق علیھ
وفي مطلق األحوال ال یمكن أن یتأخر نشوء الشخصیة الحكمیة عن وقت  

ترض أن یحصل إثر انعقاد العقد، خاصة عند الذین خلط األموال، وھو ما یف
  8.یشترطون المناجزة في الشركة، وھم المالكیة، حیث أنھا من أنواع البیع عندھم

والعلة في اعتبار خلط األموال حدا فاصال بین وجود الشخصیة الحكمیة من 
عدمھ، ھو أن فعل الخلط یجعل المال خارجا عن ذمة صاحبھ، ویمنعھ من التصرف 
فیھ لمصلحتھ الخاصة، ویكسب المال المخلوط صفة المال المشترك فیھ، وھو ما 

  . یضفي علیھ حرمة، تجعل التصرف فیھ منوطا بالمصلحة المشتركة للشركاء
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وخروج المال من ذمة صاحبھ، یحوجھ إلى ذمة أخرى یستقر فیھا، وھذه 
المخلوط، لتمثل الذمة بحاجة إلى كیان تتجسد فیھ، وھو الشخصیة الحكمیة للمال 

حیث نقل  9المصلحة المشتركة للشركاء، وھو المعنى المشار إلیھ في كالم الشافعي،
حتى یخلطا المالین، ألنھما إذا لم  –یعني عقد الشركة  –ال یصح : "عنھ قولھ

یخلطاھما، فمال كل واحد منھما یتلف منھ دون صاحبھ، ویزید لھ دون صاحبھ، فلم 
  10."تنعقد الشركة

علیھ، فإنھ یترجح القول بأن نشوء الشخصیة الحكمیة یكون عند انعقاد وبناء 
  .العقد، وبخلط األموال تبدأ عملیة التملك

ولئن كانت فكرة الشخصیة الحكمیة المستقلة افتراضیة، فھي في تقدیري 
فكرة سدیدة تضمن استمرار ھذا الكیان وحیاده ألجل تحقیق الغرض الذي أنشئ 

صالح األفراد المكونین لھ بسبب ما یطرأ علیھم، وال أجد مانعا ألجلھ، دون أن تمس م
  .شرعیا من ذلك، وأعتبره نوعا من المصلحة المرسلة

إذا ھلك مال الشركاء بعد الخلط أو التصرف فیھ، ولم یكن : ثم إن قول الفقھاء
یشیر إلى القول  11فیھ حق توفیة، بغیر تعد أو تقصیر، فإن ھالكھ على الشركة،

الذمة المالیة للشركة عن ذمم الشركاء، وھو ما یعني القول ضمنیا بوجود  بانفصال
  . شخصیة حكمیة افتراضیة للشركة

وانطالقا من ھذا، فإني أعتقد أن القول بوجود الشخصیة الحكمیة للشركة أمر 
الزم، وإن استقاللھا عن شخصیة الشركاء یمكنھا من االستمرار مدة أطول من حیاة 

تھددھا الموت في كل لحظة، وھو ما یضمن إلى حد ما استقرار األفراد التي ی
  12.المشاریع وتمامھا

  13النتائج المترتبة عن اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة: الثالثالفرع 

وعلى التسلیم بثبوت الشخصیة الحكمیة للشركة، فإنھ وقیاسا على الشخصیة 
  الطبیعیة، تخولھا نوعین من األھلیة؛ 

یتمثل في ثبوت الحقوق والواجبات، وھو ما یعبر عنھ بأھلیة فالنوع األول 
الوجوب، وتترجم عملیا بثبوت الذمة المالیة وتقریر الحقوق والدیون لصاحب األھلیة، 

  .وھو ھنا الشركة
أما النوع اآلخر، فیتمثل في صالحیة مباشرة التصرفات، وھي تلك التي یعتد 

، ویعبر عن ذلك .. مالیة والتقاضي ونحوھافیھا بإرادة المتصرف، ومنھا التصرفات ال
  . بأھلیة األداء
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فبالنسبة ألھلیة الوجوب فإنھا تثبت للشركة من تاریخ اكتسابھا للشخصیة 
الحكمیة، باعتباره تاریخ میالدھا ووجودھا، وھو كما بینتھ آنفا تاریخ العقد، وتستمر 

  . الشركة متمتعة بھذه األھلیة مادامت قائمة
ألھلیة األداء، فإنھا تتحدد من خالل النشاط المرخص بھ للشركة  وأما بالنسبة

  .أن تمارسھ، أو المتفق علیھ بین الشركاء
إن التمییز بین نوعي األھلیة موجود ومقرر بالنسبة للشخص الطبیعي، وفي 
اعتقادي أن تقریره بالنسبة للشخص المعنوي یجعلنا نستوعب أن تجمع الشركة بین 

یتھا المعنویة وذمتھا المالیة، وبین كونھا تابعة لشركة أخرى، كونھا مستقلة بشخص
وأن االستقالل باألھلیة والذمة المالیة ال یستلزم أھلیة التصرف أو عدم تقییده، حیث 
أن الربط بینھما وجعلھما متالزمین أثار الجدل بخصوص استقالل الشركة التابعة، 

  .وھو ما سنعرض لھ بالنقاش في المبحث التالي
  ثبوت الذمة المالیة للشركة: لمطلب الثانيا

خالفا للشخصیة الحكمیة، فإن لفظ الذمة من األلفاظ التي ال تكاد تخلو منھا 
مدونات الفقھ اإلسالمي وأصولھ ومختلف العلوم الشرعیة، وذلك تبعا لورودھا في 

 ذمةكیف وإن یظھروا علیكم ال یرقبوا فیكم إال وال : القرآن الكریم، قال تعالى
   .)14-8: التوبة(

في مواضع كثیرة،  صلى هللا علیھ وسلم كما ورد ذكرھا على لسان النبي
المؤمنون تكافأ دماؤھم، وھم ید على من سواھم، ویسعى بذمتھم ": قولھ: منھا

  .14"أدناھم
ولكن ما حقیقة ھذه الذمة التي یمكن أن تثبت للشركة؟ وھل من دلیل یؤكد 

  صحة ذلك؟ أو تطبیقات فقھیة تجعل األمر مستساغا؟ 
وعلى فرض صحة ثبوت الذمة للشركة، ما أھم النتائج المترتبة عن ذلك؟ وھذا ما 

  : سنبینھ فیما یلي
  تعریف الذمة المالیة :الفرع األول

المتقدمین وغیرھما یتضح أن المقصود بالذمة العھد، انطالقا من النصین 
فنقضھ یوجب الذم، ومن یمنح العھد باألمان من غیر المسلمین یكون من أھل الذمة، 

  15.أي صاحب حق باألمان، كما أن علیھ واجب مراعاة ذلك العھد
ثم استعملت الذمة للداللة على محل الحقوق والواجبات المالیة والدینیة،  
  جعلھا قاصرة على المسائل المالیة، وھؤالء اختلفوا في نطاقھا؛  وھناك من
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وصف شرعي : "فمنھم من یعتبر أنھا تشمل الحقوق والواجبات، فعرفھا بأنھا
  16."یعد بھ اإلنسان أھال لما لھ وعلیھ

وھي بھذا المعنى ال تختلف عن أھلیة الوجوب، وھي بشكل أدق تمثل وعاء 
  . ھا، سواء كانت في صورة حقوق أو واجباتللقیم المالیة العائدة لصاحب

ومنھم من ذھب إلى التمییز بینھما، من جھة أن الذمة تمثل وعاء للدیون، 
وتثبت لإلنسان بوالدتھ إلى وفاتھ، وأن أھلیة الوجوب تمثل وعاء للحقوق، وتثبت 

  .17لإلنسان منذ أن یكون جنینا إلى وفاتھ
ین محل الواجبات ومحل وأعتقد من وجھة نظري أنھ ال یصح الفصل ب

الحقوق، وأنھ ینبغي أن یكونا شیئا واحدا، فتكون الذمة المالیة عبارة عن وعاء 
افتراضي، یضم مجموع القیم المالیة التي یتلقاھا صاحب الذمة في شكل حقوق لھ 
ویصرفھا كالتزامات علیھ، وأن ثبوت ھذه الذمة شيء، وتحقق ما فیھا من الحقوق 

خر، ولذلك لم یكن من مانع أن تثبت الذمة للجنین، ویتأخر ثبوت وااللتزامات شيء آ
  .االلتزامات المالیة علیھ إلى والدتھ حیا

وعلیھ، فإنھ بناء على القول بأن للشركة شخصیة معنویة، فإن ثبوت أھلیة 
الوجوب لھا یستلزم وجود ذمة مالیة مستقلة تكون وعاء لرأسمالھا، ووعاء للحقوق 

لیة بعد أن تباشر نشاطھا، مكونة موجوداتھا، التي قد تزید أو تنقص وااللتزامات الما
  .عن رأس المال، وھو ما یعني قدرة الشركة على التملك

دلیل ثبوت الذمة المالیة للشركة ودالئل القول بھا في الفقھ : الفرع الثاني
  اإلسالمي

العقد إن الدلیل على ثبوت الذمة المالیة للشركة وكونھا مستقلة ھو طبیعة 
ذاتھ، فھو عقد معاوضة، ألن كل شریك یقدم حصتھ نظیر الحصول على عوض، 
الذي قد یكون ربحا أو خسارة، أي مبادلة شيء بشيء، وال تتم ھذه المبادلة إال بفقدان 

  .الشيء األول وخسارتھ، أي خروجھ من الذمة
ع خروج ولئن كان الربح والخسارة ال یظھران إال بعد مدة، إال أن ھذا ال یمن 

بحسب التعبیر  –ملكیة الحصة من الذمة، ویكون صاحبھا صاحب حق شخصي 
أي دائنا بنصیبھ من الربح أو الخسارة، وخروج الحصة من ذمة صاحبھا،  -القانوني

  .یحوجھا إلى ذمة جدیدة تستقبلھا، حتى ال تكون ماال سائبا، وھي ذمة الشركة
خر ضرورة لتكریس إن خروج العوض من ذمة صاحبھ لدخول العوض اآل

فكرة العدل بین المتعاقدین في عقود المعاوضات جمیعا؛ ففي عقد البیع یخرج المبیع 
من ذمة البائع كدین، لیدخل إلى ذمة المشتري كحق، وفي ذات الوقت یخرج الثمن من 
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ذمة المشتري كدین لیدخل إلى ذمة البائع كحق، مع أن التسلیم قد یتأخر، ألن التسلیم 
  .لیك، وما قیل عن البیع یقال عن اإلیجار وجمیع عقود المعاوضاتغیر التم

وعقد الشركة من العقود الواردة على الملكیة، حیث ینقل كل شریك ملكیة 
النصیب الذي ساھم بھ إلى الشركة، وھو ما یعني خروجھ من ذمتھ وانفصالھ عنھ، 

  .لیتكون مجموع مالي منفصل عن أصحابھ
دالل على أن ملكیة الربح قبل قسمتھ تستلزم وبنفس الفكرة یمكن االست

ضرورة افتراض الشخصیة الحكمیة، وفصل الذمة المالیة للشركة عن الذمة المالیة 
للشركاء، فكما ھو مقرر فقھا، ال یكون مملوكا للشركاء إال بالقسمة، وھو ما یعني أنھ 

أن یكون في الفترة بین ظھوره وقسمتھ، یجب أن یكون مملوكا ألحد، وال یجوز 
سائبا، وھنا تأتي ضرورة االعتراف بالشخصیة الحكمیة للشركة لتملك ذلك المال 

   18.الشائع إلى أن یتم فرزه بالقسمة
ویبدو أن فكرة وجود ذمة مالیة للشركة، وأنھا مستقلة عن ذمم الشركاء، 

یشیر إلیھا في  19لیست غائبة في الفقھ اإلسالمي، وإن لم تكن شائعة، فھذا ابن مفلح
منعھ الشریك من أن یستدین على مال الشركة في قولھ بأن فعل االستدانة لم یقع 
للشركة، وأنھ لو استدان، فإنھ سیدخل في الشركة أكثر مما رضي بھ الشریك اآلخر 

  .20بالمشاركة فیھ، فیختص بربحھ وتكون علیھ وضیعتھ
افتراض وجود الذمة ما یشیر إلى  ،21وكذلك نجد في كالم ابن رشد الحفید

المالیة للشخصیة الحكمیة عندما تحدث عن الفرق بین أجرة المثل وقراض المثل، 
والفرق بین األجرة وقراض المثل، أن األجرة تتعلق بذمة رب : "ونص ما قالھ كالتالي

المال، سواء كان في المال ربح أو لم یكن، وقراض المثل ھو على سنة القراض إن 
  22."للعامل منھ، وإال فال شيء لھكان فیھ ربح كان 

یشیر إلى الذمة، خاصة وأنھا وردت في سیاق " على سنة القراض: "فقولھ
المقابلة لذمة رب المال، ویعزى عدم التصریح بذلك إلى عدم تبلور الفكرة بعد في 

  .زمانھ
  النتائج المترتبة عن ثبوت الذمة المالیة للشركة: الفرع الثالث

تأكید استقالل الذمة المالیة للشركة عن ذمم الشركاء،  ومما تقدم، نخلص إلى
وأن الحصة التي یقدمھا الشریك تخرج عن ملكھ، وتصبح مملوكة للشركة كشخص 
افتراضي، ویكون لھ في المقابل نصیبھ من الربح، أو مما تبقى من أموال الشركة بعد 

  .التصفیة
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نصیبھ الخسارة إذا وھذا النصیب عبارة عن دین في ذمة الشركة، وقد یكون  
لم یبق فیھا شيء، وعندئذ قد تقوم المسؤولیة الشخصیة للشریك، ولكن لیس بسبب 
تداخل الذمم، وإنما بسبب خطئھ في إدارة الشركة الناتج عن التعدي أو التقصیر، وال 
أقول بسبب تدخلھ في إدارة الشركة أو بسبب ارتكابھ خطأ أیا كان سببھ، والدلیل على 

المال في المضاربة أمین وال یضمن شیئا في حال الخسارة إال إذا ثبت ذلك أن رب 
  23.تعدیھ أو تقصیره

وبتقریر فصل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء، تتحدد مسؤولیتھم بمقدار نسبة  
  .مساھماتھم المالیة

  :الخاتمة

وفي ختام ھذا البحث ننتھي إلى التأكید على ضرورة اكتساب الشركة 
وأن تكون لھا ذمة مالیة مستقلة، وأن الدالئل الفقھیة والشرعیة للشخصیة الحكمیة، 

  .تدعم القول بھذا
فلما كان الغرض من االشتراك ھو التعاون على أساس من العدل، اقتضى 
ذلك أن یكون التصرف وفقا لما تقتضیھ المصلحة المشتركة، وھو ما یستلزم فصل 

موال الشركاء، أي یتحول إلى كیان المال المشترك فیھ، بحیث یصبح متمیزا عن بقیة أ
  . مستقل، یعبر عنھ بالشخصیة الحكمیة للشركة

إال أن عملیة الفصل ھذه تستلزم وجود وعاء بدیل، ینسب إلیھ المجموع المالي 
   .المشترك فیھ، وذلك بافتراض وجود ذمة مالیة خاصة بھذه الشخصیة الحكمیة

  : الھوامش
                                                        

محمد أمین أفندي، رد المحتار على الدر المختار : انظر تعریف الشركة في الفقھ اإلسالمي -1
محمد أبو عبد هللا ؛ 6/466) م1992/ه1412دار الفكر، بیروت، (، )حاشیة ابن عابدین(

) ه1317، 2.مصر، المطبعة الكبرى األمیریة، ط(الخرشي، الخرشي على مختصر خلیل، 
دار الكتب (؛ شمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، 6/38

دار الكتاب العربي، بیروت، (؛ ابن قدامة، المغني، 5/3، )م2003/ه1424، 3العلمیة، لبنان، ط
  .5/109) م1983/ه1403

السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني المصري الجدید، : أما تعریفھا في القانون، فانظر
مصر، (؛ مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة، 5/217) مصر، دار النھضة العربیة الحدیثة(

؛ محمد مصطفى عبد الصادق، الشركات التجاریة في 19ص) 2005دار المطبوعات الجامعیة، 
    7.، ص)2012، 1.مصر، دار الفكر والقانون، ط(ضوء التشریعات العربیة، 

  .7.، ص)2011مصر، دار الفكر والقانون، (عبد الفضیل محمد أحمد، الشركات،  -2
مجلة العدل، وزارة العدل، (خالد بن عبد العزیز بن إبراھیم الجرید، الشخصیة االعتباریة،  -3

فوزي محمد سامي،  ؛67، 64.، ص ص)ه1427، محرم 29.المملكة العربیة السعودیة، ع
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، )م2009/ه1430، 1.دار الثقافة، عمان، ط(األحكام العامة والخاصة،  –الشركات التجاریة 

  .37.ص
... أھلیتھا –محمد سعید رمضان البوطي، الشخصیة االعتباریة  .37.فوزي محمد سامي، ص -4
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، 1.دار السالم، مصر، ط(نظریة الشخصیة االعتباریة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي، 
   .7.، ص)م2003/ه1423

دار النفائس للنشر والتوزیع، (اب، إفالس الشركات في الفقھ اإلسالمي والقانون، زیاد صبحي ذی -5
؛ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظریة االلتزام العامة في 37.، ص)2011، 1.األردن، ط
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  .29-28.، ص)2013، 9مجلة المفكر، جامعة بسكرة، الجزائر، ع (الفقھ اإلسالمي، 
منشورات الحلبي (وجدي سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماعیة في حمایة الشركات التجاریة،  -6

  .32.، ص)2007، 1.الحقوقیة، بیروت، ط
، )2008منشورات باتي، الجزائر، (محمد بن بوزة، : لطیب بلولة، قانون الشركات، ترجمةا -7

؛عبد 38.؛ فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص5/288؛ السنھوري، مرجع سابق 80.ص
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مراجع القانونیة أن من نتائج اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة أن تصبح لھا ذمة مالیة تذكر ال -13

  . مستقلة وأن یكون لھا اسم وعنوان وأھلیة وموطن وكذلك الجنسیة
؛ عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع سابق، 51-40. فوزي سامي، مرجع سابق، ص ص: راجع

  .54-46.؛  مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص ص115-103.ص
وفي تصوري أن ھذه النتائج منھا ما ھو من الضرورات العملیة، ومنھا ما یستلزمھ اإلقرار 
بوجود الشخصیة، أعني من جھة البرھنة العقلیة، وھذا الذي أردتھ من إثبات صحة القول بھا، 
لذلك جرى التركیز في ھذا البحث على أمرین أساسیین، بدونھما لن یكون لالعتراف بالشخصیة 
أیة قیمة، وھما األھلیة والذمة المالیة، فاألولى تعبر عن جوھر الشخصیة، وخاصة أھلیة 

  . الوجوب، فإنھ ال تنتفى إال في حق من ھو في حكم العدم، وأما الثانیة، فإنھا الغایة منھا
كتاب الدیات، باب (أبي داود، تحقیق شعیب األرنؤوط، سلیمان بن األشعث السجستاني، سنن  -15

   .4530 ، رقم6/587) م2009/ه1430دار الرسالة العالمیة، دمشق، (، )د المسلم بالكافر؟أیقا
دار الفكر، بیروت، (؛ نظام الدین البلخي، الفتاوى الھندیة، 6/288ابن عابدین، مصدر سابق  -16

دار عالم الكتب، المملكة (؛ الحطاب، تحریر الكالم في مسائل االلتزام، 2/232) م1993/ه1411
؛ اإلمام محمد بن علي الشوكاني، نیل األوطار شرح منتقى األخبار، 4/543) ربیة السعودیةالع
  .8/32) م1993/ه1413، 1.مصر، دار الحدیث، ط(

لبنان، دار الكتب (صدر الشریعة عبید هللا بن مسعود المحبوبي، التنقیح في أصول الفقھ،  -17
   . 525.، ص)2009، 1العلمیة، ط

   .203-193 مرجع سابق، ص ص مصطفى الزرقا، -18
عبد الحلیم عمار غربي، قیاس وتوزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة على ضوء ممارساتھا  -19

، ص )2007رسالة دكتوراه، جامعة سطیف، الجزائر، (المصرفیة ومعاییرھا المحاسبیة، 
   .143، 71.ص

، أخذ )ه803-749(بن مفلح الحنبلي، ھو أبو إسحاق؛ برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد هللا  -20
عنھ الحافظ ابن حجر وغیره، عمل قاضیا بدمشق، وصنف الدر المنتقى، مختصر ابن الحاجب، 

  .الفروع، المبدع في شرح المقنع، طبقات الحنابلة وغیرھا
، )2002، 15.دار العلم للمالیین، بیروت، ط(خیر الدین الزركلي، األعالم، : انظر ترجمتھ في

   .  9/40، )م1991/ه1412، 1.لبنان، دار ابن كثیر، ط(ابن العماد، شذرات الذھب،  ؛1/64
   .5/11ابن مفلح، مصدر سابق  -21
ھو أبو الولید؛ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المالكي، الشھیر  بالحفید،  -22

لفقھ عن أبیھ وأبي القاسم بن ، كان فیلسوفا وطبیبا وفقیھا وقاضیا مثل جده، أخذ ا)ه520-595(
بدایة المجتھد ونھایة : بشكوال وأبي بكر بن سمحون، لھ مؤلفات في شتى العلوم أشھرھا

  . المقتصد في الفقھ المقارن، الكلیات في الطب، وتھافت التھافت في الفلسفة ردا على الغزالي
، 3.رسالة، بیروت، طمؤسسة ال(شمس الدین الذھبي، سیر أعالم النبالء، : انظر ترجمتھ في

  . 5/318؛ الزركلي، مصدر سابق 308-21/307، )م1986/ه1406
   .2/246) م1988/ه1408، 1.دار القلم، بیروت، ط(ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،  -23
) دار الجیل، بیروت(علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، تعریب علي الحسیني،  -24

؛ الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 2/259مصدر سابق  ؛ ابن رشد،3/365
؛ ابن قدامة، مصدر سابق 3/229) م2000/ه1421دار الكتب العلمیة، بیروت، (المنھاج، 

5/129.  
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  :ملخص
وقد جاءت  بل على العكس شجعھا على ذلك، من العمل، المرأةإن اإلسالم لم یمنع 

النصوص القرآنیة تحث على العمل و تشجع علیھ، واللفظ فیھا جاء عاما و لم یستثن في ذلك 
  . المرأة

و تكسبیا، أعلى السواء، تعبدیا كان  المرأةفالعمل مشروع في حق كل من الرجل و
 للمرأة، فالقرآن الكریم جعل العمل اإلیمانشرط  األنثىوالعمل الصالح مقبول من الذكر و

  .شروعا سواء كان ذلك بإرادتھا أو مجبرة علیھ في حدود ضوابط الحاجة و الحشمةم
ونجد المرأة ساھمت بأعمال شاركت فیھا الرجل على أساس قدرتھا علیھا، كما أن 

  ھناك أعمال تختص بھا لوحدھا، أثبتت فیھا مھارة ال یمكن التغاضي عنھا،
حجیة عملھا، وردت على الذین أرادوا ذكرتھا الكثیر من اآلیات القرآنیة التي أثبتت 

  .و متعةأأن یعطلوا طاقتھا و یجعلوھا حبیسة جدران بیتھا، ال تعد أن تكون إال زینة 
طاقة یجب  باعتبارھافالقرآن الكریم أراد للمرأة أن تساھم في رقي مجتمعھا 

  .       من خبراتھا االستفادة
  .روعیة عملھاعمل المرأة، القرآن الكریم، مش: كلمات مفتاحیة

                                               

Abstract: 
Islam does not prevent woman from work. On the contrary, it 

encourages her on that. The Quranic texts incites to work and 
encourages it. The term comes in them general without excluding 
woman from that. 

Work is licit in the right of both man and woman equally, 
whether it is worshiping or earning one’s life. Good work is accepted 
from both male or female with the availability of the condition of 
faith. The holy Quran made work for woman licit whether she does it 
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with her will or she is obliged within the limits of the need and 
decency. 

We find that woman had helped man doing many works on the 
basis of her ability to do them. There are also works that only her can 
do them skillfully that cannot be overlooked. They are mentioned by 
many Quranic verses which proved her right to work, answering those 
who want to hinder her energy, keeping her between the walls of her 
house, serving as decoration or pleasure. 
 The holy Quran wants woman to take part in the development 
of her society as she is an energy. We should get profit from her 
experience 

  

  : تمـھیـد
المرأة نصف المجتمع ومن رحمھا یخرج النصف الثاني، وھذا ما یجعلھا 
تحتل مكانة مرموقة في اإلسالم، فالمرأة تقوم بواجباتھا تتحمل ما تطیقھ من أعباء 
لتكمل دور الرجل من أجل بناء أسرة متكاملة محافظة بذلك على المقاصد التي جاء 

  .الدین والنفس والنسل والمال والعقل: الدین ألجل الحفاظ علیھا
وقد نزلت اآلیات القرآنیة مخاطبة العنصر البشري على أساس اإلشتراك في 

الح، ومن ھذا المنطلق اإلنسانیة، دون تمییز جنس على آخر إال بالتقوى والعمل الص
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ  :جاء الخطاب عاما في قولھ تعالى َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى هللاَّ

وَن إِلَٰى َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  : التوبة[ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّ
105.[  

فالمرأة دورھا مكمل لدور الرجل، فالرجل یقوم بواجباتھ المنوطة بھ من 
إنسان كریم یشارك الرجل : " باعتبارھاعمل وكسب وإعالة وقوامة، كما أن المرأة 

الحیاة ولیست مجرد لعبة جنسیة لھ، وھذا اإلنسان تفرض علیھ الحیاة أن یمارس 
یاة على الرجل مع قدر من نشاطات متنوعة، كتلك النشاطات التي تفرضھا الح

  ".اإلختصاص والتمییز
فالمرأة ساھمت وعلى مر العصور في ترقیة مجتمعھا بتقدیم الكثیر من 

  .المجھودات واألعمال، فما الدلیل من القرآن الكریم على جواز عمل المرأة؟
  مفھوم العمل: المبحث األول

  العمل لغة: المطلب األول
العین والمیم والالم أصل واحد صحیح عمل بمعنى : "یرى ابن فارس أن

  .فكل ما یقوم بھ اإلنسان یعتبر عمال ".وھو عام في كل فعل یفعل
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أي : عمل البدن: "وھناك من یقسم العمل على أساس العامل إلى قسمین ھما
حركة البدن بكلھ أو بعضھ، فھو إحداث أمر فعال بالجارحة، وعمل القلب وھو حركة 

  ".القلبالنفس، فھو إحداث أمر ب
فالعمل ھو إما عمل یقوم بھ جمیع البدن، ظاھره یحدث تغییرا بكل أعضائھ 
بدءا باللسان من أعلى البدن وإنتھاءا بالرجل أسفل البدن وباطنھ یحدث تغییرا بالقلب، 

  .فھناك أعمال ظاھرة وأخرى باطنة
  ".جرعمل عمال ما فرفع أو نصب أو "العامل على الذي  اسمیطلقون وعند اللغویین 

أي أن العامل یحدث تغییرا في الكالم أو الجملة فینصب ویرفع ویجر، وعلیھ 
فإن العمل عند أھل اللغة ھو إحداث تغییر مھما كانت طبیعتھ، وعندما نقرن العمل 
بالمرأة نجده كل تغییر تحدثھ المرأة في حیاتھا أو في مجتمعھا بغض النظر عن نوعیة 

  .العمل
  صطالحااالعمل : المطلب الثاني

یرى العالمة ابن خلدون وھو یقرن العمل بالصنعة ویعتبرھا أحد وجوه 
السعي والجھد الذي "ابل معاش، فیعرف العمل على أنھ عمل مق باعتبارھاالمعاش 

اللغویون بأن العمل ھو بذل  رآهوھذا غیر بعید عما  ".یبذلھ الفرد في الصنائع المختلفة
  .الجھد للحصول على تغییر ما

مجموع األحداث التي تصدر "رى الشیخ الشعراوي أن العمل ھو حین یفي 
عن إنسان، فكل حدث یصدر من إنسان ولو بنیة القلب یسمى عمال، ألن عمل القلوب 
ھو النیة، ولكن إذا صدر الحدث من اللسان كان قوال، وإذا صدر الحدث عن بقیة 

  .یعني عمل بالجوارح ظاھرھا وباطنھا ".الجوارح كان فعال
رضاوي الذي كالشیخ الق باالقتصادومن العلماء المتأخرین من یقرن العمل 

 -وحده أو مع غیره  -المجھود الواعي الذي یقوم بھ اإلنسان "یعرف العمل على أنھ 
  ".إلنتاج سلعة أو خدمة

فالعمل ھنا ھو الجھد المبذول بغرض الوصول إلى نتیجة وتحقیق ھدف، 
  .وعده وسیلة لمحاربة الفقر

إذا نظرنا إلى مفھوم العمل من الناحیة االقتصادیة، نجد أن من علماء و
االقتصاد من ینظر إلى العمل على أساس المنفعة التي تنجر عنھ، فھناك من یرى أن 

مادیة أو  اقتصادیةالجھد اإلرادي الذي یبذلھ اإلنسان في سبیل إیجاد منفعة "العمل ھو 
  ".معنویة
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عمل ال یختلف فیما بین العلماء، فھو في مجملھ وعلیھ نخلص إلى أن مفھوم ال
كل تغییر ینجر عنھ بذل جھد صادر عن عضو من أعضاء البدن سواء صدر عن 

  :الرجل أو المرأة، وھو ما یوضحھ المخطط اآلتي
  

  
  
  

  مالقرآن الكری عمل المرأة في: المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
جاءت النصوص القرآنیة تحث على العمل و تشجع علیھ في العدید من  

اآلیات بلفظ عام شامل للجنسین، ولم تستثني المرأة عن الرجل، فالعمل مشروع 
، وحتى نبین مشروعیة عمل المرأة على الخصوص نختار استثناءلكلیھما بدون 

  .اآلیات التي تتحدث عن عملھا من القرآن الكریم
   جزاء عمل المرأة: لالمطلب األو

رأینا أن القرآن الكریم دعا الجمیع إلى العمل، وحفز إلى ذلك الذكر واألنثى 
ن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً طَیِّبَةًۖ   :في قولھ تعالى َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

  ].97: النحل[ َكانُوا یَْعَملُونَ َولَنَْجِزیَنَّھُْم أَْجَرھُم بِأَْحَسِن َما 
: فھذه اآلیة تحفز المؤمنین على العمل الصالح بذكر جزاء یتمناه الكل وھو

  .دخول الجنة، اآلخرةالجزاء الحسن في ، الحیاة الطیبة
فالجزاء یقتضي تقدیم عمل وعظیم جزاء فالجزاء من  :الحیاة الطیبة -1

عمل الجنسیة الذكر واألنثى، جاء ھذا جنس العمل، والعمل الذي حددتھ اآلیة ھو 
  .صراحة فیھا

نفھم من ھذا أن العمل مشروع للجنسین ولھما وعد عظیم في ھذه اآلیة، 
وأصحاب ھذا الوعد ھم أھل اإلیمان والعمل الصالح، اإلیمان الحق الذي یدفع إلى "

  ".نبیھ عمل المتبع لكتاب هللا وسنةال" والعمل المحدد في اآلیة ھو ".العمل الصالح
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" والعمل الذي إقتضى ھذا الجزاء العظیم ھو عمل مشروع، ففي ھذه اآلیة 
  ".تحریض للمؤمنین كافة على كل عمل صالح

وعد الصدق لمن آمن وعمل صالحا من ذكر وأنثى "باإلضافة إلى أنھا تحمل 
  ".في الحیاة الطیبة

لموعد جاء عن التبیین لیعم ا"و " من ذكر وأنثى"فاآلیة حددت الجنسین 
ومن المعاصرین من یرى في تفسیره لھذه اآلیة أنھا تعالج قضیة  ".النوعین جمیعا

: عامة وھي قضیة المساواة بین الرجل والمرأة، وفي ھذا یقول الشیخ الشعراوي
فالعمل ... أراد سبحانھ وتعالى أن یقول لنا نحن ال یمنع أن یكون لألنثى عمل صالح"

  ".ثى على حد سواء شریطة أن یتوفر اإلیمانالصالح مقبول من الذكر واألن
فالعمل الذي تقصده اآلیة ھو العمل الصالح الصادر من المؤمن الذي أطاع 

نواھیھ ذكرا كان أو أنثى وھو مؤمن باb  واجتنابأوامره  بامتثالوعمل صالحا "هللا 
  ".موحد لھ فأولئك یدخلون الجنة

 وائتمربطاعة هللا في الدنیا "ل وعلیھ فإن العمل المقصود في اآلیة ھو العم
  ".فیھا بما نھاه عنھ رجل أو امرأة وھو مؤمن باb وانتھىألمره 

ألن أساس  اآلخرةفغیر المؤمن ال یحضى بنفس الجزاء وخاصة في 
لذلك "الموازنة بین العباد فیھا ھو اإلیمان وھو شرط قبول األعمال من الحي القیوم 

 باالختراعاتنرى كثیرا من الناس الذین یقدمون أعماال صالحة ویخدمون البشریة 
، ویداوون المرضى ویبنون المستشفیات والمدارس ولكن ال یتوفر لھم واالكتشافات
  . یجزون بالجنة بدون إیمانفھؤالء ال ".شرط اإلیمان

ومما سبق نخلص إلى أن الخطاب في ھذه : خرةالجزاء الحسن في اآل -2
اآلیة جاء موجھا للجنسین، وھو یتعلق باألعمال التي یقدمونھا دنیویة كانت أم 
أخرویة، لذلك جاء فیھا شرط اإلیمان، ألن المؤمن الذي قدم صالحا من أعمالھ یجزى 

خرى أما الكافر إذا عمل صالحا یستفید من عملھ في الدنیا فقط، علیھ في الدنیا واأل
  .ألن شرط اإلیمان إنتفى علیھ

فما تقدمھ المرأة من عمل مشروع تجازى علیھ في الدنیا واألخرة كما جاء 
نحیینھ في الدنیا حیاة سعیدة مطمئنة ولو "في تفسیر اآلیة، ففي الدنیا الجزاء یكون 

  ".كان قلیل المال
والرزق الحالل ھو جزاء ". الجزاء ھو الرزق الحالل"من یرى أن  وھناك

  .تقدیم عمل مھما كان نوعھ
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كانت تقوم بھ في الدنیا ودلیلھ فتجزى ثوابا یعادل العمل الذي  اآلخرةأما في 
  ".ثوابھم بأحسن ما عملوا في الدنیا اآلخرةولنجزینھم في "

للفعل طمعا في الجزاء، جاء وفي نفس السیاق، أي ذكر الجزاء، وھذا تحفیز 
ن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى  :قولھ تعالى َمْن َعِمَل َسیِّئَةً فََال یُْجَزٰى إِالَّ ِمْثلَھَا ۖ َوَمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

ِئَك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ یُْرَزقُوَن فِیھَا بَِغْیِر ِحَسابٍ  ففي ھذه  ].40: غافر[ َوھَُو ُمْؤِمٌن فَأُولَٰ
  .ة یذكر هللا سبحانھ وتعالى جزاء آخر للعمل الصالح وھو دخول الجنةاآلی

ففي اآلیة یكافئ هللا سبحانھ وتعالى الذي یعمل صالحا : دخول الجنة -3
ویتوفر فیھ عنصر اإلیمان بالجنة والرزق الوفیر فیھا وساوى فیھا بین الذكر واألنثى 

األعمال التي شرعھا هللا لعباده فعدالة الرب تبارك وتعالى ومن عمل صالحا من " 
أي  وتعبدھم بھا والحال أنھ مؤمن أي مصدق باl وبوعده ووعیده یوم لقائھ فأولئك

  ".المؤمنون العاملون للصالحات من الذكور واإلناث
في الجزاء وقبول العمل الصالح الذكر عن األنثى، وذكرھما  فلم یستثن

في  واالحتیاط لالھتمامعمال إلى ذكر وأنثى قسم ال"معا، وھذا دلیل على أنھ  االثنین
  ".نقص اإلناث لالحتماالشمول 

وألن هللا قرن العمل من الجنسین باإلیمان حتى یكون الجزاء ھو الجنة، وفي 
ھذا دلیل أن ھناك من یعمل صالحا وھو غیر مؤمن بأعمال دنیویة یعم خیرھا الجمیع، 

تفت وھي اإلیمان، وعلیھ فإن العمل وھذا طبعا مستثنى من الجزاء ألن القرینة إن
  .المقبول والمشروع یكون من الجنسین الرجل والمرأة سواء بسواء

وكون األعمال عند هللا لھا الجزاء المذكور سابقا، فھذا دلیل على أن هللا 
ُ ۗ فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراِھیَم َحنِ  :تعالى یقبلھا قبوال حسنا، قال تعالى یفًا َوَما َكاَن ْلَصَدَق هللاَّ

  ].195: آل عمران[ ِمَن اْلُمْشِرِكینَ 
  : قبول عمل الرجل والمرأة: المطلب الثاني

فالحق تبارك وتعالى یستجیب لمن دعاه وتضرع إلیھ ذكرا كان أم أنثى، 
مجرد التفكیر ومجرد التدبر، ولیس مجرد الخشوع "ال تكون على  االستجابةوھذه 

إلى هللا لتكفیر السیئات والنجاة من الخزي ومن  االتجاه، ولیس مجرد واالرتجاف
  ".إنما ھو العمل اإلیجابي... النار

وھذا العمل اإلیجابي كما ذكر في اآلیة الصادر من الجنسین ھو بالتأكید 
الثمرة الواقعیة للعبادة، والذي یقبل من الجمیع ذكرانا وإناثا بال تفرقة ناشئة من "

ھم من بعض وكلھم سواء في اء في اإلنسانیة بعضالجنس، فكلھم سو اختالف
  .وھذا ألن العمل في حد ذاتھ عبادة یتقرب بھا إلى هللا تعالى". المیزان
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وللشیخ الشعراوي الذي یربط دائما النص القرآني بالواقع المعیش والمعاصر 
قیاما  لقد كانوا یذكرون هللا... االستجابةولنرى اللفتة الجمیلة في "لفتة یراھا بقولھ 

وقعودا وعلى جنوبھم، ویتفكرون في خلق السماوات واألرض ویخشون الدخول إلى 
  ".النار، ودعوا هللا بغفران الذنوب وتكفیر السیئات

مقرونة بعمل صالح یقوم بھ ھؤالء ال  االستجابةفاY سبحانھ وتعالى جعل 
لیس كل عمل  مجرد التمني بالقول، فالشرط الواضح في الجزاء ھو العمل وبالتأكید

  ".عمل الخیر "فاY یجازي فقط على 
ففي ھذه اآلیة توضیح بأن مجرد الدعاء أو التضرع Y غیر مقبول إال إذا 
تجسد ھذا بأعمال صالحة من الذكر واألنثى، فاألقوال حتى تكون صحیحة ومقبولة ال 

یقبل عمل بد أن تترجم إلى أفعال، وفي ھذا دلیل على أن هللا یقبل عمل الرجل كما 
  .المرأة ألنھما من بعضھما البعض ال تفضیل ألحدھما على اآلخر

ولكن ھناك فروقا فیزیولوجیة یجب أن تراعى في التفریق بینھما، وھذا ھو 
لب التفریق وسببھ، أما غیر ھذا فھو غیر مقصود شرعا، لھذا فرض هللا اإلنفاق على 

اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما  :ذلك سببا في القوامة في قولھ تعالى واعتبرالرجل  َجاُل قَوَّ الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ   ].34: النساء[ فَضَّ

فھناك فروقا ال یمكن إنكارھا، وبناء علیھا جعل للمرأة حقوقا كفلھا لھا 
الفروق بتمني ما أعطى هللا وعندما أراد البعض ھذه . الرجل على أساس القوامة

  .أحدھما دون اآلخر، نھاھم هللا عن ذلك، لیصحح القرآن الكریم ھذا الفعل
  :لفرق بین كسب المرأة والرجلا: المطلب الثالث

بسبب الفروق الطبیعیة بین ظروف المرأة وظروف الرجل جعل لكل واحد 
لذلك جاء التحذیر من هللا منھما نوعا من األعمال یقوم بھا وال یقدر علیھا اآلخر، 

َل  :تعالى أن یتمنى بعضھم ما حضي بھ اآلخر دونھ، فقال تعالى َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ
ا اْكتََسْبَن ۚ مَّ ا اْكتََسبُوا ۖ َولِلنَِّساِء نَِصیٌب مِّ مَّ َجاِل نَِصیٌب مِّ ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعٍض ۚ لِّلرِّ  هللاَّ

 َ َ َكاَن بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیًماَواْسأَلُوا هللاَّ   ].32: النساء[  ِمن فَْضلِِھ ۗ إِنَّ هللاَّ
". بة في حصول الشيء وأداتھ لیت ولوالتشھي والرغ"وعدم التمني یعني 

فیما فضل هللا بھ بعضكم على بعض في "نھي عنھ، والتمني المحضور یكون وھذا م
ال نصیبا مقدرا من الجزاء بحسب المواھب واألرزاق وغیر ذلك، فقد جعل هللا للرج

  ".لھم، وجعل للنساء نصیبا مما عملنعم
لنص السابق وھذا یكون عادة فكل میسر لما خلق لھ، والتحاسد منھي عنھ با

  ".العلم والصحة والجاه والسلطان"كما قد یتعداه إلى " بعض من الجاه والمال"على 
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مور المذكورة سابقا وسنة هللا إقتضت أن یكون عقابھ وثوابھ لیس على األ
الكسب والعمل فلیعمل من أراد "یھا الناس، وإنما یكون ذلك على والتي قد یتحاسد ف

  ".لعمل الصالح وال یتمنى ذلك تمنیااألجر والمثوبة بموجبات ذلك من األعمال، وا
والتمني المقصود في اآلیة في كسب اإلنسان، والمقصود بھ كما یرى بعض 

ومن أجلھا،  اكتسبنلكل من الرجال والنساء فضل ونصیب بسبب ما "المفسرین 
  ". فاطلبوا الفضل من هللا تعالى بالعمل ال الحسد

وھذا الكسب الذي یتحصل علیھ الجنسین ناتج إما من العمل وإما ناتج عن 
  .الكل مطالب بعدم الحسد والتركیز على العمل وبذل الجھدالمیراث، ف

حكمة هللا تعالى أن یخلق األشیاء، ویجعل بینھا تباینا حتى یكمل  واقتضت
كالھما اآلخر وھذا لحكمة یریدھا سبحانھ وتعالى، كاللیل والنھار واألرض والسماء 

غني عن اآلخر لھذه إال أن واحدا ال یستطیع أن یست اختالفھاوالصیف والشتاء، فعلى 
  .التي ھي في الحقیقة نعمة ال نقمة االختالفالحكمة في 

والكسب یكون ناتجا عن عمل یقدمھ كل من الرجل والمرأة، ومنھ فإن عمل 
  .المرأة من أجل التكسب مشروع بنصوص الكتاب

واألعمال التي تتكسب منھا المرأة كثیرة ومتنوعة، فھناك األعمال التي 
  .نسین كما أن ھناك أعماال تخص المرأة دون الرجل لتعذره القیام بھایشترك فیھا الج

  :الرضاعة: الفرع األول
إن الرضاعة من األعمال التي تنفرد بھا المرأة لطبیعتھا، وألن الشریعة 
راعت جمیع ظروف المرأة فقد جعلت الرضاعة من األعمال التي تتكسب منھا، 

وھُنَّ ِلتَُضیِّقُوا أَْسِكنُوھُنَّ  :ودلیلھ قولھ تعالى ن ُوْجِدُكْم َوَال تَُضارُّ ِمْن َحْیُث َسَكنتُم مِّ
َعلَْیِھنَّ ۚ َوإِن ُكنَّ أُوَالِت َحْمٍل فَأَنفِقُوا َعلَْیِھنَّ َحتَّٰى یََضْعَن َحْملَھُنَّ ۚ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم 

 َوإِن تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَھُ أُْخَرىٰ  فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ ۖ َوْأتَِمُروا بَْینَُكم بَِمْعُروٍف ۖ
  ].6: الطالق[

ضعن أوالدھن فأجرھا على المطلق وھذه اآلیة وإن خصت المطلقات إن أر
ففي حالة ما أرضعت المطلقة ولدھا فعلى ". ألن نفقتھ ورضاعتھ واجب على أبیھ"

فإن " لھم األب إعطاءھا أجرة إرضاعھ، وھو ما ذھب إلیھ بعض المفسرین كقو
أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم أوالدكم األطفال منكم بأجرة، فأتوھن أجورھن على 

  ".رضاعھن إیاھم 
إال أن ال " وفي حالة رفض المرأة ذلك جاز ألخرى أن ترضعھ بأجر أیضا 

  ".یقبل من غیرھا، فإن كان كذلك أجبرت على رضاعھ 
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من عادة العرب إرسال ولیس فقط المطلقة ھي التي ترضع بأجر، بل كان 
أوالدھم إلى مرضعة غیر الوالدة وھذا ما حدث لرسول الكریم الذي أرضعتھ حلیمة 

فمن رحمة هللا بالمرأة أن شرع لھا أجرة كسب ناتج عن عمل تقوم بھ وھو  .السعدیة
  .إرضاع ولدھا وھو من األعمال الكسبیة المشروعة للمرأة

   الرعي: الفرع الثاني
لیس من األعمال التي تختص بھا المرأة دونا عن الرجل إال وإن كان الرعي 

ا َوَرَد َماَء َمْدیََن َوَجَد  :أن شاھدنا ھو قیام المرأة بھ، ونفھم ھذا من قولھ تعالى َولَمَّ
َن النَّاِس یَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِھُم اْمَرأَتَْیِن تَُذوَداِن ۖ قَاَل َما َخْطبُكُ  ةً مِّ َما ۖ قَالَتَا َال َعلَْیِھ أُمَّ

َعاُء ۖ فََسقَٰى لَھَُما ثُمَّ تََولَّٰى إِلَى الظِّلِّ فَقَاَل َربِّ  .َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیرٌ  نَْسقِي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ
  ].24-23: القصص[ إِنِّي لَِما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیرٌ 

للخروج  ابنتاه اضطرتحصل ھذا مع بنتي سیدنا شعیب علیھ السالم الذي 
   .بدال عنھ وھو الشیخ الكبیر

 اضطرتھاورغم أن المرأة قدیما لم یكن خروجھا للعمل عادة، إال أنھ إذا 
 .الظروف خرجت محتشمة لتقوم بما یقوم بھ الرجل، كاألب عند عجزه في ھذه الحالة

األحكام المتعلقة بھذه اآلیة التي یراھا ثالثة  استخراج فالشیخ الشعراوي تفصل في
  :قسمھا حسب ورود اآلیة، فیرى أن

  .ال نسقي حتى یصدر الرعاءالحكم األول في قولھ تعالى   -
  .وأبونا شیخ كبیرمن اآلیة  استخرجھالحكم الثاني  -
  .فسقى لھمامن قولھ تعالى  استخرجھالحكم الثالث  -

أن ھذه األحكام الثالثة تنظم للمجتمع المسلم مسألة "الشعراوي ویرى الشیخ 
  ".وما یجب علینا حینما تضطر المرأة للعمل عمل المرأة

منھا أحكاما ساعدتھ على فھمھا وقدم لنا  استخرجوكانت اآلیات السابقة التي 
  :من خاللھا القاعدة الشرعیة في عمل المرأة

  .لرعي الذي لزمھ السقایة خاص بالرجلفاآلیة األولى نفھم منھا على أن ا -
واآلیة الثانیة نفھم منھا أن البنتین خرجتا للضرورة وھو عدم قدرة الوالد،  -

  .وھذا دلیل على أن عمل المرأة للضرورة
وأما اآلیة الثالثة نستدل منھا على ضرورة مساعدة المرأة إذا تعسر علیھا  -

عندما وجد المرأتین وحیدتین من  -سالمعلیھ ال -العمل، وھو ما قام بھ سیدنا موسى
  .دون رجل
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ویرى الشیخ الشعراوي أن في ھذه اآلیة دلیل واضح على جواز عمل المرأة 
  .خاصة عندما تضطر لذلك، لعجز العائل أو فقدانھ

   الغزل: الفرع الثالث
من األعمال التي مارستھا المرأة قدیما وما زالت تمارسھا إلى الیوم الغزل، 

ٍة أَنَكاثًا تَتَِّخُذوَن أَْیَمانَُكْم  :قولھ تعالىودلیلھ  َوَال تَُكونُوا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلَھَا ِمن بَْعِد قُوَّ
ُ بِِھ ۚ َولَیُبَیِّنَنَّ لَكُ  ٍة ۚ إِنََّما یَْبلُوُكُم هللاَّ ةٌ ِھَي أَْربَٰى ِمْن أُمَّ اَمِة ْم یَْوَم اْلِقیَ َدَخًال بَْینَُكْم أَن تَُكوَن أُمَّ

  ].92: النحل[ َما ُكنتُْم ِفیِھ تَْختَلِفُونَ 
 ریطة الحمقاء بنت عمرو بن كعب بن"ویقصد بالمرأة التي نقضت غزلھا 

  ".سعد وھي أم أخشن بن شریف الزھري
ففي اآلیة تشبیھ للذین ینقضون إیمانھم بالمرأة التي تغزل، وھذا دلیل على أن 

عملیة تقوم بھا النساء قدیما فكن "الغزل وھو المرأة في الجاھلیة كانت تمارس عمل 
  ".یحضرن المادة التي تصلح للغزل مثل الصوف أو الوبر ومثل القطن اآلن

واآلیة في ھذا المحل ذكرت المرأة في ھذا العمل ألنھ عمل خاص بالنساء 
فكانت المرأة تكن في بیتھا وتمارس مثل ھذه الصناعات "في ذلك الوقت دون الرجال 

نرى المرأة التي  اآلنة التي تكون منھا أثاث بیتھا منھ ومالبس وغیره، وإلى البسیط
نراھا تقوم بمثل ھذا العمل  االختالطتحافظ على كرامتھا من زحمة الحیاة ومعترك 

  ".النسائي
وعلیھ فمن األعمال التي شرعھا اإلسالم للمرأة بالنصوص الشرعیة الغزل 

ا أو خارجھ، بكسب مالي تساعد بھ عائلتھا أو بغیر الذي مارستھ قدیما وحدیثا، في بیتھ
كسب، لتلبیة حاجیات أسرتھا، ومع تطور الزمن تطورت الوسائل المستخدمة في 

فالقرآن ضرب  .الغزل، فأدتھا المرأة كما ینبغي وأثبتت جدارة ومھارة في ھذا الجانب
والمشقة التي  لنا مثال من خالل ھذه اآلیة عن عمل المرأة وھذا العمل على صعوبتھ

 .تالزمھ إال أنھا قامت بھ
  :الخاتمة

  :یلي لى ماإمما سبق نخلص 
وھي مطالبة بأداء أعمالھا على ،اإلسالم یحث المرأة على العمل بمفھومھ الشرعي -

  .أكمل وجھ لتستحق جزاءا علیھ 
  .داخلة تحت دائرة المساواة ألنھامن حقھا أن تكسب وتتكسب وھذا  -
  .العمل إلىالمرأة عملت وتعمل في مجاالت خاصة بھا لحاجتھا  -
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لھا دور اجتماعي لذلك یفترض علیھا أن تكون فاعلة في مجال التنمیة  المرأة -
وصناعة الغد و إیجاد حلول للمشكالت ولیست مجرد حاضنة وھذا ما أثبتتھ 

  .التجارب الواقعیة
الدنیا،وقبول العمل  في وھو الحیاة الطیبة القرآنیة اآلیاتجزاء عمل المرأة حددتھ  -

  . اآلخرةوالجنة في 
عمال تختص بھا المرأة دونا عن الرجل وھذا نظرا الختالفھا عنھ ھناك بعض األ -

  .من الناحیة البیولوجیة
  :اله�ام�
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  الخطاب الصوفي
  ودوره في مكافحة التطرف وصناعة السالم العالمي

The Sufism discourse and its role in combating extremism 

and promoting the global peace 
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  :الملخص

یقوم الخطاب الصوفي على مبدأ المحبة كأصل للوجود، فینعكس ذلك في 
كما یسمح ھذا الخطاب  سلوك الصوفي من خالل تعاملھ مع هللا واإلنسان والكون،

بتجاوز وھم الحقیقة الدینیة الحصریة، وبإعادة قراءة النصوص في اتجاه إنساني 
كوني، وبذلك یفسح مجاالت واسعة للتقارب والتحاور والتجاور بین األنا واآلخر، 
وذلك بناء على مبدأ الرحمانیة؛ أي تجلي الرحمان في كل الموجودات على اختالفھا، 

لخطاب الصوفي بشكل فعال في روحنة اإلنسانیة وإنقاذھا من النزعة ومنھ یساھم ا
 .المادیة وما یترتب عنھا من مظاھر العنف والتطرف واإلرھاب

  :الكلمات المفتاحیة
  .الخطاب الصوفي؛ التطرف؛ السالم؛ المحبة؛ األنا واآلخر؛ التسامح

Abstract:  
The Sufi message is built on the principle of love as the basic 

of existence, which is reflected in the Sufi's behavior through his 
interaction with God, humans, and the universe. The sufi message 
helps in surpassing the exclusivity if religious truth, by re-reading the 
text in a human universal way, and therefore it opens the doors for the 
convergence and the dialogue between the self and the other in the 
basic of mercy, which means the manifestation if the merciful in all 
different beings. The sufi message effectively contributes in the 
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spiritualization of humanity by rescuing it from all forms violence, 
extremism and terrorism that ensue from the materialist tendency. 
key words: 

Sufi discourse; extremism; peace; the self and the other; tolerance.  
  

 :المقدمة
، وذلك لثرائھ وقدرتھ یحتل الخطاب الصوفي موقعا ھاما  في الثقافة اإلنسانیة

یكتنزه من أبعاد معرفیّة، على مزاحمة الخطابات الكبرى في الثقافات البشریة، لما 
ولما یلعبھ من أدوار حضاریّة حكمت بتجّدده وانفتاحھ؛ فقد استطاعت أفكاره أن 
تتجذر وتغري فئات كبیرة من الباحثین للغوص فیھ، لما یحملھ من رموز وإشارات 
قامت على تعمیق معاني العقیدة واستبطان ظواھر الشریعة، واستقراء أحوال اإلنسان 

وقد حمل الخطاب الصوفي بین طیّاتھ جملة من . انتھ ووظیفتھ في الكونومساءلة مك
العناصر النظریة المعرفیّة والروحیة تكشف دراستھا عن قواعد في السلوك ومبادئ 
في القیم، سعى الصوفیّة إلى تجسیدھا عملیا فطبعت بذلك حیاتھم، وكانت مثیرة لردود 

  . اضأفعال متباینة إزاءھم بین التأیید واالعتر
ونتیجة لتباین المواقف تجاه الخطاب الصوفي، انتعش األخیر واكتسى البقاء 
واالستمراریّة لیؤكد حضوره الفاعل والمتواصل في الحیاة، ومع ذلك ما یزال حبیس 
أفق تداولي ضیق ال یفي بتعمیم ما یكتنزه من فوائد، لذا كان الكشف عن مضامینھ 

التألیف اإلنساني یشكل الحاجة األكثر إلحاحا  وتسلیط الضوء على محوریتھ في مدونة
في الوقت الحالي، لما یقدمھ من معرفة مخصوصة با� واإلنسان والكون، وبالعالقة 
بین ھذه العوالم الثالث؛ ھدف ھذه المعرفة االرتقاء بقیمة اإلنسان والتأكید على 

إلنسان، ومن ھنا محوریتھ ومركزیتھ في الوجود وإزالة الفوارق والعوائق بین بني ا
، لما یسعى إلیھ ھذا الخطاب من إشاعة ثقافة السلم والتعایش، أھمیة الموضوعتأتي 

خصوصا في ھذا  ،الثقافات والدیاناتالحضارات ووالتسامح والحوار، والتالقح بین 
وأخواتھا ممن ساھم في ) داعش(الزمن الذي یعاني من ھاجس اإلسالموفوبیا بسبب 

  . وربطھ بالتطرف واإلرھاب تشویھ صورة اإلسالم
لذلك یزداد الطلب على ضرورة إعادة صیاغة قناعات اإلنسان الفكریة 
بالعمل على صیاغة الخطاب التربوي والتوجیھي في مختلف المجاالت، بالشكل الذي 
یكون أكثر وظیفیة وأكثر فاعلیة في صیاغة األمن واألمان وصناعة مشاریع المحبة 

لتفات إلى الخطاب الصوفي والحدیث عن التصوف والتجربة والسالم، ولذلك كان اال
، بعد اإلقصاء والتھمیش الذي تعرض لھ ھذا الصوفیة أحد أولیات ھذه األصوات

اإلشكالیة ومن ھنا نطرح . الخطاب ومحاولة عزلھ عن الجسم الفكري االجتماعي
المجتمع ھل یسع الخطاب الصوفي أن یقوم بدور إیجابي فاعل في إنقاذ : التالیة
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اإلنساني من األنا المتضخمة، والحّد من ظاھرة العنف والتطرف ونشر ثقافة السالم 
  العالمي؟ وكیف لھ أن یقوم بذلك؟

ھذه الورقة اإلجابة عنھ  -بإذن هللا–ھذا ھو السؤال الجوھري الذي ستحاول 
مدخل مفاھیمي یحدد المفاھیم ویضبط المصطلحات الواردة في العنوان، : من خالل

  : وثالث محاور أساسیة ھي
  .ثقافة المحبة والسالم في الخطاب الصوفي -أوال
  .الرؤیة الصوفیة للعالَم واإلنسان ودورھا في تمتین ثقافة السالم -ثانیا
  .عالمیة الخطاب الصوفي واحتواؤه لآلخر -ثالثا

ھذا وقد سبقت ھذه الدراسة مجموعة من الدراسات التي قدمت لھذه الورقة 
كتاب التصوف شھودا : یدیة صالحة ألن تكون أساسا للتعمیق، ومن أھمھامادة تمھ

وحبا وخطابا وأثره في روحنة اإلنسانیة والتقریب بین األنا واآلخر، للدكتور أمین 
الخطاب الصوفي بین الھویة : أحمد بوزیان بعنوانوكذا دراسة الدكتور . یوسف عودة
الدین بین : كتور رشید سعدي بعنوانوأیضا دراسة الد. األنا واآلخر: واالختالف

وھي كلھا دراسات قیّمة . الحقیقة الحصریة والعرفان الصوفي أوھام الھویة الدینیة
ونافعة، وقد تمحورت حول قیمة األخوة اإلنسانیة في الفكر الصوفي، ودور التصوف 

لتي وھي أھم العناصر التي تحوصلت حولھا الدراسة ا. في التقریب بین األنا واآلخر،
بین أیدینا، إال أن الجدید في دراستنا یكمن في إبراز الرؤیة الصوفیة للوجود وواجب 
الوجود ودورھا في بناء اإلنسانیة الكونیة، وكذا بیان دور المحبة كأصل للوجود في 
االنفتاح على جمیع أطیاف البشر، وتجاوز عقم جدلیة األنا واآلخر، والحد من مظاھر 

  .العنف والتطرف
  مفاھیمي مدخل

تعني كلمة الخطاب في االستعمال الشائع كل ما ُیكتب  :الخطاب الصوفي -أ
الحامل ) خطب(وھي عائدة للجذر . أو یُنطق موجھا إلى الغیر ألجل إیصال فكرة ما

فالمراد ھنا بالخطاب الصوفي ما أنتجھ الصوفیة ، لمعان أھمھا الكالم الموجھ
  .1النظریون من آراء وطروحات فكریة

یطرحھا الحال یُعّد التطرف من القضایا الرئیسیة التي  :التطرف -ب
اإلنساني المعاصر بقوة، ویعتبر الفكر المتطرف باعتباره نسقا معرفیا ظاھرة 
اجتماعیة تتأثر بغیرھا من الظواھر وتؤثر فیھا، وترتبط ارتباطا وثیقا بالظروف 

  الخ... السیاسیة والدینیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
 2.الوقوف في الطرف، وھو ما یقابل التوسط واالعتدال: والتطرف لغة معناه

المغاالة واإلفراط والعصبیة، وھو عكس الوسطیة " وأما اصطالحا فالتطرف یعني
وعلى ھذا األساس فإن , واالعتدال في جمیع نواحي التفكیر اتجاه المعتقدات واألفكار

واألفكار التي تجاوزت المتفق علیھ سیاسیاً التطرف ھو مجموعة من المعتقدات 
،  كما یشیر مصطلح التطرف وما شابھھ كالتعصب 3"واجتماعیاً ودینیاً داخل الدول
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والغلو إلى الخروج عن المبادئ الفكریة والقیم والمعاییر واألعراف واألسالیب 
حاب، أو تبني السلوكیة الشائعة في المجتمع، معبّرا عنھ باالنطواء أو بالسلبیة واالنس

مبادئ ومعاییر مغایرة قد یكلّف الدفاع عنھا توظیف العنف والترھیب بزعم التغییر 
في المجتمع وفرض الرأي بقوة على اآلخرین، كما نالحظھ في السلوك المتشدد 

  . لبعض الجماعات الدینیة
وال یمكن تجاوز ھذه المعضلة الحضاریة إال بنشر نقیضھا المتمثل في 

  .عتدال، وذلك بإفشاء ألھم مبدأ جاء بھ اإلسالم وھو السالمالتوسط واال
السالم العالمي في نظر اإلسالم؛ ھو نظریة إنسانیة تقوم  :السالم العالمي -ج

على احترام النوع اإلنساني؛ مخالفا أو موافقا، معادیا أو مناصرا، ضعیفا أو قویا، 
قة بین بني اإلنسان على أنھا فھي نظریة متكاملة تنظر إلى العال.. مشابھا أو مختلفا

عالقة نسب، ھذا النسب ھو الفطرة اإلنسانیة التي تقوم على أساس الحقیقة الكونیة 
  5 .»4كلكم آلدم وآدم من تراب«: التي أعلنھا نبي السالم حین قال

من واالستقرار والالعنف الذي من مثالیة من األفالسالم العالمي ھو فكرة 
شعوب ومختلف الجماعات اإلنسانیة إرادیا ال حتمیا، ویشیر خاللھ تتقارب الدول وال

الصراعات مختلف  السالم العالمي إلى توظیف وسائل سلمیة من أجل الحد من
فالمقصود بالسالم العالمي ھو التمثیل األعلى  .واألعمال العدائیة بین بني اإلنسان

  .للحریة والسعادة واألمان واالستقرار بین جمیع الجنس البشري

  ثقافة المحبة والسالم في الخطاب الصوفي -أوال
أھم مبدأ یرتكز علیھ التصوف وال یقوم إال بھ ھو مبدأ المحبة، باعتبارھا 

استنادا للحدیث القدسي الذي ینّمي في الصوفي فلسفة الحب الكونیة،  6أصل الوجود
ْفُت إِلَْیِھْم فَبِي ُكْنُت َكْنًزا َمْخفِیًّا فَأَْحبَْبُت أَْن أُْعَرَف فََخلَقْ «: وھو ُت الَخلَْق َوتَعَرَّ

، فالحق أحّب أن یعرفھ خلقھ، فاندرج الحب فیما خلق، ومن ثَم صار الحب 7»َعَرفُونِي
فالمحبة "ساریا في كل الموجودات، من بدایة نشأتھا إلى ما شاء هللا تعالى، ومن ھنا 

وعلیھ یكون حب الصوفي كلھ d، وإذا ما  .8"مقامھا شریف وھي أصل الوجود
امتألت الروح اإلنسانیة بأنوار الحب اإللھي الساري في كل ثنایا الكون، فإنھا 
ستُشحن بطاقة إیجابیة، متجددة بتجدد الشؤون اإللھیة التصالھا بالحق سبحانھ وتعالى، 

التصوف من حیث و. ومنھا تسري تلك اإلیجابیة لتعّم كل ما یحیط بھا، فتعّم خیریتھا
، والحب من حیث ھو أصل الوجود یمثل قوة محوریة جاذبة لإلنسانیة التي  ھو حبٌّ
أفناھا الكره والبغض والخالف، نحو التحرر واالنعتاق من الطاقات السلبیة الھّدامة، 

  .وإبدالھا بطاقة الحب اإلیجابیة البناءة
عالھ كلھا صادرة عن إن التجربة الصوفیة تجعل من ممارسھا إنسانا محباً، أف

الحب وشھود الحق تعالى، حتى غضبھ وعقابھ یكون عن حب كعقاب األم الحنون 
لولدھا، ھدفھ اإلصالح والبناء ال اإلفساد والھدم، فإذا رسخ ھذا المعنى الراقي في 

رسوخ ذوق وسلوك، ال رسوخ فكر وحسب، فإنھا ستجد لھا صًدى "الذات اإلنسانیة 



  الخطاب الصوفي ودوره في مكافحة التطرف وصناعة السالم العالمي          
  

  

 313                                                                                  مجلة اإلحیاء

ات الصراع وأخالقیاتھ بین األنا واآلخر، فإن كان والبد من أدبی... إیجابیًا نحو
   .9"الصراع فلیكن صراعا إنسانیا رحمانیا، ال صراعا شیطانیا یدمر األخضر والیابس

ھذا وإن المقلّب لصفحات التراث التاریخي للتصوف یالحظ منذ الوھلة 
جمیع المكونات  األولى ذلك األثر البالغ للتصوف في تمتین الروابط الروحیة بین

الثقافیة واالجتماعیة والقبلیّة للكثیر من المجتمعات التي كانت تمارسھ وتتخذه منھجا 
ھي للحیاة، وكان ذلك تحت لواء واحد ھو لواء المحبة والسالم، بناء على كون المحبة 

، وھي غایة التربیة الروحیة والسلوك الصوفي بمختلف طرقھ، حقیقة الدین وجوھره
یر بالمرید عبر مقامات التربیة وأحوال التزكیة حتى یصل إلى تحقیق مقام وذلك بالس

المحبة في نفسھ؛ خلقا تعبدیّاً یتجلى في كل حركاتھ وعالقاتھ، االجتماعیة منھا 
وغیرھا، بما ھي عالقات وتصورات ومشاعر أیضا، ألن ...والسیاسیة والثقافیة

بل تفیض مواجیدھا فتنعكس في المحبة ال تلزم في الوجدان الروحي حدا معینا، 
السلوك العام لإلنسان وھذا ھو سر القوة والتمیّز في التربیة الصوفیة، فالتصوف في 
األصل قائم على إشاعة االستقامة والمحبة واإلخاء بین البشر وامتصاص التطرف 

  . والعداء
بالتدرج بھم في  -تربیة ووعظا–یكون السلوك بالناس في الخطاب الصوفي و

قامات واألحوال أمرا أساسیا لتنظیم الشأن الدیني واالجتماعي والعالقاتي، الم
ولتھذیبھم حتى تصفو أرواحھم ویتحققوا بالمحبة خلّة ومقاما ثابتا، ألن مجتمعا یسوده 
خلق المحبة ال یصدر عنھ ما یمزق نسیجھ االجتماعي واإلنساني، بغض النظر عن 

وھو ما یقرره القرآن الكریم نفسھ حین یؤكد  .اختالف عقائد أفراده وایدیولوجیاتھم
على عالقة السالم واحترام اإلنسان ویشیر إلى ضرورة تقدیم العالقة اإلنسانیة على 

َالَم لَْسَت ُمْؤِمنًا: لخلفیات الدینیة؛ فیقول تعالىا النساء ( َوَال تَقُولُوا لَِمْن أَْلقَى إِلَْیُكُم السَّ
94.(  

ھذا وقد أصبحت قضیة السالم من أوائل القضایا التي تشغل بال المجتمع 
یشھده من ضرب اإلنساني المعاصر، بسبب ما آلت إلیھ األحداث في العالم الیوم وما 

في ھذا المكون الجوھري والحیوي المؤسس للمعیش اإلنساني في جمیع أبعاده؛ نفسیا 
وھیمنتھا والمھول لثقافة العنف والتطرف فأمام االنتشار الواسع . واجتماعیا ودولیا

، والتي أصبحت تسحق كل مقومات التعایش اإلنساني، صارت الحاجة على الذھنیات
ماّسة إلى ثقافة السالم لتمتین روابط المجتمع اإلنساني وتحصینھ من كل مظاھر 

ك العنف والتطرف، والحد من وتیرة االشتباكات والصراعات التي تفتك باستقراره، تل
الثقافة یمكن أن نجد لھا منفسحا في الخطاب الصوفي الذي یؤكد على التكامل والوحدة 

  .اإلنسانیین
فثقافة السالم التي تطبع الخطاب الصوفي، تقوم على نبذ مظاھر العنف 
والتطرف واإلرھاب وما واالھا، وتدعو إلى المحبة والتعایش وقبول اآلخر وفق الحد 

السالم من أسماء هللا الحسنى، والسالم تحیة المسلمین في  األدنى من المشتركات، ألن
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، والسالم مقصد من الدنیا وتحیة أھل الجنان، وتحیة المسلم في صالتھ على النبي 
للداللة على ) السالم واإلسالم(مقاصد اإلسالم في السلوك، وتكفي وحدة المصطلحین 
جیة التعایش في اإلسالم تنطلق سالمة اإلسالم من كل ما سوى السالم، كما إن استراتی

َ : من قولھ تعالى قُْل یَا أَْھَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُكْم أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ هللاَّ
ِ فَإِ  ْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشھَُدوا َوَال نُْشِرَك بِِھ َشْیئًا َوَال یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاَّ

. وھذا ھو أول نداء إسالمي للتعایش بین الحضارات ،)64آل عمران ( بِأَنَّا ُمْسلُِمونَ 
َسلِّْم َعلَى َمْن تَْعِرْف َوَعلَى "المسلمین بإفشائھ فقال  ولتحقیق ثقافة السالم أمر النبي 

  . 10"َمْن الَ تَْعِرفْ 
في وعي الصوفیة ومتجسدة في سلوكیاتھم  كل ھذه الحیثیات ھي حاضرة

وخطاباتھم، فالتصوف لما یتمتع بھ من الصفاء الروحي ھو كفیل بالدعوة إلى تحقیق 
السالم واألمن االجتماعي والتسامح ونبذ التطرف والتناطح، وذلك استنادا إلى تعریف 

فھا ، 11"ھو الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني"المصطلح ذاتھ بأنھ 
، "وددُت لو توّسد الناس كلھم وسادة واحدة: "ھو الشیخ حمزة البودشیشي یقول

ویقصد بالناس ھنا العالم بأسره، ما یعني أنھ ال یوجد شرق وغرب وشمال وجنوب  
لذلك كان أتباع الطریقة البودشیشیة . وغیرھا من الفروق، وإنما ھناك دار اإلنسان

، وفي ذلك تربیة للمریدین على التخلق "یا سالم" یختمون أذكارھم دائما باسم هللا
  .   12والتحقق بالمعنى الرباني السالم

ھذا ومن أبرز صوفیة بالدنا الذین نشروا األمن والسالم اعتمادا على مبدأ 
، الذي -المحبة، ھو رجل اإلنسانیة والسالم األمیر عبد القادر الجزائري الصوفي 

أحسن  الدین والعلم والدولة واإلنسانیة، فمثّل بذلك أسس مفھوما لإلسالم یوّحد بین
مثال في ترسیخ قیم اإلنسانیة والسالم من خالل جھاده، وذلك ما یعكسھ أول بیان كتبھ 
للمجاھدین بعد تولیھ اإلمارة مباشرة بحیث أوجب فیھ على كل مجاھد في الجیش عدم 

انیتھ إن كان فردا أو تعریض األسیر أو الجریح لألذى أو اإلھانة، واحترام إنس
جماعة، وإن كان جریحا یجب عرضھ على طبیب الكتیبة وتقدیم كل ما یحتاج إلیھ من 
عالج ورعایة، وعدم مجاراة العدو بوحشیة وتقطیعھ، ومن یقطع رأسا أو أذنا ویحملھ 

ھذا الخطاب . 13للقائد یعاقب فیُجلد ویُسجن، وكل من یأتي بأسیر حّي غیر معان یُكافأ
األمیر في الوقت الذي كانت فرنسا تبیح كل تلك الجرائم وأكثر في حق  ألقاه

قیمة السالم ترفض العنف بشكل واألمیر ھنا یؤكد على أن . الجزائریین وتكافئ علیھا
قطعي، وتدعو إلى الرفق والسلم حتى في أوقات العنف الُمشْرَعن من قبیل الدفاع عن 

  .الوطن والدین
الشجاع أیضا لفتوة األمیر حین تزعم المھاجرین كما ال ننسى ذلك الموقف 

الجزائریین في الشام إلنقاذ ما یربو على خمسة عشر ألف مسیحي من القتل في الفتنة 
، بحیث ساھم بموقفھ ھذا 1860التي اشتعلت في دمشق بین الدروز والنصارى سنة 

صلیبیة في لّم الصدع الذي أصاب دمشق، بل وأنقذ العالم كلھ من دخول في حرب 
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متحدیا جموعا ھائجة من الدروز مندفعة لقتل النصارى ودّوى  -أخرى، فوقف 
إن األدیان وفي مقدمتھا الدین اإلسالمي أجل وأقدس من أن تكون : "بصوتھ قائال

... خنجر جھالة أو معول طیش أو صرخات بذالة تدوي بھا أفواه الحثالة من القوم
 .لھ على نفوسكم سبیالأحذركم من أن تجعلوا لسلطان الجھل علیكم نصیبا، أو یكون 

أََال َمْن ظَلََم ُمَعاِھًدا أَْو ِذِمیًّا أَْو أََحًدا ِمْن : "وما ھذا الخطاب إال تطبیق للحدیث النبوي
یِب أَْھِل اْلِكتَاِب أَْو َكلَّفَھُ فَْوَق طَاقَِتِھ أَْو أَْنقََصھُ َشْیئًا ِمْن َحقِِّھ أَْو أََخَذ ِمْنھُ َشْیئًا بَِغْیِر طِ 

    15 ."14"ِسِھ فَأَنَا َخْصُمھُ یَْوَم اْلقِیَّاَمةِ نَفْ 

  الرؤیة الصوفیة للعالَم واإلنسان ودورھا في تمتین ثقافة السالم - ثانیا
اسم لما یُعلم بھ كالخاتم لما یُختم بھ، وُسمي الخلق عالما "العالم في اللغة ھو 

.  تعالى، وھو في منظور الصوفیة كل ما سوى هللا16"ألنھ عالمة عن الصانع
ورؤیتھم لھ ھي رؤیة قارئ لكتاب یحكي من خالل آیاتھ عن مكونھ، ووسیلة معرفیة 

الصوفیة في مقامات انجذابھم إلى عالم الحضرة اإللھیة، وارتقائھم و"تعّرف بصانعھ، 
عن المحسوسات واألحكام الدنیویة ال یرون في الكون نقصاً وال قبحاً، وال یشاھدون 

، والسرُّ بعین القلب إال الج مال اإللھي متجلِّیاً في كل شيء، مھما َجلَّ ھذا الشيء أو َدقَّ
في ھذه المشاھدة القلبیة التي تأتي بالبصیرة ال البصر، ھو ذلك اإلیمان الصوفي 
العمیق بأن هللا ھو الجوھر الحقیقي للوجود، وما عداه من األغیار ومما سواه َوْھٌم 

ذاتھا، ویتوقف وجودھا على شرط كونھا تجلیات وتخییٌل ومظاھُر زائلة ال تقوم ب
الجمال، الكمال، الجالل، الذى یعبِّر بمجموعھ : إلھیة، وفقاً لثالوث الذات اإللھیة 

الكلي عن ھذه الذات من دون أن یقدح في وحدتھا وفي اإلیمان بوحدانیة هللا على 
بترقیھ عن فالصوفي . 17"الرغم من تعدُّد صفاتھ وأسمائھ، وأسمائھ الصفاتیة

بتجلي هللا جلّت عظمتھ  المحسوسات یشعر بنوع من الذوق اإلدراكي المرتبط  بالفناء
هللا حاضر بأسمائھ في كل شيء وھو حقیقة كل شيء،  في الموجودات جمیعھا وأن

وبناء على ھذه الرؤیة فال یوجد مجال في فكر اإلنسان الصوفي ألي فعل من شأنھ 
ألنھ یؤمن بشكل جازم بأن اإلفساد في الكون ھو إفساد  إحداث الفساد في ھذا الكون،

   .في صور تجلیاتھ تعالى
أنھ ال یصح وال : "ھذا المعنى جمع أطرافھ األمیر عبد القادر في مواقفھ قائال

یستقیم لمن فتح هللا عین بصیرتھ وأراه سریان األحدیة بال سریان، وقیام القیومیة في 
كل ذرة من ذرات الوجود، ورؤیة الوجود الحق تعالى في كل شيء من غیر حلول 

ات، بأن یحتقره ویزدریھ ویجعلھ كالشيء اللقى، وال اتحاد، أن یھجر شیئا من المخلوق
فإن ھذا ال یصح من عارف مشاھد، كان ما كان ذلك المخلوق، حیوانا أو غیره، 

  18." وعلى أي دین كان، وعلى أي ملّة ونحلة حصل

ھذا وإن الوجود عند الصوفیة ھو حقیقة كاملة ودائرة محیطة، یُعد اإلنسان 
، وإذا )هللا، العالم، واإلنسان(وأحد أطرافھا المفترضة مكونا من مكوناتھا األساسیة، 

ھو المجلى األعظم للحق ) الكامل(فإن اإلنسان  1كان العالم ھو مظھر تجلي هللا 
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فالحق تعالى یتجلى في جمیع صور الوجود، ویتجلى في اإلنسان في أعلى "تعالى، 
كمثل روح عالم؛ اإلنسان في الفكر الصوفي ھو روح الو. 19"صور الوجود وأكملھا

اإلنسان بالنسبة إلى بدنھ والتي لھا صفة التدبیر، وال قوام للعالم لوال اإلنسان، وھذا ما 
وقد كان الحق سبحانھ أوجد العالم كلھ وجود : "أكده ابن عربي في فصوصھ حین قال

فكان آدم عین جالء تلك المرآة ...شبح مسّوى ال روح فیھ، فكان كمرآة غیر مجلوة
كان العالم : "، وھو المعنى الذي أكده األمیر عبد القادر بقولھ20"ك الصورةوروح تل

ى ال روح فیھ فھذه الصورة اآلدمیة ھي ...قبل ظھور الصورة اآلدمیة كجسم مسوَّ
صورة اإلنسان الذي ھو مادة كل مخلوق، ونقطة الكون التي منھا امتدت حروف 

  .21"العالم جمیعھ
لم ولذلك كان اإلنسان آخر الموجودات من حیث واإلنسان ھو غایة إیجاد العا

ابن القیم في مسرد حدیثھ عن حكمة خلق آدم آخرا، مبینا قیمة النشأة، وھذا ما یقّرره 
إنھ سبحانھ لما افتتح خلق ھذا العالم بالقلم كان من أحسن : "ھذا الكائن، حیث قال

نسان ھو العالِم، ولھذا أظھر المناسبة أن یختمھ بخلق اإلنسان، فإن القلم آلة العلم، واإل
كیف نبھ المالئكة ...سبحانھ فضل آدم على المالئكة بالعلم الذي ُخص بھ دونھم، وتأمل

، "إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخِلیفَة: "على فضلھ وشرفھ، ونّوه باسمھ قبل إیجاده بقولھ
  .22"وتأمل كیف وسمھ بالخالفة وتلك والیة لھ قبل وجوده

نسان ھو علة وجود العالم، فإنھ علة بقائھ، فالعلة تتبع المعلول في وبما أن اإل
من العالم كفص الخاتم من الخاتم، وھو ] اإلنسان[وھو "الوجود والبقاء والزوال، 

مسكن ] هللا[ جعل"، بل وھو العمد الذي یقوم علیھ سقف العالم، حیث 23"محل النقش
بَِغْیِر َعَمٍد : م نبّھ عباده علیھا بقولھھذه النشأة نقطة كرة الوجود وأخفى عینھا، ث

، فإذا انتقل اإلنسان إلى برزخ الدار الحیوان، مارت قبة السماء )2:الرعد( تََرْونَھَا
فقبّة ال تقوم من غیر عمد، كما ال یكون ... وانشقت فكانت شعلة نار سیّال كالدھان 

فإن لم ترد أن یكون اإلنسان  والد من غیر أن یكون لھ ولد، فالعمد ھو المعنى الماسك،
فاجعلھ قدرة المالك، فتبین أنھ البد من ماسك یمسكھا، وھي مملكة فالبد لھا من مالك 

وھو  .24"یملكھا، ومن ُمسكت ألجلھ فھو ماسكھا، ومن ُوجدت لھ بسببھ فھو مالكھا
ألَْرِض َمْن الَ تَقُوُم السَّاَعةُ َوفِي ا«: حین قال المعنى الذي أشار إلیھ سید الوجود 

، وأتم الخلق معرفة باx ھو اإلنسان الكامل، فال تقوم الساعة وفي 25»هللا هللا: یَقُول
  .العالم إنسان كامل

والوظیفة الوجودیة لإلنسان في الفكر الصوفي ھي الخالفة؛ لیس في األرض 
إال بذلك  إذا كان اإلنسان ھو روح العالم فال قوام لھذا العالمففحسب بل في الكون كلھ، 

اإلنسان الكامل، ما یعني أن اإلنسان الكامل ھو المدبر لھذا العالم تدبیر الروح للجسد،  
وإنما علّم هللا سبحانھ اإلنسان الكامل أسماَءه الحسنى : "وھذا ما أكده ابن عربي بقولھ

وإن الروح ھو مدبر ... وأودعھا فیھ، فإن اإلنسان الكامل روح العالم، والعالم جسده
وحتى یحقق اإلنسان وظیفتھ في الوجود یتعیّن علیھ أن  .26"لبدن والمتصرف فیھا



  الخطاب الصوفي ودوره في مكافحة التطرف وصناعة السالم العالمي          
  

  

 317                                                                                  مجلة اإلحیاء

یكون متخلقا بأخالق ربھ الذي نّصبھ للخالفة، متحققا بصفاتھ بقدر الطاقة البشریة، 
" السالم"فیتخلق باسمھ تعالى الرحمان فیكون رحمة تمشي بین الخلق، ویتخلق باسمھ 

مصدر سالمة واطمئنان، وإذا كان من مفاھیم فیكون لمجتمعھ أداة سلم وأمان و
السالمة من النقص والعیب، فإن الصوفي یجتھد في تطھیر نفسھ وتكمیلھا، " السالم"

والعمل على ترقیتھا وتھذیبھا بأن یسلم جوارحھ من االعتداء واآلثام، وقلبھ من 
ئق باّرھم فیتسع قلبھ لجمیع الخال" الواسع"ویتخلق باسمھ تعالى . الخواطر واألوھام

فیتقبل اآلخر ویحترمھ مھما كان ... وفاجرھم، مؤمنھم وكافرھم، مؤیدھم ومخالفھم
وقس على ھذا بقیة األسماء الحسنى والصفات العلى وكیف . وال یلغیھ لمجرد مخالفتھ

  .تفعل فعلھا في المتخلق بھا
إن ھذه الرؤیة الصوفیة لمركزیة اإلنسان وقیمتھ األنطولوجیة 

جیة الھامة ال تدع في عقل الصوفي وال في قلبھ مثقال ذرة من العدوان واالبستمولو
لھذا الكائن العظیم، الذي فضلھ تعالى على سائر الخلق وجعلھ بؤرة لتجلي األسماء 

قد حرم الظلم على اإلنسان وعلى نفسھ فإن  -جلّت عظمتھ-الحسنى، وإذا كان هللا 
یفعل الرّب، ومن ھنا تتأسس مبادئ  اإلیمان الحقیقي لدى الصوفي ھو أن نفعل كما

اإلحسان والمحبة والتسامح انطالقا من مقولة الرحمانیة؛ أي حضور الرحمان في كل 
لیس حضور الذات بالحلول -الموجودات وفي كل وذرة من الكون، متجلیاً بصفاتھ 

 األنا، واالعتراف بھ كحامل للمعنى/ ، فمعنى التسامح ھو االعتراف باآلخر-واالتحاد
اإللھي، ولنا في مأساة الحالج درسا في ذلك؛ حیث یقول في واحد من أكثر نصوصھ 

یا بني إن بعض الناس یشھدون علّي بالكفر وبعضھم یشھدون لي بالوالیة، : "إنسانیة
فمن ... والذین یشھدون علّي بالكفر أحّب إلّي وإلى هللا من الذین یقّرون لي بالوالیة

ضنھم بي، والذین یشھدون علّي بالكفر تعّصباً لدینھم،  یشھدون لي بالوالیة من حسن
، وبھذا الوعي العرفاني 27"ومن تعصب لدینھ أحب إلى هللا ممن أحسن الظن بأحد

ھؤالء : "یصبح جالّدوه مجاھدین ویصبح ھو شھیدا، ویدعو لھم بالغفران فیقول
لوا ما فعلوه، ولو فإنك لو كشفت لھم ما كشفت لي ما فع... عبادك اجتمعوا الیوم لقتلي

سترت عني ما سترت عنھم لما ابتلیُت بما ابتلیت، فلك الحمد فیما تفعل، ولك الحمد 
  . 28"فیما ترید

فالخلق إذن في المنظور الصوفي ھم عیال هللا وأحبھم إلى هللا أنفعھم لعیالھ، 
ھذا المعنى الذي تحقق في خطاب األمیر عبد القادر الجزائري حین أجاب األسقف 

ما فعلناه من خیر : "الذي راسلھ شاكرا صنیعھ بالمسیحیین فقال Pavyافي ب
للمسیحیین، ما ھو إالّ تطبیق لشرع اإلسالم واحترام لحقوق اإلنسان، ألن كل الخلق 

إّن كل األدیان من آدم إلى محمد علیھما السالم . عیال هللا وأحبھم إلى هللا أنفعھم لعیالھ
وما عدا ھذا , م هللا جل جاللھ، والرحمة بمخلوقاتھتعظی: تعتمد على مبدأین ھما

ففرعیات، والشریعة المحمدیة من بین كل الشرائع ھي التي تعطي أكبر أھمیة 
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لالحترام والرحمة والرأفة وكل ما یعزز التآلف وینبذ التخالف، لكن المنتسبین للدین 
  . 29"المحمدي ضیّعوه فأضلھم هللا فجزاؤھم من جنس عملھم

ُ َعِن  :طاب األمیري ما ھو إال تحقق بالقول اإللھيھذا الخ َال یَْنھَاُكُم هللاَّ
وھُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْیِھْم إِنَّ  ن ِدیَاِرُكْم أَن تَبَرُّ یِن َولَْم یُْخِرُجوُكم مِّ َ الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ  هللاَّ

صوفي یسمح بقراءة النصوص في اتجاه ، فالخطاب ال)08الممتحنة ( یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ 
إنساني كوني، ویسعى إلى صناعة حیاة تھدف إلى التوافق دون إقصاء ألحد، ویبني 
اإلنسان الصوفي الذي ال یكره أحدا ألنھ تحقق بالتوافق مع ذاتھ وارتقى إلى االندماج 

تبلغ لن : "ویختصر الشیخ األكبر المعنى بقولھ. مع اآلخر والتواصل معھ ومجاورتھ
  . 30"من الدین شیئا حتى توقر جمیع الخالئق وال تحتقر مخلوقا ما دام هللا قد صنعھ

  عالمیة الخطاب الصوفي واحتواؤه لآلخر - ثالثا
یتمیز التصوف باألفق العالمي، وھذا ال یعني زوال ھویتھ اإلسالمیة أو 
التوحیدیة بل یؤكد عمق التجربة وتجذرھا في المخیلة اإلنسانیة، ولذلك یمكن أن یصل 
مختلف السالكین بمختلف مشاربھم إلى نفس الحقیقة، وإن دل ذلك على شيء فإنھ یدل 

: في قولھ -یة كما أشار محمد إقبال على وحدة الحقیقة  ووحدة التجربة الروح
فالروح البشریة وھي تُقدم على شيء بدافع عن نفسھا، تقتدر شیئا فشیئا على أن تأتي "

بحقائق، ربما كشفتھا أرواح أخرى منذ طویل زمان، وھذا یعني وال شك وحدة 
الحقیقة من جھة، ووحدة التجربة الصوفیة من جھة  أخرى، على رغم من تباعد 

  .31"واألمم الشعوب
الخطاب الصوفي بالفروق بین بني البشر، فھو یستقطب الجمیع  وال یعترف

بال استثناء، ھذا الملمح نلمسھ كمثال في سیرة واحد من أكثر الشخصیات الصوفیة 
تأثیرا، وھو موالنا جالل الدین الرومي ذلك اإلنسان الكوني الذي مثّل العولمة 

ان یحضر في مجالسھ مختلف األجناس اإلنسانیة في أسمى صورھا، بحیث ك
وھنا مكمن سر الشھرة والقبول الذي نالھ  -باختالف دیاناتھم واتجاھاتھم وأفكارھم 

اختراق إیدیولوجیا المتلقي استطاع بخطابھ الصوفي "فقد  -الرومي والیزال یحظى بھ
األنا  الدینیة أو المذھبیة أو الفكریة أو أیة إیدیولوجیا من شأنھا أن تحد من أفق

وأن تختزل رؤاھا في اتجاه واحد یفضي إلى إقصاء اآلخر، فقد كان الرومي  , المفكرة
ویطلعھ على عوالم أعمق من عالمھ الفكري , یُسمع المتلقي صوتا غیر صدى صوتھ

وھو خطاب إنساني ألنھ یالئم فطرة اإلنسان األولى الماثلة . الضیق وأرحب وأشف
محافظة على الوجود اإلنساني وتكمیلھ بصفات الكمال ویرمي إلى ال, في محبة خالقھا

ویالئم الناس جمیعا على اختالف أجناسھم وألوانھم وأزمانھم وأماكنھم , والجمال
ومن المعلوم في سیرة ، 32"ویتوجھ إلى اإلنسان باعتباره غایة في ذاتھ, ومعتقداتھم 

ده وكأن القیامة قامت، جالل الدین الرومي أنھ لما خرجت جنازتھ ازدحم علیھا أھل بل
وشیعھا حتى النصارى والیھود، وبدت مدینة قونیة قریة عالمیة شھدت العولمة 
اإلنسانیة بدل العولمة الصراعیة التي نعیشھا الیوم، ولما بلغ ذلك حاكم البلد ، فقال 
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 بھ عرفنا حقیقة األنبیاء السابقین، وفیھ: "مالكم ولجنازة عالم مسلم فأجابوه: "لرھبانھم
إنھ كان نورا من أنوار رسول : ، فكان المسلمون یقولونرأینا سیرة األولیاء الكاملین

: ، ویقول الیھودعلیھ السالمإنھ كان على خلق المسیح : ، والمسیحیون یقولونCهللا 
  .33"علیھ السالمإنھ كان على خلق موسى 

وقد ساھم ھذا الطابع العالمي واإلنساني للتصوف وخطابھ في دخول الناس 
األثر األكبر في اقتناع الداعیة  -مثال–فكان لتراث الرومي في دین اإلسالم أفواجا، 

اإلسالمي الكبیر  رجاء جارودي بدین اإلسالم، كما یرجع الفضل في انتشار اإلسالم 
د الھند إلى جھود الصوفي الورع مالك بن دینار، في الملیبا والمویال والمالدیف من بال

وغیرھا من األمثلة الكثیرة التي تحكي فتح الصوفیة للقلوب واألرواح قبل فتحھم 
  .للبلدان

ھذا االتساع واالحتواء الذي یتمیز بھ الخطاب الصوفي تشیر إلیھ أبیات بن 
  : عربي المثیرة، والتي یقول فیھا

 إذا لم یكن دیني إلى دینھ داني.. ي قد كنت قبل الیوم أنكر صاحب
 فـمرعًى لغـــــزالٍن وَدیٌر لُرھبـَــــانِ .. لقد صاَر قلـبي قابالً كَل ُصـورٍة 

 وألـواُح تـوراٍة ومصـحُف قــــــرآن.. وبیٌت ألوثــاٍن وكعـــبةُ طـائـــٍف 
  34وإیـَماني ركـائـبھُ ، فالحبُّ دیـني.. أدیـُن بدیِن الحــــِب أنّى توّجـھـْت 

  :- وفي نفس المعاني یقول أمیر العلماء وعالم األمراء عبد القادر الجزائري
  ففيَّ أنا كـل ما یأملــھ الورى

 فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا
 ومن شاء توراة ومن شاء إنجیال 

  35ومن شاء مزمارا زبورا وتبیانا 
یؤمنان بتكافؤ األدیان الناسخة األمیر والشیخ األكبر "ھذه األبیات ال تعني أن 

والمنسوخة والعقائد القویمة والسقیمة، فسیرتھما ومواقفھما وأقوالھما األخرى العدیدة 
تنفي ذلك، وإنما ذلك تعبیر عن شھود القھر اإللھي العام واإلرادة النافذة للحق تعالى 

ب بما في جمیع خلقھ، فھو الذي خلقھم وما یعملون وما یعتقدون، وجاعل كل حز
والذي ینبغي ھنا . لدیھم فرحین، فھو الھادي وھو المضل، وھو جاعل الظلمات والنور

ھو التمییز بین نظریة تكافؤ كل األدیان، ونظریة قبول هللا تعالى لعبده المجتھد 
والباذل وسعھ في طلب الحق ورضوانھ، فھو مأجور إن أصاب ومعذور إن أخطأ، 

ما یقول بھ األمیر وأمثالھ من العارفین ألن القرآن  سواء في األصول أو الفروع، وھذا
أن العبرة بالتدین ولیست بالدین؛ فقد  ، بمعنى آخر36"یقرره، حسب فھمھم وكشفھم

راھب حیاتھ في تعبده t حسب معرفتھ ولیس لھ درایة بالدین اإلسالمي  -مثال–یفني 
بحسب مبلغھ من العلم  أو تكون قد وصلتھ الدعوة مشوھة، فھو عند هللا تعالى مقبول

ترك الخلق "وبحسب اجتھاده في العبادة، وال یضیع هللا عملھ، والصوفیة من مبادئھم 
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فال یرون بأن مصیره ھو النار لمجرد أنھ غیر مسلم، إلدراكھم بأن هللا تعالى " للخالق
   .ال یضیع أجر عمل عامل منّا من ذكر أو أنثى

وف كالشیخ األكبر وبعده األمیر عبد وعلیھ ینتقل االجتھاد عند علماء التص
القادر من كونھ وسیلة للطعن والتجریح وإقصاء اآلخر إلى حد التكفیر بل وسفك 

. الدماء، إلى كونھ مجاال رحبا للحوار العلمي العقالني واإلثراء الفكري الواسع األفق
مة وكل ما ینتج عن االجتھاد من صواب أو خطأ فھو من باب الرحمة اإللھیة باأل

ورفع الحرج عنھا والتوسعة علیھا، ومن ثَّم فإن كل مجتھد صادق استفرغ كل الوسع 
مصیب، فإما مصیب للحكم اإللھي على التعیین، أو مصیب  -حسب ابن عربي–ھو 

ألن الكل . "للحكم المقرر الذي أثبتھ هللا لھ، إذا لم یعثر على ذلك الحكم المعیّن وأخطأه
بحر زاخر ما لھ  إذ كالم الحق تعالى وكالم رسولھ . ھمن عنده تعالى، ومن تجلیات

الذي ھو كالم هللا  ساحل، فكل ما فھمھ الخلق في كالم هللا تعالى،  وكالم رسولھ 
   .37"على لسانھ ھو مراد ومقصود وإن خالف الحق ظاھرا

وكذلك األمر فیما ذھب إلیھ اإلمام الشعراني، حیث رفع حكم االختالف بین 
اآلراء والمذاھب الصادرة من أصول الشریعة، فاستبدل مبدأ االختالف بمبدأ مختلف 

االتساع المضبوط باجتھاد شرعي، استنادا التساع الشریعة نفسھا، ویشبّھ الشریعة 
، )الشریعة(بالشجرة، وفروعھا بأقوال المجتھدین، ولما كان الفرع متصال باألصل 

لھا  وإن غایر فرعا آخر أو فروعا فھو على حق ما دام قائما على أصل من أصو
قد : أخرى، ویذكر الشعراني ھنا أن سفیان الثوري وغیره كانوا یكرھون قول الناس

وبھذه الرؤیة یتم االنعتاق من . 38توسع العلماء: اختلف العلماء، ویستبدلونھ بقولھم
م الذاتیة واإلنّیة والتعصب الضیق للمذھب والفكرة والرأي، والتحرر من استسال

الذھنیات لالنتماءات السیاسة والفكرانیة والعرقیة والجغرافیة وغیرھا من االنتماءات 
التي تحجب القلب وتُظلم العقل، ویتم فسح المجال إلنشاء ثقافة الحوار البناء وتنوع 

جمیع، استنادا على قولھ األفكار واآلراء واالتجاھات وتفاعلھا، على نحو یستوعب ال
ینِ َال إِْكرَ : تعالى   ). 256البقرة ( اهَ فِي الدِّ

شیخ الطریقة المحمدیة الشاذلیة   "محمد زكي إبراھیم"وقد لخص لنا اإلمام 
أھل القبلة جمیعا : "، فقال-على األقل-وجھة نظر الصوفیة للمخالف في المذھب 

ةً َواِحَدةً إخواننا  تُُكْم أُمَّ أبدا بیننا وبین أي ، فال خصومة )52المؤمنون ( َوإِنَّ ھَِذِه أُمَّ
سواء كانوا أحنافا، أو مالكیة، أو شافعیین، أو ) ال إلھ إال هللا(مذھب من مذاھب 

حنابلة، أو زیدیین، أو إمامیة، أو ظاھریة، أو إباضیین، أو غیرھم؛ فإن االختالف في 
الفروع ضرورة طبیعیة، ویستحیل استحالة مادیة جمع الناس على مذھب واحد، أو 

حسبنا من المسلم ما : (ونحن مع إمامنا جعفر الصادق في قاعدتھ العملیة . ..رأي واحد
  39)".یكون بھ مسلما

إن الصوفیة وبناء على التخلق والتحقق بالوسع اإللھي، مقتنعون بأنھ ال یقوم 
االئتالف إال في ضوء االختالف، وأن االختالف ھو آیة من آیات الخلق، وسبیل إلى 
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ة للتعارف، وھو نعمة ورحمة إلھیتین، بل وھو سنة إلھیة منذ التحرر والتطّور، وأدا
ةً َواِحَدةً : لقولھ تعالىأن خلق رب البشر البشر،  َوَال َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

األنا ال ، ومن ھنا ف)119- 118ھود ( یََزالُوَن ُمْختَِلفِیَن  إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َولَِذِلَك َخلَقَھُمْ 
معنى لوجودھا إال من خالل اآلخر، الذي بھ تكون المغایرة واالختالف، حیث تتمایز 

لكي تعرف اآلخر البد أن تراه من حیث ھو "الھویات من خالل مفارقة األنا لألخر؛ و
اعترافا باألنا، واعترافا في اآلن ذاتھ باآلخر؛ ألنھ ال تستقیم ھویة  40"ال من حیث أنت

  .اآلخر لألنا من دون
ومما تفّطن إلیھ علماء الصوفیة، ھو اختالف مستویات المعرفة واختالف 
اإلدراك وتغایر التلقي؛ وذلك حینما قسموا المعرفة إلى ظاھر یطفو فیھ المعنى على 

من باب االعتراف -السطح، وباطن یتوارى فیھ المعنى إلى األغوار، ومع ذلك فھم 
یقصوا الفھم الظاھري، ولكنھم لم یجعلوه الفھم  لم -باآلخر وحقھ في امتالك المعرفة

، وبناء علیھ یكون تعامل األمیر عبد القادر مع المنكرین علیھ وعلى أمثالھ 41الوحید
ال نجادلھم بل نرحمھم، ونستغفر لھم، ونقیم لھم العذر من أنفسنا في : "وفق المبدأ

  . 42"إنكارھم علینا
ھو أصل الوحدة، ویفسح فخطاب التصوف یؤمن باالختالف من حیث 

المجال لآلخر ویحاول االنتقال من وھم االختالف إلى الھویة الكونیة، من خالل 
التسامي فوق األنا إلى التسامح واالعتراف بحق االختالف، فقد كان ابن عربي 
ظاھریا في العبادات باطنیا في السلوك واألذواق، وكذا الشأن بالنسبة لإلمام عبد 

فالصوفیة وإْن تَعاملوا بالباطن فإنھم لم یلغوا . وغیرھما من األعالم القادر الجیالني
یجرد الظاھر حشوي، والذي یجرد الباطن باطني، والذي "الظاھر، ویرون بأن الذي 

   43".یجمع بینھما كامل
من  -ولذلك تعاملوا مع الطوائف األخرى اإلسالمیة منھا وغیر اإلسالمیة 

وھم ال یعرفون التكفیر ألنھم امل الموجود بالفعل، تع -باب المغایرة واالختالف 
، وھذا ما )44اإلسراء ( َوإِْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ یَُسبُِّح بَِحْمِدهِ أدركوا معنى اآلیة القرآنیة 

یا بني، : "دفع بالحالج إلى الغضب مْن َذاَك الذي سبَّ الیھودي، فرد علیھ قائال
 t بكل دین طائفة ال اختیارا فیھم، بل اختیارا  ، شغل-عزَّ وجلَّ -األدیان كلھا

كما یظھر األمیر عبد القادر أیضا في أسمى صور التسامح فیرّد على . 44"علیھم
 :خصومھ قائال

 بھا حـبانا الذي أھدى وجّملنا ... جـمالنا بعلـوم أنت تجھلھا
 ونحـن أعرُف منكم بأنفسنا ... عرفنا كّل الذي وصفتمونا بھ

   45.ونحن عندكم رجس أجاھلنا ... أرواح طاھرةفأنتم عـندنا 

ھكذا یُظھر الفكر الصوفي تسامحا واعترافا باآلخر، تفرضھ طبیعة النظام 
وإذا كان االختالف في شؤون الحیاة والمجتمع ھو "الصوفي، بل طبیعة الحیاة نفسھا 

اختالف مصالح وأعراض، فإن االختالف في شأن الدین والعقیدة ھو اختالف 
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.  ، یفرضھا اختالف الرؤى والتصورات، واختالف الخلفیات والمرجعیات46"التتأوی
وانطالقا من ھذا الوعي اإلشكالي والمعرفي والمرجعي فإن الصوفیة ال یشغلون 

وإن كان والبد فلیقل الواحد "أنفسھم بالّرد أو االعتراض أو المساجالت والمناظرات، 
أنت على علم علّمكھ هللا، وأنا على : "-معلیھما السال-منھم كما قال الخضر لموسى 

أو كما قال األمیر عبد القادر لمخالفیھ الذي قصرت عقولھم عن . 47"علم علمنیھ هللا
واحذر أن ترمیني بحلول أو اتحاد أو امتزاج أو نحو ذلك، فإني بريء  : "فھم مرامیھ

منھا ما فھمت ، فإنني فھمت من كل ذلك ومن كل ما یخالف كتاب هللا وسنة رسولھ 
وكالم هللا وكالم رسولھ بحر زخار ال نھایة لمدلوالتھ وال قرار، . أنت وزدت علیك

ال  وكل من قال في مسألة ھذا مراد هللا تعالى ال زائد علیھ، أو مراد رسول هللا 
   48."غیر، فقد أعظم الفریة

ونختم ھذا المبحث  بذلك الشرح الراقي ألمیرنا عبد القادر الجزائري 
، والذي یُنبئ عن 49»َرَجْعنَا ِمَن الِجھَاِد األَْصَغِر إِلَى الِجھَاِد األَْكبَرِ «: للحدیث النبوي

. فھم عمیق لمبادئ الدین، وعن اتساع أفق كبیر، ویمثل قاعدة في التعامل مع اآلخر
إنّھ سّمى جھاد الكفار أصغر، لكون جھاد الكفار وقتلھم لیس مقصودا : "حیث یقول
الذات، إذ لیس المقصود من الجھاد إھالك مخلوقات هللا وإعدامھم، وھدم للشارع ب

بنیان الرب تعالى وتخریب بالده، فإنھ ضد الحكمة اإللھیة، فإن الحق تعالى ما خلق 
شیئا في السماوات واألرض وفي ما بینھما عبثا، وما خلق الجن واإلنس إالّ لعبادتھ، 

لھ من جھلھ، وإنما مقصود الشارع دفع وھم عابدون لھ، عرف ذلك من عرفھ، وجھ
شر الكفار وقطع أذاھم عن المسلمین، ألن شوكة الكفار إذا قویت أضرت بالمسلمین 

َمْت : في دینھم ودنیاھم، كما قال تعالى ِ النَّاَس بَْعَضھُم بِبَْعٍض لَّھُدِّ َولَْوَال َدْفُع هللاَّ
ِ َكثِیراً َصَواِمُع َوبِیٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد  فلو فرض ... ) 40الحج ( یُْذَكُر فِیھَا اْسُم هللاَّ

أنھ ال یلحق المسلمین أذى من الكافرین، ما أبیح قتلھم، فضال عن التقرب بھ إلى الحق 
بخالف جھاد النفس وتزكیتھا فإنّھ مقصود لذاتھ، إذ في جھادھا تزكیتھا، وفي ... تعالى

... فة ھي المقصودة بالحب اإللھي في اإلیجادتزكیتھا فالحھا ومعرفة ربھا، والمعر
  .50"وال ریب أن المقصود لذاتھ أكبر من المقصود لغیره

  :خاتمة
لعل مھمة الخطاب الصوفي تتأكد انطالقا من فشل وعجز الكثیر من 
الخطابات اإلسالمیة المعاصرة عن اقتراح نموذج إنساني كوني، وعن تحویل اإلسالم 

یسمى باإلرھاب اإلسالمي، وطغیان دولة الفكرة على دولة  فانتشار ما. لنسق مفتوح
اإلنسان، وانتشار استخدام سالح التكفیر والعنف الغتیال المخالف في الفكر وإقصائھ، 
وانتعاش الفكر الخارجي من جدید، كل  ھذا یجعل الحاجة ماسة إلعادة إحیاء الخطاب 

الف والتسامح والتالقح، الصوفي العرفاني القادر على خلق شروط حقیقیة لالخت
وترسیخ أخالقیات الحوار والتكامل، والحّد من نزق األیدیولوجیات وضیق أفق 
المعتقدات، وذلك بجعل ھذا االختالف شرطا وجودیا للحكمة اإللھیة، كما یمكنھ أن 
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یحافظ على اإلنسان باعتباره جوھرا وقیمة مركزیة، فیبقى اإلنسان مجّردا عن أي 
  .  ا فوق كل األفكار والمعتقدات والخلفیاتانتماء، متسامی

الشھود اإللھي في الكون : إن الخطاب الصوفي وما یقوم علیھ من مبادئ
واإلنسان، وسریان الحب في كل ثنایا الوجود، ومبدأ الوسع اإللھي، لكفیل بأن یشارك 

لحقیقة مشاركة فعالة في إنقاذ اإلنسانیة من غرقھا في المادیات، وروحنتھا، وربطھا با
الكبرى والغایة التي ُخلقت من أجلھا وھي الخالفة وما تتضمنھ من عبادة ومعرفة 

  .وعمارة، التي ترفض كل مظاھر االنحراف والجھل والخراب
  :ومن أھم المقترحات األولیة التي یمكن أن تساھم بھا ھذه الورقة ما یأتي

أدراج بذل جھود جاّدة إلخراج مكنونات الخطاب الصوفي من  -1
  .المخطوطات، وتحقیقھا وضبطھا وتصحیحھا علمیا، ومقاربتھا مقاربة عصریة

نظرا لضیق انتشار الخطاب الصوفي وبقائھ رھین وسط أكادیمي ضیّق  -2
ال یتجاوز في أغلب األحیان المنتسبین إلیھ أو المتخصصین فیھ، ما یجعلھ حبیس أفق 

یستلزم العمل على توسیع مجال تداولھ، تداولي محدود، یُنقص من تعمیم الفائدة، فإنھ 
وإنعاشھ في مقابل الخطابات اإلقصائیة واالنتقائیة السائدة، التي عملت على تھمیش 
وظیفة التزكیة وروحنة اإلنسانیة، ورّوجت للتقلید األعمى وما ینتج عنھ من إلغاء 

عاتق الھیئات وھذه المسؤولیة تقع بالدرجة األولى على . لآلخر وإقصائھ إلى حد إفنائھ
التي ساھمت في ذلك التھمیش بدال من إتاحة الفرصة لدراستھ والتدرّب على 
مصطلحاتھ الرمزیة وموضوعاتھ في المراحل الدراسیة األولى بحسب الحاجة، 

فیتعین على ھذه الھیئات باالستعانة . كالجامعات والمؤسسات األكادیمیة واإلعالمیة
د ملتقیات وندوات ودروس وغیرھا من المبادرات بمشایخ الطرق الصوفیة األكفاء عق

  . التي  تھتم بتقریب الخطاب الصوفي لألفھام، وإزالة غشاوة الغموض التي تعتریھ
إعادة قراءة المصطلحات الصوفیة وخاصة األكثر جدال، كمصطلح وحدة  -3

الوجود الذي ُصنّف بسببھ أبرز أعالم التصوف في خانات الكفر والزندقة، والعمل 
على إعادة صیاغتھا صیاغة معاصرة یعترف بھا العقل وال ینكرھا، ویتیسر استیعابھا 
والتواصل بھا، ویمكن االستعانة في ذلك بالعلوم المعاصرة، خاصة الفیزیاء الكمومیة 
التي تتالقح أفكارھا مع أفكار التصوف فیما یخص شھود ذلك الجانب الباطني للوجود 

  . مستوى الحواس الكوني الخاضع لقوانین تفوق
یستلزم على المشتغلین بالخطاب الصوفي تطویر إستراتیجیاتھ الخطابیة،  -4

من خالل تبسیط لغتھ حتى یتمكن من اختراق جمیع العقول واألرواح على اختالف 
مستویاتھا، فال یبقى حكرا على أھلھ وخاصتھ فقط، حتى یؤدي وظیفتھ الكونیة 

  . المنوطة بھ
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  في الفكر الحداثي العربي عقلنة النصوص الشرعیة
-أركون والجابري نموذجا  -  

The rationalization of the legal texts in modern Arab thought 
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  :الملخص

اتسمت القراءات الحداثیة العربیة بجملة من الخصائص المنھجیة في قراءة 
النظر النصوص الدینیة، ولعل أھم خاصیة صبغت تلك القراءات كانت خاصیة 

العقالني، الذي تمیز بجعل العقل المرجعیة المھیمنة على النصوص الدینیة، مما انجر 
یعتبر ھذا المقال محاولة لبیان تھافت ھذه . عنھ إغفال مفرط لعناصر المعرفة األخرى

القراءة العقالنیة للنصوص الدینیة؛ من خالل اختیار نموذجین عقالنیین بارزین في 
یة، ویتمثل ھذین النموذجین في عقالنیة محمد أركون، وعقالنیة ساحة الحداثة العرب
  .محمد عابد الجابري

  :الكلمات المفتاحیة
التأثیر  ؛التأصیل الشرعي ة؛القواعد األصولی ؛منھجیة أصول الفقھ ؛العقلنة ؛العقل

  .السلبي
Abstract: 

The Arab modernist readings are marked with a set of 
methodological characteristics concerning their readings of religious 
texts; and perhaps the most important feature that characterizes those 
readings is that of a rationalistic vision which regards reason as a 
dominating reference over religious texts hence their excessive neglect 
of the other sources of knowledge. This essay is an attempt to 
demonstrate the incoherence of this rationalistic reading of religious 
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texts through the selection of two prominent rationalistic paradigms in 
the Arab modernism arena: Mohamed Arkoun and Mohammed Abed 
Al Jabiri 
key words: Mind, Rationalization, Methodology of Principles of 
Fiqh, grammar of Principles of Fiqh, The negative impact 

 
  : مقّدمة

ة والسالم على أشرف المرسلین محمد األمین بسم هللا الرحمن الرحیم والصال
  :وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد

فإن القراءة الحداثیة للنصوص الشرعیة أصبحت تحتل مساحة شاسعة من 
الفكر العربي المعاصر؛ مما اسھمت في بلورة إشكالیات یمكن أن تزعزع كثیرا من 

كما لعبت . لفكر الدینيالمسلمات المعرفیة التي تضرب بجذورھا في بناء صرح ا
المقوالت الحداثیة دورا أساسیا في خلق فضاء نقاش جدید، أسھم فیھ المفكرون العرب 

  .بمشاریع مختلفة ومتباینة
ھذا المقال محاولة في قراءة أنموذجین حداثیین في عقلنة النصوص 

التكثیف والتنویع الشرعیة، أحدھما یمثلھ أركون بمشروعھ الذي ینزع نحو 
للفكر  تشریح البنیة اإلبستمولوجیة، والثاني یمثلھ الجابري الذي ینزع نحو جيالمنھ

العربي، وذلك من خالل التركیز على تتبع تمثالت مبدأ العقالنیة في ھذین 
  .المشروعین، إذ تعتبر العقالنیة سمة طاغیة على الخطابات التي تبنت الرؤیة الحداثیة

  :أھمیة الموضوع
تتجلى أھمیّة الموضوع في كونھ یتعلق بأكثر اإلشكاالت تداوال وإثارة للجدل 
في ساحة تجدید الخطاب اإلسالمي، والمطروحة من طرف المدرسة الحداثیة، خاصة 
وأّن النموذجین المقدمین للدراسة یعتبران أكبر أعالم االتجاه الحداثي العربي، بحیث 

على  بجرأتھ النقّدیةالمعروف  فأركونتھا؛ یمثل كل واحد منھما مدرسة قائمة بذا
في الفكر  المدرسة المتشّددةالفكر اإلسالمي عامة والفكر األصولي خاصة، یمثل 

المدرسة في تفكیره الحداثي، یمثل  باعتدالھالمعروف  والجابريالحداثي العربي، 
  .في الفكر الحداثي المعتدلة

  :كثیرة، ویأتي على رأسھافیما یخص أھداف البحث فھي  :أھداف البحث
الكشف عن المنظومة المعرفیة والخلفیة الفلسفیة التي یتكئ علیھا أركون   . أ

 .والجابري، ویستقون منھا رؤاھم ومناھجھم في نقدھم للنصوص الشرعیة
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بیان خطورة النتائج المترتبة على تفعیل التوجھ الحداثي من حیث تطبیقاتھ   . ب
 .ومآالتھ

إشكالیة المقال قسمت البحث إلى مطلبین وخاتمة، وفي محاولة لإلجابة على 
المطلب األول قمت فیھ بتحلیل ونقد التصور األركوني لعقلنة النصوص الشرعیة، 
المطلب الثاني قمت فیھ بتحلیل ونقد التصور الجابري لعقلنة النصوص الشرعیة، أما 

  .بالنسبة للخاتمة فعرضت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا
  أركون :األول المطلب

یعتبر أركون من أكثر أعالم الحداثة العربیة تأثرا بالحداثة الغربیة 
ومنھاجھا، فھو لم یتوان عن استخدام أي منھج غربي تطالھ یداه في قراءة النصوص 
الشرعیة، وكان منطلق أركون في ذلك ھو العقلنة التي تعتبر أحد الركائز التي تقوم 

وم في ھذا المطلب بعرض التصور األركوني لعقلنة علیھ الحداثة الغربیة، وسأق
  .النصوص الشرعیة، مع تحلیل ونقد ھذا التصور

 :الفرع األول مفھوم عقلنة
إعطاء األولیة للعقل : المقصود من عقلنة النصوص الشرعیة عند أركون ھو

في تفسیر النصوص الشرعیة، وإنتاج األحكام، وتحریره من إصر القواعد األصولیة، 
ویعتقد أركون أن المسیرة  ھذا،. 1تلغي كل حریة للتفكیر والتعبیر عن الرأي التي

التاریخیة للفكر اإلسالمي سبقت عصر األنوار في أوروبا في االعتماد على العقل 
وتطویره إلنتاج معارف علمیة وھذا من أجل تقویة اإلیمان الدیني، وإلعطاء الوسائل 

سالمي، ولكن قیام السلطة السیاسیة في بغداد بمنع واآلالت التفكیریة للعقل الدیني اإل
فیصل التفرقة بین اإلسالم " المعتزلة من نشر فكرھم، وما كتبھ الغزالي في كتابھ 

، أثر سلبا على مسیرة العقل اإلسالمي والحریة الفكریة في التاریخ "والزندقة
  .2اإلسالمي

  :الفرع الثاني عرض الدعوى
في وضع قواعد وضوابط لقراءة  المنھجیة األصولیةیدعي أركون إلى أّن 

النصوص الشرعیة، كانت السبب الرئیسي في سجن العقل المسلم، ومنعھ من حریة 
؛ حیث یعتقد أركون أن األمة اإلسالمیة في عصورھا األولى كانت واإلبداعالتفكیر 

العلوم،  تعیش حالة من االزدھار الفكري والتحرر العقلي، الذي ازدھرت معھ مختلف
تضیق وتتقلص بدءا من القرن '' ولكن ھذه المساحة الثقافیة الخصبة والمزدھرة بدأت 

الحادي عشر میالدي، عندما راح تأسیس المدرسة واإلعالن /الخامس الھجري
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 –منغلقة  -) أرثوذكسیة ( الرسمي للمذاھب السنیة، یفرضان بالتدرج ممارسة 
أو بشكل یستبعد ( ي بعیدا عن العلوم الدنیویة للفكر الدین –مدرسیة  -سكوالستیكیة 

ولقد أدت ھذه العملیة إلى إنتاج طریقة واحدة في التفكیر أال وھي . 3'') العلوم الدنیویة 
طریقة التفكیر المقلد، وتمثلت ھذه الطریقة في أرض الواقع في نمطین من العلماء 

الكتب المدرسیة للفقیھ دون  نمط الفقیھ الذي یحفظ عن ظھر قلب ویعید إنتاج'' : وھما
أي ابتكار أو تجدید عقلي، ونمط الشیخ أو المرابط بحسب لغة أھل المغرب، وھكذا 
یكتفي بكونھ الرجل الوحید الذي یعرف أن یقرأ ویكتب من بین السكان األمیین في 

  .4''القریة 
ویعتقد أركون أّن تحریر العقل من المنھج األصولي، سیعطى لھ فسحة أكبر 

حیاة الناس؛ حیث سیمكننا من الخروج من دائرة التقلید واالنغالق على الذات، إلى  في
مھیمنا على العالم بسبب نجاحاتھ التكنولوجیة  فالعقل الغربي أصبح'' فضاء التنویر 

واالقتصادیة والسیاسیة الصارخة، لقد وصل من القوة والعنجھیة إلى حد أنھ نافس 
أقصد ذروة الھیبة : ذروة العلیا التي تعلو وال یعلى علیھاالدین، بل وانتزع منھ تلك ال

والمشروعیة، ومن المعلوم أنّھا كانت من اختصاص الدین لفترة طویلة من الزمن، 
أصبح العقل ھو الذي یحدد المشروعیة ولیس الدین، وعندئذ انتقلت البشریة األوروبیة 

  . 5'' من الفضاء العقلي القروسطي إلى الفضاء العقلي الحدیث
 :الفرع الثالث تحلیل الدعوى

كما تم اإلشارة إلیھ من قبل فإن أركون یدعي أن الفكر األصولي بوضعھ 
لقواعد وضوابط في كیفیة قراءة القرآن والسنة، قد عمد بفعلھ ھذا إلى سجن العقل 
المسلم وفرض سیاج علیھ، ولم ینتج عن ذلك إال التقلید، لذا، یجب إعطاء األولیة 

ي قراءة نصوص القرآن والسنة، من أجل تحقیق ازدھار فكري كبیر، سیمكننا للعقل ف
  .من الخروج من دائرة التقلید واالنغالق على الذات، إلى فضاء التنویر

وفي تحلیلي لھذه الدعوة سأركز الحدیث على األسس التي بنى علیھا أركون 
  .للقواعد األصولیةتحجیم وتصغیر دور العقل، التأثیر السلبي : دعواه، وھي

األصولي قد قام بتقلیص دور یدعي أركون أن الفكر  :التحجیم والتصغیر .1
العقل في التراث الفكري اإلسالمي، ولم یعط لھ األھمیة الالزمة، خاصة بعد 

یجب أن  التقعید الفقھي مع انتشار المدارس الفقھیة، ولتحلیل ھذه الدعوة
 .ودوره في عملیة التشریعمفھوم العقل في الفكر األصولي، : نعرف
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ارتبط مفھوم العقل في الفكر األصولي  :مفھوم العقل في الفكر األصولي  . أ
 .الجانب التنظیري، والجانب التطبیقي: بجانبین

التنظیر والتأسیس لألحكام الشرعیة، وھو الجانب الذي یتم فیھ  :الجانب التنظیري -
بالموافقة؛ أي موافقة نصوص وبتعبیر آخر التشریع، حیث ارتبط فیھ مفھوم العقل 

ولكن ما علم بصریح العقل ال یتصور أن ... '': ، یقول بن تیمیة6القرآن والسنة
یعارضھ الشرع البتة، بل المنقول الصحیح ال یعارضھ معقول صریح قط، وقد 
تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فیھ، فوجدت ما خالف النصوص الصحیحة 

م بالعقل بطالنھا، بل یعلم بالعقل ثبوت نقیضھا الموفق الصریحة شبھات فاسدة یعل
، واتُّفق في المصطلح األصولي على تسمیة ھذا النوع من العقل بالعقل 7''للشرع 

، وإنّما عمدوا إلى ربط تصرف 8الصریح؛ أي السالم من الشبھات والشھوات
ب حالة الجتناالمنقول الصحیح،  العقول في التأسیس لألحكام الشرعیة بموافقة

الفوضى في تشریع األحكام التي قد تنشأ بسب تفكیر أصحاب األھواء والعقائد 
أجمعت األمة قاطبة على أن من قال قوال بغیر دلیل، أو '': المنحرفة، یقول الجوني

فاعلم أن العقل '': ، ویقول القاري9''أمارة منصوبة شرعا فالذي یتمسك بھ باطل
ن إدراك الحكم اإللھیة، فعلیھ التعبد المحض الكامل تابع للشرع، ألنھ عاجز ع

بمقتضى العبودیة، وما ضل من ضل من الكفرة والحكماء والمبتدعة وأھل 
، وغالبا ما یتذرع أمثال ھؤالء 10''األھواء إال بمتابعة العقل، وترك موافقة النقل

المصلحة إلضفاء المصداقیة على أقوالھم وصبغھا باسم الشریعة، حیث  بإتباع
على ذلك أن تصیر الشریعة فوضى بین ذوي األھواء، ومن لیس أھالً '' بیترت

 لالجتھاد، لالنطالق من أحكام الشریعة وإیقاع الظلم بأھلھا باسم المصلحة،
ا، وإطالق المصلحة لم یقل بھ فیطلقون المصلحة وال یتقیدون بالمشروع منھ

 .11''أحد

تطبیق األحكام الشرعیة على الجانب الذي یراعى فیھ وھو  :الجانب التطبیقي -
المكلف، وارتبط فیھ مفھوم العقل بقدرة الُمكلَّف على استقبال التكلیف وفھمھ حتى 

؛ حیث تم جعل العقل فیھ میزانا لمعرفة قدرة المكلف على استیعاب 12یتم العمل بھ
، 13التكلیف وفھمھ، وبتعبیر األصولیین فلقد جعل العقل مناطا للتكلیف الشرعي

: د نقل كل من اآلمدي وتقي الدین السبكي اإلجماع في ذلك، یقول اآلمديھذا، ولق
اتفق العقالء على أن شرط المكلف أن یكون عاقال فاھما للتكلیف؛ ألّن التكلیف '' 

اتفق '' ویقول السبكي . 14''محال كالجماد والبھیمة  وخطاب من ال عقل لھ وال فھم
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یطاق على أنھ یشترط في المأمور أن الكل حتى القائلون بجواز التكلیف بما ال 
 .15''عاقال یفھم الخطاب أو یتمكن من فھمھ یكون 

كان للعقل في الفكر األصولي دور كبیر في  :دور العقل في عملیة التشریع  . ب
 :معرفة وتطبیق األحكام الشرعیة

ورغم أنھ لم یكن للعقل فیھا أن یستقل بتقریر  :فمن ناحیة معرفة األحكام الشرعیة -
ام الشرعیة؛ ألنھ ال حاكم إالّ هللا تعالى، ولیس للعقل مجال، وال سلطان في األحك

األدلة العقلیة إذا استعملت في '': ، یقول الشاطبي16إنشاء األحكام الشرعیة من عدم
ھذا العلم؛ فإنّما تستعمل مركبة على األدلة السمعیة، أو معینة في طریقھا، أو 

مستقلة بالداللة؛ ألّن النظر فیھا نظر في أمر  محققة لمناطھا، أو ما أشبھ ذلك، ال
إالّ أنّھ كان معینا في التعرف علیھا، وھذا عن . 17''شرعي، والعقل لیس بشارع

باالجتھاد، واالجتھاد في الفكر األصولي لیس إالّ استفراغا للوسع طریق ما یسمى 
ظنیا،  وبذال للمجھود في طلب حكم شرعي، عقلیا كان، أو نقلیا قطعیا كان، أو

واستفراغ الوسع وبذل . 18على وجھ تحس منھ النفس العجز عن المزید من الطلب
 . المجھود ال یتم إال باستعمال العقل ودفعھ إلى أقصى حدوده

كما استعان الفكر األصولي بالعقل في ابتكار آلیات مساندة لألصول النقلیة 
تي لم یرد فیھا نص من قرآن القرآن والسنة، للتعریف باألحكام الشرعیة في القضایا ال

أو سنة، أو وقع علیھا إجماع، وھذا من خالل ما یعرف باألدلة العقلیة أو باجتھاد 
؛ ورغم 19القیاس واالستحسان واالستصالح واالستصحاب وغیرھا: من أمثال *الرأي

التفاوت في اعتبارھا من مذھب إلى آخر إالّ أنھ لم یخل مذھب من المذاھب المعتبرة 
  .20القول بإحداھامن 

معرفة محال لقد كان للعقل دور كبیر في : ومن ناحیة تطبیق األحكام الشرعیة -
األحكام الشرعیة في أرض الواقع؛ أي مواطن تنزیلھا، وھذا من خالل النظر في 
حال المكلف وقدرتھ على القیام بالتكلیف، وظروف الزمان والمكان المحیطة بھ، 

لف في اإلتیان بالتكلیف، وھذا فیما یعرف في ومدى تأثیرھا على مقدرة المك
فتحقیق المناط ''المصطلح األصولي بتحقیق المناط الخاص، یقول الشاطبي 

 الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع علیھ من الدالئل التكلیفیة، بحیث
یتعرف منھ مداخل الشیطان، ومداخل الھوى والحظوظ العاجلة، حتى یُلقیھا ھذا 

ھد على ذلك المكلف مقیدة بقیود التحرز من تلك المداخل، ھذا بالنسبة إلى المجت
التكلیف المنحتم وغیره، ویختص غیر المنحتم بوجھ آخر وھو النظر فیما یصلح 
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بكل مكلف في نفسھ، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص، دون 
، وبالتعبیر 21''شخص إذ النفوس لیست في قبول األعمال الخاصة على وزان واحد

  .**بفقھ التنزیلالمعاصر یعرف كذلك 
یدعي أركون أن القواعد األصولیة قد  :التأثیر السلبي للقواعد األصولیة .2

أثرت سلبا في حریة العقل؛ حیث قیدت حریتھ في قراءة وتفسیر نصوص 
القرآن والسنة، ولتحلیل ھذه الدعوة یجب أن نعرف ماھیة القواعد األصولیة، 

 .لتشریعوأثرھا في ا
عبارة عن مجموعة الضوابط  *القواعد األصولیة :ماھیة القواعد األصولیة  . أ

، 22واألسس والخطط والمناھج التي یتبعھا المجتھد في عملیة استنباط األحكام
قضیة أصولیة كلیة یستند إلیھا المجتھد في : وبتعبیر أدق فھي تعرف على أنھا

 - ، وھي 23الترجیح بین األقوال الفقھیةاستنباط األحكام الشرعیة العملیة، أو 
مستمدة من علم أصول الفقھ؛ من خالل استقراء األحكام  -القواعد األصولیة 

الشرعیة، واستقراء عللھا وحكمھا، والنصوص التي قررت المبادئ العامة 
، وموضوعھا ھو العمل على تقنین 24للشریعة، واألصول التشریعیة الكلیة

صل إلیھا علماء األصول على شكل قواعد، حتى یسھل وصیاغة النتائج التي تو
 . 25استیعابھا والرجوع إلیھا أثناء عملیة االجتھاد

تلعب القواعد األصولیة دورا ھاما في  :أثر القواعد األصولیة في التشریع  . ب
وتخریج األحكام على القواعد '': التعریف باألحكام الشرعیة، یقول القرافي

ضافتھا إلى المناسبات الجزئیة، وھو دأب فحول األصولیة الكلیة أولى من إ
؛ حیث إنھا تسھل عملیة االجتھاد واستنباط **26''العلماء دون ضعفة الفقھاء

األحكام للمجتھد، من خالل الرجوع إلیھا مباشرة، كما أنھا تساھم بشكل كبیر في 
 ، فبدل أن ینفق المجتھد الكثیر من الجھد في27تقلیل نسبة الخطأ في االجتھاد

وھذا مما  -البحث عن االستدالل لحكم شرعي أو معرفة حمكم نازلة ما 
سیستنزف منھ جھدا عقلیا وبدنیا كبیرین وقد یطول بھ األمر على ھذا الحال، 
ومع ھذا االستنزاف یتعرض المجتھد لإلنھاك والتعب وھذا ما قد یرفع نسبة 

ألصولیة لیستعین بھا، یتوجھ المجتھد مباشرة إلى القاعدة ا –الخطأ في االجتھاد 
: بما أنھ قد تم البرھنة علیھا من قبل، فالعمل بالقواعد األصولیة یعد من قبیل

 .اختصار الوقت، وتوفیر الجھد، والتقلیل من نسبة الخطأ في االجتھاد
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   :الفرع الرابع نتیجة تحلیل الدعوى

 بعد تحلیل دعوى أركون في كون أن الفكر األصولي سجن العقل المسلم،
وحرمھ من حریة التصرف مع نصوص القرآن والسنة، مما یوجب إعطاء األولیة لھ 

 :في قراءة النصوص، وھذا من خالل دراسة األسس التي أقامھا علیھا یتبین -العقل  -
العقل ھي دعوى أّن ما ادعاه أركون في أن الفكر األصولي قلص من دور 

ھو رسم خریطة طریق لكیفیة  باطلة، فالذي قام بھ الفكر األصولي في الحقیقة
االستفادة المثلى من العقل؛ من خالل وضع ضوابط على تصرفاتھ حتى ال تتدخل 

الضوابط  األھواء والنزوات الشخصیة في عملیة التشریع، ورغم أنھ كان بعض
المبالغة فیھا إالّ أّن ذلك ال یعني أّن الفكر األصولي قد ألغى دور العقل نھائیا، یقول 

علماء المسلمین في القرون المتأخرة، رأوا أن باب االجتھاد قد ولجھ ... '': الخضري
من لیس من أھلھ، ومن لم یَعدَّ لھ عدتھ، فخافوا من األھواء المتفرقة أن تلعب باألحكام 
الشرعیة، فاختاروا أھون الشرین، وھو سد ھذا الباب في وجوه األدعیاء واألفراد، لم 

األمة كان لھ زمن معین قد انتھى بھ االجتھاد، ولكن  یقولوا إن االجتھاد في ھذه
صرحوا بأن ما فعلوه إنما ھو لما لحق الھمم من القصور في تحصیل ما یجب على 

  .28''المجتھد تحصیلھ، حتى یكون على بینة مما یقدم علیھ 
وأما بالنسبة إلى األساس الثاني الذي أقام علیھ دعواه وھو القول بأن القواعد 

قد قیدت العقل ولم تعط لھ الحریة الالزمة في التعامل مع النصوص، فلقد  األصولیة
مما صوره أركون؛ حیث إن القواعد األصولیة كانت بالنسبة للعقل كان العكس تماما 

كالمنارة التي یستعین بھا في تحدید األحكام الشرعیة، ومحال تطبیقھا، كما أنھا 
ة إلى أن ھذه القواعد األصولیة إنما كان اختصرت الجھد والوقت على العقل، باإلضاف

 . األدلة واألحكام الشرعیة استنباطھا عن طریق العقل وھذا باستقراء
  الجابري :المطلب الثاني

على خالف أركون فإن الجابري وإن كان تأثر بالحاثة الغربیة، فھو لم یكن 
لنصوص الشرعیة فوضویا في اعتماده للمناھج الحداثیة، لذا، فإن منطلقھ في عقلنة ا

لم یكن من أجل فتح الباب على مصرعیھ الستخدام المناھج الحداثیة في قراءة 
مستساغة للعقل، -في اعتقاده-النصوص الشرعیة، وإنّما من أجل جعل ھذه النصوص 

بعیدا عن كل تصور أسطوري ال عقلني، وسأقوم في ھذا المطلب بعرض تصور 
  . ھا في ذلك، مع تحلیل ونقد لھذا التصورالجابري للعقلنة، و األسس التي اعتمد
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  :الفرع األول مفھوم العقلنة
التي تعكس مطابقة الفكر للواقع مطابقة یعرف الجابري العقلنة بأنھا الصورة 

علمیة تقوم على الترابط السببي، أو تطمح إلى تحقیق ھذا النوع من المطابقة؛ ومعنى 
یراعى فیھ إمكانیة مطابقة ھذا التفسیر  ھذا الكالم أن تفسیر العقل للظواھر یجب أن

للواقع، ولقوانین الطبیعة والمعھود اإلنساني، لذلك فھو یعتبر أن كل فكر ال یقوم على 
ھو من الفكر األسطوري  ھذا المبدأ فھو من الفكر الالعقالني وبتعبیر آخر

  .29السحري
 : الفرع الثاني عرض الدعوى

جعل العقل میزانا على  *الشرعیةتقوم دعوى الجابري في عقلنة النصوص 
یُحتكم إلیھ في التعامل معھا؛ بحیث یجب أن تكون ھذه النصوص مطابقة لما أجرى 

قوانین الطبیعة وظواھر علم االجتماع، أو : هللا علیھ العادة أو ما یسمى الیوم بلغة العلم
معھا ما أطلق علیھ ابن خلدون اسم طبائع العمران، وكل النصوص التي ال تتوافق 

  .30یجب تأویلھا بما یتوافق مع ھذه القوانین والظواھر
ویستدل الجابري على ما ذھب إلیھ بقاعدتین من قواعد األصول، في القاعدة 

إّن كل أصل علمي ''األولى یذكر أّن أئمة الفقھ والحدیث في األندلس قالوا بھا وھي 
العادات في مثلھ وإال یتخذ إماما في العمل فشرطھ أن یجري العمل بھ على مجاري 

تنزیل العلم على مجاري العادات تصحیح ''، والقاعدة الثانیة وھي 31''فھو غیر صحیح
  .32''لذلك العلم وبرھان علیھ إذا جرى على استقامة، فإذا لم یجري فغیر صحیح

ویعتقد الجابري أن ھذه الطریقة في العقلنة، انتقلت إلى أوروبا بعد احتكاكھم 
الذي كان موجودا في األندلس، ویأتي على رأس ھذا الفكر فلسفة ابن  بالفكر اإلسالمي

  .33رشد، وكانت السبب في النھضة األوربیة
 : الفرع الثالث تحلیل الدعوى

قبل فإن الجابري یدعو إلى عقلنة النصوص إلیھ من  اإلشارةكما تم 
یرى أن الشرعیة؛ وذلك من خالل إخضاعھا لمحك الواقع الطبیعي والتاریخي، فھو 

قوانین الطبیعة وظواھر علم االجتماع أو الواقع اإلنساني، ھي التي یجب أن تُتخذ 
الجابري لما ذھب إلیھ بقاعدتین  كمیزان في تفسیر النصوص الشرعیة، ویستدل

  .إلیھما من قبل اإلشارةأصولیتین وقد تم 
ري في تحلیلي لھذه الدعوة سأركز الحدیث على األساس التي بنى علیھ الجاب

  .دعواه، وھو التأصیل الشرعي
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یؤسس الجابري دعواه على ركیزة أساسیة ھي التأصیل : التأصیل الشرعي -
الشرعي؛ بمعنى أن ما یقولھ من إخضاع النصوص الشرعیة لقوانین الطبیعة 
وظواھر علم االجتماع، لھ أصل في العلوم الشرعیة، وبالتحدید في أصول الفقھ، 

السابقتین، ولتحلیل ھذه الدعوى یجب أن نعرف مدى صحة من خالل القاعدتین 
 .نسبة ھاتین القاعدتین إلى علم أصول الفقھ، وما ھو المقصود منھما

بالرجوع إلى كتب أصول  :مدى صحة نسبة القاعدتین إلى علم أصول الفقھ .1
، وھما 34الفقھ فإّن القاعدتین موجودة في كتاب بدائع السلك لألصبحي

عدة الثالثة عشر من كتاب الموافقات للشاطبي، یقول مأخوذتان من القا
كل أصل علمي یتخذ إماما في العمل؛ فال یخلو إما أن یجري بھ '': الشاطبي

العمل على مجاري العادات في مثلھ، بحیث ال ینخرم منھ ركن وال شرط، أو 
 . 35''ال، فإن جرى فذلك األصل صحیح، وإال فال

 *ھاتین القاعدتین، أو القاعدة األصل إن :المقصود من ھاتین القاعدتین .2
باعتبار أصلھا عند الشاطبي، جاءت في تقریر وجوب مراعاة الكلیات 

، عند ****، وما اعتاده الناس في أعرافھم***، وسنن هللا الكونیة**الشرعیة
فیتحتم على المجتھد تمحیص كل نظٍر واستنباٍط . تفسیر النصوص الشرعیة

واالستنباط إلى في النصوص الشرعیة، خشیة أن یؤدي ذلك النظر 
االضطراب في تفسیر معاني اآلیات، واستخالص أحكام متطرفة فیھا تَْكلیف 

في ثبت '': بما ال یطاق فیوقع الناس في الحرج والعنت، یقول الشاطبي
األصول الفقھیة امتناع التكلیف بما ال یطاق، وألحق بھ امتناع التكلیف بما 

المفتي البالغ ذروة الدرجة، '': ، ویقول كذلك36''فیھ حرج خارج عن المعتاد
ھو الذي یحمل الناس على المعھود الوسط فیما یلیق بالجمھور؛ فال یذھب 

 أو تَكلُّف في. 37''بھم مذھب الشدة، وال یمیل بھم إلى طرف االنحالل
التفسیر، ویتجلى التكلّف في التفسیر في تحمیل اآلیة ما ال تحتملھ، ومن أكثر 

فإذا '': الصور التي یتجلى فیھ ھذا ھو تفسیر اآلیات الكونیة، یقول الذھبي
ل القرآن كل شيء، وجعلناه مصدراً لجوامع  نحن ذھبنا مذھب َمن یُحمِّ

دسة، وقوانین الكیمیاء، وما إلى ذلك الطب، وضوابط الفلك، ونظریات الھن
من العلوم المختلفة، لُكنا بذلك قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمین نحو القرآن 
الكریم؛ وذلك ألن قواعد العلوم وما تقوم علیھ من نظریات، ال قرار لھا وال 
بقاء، فُربَّ نظریة علمیة قال بھا عالٌِم الیوم، ثم رجع عنھا بعد زمن قلیل أو 
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فیقع بسبب ھذا اجتھاده في التناقض، . 38''كثیر، ألنھ ظھر لھ خطؤھا
 . واالضطراب

ھذا، ولقد ضرب الشاطبي أمثلة في كتابھ الموافقات على االختالل في فھم 
ُ لِْلَكافِِریَن َعلَى : النصوص الشرعیة ومن تلك األمثلة قولھ تعالى َولَْن یَْجَعَل هللاَّ

، فإن حمل معنى ھذه اآلیة على أنّھا إخبار من هللا )141: النساء( اْلُمْؤِمنِیَن َسبِیًال 
على أنّھ لن یَُمّكن للكافرین على المؤمنین، بحیث لن یستطیعوا غلبتھم، فھذا محمل 

، حیث وقعت حوادث كثیرة في التاریخ *خاطئ وتفسیر غیر صحیح؛ ألن الواقع یكذبھ
 .39المؤمنینكان للكافرین فیھا غلبت على  -وال زالت تقع  -

بعدما أن تم عرض األساس الذي بنى علیھ الجابري دعواه  :نتیجة تحلیل الدعوى -
في عقلنة النصوص الشرعیة، فإن ھذه الدعوى، یشوبھا الكثیر من المغالطات 

 .الجانب المنھجي، الجانب المآلي: وذلك من جانبین

بري؛ حیث سوء فھم الجاتمثل جانب المغالطة المنھجیة في  :الجانب المنھجي .1
بما أن  -ادعى أّن القاعدتین األصولیتین، أو القاعدة األصولیة األم عند الشاطبي 

، جاءت في وجوب تحكیم النصوص الشرعیة -ھاتین القاعدتین مستخرجتان منھا 
إلى العقل، أو القواعد العقلیة التي تم صیاغتھا من قوانین الطبیعة وظواھر علم 

، بینما المعنى الصحیح لھاتین القاعدتین یتمحور حول االجتماع أو الواقع اإلنساني
الضوابط التي یجب رعایتھا في تفسیر معاني النصوص الشرعیة، حتى ال 
یتناقض ذلك التفسیر مع سنن هللا الكونیة، أو أعراف الناس المعتبرة شرعا فیؤدي 

ن المعنى وبذلك فإن ھاتین القاعدتین إنما جاءتا للحدیث ع. إلى تكلیف بما ال یطاق
الذي یفھم من النصوص الشرعیة، ولم تأت في حق النصوص الشرعیة في حد 

 .ذاتھا
إّن مثل ھذا الخطأ المنھجي من الجابري كان سببھ ھو التسرع ونقص في 
الخلفیة الشرعیة واألصولیة؛ ذلك ألّن علم أصول الفقھ في أصلھ علم جاف یستعصي 

الكتابة في '': أصیلیة یقول مصطفي شلبيعلى الفھم لمن لم یكن لھ خلفیة شرعیة وت
أصول الفقھ لیست باألمر الھین وال ھي میسرة لكل من أرادھا ألن فائدتھ التي قصدت 
بھ أول األمر كادت تضیع بین تعصبات أتباع المذاھب في عصور التقلید وأسالیبھم 

تي ھي ، وما أدراك بفھم قواعده ال*-40''التي حار فیھا المتخصصون فضال عن غیرھم
، حیث یعبر عن كل قاعدة منھا في جملة واحدة أو **عبارة عن عصارة علم األصول

جملتین، فالذي ال یملك خلفیة شرعیة تأصیلیة عن أصول الفقھ من الصعب جدا أو من 
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المستحیل علیھ أن یفھم ھذه القواعد، فضال عن أن یستعین بھا في االستدالل، خاصة 
من الجمل التي عبر بھا الشاطبي، ومعروف عنھ في  إذا كانت ھذه القواعد مقتطفة

كتابھ الموافقات، أنھ كان یتحدث بلغة العلماء للعلماء، وكان یتجاوز في كثیر من 
األحیان ذكر التعریفات، والفروع الفقھیة في االستدالل، وكان كل ھمھ منصبا على 

صولیة لھذه الكلیات، االعتناء بالكلیات، فالذي لم یكن محیطا بالجزئیات الشرعیة واأل
یصعب علیھ أو باألحرى یستحیل علیھ أن یفھم ما كان یقولھ الشاطبي، وھذا من 
األسباب الذي جعلت كتاب الموافقات ال یشتھر بین الناس إلى أن أعید طبعھ في بدایة 
القرن الماضي، ویعلق عبد هللا دراز على الطریقة التي كتب بھا الشاطبي كتابھ 

یجعل القارئ ربما ینتقل في الفھم من الكلمة إلى جارتھا، ثم منھا ... '': لالموافقات بقو
إلى التي تلیھا، كأنھ یمشي على أسنان المشط؛ ألن تحت كل كلمة معنى یشیر إلیھ 
وغرضا یعول في سیاقھ علیھ، فھو یكتب بعد ما أحاط بالسنة، وكالم المفسرین، 

مجتھدین، وطریق الخاصة من ومباحث الكالم، وأصول المتقدمین، وفروع ال
المتصوفین، وال یسعھ أن یحشو الكتاب بھذه التفاصیل؛ فمن ھذه الناحیة وجدت 

ھذا، ولقد اشترط الشاطبي نفسھ على المطلع على . 41''...الصعوبة في تناول الكتاب
كتابھ أن یكون ذا خلفیة علمیة ال بأس بھا في العلوم الشرعیة فروعھا وأصولھا، یقول 

ومن ھنا ال یسمح للناظر في ھذا الكتاب أن ینظر فیھ نظر مفید أو مستفید؛ '': يالشاطب
ریان من علم الشریعة، أصولھا وفروعھا، منقولھا ومعقولھا، غیر مخلد حتى یكون 

إلى التقلید والتعصب للمذھب، فإنّھ إن كان ھكذا؛ خیف علیھ أن ینقلب علیھ ما أودع 
 . 42''الذات، وهللا الموفق للصوابكان حكمة ب فیھ فتنة بالعرض، وإن

وإذا نحن جئنا للنظر في الخلفیة العلمیة للجابري وجدناه خلفیة فلسفیة، 
ولیست خلفیة شرعیة تأصیلیة، وھذا بحكم تخصصھ ودراستھ للفلسفة، وھذا ال یعني 
نسبة الجابري للجھل فیما یخص العلوم الشرعیة، ولكن لكل تخصصھ ومجالھ، وكما 

  .43''وإذا تكلم المرء في غیر فنھ أتى بھذه العجائب'': قال ابن حجر
سوء المآل الذي سیؤدي بھ مثل ھذا القول؛ حیث تمثل في  :جانب المغالطة المآلیة .2

إّن القول بإخضاع النصوص الشرعیة لمحك الواقع الطبیعي والتاریخي، أو 
اال كبیرا الواقع اإلنساني، سیخلق إشك قوانین الطبیعة وظواھر علم االجتماع أو

 : من ناحیتین

 تابعة ولیست متبوعة، وھذاسیجعل من الشریعة اإلسالمیة  :الناحیة األولى -
، یقول *خالفا لألصل الذي أنزل بھ القرآن، وجاءت بھ نصوص الحدیث الصحیح
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المقصد الشرعي من وضع الشریعة إخراج المكلف عن داعیة ھواه، '': الشاطبي
وإذا جعلنا من الشریعة . 44''ا ھو عبد 7 اضطراراحتى یكون عبدا 7 اختیارا، كم

تابعة فإن ھذا مناقض لألصل الذي وضعت لھ، ومتى كان نظام من األفكار 
 .45یناقض نفسھ فإنھ ال یمكن أن یكون صحیحا

ماھیة القوانین التي یجب االحتكام إلیھا في تفسیر معاني  :الناحیة الثانیة -
 :النصوص الشرعیة، فإذا

فإن ھذا سیخلق إشكاال كبیرا جدا؛ ألن القوانین : من وضع البشر كانت قوانین  . أ
قوانین نسبیة ... البشریة في مختلف المجاالت االجتماعیة، والثقافیة، والعلمیة

تحتمل الصحیح والخطأ، وجعل مثل ھذه القوانین النسبیة حكما تخضع لھ 
الخطأ، النصوص الشرعیة، سیجعل منھا نصوصا نسبیة أیضا تحتمل الصحیح و

وھذا مناقض لما أنزل بھ القرآن، وجاءت بھ نصوص الحدیث الصحیحة، وهللا 
تعالى یخبرنا في القرآن أن كتابھ ال ریب فیھ، وال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال 

، ویقول * )2: البقرة( َذلَِك اْلِكتَاُب َال َرْیَب فِیِھ ھًُدى ِلْلُمتَِّقینَ : خلف، یقول تعالى
: فصلت(  یَأْتِیِھ اْلبَاِطُل ِمْن بَْیِن یََدْیِھ َوَال ِمْن َخْلفِِھ تَْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمیدٍ َال : كذلك

 )4(إِْن ھَُو إِالَّ َوْحٌي یُوَحى ) 3(َوَما یَْنِطُق َعِن اْلھََوى : ، ویقول كذلك)42
لفیة ملحدة یضاف إلى ھذا أّن الخلفیة المعرفیة لھذه القوانین ھي خ. )4-3: النجم(

ھا خلفیة علمانیة، فكیف نجعل مثل مناقضة تماما للدین وفي أحسن أحوالھا نجد
 ھذه القوانین حاكمة على نصوص دینیة ومناقضة لھا تماما؟

تعالى فإنما ھذا تحصیل حاصل ومن باب العودة : وإذا كانت قوانین من وضع هللا  . ب
 .إلى األصل وال داعي لكل ھذه السفسفطة والمغالطات

  :الخاتمة
تنطلق العقالنیة األركونیة من خلفیة مفادھا أّن العقل المسلم مسجون في إطار  -

المنھجیة األصولیة، لذا، یجب تحریره وإعطاء األولیة لھ في قراءة وتفسیر 
  .النصوص الشرعیة

تنطلق العقالنیة الجابریة من خلفیة مفادھا، أن القوانین الطبیعیة والظواھر  -
اقع اإلنساني ھو الذي یجب أن یحتكم إلیھ في قراءة وتفسیر االجتماعیة أو الو

  .النصوص الشرعیة
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رغم اختالف المنطلقات التي اعتمدھا كل من أركون والجابري، إال أنّھما متفقان  -
في جعل العقل حاكما على النصوص الشرعیة، وجعل النصوص الشرعیة تابعة 

  .لھ
أركون والجابري، یالحظ أنّھا  بإمعان النظر في العقالنیة التي قدمھا كل من

في الحقیقة بعیدة كل البعد عن كونھا ذات صلة بالعقل ونظام التفكیر الصحیح، حیث 
اشتملت على مغالطات منھجیة، وسوء فھم ألصول الفقھ والنظام المنھجي الذي یسیر 

   .علیھ
  :الھوامش

  
                                                        

محمد، تاریخیة الفكر العربي اإلسالمي، ترجمة ھاشم صالح، مركز االنماء  ،أركون: ینظر -1
  . 75م، ص1996: 2، ط- الدار البیضاء  -، المركز الثقافي العربي -بیروت  - القومي 

أركون محمد، مركز الثقافة تنویر، : فیدیو الندوة األولى التنویر، محاضرة من تقدیم: ینظر -2
التنویر إرث المستقبل، محمل : االحتفالیة العالمیة لعصر التنویر اإلنساني، الكویت تحت شعار

، یوم https://www.youtube.com/watch?v=Cg9l-mgSi34على الرابط 
07/12/2016.  

ھاشم صالح، الفومیك، المؤسسة الوطنیة : مد، الفكر اإلسالمي نقد واجتھاد، ترجمةأركون مح -3
  .6، ص)ت.ط.د(، -الجزائر  -للكتاب 

  .6المصدر نفسھ، ص -4
: 2، ط- بیروت  -ھاشم صالح، دار الساقي : أركون محمد، اإلسالم، أوروبا، الغرب، ترجمة -5

 .14م، ص2001
لى ربط العقل والعقالنیة بمفھوم الثورة على الدین ومخالفة في حین اتجھت الفلسفة الغربیة إ -6

 -عمارة محمد، مقام العقل في اإلسالم، نھضة مصر للنشر والتوزیع : ینظر. الالھوت الكنسي
  .8م، ص2008: 1، ط-القاھرة 

درء ، )ھـ728ت(بابن تیمیة، : تقي الدین أحمد بن عبد السالم بن عبد الحلیم بن تیمیة، المعروف -7
ھـ 1417 -بیروت  -عبد اللطیف عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة : تعارض العقل والنقل، تحقیق

   ).1/147(م، 1997= 
( العثیمین محمد بن صالح بن محمد، فتح رب البریة بتلخیص الحمویة، دار الوطن للنشر، : ینظر -8

  .91، ص)ت .ط.د
عبد هللا : ، التلخیص في أصول الفقھ، تحقیق )ھـ478( الجویني عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف -9

م، 1996= ھـ 1417: 1ط –بیروت  - جولم النبالي، وبشیر أحمد العمري، دار البشائر اإلسالمیة 
 )3/314 .(  

جمال عیتاني، دار : القاري علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، تحقیق -10
  ). 2/209( م، 2001= ھـ 1422: 1، ط-بیروت  -الكتب العلمیة 

تشنیف المسامع بجمع : ، ینظر)ھـ794( بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي -11
 -سید عبد العزیز، عبد هللا ربیع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث : الجوامع، تحقیق

  ). 3/51( م، 1998= ھـ 1418: 1، ط-توزیع المكتبة المكیة 
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محمد بن : ، المستصفى في علم األصول، تحقیق)ھـ505ت( الغزالي محمد بن محمد :ینظر -12

اآلمدي علي ).  1/158( م، 1997= ه 1417: 1، ط-بیروت  - سلیمان األشقر، مؤسسة الرسالة 
ھـ 1424: 1عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، ط: بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، تحقیق

التحبیر شرح التحریر في  = عالء الدین علي بن سلیمان لمرداويا).  1/150( م، 2003= 
عبد الرحمن الجبرین، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد، عام : أصول الفقھ، تحقیق

  ).3/1178(م، 2000= ھـ 1421: النشر
عبد : الزركشي بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد هللا، البحر المحیط في أصول الفقھ، تحقیق -13

: 2القادر عبد هللا العافي، عمر سلیمان األشقر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت، ط
  ). 1/84( م، 1992= ھـ 1413

  ).  1/150( ، )س.م( اإلحكام، اآلمدي -14
السبكي تقي الدین علي بن عبد الكافي وولده تاج الدین عبد الوھاب، اإلبھاج في شرح المنھاج،  -15

  ). 1/156( م، 1995= ھـ 1416: ، عام النشر-بیروت  -العلمیة دار الكتب 
: 1، ط-المنصورة  -الدیب عبد العظیم محمود، العقل عند األصولیین، دار الوفاء : ینظر -16

  . 50م، ص1995= ھـ 1415
أبو عبیدة : ، الموافقات، تحقیق)790( ،إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي -17

  .م1997= ھـ 1417: 1ن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، طمشھور ب
: الحسني محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد، إرشاد النقاد إلى تیسیر االجتھاد، تحقیق -18

  .7ھـ، ص1405: 1، ط-الكویت  - صالح الدین مقبول أحمد، الدار السلفیة 
: ینظر ...ن، البراءة األصلیةكلمة جامعة لكل األصول العقلیة؛ المصلحة، االستحسا :الرأي -*

  ).4/45(اإلحكام، اآلمدي، 
م، 1986= ھـ 1406: 1، ط-دمشق  -الزحیلي وھبة، أصول الفقھ اإلسالمي، دار الفكر : ینظر -19

 )2/1053 .(  
خالف عبد الوھاب، علم أصول الفقھ وخالصة تاریخ التشریع، دار الفكر العربي، مطبعة : ینظر -20

  .25م، ص1996: 7ط، -القاھرة  -المدني 
  ). 12، 5/11(  )س.م(الشاطبي، الموافقات،  -21

إعمال العقل من ذي ملكة راسخة متخصصة، في إجراء حكم الشرع الثابت  :فقھ التنزیل معناه - **
بدلیلھ، على وقائع فردیة وجماعیة وأوضاع واقعة أو متوقعة، من أجل تحقیق مقاصد الشارع، 

فقھ التنزیل في المصطلح المعاصر فقھ التنزیل مفھومھ : ینظر. وتبصرا بمآالت تنزیل أحكامھ
مستجدات الفكر االسالمي الحادیة = وعالقتھ ببعض المصطلحات، بشیر بن مولود جحیش، ندوة 

م، وزارة 2013فبرایر  20إلى  18، من "فقھ الواقع والتوقع: االجتھاد بتحقیق المناط "عشر 
  .- الكویت –األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

: یصنف عبد الحمید بن بادیس القواعد األصولیة ضمن األدلة اإلجمالیة؛ یقسم األدلة إلى قسمان -*
وھي آیات األحكام، وأحادیث األحكام، وسمیت تفصیلیة لداللة كل واحد منھا على  :أدلة تفصیلیة

لة وسمیت إجمالیة لدخول جملة كثیرة من األد :وأدلة إجمالیة. حكم مخصوص لفعل مخصوص
َالةَ { : فقولھ تعالى. التفصیلیة تحت كل واحدة منھا دلیل تفصیلي في حكم الصالة،  }َوأَقِیُموا الصَّ

مبادئ األصول، : ینظر. دلیل إجمالي لشمولھ األمر الذي في اآلیة وغیره األمر للوجوبوقاعدة 
، 1988: 2، طالدكتور عمار الطالبي، الشركة الوطنیة للكتاب: عبد الحمید بن بادیس، تحقیق

  .31ص
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الخن مصطفى سعید، أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء، مؤسسة : ینظر -22

  .117م، ص1998= ھـ 1418: 7، ط-بیروت  - الرسالة 
محمد شریف مصطفى، القواعد األصولیة وطرق استنباط األحكام منھا، مجلة الجامعة : ینظر -23

) جانفي ( المجلد التاسع عشر، العدد األول ینایر ) سلسلة الدراسات اإلسالمیة ( اإلسالمیة 
  . 283م، ص2011

  . 90ص، )س.م( علم أصول الفقھ،  خالف، -24
ید، التقعید األصولي، مفھومھ، مراحلھ، نماذجھ، رسالة البدران أیمن عبد الحمید عبد المج -25

م، 2005عارف خلیل أبو العید، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، : دكتوراه، إشراف
  .34ص

، اإلحكام في تمییز الفتاوى )ھـ684ت( شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي -26
 -عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمیة : ام، تحقیقعن األحكام وتصرفات القاضي واإلم

  . 90م، ص1995= ھـ 1416: 2، ط-بیروت 
الناظر في المسائل الشرعیة إما ناظر في قواعدھا األصلیة أو في '': ویقول الشاطبي كذلك - **

  ). 5/406( الموافقات، الشاطبي، . ''جزئیاتھا الفرعیة
تربیة ملكة االجتھاد في المجتھد من خالل كتب بدایة المجتھد بولوز محمد أوشریف، : ینظر -27

  ). 1/336( م، 2012= ھـ 1433: 1ونھایة المقتصد، دار كنوز إشبیلیا، ط
  .  19م، ص1969= ھـ 1389: 6بك محمد الخضري، أصول الفقھ، المكتبة التجاریة الكبرى، ط -28
م، 2003مایو : 1، ط15، الكتاب )إضاءات وشھادات ( بري محمد عابد، مواقف االج: ینظر -29

  .51ص
خاصة مع كانت لھ حریة كبیرة في التعامل مع النصوص  )العقل(یعتبر الجابري أن الرأي  -*

مع مجيء بنسبة كبیرة جدا  تراجعت -الرأي- ، ولكن مكانتھ مدرسة أبي حنیفة المشھورة بالرأي
، إّن مثل رع األساس للعقلالمشالتي أصبحت بدورھا  الشافعي ووضعھ لقواعد أصول الفقھ،

رھین حیث أصبح الرأي  ھذا األمر أدى إلى التضیق من مكانة الرأي وأھلھ، والتقلیل من شأنھم،
-تكوین العقل العربي، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربیة . القواعد األصولیة

  .106، 105م، ص ص2009: 10، ط- بیروت
المشرق والمغرب، حسن حنفي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر الجابري محمد عابد، حوار  -30

  .21م، ص1990: 1، ط- بیروت  -
  .المصدر نفسھ -31
  .21المصدر نفسھ، ص -32
  .22المصدر نفسھ، ص -33
علي سامي : األصبحي محمد بن علي بن محمد، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقیق: ینظر -34

  ). 1/76( ، )ت .د: ( 1، ط-العراق  -النشار، وزارة اإلعالم 
  .، مقدمة التحقیق، مشھور حسن آل سلیمان) 1/6( الموافقات،  ،الشاطبي: ینظر -35

شواذ : ھو ینظر. ویعتبر عدم العمل بھذه القاعدة من بین أھم أسباب الشذوذ في الفتاوى المعاصر -*
علوان، بحث مقدم لمؤتمر الفتوى في مطلع القرن الحادي والعشرین، عمار بن عبد هللا ناصح 

: ، یومي-كوااللمبور  –تحدیات الفقھ المعاصرة، المنعقد في الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیا 
  .2012دیسمبر  19و 18
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المقاصد الكبرى التي أنزلت الشریعة من أجل تحقیقھا، : كلیات الشریعة أو أصول الشرعة ھي - **

( الموافقات، الشاطبي، : ینظر. اجیات، والتحسینیاتوحفظھاـ وتشتمل على الضروریات، والح
1/19 ،20،108 .(  
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  .7ص
ما ألفھ الناس من تصرفات في األقوال واألفعال، واستقرت نفوسھم علیھ مع مرور  :العرف ھو -****

جماعة من : التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، تحقیق: ینظر. الوقت
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من ضروریات الحیاة التي  = وإّن لألعراف سلطانا قویا على نفوس األفراد، حتى إنھم لیعدونھا
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  األسرة المسلمة في ظل التحوالت المعاصرة
The Muslim family in light of contemporary transformations 
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  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة 
youbsaid14@gmail.com  

  
    06/06/2018  :تاریخ القبول     20/04/2018 :تاریخ اإلرسال

  
  :الملخص

إن التربیة مسؤولیة كل واحد منّا، ألنھا أمر ضروري، والزم حتمي، وما التأكید 
علیھا أكثر، وإلقائھا على عاتق الوالدین بشكل خاص، إال لتنازل بعضھم عن ھذه 

العظیمة، حیث أوكلوھا لغیرھم وتملّصوا منھا، بدعوى االنشغاالت، المسؤولیة 
خاصة ونحن في زمن الفتن والشھوات، وما دام األمر قد توّصل إلى ھذا الحّد، فال بّد 
من اإلسراع في تطبیق الحلول المستقاة من القرآن والسنّة في ھذا المجال، علّنا نُحدث 

رة والمجتمع ثم األمة، وذلك بإعداد األبناء في في التربیة تجدیدا، تطال أبعاده األس
  .األسرة، إعدادا إسالمیا صحیحا، لیكونوا عّزا لألّمة وفخرا للوطن

  األسرة؛ المسلمة؛ ظّل؛ التحّوالت؛ المعاصرة :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Education is the responsibility of each one of us, because 
it is very necessary action, and t’s prerequite and obligatory. We 
confirmed on it, and uploaded it to parents in particular; because 
some ones have waivered this great responsibility, where they 
entrust it to other ones and they gave up it, due to busyness. 
Especially in the time of strife and lusts, And as long as it has 
reached this limit, it is necessary to accelerate the application of 
solutions derived from the Koran and Sunnah in this area. In 
public, we are renewing education in a way that extends to the 
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family, society and then the nation, by preparing the children in 
the family, in a proper Islamic preparation, so that they will be a 
glory and a pride for the nation. 
key words: Family, Islamic, the shadow, transformations, 
contemporary. 

  

  :مقدمة

للبحث عن نظریات تربویة، تھتم بتربیتھ وتھذیب أفعالھ قد یتطلع اإلنسان 
إلى أي مدى تستمر صالحیة .. وانفعاالتھ وإعداد شخصیتھ إعدادا سلیما وسویّا، لكن 

ھذه النظریات التربویة مقارنة بتطورات العصر وتغییراتھ الملحوظة، والمختلفة 
      ؟باختالف الزمان والمكان واألحداث

وجماعات، بحاجة إلى تنّوع في الطرق التربویة المتََّبعة، ألن إننا الیوم أفرادا 
ما نواجھھ من تحّدیات العصر، أظھرت بأن ھذه الطرق غیر كافیة لصّد ھذا التیار 
القوي، مما جعلھا تقف عاجزة عن حل كل اإلشكاالت الواقعة والمتجّددة، بل نحن في 

جات والمتطلبات التربویةالمختلفة، أشّد الحاجة لنظریة شاملة وكاملة تغطي كل االحتیا
  .     دون أي نقص فیھا وال قصور

من ھذا المنطلق، نستطیع القول بأنھ ال یمكن إدراك ھذه الغایة الكبرى، وال 
سبیل إلنجاح ھذه العملیة الصعبة، إال بالعودة إلى التربیة اإلسالمیة، المستقاة من 

نبیّھ صلى هللا علیھ وسلم، باعتبارھا مصادرھا األصلیة، من كتاب هللا تعالى وسنّة 
المصدر الربّانّي األمثل واألصلح لكل زمان ومكان، ولكل فرد أینما كان، یقول 

، لذلك، فمن )82اإلسراء ( وننّزل من القرآن ما ھو شفاء ورحمة للعالمین: تعالى
ما من دین استطاع أن یقّدم للمؤمنین ما بھ سكینة النفس وطمأنینة "غیر اإلسالم 

القلب، ویحجب عنھ االنحراف واالضطراب والتمزق والضیاع، وتلك أبلغ مطالب 
اإلنسان وأقوى تطلعاتھ، بل إن رفاھیة اإلنسان الحقة ھي في إیمانھ وسكینتھ وطمأنینة 

رامتھ المثلى في أن یكون زاكیا فوق مطالب األدیان ودوافع الغرائز، وإذا قلبھ، وك
كان ھذا ھدف الحضارة الحقة وأمل البشریة األكبر،فإنھ لن یتحقق إال بالّدین واإلیمان 
والیقین، وكل سبب من أسباب الطمأنینة واألمن والرضى منتزع من اإلنسان بانتزاع 

سالم للقیم ُسلّما وأولیات وحصصا، وجعل ترتیب ھذه ولقد جعل اإل.. نفسھ من الّدین، 
القیم حسب أھمیتھا، ھذه األولیات والنسب تظّل ثابتة، فإذا تغیرت فسدت المجتمعات 
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وأصابھا االضطراب، فلقد جعل التوحید والعمل والجھاد والزكاة والعبادة في مقدمة 
ا فلم یغفلھا، ولكنھ وضع ُسلّم القیم، وجعل للجسم والمال والزینة والمتاع حصصا أیض

لھا مقادیرھا وضوابطھا، فإذا ذھبنا نقدم الرغبات واألھواء ضعفت نسبة األعمال 
الكبرى وقّل قدرھا، وھنا تحدث األزمات، أزمات النفس والمجتمع، فإذا عاد 

  1."المسلمون إلى ُسلّم القیم مرة أخرى عادت إلیھم القوة والكفاءة
والسنّة ھي المالذ اآلمن، والحصن المنیع الذي  إذا كانت العودة إلى الكتاب

یقینا من السقوط في ھّوة االنحراف والضیاع، ویعید تشكیل التحدیات بعد األزمات، 
فالبد لنا من التعامل مع النص تعامال صحیحا یضمن لنا أنجح الطرق التربویة، 

كسبھ حصانة التخاذھا منھجا یتم من خاللھ ضمان جیل یمتاز بشخصیة سویّة، كما یُ 
  ...ضد كل غزو فكري وأخالقي وعقیدي وثقافي  إیمانیة،

إن من حق األبناء أن یتلقَّوا حظّا كافیا من التربیة والرعایة األسریة، باعتبار 
ھذه األسرة ھي المكان األول إلعداد الفرد إعدادا صحیحا یمّكنھ من تحّمل المسؤولیة 

  .     لنفسھ وأھلھ ووطنھفردا یافعا نافعا واتّخاذ القرار، وجعلھ 
لو أمعنّا النظر قبل سنین في واقع مجتمعنا الذي یعج بھذه العیّنة من .. لكن 

األفراد الصالحین، مقارنة بالواقع الذي نحیاه الیوم، نرى بونا شاسعا، وھّوة كبیرة 
یصعب التئامھا، نظرا إلى بروز خلل كبیر، مّس بأخالق أبنائنا وقیمھم وعاداتھم 

  : دھم، وھذا یجعلنا نتساءلوتقالی
   ؟ما سبب ھذه التغییرات واالنحرافات والتفلتات الحاصلة

   ؟كیف یمكننا التعامل مع ھذه التغییرات إذا ما استمّر ھذا الخلل وتفاقم
ل علیھ، في ظل ھذه التحّوالت المعاصرة؟   ما ھو السبیل الراجح والُمعوَّ

ن الفرد لإلجابة على ھذه اإلشكالیات، ال بّد لنا  من أن نرّكز على أول ما یَُكوِّ
تربویا داخل أسرتھ، أال وھما الوالدان، نظرا لدورھما الكبیر والبارز في تنشئة األبناء 

اإلسالمیة،  تنشئة صالحة وسویّة، تعتمد على تربیتھم وتعلیمھم وفق األصول الدینیة
الحیاة، ومواجھة إلعدادھم إعدادا صحیحا وفّعاال یستطیعون من خاللھ  خوض غمار 

  .المجتمع بشتّى مجاالتھ العملیة والمیدانیة المتعّددة
لذلك سنقوم من خالل ھذه الدراسة، إلى ربط الواقع المعاصر بمبادئنا 
اإلسالمیة لنتمّكن من استخالص الحلول الصائبة لمشاكلنا التربویة خاصة، علّنا 

لذلك، ال بد لنا أن نتعّرف على بتطبیقھا نتخطّى ھذه العقبات، ونصل إلى بّر األمان، 
األسرة كما أرادھا اإلسالم، ثم نضع یدنا على الحال الذي آلت إلیھ أسرنا الیوم، ثم 
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.     بعدھا نبیّن األسرة المثالیة التي نرجوھا،ونتطلّع إلى الحصول علیھا مستقبال
  األسرة كما أرادھا اإلسالم   

ة أوكلھا هللا تعالى لكل المربّین، لما كانت التربیة مھّمة عظیمة ورسالة جلیل
على حسب اختالف درجاتھم العلمیة وتخّصصاتھم الشخصیّة، وإن اختلفت أدیانھم 
ووتعّددت عقائدھم، فإن اإلسالم جعل للتربیة اإلسالمیة عموما، وللتربیة األسریة 
بصفة خاصة، مكانة أعظم وأھمیة أكبر، حیث جعلھا فریضة دینیة وسنّة حتمیة، إذ 

بیة أنفسنا أوال ثم تربیة أبنائنا، قضیة اھتم بھا اإلسالم، فجعل منھا المخرج األكید تر
  والحّل األسلم لكل المشاكل التربویة بشتى ُصَوِرھا وأشكالھا 

ھ هللا تعالى خطابا للمؤمنین یأمرھم فیھ بوقایة أھلیھم من النّار،   لذلك، وجَّ
أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوقُوُدھَا النَّاُس َوالِحَجاَرةُ َعلَْیھَا  یَاَأیُّھَا الِذیَن َءاَمنُوا قُوا: فقال

  ).   6: التحریم( َمَالئَِكةٌ ِغالَظٌ ِشَداٌد َال یَْعُصوَن هللاَ َما أََمَرھُْم َویَْفَعلُوَن َما یُْؤَمُرونَ 
بوھم، علّموھم "أي : أما الوقایة في ھذه اآلیة، فیقول علّي رضي هللا عنھ وأدِّ

أما عن ابن عباس رضي هللا  ،2"مروھم بطاعة هللا وعلّموھم الخیر: وقال الحسن
اعملوا بطاعة هللا واتّقوا معاصي هللا، وُمروا أھلیكم بالذكر یُنجیكم هللا : "عنھما فقال

  .3"اتقوا هللا وأوصوا أھلیكم بتقوى هللا: من النّار، وأما قول مجاھد
القول بأن الوقایة تكون بالتربیة الصحیحة وفق  من ھذه التفاسیر نستطیع

منھج هللا تعالى،ألن إنجاح عملیة تعلیم األبناء وغرس األخالق الحسنة في نفوسھم 
وتھذیب سلوكھم، مرھون بمدى التزام الوالدین بالمبادئ اإلسالمیة التي تؤھلھم لدرجة 

بحكمة، تبرھن شدة حرصھ المربّي المتمّكن من فھم دینھ، والمتفنّن في تربیة أبنائھ 
على تقوى هللا، مع ترك األثر الحسن في نفوسھم، وجعلھم أبناًء صالحین في أنفسھم 
مصلحین في أوطانھم، وال یتأتّى ذلك إال باإلشراف الشخصي على تربیتھم، فكّلما 
ُعلِّموا األمر والنھي، وتوبعوا بالحرص على التأدیب، كانت الجھود أثمر، والنجاحات 

  .أكثر
ولذلك كانت مسؤولیة الوالدین في األسرة، تكمن في تھیئة كل الظروف 
المتاحة والمالئمة للتربیة، لمنح كل فرد فیھا من األبناء حقھ في اكتساب شخصیة 
سویّة، أساسھا الحرص على نمّوه نموا متوازنا وشامال من جمیع الجوانب، الجسمیة 

  .لّدین من إیمان وعقیدة والفكریة والروحیة، إضافة إلى إرساء دعائم ا
  

  :األسرة كما نراھا الیوم
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إن التربیة في وقتنا الراھن صارت عبئا ثقیال، ومشكلة غیر ھیّنة قّل من 
یتحّملھا، كون المربّین لم یدركوا بعد حقیقة ھذه التربیة وأبعادھا األخالقیة على 

االنشغاالت،  األفراد والمجتمع،فلم یعطوھا حقھا من االھتمام الالزم بسبب كثرة
واتّباع الملھیات،والوقوع في المنھیات،والحیرة وسط الكّم الھائل من المعلومات 
المتزایدة یوما بعد یوم، نظرا الستجابتھم للغزو الثقافي بشتى صوره، والتقدم 
التكنولوجي الذي توافد علینا بطریقة سریعة، طرق من خاللھا كل بیت ودخل من 

تطع أحد حجبھ عن األبناء خاّصة، فكان لھذه األسباب أوسع األبواب، بحیث لم یس
وغیرھا تأثیر كبیر على األفكار، حیث ھیمنت المفاھیم السلبیة أكثر على األفعال 
واالنفعاالت، فظھرت بذلك أبشع المفاسد بأرذل الطرق في مجتمعاتنا اإلسالمیة لم 

  .یُعرف لھا مثیل
رات المعاصرة، فإن لذلك، لو قمنا بتشخیص األسرة وفي ظل التغیی

المعطیات تُنبّئ بأمر غیر األصل اإلسالمي الذي ذكرنا، إذ یغلب علیھا أمورا ال تكاد 
تمّت لإلسالم وتعالیمھ بصلة، والعجیب أال یستنكرھا الكثیر من الناس، وإن استنكرھا 
البعض فلیس لھم من األمر حیلة، والسبب الذي أّدى بھذه األمور إلى أن تتفّشى 

بشكل سریع وملحوظ جدا، یرجع بالدرجة األولى إلى دور الوالدین نحو  وتنتشر
  :األبناء، إضافة إلى تأثیر المحیط وعالقتھ بذلك، والتي نذكر منھا ما یأتي

ویعود السبب في ذلك  :تھاون الكثیر من اآلباء في تحّمل مسؤولیة التربیة -
لھث وراء متطلبات الحیاة بلھفة عادة، للتھافت المستمر على الماّدة، مما جعل الكثیر ی

بغیة التطلّع لغد أفضل، فاعتبروا تربیة األبناء مھمة ثانویة یمكن االستغناء عنھا إلى 
حین انتھاء االنشغاالت التي ال تنتھي،أو إمكانیة تنازلھم عن ھذه المسؤولیة العظیمة 

رھم األساسي، لیحّل لغیرھم،ھذا اإلھمال الذي عّدوه ھیّنا، دفعھم للتفلّت تلقائیا من دو
  .بنا ما نحن فیھ اآلن

إن انقطاع العالقة بین أفراد األسرة في  :اتّساع الفجوة بین األبناء واآلباء -
البیت الواحد، جعل لكل من اآلباء واألبناء عالمھ الخاص بھ، فالحوار الذي یُعّد أھّم 

دل مشاعر الحب وسیلة وأقرب مسلك للتخاطب فیما بینھم، وأعظم لغة للتعبیرعن تبا
والثقة، لتقویة رابط األبّوة والبنّوة، بُدِّل كل ذلك باللجوء للوسائل التكنولوجیة التي 
یدعو التعامل معھا إلى الوحدة واالنفراد، الذي بدوره استحوذ على األفكار والسلوك، 

  .فخلّف بسلبیاتھ أعظم المشاكل التي یصعب حلّھا
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واصل األسري اآلباء إلى الیأس من لما دفعت قلة الت :عقوق الوالدین -
توجیھ أبنائھم وتأدیبھم،   كان ھذا االستسالم حافزا لبعض األبناء في التمّرد على 
آبائھم، كما أن عقوقھم  وخروجھم عن الطاعة دفعھم لالبتعاد عن التعالیم اإلسالمیة، 

السوء، إما جھال أو عمدا، فانحلّت بذلك أخالقھم انحالال بارزا جعلھم یجھرون ب
ویتفاخرون بھ بین أقرانھم من أمثالھم، فاكتسبوا بذلك شخصیة غیر سویّة، جّرعوا من 

  . خاللھا األسى لآلباء، وزرعوا الخوف والفساد في كل األرجاء 
  :األسرة المثالیة التي نرجوھا الیوم

نحن في أمس الحاجة للعودة إلى األسس الربّانیة في بناء األَُسِر المثالیة، وفق 
المعاییر اإلسالمیة، التي من أخذ بھا فقد أصاب أصّح المسالك، ومن تركھا تخبّط في 
الظالم الحالك، وإن تطلّعنا للتقویم والعالج، بدافع الضغط واالحتیاج، فھذا یجعلنا نعید 

دین تجاه األبناء، یقول رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث النظر في دور الوال
َماُم َراٍع َوَمْسئُولٌ   ُكلُُّكْم َراعٍ ": الصحیح َعْن  َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ، اْإلِ

ُجُل َراٍع فِي أَْھِلِھ َوھَُو َمْسئُوٌل َعنْ  فِي بَْیِت َزْوِجھَا  َرِعیَِّتِھ،والمرأة  َراِعیَةٌ  َرِعیَِّتِھ،َوالرَّ
  .4"َعْن َرِعیَّتِھَا،َواْلَخاِدُم َراٍع فِي َماِل َسیِِّدِه ومسئول َعْن َرِعیَِّتھِ   َوَمْسئُولَةٌ 

یجب على الوالد المربّي أن یكون ذو حكمة في تصرفاتھ، وحنكة في اختیار 
أَْكِرُموا " :ألفاظھ، وفطنة عند إصالح من یتولّى تربیتھم، لقول المربّي األعظم 

َق ": ، وقال5"أَْوَالَدُكْم َوأَْحِسنُوا أََدبَھُمْ  ُجُل َولََدهُ، َخیٌر لَھُ ِمْن أَْن یَتََصدَّ َب الرَّ َألَْن یَُؤدِّ
  .7"َما نََحَل َوالٌِد َولًَدا ِمْن نْحٍل أَْفَضُل ِمْن أََدٍب َحَسنٍ ": ، وقال أیضا6"بَِصاعٍ 

وانب النفسیة والفكریة والروحیة والسلوكیة لذلك، فلو اھتّم الوالدان بتنمیة الج
إلبنھم، لنما ھذا اإلبن ونشأ نشأة صالحة، وإن أھماله وضیّعاه تربویا، فقد ظلماه 
وظلما نفسیھما، ألن من أكثر ما یُسِعد اإلنسان ویُشعره بالفخر واالعتزاز وإن كان 

وإن ملَك الدنیا،  ُمعَدما، صالح أبنائھ وإصالحھم، وإّن من أكثر ما یحزنھ وینكسھ،
فساد أبنائھ وشقوتھم، إذ ال كسب یكسبھ اإلنسان في حیاتھ وبعد مماتھ أعظم من 
صالح أبنائھ، وإن في ھذا تحفیز لآلباء على تربیة أبنائھم، ودعوة لھم للصبر 

  .والتصبّر على إصالحھم، كونھم مدعاة للنفع والخیر في الدنیا واآلخرة 
على الوالدین إعداد اإلبن إعدادا یمّكنھ من  وعلى ھذا األساس، كان لزاما

ل علیھ في الشدائد، كما  العمل وفق المبادئ اإلسالمیة، لیكون رجل المستقبل الُمَعوَّ
یجب إعداد اإلبنة أیضا داخل األسرة، إعدادا یُؤھّلھا لتكون أّما مثالیة في المستقبل، 

  :  الیة، كما یأتيوھذا ما سنبیّنھ من تربیة اإلبن المثالي، واألّم المث
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  :إعداد اإلبن المثالي
إذا عدنا لكتاب هللا تعالى وسنّة نبیّھ صلى هللا علیھ وسلم، نجد بأن من       

 أبرز معالم التربیة الموصى بھا إلنجاح العملیة التربویة من الطفولة إلى البلوغ،
 :لقول هللا تعالىوالتیُتكِسب األبناء حصانة دینیة وشخصیة سلیمة سویّة، ھي الصالة، 

 َِالةَ تَْنھَٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكر َالةَ إِنَّ الصَّ   ).   45: العنكبوت( َوأَقِِم الصَّ
َالِة  :كما قال هللا في بیان دعاء إبراھیم علیھ السالم  َربِّ اْجَعْلنِي ُمقِیَم الصَّ

یَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاءِ  َواْذُكْر فِي الِكتَاِب  :، وقولھ تعالى)4: إبراھیم( َوِمْن ُذرِّ
َكاِة  َالِة َوالزَّ إِْسَماِعیَل إِنَّھُ َكاَن َصاِدَق الَوْعِد َوَكاَن َرُسوًال نَِبیًّا َو َكاَن یَْأُمُر أَْھلَھُ ِبالصَّ

یَا : البنھ، وقولھ تعالى في بیان تعلیم لقمان )55-54: مریم( َوَكاَن ِعنَد َربِِّھ َمْرِضیًّا
َالةَ َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذِلَك ِمْن  بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

َالِة َواْصطَِبْر َعلَْیھَا َال : وقولھ تعالى، )17: لقمان( َعْزِم اْألُُمورِ  َوْأُمْر أَْھلََك بِالصَّ
  .)132: طھ( نَْحُن نَْرُزقَُك َواْلَعاقِبَةُ لِلتَّْقَوى نَْسأَلَُك ِرْزقًا

: ، حدیثا یأمر فیھ الوالدین بتعلیم أبنائھم الصالة، فقالكما ورد عن النبّي 
َالِة َوھُْم أَْبنَاُء َسْبِع ِسنِیَن، َواْضِربُوھُْم َعلَْیھَا" َوھُْم أَْبنَاُء َعْشٍر  ُمُروا أَْوَالَدُكْم بِالصَّ
قُوا بَْینَھُْم فِي الَمَضاِجعِ  ،]سنین[   .8"َوفَرِّ

العب ابنك سبعا، وأّدبھ سبعا، (كما یقول أحد علماء السلف الصالح، 
  .  9 )، ثم ألق حبلھ على غاربھ)آخھ سبعا(وصاحبھ سبعا أوكما جاء بلفظ  

من خالل الحدیث النبوّي السابق في األمر بتعلیم الصالة، إضافة إلى األخذ   
ابق ألحد العلماء، نستطیع التركیز على ثالث عناصر مھمة، نرى بأن بالقول الس

توظیفھا في العملیة التربویة، وفي ظل التحّوالت الراھنة، یضفي على التربیة طابع 
التجدید، الذي نستطیع من خاللھ استدراك ما فات، وتحقیق ما ھو آت، إضافة إلى 

  : ا یأتيتحقیق أنجح النتائج، وأطیب اآلثار المرجوة، كم
في ھذه المرحلة، یستوفي الطفل حقّھ من اللعب  :المالعبة سبع سنین/ أ

بدون تكلیف، ولكن إذا المس اإلدراك والتمییز عقلھ، بدأ المربي في بیان النافع 
والضاّر لھ، بتفنّن وبطریقة سلسة من حیث ال یشعر، لتُبَّث فیھ روح القیم الممزوجة 

  .إذا بلغ سبع سنین ُعلِّم الصالة، كونھا عماد الدین بتعالیم الّدین بالتدریج، حتى
إن الحكمة من ضرب اإلبن تأدیبا لھ في ھذه : التأدیب سبع سنین/ ب

المرحلة بالذات، ھي كونھا األنسب لسنّھ وقد بدأ الوعي یدّب في نفسھ، وحقیقة 
قّھا اإلدراك تسري في عقلھ، وأنھ بین مرحلتین، مرحلة الطفولة التي ال یصّح في ح
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الضرب، نظرا لصغر السّن وقلّة العقل، ومرحلة الشباب الذي یبعث على استحیاء 
  المربّي من ضربھ، إال أن 

ع إللحاق الضرر   التأدیب بالضرب غیر المبرح في ھذه المرحلة، لم یَُشرَّ
ھ إلیھم، یقول بعضھم : باألبناء أو االنتقام منھم، وإنما الغایة منھ ھي االلتزام بما یَُوجَّ

لیس معنى ھذا أن تكون وحشا كاسرا، وإنما المراد أال تكون متساھال في تربیتھم "
بالصورة التي تفقدك مكانتك بینھم كمسؤول عنھم وراع لھم، فقد یؤّدي ھذا التساھل 
إلى عصیانك وعدم االستجابة لمطالبك، وإھمال أوامرك وارتكاب نواھیك، ولھذا كان 

  :وال بّد أن تنفّذ قول القائل
    .10"فقسا لیزدجروا ومن یك راحما      فلیقس أحیانا على من یرحم

ال تكن متساھال في تطبیق تعالیم اإلسالم علیھم، ولیكن أھّم "فیا أیھا المربّي 
شيء ترّكز علیھ ھو الصالة، ستوفّر علیك مجھودا كبیرا في تربیتھم تربیة سلیمة، 

یھا في الِكبَر، فكانت وقایة لھم من ألنھم إذا تعّودوا علیھا في الصغر، حافظوا عل
واحرص على أن تكون قدوة صالحة ألبنائك حتى یتشبّھوا بك، .. .الفحشاء والمنكر

       .11"وإیّاك أن تكون قدوة سیّئة لھم فتخسر كل شيء
وإن في ذلك إشارة إلى مراعاة المراھق واالھتمام بھ، بحیث أصبح الیوم في 

وال یُزَجر، بدعوى تركھ حتى یتخطّى سن المراھقة، ولكننا  تربیتنا الحدیثة، ال یَُؤدَّب
تغافلنا عن أھّم أمر، وھو أن العود إذا یبس صعب التواؤه، وقد ینكسر فال یُْصلَح، 

  . وتعاطفنا في حین ال یجب علینا أن نتعاطف
أي مرحلة الشباب، إذ في ھذه السّن، یجب على  :المصاحبة سبع سنین/ ج

منھم أكثر، برابط الحوار الممزوج بالرحمة واللّین،  ئھم،والتقّرباآلباء مصاحبة أبنا
واالھتمام األبوّي المبني على المراقبة المستمرة، وھذا مایبعث في نفس األبناء 
طمأنینة وثقة بوالدیھم، تدفعھم للبوح لھم بكل المكنونات واألسرار، والمشاكل 

تظرین بذلك العون والنصیحة، واألخبار، دون وجل أو خوف من تعنیف أو توبیخ، من
وما ذلك إال وقایة لھم من أصحاب السوء، وسّد باب االنفراد بعالم التكنولوجیا الذي 

 فبما رحمة من هللا لِنت لھم ولو: ضیّع بسلبیاتھ الكثیر من األبناء، یقول هللا تعالى
في كنت فظًّا غلیظ القلب النفّضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم 

  .)159: آل عمران( األمر فإذا عزمت فتوّكل على هللا إن هللا یحّب المتوّكلین

فرحمة اآلباء في البحث عن مصلحة أبنائھم، تبعث على االھتمام بھم، 
واستشارتھم وإقحامھم في  والعفو عن أخطائھم وزالّتھم، وااللتفات إلیھم والعدل بینھم،
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ھم، ولتقویة شخصیتھم، وتنمیة روح بعض األمور لتثبیت رابطة التواصل بین
  .المسؤولیة واإلقدام في نفوسھم، وفّك ُعقَِد الخوف والكبت عندھم 

  :تربیة األّم المثالیة

إن األّمة اإلسالمیة الیوم بحاجة إلى امرأة تُحّس بأمومتھا وواجبھا نحو 
أبنائھا، لتصنع جیال حكیما وقویا یأخذ بید أمتھ نحو العلیاء، امرأة ال ترى أن مكثھا 

: عن أنس رضي هللا عنھ، قال"في بیتھا لتربیة أبنائھا قھرا لھا أو تعّسفا في حقھا، 
ذھب الرجال بالفضل والجھاد في  یا رسول هللا،: فقلن ،جئن النساء إلى رسول 

سبیل هللا تعالى، فما لنا عمل ندرك بھ عمل المجاھدین في سبیل هللا؟ فقال رسول هللا 
 :" منكّن في بیتھا، فإنّھا تدرك عمل المجاھد في سبیل  -أو كلمة نحوھا-من قعد
یس سلبا لحریتھا بل ، وأن ما أعطاھا اإلسالم من حق بما یوافق طبیعتھا، ل12"هللا

تكریما لھا، وصونھا من كل استغالل غربي ھادف یرید تجریدھا من أنوثتھا 
وفطرتھا، ألن المرأة الصالحة محضن الجیل اإلسالمي الذي یُعد األساس في بناء 
األمة اإلسالمیة وإعالء رایتھا، وإن إخاللھا بمسؤولیة عظیمة كھذه، یُعّد ضربا لألّمة 

وھم شباب األمة وعمادھا، إذ ال سبیل للغرب في مواجھة أّمة كھذه،  في أساس بنائھا،
إال عن طریق ضرب المرأة في دینھا وأخالقھا،لتخدیر عقول أبنائھا وقیمھم،ومن 

كفیلة بتنشئة الجیل  تتمتع باالحترام الكبیر في بیتھا ومن أبنائھا وزوجھا،
ن ُخلُقھا وإن لم تكن عاملة، المنشود،الذي  تؤھلھ نحو األفضل بدینھا وثقافتھا وحس

إننا ال نرید المرأة التي " :بقولھ -رحمھ هللا  -وھذا ما أشار إلیھ العالّمة ابن بادیس 
  .13"تطیر، بل نرید من المرأة أن تنجب لنا طیّارا

  :أبیاتا شعریة في ھذا المقام، جاء فیھا 14كما قال أیضا بعض الشعراء
  ُسقـیت بمـاء المكرمــاتإذا   ھـــــي األخالق تنبت كالنبات

  على سـاق الفضیلة مثمـرات  تقـوم إذا تعـھَّـدھا المـــــــربّي      
  یھـــّذبھا كحضـــن األّمھـات  ولم أر للخـالئـق مـن محـــّل 
  لتـربیـة البنیــن أو البنـــــات  فحضن األّم مـدرسة تسـامت 
  النســاء الوالــداتبأخـــالق   وأخـالق الولیـد تُقــاس ُحسنا 
  إذا نشـأوا بحضن الجاھــالت   فكیــف تظــّن باألبنـاء خیـرا

وأخیرا، نخلص إلى أن اإلصالح التربوي یبدأ من األسرة، كونھا النواة 
األولى في صناعة الشخصیات السویة لألفراد، الذین بدورھم یساھمون في بناء أّمتھم 

ھم، وال یتأتّى ذلك إال بإتقان الوالدین وحضارتھم، بدینھم وقیمھم، وعلمھم وعمل
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خاصة لدورھم التربوي في قیامھم بمسؤولیاتھم حیال ذلك، وھذا ما یُحدث التغییرات 
اإلیجابیة، سواء على مستوى األفراد أو الجماعات،إلنشاء الجیل المرغوب فیھ، 

  .   والمعّول علیھ في بناء الوطن واألّمة
  :المصادر والمراجع

  .الكریمالقرآن  -
یسري السیّد  : الجامع لما فّسره اإلمام ابن قیّم الجوزیّة، جمعھ وخّرج أحادیثھ بدائع التفسیر، -

  . ه1427، 1صالح أحمد الشامي، دار ابن الجوزي، ط: محمد، راجعھ ونّسق مادتھ ورتّبھا
یر حكمت بن بش/ د.التفسیر الصحیح، موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، أ -

  .م1999-ه1420،  1بن یاسین، دار المآثر للنشر والتوزیع، المدینة المنّورة، ط
مصطفى السیّد محمد، محمد : تفسیر القرآن العظیم، إلسماعیل ابن كثیر الدمشقي، تحقیق -

السیّد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي أحمد عبد الباقي، حسن عباس قطب، مؤسسة 
  .  م2000- ه1421، 1قرطبة للطباعة والنشر، جیزة، ط

لّدین الخطیب، المطبعة محّب ا: الجامع الصحیح، لمحمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق -
  . ـھ1400، 1السلفیة، القاھرة، ط

الجامع الصحیح، وھو سنن الترمذي، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة، تحقیق  -
  .م 1962  -ه1382، 1اھیم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي، طرإب: وتعلیق

في ضوء اإلسالم، ) اةعن العقیدة والنفس والحی(إلى الشباب  أحادیث دراسات في اإلسالم، -
اإلسالمیة، القاھرة، العدد   المجلس األعلى للشؤون:الجندي، یصدرھا أنور :لألستاذ

  .م1974- ه1394محمد توفیق عویضة، : ، یشرف على إصدارھا165
محمد بو مشرة، الشیخ عبد الحمید بن :رسالة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،لألستاذ -

  .  م1940 –م1889لمیة واإلصالحیة في الجزائر، بادیس رائد النھضة الع
سنن ابن ماجة، للحافظ أبي عبد هللا محمد بن یزید ابن ماجة، حققھ وخّرج أحادیثھ وعلق  -

  . م 1998  -ه1418، 1بشار عّواد معروف، دار الجیل للنشر، ط. د: علیھ
السنن للخطابي، إعداد سنن أبي داود، ألبي داود سلیمان السجستاني، ومعھ كتاب معالم  -

، 1ط ابن حزم للطباعة والنشر، بیروت، دار وتعلیق عّزت عبید وعادل السیّد،
  . م1797/ه1418

صحیح مسلم، المسمى المسند الصحیح المختصر من السنن، بنقل العدل عن العدل إلى  -
ر طیبة أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دا: ، لمسلم بن الحجاج، خدمة وعنایةرسول هللا 

  .م 2006- ه1427، 1للنشر والتوزیع، الریاض، ط
دار التراث العربي، القاھرة،  طھ عبد هللا العفیفي،: شرح وتعلیق، من وصایا الرسول  -

  .م1981_ه1401ط، .د
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: رقم القصیدة الموسوعة العالمیة للشعر العربي، معروف الرصافي على موقع أدب، -
19507.   

  :الھوامش
                                                        

 في ضوء اإلسالم) عن العقیدة والنفس والحیاة(إلى الشباب  دراسات في اإلسالم، أحادیث -1
اإلسالمیة، القاھرة، العدد  للشؤونالمجلس األعلى : أنور الجندي، یصدرھا: لألستاذ

 . 17، 15م، ص1974_ه1394محمد توفیق عویضة، : ، یشرف على إصدارھا165
یسري السیّد : بدائع التفسیر، الجامع لما فّسره اإلمام ابن قّم الجوزیّة، جمعھ وخّرج أحادیثھ -2

، 1صالح أحمد الشامي، دار ابن الجوزي، ط: محمد، راجعھ ونّسق مادتھ ورتّبھا
 .3/167ه، 1427

حكمت بن بشیر / د.التفسیر الصحیح، موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، أ -3
 .4/510م، 1999-ه1420، 1ابن یاسین، دار المآثر للنشر والتوزیع، المدینة المنّورة، ط

 893، ح 285، 1/284، 11: الجمعة، باب: أخرجھ البخاري في الجامع الصحیح،  كتاب -4
، 9: الوصایا، باب: ، وكتاب 2409، ح2/178، 20: االستقراض، باب: وكتاب

، 2558، ح19:، وباب2554، ح2/222، 17:العتق، باب :وكتاب ،2751، ح2/290
 ،5200، ح3/389، 90:، وباب5188، ح3/383، 81:نفس الصفحة وكتاب النكاح،باب

، 5:رة، باباإلما:، ومسلم في صحیحھ، كتاب7138، ح4/328، 1:األحكام، باب:وكتاب
 ،2928، ح3/231، 1:اإلمارة، باب:وأبو داود في سننھ، كتاب. 2/886، 20ح

راوي الحدیث عبد هللا .  1705، ح27: الجھاد، باب: كتاب، والترمذي في الجامع الكبیر
 .بن عمر رضي هللا عنھما

، راوي الحدیث  3671، ح5/257، 3: باب األدب،:كتاب أخرجھ ابن ماجة في سننھ، -5
 .بن مالك رضي هللا عنھ أنس

، 1951، ح4/337، 33:البّر والصلة، باب:أخرجھ الترمذي في الجامع الصحیح،كتاب -6
 . 103، 5/96راوي الحدیث جابر بن سمرة رضي هللا عنھ، ومسند أحمد 

، 1952،ح4/338، 33:البر والصلة،باب :أخرجھ الترمذي في جامعھ الصحیح، كتاب -7
 . 78، 4/77، 3/412ى رضي هللا عنھ، ومسند أحمد راوي الحدیث أیوب بن موس

، راوي الحدیث 1/239، 495، ح26: الصالة، باب: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب -8
 .عمرو بن شعیب رضي هللا عنھ 

 .ھذا القول مروي عن بعض السلف، إذ ال أصل لھ في الكتب الستّة - 9
القاھرة، طھ عبد هللا العفیفي، دار التراث العربي، : شرح وتعلیق، من وصایا الرسول  -10

 . 1/141م، 1981-ه1401ط،.د
 . 1/143المرجع السابق،  -11
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 . 151، 11/150ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -12
–م 1889الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد النھضة العلمیة واإلصالحیة في الجزائر  -13

 .محمد بو مشرة: لألستاذ سلمین الجزائریین،م، رسالة جمعیة العلماء الم1940
األبیات لمعروف الرصافي، على موقع أدب، الموسوعة العالمیة للشعر العربي، رقم  ھذه  -14

 . 19507: القصیدة
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بین التناول  ظاھرة اإلسالموفوبیا في الفضائیات اإلخباریة
  في ضوء األحداث الراھنة الموضوعي والتضخیم اإلعالمي

The phenomenon of Islamophobia in satellite news channels 
 

بشرى برش :طالبة الدكتوراه
)1(

  محمد قارش/ د -

  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 
bouchra.sara@yahoo.com  

  

  13/03/2018: تاریخ القبول      16/11/2017 :تاریخ اإلرسال

  
  :الملخص

تتناول ھذه الورقة البحثیة موضوع ظاھرة الخوف من اإلسالم أو ما یعرف 
باإلسالموفوبیا التي برزت جذورھا على مدار القرون الماضیة، وأصبحت تمثل 
نموذجا صارخا لحمالت التشویھ التي تسیطر على الغرب اتجاه اإلسالم، أمام ھذا 

ل على صیاغة مضامین الوضع برزت الفضائیات اإلخباریة كنموذج إعالمي یعم
تتناول أحداث ظاھرة الرھاب اإلسالمي ومستجدیاتھا على الساحة الغربیة، وكشف 
سیاقاتھا المكانیة والزمنیة، والوقوف على أثارھا من خالل تبني خطاب الحوار 
والتالقي مع اإلسالم، في ظل ھذا الدور الذي تفعلھ الفضائیات اإلخباریة في نقل 

موفوبیا، یتبین أن الفضائیات تعتمد على توظیف أسالیب وتناول ظاھرة االسال
التضخیم اإلعالمي في التعامل مع الظاھرة، خاصة في ظل ما یشھده العالم الغربي 
من تبني صور نمطیة عن اإلسالم والمسلمین، بناءا على ھذا الطرح أالزدواجي 

ت اإلخباریة في تحاول ھذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء حول دور ووظائف الفضائیا
أن تقف على ما تقدمھ مضامین  أیضاالتعامل مع ظاھرة االسالموفوبیا، كما تحاول 

  .ھذه الفضائیات من أسالیب لتضخیم الظاھرة
الفضائیات اإلخباریة؛ االسالموفوبیا؛ التناول الموضوعي؛  :الكلمات المفتاحیة

  .التضخیم اإلعالمي؛ األحداث الراھنة
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Abstract:  
This research paper deals with the phenomenon of Islam 

phobia, whose roots have emerged over the past centuries, and has 
become a flagrant example of the mutilation campaigns that dominate 
the west in the direction of Islam, in front of this situation, the news 
satellite channels emerged as a media model working to formulate 
Contents of the phenomenon of Islamophobia and its interns on the 
western scene, revealing its spatial and temporal contexts, and the 
effects of during the adoption of the discourse of dialogue and 
convergence with Islam, Through the role played by the news 
channels in the transmission and handling of Islamophobia, it is clear 
that Satellite TV relies on the use of media amplification methods in 
dealing with the phenomenon, especially in the light of the Western 
world's adoption of stereotyped images of Islam and Muslim, based on 
this dualistic subtraction, this research paper is trying to illustrate the 
role and functions of news satellite channels in dealing with the 
phenomenon Islamphobia, also trying to stand on what the contents of 
these satellite channels offer to amplify the phenomenon. 
Keywords: News channels, Islamphobie, substantive presentation, 
media amplification, current events. 

 
  :مقدمة

التي تقوم بتفعیل میادین تعد وسائل اإلعالم الجماھیریة من أھم الوسائل 
السیاسیة، الدینیة، "الحیاة المختلفة وتوجیھ الرأي العام نحو مختلف القضایا

، ویبرز ذلك من خالل نشاطھا اإلعالمي الذي تؤدیھ قطاعاتھا ..."االجتماعیة، الثقافیة
المتنوعة وخاصة منھا السمعیة البصریة والتي أصبح دورھا یتزاید مع بروز 

فزیونیة وما تتیحھ من خدمات إخباریة حول مختلف القضایا واألحداث الشاشات التل
 كتنامي ظاھرة االسالموفوبیا التي یشھدھا العالم الغربي من خالل تصاعد وتیرة الھلع

، 2001دیسمبر 11والخوف من اإلسالم خاصة بعد األحداث التي عرفتھا أمریكا في 
والتفجیرات التي  ثة شارلي أیبدووتزاید ھذا الرھاب والخوف من اإلسالم بعد حاد

  .2015حدثت في باریس أواخر نوفمبر 
وبالرغم من االعتراف بالدور الوظیفي الذي تؤدیھ الفضائیات اإلخباریة في 
تعاملھا مع ظاھرة االسالموفوبیا، فإن الحضور المباشر والمؤثر لھذه الفضائیات في 

تطلب التأمل والبحث في صیغ برمجة ھذه الظاھرة في مواعیدھا اإلخباریة أضحى ی
التعامل معھا وتحلیل أبعادھا ونتائجھا، فھناك ازدواجیة للفضائیات اإلخباریة البد من 
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تشخیصھا والتدقیق في نوایا إطالق المعلومة حول ھذا الشأن الذي تعیشھ الدول 
في ضوء ما یشھده العالم الغربي من  خاصة في ظل ما تقدمھ ھذه الفضائیات.الغربیة

وتیرة الخوف من اإلسالم وذلك بتقدیم مضامین تشوه وتضخم صورة اإلسالم  اعدتص
  .والمسلمین
كیف تتناول الفضائیات :انطالقا من ھذه اإلشكالیة یمكن طرح التساؤل التالي 

اإلخباریة ظاھرة االسالموفوبیا بالطرح الموضوعي والتضخیم اإلعالمي في ضوء 
  األحداث الراھنة؟

  :ال یمكن طرح مجموعة من األسئلة الفرعیةمن خالل ھذا السؤ
  ـ ما ھي أسباب ظھور وتنامي ظاھرة االسالموفوبیا؟1 
  ـ ما ھي أھم المقاربات النظریة التي تفسر التناول اإلعالمي لظاھرة االسالموفوبیا؟2
ـ فیما تكمن وظائف الفضائیات اإلخباریة وما دورھا في الطرح الموضوعي 3

  لظاھرة االسالموفوبیا؟
ـ ما ھي أسالیب التضخیم اإلعالمي التي تستخدمھا بعض الفضائیات اإلخباریة 4

  لتناول ظاھرة االسالموفوبیا؟
  اإلطار المفاھیمي للموضوع: المحور األول

في ھذا الجانب سنتطرق إلى التعریف بأھم المفاھیم التي تمثل السیاقات 
  :العامة للموضوع، وتتمثل ھذه المفاھیم فیما یأتي

  :ـ تحدید المفاھیم أوال
ھي وسیلة اتصال فضائیة تقوم بعملیة البث التلفزیوني مباشرة عبر : الفضائیات -

الفضاء، حیث یقوم جھاز االستقبال في التلفزیون باستقبال البث عن طریقطبق 
  )1(.ھوائي مباشرة من القمر االصطناعي دون الحاجة إلى محطة إرسال أرضیة

 محطات تلیفزیونیة تبث إرسالھا عبر" على أنھاوتعرف القنوات الفضائیة 
األقمار الصناعیة لكي یتجاوز ھذا اإلرسال نطاق الحدود الجغرافیة لدولة اإلرسال، 
فیما یمكن استقبالھ في دول ومناطق أخرى عبر أجھزة خاصة الستقبال والتقاط 

  )2.("اإلشارات الوافدة من القمر الصناعي
 ث معاصرة ذات أھمیة إخباریة تنشر في الجریدة، أو تذاعأنباء بیان بحواد: األخبار -

  )3(.في اإلذاعة، أو تبث في التلفزیون
یقصد بالفضائیات اإلخباریة القنوات المتخصصة التي تبث : الفضائیات اإلخباریة -

إرسالھا على مدار الساعة لمواكبة الحراك والمنافسة القویة في مجال صناعة 
اإلعالم إلى صناعة تستھدف الربح بعد تحرره من  األخبار خاصة في ظل تحول

  )4(.السیطرة الحكومیة وانتشار مبدأ الخصخصة
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ویعرفھا المنصف العیاري بأنھا القنوات المتخصصة في األخبار من خالل 
مواعید قارة للنشرات، المواجیز والبرامج اإلخباریة، أي أنھا تقوم أساسا على إرساء 

  )5(.لخبر مادة أولیةوظیفة اإلعالم باعتمادھا ا
یعد مصطلح االسالموفوبیا من المصطلحات الحدیثة التناول نسبیا : االسالموفوبیا -

في الفضاء المعرفي المعنى بصورة خاصة بعالقة اإلسالم بالغرب، وقد تم 
تعریف المصطلح على أنھ جزء من علم االضطرابات النفسیة للتعبیر عن ظاھرة 

  )6(.اإلسالم الرھاب أو الخوف المرضي من
 «Islamophobie»وتعرف الموسوعات ودوائر المعارف الغربیة مصطلح 

بأنھ الخوف من اإلسالم وكراھیة المسلمین، وھو مشتق من مصطلح أخر ھو 
 «xénophobie»7(.، أي الرھاب، بمعنى الخوف من األجانب أو كل ما ھو غریب(  

تنقلھ وسائل اإلعالم من األحداث یقصد بالتناول اإلعالمي ما : التناول اإلعالمي -
والوقائع والقضایا واألخبار التي تحدث في العالم وتنقل وجھات النظر في القضایا 

  .المتنازع علیھا بین الناس والشعوب
ھي من أھم الشروط اإلخباریة وإحدى أھم القیم المھنیة للعاملین في  :الموضوعیة -

وضوعیة كثیرا في تعریف معنى الصحافة اإلخباریة وقد استخدمت مفردة الم
اإلعالم ومعنى الخبر وعدھا البعض في المرتبة الثانیة على قائمة أھم قضایا 

   )8.(اإلعالم في العالم بعد حریة الصحافة 
یقصد بالتضخیم اإلعالمي اعتماد وسائل اإلعالم على توظیف  :التضخیم اإلعالمي -

كتة والتكرار، واستخدام أسالیب الدعایة السوداء التي تعتمد على السخریة والن
مما یتسبب في اضطرابات نفسیة وذھنیة ... التضخیم والتعتیم، واختالق األكاذیب

  .)9(لدى الجمھور المستھدف، ونشوء تغییر في سلوك األفراد والجماعات
  للموضوع المقاربات النظریة المفسرة: المحور الثاني

التحكم في الموضوع المتناول إن المداخل النظریة تساعد الباحث على 
وضبطھ، وفي ھذا الموضوع سیتم التطرق واالسترشاد ببعض المقاربات النظریة 

  :وھي كما یأتي
  :)اإلنماء الثقافي( أوالـ نظریة الغرس الثقافي

ترجع أصول  :ـ نبذة موجزة حول الخلفیة المعرفیة لنظریة الغرس الثقافي1
حیث بحث في تأثیر وسائل " ورج جربنرج"ھذه النظریة إلى العالم األمریكي 

االتصال الجماھیریة على البیئة الثقافیة في إطار مشروعھ الخاص بالمؤشرات 
وقد نشأت ھذه النظریة في مواجھة ظروف اجتماعیة cultural indicator الثقافیة 
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خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة تمثلت في ظھور موجات من العنف والجرائم 
یاالت في المجتمع األمریكي في نھایة الستینات، وربط الناس بین ظھور ھذه واالغت

الموجات واالنتشار الواسع للتلفیزیون، مما حذا بالباحثین والمؤسسات البحثیة في 
أمریكا إلجراء العدید من البحوث حول عالقة مشاھدة التلفیزیون وارتفاع معدالت 

   )10(.الغرس الثقافيالجریمة، من ھنا توصل جربنر إلى نظریة 
تعلقت ھذه النظریة بوسیلة التلفیزیون  :ـ مفھوم نظریة الغرس الثقافي2

لدراسة العنف والجریمة في المضامین التلیفزیونیة، ونتج عنھا أن اكتشف الفرد الذي 
یتعرض للتلفیزیون تغرس فیھ قیم وتصورات تجعلھ یتبناھا ویظن أنھا فعال ما یحدث 

  ) 11(.تغرس فیھ الشعوریا بالواقع، وبالتالي
تقترب نظریة الغرس : ـ تطبیق نظریة الغرس الثقافي على الموضوع3

الثقافي من موضوع الورقة البحثیة الموسومة بظاھرة االسالموفوبیا بین التناول 
الموضوعي والتضخیم اإلعالمي في ضوء األحداث الراھنة من متغیر الفضائیات 

اء ركزت على وسیلة التلفیزیون كوسیلة فریدة تطرح اإلخباریة بحیث أن بحوث اإلنم
متنوعة للمشاھدمنھا ما ھي موضوعیة في الطرح ومنھا ما یشكل بیئات  قضایا واقعیة

زائفة تتمیز بالتضخیم الذي تضفیھ في بنیة أخبارھا، ومن ثم یحدث التفاعل بین 
بالتالي تعتمد الوسیلة والجمھور نتیجة المشاھدة المكثفة لمضامین التلفیزیون، و

الفضائیات اإلخباریة على جذب المشاھد خاصة في فترات األزمات من خالل القیم 
والتصورات واألفكار والصور الرمزیة التي تطرحھا حول ا ما یشھده العالم من 

وتشكل ھذه التصورات واألفكار والصور الرمزیة . أحداث متنوعة األسباب والنتائج
  .الرمزي للمشاھد بدورھا المخیال الواقعي أو

  :ثانیاـ نظریة الدعایة اإلعالمیة

في أواخر القرن  :ـ نبذة موجزة حول تطور نظریة الدعایة اإلعالمیة1
التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، استطاع الباحثون العلمیون الذین كانوا یتمتعون 

بیقات بقدر مناسب من حریة البحث أن یكتشفوا كثیرا من جوانب علم النفس والتط
االجتماعیة والسیاسیة للدعایة وكانت اكتشافات العلماء أكثر من تلك التي وصل إلیھا 

  .فالسفة الیونان والقدماء العرب
وتعتب النظریات المعاصرة أن نظریة الدعایة ھي جزء من نظریة االتصال 
بوجھ عام، ویتفق المحللون المعاصرون لعملیة االتصال والدعایة كجزء منھا إلى 

  . )12(تبار أن العالم كلھ أصبح نظاما اجتماعیا یمكن تطویعھاع
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   :ـ أسالیب الدعایة اإلعالمیة2
وذلك بتكرار فقرات أو جمل معینة ما یؤدي إلى تصدیقھا حتى  :ـ التكرار 

  .األكاذیب یمكن بتكرارھا أن یصدقھا الجمھور
یعتمد ھذا األسلوب على صیاغة األفكار  :ـ أسلوب التقمص والتماثل والتقلید

باللغة المناسبة لذلك، كما یعتمد ھذا األسلوب على تقمص المصالح الحقیقة للذین 
تتوجھ لھم وتتماثل مع خبراتھم ومخاوفھم وأمالھم، ثم القیام بربط ھذا كلھ مع األھداف 

  .المطلوبة من الدعایة
رض مواقف وحاالت معینة حیث تعتمد الدعایة على ع :ـ االرتباط الكاذب

یمكن أن یرد لھا األشخاص كراھنیھم أو حبھم أو خوفھم نظرا الرتباط ھذا كلھ 
  .بخبراتھم في الحیاة

ویقصد بھا أن تتصف الدعایة بأكبر قدر من  :ـ البساطة القابلیة للتصدیق
   )13(.البساطة في صیاغة الرسالة الدعائیة وفي الھدف المطلوب

نستنتج أن نظریة  :عایة اإلعالمیة على الموضوعـ تطبیق نظریة الد3
الدعایة اإلعالمیة تفسر متغیر الموضوع األساسي الذي یكمن في التضخیم اإلعالمي 
للفضائیات اإلخباریة نحو ظاھرة االسالموفوبیا، حیث تتعرض معظم القنوات 

التي اإلخباریة إلى تشویھ صورة اإلسالم والمسلمین وفبركة األحداث والتفجیرات 
وتھویل جوانب ھذه  تشھدھا الدول الغربیة، مستخدمة في ذلك أسالیب متعددة لتضخیم

الظاھرة من أجل إبراز مدى قدرة القناة على تصویر المعاني وصیاغة الرسالة 
  . اإلعالمیة 

  النشأة والتطور، الوظائف، والعیوب :الفضائیات اإلخباریة: المحور الثالث
  :ة وتطور الفضائیات اإلخباریةأوالـ لمحة موجزة حول نشأ

اكتشف العلماء التلفزیون عندما تبین لھم أنھ من الممكن تحویل القوة الضوئیة 
إلى قوة كھربائیة، أي نقل الصور بواسطة التیار الكھربائي، وھذا ما أتاح للعالم 

تصمیم التلفزیون المیكانیكي إال أن الصورة لم تبدأ  1936عام ) جون برد(األمریكي 
ال بواسطة التلفزیون الكھربائي الذي كان لھ الفضل في بث البرامج ومنھا اإلخباریة إ

  .1939وتبعتھا الوالیات المتحدة األمریكیة عام  1936في صورة منتظمة عام 
وبھذا أصبحت الفضائیات اإلخباریة حالیا من أھم وسائل االتصال 

كنولوجیة والفنیة، التي الجماھیري من حیث الوظائف واألھداف بسبب مزایاھا الت
أثرت بشكل كبیر في اتجاھات الجمھور وسلوكھ وعاداتھ من خالل عملھا على نقل 

  )14(.مستجدات مختلف القضایا في شتى میادین الحیاة
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  :ثانیا ـ وظائف الفضائیات اإلخباریة

ھناك مجموعة من الوظائف المھمة التي تقدمھا الفضائیات اإلخباریة، وھي 
  :یأتيملخصة فیما 

  ـ الوظیفة المعرفیة التثقیفیة
  ـ الوظیفة االجتماعیة التوجیھیة

  ـ الوظیفة السیاسیة
  ـ الوظیفة الدعائیة واإلعالنیة

  )15(.ـ الوظیفة الترویجیة
  :كما تعمل الفضائیات اإلخباریة على تقدیم خدمات متنوعة منھا

المواضیع  ـ إشباع حاجات الجماھیر إلى المعرفة العامة والخاصة عن مختلف
  والقضایا العالمیة

  ـ توفي إنذارات سریعة عن التھدیدات واألخطار التي تحیط بالجمھور المستھدف
  ـ رفع تطلعات الجماھیر نحو أفاق أوسع وأرحب

  ...ـ مساندة الدولة في جھود التنمیة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
في نقل األحداث العالمیة حال ـ تزداد أھمیة الفضائیات اإلخباریة یوما بعد یوم 

وقوعھا على نحو لم یسبق لھ مثیل في تاریخ البشریة، نتیجة للتقدم الھائل في 
  .مجال تكنولوجیا االتصاالت الفضائیة واستخدام األقمار الصناعیة

  .ـ تقدم النقد والتعلیق المستقل أحیانا على مجریات األحداث
  لمتمیزة لكل حزب من األحزابـ تعلق على السیاسات والمواقف المثیرة ا

ـ تثري ثقافة المجتمع وتجعلھا أكثر تنوعا ومسایرة لألحداث العالمیة وترفع تطلعات 
  )16( .األفراد

  :ثالثا ـ عیوب الفضائیات اإلخباریة

  :ھناك جملة من العیوب تتصف بھا الفضائیات اإلخباریة، نلخصھا فیما یأتي
ات إعالمیة، والتي ال تخفي میوالتھا ـ إن القنوات الفضائیة التابعة لمجمع

السیاسیة تمارس التضلیل اإلعالمي بشتى أنواعھ، خاصة مع أوقات األزمات 
والحروب أو في أوقات االنتخابات، فالفضائیات اإلخباریة تعتبر من طرف الكثیر من 
الباحثین ذریعة مفضلة لممارسة التضلیل اإلعالمي ألغراض فاعلة أو ھجومیة، في 

لسیاق یمكن أن نشیر إلى أن محطات الفضائیات اإلخباریة التابعة للقطاع العام ھذا ا
یمكن أن تلجأ إلى التضلیل اإلعالمي، فإبان الثورة التحریریة الجزائریة مارس 
التلفزیون الفرنسي بعض أنواع التضلیل اإلعالمي كالتضخیم في األحداث من خالل 



  محمد قارش. د+ بشرى برش 
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               364

سنوات الحرب شھدت تتالي "الكتاب إلى أن  استخدام أسالیب الدعایة، وھنا یشیر أحد
  )17(...."التضخیم، والحذف، واإلنكار، والحجر واإلسكات

   .وھو یشكل أسلوبا دعائیا: ـ تسریب المعلومات الكاذبة 
ـ عرض رسائل أو عرائض مزیفة مما یجعل الرأي العام یعتقد أنھا كتب 

  .بمحض إرادة أصحابھا
م من خال استعمال عبارات تبدو في الظاھرة ـ التالعب بعقول الناس وتضلیلھ

  .بریئة، ولكنھا تحمل في طیاتھا تغلیطا للرأي العام
ویظھر ھذا األسلوب من خالل تنظیم نقاش حول : ـ إضفاء المصداقیة

موضوع یثیر الجدل ینشطھ شبھ خبراء وجامعیین في الظاھر موضوعیین، ولكن في 
الذي أثر في فرنسا حول الحجاب ـ یمكن أن  الواقع لیسوا كذلك، ونشیر إلى أن الجدل

تتم مناقشتھ ـ وحدث ھذا فعال في التلفزیون بحضور فیلسوف صھیوني، ومفكر 
الئكي، وسیاسي من الیمین والیسار، وشبھ خبیر في اإلرھاب، ومراھقة مسلمة ترتدي 

ط الحجاب، وإمام مسجد بفرنسا ال یتقن اللغة الفرنسیة بطریقة جیدة، ویقوم المنش
بطرح أسئلة تنم عن جھلھ التام باإلسالم ویعتقد أنھ ینیر الرأي العام بموضوعیة 

  )18(.وحیاد

نبذة حول اإلرھاصات التاریخیة لظھور وتطور ظاھرة : المحور الرابع
  اإلسال موفوبیا

  :أوال ـ أسباب ظاھرة االسالموفوبیا
وقوتھا، بید أنھا إن لظاھرة االسالموفوبیا أسباب متعددة تتفاوت في أھمیتھا 

تتضافر فیما بینھا لتشكیل الظاھرة على الذي تثرى بھ، وفیما یلي محاولة الستعراض 
  :أبرز األسباب التي یمكن أن تؤدي إلى إیجاد تلك الظاھرة

فمن  :ـ احتشاد التاریخ بالكثیر من وقائع الصراع بین اإلسالم والغرب1
الكبیر عبر الحدود على امتداد قرون خالل توسع الفتوحات اإلسالمیة وانتشارھا 

طویلة، ازداد الخوف الغربي من اإلسالم، حیث اعتبروا الدین اإلسالمي دینا دمویا ال 
  .یمكن أن یقترن إال بالعنف والتخلف واإلرھاب

فھناك الكثیر من الذین یخافون من اإلسالم، حیث  :ـ الجھل باإلسالم 2 
ى بین أبناء المسلمین أنفسھم الذین یملكون معرفة یمیلون إلى معاداتھ والنفور منھ، حت

سطحیة باإلسالم، وخاصة في العالم الغربي الذي یستقي معلوماتھ عن اإلسالم من 
مصادر قد تفتقر في كثیر من الحاالت إلى الموضوعیة والنزاھة والتجرد، أو اإلحاطة 
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راق وسعیھ إلى المزید الكافیة بحقیقة اإلسالم وجوھره، وحول النوایا العدائیة لالستش
  )19( .من اختالط األوراق وتوتیر العالقات بین اإلسالم والغرب

لقد كان التطبیق المتزمت  :ـ الخلط بین الدین اإلسالمي وواقع المسلمین 3
لإلسالم، من جانب بعض أنظمة الحكم التي تزعم اتخاذ اإلسالم منطلقا للتشریع فیھا 

الم وتخویف الناس منھ، إذ أظھرتھ تلك األنظمة نصیب في عملیة اإلساءة إلى اإلس
وكأنھ جالد قاس متحجر یطارد الناس لسلب حریاتھم وحرمانھم من كل مظاھر 
البھجة، وإجبارھم على إتیان الفرائض والطقوس الدینیة، وجاءت التفجیرات المدویة 

ة على أھداف مدنیة في عدد من البلدان الغربیة، كالوالیات المتحدة األمریكی
وبریطانیا، وإسبانیا، واإلسالمیة أیضا كالسعودیة، ومصر، وباكستان، واألردن، التي 
تبنتھا جماعات تزعم انتماءھا لإلسالم كتنظیم القاعدة لتصب في تیار تصعید 

  )20(.المخاوف من اإلسالم بحجة تولید اإلرھاب واإلرھابیین

  :ثانیا ـ مظاھر ظاھرة االسالموفوبیا
السالموفوبیا الذي تزامن مع بدایة الفتوحات اإلسالمیة، منذ بروز ظاھرة ا

عبرت ظاھرة الخوف المرضي من اإلسالم عن نفسھا عبر جملة من المظاھر وتكمن 
  :فیما یأتي

  )ص(ـ الطعن في رسالة اإلسالم والتشكیك بنبوة الرسول
  ـ إثارة النزاعات بین المسلمین

  ـ السعي إلى إخضاع بالد المسلمین واحتاللھا
  )21( ـ تفعیل أنشطة التنصیر

الفضائیات اإلخباریة بین التناول الموضوعي لظاھرة : المحور الخامس
  االسالموفوبیا والتضخیم اإلعالمي

  :أوال ـ دور الفضائیات اإلخباریة في تناول ظاھرة االسالموفوبیا
لعبت الفضائیات اإلخباریة دور فاعل ومؤثر في المساھمة في الوصول إلى 

لف المستجدات المتعلقة بانتشار ظاھرة االسالموفوبیا، خاصة في الدول نقل مخت
الغربیة، وقد تعاظم دورھا یوما بعد یوم للتصدي للظاھرة من خالل من خالل ما 
وفرتھ التطورات التقنیة المتدافعة لھا من إمكانات ھائلة وقدرات واسعة لالنتشار 

  .والتأثیر
ألجنبیة الناطقة بالعربیة كرست دورھا في فالفضائیات اإلخباریة العربیة أو ا

، وما تالھا من أحداث 2001دیسمبر  11نقل حیثیات ظاھرة االسالموفوبیا منذ أحداث 
، وقد برز دور ھذه الفضائیات 2015أخرى كقضیة شارلي إیبدو وتفجیرات باریس 
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األخرى كقناة ، باإلضافة إلى الفضائیات ..اإلخباریة وخاصة منھا الدینیة كقناة الھدى 
إلخ من خالل بثھا لبرامج ومواعید إخباریة ...بي بي سي عربي وروسیا الیوم 

وحلقات نقاشیة مع المختصین في دراسة قضایا الواقع السیاسي واإلسالمي، وتزاید 
  :إسھامھا في التصدي لظاھرة االسالموفوبیا من خالل النقاط التالیة

شكیل الوعي المرتبطة بعملیات صناعة ـ عملت بعض الفضائیات اإلخباریة على ت
  .الرأي العام نحو ظاھرة االسالموفوبیا

  ـ كرست دورھا في التذكیر بتعالیم الدین اإلسالمي وأسسھ
ـ مھمة التبلیغ واالتصال اإلنساني التي تستھدف إبالغ رسالة اإلسالم لآلخرین 

  )22( .وتوضیح صورتھ الحقیقیة ورد الغارات الموجھة ضده

بعض الفضائیات اإلخباریة على إنشاء محتوى إعالمي یعتمد على عملت  -
الموضوعیة والمھنیة بالتعاون مع لجنة خبراء تضم العلماء والقانونیین وعلماء 

  )23(.النفس واالجتماع والتواصل 
بناء على التذكیر بھذه األدوار التي تكرسھا بعض الفضائیات اإلخباریة في 

وموضوعي حول ظاھرة االسالموفوبیا في ظل ما  سبیل عرض محتوى إعالمي نزیھ
یشھده العالم الغربي الیوم من تصاعد وتیرة الرھاب اإلسالمي واألحداث اإلرھابیة، 
نجد أن قناة الجزیرة اإلخباریة التي برزت في بدایة بثھا لتقدم مجموعة برامج 

المسلمین، مثل  إخباریة حواریة وتحلیلیة لألحداث التي تعنى بالشأن اإلسالمي وقضایا
الذي یھتم بعرض المستجدات التي تتعلق بقضایا األمة العربیة " في العمق"برنامج 

واإلسالمیة والدین اإلسالمي، ومن الحلقات التي بثھا البرنامج عن تناولھ لظاھرة 
، حیث خصص لنقاش ظاھرة 9/2/2013االسالموفوبیا ما عرضھ بتاریخ 

ل عام في العالم وفي الغرب على وجھ الخصوص االسالموفوبیا في ھذه الحلقة بشك
وبالتحدید في أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة، وتنامي ھذه الظاھرة وتحولھا 
بشكل من األشكال إلى صناعة یتم تعززیھا من قبل مؤسسات مختلفة، واستضافت 

د الحلقة مجموعة من النخب والضیوف ممثلین أساسا في الناطق الرسمي باسم اتحا
مدیر " فاضل سلیمان"والدكتور " مخلوف مماش" المنظمات اإلسالمیة في فرنسا

ھذه الحلقة تقریر  مؤسسة جسور للتعریف باإلسالم وتدریب الدعاة، وقد عرضت
مسألة عفویة غیر منظمة وھي " مسجل عن ظاھرة االسالموفوبیا حیث عرفھا أنھا

طائلة ویتقدمھا شخصیات  ممنھجة وممولة ومخططة تدعمھا مؤسسات وأموال حركة
  ."سیاسیة بارزة بما فیھا مرشحي الرئاسة خصوصا في أوساط الحزب الجمھوریة
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كما تطرق مضمون الحلقة إلى عرض أسباب صعود ظاھرة االسالموفوبیا 
بأعمال إرھابیة، وأن المسلمین  المسلم بأنھ یقوم خالل اآلونة األخیرة، منھا تصویر

وال یتقاسمون المصالح وال القیم، أما السبب األخر فیشمل یختلفون تماما عما یقولون 
الناحیة الثقافیة والعقلیة في قضایا متعددة كقضیة المرأة التي ال تساوي الرجل في 
المجتمعات اإلسالمیة، والخلط الھائل بین التقالید واألعراف وبین القیم اإلسالمیة 

   )24(.الحقیقة
یتصل  من بین القنوات التي تھتم بنقل ماالعربیة اإلخباریة  TRTوتعد قناة 

بقضایا اإلسالم والمسلمین، ومن أبرز المضامین التي طرحتھا بطریقة موضوعیة في 
 20سبیل عرض ظاھرة االسالموفوبیا ما طرحتھ في نشرتھا اإلخباریة بتاریخ 

، حیث تناولت النشرة تداعیات انتشار خطاب الكراھیة ضد المسلمین 2017سبتمبر 
لغرب وخاصة في ألمانیا، واتساع رقعة االسالموفوبیا وتأثیرھا على المسلمین في ا

في أوربا، ویأتي ذلك في الوقت الذي كشف فیھ استطالع حدیث للرأي أن خطر 
ارتداء الحجاب للفتیات المسلمات في المدارس األلمانیة سیكون محل ترحیب أكثر من 

من األمان یرون أنھ یتعین بصورة  %51نصف المواطنین من األلمان، كما تبین أن 
   )25.(مبدئیة خطر ارتداء الحجاب ألسباب دینیة

أمام ھذا الدور الذي تكرسھ بعض القنوات الفضائیة اإلخباریة لنقل ظاھرة *
الخوف من اإلسالم یمكن أن نقول أن الطرح الموضوعي لظاھرة االسالموفوبیا تتبناه 

أن تكون رسالتھا اإلخباریة جزءا مكمال من  التي تسعى بعض القنوات اإلخباریة فقط
إستراتیجیة الحفاظ على الموروث الحضاري واإلسالمي، والتغلب على كل ما یشوه 

  صورة اإلسالم
في مقابل ذلك أصبحت العدید من القنوات األجنبیة و العربیة في اآلونة 

ثورات األخیرة وفي ظل ما یشھده العالم من تنامي وتصاعد وتیرة األحداث وال
ألنھا  تفتقد إلى كثیر من المھنیة والموضوعیة في تناول ظاھرة االسالموفوبیا العربیة

تعتمد على أسلوب الدعایة اإلعالمیة والتضخیم ألحداث الظاھرة، بناءا على ما تبناه 
  . الغرب من صور نمطیة عن اإلسالم والمسلمین 

  
  :االسالموفوبیا في الفضائیات اإلخباریةثانیاـ مالمح التضخیم اإلعالمي لظاھرة 

أصبحت ظاھرة االسالموفوبیا من الظواھر التي تسود بین جمیع مستویات 
الحیاة وصفوف البشر في الغرب عموما، فمشاعر االسالموفوبیا جلیة في قطاعات 
عدیدة من المجتمع األوروبي، تغذیھا الوسائط اإلعالمیة ومراكز األبحاث ومن 
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راء واألكادیمیون والباحثون، وجماعات الضغط بتنوع مشاربھا یوصفون بالخب
  )26(.ومطامعھا ـ وتنظیمات النشطاء في شتى المجاالت

ومن أسالیب التضخیم اإلعالمي التي تلجأ إلیھا بعض القنوات اإلخباریة ما 
  :یلي

  ـ نشر إشاعات وبث صور من دون التأكد من صحتھا
  طات الرسمیةـ التالعب بالمعلومات من جانب السل

في تغطیة " سي أن أن " ـ احتكار مصدر الخبر من وسیلة رئیسیة كما حصل مع 
  .حادثة شارلي أیبدو

ـ اإلسراف في التغطیات المباشرة والمتواصلة األمر الذي یشوه الحدث ویعطیھ أبعادا 
  .تضخیمیة

 ـ عرض خاطئ لتسلسل األحداث أو عدم اإلشارة إلى تسلسل الوثیقة المعروض أو
  .زمنھا

التضخیم، المزایدة بدافع المنافسة بین الفضائیات اإلخباریة " السكوب " ـ السعي إلى 
  )27(.وبین ھیئات التحریر والصحافیین

في ھذا السیاق عمدت العدید من الفضائیات اإلخباریة إلى تشویھ صورة 
ق العرب والمسلمین، حیث قدمت كثیر منھا صور قبیحة غیر واقعیة للعرب عن طری

  .إظھارھم كأثریاء مبذرین ومسرفین ومبددین ثرواتھم 
قضیة الرھاب من  وفي الحدیث عن ما لجأت إلیھ ھذه الفضائیات في تضخیم

 اإلسالم، ما عرضتھ قناة بلجیكیة ناطقة باللغة الفرنسیة في برنامج تقدمھ بعنوان
لقناة على تقدیم سلبیة عن المسلمین، وقد اعتادت ھذه ا من أراء وأفكار) قضایا الیوم(

  )28(.مثل ھذه الصور السلبیة لإلسالم والمسلمین
، وقبیل غزو أفغانستان والعراق ظھرت 2001سبتمبر 11وعقب تفجیرات 

والثاني " مدني" أحدھا :مالمح إستراتیجیة أمریكیة للتضخیم اإلعالمي بثالثة جوانب
بشكل رئیسي إلى العالم اإلسالمي،  وھذه اإلستراتیجیة األخیرة موجھة" عسكري"

لھذه اإلستراتیجیة "خارجي"وبصورة عامة إلى العالم كلھ، فضال عن جانب ثالث 
یتعلق بالضغط بأشكال مختلفة على وسائل اإلعالم وفي مقدمتھا الفضائیات اإلخباریة 
العربیة التي ال تسیر في ركاب االحتالل، وفي عصر اإلرھاب العابر للقارات الذي 

شاعتھ ماكنة السیاسة واإلعالم األمریكیة، أفرزت تمییزا لم یعد على تلك الدرجة من أ
الوضوح والتحدید الذي كان علیھا من قبل، وخصوصا بعد أن عمدت الوالیات 

إلى  2001المتحدة األمریكیة في إطار استجابتھا لھجمات الحادي عشر من سبتمبر 
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إن من ال یقف ھنا "ا قال الرئیس بوش تصنیف كل من یعادیھا بأنھ إرھابي، أو كم
  .)29("فھو ضدنا

وبالرجوع إلى نتائج الدراسات اإلعالمیة التي قامت بدراسة صورة العالم 
  :اإلسالمي في الفضائیات اإلخباریة الغربیة نجد أنھا توصلت إلى ما یلي

  .ـ ھناك معالجة سلبیة لألحداث المتعلقة بالعالم العربي واإلسالمي
المعادیة لإلسالم في العالم الغربي تدعو إلى شیطنة اإلسالم وأسلمة  ـ الحمالت

اإلرھاب، وان ھناك ظلما كبیرا لإلسالم والمسلمین والعرب التي تصب في إطار 
  .تشویھ صورة العرب والمسلمین في الغرب

ـ أظھرت الدراسات أن الشخصیة اإلسالمیة نمطیة وشدیدة السلبیة حسب ما تعرضھ 
  . )30(خباریة األجنبیةالقنوات اإل

عند استقراءنا لھذه النتائج نجد أن القنوات اإلخباریة تقوم بتفعیل دورھا في 
تضخیم ظاھرة االسالموفوبیا من زاویة تضخیم األحداث وتكبیر األمور واستقاء 
المعلومات من مصادر غیر حیادیة، وینبغي التنبیھ أن مضمون التغطیات اإلخباریة 

عالمیة تمیل غالبا إلى التركیز على األمور التي تطبع مفاھیم سلبیة ولغة التقاریر اإل
مثل الصراع في الشرق األوسط، والقضایا المرتبطة باإلرھاب  ،عن اإلسالم

  والتطرف 
األستاذ بجامعة كالیفورنیا فإن " ترافیس دیكسون"وبحسب دراسة أجراھا 

مما تورده تقاریر مكتب اإلعالم األمریكي یصور المسلمین إرھابیین بشكل أكبر 
حلقة من البرامج  146وذكرت الدراسة أنھا صدرت  )إف بي أي(التحقیق االتحادي 

اإلخباریة وركزت على األخبار العاجلة التي تبثھا القنوات اإلخباریة وخدمات 
  ) 31(.الكابل

ثالثاـ قراءة تقیمیھ في التضخیم اإلعالمي لظاھرة االسالموفوبیافي 
 :باریة على ضوء األحداث الراھنةالفضائیات اإلخ

في السنوات األخیرة اھتزت صورة اإلسالم والعرب لدى الرأي العام 
ضد العرب  الدولي، نتیجة بروز عدة عوامل وراء التغطیة اإلعالمیة المتحیزة

والمسلمین في معظم الفضائیات اإلخباریة، من بین ھذه العوامل نذكر التباین الثقافي 
بین العرب والغرب، فالقائم باالتصال الغربي الذي یغطي منطقة الشرق األوسط أو 
المغرب العربي ال یعرف الكثیر عن تاریخ وثقافة العرب والمنطقة ویستند إلى أفكاره 

كام وتقالید نظامھ في تغطیة العرب والمجتمع اإلسالمي، والكثیر من المسبقة وقیم وأح
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ھؤالء الصحفیین الذین یقومون بتغطیة ظاھرة الخوف من اإلسالم ال یعرف اللغة 

   )32(. العربیة وال الدین اإلسالمي وال التاریخ والحضارة اإلسالمیة 
إلسالم ھذا التضخیم والذي یشمل التشویھ والتغطیة السلبیة ل في ظل

إلبراز  سیما األجنبیة استخدمت وسائلاإلخباریة والوالمسلمین، نجد أن الفضائیات 
الصور السیئة لإلسالم والمسلمین وتبنیھا للفكر اإلسالموفوبي بأسلوب تضخیمي 
ولعل ذلك یبرز من قبل العناوین المثیرة التي تستخدمھا بعض النشرات اإلخباریة 

لخوف والقلق لدى الرأي العام األوروبي، والتكرار لتھویل أحداث الظاھرة وبعث ا
واالجترار المستمر خاصة في الربط بین اإلسالم واإلرھاب والضرب على وتر 

وموحیة المعنى  المشاعر واألحاسیس اإلنسانیة باستخدام صور وعبارات مؤثرة نفسیا
ثم التأثیر على الذي تسعى إلیھ ھذه الوسائل إلیصالھ وباتخاذ الموقف الذي تطمح إلیھ، 

  المتتبع مستغلة جھلھ باإلسالم واعتماده على ما تقدمھ لھ من معلومات وأحكام جاھزة 
اإلخباریة حیث سارع مذیعو القناة إلى " فوكس نیوز"وھذا ما قامت بھ قناة 

تجمع :في والیة تكساس بأنھا  تسمیة مسابقة الرسوم الكاریكاتوریة للنبي محمد 
رئیسة مبادرة الدفاع عن الحریات األمریكیة ) بامیال غادر(ت وظھر" لحریة التعبیر

التجمع كان حیویا بمشاركة "على الشاشة تقول لثالثة من محاوریھا على الھواء، أن 
ثالثمائة من مناصري حریة التعبیر، وكانت الحاجة تدعو إلى عقده بالنظر إلى 

لتجمعات في الوالیات وسأواصل عقد ھذه ا... الحرب العنیفة على حریة التعبیر 
  )33("المتحدة

إذا وقفنا بتحلیل ھذه المقولة نستنتج أن اإلعالم الغربي وفي مقدمتھ 
الفضائیات اإلخباریة األجنبیة تسعى إلى تضخیم ظاھرة الخوف من اإلسالم وذلك 

وحتى إن كان ذلك بأسلوب ضمني خفي، مستغلة في .بتشویھ صورة المسلم واإلسالم
حداث الراھنة التي ارتبطت بقضایا العنف واإلرھاب في المنطقة ذلك الظروف واأل

  .العربیة والغربیة
إن الطریقة التي تقدم بھا الفضائیات اإلخباریة موادھا اإلخباریة حول ظاھرة 
االسالموفوبیا تترك أثارھا العمیقة في رؤیة الفرد وإدراكھ لحیثیات القضیة وتزاید 

ك أنھا تصور لھ واقعا صوریا فتنشئ لدیھ انفصاما في انتشارھا عبر أقطار العالم، وذل
اإلدراك، فبدال من أن تؤدي ھذه الفضائیات وظیفتھا اإلخباریة وفق ما تقتضیھ قوانین 
أخالقیات اإلعالم التي تنص على الموضوعیة في الطرح وعدم تزییف الحقائق 

بالتضخیم والتعتیم وفبركة المعلومات فإنھا تلجأ إلى توظیف بعض األسالیب المتعلقة 
  .اإلعالمي
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  :خاتمة
وأخیرا یمكن القول أن ظاھرة االسالموفوبیا احتلت حیزا كبیرا في رزنامة 
مضامین الفضائیات اإلخباریة حیث تناولت ھذه األخیرة ظاھرة االسالموفوبیا من 
زاویتین مختلفتین ومتناقضتین، األولى منھا ارتبطت بالدور اإلیجابي الذي كرستھ 

جة الطاھرة ومقتضیاتھا ومستجدیاتھا، في حین ھناك بعض الفضائیات التي لمعال
لجأت إلى استخدام أسالیب التضخیم اإلعالمي في التعامل مع الظاھرة نظرا لما تملیھ 
طبیعة النظام الذي تنتمي إلیھ ھذه المؤسسات اإلعالمیة باإلضافة إلى السیطرة 

طاع الھام الذي یشكل عصب وسائل والھیمنة التي تفرضھا السلطة على ھذا الق
وللتصدي لذلك البد من تكافل الجھود اإلعالمیة ... اإلعالم، وغیرھا من األسباب

والنظامیة لتأسیس نظام أخالقي وإعالمي مبني على االلتزام بأخالقیات العمل 
  .اإلعالمي
  

 :ھوامش المحاور
عند األطفال، جامعة الیرموك، األردن، أثر الدراما الفضائیة في ظاھرة العنف : ـ نایف الشبول)1(
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  : الملخص
تتمحور ھذه الدراسة حول رؤیة أبي الحسن الندوي لحقیقة الحضارة 
الغربیة، ونقده لما تنبني علیھ من مقومات وأسس، ومدى تأثیرھا في الواقع العربي 
اإلسالمي، مبینا في السیاق ذاتھ أسس البدیل الحضاري اإلسالمي، وتمیز مقوماتھ من 

المة المعاییر، وھو ما یُعد تأسیسا حیث أصالة القاعدة المرجعیة، وُسمو الھدف، وس
لحضارة إسالمیة بدیلة، مع بیان أُطر التالقح بین الحضارتین الغربیة واإلسالمیة، في 

  .  حدود ما یحقق االستفادة، وال یُمس بالخصائص والثوابت
  . الثوابت؛ الطرقیة؛ الغلو؛ العبقري العصامي الحضارة؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Cette étude se déroule autour de la vision de ABI AL 

HASSAN ANNADAOUI concernant la réalité de la civilisation 
arabe, et sa critique d’en elle se construit des bases et facteurs 
purement matérielles et son impact sur la réalité islamique et sa 
précision en montrant dans ce contexte lui-même les bases 
substituées de la civilisation islamique et ses ingrédients 
spécifiques quand à la base référentielle, Et la gratitude de 
l’objectif et entente des mesures et sa prise en charge spirituelle 
et  corporelle de l’homme. 
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Les mots clefs: Civilisation ; constante ; methodes soufies ; 
excessif ; le genie de soi.  

  : مقدمة

لقد باتت الحضارة الغربیة بمختلف أشكالھا ومضامینھا واقعا مھیمنا 
ومفروضا، بحیث ال مجال إلنكاره وإضماره، وذلك بما توصلت إلیھ من نفوذ 

یش وشعاب الحیاة، وبما تمكنت من توفیره من أسالیب وسیطرة على كافة مجاالت الع
لإلغراء واإلغواء، وال سیما في ظل غیاب البدیل المخالف الذي یسوق مجاالت 

  . التطور وفق رؤیة إسالمیة أشمل نفعا وأكثر عنایة
َل ھذا الحاصل مجاال واسعا وثریا من اھتمام األعالم وأولي  ولقد شكُّ

الت أقالمھم في البحث عن إدراك حقیقة ھذه الحضارة، األبصار، فجادت قرائحھم وس
  . وتحدید الموقف منھا

ومن أبرز األعالم والمفكرین الذي أدلو بدلوھم في ھذا الباب، أبو الحسن 
إذ تمحورت كتاباتھ في عمومھا حول بیان حقیقة ھذه -رحمة هللا علیھ-الندوي

الحضارة، وفق رؤیة نقدیة شاملة، ومن ثمة التأسیس إلى حضارة إسالمیة بدیلة، وھو 
  : ما یجعلنا نقف أمام اإلشكالیة التالیة

  .ي حقیقة الحضارة الغربیة عند أبي الحسن الندوي؟ما ھ
واإلجابة عن ھذا التساؤل تقتضي بالضرورة وصفا شامال ودقیقا لطبیعة ھذه 
الحضارة، وبیان مرتكزاتھا وأسسھا، وغثھا وسمینھا، وھو ما یجعلنا نبني على 

  : اإلشكالیة سالفة الذكر جملة من التساؤالت المتفرعة عنھا على النحو التالي
أین مكمن الخلل وموطن الضعف في ھذه الحضارة ؟ وھل من صائب -

  . القول الُحكم علیھا إجماال بالرفض والقطیعة؟
  . ھل ثمة ضوابط لالستفادة من ھذه الحضارة والتفاعل معھا ؟ -
كیف یمكن التأسیس لحضارة إسالمیة بدیلة جامعة بین التقنیة واألخالق ؟  -

  . ك؟وما ھي متطلبات وشرائط ذل
ولإلجابة عن ھذه التساؤالت ارتأینا معالجة ھذا الموضوع وفق الخطة 

  : اآلتیة
 .مقـــــــــــــدمة -

  .الحضارة الغربیة وآثارھا في األقطار اإلسالمیة: المبحث األول-
  .أثر الحضارة الغربیة في الجــیل المســلم: المطلب األول
  .الحضارة الغربیةموقف األقطار اإلسالمیة من : المطلب الثاني
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  .إشـــــــــــارات قـــــرآنیة إلى طبیعة الحضارة الغربیة: المطلب الثالث
  . الحضارة اإلسالمیة بین الواقع واآلفاق: المبحث الثاني-

  . مشكلة األمة اإلســــــالمیة: المطلب األول
  . أزمة االنحرافات الطرقیة: المطلب الثاني
  . عمال العقل وموت الوجدانالغلو في است: المطلب الثالث

  . الخاتمة-
  

  الحضارة الغربیة وآثارھا في األقطار اإلسالمیة: المبحث األول
  أثر الحضارة الغربیة في الجیل المسلم: المطلب األول

لقد غدت الحضارة الغربیة واقعا مفروضا ال یمكن تجاھلھ، كما غدا تأثیرھا 
ظمة اإلداریة وغیرھا ھو اآلخر جلیا ال یمكن في األوساط العامة والقیم والتقالید واألن

   .إضماره
من أبرز مفكري ھذا العصر  –رحمة هللا علیھ  -ولقد كان أبو الحسن الندوي 

وعلمائھ الذین أدركوا خطورة انعكاسات ھذا الغزو بوجھیھ المادي والفكري، وتفطنوا 
فضِح عوار ھذه إلى آثاره السلبیة على الجیل المثقف، مما جعلھ یُسخر قلمھ في 

الحضارة، ُمنَبھا على أخطارھا وأضرارھا، وذلك في سیاق وصفھ لفكرة الصراع 
  .بینھا وبین الفكرة اإلسالمیة

لى مكمن الخلل وللندوي في ذلك منھج دقیق وجمیل، فھو یضع أصبعھ ع 
 ، ثم یُقدم البدائل الكامنة في رحم الفكرة اإلسالمیة ثانیا،  ثم یُبین كیفیة فھمأوال

  . وتوظیف ھذه البدائل ثالثا
ومن أوجھ تأثیر الحضارة الغربیة في األقطار اإلسالمیة وقوعھا تحت 
وطأتھا، وال سیما في أنظمة التعلیم واإلدارة، وھي مرحلة من أعقد مراحل تاریخ 
أمتنا تمخض عنھا سرعة انھیار األمة اإلسالمیة، ووقوعھا فریسة لبریق ھذه 

ساعد على ھذه الھیمنة شعور المسلمین بالتفوق الحضاري  الحضارة المھیمنة، ومما
واالجتماعي، والعقلي والخلقي لآلخر، وفي المقابل شعورھم باالنھزامیة، أو ما 

، وفي ظل ھذا المعترك حدث الصراع بین الفكرتین، وظھر 1یُعرف بمركب النقص
بصورة أوضح في الھند ومصر والمغرب اإلسالمي، وقد بین الندوي أیضا أن ھذا 
التصادم الحضاري قد رجحت فیھ كفة الَغلَبة للفكرة الغربیة، وذلك لكونھا تحتضنھا 

بتكر، وقوة الحكومات حضارة فتیة قائمة على العلوم التطبیقیة، واإلنتاج المادي الم
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وسرعة االنقیاد إلى حد لم   المشرفة، وھو ما أوقع األمة اإلسالمیة في ورطة التأثر،
  . 2یعرف لھ التاریخ مثیال

منھ إلى القوة التي  وھذا التحلیل الذي یذھب إلیھ الندوي ھو إشارة واضحة
دین، ومكنتھا من تملكتھا الحضارة الغربیة، والتي أھلتھا إلى التفوق في مختلف المیا

قیادة زمام األمور على كافة األصعدة، وھي قوة في مقابلة ضعف المقومات التي 
ترتكز علیھا األمة اإلسالمیة، ونتیجة طبیعیة لتفریطھا في اإلكتراث بھذه المقومات، 
وعكوفھا أمدا من الدھر في ساحة التنظیر، وكثرة اشتغالھا بالفروع التي ال تنفع، وال 

أساسھا تفوق وال إزدھار، أضف إلى ذلك ما ذكره الندوي من ضعف یحدث على 
الوازع الدیني، وموت القوة الروحیة، ونَْضب الشالل اإلیماني المتدفق والذي من 

  .شأنھ أن یبعث القوة في الحیاة، ویُمد النشاط البشري بالفاعلیة
في سیاق الضعف  -ونراه صائبا وقویا –ومما أشار إلیھ الندوي أیضا 

اإلیماني الذي تسلل إلى األمة اإلسالمیة ھو الحالة النفسیة المنھزمة أمام العقلیة 
الغربیة المتطورة في سیاقات من التطرف، وھو ما ھیمن على جیل مثقف نشأ تحت 

  . 3ظالل موجة متدفقة من الحضارة الغربیة
ولیس من المستغرب بمكان أن یحدث احتكاك ینجم عنھ تأثر، بل وقد یُفضي 

لى انصھار تام للمغلوب المنھزم في الغالب المتفوق، ومن الطبیعي أن یحدث ذلك في إ
ظل غیاب البدیل األقوى، ال سیما إذا اقترن ذلك بانعدام المناعة الكافیة في العقل 
المسلم والتي تمنع عنھ وفود بكتیریا من المغریات، وفي ظل موت الضمیر اإلیماني 

  . ئب للحیاة، وما یلیھا من ضرورة العودة إلى اآلخرةالذي یمده برؤیة المشھد الصا
وما ذكرناه ھنا جعل تباینا في المواقف التي تبنتھا األقطار اإلسالمیة إزاء 

   .ھذا الزخم الحضاري الوافد، وھو ما سنُبینھ استقراًء من كتابات الندوي في ھذا الشأن
  ربیةموقف األقطار اإلسالمیة من الحضارة الغ: المطلب الثاني

من  –شعوبا وحكومات  –یمكن التمییز بین ثالثة مواقف لألمة اإلسالمیة 
ھذه الحضارة، والتي تتحدد معھا نسقیة التعامل، وسنذكرھا في ھذا المقام ثم نورد 

  .علیھا ما تیسر لنا من التعقیب والتحلیل
  :الموقف السلبي -أ-

وھو ما یمكن تسمیتھ  ،4وھو على حد تعبیر الندوي الموقف المعارض الثائر
بالموقف الرافض لمختلف تشكالت الحضارة الغربیة شكال ومضمونا، من غیر تفرقة 
بین المشترك اإلنساني الذي یسمح الدین بالتعامل معھ، واالستفادة منھ، والذي ال 
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مجال إلنكار التفوق الغربي فیھ، وبین ما یُمثل خصائص األمة، وجوھر عقیدتھا 
  .دھا وإرثھا النبوي، وھو ما یُمنع المساس بھالثابتة، وتقالی

ونحن نُقر بتشوه ھذه الرؤیة وقصورھا، إذ إن الحكم على الحضارة الغربیة 
بأنھا شر كلھا ھو حكم قاصر یمكن عدُّه ضربا من ضروب الھراء، وھو من أسباب 

وقطع ((التخلف الشدید الذي حبس األمة اإلسالمیة عن اللحاق بالركب الحضاري 
ھذا الجزء عن باقي العالم، وجعلھ جزیرة منقطعة ال مناعة لھا وال قیمة، والبر  صلة

  . 5))ال مكان فیھ للجزر المنقطعة الصغیرة
وإضافة إلى ھذا فإن الندوي شدد في النكیر على أصحاب ھذا الموقف، وعده 
صناعة تعبر عن ضیق العقل، وتعطیل للقوى التي خلقھا هللا في االنسان وحثھ على 
اعتمادھا وتوظیفھا، وجعلھا من أسباب ووسائل تحقیق القوة لألمة اإلسالمیة، و كل 
قول بخالف ذلك إنما ھو جنایة على الدین، وسوء تفسیر لھ، وھو جھل بالتعامل مع 

  . 6السنن الكونیة
ویمكن أن نضیف إلى ما ذكره الندوي من أسباب التفریط في اإلقتباس 

التي في مقدمتھا الجھل بحقیقة الدین الذي یحث على الحضاري من العالم الغربي، و
التفاعل الحضاري، یمكن أن نضیف الخوف من اآلخر، أو الخوف من التأثر 
واالنصھار فیھ، وھو خوف مرده إلى الشك في النفس، وغیاب التعویل على القدرة 

ال یقدح الذاتیة التي تمنع من التعامل مع اآلخر في حدود ما ال یؤثر على الثوابت، و
في الھویة والخصائص االسالمیة، و تلك خصائص حازت علیھا أمتنا من رسالتھا، 
ومن وحیھا الكریم، وغیاب ھذه المفاھیم ھو الذي جعل أمتنا حبیسة في طور الخوف 

  .  من التأثر، بعیدة عن ولوج طور التأثیر الذي نجح فیھ أسالفنا عن جدارة
والذي یجب على  أصحاب ھذا الموقف ھو التعمق في معرفة ھذا الدین وما 
یحتویھ من عناصر القوة والفطنة، فإذا حیز لھم ھذا المقام وبلغوا ھذا الشأو فقد تمكنوا 
حینھا من إدراك وفقھ ضوابط االحتكاك باآلخر، و حدود االستفادة منھ، والدین نفسھ 

االنفتاح على اآلخر الذي عرف كیف یتملك  یحث في دالالت نصوصھ القاطعة على
إلى نقل تلك القوة إلى  -وفق ھذه الرؤیة –ناصیة القوة والغلبة، ثم تشرع األمة 

میادینھا، وھذا یقتضي إنفتاحا على المعارف الكامنة ھناك، كالتكنولوجیا ومختلف 
و وسائل التصنیع والتسلح، وشتى میادین وفضاءات المبادالت التجاریة والنم

اإلقتصادي وغیرھا، ولطالما أن الذي یحدث بالنسبة ألصحاب ھذا الفھم ھو العكس 
من ذلك تماما فإن ھذه األمة لن تبرح تقوقعھا على ذاتھا، وستواصل رحلة تخلفھا عن 



  أحمد جاب الخیر
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               378

جدارة، وھي متباطئة السیر في ذیل القوافل البشریة، حتى إنھا لُعدت شرا على الدین 
  . اھرت بالتشبث بھنفسھ بما أساءت إلیھ وإن تظ

   .موقف االستسالم الكلي والتقلید -ب-
ویأتي ھذا الموقف على النقیض من الموقف األول، بحیث ینصھر أصحابھ 

موقف االستسالم : ((في تیار الحضارة الغربیة انصھارا كلیا، وقد وصفھ الندوي بقولھ
لصغیر الذي لم والخضوع الكامل، موقف المقلد، المؤمن المتحمس، والتلمیذ البار ا

یبلغ بعد سن التمییز، وھو أن یقبل العالم اإلسالمي أو جزء منھ ھذه الحضارة المادیة 
اآللیة ذات الطبیعة الخاصة بحذافیرھا، یقبلھا بعقائدھا األساسیة، ومناھجھا الفكریة، 

ویحاول تطبیقھا في ھذا البلد اإلسالمي برمتھا، ویتحمل في سبیل ... وفلسفتھا المادیة،
 . 7))ذلك كل صعوبة وعنت، ویدفع لھ أعظم ثمن، وأبھظ قیمة

ومن الجلي أن مثل ھذه المواقف یتبناھا الناس في أزمنة تعم فیھا الجھاالت 
وتضعف فیھا العقول، فیسیطر علیھم الشعور بالھزیمة فیوقعھم فرائسا لغیرھم، 

الندوي في ھذا فینسلخون من ذواتھم، ویكفرون بھویتھم، ویتنكرون لجلودھم، ویبین 
ه،  2و  1السیاق أنھ جدیر بھم أخذ العبرة من المجتمع اإلسالمي األول خالل القرنین 

حیث كان أفراده في غایة الفتوة، وفي منتھى القوة واالزدھار، وكانت تحیط بھم 
حضارتان عظیمتان، الحضارة الرومیة، والحضارة الیونانیة، وعلى الرغم من ذلك 

الحضارتین أدنى أثر في السیطرة الفكریة على أفراد األمة  فإننا ال نجد لھذین
اإلسالمیة، ال لشيء إال ألنھم كانوا أمة في مستوى الوعي، أمة  سالحھا قیمھا 

  . 8الروحیة ثابتة، وقوة إیمانھا الراسخة، وبصیرتھم بحدود التعامل مع اآلخر
  . الموقف المعتدل -ج-

لتھا الحضاریة، وأدركت غایتھا من وھو موقف تُمثلھ األمة التي فھمت رسا
فََما َمتَاُع : وجودھا، وكانت على بصیرة من أمر دینھا ودنیاھا، وامتثلت قولھ تعالى

ْنیَا فِي اْآلِخَرِة إِالَّ قَلِیلٌ    . )38: التوبة( اْلَحیَاِة الدُّ
سمات أصحاب ھذا  -رحمة هللا علیھ–وفي ھذا السیاق یحدد لنا الندوي 

فالمسلم یجمع بین االنتفاع بمرافق : ((الزخم الحضاري الغربي فیقول االتجاه أمام
الحیاة وأسباب الدنیا واستخدامھا فیما ُخلق ألجلھ، وُسخر لھ، وبین السعي لآلخرة، 
والكفاح لھا كغایة ُخلق ألجلھا، فھو ینظر إلى الدنیا وقواتھا ووسائلھا كمطیة ومركب 

كمالك وسید، ووسیلة ال كغایة، وینظر إلى ال كراكب ومتصرف، وكمملوك ورقیق ال 
  . 9))اآلخرة كغایة ینتھي إلیھا، ووطن یلجأ إلیھا
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ویبین لنا الندوي أیضا كیفیة نستفید من ھذه الحضارة، وكیف ننھل منھا، وما 
ھي حدود األخذ واالقتباس منھا، ویسمي المسلم الذي حاز على ھذه الدرجة من 

إن الفراغ الھائل األكبر في العالم : ((في ھذا الوعي بالعبقري العصامي، ویقول
اإلسالمي ھو الحاجة إلى ذلك العبقري العصامي الذي یواجھ الحضارة الغربیة 
بشجاعة وإیمان وذكاء، ویشق لھ طریقا بین مناھجھا ومذاھبھا، وبین فضائلھا 

یھا ورذائلھا طریقا یترفع فیھا عن المحاكاة، وعن التطرف والمغاالة، غیر خاضع ف
لألشكال والمظاھر، والمفاھیم السطحیة، متمسكا بالحقائق وأسباب القوة، وباللباب 

  . 10))دون القشور
العبقري العصامي الذي یأخذ من علوم : ((وفي صورة أكثر وضوحا یقول

الغرب ما تفتقر إلیھ أمتھ وبالده، وما ینفعھ عملیا، وما لیس علیھ طابع غرب أو 
یة تطبیقیة، وینفض عن كل ما یأخذه من الغرب غبارا شرق، إنما ھي علوم تجریب

لصق بھ في القرون المظلمة، وفي عصر الثورة على الدین، وفي حالة من توتر 
أعصاب وقلق نفوس، یأخذ العلوم المفیدة مجردة من روح اإللحاد والعداء للدین، ومن 

  . 11))النتائج الخاطئة، ویُطعمھا باإلیمان بفاطر الكون ومدبره
ا ال یختلف فیھ إثنان أن العلوم النافعة لألمة كالطب والھندسة والعلوم ومم

التجریبیة بصورة عامة ال صلة لھا بإیمان وال بإلحاد، واإلسالم كدین یحث علیھا من 
غیر تدخل في خصائصھا وكیفیاتھا، فذلك مجالھ اجتھاد العقل البشري، واإلسالم نفسھ 

البحث والتأمل، وذلك بال خالف ھو سبیل حث العقل على النظر والتدبر، وعلى 
  . التطور واإلزدھار

 إشارات قرآنیة إلى طبیعة الحضارة الغربیة: المطلب الثالث

یبدو أنھ من الضروري قبل البدء في الحدیث عن إشارات القرآن إلى حقیقة 
ھذا الصراع القائم بین الحضارة الغربیة والحضارة اإلسالمیة أن نشیر على عجالة 

، وذلك لما تضفیھ ھذه الخاصیة -رحمة هللا علیھ–خاصیة من خصائص الندوي  إلى
من وضوح أكثر على ما نحن بصدده، وھي أن شخصیة الندوي شخصیة وقافة عند 
آیات الوحي الكریم، تدبُّرا واستنباطا وإسقاطا، وفي ھذا المقام سنكتفي من ذلك بوقفة 

وھي سورة الكھف، ثم نُبین كیف أن  من وقفاتھ حول سورة من سور القرآن الكریم،
مستنبطا منھا حقیقة  - على غیر عادة المفسرین –الرجل غاص أعماق ھذه السورة 

  . ذلك الصراع الرھیب بین الدنیویة الغاشمة واإلیمان الصحیح



  أحمد جاب الخیر
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               380

لقد استطاع الندوي أن یُحدد الوحدة الموضوعیة في ھذه السورة خالفا لما 
واضیع القصصیة التي تناولتھا، واستطاع أیضا أن یدل علیھ ظاھرھا من تنوع الم

  : یبین لنا ما انبنت علیھ ُكال من الحضارتین من أسس و خصائص، ولبیان ذلك نقول
إن ھناك جھودا كبیرة مبذولة من قِبَل المسیحیة الُمحرفة والیھودیة الثائرة -

معزولة عن أبسط في توجیھ الحیاة إلى المادیة الرعناء، المجردة من أدنى القیم، وال
المبادئ، وھو اتجاه لَعین خطیر بات متحكما في مصیر العالم واإلنسانیة جمعاء، 
السیما وأن الیھود أمسو عنصرا فعاال في قیادة الحضارة الغربیة، وتوجیھھا ضد القیم 

  . 12واألخالق
إن ھذه الحضارة نشأت وترعرعت في أحضان المسیحیة المعروفة بشغفھا -

 . 13الحیاة الدنیا ونعیمھا الزائل، وجعلت ذلك محور اھتمامھاالزائد بزینة 
ومن ھنا نجد أن الندوي یمدنا بالمقابل، وھو الخروج من ربقة الحضارة 
الغربیة الضیقة إلى رحاب الحضارة اإلسالمیة الشاسعة، فھي حضارة شكلت في 
ذھنیة المسلم تلك النظرة الصائبة إلى الحیاة الدنیا، وأن ما فیھا من نعیم یجب أن 

إِنَّا َجَعْلنَا َما َعلَى : وهللا تعالى یقولتُطلب بھ اآلخرة، وأن یُستغل  في خدمة الدین، 
َوإِنَّا لََجاِعلُوَن َما َعلَْیھَا َصِعیًدا  (7) اْألَْرِض ِزینَةً لَّھَا لِنَْبلَُوھُْم أَیُّھُْم أَْحَسُن َعَمًال 

 . )8-7: الكھف((14 )ُجُرًزا
كما نجد أن الندوي وھو یطوف في مناحي ھذه السورة یتطرق إلى ما 
احتوت علیھ من عقیدة باs والیوم اآلخر، مبینا أنھا عقیدة نفسیة وعقلیة وطبیعیة 

تعترف إال بالمشاھدة، والتجربة، والمنفعة تأباھا الحیاة الجانحة إلى المادیة التي ال 
، ونجده یتناول محتویات السورة مستنبطا منھا ما سلف ذكره من حقیقة ھذا 15العاجلة

  : الصراع، وذلك ما سنورده بإیجاز
عن حقیقة  -في جملتھا –وھي قصة تُعبِّر : قصة أصحاب الكھف -)1

ة وبین األوثان التي قامت الصراع بین التوحید الذي تدعو إلیھ المسیحیة الصحیح
علیھا معتقدات اإلمبراطوریة الحاكمة في تلك األزمنة، ولقد استطاع الندوي أن 

عن سؤال من  یتجاوز ما آل إلیھ المفسرون من كونھا كانت إحدى إجابات النبي 
أسئلة الیھود، إلى أبعد من ذلك، حیث ذھب إلى أنھا تصویر لمضامین الصراع بین 

وجد رھط من الناس تسربت إلیھم دعوة المسیح، فصادفت : ((یقول الحق والباطل،
منھم عقوال واعیة، وقلوبا خاشعة، وضمائر حیة، ففتحتھا وملكتھا، وشغلت من نفوس 

  . 16))الناس كل مكان، ومن قلوبھم وتفكیرھم كل جانب
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وھي األخرى تحمل في طیاتھا صورة ناصعة : قصة صاحب الجنتین -)2
 -رحمة هللا علیھ-ى  الحضارة المادیة أو كما سماھا البوطي من صور الركون إل
وال یخفى ما ینجم عن ذلك من عواقب وخیمة، ویُبین الندوي  17الحضارة االرتجالیة

أنھ ال یخلو زمان وال مكان من مادیة متسلطة في جمود، ومن إیمان یواجھ في 
األسباب، وأرجع صمود، والمتأمل في صاحب الجنتین یجده قد حبس نفسھ في عالم 

بشدة االعتماد على ((ما تملََّك إلى قدرتھ، وكذلك شأن الحضارة الغربیة التي ُعرفت 
وسائلھا وقواھا وطاقاتھا، فتعلن حكوماتھا عن تحقق مشاریعھا العمرانیة واالقتصادیة 
حتى ما یتوقف منھا على موافقة الطبیعة، واعتدال المواسم والفصول، وتَسَخُر منھا 

، وھو ذاتھ المصیر الذي لقیَھُ 18))ة اإللھیة فتُصاب بنقص في األموال والثمراتاإلراد
صاحب الجنتین بمكوثھ في ربقة الشرك، وھو لیس من قبیل الشرك العقدي بداللة 

ْنھَا ُمنقَلَبًاإیمانھ  ِددتُّ إِلَٰى َربِّي َألَِجَدنَّ َخْیًرا مِّ وإنما ھو ) 36: الكھف( َولَئِن رُّ
  . 19لألسباب مع هللا تعالىإشراكھ 

وال ینبغي في ھذا السیاق أن نفھم أن ثمة تعارضا بین األسباب وبین حقیقة 
التوكل، بل إننا نفھم أن المؤمن ال یكون صادقا في توكلھ ما لم یأت باألسباب كاملة 

ومع تنویھنا بقانون السببیة ((غیر منقوصة، یقول الشیخ محمد الغزالي في ھذا السیاق 
ة العوامل المادیة فإن ھناك حقیقة مقررة في األرض والسماء وھي أن األمور ال وقیم

   .20))تبلغ تمامھا إال بإذن هللا
وھي األخرى من القصص التي تحمل تمثیال : قصة موسى والخضر -)3

للصراع بین ھذین النظرتین، النظرة السطحیة التي تحكم على األشیاء من خالل 
التي تتجاوز الظاھر إلى ما ورائھ من أسرار الغیب، فأما  ظاھرھا، والنظرة البعیدة

، وأما النظرة الثانیة فتظھر في -علیھ السالم–النظرة األولى فتظھر في سیدنا موسى 
وھو الذي أرسلھ هللا لیُعلم موسى أال یقف باألشیاء عند  -علیھ السالم  -الخضر 

تحكم فیھ، والخالصة التي ظاھرھا المحسوس، إذ ثمة وراء المحسوس غیب یُسیره وی
إن ھذه : ((ینتھي إلیھا الندوي بعد طول طواف بھذه السورة ھي ما یقرره في قولھ

القصة وما تشتمل علیھ من روح ومغزى تتخذ التفكیر المادي الذي یُلح على أن الحیاة 
ھي التي فھمھا اإلنسان، وعلى أن ھذا الكون ھو الذي أحاط بھ علما، وأن لیست 

  . 21))إال ما تترائى للعیون، وأن الظواھر ھي التي یصح علیھا الحكمالحقیقة 
وتطرق الندوي إلى سرد أحداثھا، وذكر اختالف : قصة ذي القرنین -)4

العلماء في شخصیة ذي القرنین مستبعدا أن یكون ھو االسكندر المقدوني وغیر ذلك 
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ھو الوقوف على تصویر مما یتعلق بتفاصیل القصة، والذي یعنینا في ھذا المقام إنما 
  . الصراع بین الحضارتین على نحو ما أسلفنا ذكره

وذو القرنین رجل أوتي الصالح والعلم، وأوتي القوة واألسباب التي مكَّنتھ 
تعیش في فجوة بین جبلین، تعیش في خطر دائم، وفي قلق دائم، ((من االنتصار ألمة 

  . 22))من أمة ھمجیة وحشیة وراء الجبال
تي أوتیھا ذو القرنین ھي قوة في عالم المادة واألسباب، وتلك ھي والقوة ال

اإلمكانات التي استندت إلیھا الحضارة الغربیة الیوم، وتوقفت عندھا، وذو القرنین لم 
یكتف بما أوتي من قوة ولم یغتر بھا، بل على النقیض من ذلك ربط ھذه األسباب 

یمان في الملك القوي الغني القوي وھنا تجلى اإل((بخالقھا في صورة إیمانیة قویة 
إِنََّما أُوتِیتُھُ َعلَٰى القاھر لألمم، الفاتح للعالم، فما زھا وما سھا وما تكبر، ولم یقل 

بل رد الفضل في ذلك إلى هللا، ولم یعتقد أن عملھ خالد دائم، وأن السد ال سبیل  ِعْلمٍ 
إلیھ، بل قال في فقھ المؤمن العلیم، المؤمن باآلخرة والعلیم بضعف اإلنسان، وبتقلبات 

اَء ۖ َوَكاالزمان،  بِّي ۖ فَإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَھُ َدكَّ ن رَّ َذا َرْحَمةٌ مِّ َن َوْعُد َربِّي قَاَل ھَٰ
  . 23 )98: الكھف( َحقًّا

  الحضارة اإلسالمیة بین الواقع واآلفاق: المبحث الثاني
  مشكلة األمة اإلسالمیة: المطلب األول

یمكن القول إنھ بقدر ما اشتغل أبو الحسن الندوي بنقد الحضارة الغربیة  
یث مفھومھا وبیان سلبیاتھا، بقدر ما اشتغل أیضا بالحضارة اإلسالمیة، من ح

وخصائصھا ومزایاھا، مبینا أنھا حضارة متكاملة  اھتمت باإلنسان من حیث كونھ 
  . جسدا وروحا، طینا وأخالقا، ظاھرا وباطنا

ثم إن اھتمام الندوي بالجانب األخالقي كإحدى المقومات األساسیة في بناء 
ي في اإلسالم الحضارة االسالمیة إنما ھو بیان ألھمیة ھذا الجانب، فالجانب الروح

ھو جوھر الحضارة، وھو سر نھضة أي أمة من األمم، وھو الباعث على ركوب 
 –موجة التحضر والرقي في شتى میادین الحیاة، أي إن الحضارة االسالمیة مبناھا 

قوة اإلیمان التي تصنع البطولة والشجاعة، وتصنع العفة واألمانة،  -كما یقول الندوي
وفي المقابل فإن غیاب ھذه القیمة  24ھداف وبُعد النظروالتطوع والبناء، وسمو األ

وانتفائھا من أي حضارة ھو السبب في انحاللھا، وھو السر الكامن وراء تفشي 
ورد كل ھذا الفساد في : ((مختلف صور الفساد واالنحطاط، وینقل عن شیخھ فیقول
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وسوء مختلف نواحي الحیاة، ورأس البالء، وأصل الشقاء، إلى عدم اإلخالص، 
  . 25))األخالق

ومن ھنا یمكن القول أن السر الكامن وراء ضعف الحضارة اإلسالمیة إنما 
ھو ضعف األخالق، ذلك أن ضعف األخالق وانھیار القیم من شأنھ أن یقود إلى ولوج 
عالم الفساد، وما من حضارة دب الفساد في ربوعھا إال وكان مصیرھا الفناء و 

  . االنھیار حتما
زمة إنما ھي أزمة أخالق، وقد بین الندوي أن حلول أزمة ومنھ فإن األ

األخالق من شأنھ أن یقود إلى الركوض وراء المناصب والمآرب، وإلى تفشي الشقاق 
بین الجماعات واألفراد، وبالتالي فإن ھذا العالم بأسره ھو عالم مفكك ومضطھد إلى 

، تلك النسمات اإلیمانیة التي یذكر  26غایة أن ھبت علیھ نفحات اإلسالم ونسائم نبیھ 
الندوي في موضع آخر من كتبھ أنھا ھي التي أحدثت أكبر إنقالب في تاریخ البشریة، 
واستطاعت أن تنقل المسلمین من طور المادیة الرعناء التي ظلوا لھا عاكفین إلى سعة 

 ، ویستشھد في ھذا السیاق أیضا من واقعھ بتجربة شیخھ27الروحانیة السمحاء
الرائبوري، ذلك العالم الرباني الذي جسد بعمق تلك األزمة الروحیة في الھند، والتي 
ما فتأت تتسلل إلى صفوف الحركات الدعویة، وتُقعدھا عن الغایات السامیة والتي 
كان یُفترض أن تجعلھا نصب عینیھا وھي تشق طریقھا نحو عالم اإلصالح، ومن 

ة وواقعیة عن ھذه المأساة یذكر لنا حركة خیر النماذج التي تمدنا بصورة صائب
الخالفة وھي تشق طریقھا في ریعان شبابھا، وفي عز قوتھا، ولكن أسباب الوھن 
كانت بمثابة الداء الذي أمتص قوتھا، فما لبثت بعد وفاة شیخھا محمود حسن 

حتى تالشت أخالقھا، وفُقدت فیھا عناصر القوة كاإلخالص الطاعة، ) ه1339ت(
  .28ھا  الفوضى الضاربة في أرجائھالتحل محل

    .أزمة االنحرافات الطرقیة: المطلب الثاني
یذكر الندوي أیضا أن من أسباب الھوان الذي تسرب إلى جوھر الحضارة 
اإلسالمیة االنحرافات التي وقعت فیھا بعض الطرائق الصوفیة، فھي بدال من أن تفھم 

لُھُ في واقع الح یاة، لجأت إلى ثقافات تتنافى جملة وتفصیال التصوف فھما سلیما، وتُفعِّ
  . مع روح الدین وجوھر التصوف نفسھ

فالتصوف ھو مقام اإلحسان الذي ھو أحد أركان الدین الثالثة كما ھو جلي 
في حدیث جبریل الشھیر، وھو بھذا المفھوم یمثل معرفة متأصلة في الوحي الكریم ال 

ات الصوفیة فھي التي نشأت تبعا لذلك، یُنكر ذلك إال جاھل أو حقود، وأما الثقاف
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وتشكلت في مفاھیم مختلفة في صورِة ما یُعرف بالتصوف الجماعي، مما جعل كثیرا 
من االنحرافات والمغالطات تتسرب إلیھا، وھو السبب في لجوء الكثیر من الباحثین 
واألعالم إلى الحكم على التصوف بأحكام قاسیة من خالل الحكم على الطرق 

  . یة، ونحسب أن ذلك ھو العناد والجھل عینھالصوف
كما یذكر –ومن صور االنحرافات التي وقعت فیھا بعض طرائق المتصوفة 

زھدھا وغفلتھا عن التزكیة، واشتغالھا برسوم الظاھر بدال من االنكباب على  -الندوي
الباطن والجواھر، ویقول في وصف بعض انحرافات الطرقیة ومزالقھا في منطقة 

أھل الطرق والمشایخ في بلدة البنجاب أقاموا أسواقا ومتاجر تباع فیھا : ((ابالبنج
الطریقة وتشترى، ویُساوم علیھا كما یساوم على السلعة في عالم المادة، أما غذاء 

  . 29))القلب والروح وزاد المعرفة واإلیمان فلم یبق منھ إال اسمھ أو رسمھ
الوفاء عند األتباع، ونقص ومن وجوه االنحراف أیضا في الطرقیة عدم 

الصدق واإلخالص، وانزالقھم في أودیة من الشرك والبدع والخرافات، أضف إلى 
، وھم الذین اصطلح علیھم 30ذلك ما یساورھم من شكوك وأوھام في الشیوخ والمربین

الندوي في مقام آخر بالداعین إلى رسوم الجاھلیة والمحدثات، ویأكلون أموال الناس 
ولئك الذین قیض هللا لھم العلماء العارفین الذین بذلوا جھودھم في التصدي بالباطل، وأ

لھذه العلل، ففتحوا المدارس العربیة والمعاھد الدینیة التي وقفت في وجھ الخرافة، 
  31وأبادت البدعة، ونشرت الدین الصحیح

وعلى أیة حال فإن ما یمكن قولھ حیال ما ذكره الندوي ھنا أنھ قدَّم تصویرا 
یقا لما تنحرف إلیھ بعض الطرائق الصوفیة، ومن تمام الموضوعیة أن نقول أن ثمة دق

في طرق المتصوفة ما ھو سمین نافع، وما ھو غث ضار، ومن سمینھا أنھا قدمت 
خدمة جلیلة للقرآن الكریم تحفیظا وتالوة وتفسیرا، وعكوفھا على تعلیم وتلقین األوراد 

 یُستھان بھا في نشر التآخي، وزرع روح األخوة، واألذكار، وأنھا كانت لھا أدوار ال
ونشر القیم، والعمل على إصالح ذات البین، وغیرھا من صنائع البر، وآیة ذلك 

  . الزاویة العالویة والتیجانیة في الجزائر وغیرھا كثیر
  .الغلو في استعمال العقل وموت الوجدان: المطلب الثالث

للعقل في اإلسالم أھمیة بالغة من المعلوم من المعرفة بالضرورة أن 
وقصوى، فھو مناط التكلیف، ومیزان التمییز بین الحقیقة والخرافة، وملكة میز هللا 
تعالى بھا اإلنسان عن سائر ما خلق، غیر أن ھذا كلھ ال یمنحھ مطلق السلطة، وال 
یسلمھ احتكار األحكام، ویستوي في المضرة تھمیشھ مع اإلسراف في استعمالھ 
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حیث یؤدي الغلو في التعقل : ((كام إلیھ، والخالصة كما قال الباحث إلیاس بلكاواالحت
، وقد نبھ الندوي في أزید من موضع إلى تلك 32))المحض إلى تعثر نمو المعرفة

االنعكاسات السلبیة التي یخلفھا الغلو في اعتماد العقل والخروج بھ عن طوره 
  .33المحدود

إلى المغبة التي قصفت عمق الحضارة ومن ھذا المنطلق یتفطن الندوي 
الخضوع  اإلسالمیة، والمتمثلة في إفراط أھل العلم في استعمالھم العقل، والمغاالة في

للمنطق بما یحتویھ من مصطلحات ومقدمات، وھو ما ترتب علیھ جفاف القلب 
فریسة لمادیة جافة، وتطرف عقلي،  -تبعا لذلك –والروح، وغدت األمة اإلسالمیة 

  . 34د وجدانيوجمو
ومن صور ما ذكرنا ما أشار إلیھ الندوي أیضا من حال اإلسالمیة في القرن 
السابع الھجري، وھي تتجرع مرارة واقع ألیم خلفتھ تلك العاصفة العقلیة الھوجاء التي 
اجتاحتھا، و كانت نابعة من قوة بروز ما یسمى بعلم الكالم، ھذا اللون من المعرفة 

لى العقل المسلم وشغلھ بصورة مطلقة إلى حد أن اضمحلت معھ العقلیة الذي ھیمن ع
  . 35الروح، وأفَلَت أنوار القلب

ومن ذلك أیضا مایذكره لنا الندوي في ثنایا ھذا الطغیان المادي المھیمن، 
بروز شخصیة إسالمیة شفافة في األوساط، تلك الشخصیة التي ساقتھا األقدار لتُعید 

نابیع القلب التي طالما سادھا الجفاء، إنھا شخصیة موالنا إلى الروح حیاتھا، ولتفجر ی
، الصوفي المتألق، شاعر الحب ورمز السالم، والذي )ه672ت (جالل الدین الرومي 

أیقظ العالم من ُسباتھ، وألھب جذوة الروح، وعمل جھده على أن تدب الحیاة في 
ا، والتراب تبرا، إن الحب لیحول المر حلو: ((الجسد، ومن أقوالھ في ھذا الصدد

والكدر صفاء، واأللم شقاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقھر رحمة، وھو الذي 
  . 36))یلین الحدید، ویُذیب الحجر، ویبعث المیت وینفخ فیھ الروح، ویُسود العبد

وھذه المعاني التي یسوقھا الندوي ھي معاني متأصلة في الوحي الكریم 
أن القرآن الكریم اھتم بالروح اھتماما كبیرا، واعتبر ونابعة منھ قبل كل شيء، ذلك 

ِ : العزوف أو الغفلة عنھا ھي الموت عینھ، قال تعالى َّrِ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اْستَِجیبُوا
َ یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء َوقَ  ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما یُْحیِیُكْم ۖ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ْلِبِھ َوأَنَّھُ إِلَْیِھ َولِلرَّ

   .)24: األنفال( تُْحَشُرونَ 
ولجالل الدین الرومي أقوال كثیرة في ھذا الصدد، وقد تناقلتھا مصنفات 
المتصوفة واعتمدتھا في سیاقات عدیدة من االستدالل على أھمیة حیاة الروح وما لھا 
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نھ الندوي، ثم نتبعھ من أثر في توجیھ السلوك، وھنا سنكتفي منھا بقول واحد نقلھ ع
إن ھذا الحب ھو الجناح الذي یطیر بھ اإلنسان المادي الثقیل في : ((بالتعلیق، یقول

،  ولذلك نجد أن 37))األجواء، ویصل من السمك إلى السماك، ومن الثرى إلى الثریة
الحضارة اإلسالمیة ال تشرق شمسھا إال من أنوار القلب والوجدان، وھي حضارة 

الروح وحكمة العقل، وبین الشبح الترابي و نبضات القلوب، وال نرى  تجمع بین تدفق
شدة اھتمام أرباب القلوب وأھل األخالق بھذه االزدواجیة إال لھذه األسباب، وھي 
نفسھا التي قادتھم إلى التحذیر من الغلو في العقل، والجنوح إلى الشھوانیة، وعدو ذلك 

شھواني صریع ملذاتھ، وقد عبر سفیان  من البالء الذي یقلب اإلنسان إلى حیوان
  : عن ذلك بقولھ -رحمة هللا علیھ–الثوري 

  .لم ینل منھا إال ِخالف الجمیل  كم قتیل لشھوة أف منھا   
  . 38الذل وتلقیھ في البالء الطویــــــــل  شھوات اإلنسان تكســبھ  

ھا بین الحب إلى ھذا من خالل مقارنة أجرا -رحمة هللا علیھ-ولقد نبَّھَ الندوي 
والعقل، وأثبت أن الحب ضمان، وأن العقل خطر، ویقصد بالعقل ھنا الغلو في 

إن الحب تراث أبینا آدم، أما : ((استعمالھ، ونقل في ذلك عن جالل الدین الرومي قولھ
الدھاء فھو بضاعة الشیطان، إن الداھیة الحكیم یعتمد على نفسھ وعقلھ، وأما الحب 

عقل سباحة قد یصل بھا اإلنسان إلى الشاطئ وقد یغرق، وإن فتفویض وتسلیم، إن ال
  .39))الحب سفینة نوح ال خوف على ركابھا من الغرق

  
  : خــــــــــــاتمة

  
وغایة ما یمكن أن نخلص إلیھ من خالل ھذه الدراسة عن ھذا الجانب من 

ھو أنھ یُعد بحق من قالئل علماء العصر  -رحمة هللا علیھ-فكر أبي الحسن الندوي 
الذین أرسوا قواعد الحضارة اإلسالمیة، وما تنبني علیھ من مقومات، وما تتمیز بھ 

لھا التأصیل، فھو أوال یكشف لنا من خصائص، وذلك وفق رؤیة سادھا العمق، وتخل
عن الوجھ الخفي لتلك الحضارة الغربیة التي باتت تفرض نفسھا، ویمدنا بالتصور 
الصحیح عنھا، وكیف أنھا حضارة اھتمت بالشكل وأغفلت المضمون، فادعت رعایة 
اإلنسان والتكفل بحاجیاتھ في الحین الذي غیَّبت أھم ما فیھ والذي ھو حیاة الروح 

ب، وحینھا غدا اإلنسان تحت ظاللھا مجرد ھیكل ترابي تحكمھ شھواتھ، وتقوده والقل
مطامعھ وأغراضھ، وبعد ھذا أمدنا بالمفھوم الصحیح للحضارة اإلسالمیة، وكیف أن 
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المرء فیھا تنعم روحھ بنسائم اإلیمان، وینضبط سلوكھ بضوابط األخالق، ثم ینطلق 
ختلف أشكال الرقي والتقدم، فتأتي ساعیا في فجاج الحیاة وشؤون العمران وم

الحضارة بھذا المفھوم مترابطة األطراف، منسجمة األنساق، مكتملة الصورة، وبھذا 
  . تتحقق غایة الوجود اإلنساني في أتم صورھا

كما أن من متطلبات الحضارة المتكاملة التي تھتم باإلنسان باعتباره روحا 
نفتاح على اآلخر، وذلك في حدود وجسدا، التالقح أو التفاعل الحضاري، واال

المشترك اإلنساني الذي ال یطال الثوابت، بل والذي تقتصر وظیفتھ على تنمیة شؤون 
الحیاة وتفعیلھا، ولیس ثمة صورة نموذجیة أكثر تجلیا بھذه الحقائق من صورة 
أسالفنا، حیث تعاملوا مع اآلخر وانفتحوا على ثقافاتھ من غیر أن یجذبھم ذلك إلى 

 -من جھة أخرى –نصھار والذوبان في تلك الثقافات المجاورة، وھو ما یستدعي اال
  . العودة إلى منھج أسالفنا ألخذ ضوابط التفاعل وحدود االستفادة
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  ثوالمواری الفرائض فقھ في قواعد وضوابط فقھیة محكمة
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   22/02/2018 :القبول تاریخ     29/08/2017 :اإلرسال تاریخ

  
  :الملخص

 تقریب في الفقھیة والضوابط القواعد أھمیة إبراز حول المقال ھذا فكرة تدور
 خالل من؛ الفقھ لمادة شمولیة صورة یعطي وبسیط سھل بأسلوب المتعلم؛ إلى الفقھ

 الفقیھ نظر وجھة بدورھما یمثالن الذین الفقھي الضابط أو القاعدة ذكر على االقتصار
 المختلفة النظر ووجھات األقوال في الخوض إلى الحاجة دون الباب في المذھب أو

 والضوابط فالقواعد؛ معلومة ألدنى تحصیلھ دون المتعلم ذھن تشوش ما كثیرا التي
 األخرى الفقھیة األبواب من كغیره للمیراث وكان؛ والتشویش لإلسھاب مزیلة الفقھیة
، لھ الفقھاء أوالھا التي البالغة العنایة عن یعبر ما وھو؛ المیدان ھذا في الكبیر الحظ
   .الفقھیة والضوابط القواعد بعلم اھتمامھم وكذا

  .اإلرث، المواریث، الفرائض، فقھیة ضوابط، قواعد :المفتاحیة الكلمات
  

  :مقدمة

 بحاج�ة ی�زال ال قیِّم�ة جھ�ود م�ن فی�ھ ب�ذل ما جانب إلى الفقھیة القواعد علم إن
 الفقھی��ة والض�وابط القواع�د م�ن الكثی�ر ض�مت ق�د الفق�ھ فكت�ب وعنای�ة خدم�ة مزی�د إل�ى

 تعل�ق م�ا وخاص�ة الباحثین من كثیر عنھا یغفل قد والتي، طیاتھا في والمبثوثة المتناثرة
 المق�ال ھ�ذا فك�رة وھذه، وإبرازھا إظھارھا إلى ملحة الحاجة فكانت الفرائض بفقھ منھا
  : أبرزھا أخر أھداف جانب إلى

 یولیھ�ا أن العل�م لطال�ب ینبغ�ي التي الشرعیة العلوم من الفرائض علم إن ـ 01
 فض�ال العلم�اء م�ن بھ المشتغلین لقلة وكذا، تخفى ال التي الكبیرة ألھمیتھا وذلك اھتماما

  .العلم طلبة عن
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 الفھ!!م س!!ھل یك!!ون حت!!ى الف!!رائض عل!!م وتس!!ھیل تبس!!یط ف!!ي المس!!اھمة ـ!! 02
 ش!مولیا وإلمام!ا تص!وراً  العل!م لطال!ب یعط!ي الفقھی!ة وضوابطھ قواعده فجمع، والمأخذ
  .المیراث بمسائل

 األسرة قانون استقت الحالي وقتنا في اإلسالمیة الحكومات من كثیرا إن ـ 03
 المس!اعدة ف!ي ش!ك ب!ال یس!اھم المیراث وضوابط قواعد جمع، واإلسالمیة الشـریعة من

  . اإلسالمیة الشریعة وروح تتالَءم قوانین صیاغة على

 الف!رائض مس!ائل كان!ت إذا: یل!ي فیما تلخیصھا فیمكن المقال ھذا إشكالیة وأما
 عل!!ى أیض!!اً  الك!!الم ھ!!ذا یص!!دق فھ!!ل، الم!!ذاھب ب!!ین اختالف!!اً  الفقـ!!ـھیة المس!!ائل أق!!ل ھ!!ي

 القواع!د ھ!ذه ش!مولیة مدى وما؟، بحت مذھبيٌ  أغلبھا أنَّ  أمْ ؟، الفقھیة وضوابطھ قواعده
 مج!رد إنّھ!ا أمْ ؟، ش!رعیة أدلة من مستقاة ھي ھل؟، المختلفة لفروعھا الفقھیة والضوابط

 فھ!م ف!ي الفقھی!ة والضوابط القواعد على االقتصار یمكن وھل، الفقھاء؟ ألقوال استقراء
 ھ!!ذا وف!!ق الفق!!ھ دراس!!ة طریق!!ة تجدی!!د یمك!!ن ھ!!ل: أخ!!رى بعب!!ارة أو؛ الفق!!ھ؟ مس!!ائل

  ؟األسلوب

 ثالثة على اعتمدت المرجوة لألھداف وتحقیقا، األسئلة ھذه عن ولإلجابة
 الخطة وفق، المقارن والمنھج، التحلیلي المنھج، االستقرائي المنھج :وھي، مناھج
 : التالیة

 .سبق ما بیان وفیھا: المقدمة

 وكذا، اصطالحا اإلرث تعریف وفیھ، للموضوع تمھید: األول المطلب 
 .الفقھیین والضابط القاعدة

 في المیراث بھا یتحقق التي األمور وضوابط قواعد وفیھ: الثاني المطلب 
 .فقھیة ضوابط عشرة وفیھ، اإلسالم

، فقھیتان قاعدتان وفیھ، المیراث أقسام وضوابط قواعد: الثالث المطلب
 .ضابطا عشر وأربعة

 قاعدة وفیھ، المواریث من متفرقة مباحث وضوابط قواعد :الرابع المطلب
  .ضابط عشر وإحدى فقھیة

 أبواب من باب من أكثر في تدخل فقھیة وضوابط قواعد :الخامس المطلب
  .ضوابط وثالثة فقھیة قواعد أربع وفیھ، اإلرث

  .التوجیھات وبعض النتائج أھم وضمنت: الخاتمة

  الفقھیین والضابط والقاعدة اإلرث تعریف :األول المطلب

  اصطالحا اإلرث تعریف: األول الفرع
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 ومعرفة، منھ یمنع وما، الحقوق من بالتركة یتعلق ما معرفة:((بــ عّرف
، فقھ من بأصول علم(( :ھو وقیل، 1))علیھم وقسمتھا، لھا استحقاقھم وكیفیة، أصحابھا
ف، 2))التركة من كل حق تعرف، وحساب  وقیل، 3))المواریث بقسمة العلم((:بـ وعرِّ

  .4))وارث كل ونصیب، یرث ال ومن، یرث من بھ یعرف علم(( :ھو

 خاللھا من یتم التي والحسابیة الفقھیة والضوابط بالقواعد العلم(( :ـب وّعرفتھ
 الشارع قدره ما وفق التركة من حقھ حق ذي كل فیعطى، ألصحابھا الحقوق إیصال
  .الفقھیة القواعد بعلم لھ ودمجا، السابقة التعریفات من اقتباسا؛ ))الحكیم

 جمع الفرائض أن وذلك، الفرائض علم أیضـا اإلرث علم على ویطلق
  5 .التقدیر اللغویة معانیھ من والذي الفرض من مأخوذة وھي، فریضة

  .اصطالحا الفقھیین والضابط القاعدة تعریف: الثاني الفرع

 من أخص ھو كلي كل((: أبرزھا عدة بتعریفات الفقھیة القاعدة عّرفت
 الفقھیة الضوابط وجملة، العقود من وأعم، العامة العقلیة المعاني وسائر، األصول
 موجزة نصوص في كلیة فقھیة أصول(:(الفقھي المدخل في وعرفھا، 6))الخاصة

 ومن .7))تحتھا تدخل التي الحوادث في عامة تشـریعیة أحكاما تتضمن، دستوریة
   :بـ عرفھا من الفقھاء

 قضیة:أو، عملیة شرعیة كلیة قضایا جزئیاتھا، عملیة شرعیة كلیة قضیة((
؛ 9الفقھیھ القواعد كتب في النظر وبعد، 8))كلیة فقھیة قضایا جزئیاتھا كلیة فقھیة

 أن حاولت، لھا وجھت التي االنتقادات من واحترازا المختلفة التعریفات بین وجمعا
 ینطبق، عملیا شرعیا حكما تتضمن، كلیة فقھیة قضیة((:عّرفتھا بــف تعریفا لھا أضع
 من سبق ما أساس علىف الفقھي الضابط وأما، ))باب من أكثر من، شتى فروع على

 بین الفقھاء ذكرھا التي االختالفات أبرز إلى بالنظر وكذا، الفقھیة للقاعدة تعریف
 حكما تتضمن، كلیة فقھیة قضیة((: ـ--ب أعرفھ أن یمكنني، الفقھیین والضابط القاعدة
  .))واحد باب من، شتى فروع على ینطبق، عملیا شرعیا

  اإلسالم في المیراث بھا یتحقق التي األمور وضوابط قواعد :الثاني المطلب

 أركان؛ اإلرث موانع؛ اإلرث أسباب؛ بالتركة المتعلقة الحقوق: ضوابط وفیھ
 في الناس أقسام و؛النساء من والوارثات الرجال من الوارثون اإلرث؛ شروط اإلرث؛
  .فقھیة ضوابط عشرة وھي؛ المیراث

 بعین المتعلقة الدیون، التجھیز ُمؤنة: خمسة بالتركة المتعلقة الحقوق :األول الضابط
  10.اإلرث، وارث لغیر فأقل بالثلث الوصیة، المرسلة الدیون، التركة

 بالتركة المتعلقة الحقوق " :الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
 تعلق وحق، بالذمة تعلق وحق، بالمیت تعلق وحق، بعین تعلق حق :خمسة وغایتھا

  11."بالوارث تعلق وحق، بالغیر
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 وفاة بعد التركة مع التعامل بكیفیة متعلق الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ 02
 متفقون والفقھاء، حقوق خمسة نرى كما وھي، بھا المتعلقة الحقوق ھي وما، صاحبھا

 الدیون في االختالف وإنما، األخرى الحقوق سائر على المیت تجھیز تقدیم على
 الحقوق تقدیم إلى الجمھور فذھب، كالرھن التركة أعیان من بعین المتعلقة العینیة
 في والسبب، العینیة الحقوق على التجھیز فقدموا الحنابلة وأما، التجھیز على العینیة

 لصاحب ھي الحقوق تلك أن الجمھور عند المیت تجھیز على العینیة الحقوق تقدیم
  12.وفاتھ بعد بھا أحق یكون فكذلك، مالكھا حیاة حال بالعین المتعلق الحق

  .13ووالء ونكاح نسب: ثالثة اإلرث أسباب:الثاني الضابط

، ونكاح، رحم: اإلرث أسباب ": الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
 فأما "، 15" واإلسالم، والوالء، والنكاح، القرابة: اإلرث أسباب "، 14" ووالء

: ثالثة التوارث أسباب"، 16 ".إسالم وجھة، ووالء، ونكاح، قرابة: فأربعة األسباب
  .17" ونكاح، ووالء، رحم

: وھي، ثالثة اإلرث أسباب أن:  الضابط ھذا ومفاد: اإلجمالي المعنى ـ 02
 :الثاني والسبب، أخیھ من األخ ومیراث أبیھ من االبن كمیراث، النسب أو الرحم
 كل یرث العقد ھذا فبمقتضـى، الزوجین بین الصحیح الزوجیة عقد :وھو، النكاح
 من األعلى المولى فیرث، الوالء: وھو، األسباب من الثالث، واآلخر من منھما طرف
 سبب وھناك، الفقھاء باتفاق الثالثة األسباب وھذه، ورثة لھ یكن لم إن األسفل المولى

   .18 المسلمین مال بیت: وھو، الفقھاء فیھ اختلف رابع

  19. النسب في الطرفین من التوارث یقع :الثالث الضابط

 كل أن: ومفاده، والنظائر األشباه في ذكره الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى
 حاالت في إال، بینھما التوارث یقع أن فیھما فاألصل النسب رابطة تجمعھما شخصین

20  

  21.الدین واختالف، قتل، رق: ثالثة اإلرث موانع: الرابع الضابط

، 22"ما یندفع بھ المیراث ستة أمور" :الضابط صیغ من: الضابط صیغ - 01
 واختالف، والرق، القتل :أربعة الحقیقیة الموانع "، 23".خمسة ـ اإلرث ـ موانعھ"

  24 ".والدور، الدین

 ثالثة فمنھا، المیراث لموانع بیان فیھ الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ02
 كاللعان، فیھا مختلف واألخرى، 25الدین واختالف، القتل، الرق: وھي، علیھا متفق

  .الشكو

  26.بالشك أحدا أحدٌ  یرث ال : الخامس الضابط

  .27"الشك مع التوریث یثبت ال ": الضابط صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
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 واستقرار، الموروث موت تقدم اإلرث شروط من: اإلجمالي المعنى ـ02
 عند الموانع من فیھا والشك، 28 اإلرث بجھة والعلم، الموروث موت بعد الوارث حیاة

 ولم، والموروث الوارث: أعني، معاً  توفیا بأن، ذلك في الشك وقع فإذا، 29 البعض
 ھلك من غیر إلى منھما واحد كل مال ویدفع، بینھما توارث فال، أوالً  مات أیھما یعلم
  .30 ورثتھ من معھ

  31.موروث وحق، مّوِرث، وارث: ثالثة اإلرث أركان :السادس الضابط

، الموّرث: ثالثة اإلرث أركان": الضابط ھذا صیغ من :الضابط صیغ ـ 01
  .32".التركة، الوارث

: ثالثة وھي، اإلرث ألركان بیانٌ  فیھ الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ02
ث، المال یرث الذي الشخص :وھو الوارث ، المال ترك الذي المیت: وھو، والمَورِّ

  . المیت الشخص خلفھا التي التركة أو، المال:وھو، موروث وحق

 استقرار، الوارث على الموروث موت تقدم: ثالثة ـ اإلرث ـ شروط :السابع الضابط
  33.فیھا اجتمع التي والدرجة، بالقرب العلم، كالجنین، بعده الوارث حیاة

 وتحقق، الوارث حیاة تحقق: ثالثة شروطھ ":صیغھ من: الضابط صیغ ـ 01
 حقیقة المورث موت تحقق: ثالثة اإلرث شروط "، 34 ".بالجھة والعلم المورث موت

  .35".یتبعھ وما اإلرث بسبب العلم، حكما أو حقیقة الوارث حیاة تحقق، حكما أو

 باسم علیھ ینص لم الباب وھذا((: الذخیرة في جاء: اإلجمالي المعنى ـ02
 وفیھا، 36))الشـروط دون والموانع األسباب یذكرون بل، رأیت ممن أحدٌ  الشروط

 الوارث حیاة واستقرار، الوارث على الموروث موت تقدم: ثالثة فالشـروط((:أیضا
 أن: الضابط ھذا ومفاد، 37))فیھا اجتمعا التي والجھة بالقرب والعلم، كالجنین بعده

 .ثالثة شروط فیھ اجتمعت إذا إال یحصل ال اإلرث

  38.عشرة الرجال من الوارثون: الثامن الضابط

 خمسـة الرجال من الوارثون": الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
   .40" عشرة الرجال من توریثھم على المجمع "، 39" عشـر

 وھم، الرجال من للوارثین بیان فیھ الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ02
 سواء واألخ، عال وإن األب أبو والجد، واألب، نزل وإن االبن وابن، االبن: عشرة

، ألبو الشقیق والعم، ألب األخ ابن أو الشقیق األخ وابن، ألم أو ألب أو شقیقًا كان
   .41والُمعتَق، والزوج، العم وابن

  42.سبعة النساء من الوارثات :التاسع الضابط

، 43"عشرةالوارثات من النسـاء : "الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
 المجمع النساء من الوارثات"، 44"عشر إحدى البسط سبیل على النساء من الوارثات"

 45".سبعة توریثھن على
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 على وھن، النساء من للوارثات بیان فیھ الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ 02
 وموالة، والزوجة، واألخت، والجدة، واألم االبن وبنت، البنت :االختصار سبیل

   .46النعمة

 وقسم، والمرتد العبد وھو، یورث وال یرث ال قسم، أقسام الناس: العاشر الضابط
 یورث وقسم، األنبیاء وھو، یورث وال یرث وقسم، المبعض وھو، یرث وال یورث
   .47ذكر مما مانع بھ لیس من وھو، ویرث

: ثالثة إال ویورث یرث إنسان كل": الضابط صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
 ورثتھ وترثھ، یرث ال والمرتد ...یورثون وال یرثون ال السالم علیھم األنبیاء

  .48..."، یورث وال یرث الجنین، المسلمون

 فقد، المیراث في الناس ألقسام بیان فیھ الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ 02
 وال یرث ال من قسم: وھو األول: أقسام أربعة إلى والنظائر األشباه صاحب قسمھم
 وھو، یرث وال یورث من قسم :وھو الثانيو 49.والمرتد العبد وھو، یورث

 وال یرث من قسم: الثالث و؛والزندیق المكاتب: أضاف من العلماء ومن، 50المبعض
 والمعتق، لألم الجدة نجد أیضاً  القسم ھذا وفي، السالم علیھم األنبیاء: وھم، یورث
 لیس من وھو، ویورث یرث من قسم: الرابع؛ و52والزندیق المكاتب وكذا، 51األعلى

   .ذكر مما مانع بھ

  قواعد وضوابط أقسام المیراث :المطلب الثالث

  .ضابطان: وفیھ بالفرضاإلرث : الفرع األول

  53.العصبة جنس على مقدمون الفروض أھل جنس: األول الضابط

 في المقررة القواعد من ": الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
 المحجوبین غیر الفروض أصحاب استیفاء بعد إال یرث ال العاصب أن المیراث

  54".فروضھم

 في یقدمون الفروض أھل أنّ  مفاده الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ 02
 التركة من بقي ما یرثون الذین ھم والعصبة، العصبة على التركة قسمة عند الفرائض

 الباقي نعطي ثَمَّ  ومن، أوال التركة في مقدر فرض لھ بمن فنبدأ، الفروض أصحاب بعد
، لھم میراث وال سقطوا وإال، أخذوه شيء لھم بقي فإذا، العصبة من یستحقھ لمن منھا
   .55العلماء باتفاق وھذا

   56 ...إال، واحدة درجة في فھما، واحد فرض لھما من كل: الثاني الضابط

 لھما یفرض شخصین كل ": الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
   .57 "، واحدة درجة في فھما، واحد فرض

 في فھما، واحد فرض لھما یفرض شخصین كل: اإلجمالي المعنى ـ 02
 أو واألخوات، الثلث فرض لھم یفرض فإنھ، ألم كاإلخوة، المیت من واحدة منزلة
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 أو الربع فرض لھن یفرض والزوجات، الثلثین فرض لھن یفرض تعددن إذا البنات
  .للمیت بالنسبة واحدة درجة في یكونوا أن فیھم یشترط فھؤالء، وھكذا، الثمن

  .ضابطا عشر اثناو فقھیة قاعدة وفیھ . اإلرث بالتعصیب: الفرع الثاني

  .القاعدة الفقھیة/ أوال 
  58.مواضع في الرجال أحكام من النصف على النساء أحكام:قاعدة

 في وتدخل، الفقھ في المھمة القواعد من القاعدة ھذه: اإلجمالي المعنى ـ 01
، األوالد وعطیة، والعتق، والشھادة، والعقیقة، والدیة، المیراث: منھا كثیرة أبواب

  .59األبواب من وغیرھا، والصالة

، وأنثى ذكر واحدة درجة في اجتمعا اثنین كل :ضابط :تحتھا یندرج ما ـ 02
   60.األنثى حظ مثل للذكر لألم اإلخوة إال األنثیین حظ مثل فللذكر

  : منھا یستثنى ما ـ 03
  .61 المشتركة في إال األشقاء األخوة من األنثى الذكر یساوي ال :ضابط

  .62 أشیاء في غیرھم خالفوا لألم اإلخوة :ضابط

  .الضوابط الفقھیة/ ثانیا

  63. مسائل في إال، أبائھم بمنزلة اإلخوة أوالد :األول الضابط

، ألب إخوة أو أشقاء إخوةً  كانوا سواء اإلخوة أوالد إنّ :اإلجمالي المعنى ـ 01
 األخ ابن: ھم اإلخوة بأوالد والمقصود، المیراث في آبائھم منزلة ینزلون فإنھم

 األخ وبنت، ألم األخ ابن أما، 64 الورثة من فھما، غیـر ال ألب األخ وابن، الشقیق
 من ألنھم الضابط ھذا تحت یدخلون ال فإنھم، ألم األخ وبنت، ألب األخ بنت، والشقیق

 .الورثة من ولیسوا، 65األرحام ذوي

 لھ یكن لم إذا منھ أقرب ھو من یعصب العصبات من البعید :الثاني الضابط
  66.فرض

 أقرب ھو من یعصب االبـن ابن كابـن العصبات من البعید :اإلجمالي المعنى
 حال االبن كبنت، التركة في فرض لھ ممن القریب ھذا یكون ال أن بشرط للمیت

  .الثلثین فرض الصلبیات البنات استغراق

 في یقدمون المیت عن بعدوا وإن، أدنى أب بني كل :الثالث الضابط
  67.المیت إلى أقرب كانوا وإن، األعلى األب بني على التعصیب

 بني مع أعلى أب بنو یرث ال ": الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
 نزلت وإن منھم أقرب أب بني مع أعلى أب بنو یرث ال"، 68"منھ أقرب أب

  70".المؤخرة الجھة من القریب على یقدم، المقدمة الجھة من البعید"، 69".درجتھم
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 یقدم ألیھمُ  بیانٌ  وفیھ، العصبات یتناول الضابط ھذا :اإلجمالي المعنى ـ 02
، أعلى أب بني من كان من على قدم أدنى أب بني من منھم كان فمن، التعصیب في
 بعدوا وإن، أدنى أب بني كل((: القیم ابن یقول ذلك وفي، المیت إلى أقرب كان ولو
، المیت إلى أقرب كانوا وإن، األعلى األب بني على التعصیب في یقدمون المیت عن
 عم على یقدم نزل وإن، العم ابن ابن وابن، القریب العم على یقدم األخ ابن ابن فابن
  71)).األب

  72 ...إال، التركة جمیع حاز الذكور من انفرد من كل :الرابع الضابط

 حال التركة جمیع یحوز أن یمكن العصبة من ذكر كل :اإلجمالي المعنى
 في تصورھا یمكن ثالث حاالت من حالةٌ  وھذه، الورثة سائر دون بالتركة انفراده
 من :ھو العاصب أن وذلك، االنفراد حال التركة جمیع حیازة: أعني، العصبة میراث

: ضابط، الضابط ھذا ویقابل، 73 الفروض أبقت ما أو، المال كل فیأخذ، تقدیر بال یرث
 یستثني ال بالرد قال ومن، المعتقة إال المال جمیع یحوز ال اإلناث من انفرد من كل
 المال نصف أخذت انفردت إذا مثالً  فالبنت، 74الزوجة إال المال جمیع حوز من

  . بالرد اآلخر النصف وأخذت، فرضاً 

   75.یعصب ال بأنثى یدلي أو، أنثى كان من كل :الخامس الضابط

 مدل أو، أنثى كل ": منھا أخرى بصیغ الضابط ھذا ورد: الضابط صیغ ـ 01
   76". للبنات األخوات إال، یعصب ال بھا

 كل أن :مفاده، والعصبة ضوابط من الضابط ھذا :اإلجمالي المعنى ـ 02
   :ھما اثنان أمران فیھ یشترط عاصب

  77.األم وولد، الزوج إال الوارثین الذكور كل فیھ ویدخل، أنثى یكون ال أن :األول

 ذو فإنھ األم كولد((، أنثى المیت وبین بینھ یتوسط ال: أي، بأنثى یدلي ال أن :الثاني
  .78))األرحام ذوي من فإنھما البنت وابن األم وكأبي، فرض

  79...إال، درجتھا في فھو نوعھ من أنثى یعصب ذكر كل :السادس الضابط

 ال نوعھ من أنثى عاصب ذكر كل ": الضابط صیغ من :الضابط صیغ ـ 01
  .80 ..".إال، درجتھا في یكون أن بد

 من أنثى یعصب ذكر كل أن الضابط ھذا یقتضیھ ما :اإلجمالي المعنى ـ 02
 األخ مع الشقیقة واألخت، االبن مع كالبنت درجتھا في یكون أن البد، غیر ال نوعھ

، األربع ھؤالء(( فـ، االبن ابن مع االبن وبنت، ألب األخ مع ألب واألخت، الشقیق
 مماثل ذكر وجد إذا ألب واألخوات الشقیقات واألخوات االبن وبنات البنات: أعني
  81 ).)حال بكل عصبھن ووصفا، درجة لھن
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 الولد كمنزلة ولد دونھم یكن لم إذا الذكور األبناء ولد منزلة : السابع الضابط
 كما ویحجبون، یرثون كما یرثون، كإناثھم وإناثھم، كذكورھم ذكورھم، سواء

  82 .یحجبون

 لم إذا الولد بمنزلة األبناء ولد " :الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
 ویحجبون، یرثون كما یرثون، كأنثاھم وأنثاھم، كذكرھم ذكرھم، ذكر ولد دونھم یكن
 في الصلب ولد بمنزلة االبن ولد "، 83" االبن مع االبن ولد یرث وال، یحجبون كما
  84 ".صلب ولد یكن لم إذا كل

 الصلبین األبناء مقام یقومون البنین أبناء أنَّ : ومفاده: اإلجمالي المعنى ـ 02
 أبناء بخالف األبناء یحجب كما ویحجبون، األبناء یرث كما فیرثون، فقدھم عند

 یقومون البنین بني أن على الباب ھذا من وأجمعوا" :المجتھد بدایة في قال، البنات
 وھذا، 85"..یحجبون كما ویحجبون، یرثون كما یرثون، البنین فقد عند البنین مقام

  86.البعض إال فیھ یخالف ولم، الفقھاء باتفاق الضابط

 حظ مثل فللذكر، واحدة بجھة یدلیان وأنثى ذكر اجتمع مـتى :الثامن الضابط
 87.األنثیین

 درجة في اجتمعا اثنین كل ": الضابط ھذا صیغ من :الضابط صیغ ـ 01
 حظ مثل للذكر لألم اإلخوة إال، األنثیین حظ مثل فللذكر، وأنثى ذكر واحدة
 إال، األنثیین حظ مثل منھما فللذكر واحدة درجة في وأنثى ذكر كل"، 88".األنثى
 إذا "، 89".فیھ ویتساوون الثلث على یزادون وال، واحد لكل فالسدس، لألم اإلخوة
 أو، األنثى تأخذه ما ضعف الذكر یأخذ أن فإما...، واحدة طبقة في وأنثى ذكر اجتمع

، 91."األنثى على الذكر یفضل أن یجب واحدة درجة في وأنثى ذكر كل"، 90".یساویھا
   92".درجتھا في الذي الذكر من النصف على األنثى نصیب"

 واحد جنس من وأنثى ذكر كل أن الضابط ھذا معنى :اإلجمالي المعنى ـ02
 البنین كاجتماع، لألنثى ما ضعف فللذكر للمیت بالنسبة واحدة درجة في اجتمعا

  .ألب واألخوات اإلخوة وكاجتماع، األشقاء واألخوات اإلخوة وكاجتماع، والبنات

  .93واحد جنس من كانوا إذا إال، المسألة في یرثون ال العصبة :التاسع الضابط          

 یكونوا أن الواحدة المسألة في العصبة میراث شروط من :اإلجمالي المعنى
، األشقاء اإلخوة وجنس، البنین أبناء وجنس، الصلبین األبناء كجنس، واحد جنس من

 بالتعصیب یرثون فھؤالء، وھكذا األشقاء اإلخوة أبناء وجنس، ألب اإلخوة وجنس
   .94األنثیین حظ مثل للذكر

  .واحدة قاعدة وفیھ .معا والتعصیب بالفرض اإلرث: الثالث الفرع

  95. یناثن فیقــدر، ـدالواح جھتي اراعتب :قاعــدة
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 ھل، شخصین من غالبا یقع فیما ": القاعدة صیغ من: القاعدة صیغ ـ 01
 الید"، 97".اثنین فیقدر الواحد جھتي اعتبار مالك أصل"، 96"؟واحد من بھ یكتفى

  . 98"؟ال أم، دافعةً  قابضةً  تكون ھل الواحدة

 من ھي، "اثنین فیقدر، الواحد جھتي اعتبار": قاعدة :اإلجمالي المعنى ـ 02
 بعض في یعطى الواحد الشخص أن: ومفادھا، 99المالكیة عند بھا المعتد القواعد

 فیؤخذ، الزكاة وفي البیع وفي النكاح في العقد طرفي فیلي، الشخصین حكم الحاالت
 النكاح في األعظم واإلمام، فقره باعتبار علیھ ویرد غناه باعتبار الواحد الشخص من
 الصور من وغیرھا، النكاح في العقد طرفي یلي فإنھ، لھا ولـيَ  ال من تزوج إذا

، 101 غیر ال محدودة صور في إال تتحقق ال القاعدة ھذه أن بعضھم ویرى، 100الفقھیة
 باعتباره یرث فإنھ، یرثھا من لھا ولیس للمیتة زوجا كان إذا العم ابن: المیراث وفي

  .للعم ابنا باعتباره تعصیبا اآلخر النصف ویرث، النصف زوجا

  المواریث من متفرقة مباحث وضوابط قواعد :الرابع المطلب

  .ضوابط خمسة وفیھ. الحجب: الفرع األول

  102.األبعد على األقرب وتقدیم، بالقریب البعید إسقاط: األول الضابط

 "، 103" األبعد یحجب األقرب ": الضابط صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
  105 ".األبعد یحجب درجة األقرب "، 104 " بالقریب البعید یسقط

 إسقاط: ومفاده، الحجب ضوابط من الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ 02
 المیت إلى أقرب األب أن وذلك، باألب الجد كإسقاط القریب بالوارث البعید الوارث

  106.العلم أھل بین إجماع محل الضابط وھذا؛ الجد؛ من

   107.الواسطة تلك حجبتھ بواسطة أدلى من كل :الثاني الضابط

 یرث ال بشخص یدلي من كل " الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ01
 استحقاق في مقامھ وقام بوارث أدلى من "، 108" األم مع لألم اإلخوة إال، وجوده مع

 أدلى من كل "، 109 ".بھ یسقط لم، میراثھ یرث ولم بھ أدلى وإن، بھ سقط، إرثھ
 یدلي من كل "، 110 ".ألم واإلخوة، والجد األب أم إال، الواسطة تلك حجبتھ بواسطة

   111 ".الشخص ذلك وجود مع یرث ال فإنھ، بشخص المیت إلى

 تصب وكلھا، ومتفاوتة عدة بعبارات الضابط ھذا ورد :اإلجمالي المعنى ـ02
 وجوده مع یرث لم شخص المیت وبین بینھ توسط من كل أن: وھو واحدٍ  معنىً  في

، المیت أخیھو ابنھ بین االبن توسط، والمیتو الجدة بین األم كتوسط، بھ وسقط
 وجود مع ترث ال والجدة، األب وجود مع یرث ال فاألخ، الفقھیة الصور من وغیرھا

  .األخرى الصور سائر في وھكذا، االبن وجود مع یرث ال االبن وابن، األم

 وكان، بواسطة أدلى من( (: فیقال، یقید أن بد ال الضابط ھذا أن والصواب
 ھذا من ویستثنى، 112 ))فال وإال، بھا یسقط فإنھ عدمھا عند الواسطة ھذه مقام یقوم
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 عدم لو إذ، عدمھ عند مقامھ تقوم ال أنھا مع باالبن تحجب فإنھا، االبن بنت الضابط
 113.النصف لورثت االبن

  114 وارثا یحجب ال یرث ال من كل :الثالث الضابط

 إال، یحجب ال یرث ال من كل ": الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ01
 یرثون وال واألم األشقاء مع الجد یحجبون لألب واإلخوة، یرثون وال األم لألم اإلخوة

 السدس إلى األم یرد اإلخوة تعدد أن إال، وارثا یحجب ال یرث ال من كل "، 115"
 بحال یرث ال من كل "، 116". العادة في للشقائق الجد ینقصون لألب واإلخوة، كالولد

  118 " .یحجب لم یرث لم من "، 117" وارثا یحجب ال

 وھو، الحجب في المھمة الضوابط من الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ 02
 حجب ال، وارثا شخصا یحُجبُ  ال الموانع من لمانع یرث ال شخص كل أن :یعني

   119نقصان حجب وال، حرمان

   120. بحال إرثھ یسقط ال المیت وبین بینھ یتوسط ال من كل: الرابع الضابط

، واسطة بال المیت إلى أدلى من كل": الضابط صیغ من :الضابط صیغ ـ 01
 ألن، غیره عن فرعاً  ولیس، بنفسھ المیت إلى أدلى من كل"، "الوالء لھ من غیر

 إلى أدلى من"، 121"واسطة بال بالنسب المیت إلى أدلى من كل "، "النسب فرع الوالء
، المعتق إال، بنفسھ المیت إلى أدلى من كل "، 122"المولى غیر، بنفسھ المیت

  123 ".والمعتقة

 كل أن:مفاده، والحجب ضوابط من الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى ـ 02
 انتفت إذا أبدا یسقط ال إرثھ فإنَّ  بواسطة إلیھ یدلي ولم مباشرة بالمیت اتصل شخص
 ال ولكنھ، نقصان حجب یحجب وقد، 124 حرمان حجب یحجب ال أنّھ: أي، الموانع

  . بالكلیة المیراث من یحرم

  125. اجعال بالقوة التقدیم بعدھما بقربھ ثم التقدیم فبالجھة :الخامس الضابط

 إذا ثم، بالجھة یقدم أنھ والقاعدة ": الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
 قدم، الجھة اتحدت إذا "، 126" .بالقّوة قدم القرب في اتحدا فإذا، بالقرب قدم اتحدت
   127 ".باألب یدلي من على باألبوین یدلي من قدم، القرب في استویا فإن، األقرب

 فالمعتبر، اجتماعھم عند بالورثة متعلقة القاعدة ھذه: اإلجمالي المعنى ـ 02
 على مقدمة األبوة وجھة، األبوة جھة على مقدمة البنوة فجھة، الجھة أوالً  تقدیمھم في

 من كلھم أو، البنوة جھة من كلھم كانوا بأن الجھة في الورثة استوى فإذا، األخوة جھة
 بین الوسائط قلت فكلما، الوسائط إلى فننظر، بالقرب الترجیح إلى انتقلنا األخوة جھة

  128.القرب قل الوسائط زادت فكلما والعكس، القرب زاد والمیت الوارث

  مسائــل الجد واإلخــوة: الفرع الثاني 

  .فقھیة ضوابط وثالثة قاعدة وفیھ



  بخاري بوھرة
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               402

  :الفقھیة القاعدة :أوال
    129.مسـألة عشــر إحدى فــي إال كــاألب الجد: قاعـــدة

 عشر إحدى في إال شيء كل في األب مقام یقوم الجد: اإلجمالي المعنى
 إذ، 131 العلم أھل بعـض عند المیراث وفي 130مسألة عشرة اثنتي في: وقیل، مسألة

  .مدخل فیھا للجد التي المیراث مسائل من لكثیر وضابطة حاكمةٌ  القاعدة ھذه

  : الفقھیة الضوابط :ثانیا
  132.األخت مع الجد إال، نوعھا من یكون أن بد ال أنثى یعصب ذكر كل: األول الضابط

 مثل للذكر بالتعصیب یرثان :أي، أنثى یعصب ذكر كل: اإلجمالي المعنى 
 األخت مع الشقیق واألخ البنت مع كاالبن، نوعھا من یكون أن البد األنثیین حظ

 مع الجد األصل ھذه عن خرج أنھ إال، وھكذا، لألب األخت مع لألب واألخ الشقیقة
 في معلوم ھو كما األخت یعصب الجد أن إال النوع في اختالفھما من فبرغم، األخت
  . واإلخوة الجد مسائل

  133.األكدریة إال، شيء الجد مع لألخت فیھا یفرض ال مسألة كل: الثاني الضابط

 من األكدریة سوى ما كل": الضابط ھذا صیغ من: الضابط صیغ ـ 01
   134 ".الجد مع لألخت فیھا یفرض فال، المسائل

 الجد مع فرض لھا یفرض ال أن األخت في األصل: اإلجمالي المعنى ـ 02
 أن: وصورتھا، الجد مع النصف فرض لألخت یفرض ففیھا األكدریة المسألة في إال

 من المسألة أصل فیكون 135ألب أو شقیقة وأخت وجد وأم زوج: عن امرأة تموت
 أربعة ولألخت أسھم ثمانیة وللجد أسھم ستة ولألم أسھم تسعة للزوج، وعشـرین سبعة
  136.أسھم

  137.األكدریة في الجد إال، لھ یفرض أن بعد النصیب أحد إلى ینقلب ال: الثالث الضابط

 لھ یفرض أن بعد النصیب أحد إلى ینقلب ال الفرائض في: اإلجمالي المعنى
 األكدریة المسألة من األولى المرحلة في الجد أن وذلك، األكدریة المسألة في الجد إال

 ثالثة ولألخت واحد سھم للجد فیكون، النصف لألخت ویفرض المال سدس لھ یفرض
 حظ مثل للذكر تعصیبا بینھما لیقسم األخت ونصیب الجد نصیب یجمع ثم؛  أسھم

 سھم من الجد نصیب فینقلب، األكدریة المسألة من الثانیة المرحلة في وھذا، األنثیین
  .سھماً  وعشـرین سبعة أصل من أسھم ثمانیة إلى أسھم ستة أصل من واحد

  .المواریث في مشھورة مسائل: الثالث الفرع

 إال األشقــــاء األخوة من األنثى الذكــر یساوي ال: المشركة المسألة ضابط
   138. المشتركــة في
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 حالة في إال أنثاھم مثل ذكرھم یرث ال األشقاء اإلخوة: اإلجمالي المعنى 
 على الشقیقة األخت مثل الشقیق األخ یرث ففیھا، المشّركة المسألة: وھـــي، واحدة

  .139 أشقاء إخوة ال ألم إخوة أنھم

   .140 أشیـــاء فـــي غیرھـــم خالفـــوا لألم اإلخــــوة: الكاللة ضابط

 ألم اإلخوة أن: ومفاده، ألم باإلخوة متعلق الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى
: أشیاء في غیرھم خالفوا لألم اإلخوة((: األشباه في قال، أشیاء عدة في الورثة خالفوا
 ذكرھم ویرث، السدس إلى الثلث من یحجبونھا األم وھي، بھ یدلون من مع یرثون
، المشتركة في األشقاء ویشاركھم، االجتماع عند ویستویان، المنفردة كأنثاھم المنفرد

  .141))ویرث أنثى بمحض یدلي وذكرھم

   142.وارثة فھي بــوارث أدلــت من كـــل: الوارثة الجدة ضــابط

 أدلت جدة كل " :أبرزھا عدة بصیغ الضابط ھذا ورد :الضابط صیغ ـ 01
  144 "أنثیین بین بذكر مدلیة إال، وارثة فھي جدة كل "، 143 " وارثة فھي بوارث

 فھي المیت عن بعدت وإن بوارث أدلت أنثى كل: اإلجمالي المعنى ـ 02
 بشخص المدلیة تلك بخالف، وھكذا الجد أبي وأم، األب أبي وأم، األب كأم، وارثة

 جھة من الجد وھو، وارث بغیر تدلي ألنھا وارثة غیر فھي، األم أبي كأم وارث غیر
 أن والصحیح((، 145بھ یقولون كلھم فلیسوا، الفقھاء بین فیھ مختلف الضابط وھذا، األم
 146.))الجد من أعلى بأب أدلت وإن، وارثة فھي بوارث أدلت جدة كل

  میراثي باب من أكثر في تدخل فقھیة وضوابط قواعد :الخامس المطلب

  .الفقھیة القواعد: األول الفرع

  .فقھیة قواعد أربعة وفیھ

   147.الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود إعطاء :األولى القاعدة

 تنافي ال المقدرات": القاعدة ھذه صیغ من: القاعدة صیغ ـ 01
   .150"الشرعیة التقدیرات "، 149"التحقیق خالف على التقدیر"، 148"المحققات

  : تحتھا یندرج ما ـ 02

  : المعدوم حكم الموجود إعطاء صور من ـ أ

 القاتل وكذلك، 151كعدمھما الورثة مع فوجودھما، غیرھما یَحُجبان ال والكافر العبد ـ 1
   152 .وارثا یحجب ال فھو كعدمھ الورثة مع وجوده یعد

 الموروث موت بعد فحیاتھ، الموروث ھو بل بعده مات من یرث ال المقاتل منفوذ ـ 2
  153.الموتى حكم في ویعد، كعدمھا

  154.الزوجة ترث حتى، الموت مرض في المطلق من الطالق حصول تقدیرعدم ـ 3

  : الموجود حكم المعدوم إعطاء صور من ـ ب
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  155.یولد حتى المیراث ویوقف موجودا الجنین فیقدر، المیراث في الحمل ـ1

   156.عنھ تورث حتى، المقتول الشخص وھو الموروث قبل من الدیة ملك تقدیر ـ 2

 الُمَسبَبُ  یحصل وال، باطل واألصل، الفرع یثبت ال :الثانیة القاعدة
  157 .حاصل غیر والُمَسبِبُ 

، 158"الباطل سقط األصل سقط إذا" :القاعدة صیغ من: القاعدة صیغ ـ 01
 سقط إذا یسقط الفرع"، 159"األصل سقط إذا یسقط أنھ فیھ األصل، الفرع"

   161".األصل سقط إذا الفرع یسقط"، 160"األصل

  :تحتھا یندرج ما -02

 ال فإنھا، مات ثم ـ أھلھ بین معروف بلده في مقیم وھو ـ صحتھ في بزوجة أقر من ـ1
  162.معروف وارث لھ ولیس بوارث أقر إذا وكذلك، منھ ترث

 ال كمن االبن فیصیر، 163 األبوة فرع البنوة أن وذلك، البنوة انتفت األبوة انتفت إذا ـ 2
  .أبوه یرثھ وال أباه یرث فال، لھ أب

  164.لھ طالب غیر بالشيء المطلوب: الثالثة القاعدة

 المقتول الشخص دیة من القاتل یرث ال الخطأ القتل في: تحتھا یندرج ما 
  165.لھ طالب غیر بالشيء المطلوب أن واألصل، بدیتـھ مطلوب ألنھ

  166.بحرمانھ عوقب أوانھ قبل الشيء استعجل من :الرابعة القاعدة

 قبل لھ أبیح ما أو، حقھ تعجل من": القاعدة صیغ من: القاعدة صیغ ـ 01
 عوقب أوانھ قبل الشيء تعجل من"، 167"بحرمانھ عوقب، محرم وجھ على وقتھ

  169".المقصود بنقیض المعارضة"، 168"بحرمانھ

 ھذه تحت والمندرجة بالفرائض المتعلقة الفروع من :تحتھا یندرج ما -02
  :یأتـي ما القاعدة

 القاتل إال، یرث ال قاتل كل((: الذخیرة وفي، المقتول میراث من القاتل حرمان ـ 1
 وقاتل، یرث فإنھ ونحوه اإلمام بأمر تعالى هللا حقوق من لحق عدوان غیر عمداً 

   .170))الدیة دون المال من یرث الخطأ

 إال، ترث ال بائن كل(( :الفقھیة الكلیات في قال، الموت مرض في المطلقة توریث ـ2
   ).)الموت مرض في البائن

  .ضوابط ثالثة وفیھ .الفقھیة الضوابط: الثاني الفرع

 االثنان فیھ اشترك الواحد عن الجماعة بھ اختص حكم كل: األول الضابط
  171.فوقھما وما

 فیھ یشترك الفرائض في الجمع لفظ أن مفاده الضابط ھذا: الضابط شرح
، 172مطلقا الواحد على الزائد العدد تشمل فیھا الجمع صیغة وأن، فوقھما وما االثنان
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 الواحد عن الجماعة بھ اختص حكم كل أن الفرائض قاعدة((: القیم ابن یقول ھذا وفي
 أو لألبوین واألخوات االبن وبنات والبنات األم كولد فوقھما وما، االثنان فیھ اشترك

  .173))لألب

  174 ...إال یرث ال فإنھ بأنثى المیت من قرب ذكر كل: الثاني الضابط

 المیت وبین بینھ الواسطة كانت من كل أن:مفاده الضابط ھذا: الضابط شرح
، األم وھي بأنثى یدلى ألنھ یرث ال فھو، األم جھة من كالجد، یرث ال فإنھ، أنثى

   البنت وھي، بأنثى یدلي ألنھ، أیضاً  یرث فال، البنت كابنو

  175.بأنثى یدل لم من كل الوارث الفرع: الثالث الضابط

 ال بأنثى أدلى من كل" ضابط تحت یدخل الضابط ھذا: اإلجمالي المعنى
 للفرع بیانٌ  فیھ الضابط ھذا، والورثة من وغیره الوارث الفرع یشمل والذي، "یرث

 كاالبن، أنثى المیت وبین بینھ یحول ال أن الوارث الفرع شرط أن: ومفاده، الوارث
 عندئذ الفرع فذلك، أنثى بینھما حال إذا ما بخالف، وھكذا االبن ابن وبنت، االبن وابن

   176.وغیرھما، البنت وابن، البنت كبنت یرث ال

  :الخاتمة

 ثنایhhا فhhي والممتعhhة الشhhیقة العلمیhhة الرحلhhة ھhhذه وبعhhد، البحhhث ھhhذا نھایhhة وفhhي
 ھ=ذا ف=ي نت=ائج مhن إلیhھ توصلت ما وأھم أبرز یأتي فیما سأورد المختلفة الفقھیة الكتب

  :كاآلتي وھي، الموضوع

 ضhوابط بخhالف المhذاھب فقھhاء بhین علیhھ متفhق أغلبھhا أن اإلرث ضوابط یمیز ما ـ1
 آخhر فقیhھ فیھhا ویخالفhھ واحhد فقیhھ نظhر وجھhة تكhون فقhد األخhرى الفقھیhة األبواب

  .المذھب نفس ومن

 اإلرث، الحجhب :التي وجدتھا كانت تدور حول أبواب الفقھیة الضوابط أغلب إنَّ  ـ 02
  . بالفرض واإلرث، بالتعصیب

03 hhhب إنّ  ـhhhوابط أغلhhhتوحاة اإلرث ضhhhن مسhhhة مhhhـرعیة األدلhhhاب الشhhhنة، كالكتhhhالس ،
 وشhمولیتھا داللتھhا قhوة فhي ممیhزة صhبغة علیھا یضفي ما وھذا، والقیاس، اإلجماع

، األخhhرى الفقھیhhة األبhhواب ضhhوابط بخhhالف، فقھیhhة فhhروع مhhن تحتھhhا انضhhوى لمhhا
 ومذللhة مسhاعدة ھhي بhل الفقhھ دراسhة فhي علیھا االقتصار یمكن ال ھذا من وبالرغم

  .     والمطوالت الصعاب من لكثیر

  :واالقتراحات التوصیات

1hو  ـhhةأدعhم طلبhhى العلhوا أن إلhhذا یعطhhم لھhة العلhhرة أھمیhابعوا، كبیhhث ویتhي البحhhذا فhhھ 
 شhك بhال وھي فقھیة وضوابط قواعد من فیھ تبقى ما ویستخرجوا بالذات الموضوع

  .باحث من أكثر جھد إلى یحتاج وجمعھا، كثیرة

  .مذھب كل عند اإلرث ضوابط في خاصة بحوثا یفردوا أن ـ 2
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 أب!!واب حس!ب عل!!ى ویبوبوھ!ا الفقھی!!ة والض!وابط القواع!!د بجم!ع الب!!احثون یھ!تم أن ـ! 3
  .الفقھ مسائل دراسة العلم لطالب تسھل حتى الفقھ

 ال فقھی!ة وض!وابط قواع!د م!ن الكت!ب أمھ!ات ف!ي تن!اثر م!ا بجم!ع الب!احثون یھتم أن ـ 4
  .الراھن الوقت في غلقھ استحكم مما لكثیر مفاتیحَ  فیھا ولعل، األوراق حبیسة تزال

 محمد سیدنا والمرسلین األنبیاء أشرف على والسالم والصالة العالمین ربِّ  Y والحمد
   .الدین یوم إلى بإحسان تبعھم ومن وصحبھ آلھ وعلى

  : الھوامش

                                                        
 364 ص، 4جـ .)ت،  ط،  د(،    الطحطاوي أحمد :المختار الدر على الطحطاوي حاشیة ـ 1
 الشیخو الموجود عبد أحمد عادل :تحقیق،  عابدین ابن أمین محمد :المختار الدر على المحتار رد ـ 2

 جHـ،   )م1994/ ھHـ1415(،  1 ط،  العلمیHة الكتHب دار،   لبنHان ـ بیروت،  معوض محمد علي
 .489ص  10

 ـH بیHروت،  الضHنّاوي أمHین محمHد:  تحقیHق؛  البھHوتي منصHور :اإلقنHاع مHتن علHى القناع كشاف  ـ 3
 .587ص  3 جـ  .م1997 / ھـ1417،  1 ط،  الكتاب عالم دار،    لبنان

 .04 ص،  م 2003 سنة،  3 ط،  ELGAمنشورات،   حمزة فارس أبو  :والوصایا المواریث  ـ 4
 ص .)ت،  ط،  د(،  األزھHر جامعHة،   الداغسHتاني أحمHد مریم :اإلسالمیة الشریعة في المواریث  ـ5

04.  
،  اإلسالمي التراث إحیاء مركز،  حمید بن هللا عبد بن أحمد :تحقیق،  المقري هللا عبد أبو:  القواعد ـ 6

  .212ص، 1جـ).ت،  ط،  د(
،  م1998 / ھـ1418،   1 ط،  القلم دار،   سوریا ـ دمشق،   الزرقا مصطفى :العام الفقھي المدخل ـ 7

 .965 ص،  2جـ
،   م1998/ھHـ1418،  1 ط،  والتوزیHع للنشر الریاض شركة،  الباحسین یعقوب   :الفقھیة القواعد ـ 8

  .54 ص
  .نفسھ المرجع ـ 9

10 Hة   ـHھ بدایHد   :المتفقHHن وحیHد بHالم عبHHالي السHارقة،  بHـ الشHHارات ـHة،  اإلمHحابة مكتبHH1 ط،  الص  ،
 .96 ص،  م1999/ھـ1420

،  ط،  د(،  العربیة الكتب إحیاء دار،  الدسوقي  الدین شمس :الكبیر الشـرح على الدسوقي حاشیة ـ 11
 .457 ص،  04جـ، )ت

 جامعHة،  الداغسHتاني أحمHد مHریم   :األربعHة المHذاھب علHى اإلسHالمیة الشHریعة فHي المواریHث   ـ 12
 المیراث،   19 ص،    م2001/ ھـ1422 :طبعة،  والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة،  األزھر

،  ط،  د(،  العربي الفكر دار،   مصر ـ القاھرة،  الجندي الشحات محمد   :اإلسالمیة الشریعة في
 .23 ص،  )ت

 زكریHا :وأحادیثHھ آیاتHھ وخHرج ضHبطھ،   المغربHي محمHد هللا عبHد أبHو الحطHاب: الجلیل مواھب  ـ 13
 .614 ص،  8جـ،  م1995 / ھـ1416،  1 ط،  العلمیة الكتب دار،  لبنان ـ بیروت،  عمیرات

 / ھHـ1414،  2 ط،  العلمیة الكتب دار،   لبنان ـ بیروت،  الدین شرف النجا أبو   :المستقنع زاد ـ 14
 .67 ص   .م1994

15 Hیة ـHHرة حاشHHى عمیHHاج علHHالبین منھHHھاب :الطHHدین شHHرة الHHة،  عمیHHطفى  مطبعHHي مصHH3 ط،  الحلب   ،
 .336 ص،  3جـ،  م1956/ ھـ1375
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،  1 ط،  العلمیة الكتب دار،  لبنان ـ بیروت، البجیرمي سلیمان :الخطیب شرح على الحبیب تحفة  ـ 16

 .08 ص،  4جـ .م1996 / ھـ1417
17 GGین ـGGي :التلقGGد القاضGGاب عبGGق،  الوھGGد:تحقیGGث محمGGعید ثالGGاني سGGة،  الغGGرى أم جامعGGة،  القGGكلی 

 .585 ص،  2جـ .م1985 / ھـ1405،  الشـریعة
 ھـ1404،  2ط،  الكویت دولة،  اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة:  الكویتیة الفقھیة الموسوعة ـ 18

 .22 ص، 3جـ،  م1983 /
 ھـ1418،  2ط،  الباز مصطفى نزار مكتبة،   السعودیة، السیوطي الدین جالل :والنظائر األشباه ـ 19

 .227 ص،  2جـ .م1997 /
  .227 ص،  2جـ :نفسھ المصدر ـ 20
،  بازمول أحمد:والمواریث الفرائض فقھ في وضوابط قواعد،  96 ص،  بالي وحید :المتفقھ بدایة ـ 21

 .12 ص
 دار،   لبنGان ـ بیروت،  المزیدي فرید أحمد :تحقیق،  حامد أبو الغزالي: الشافعي فقھ في الوجیز ـ 22

 .249 ص،  م2004 / ھـ1425،  1 ط،  العلمیة الكتب
 ص،  04جGـ ).ت،  ط، د(،  النجGاح مكتبGة،  لیبیGا ـG طGرابلس،  علGیش محمد: الجلیل منح شرح  ـ 23

697. 
 دار،   لبنGان ـG بیGروت،   عیتGاني خلیل محمد :بھ اعتنى،  الشربیني الدین شمس: المحتاج مغني  ـ 24

 .37 ص،  03جـ.م1997 / ھـ1418،  1 ط،  المعرفة
25 GGھ ـGGالمي الفقGGھ اإلسGGة :وأدلتGGـي وھبGGق،  الزحیلـــGGدمش GGوریا ـGGر دار،  سGGـ1405،  2ط،  الفكGGھ / 

   .255 ص، 08جـ .م1985
 ھGـ1415 :سGنة،  1 ط، العلمیGة الكتGب دار،   لبنان ـ بیروت،  التنوخي سحنون :الكبرى المدونة ـ 26

 وعبGد التركGي المحسGن عبGد :تحقیGق،  قدامGة ابن الدین موفق: المغني،  33 ص، 2جـ .م1994/
 .172 ص،  9جـ.م1417/1997،  03ط،  الكتاب عالم دار،  السعودیة ـ الریاض،   الحلو الفتاح

 .172 ص،  9 جـ :نفسھ المصدر ـ 27
 ط،  اإلسGالمي الغرب دار،  لبنان ـ بیروت،  حجي محمد :تحقیق، ـيافالقر العباس أبو :الذخیرة ـ 28

 .16 ص،  13 جـ.م1994،  1
 المكتبGة،  لبنGان ـ بیروت،،  الفضیلي الكریم عبد :تحقیق،  الغرناطي جزي ابن :الفقھیة القوانین  ـ 29

 .411 ص    .م2005 /1426 :طبعة،  العصریة
،  الموجود عبد أحمد وعادل معوض محمد علي :تحقیق،  الماوردي  الحسن أبو  :الكبیر الحاوي ـ 30

 .87 ص، 8 جـ،   م1994/ ھـ1414،  1 ط،  العلمیة الكتب دار، لبنان ـ بیروت
 المدینة،  الفریدي فنخیر بن ناصر :تحقیق،  الخبري  حكیم أبو :الفرائض علم في التلخیص كتاب ـ 31

  .48 ص،  2جـ .)ت،  ط،  د(،  والحكم العلوم مكتبة،   السعودیة ـ المنورة
  .11 ص،  بازمول أحمد،   الفرائض وحساب فقھ في وضوابط قواعد ـ 32
 .الیسیر التصرف مع،  16 ص،  13جـ :القرافي،  الذخیرة ـ 33
34 GGة ـGGالك بلغGGرب السGGالك ألقGGد :المسGGاوي أحمGGبطھ،   الصGGححھ ضGGد:وصGGد محمGGالم عبGGاھین السGGش  ،

 .400 ص،  4جـ .م1995/ ھـ1415،  1 ط،  العلمیة الكتب دار،   لبنان ـ بیروت
 .11 ص،  بازمول أحمد:الفرائض وحساب فقة في وضوابط قواعد ـ 35
  .16 ص،  13جـ،  القرافي :الذخیرة ـ 36
  .16 ص،  13جـ :نفسھ المصدر ـ 37
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 :التلق>ین،  500 ص. التوفیقی>ة المكتبة،  الحاج ھاني :تحقیق، الحصني الدین تقي :األخیار كفایة  ـ 38

  .590 ص،  2جـ،  الوھاب عبد القاضي
،   م1996 / ھــ>>ـ1417 :01ط، العلمی>>ة الكت>>ب دار،  لبن>>ان ـ>> بی>>روت،  البجیرم>>ي :الحبی>>ب تحف>>ة ـ>> 39

 .13 ص :والمواریث الفرائض فقھ في وضوابط قواعد،    11 ص،  4جـ
 على األولى الطبعة على مصورة طبعة،  الثانیة الطبعة،   األسیوطي الدین شمس :العقود جواھر ـ 40

 .424 ص،   سرور محمد الكبیر األدیب نفقة
 .424 ص،  1جـ :نفسھ المصدر ـ 41
 األجف>ان أب>و محم>د :تحقی>ق، شاس ابن الدین جالل :المدینة عالم مذھب في الثمینة الجواھر عقد  ـ 42

 .م1995 /1415،  1 ط، اإلسالمي الغرب دار :الناشر،  لبنان - بیروت،   منصور الحفیظ وعبد
 .424ص،  2جـ،  األسیوطي :العقود جواھر،  437ص،  3جـ

 .12 ص،  4جـ :البجیرمي،  الحبیب تحفة ـ 43
 العام>ة اإلدارة،   السعودیة ـ الریاض،  باز ابن العزیز عبد :الفرضیة المباحث في الجلیة الفوائد ـ 44

 .29 ص.م1989 / ھـ1409 :طبعة،   والترجمة للطبع
 / ھــــــــــ>ـ 1405 :02ط الفك>ر دار،  لبن>ان ـ>ـ بی>روت،  الزحیل>ي وھب>ة :وأدلتھ اإلسالمي الفقھ ـ 45

 .282 ص،  8جـ،  م1985
،  لبن>ان ـ> بی>روت،  عل>ي محم>د ال>وارث عب>د :تحقی>ق،  النفراوي غنیم بن أحمد :الدواني  الفواكھ ـ 46

 .407 ص،  2جـ.م1997 /1418،  1 ط،   العلمیة الكتب دار
 .225 ص،  2جـ :السیوطي،  والنظائر األشباه ـ 47
  .355 ص :نجیم ابن، والنظائر األشباه ـ 48
 .159 ص،  9جـ :نفسھ المصدر  ـ 49
 .67 ص، 13جـ:، القرافي،  الذخیرة ـ 50
 .67ص،  13جـ :نفسھ المصدر ـ 51
 العربی>ة ال>دار،  األجف>ان أب>و الھ>ادي عبد بن محمد:تحقیق،   المقري هللا عبد أبو :الفقھیة الكلیات ـ 52

 .200 ص، 2جـ،  م 1997 :طبعة،  للكتاب
 دار،  السعودیة ـــ الریاض،  سلمان آل حسن بن مشھور :تحقیق،   القیم ابن:   الموقعین إعالم  - 53

 ال>>دین ش>>رف :المھ>>ذب ش>>رح المجم>>وع،  146 ص،  3 ج>>ـ،  ھ>>ـ1423،  1ط،  الج>>وزي اب>>ن
 ج>ـ.)ت، ط،  د(،  اإلرش>اد مكتب>ة،  الس>عودیة - ج>دة،  المطیع>ي نجی>ب محم>د :تحقیق،  النووي

 .165 ص،  17
 .165ص، 17جـ: نفسھ المصدر  ـ 54
 .165ص، 17جـ :نفسھ السابق المصدر  ـ 55
 .203 ص،  2جـ: المقري،  الفقھیة الكلیات ـ 56
 .68 ص،  13جـ :القرافي،  الذخیرة ـ 57
 عمان،  سلمان آل حسن بن مشھور :تحقیق،   الحنبلي رجب ابن :الفوائد وتحریر القواعد تقریر ـ  58

   .93 ص،  3جـ،   )ت،  ط،  د(،  والتوزیع للنشر الحسن دار،  األردن ـ
  .93 ص،  3جـ  :نفسھ المصدر ـ 59
 :الدس>وقي حاش>یة،  139 ص :المق>ري،  الفقھی>ة الكلی>ات،    67ص،  13جـ :القرافي،  الذخیرة ـ 60

 عب>د محم>د:وص>ححھ ض>بطھ،  الص>اوي  أحم>د:المسالك ألقرب السالك بلغة،   462 ص،  4جـ
 ص،  4ج>>ـ.:م1995/ ھ>>ـ1415،  1 ط،  العلمی>>ة الكت>>ب دار،  لبن>>ان ـ>> بی>>روت،  ش>>اھین الس>>الم
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 ص،  2ج,ـ :النف,راوي،  ال,دواني الفواك,ھ 136 ص،  3ج,ـ  :الق,یم ابن،  الموقعین إعالم،   344
    .84 ص،   17جـ :النووي،  المجموع،  410

  .شرحھ الحقا وسیأتي ، 227ص،  2جـ:السیوطي،  والنظائر األشباه  ـ 61
 .الحقا  الضابط ھذا شرح وسیأتي ،  227ص،  2جـ:نفسھ المصدر  ـ 62
 .228 ص2 جـ :نفسھ المصدر  ـ 63
 .407 ص،  2جـ  :النفراوي،  الدوانـي الفواكھ ـ 64
،  قدام,,,ة اب,,,ن[ .تعص,,,یب وال لھ,,,م ف,,,رض ال ال,,,ذین األق,,,ارب :ھ,,,م األرح,,,ام ب,,,ذوي المقص,,,ود ـ,,, 65

   ].82 ص،  09جـ:المغني
  .146 ص،  03جـ :القیم ابن،  الموقعین إعالم ـ 66
 .155 ص،  3جـ :القیم ابن،  الموقعین إعالم ـ 67
،  1ط،   الفق,ي حام,د :تحقی,ق،  الم,رداوي ال,دین عالء :الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف  ـ 68

 .313 ص،  7 جـ،   م1955 / ھـ1374
،  لبن,,ان ـ,, بی,,روت،  الترك,,ي المحس,,ن عب,,د :تحقی,,ق،   البھ,,وتي منص,,ور :اإلرادات منتھ,,ى ش,,رح ـ,, 69

 .563 ص،  04جـ .م2000 / ھـ1421،  1 ط، ناشرون الرسالة مؤسسة
 ـ, الری,اض،  مع,وض وعل,ي الموجود عبد عادل :تحقیق،  النووي الدین شرف: الطالبین روضة ـ 70

  .20ص،  5جـ،   م2003 / ھـ1423:طبعة،  الكتب عالم دار،   السعودیة
 .155 ص،  3 جـ:الموقعین إعالم ـ 71
،   لبن,ان ــــــــ,ـ بی,روت،  عیت,اني خلی,ل محمد :بھ اعتنى،  الشربینــي الدین شمس: المحتاج مغني ـ 72

،  األخی,,,,,,,,,,ار كفای,,,,,,,,,,ة،    11ص،  3ج,,,,,,,,,,ـ .:م1997 / ھ,,,,,,,,,,ـ1418،  1 ط،  المعرف,,,,,,,,,,ة دار
 .440ص:الحصنـــي

 .562ص 4جـ:البھوتي،  اإلرادات منتھى شرح ـ 73
  .11ص 3جـ :الشربیني،  المحتاج مغني ـ 74
 .68 ص، 13 جـ:القرافي،  الذخیرة ـ 75
 .201 ص، 2جـ :المقري،  الفقھیة الكلیات ـ 76
،  لبن,ان ــــ,ـ بیروت،  الشاویش زھیر  :تحقیق .ضویان بن إبراھیم  :الدلیل شرح في السبیل منار ـ 77

 .71 ص، 2جـ .م1982 /1402،  05 ط،، اإلسالمي المكتب
  .517 ص، 10جـ:عابدین ابن،  المحتار رد ـ 78
 .201 ص،  2جـ :المقري،  الفقھیة الكلیات ـ 79
  .67 ص،   13جـ:القرافي،  الذخیرة ـ 80
  .41 ص :نفسھ المرجع  ـ 81
،   لبنان ـ بیروت،  معروف عواد بشار:تحقیق،  أنس ابن مالك :اللیثي یحي بن یحي بروایة الموطأ ـ 82

  .05 ص،  2جـ :.م1997 / ھـ1417،  2 ط،  اإلسالمي الغرب دار
،  الكرم,ي ص,ھیب أب,و :ب,ھ اعتن,ى،  البخ,اري إس,ماعیل ب,ن محم,د هللا عب,د أبو  :البخاري صحیح - 83

 میراث باب،  الفرائض كتاب،   م1998/ ھـ1419  :طبعة،   األفكار بیت،  السعودیة ـ الریاض
 .1286 ص .عنھ هللا رضي ثابت ابن زید عن ابن لم إذا االبن ابن

  .102 ص،  08جـ: الماوردي،  الحاوي  ـ 84
  .340ص، 2جـ :المجتھد بدایة،  رشد ابن  ـ 85
  .341ص، 2جـ :نفسھ المصدر ـ 86
 .344 ص،  4جـ :الصاوي،  السالك بلغة،   462 ص،  4جـ :الدسوقي حاشیة   ـ 87
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 .67ص،   13جـ:القرافي،  الذخیرة  ـ 88
 .199 ص،  2جـ: المقري،  الفقھیة  الكلیات  ـ 89
 .136 ص،   3جـ  :القیم ابن،  الموقعین إعالم  ـ  90
 .410 ص،   2جـ:النفراوي،  الدواني الفواكھ  ـ 91
   .84 ص،  17جـ:النووي،  المجموع  ــــــ  92
 .162 ص،  3جـ: القیم ابن،  الموقعین إعالم ـ 93
 .162 ص،  3جـ :نفسھ المصدر  ـ 94
 .112 ص :الونشریسي،  المسالك إیضاح  ـ 95
 .154 ص،  2جـ:الحصني،  القواعد كتاب ـ 96
  .538 ص،   02جـ :المقري،  القواعد  ـ 97
 .112 ص  :الونشریسي،  المسالك إیضاح  ـ 98
 :القواعد  [  ))اثنین فیقدر الواحد جھتي اعتبار مالك أصل(( :قواعده في هللا رحمـھ المقري یقول ـ 99

  .].538 ص،  2جـ
 األش^باه،     538 ص،   02ج^ـ:  المقري،  القواعد،  112 ص :الونشریسي،  المسالك إیضاح ـ 100

  .25 ص 2جـ:السیوطي،  والنظائر
 الكوی^ت دار،  محم^ود أحم^د ف^ائق تیس^یر :تحقی^ق،  الزركش^ي ال^دین ب^در :القواع^د ف^ي المنثور  ـ 101

،  2جـ:السیوطي،  والنظائر األشباه،     88 ص،   1جـ،  م1985  / ھـ1405،  02ط،  للصحافة
  .25 ص

 .141 ص،  3جـ :القیم ابن،  الموقعین إعالم ـ 102
 .477 ص،  15جـ :البر عبد ابن،  االستذكار ـ 103
،   الس^عودیة ـ الریاض،  التركي المحسن عبد  :تحقیق،   النجار ابن الدین تقي :اإلرادات منتھى  ـ 104

 .518 ص،  3جـ .)ط،  ت،  د(،   الرسالة مؤسسة
 .132 ص،  17جـ :النووي،  المجموع  ـ 105
،  3 ط،   المخت^ار ودار الجمھوری^ة دار،  سوریا ـ دمشق،  حبیب أبو سعدي:اإلجماع موسوعة  ـ 106

 .1125 ص،  3جـ،  م1996/ ھـ1416
  .561 ص، 04جـ :البھوتي،  اإلرادات منتھى شرح  ـ 107
 .67 ص، 13جـ :القرافي،  الذخیرة  ـ 108
 96 ص،  3جـ:رجب ابن،  الفوائد وتحریر القواعد تقریر ـ 109
، 2ج،  ھ^ـ1406،  04ط،   ج^دة مكتب^ة، الس^عودیة ـ^ جدة،  البلیھي :الدلیل معرفة في السلسبیل  ـ 110

 .647ص
 .132ص، 17جـ:النووي،  المجموع ـ111
 س^لیمان ب^ن عم^ر :أحادیث^ھ خ^رج،   العثیم^ین صالح ابن محمد:المستقنع زاد على  الممتع الشرح ـ112

 .225 ص،  11جـ،   ھـ1422،  1ط،  الجوزي ابن دار،   السعودیة ــــــ الدمام،  الحفیان
 ال^وطن دار،  الس^عودیة ،الری^اض،  العثیم^ین ص^الح ب^ن حم^د م:البرھانی^ة القالئ^د منظومة شرح -113

 .144 ص .:م2008/ ھـ1429،  1 ط،  للنشـر
 .461ص 4جـ :الدسوقي،  الدسوقي حاشیة  ـ 114
 .67 ص،  13جـ  :القرافي،  الذخیرة  ـ 115
 .139 ص،  2جـ :المقري،  الفقھیة كلیاتال ـ116
  .324 ص، 2جـ:النفراوي،   الدواني الفواكھ   ـ117



  فقھ الفرائض والمواریثقواعد وضوابط فقھیة محكمة في           
  

  

 411                                                                                  مجلة اإلحیاء

                                                                                                                                  
  .175 ص،  9جـ :قدامة ابن،  المغني  ـ 118
 .560 ص،  4جـ: البھوتي،  اإلرادات منتھى شرح   ـ 119
 .67 ص،  13جـ:القرافي،  الذخیرة  ـ120

،   3 ط،  الحلبKي مصKطفى  مطبعKة،  قلیKوبي الKدین شKھاب :الطKالبین منھKاج علKى قلیوبي حاشیة - 121
  .141 ص،  3جـ .م1956/ ھـ1375

  - بیKروت،  الضKناوي أمKین محمKد :تحقیKق،  البھوتي منصور  :اإلقناع متن على القناع كشاف  - 122
  .605ص، 3جـ  .م1997 /ھـ1417،  1ط،  الكتاب عالم دار،  لبنان

  .19 ص،  03جـ  :الشربیني،   المحتاج مغني ـ 123
 كKل ـK حرمان حجب ـ بالشخص الحجب علیھ یدخل ال من ضابط(( :الشـربیني الخطیب ابن قال ـ 124

  .]19 ص،  3جـ :المحتاج مغني[  ))معتقةوال  المعتق إال،  بنفسھ المیت إلى أدلى من
 ابKن،  المحتKار رد[ .هللا رحمKـھ الجعبKري  إلKى ونسKبوھا،  الفقھKاء مKن كثیKر القاعKدة ھKذه ذكKر  ـ 125

،  الحبیKKKب تحفKKKة،   348 ص،  04جKKKـ :الصKKKاوي،  السKKKالك بلغKKKة، 518ص،  10جKKKـ: عابKKKدین
  .]17ص،  04جـ :البجیرمي

  .41 ص، 04جـ:البجیرمي،  الحبیب تحفة ـ 126
  .20 ص،  05جـ:النووي،  الطالبین روضة  ـ 127
  .518 ص،  10جـ:المحتار رد  ـ 128
،  المغنKي،  14 ص،  5جـ:النووي،  الطالبین روضة،    356 ص :نجیم ابن،  والنظائر األشباه ـ 129

 .20 ص، 9جـ:قدامة ابن
 .395 ص:  نجیم ابن،  والنظائر األشباه ـ 130
 ابن،  الموقعین إعالم،  436 ص،  15جـ  :البر عبد ابن،  االستذكار،  395 ص :نفسھ المصدر ـ 131

  .162 ص،  3جـ :القیم
   .68 ص،  13جـ :القرافي،  الذخیرة ـ 132
  .67 ص،  13جـ :نفسھ المصدر ـ 133
  .202ص،  2جـ: المقري،  الفقھیة  الكلیات   ـ 134
،   م1983 /ـھ1404K،  01ط،  طیبKة دار،  السKعودیة - الریKاض،  عثیمین ابن :الفرائض تسھیل - 135

   .31 ص
 .31 ص :نفسھ المرجع   ـ 136
 .228ص، 2جـ :السیوطي،  والنظائر األشباه  ـ 137
  .227ص،  02جـ :نفسھ المصدر  ـ 138
 .424 ص،  15جـ :البر عبد ابن،  االستذكار  ـ 139
 .227ص،  2 جـ:  السیوطي،  والنظائر األشباه ـ 140
 .227ص،  2جـ   :نفسھ المصدر  ـ 141
 إبراھیم :الشنشوریة الفوائد على الخیریة التحفة،   223ص،  11جـ:عثیمین ابن،  الممتع الشرح ـ 142

،  م1936 / ھKKـ1355 :طبعKKة،  وأوالده البابKKـي مصKKطفى مطبعKKة، مصKKر - القKKاھرة،  البKKاجوري
   .70ص

  .35 ص :العثیمین،  الفرائض تسھیل ـ143
 .227 ص،  2جـ:السیوطي،  والنظائر األشباه -  144
 .350ص،  2جـ:رشد ابن،  المجتھد بدایة ـ 145
  .35 ص: عثیمین ابن،  الفرائض تسھیل  - 146



  بخاري بوھرة
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               412

                                                                                                                                  
،  المق!!ري هللا عب!د أب!و،  ح!ب لم!ن ط!ب م!ن عم!ل،   100 ص: الونشریس!ي،  المس!الك إیض!اح ـ! 147

  .م2002/ ھ!ـ1424، 1ط،  العلمی!ة الكت!ب دار،  لبنان ــــ بیروت،  الطنجي  الفضل أبو :تحقیق
  .149 ص

 مؤسس!!ة، القی!!ام حس!!ن عم!!ر :تحقی!!ق،  القراف!!ي العب!!اس أب!!و :الف!!روق أن!!واء ف!!ي الب!!روق أن!!وار  ـ!! 148
  .169 ص،  1جـ :م2003، ھـ1424،  1 ط،  لبنان ـ بیروت،  الرسالة

،  ض!میریة عثم!انو حم!اد نزی!ھ:تحقی!ق،  الس!الم عب!د ب!ن الع!ز :األنام مصالح في األحكام قواعد ـ 149
  .205 ص،  2جـ .م2000/ ھـ1421،  1 ط،  القلم دار،   سوریا ـ دمشق

   .149 ص :المقري،  حب لمن طب من عمل   ـ 150
 .987 ص،   3جـ :القرافي،  الفروق ـ 151
 .325 ص،   2جـ  :النفراوي،  الدواني الفواكھ  ـ 152
 .100 ص  :الونشریسي،  المسالك إیضاح ـ 153
 ب!دار والدراس!ات، البح!وث مكت!ب،  لبن!ان ـ! بی!روت ، القراف!ي العباس أبو:الفصول تنقیح شرح ـ 154

 .61 ص .م2004/ ھـ1424 :طبعة،  الفكر
  .101 ص :الونشریسي،  المسالك إیضاح ـ 155
 .170 ص،  1جـ: القرافي،  الفروق  ـ 156
   .109 ص :الونشریسي،  المسالك إیضاح ـ 157

 ،  م1989 / ھـ1409،  2ط،  القلم دار،  سوریا - دمشق،  الزرقا مصطفى:الفقھیة القواعد شرح ـ 158
  .263 ص

    .22 ص 3جـ :الزركشي،  القواعد في المنثور ـ 159
     .199 ص 1جـ :السیوطي،  والنظائر األشباه   ـ 160
     .134 ص :نجیم ابن، والنظائر األشباه ـ 161
 الونشریس!ي رجحھ والذي،  فیھا مختلف مسألة وھذه،  109 ص :الونشریسي، المسالك إیضاح ـ 162

 . التوریث عدم وھو أشھب قول  ھذا كتابھ في هللا رحمھ
،  ناش!رون الرس!الة مؤسس!ة،   لبنان ـ بیروت،  البورنو صدقي محمد :الفقھیة القواعد موسوعة  ـ 163

  .964 ص،  8جـ،  م2003 /ھـ1424، 01ط
 .536 ص،  02جـ، ،  المقريالقواعد ـ 164
 . 536 ص،  02جـ :نفسھ المصدر  ـ 165
  .184 ص :نجیم ابن،  والنظائر األشباه،  248 ص،  1جـ:السیوطي،  والنظائر األشباه ـ 166
 .401 ص،  2جـ :رجب ابن،  القواعد تقریر  ـ 167
  .205 ص،  03جـ :الزركشي،  القواعد في المنثور ـ 168
  .183 ص،  03جـ:نفسھ المصدر ـ 169
  .139 ص :المقري،  الفقھیة الكلیات، 67 ص،  13جـ:القرافي،  الذخیرة ـ 170
 .82 ص، 17جـ:النووي،  المجموع،   134.ص، 3جـ:القیم ابن،  الموقعین إعالم  ـ 171
 .136 ص،  3جـ:الموقعین إعالم   ـ 172
  .134 ص،  3جـ :نفسھ المصدر ـ 173
  .43 ص :بازمول،  والمواریث الفرائض فقھ في وضوابط قواعد  ـ 174
 .  219 ص،  11جـ :عثیمین ابن،  الممتع الشرح ـ 175
 .206 ص،  11جـ :نفسھ المرجع ـ 176



  426 – 413 :ص - ، ص 2018جوان ، 21: ، العدد18: ، المجلدمجلة اإلحیاء
  2406-2588 :الترقیم الدولي اإللكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 413   
 

    

  ن المسؤولیة االجتماعیة للكفاءاتالتشاركیة كمبدأ م
  دراسة حالة شركة فولكسفاغن :وأثرھا على تفعیل الحوكمة

Participation as a principle of social responsibility for 
competencies 
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  :ملخص

تھدف ھذه الورقة لتبیان ضرورة االعتماد على الكفاءات المرسخة اجتماعیا  
نھج المسؤولیة االجتماعیة األخالقیة لتفعیل الحوكمة، حیث مفي إطار تبني المنظمة 

، وقد خلصت الدراسة إلى أن "فولكسفاغن"قمنا بتدعیم بحثنا بدراسة حالة شركة 
مفھوم المسؤولیة االجتماعیة عبارة عن نظریة أخالقیة إیدیولوجیة تشیر إلى تحمل 

یا عند وضع الخطة المنظمة المسؤولیة اتجاه مجتمعھا، ویجب على اإلدارة العل
اإلستراتیجیة الكلیة أن تعكس مسؤولیتھا اتجاه بیئتھا الخارجیة، كما وجب علیھا 

  . االعتماد على الكفاءات المرسخة اجتماعیا للوصول إلى األھداف المسطرة
الحوكمة، المسؤولیة االجتماعیة، الكفاءات المرسخة اجتماعیا، : الكلمات المفتاحیة

 .التشاركیة
ABSTRACT: 

This paper aims to highlight the need to rely on social 
competencies enshrined in the framework of ethical social 
responsibility, as a mechanism of governance, cases study 
Volkswagen company, the study concluded that the concept of 
social responsibility is an ethical ideology theory refers to bear 
the responsibility toward society, and the organization strategic 
plan  should reflect the responsibility toward the external 

                                                        
  .المؤلف المراسل –) 1(
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environment, and also  that the close relationship between the 
corporate governance organizations to manage money with 
transparency, and the ethical and social responsibility of 
organizations rely on three dimensions (the moral dimension, 
environmental and social) 
Keywords: Governance, Social responsibility, Socially anchored 
competencies, participatory processes. 

 
   :مقدمة

لقد ساد االعتقاد أن منظمات األعمال تسھم في تنمیة المجتمع والرفاھة 
بطریقة غیر مباشرة حسب النظریة الرأسمالیة والفلسفة اللیبرالیة، مرتكزا على ما 
یعرف بآلیات السوق الحر، عبر تحقیق األرباح، وزیادة القدرة االستھالكیة ودعم 
األجور، لكن ومع تفاقم العدید من األزمات المالیة والمصرفیة في األنظمة 
الرأسمالیة، وتزاید الفقر؛ بدـء ھذا االعتقاد یزول؛ مما دفع إلى ظھور مراجعات 

 .فكریة ونقدیة جدیدة
وفي ھذا السیاق بدأت المنظمات تنتبھ لمفاھیم وفلسفات جدیدة في تسییر 

، الذي یقوم "القیمة المشتركة"لتي من بینھا  فلسفة أعمالھا وتحقیق مصالحھا، وا
على فكرة االعتراف بدور االحتیاجات المجتمعیة في تشكیل األسواق، كما یھتم بقدرة 
المشكالت االجتماعیة على االمتداد والتأثیر في المنظمات؛ مسببة لھا خسائر وتكالیف 

لمواد الخام والحوادث داخلیة تضاف إلى تكالیف اإلنتاج، مثل إھدار الطاقة وا
  .والحاجة إلى تدریب العاملین لعالج قصور اإلمكانیات التعلیمیة والثقافیة

في نفس السیاق تعتبر الحوكمة أحد المفاھیم التي تم التركیز علیھا وطرحھا 
وأصبحت من أھم المواضیع المطروحة بقوة في المنابر العلمیة، والفكریة مؤخرا 

العالم، فھي تشكل عنصراً ھاماً لتعزیز النجاح على صعید اقتصادیات دول 
واإلصالح االقتصادي والتنظیمي في ظل العولمة وانفتاح اقتصادیات الدول على 

  . بعضھا البعض والمنافسة الشدیدة
  :اإلشكالیة -أ

أضحت الحوكمة وسیلة لتعزیز الثقة في اقتصادیات الدول، ودلیل على 
لحمایة المستثمرین والمتعاملین، ومؤشراً على وجود سیاسات عادلة وشفافة وقواعد 

االلتزام المھني بقواعد حسن اإلدارة والشفافیة والمحاسبة، ووجود إجراءات للحد من 
  .الفساد

وعلى ھذا األساس فإن اإلشكالیة الرئیسیة لھذه الدراسة یمكن صیاغتھا كما 
  : یلي
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جتماعیة على ما مدى تأثیر اعتماد مبدأ التشاركیة ضمن المسؤولیة اال
  ؟ "فولكسفاغن"الحوكمة في شركة 

  :فرضیات -ب 
  : لإلجابة على إشكالیة الدراسة تم االعتماد على الفرضیة التالیة

إن اعتماد مبدأ التشاركیة كأحد مبادئ المسؤولیة االجتماعیة یساھم تفعیل  -
   ".فولكسفاغن"الحوكمة في شركة 

  :منھج الدراسة -جـ
تم االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي، من الختبار فرضیة الدراسة 

، فیعتمد المنھج الوصفي على تفسیر الوضع "فولكسفاغن"خالل دراسة حالة شركة 
القائم، وتحدید الظروف والعالقات بین المتغیرات، كما یتعدى الوصفي جمع البیانات 

واستخالص  حول الظاھرة، إلى تحلیل وربط وتفسیر ھذه البیانات وتصنیفھا، وقیاسھا
النتائج، كما تتخذ أشكاال عدیدة مثل المسح النظري أو المیداني أو دراسة حالة، ومھما 
اختلفت أشكال المنھج الوصفي  إال أنھا تقوم على أساس الوصف المنظم للحقائق 

  .والخصائص المتعلقة بظاھرة معینة بشكل علمي
   :أھمیة البحث -د

تكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ یعالج موضوعا یلقى اھتماما كبیرا في 
الدراسات اإلداریة الحدیثة النابعة من التحدیات التي تواجھھا منظمات األعمال في 

أحد المناھج و ھذا العصر، حیث تعتبر المسؤولیة االجتماعیة األخالقیة للمنظمات 
وقت الحالي آلیة من آلیات تفعیل الحوكمة في الباعتبارھااألسالیب اإلداریة الحدیثة 

  .التي یعول علیھا كثیرا لإلعادة االستقرار للنظام االقتصادي و المالي الجدید
   :أھداف البحث -ھـ

تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى ضبط مفھوم المسؤولیة االجتماعیة، و إبراز  
ھدف إلى ضبط مفھوم كما ی منظمات األعمال كأسلوب ومنھج إداري، فوائد تبنیھا في

حوكمة المنظمات وأھدافھا، وكذا ركائزھا، وفي األخیر یھدف ھذا البحث إلى إعطاء 
ربط تصور نظري واضح و دقیق حول تطبیق ھذین المفھومین الحدیثین في 

  .المؤسسات وطرق تفعیلھما من خالل ارتباطھما ببعض في مبدأ التشاركیة
  : وفیما یلي سیتم التفصیل في ھذا الطرح

  : المسؤولیة االجتماعیة ومقتضیاتھا -أوال
  :اإلطار النظري في مفھوم المسؤولیة االجتماعیة -1

بالرغم من أن فكرة المسؤولیة االجتماعیة للمنظمات تعد بسیطة، إال أن 
 ،الكثیر من المنظمات عندما طبقت ھذا المفھوم غیرت من ھذه الفكرة حسب أھدفھا

واتجاھاتھا وبالتالي أخذت معاني عدة، ولكنھا تشترك في سماتھا الجوھریة، وبشكل 
أساسي، لذا فان المسؤولیة االجتماعیة للمنظمات ھي وسیلة تتمكن بواسطتھا 
المنظمات أن تصبح أكثر أخالقیة، وقد استخدم تقریر مجلس التجارة العالمي للتنمیة 
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االجتماعیة للمنظمات والذي نص على أن المستدامة تعریفا عالمیا للمسؤولیة 
التزام مستمر من قبل قطاع األعمال على التصرف "المسؤولیة االجتماعیة ھي 

أخالقیا والمساھمة في التنمیة االقتصادیة مع تحسین لظروف المعیشیة لألیدي العاملة 
؛ ورغم االختالف حول 1"وعائالتھم، وكذلك المجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام

فھوم المسؤولیة االجتماعیة إال أن ھناك عناصر محددة تندرج في مختلف تعریفات م
  : 2المسؤولیة االجتماعیة للمنظمات وھي

إن المسؤولیة االجتماعیة للمنظمات ال تقتصر على التبرعات وأعمال  -
الخیر التي تقوم بھا، و إنما ھي جزء من سیاسة المنظمة، وتنعكس في آلیات عمل 

أمر واجب على كل منظمة اتجاه المجتمع الذي تعیش لیومیة وفلسفتھا، وھو المنظمة ا
  فیھ، ال تتفضل بھ على مجتمعھا بل تفتخر بھ وتعتبره واجباً علیھا؛

إن المسؤولیة االجتماعیة للمنظمة تستھدف أصحاب المصالح الذین تتعامل -
ھلكین والعاملین في معھم، وتسعى إلى إشراكھم معھا بأشكال مختلفة، كالزبائن والمست

المنظمة والمتعاقدین والموردین، إضافة إلى المجتمع المحلي الذي تعمل ضمنھ 
 منشات المنظمة وأیضا المجتمع ككل؛

إن المسؤولیة االجتماعیة مبادرة طوعیة تنفذھا المنظمة تتعدى نطاق  - 
لیة التزامھا القانوني اتجاه اآلخرین، وھي أقوى أنواع تبني المنظمة للمسؤو

 منھج بمثابة تعد معینة إستراتیجیة عادة ما تتبع منظمات األعمالاالجتماعیة، حیث 
االجتماعیة وقد حدد  المسؤولیة قضایا مع والتعامل االجتماعیة للمشاركة استراتیجي

 قضایا مع للتعامل بینھا من یمكن االختیار أربعة استراتجیات أساسیة للمنظمات
 : 3ممثلة في االستراتیجیات اآلتیةالمسؤولیة االجتماعیة 

ھذه اإلستراتجیة فإن إدارة  بموجب : )المعرقلة(ستراتجیة الممانعة ا  -  
المنظمة تتجنب االلتزام بأي دور اجتماعي وبیئي، وتتحاشى اإلنفاق على األنشطة 

 .االجتماعیة والبیئیة، ویتم التركیز على األولویات االقتصادیة
تھتم منظمة األعمال وفقاً لھذه اإلستراتجیة بالحد  :الدفاعیةستراتجیة اال -  

األدنى القانوني المفروض كدور اجتماعي وبیئي، حیث تلجأ إدارة المنظمة إلى 
المناورات القانونیة كتكتیك للمحاولة من تقلیل أو تحاشي االلتزامات المرتبطة 

 .بالمشاكل التي تسببھا المنظمة
تنطلق ھذه اإلستراتجیة بالتزام منظمات األعمال : ستراتجیة التكیفا -  

بالمسؤولیات االقتصادیة والقانونیة ثم تراعي بعد ذلك المتطلبات األخالقیة من خالل 
 .االھتمام بالقیم واألعراف السائدة والسلوكیات المقبولة اجتماعیا في بیئتھا الداخلیة 

عمال بموجب ھذه تتبنى منظمات األ  :ستراتجیة المبادرة التطوعیةا -  
اإلستراتجیة دوراً اجتماعیا وبیئیاً واسع جداً، بحیث تأخذ مصالح المجتمع وتطلعاتھ 

یحمل في طیاتھ  االستراتیجیات من النوع وھذا. وحمایة البیئة في جمیع قراراتھا
االجتماعیة والبیئیة  المتطلبات توفیر في المبادرة زمام المسؤولیة الخیریة، حیث یأخذ
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واألخالقیة،  والشكل  والقانونیة االقتصادیة المسؤولیات على بناء قاعدتھ بكلعالوة 
  .الموالي یبین مستویات اإلستراتیجیات سالفة الذكر

  :4أبعاد المسؤولیة االجتماعیة إلى أربعة أبعاد (Caroll)"  كارول"قد قسم و  
بأن یكون التي تشیر إلى أن قطاع األعمال علیھ االلتزام  :البعد االقتصادي -

 إنتاجیا، ومربحا ویلبي الحاجات االستھالكیة للمجتمع؛
تعتمد ھذه المسؤولیة على االلتزام بالقوانین والتشریعات  :البعد القانوني -

حمایة البیئة، حمایة المستھلك، عدم التمییز بین األفراد في : التي تخص عدة مواضیع
 العرق والجنس وغیرھا؛ 

المسؤولیة األخالقیة السلوك الموجھ للقرارات في  وتتمثل :البعد األخالقي -
المنظمة، بحیث ال یتم خرق القیم واألعراف والتقالید االجتماعیة المقبولة، وان یلتزم 
المدیرون بما ھو صحیح مبتعدین عن ما ھو خطا وغیر مقبول وتحاول إدارة المنظمة 

قام واإلخالص وھذا ما یؤدي في ظل ھذا البعد نشر مفاھیم العدالة والنزاھة وعدم االنت
 إلى شیوع في المجتمع؛ 

وھي مسؤولیة اختیاریة أو إداریة في طبیعتھا وبالتالي : البعد الخیري -
یصعب الحكم والتحقق منھا ویرتبط ھذا البعد بشكل عام بتطویر نوعیة الحیاة بشكل 

  5.عام
  :فوائد المسؤولیة االجتماعیة ضمن استراتیجیات المنظمات -2  

لقد تزاید االھتمام مع الوقت بالمسؤولیة االجتماعیة، وھذا یعود إلى أن       
 أشارتالمسؤولیة االجتماعیة في جانب منھا ذات عالقة قویة باألداء في العمل، حیث 

 العقود خالل المنظمات من العدید جنتھا التي الفوائد إلى الدراسات من العدید
ففي دراسة مسحیة ،  عملھا في االجتماعیة األخالقیةتبنیھا للمسؤولیة  الماضیة، جراء

مدیرا تنفیذیا لشركات أمریكیة  كبرى حول نتائج تبني المسؤولیة  560شملت 
  :6االجتماعیة كشفت أن النتائج االیجابیة تتمثل في

 ).% 97.4(إثراء سمعة الشركة وشھرتھا   -
 ).%89(تقویة النظم االجتماعي لوظائف الشركة  -
 ).%74.3(النظام االقتصادي لوظائف الشركة تعزیز  -
 ).%72.3(تحسین رضا جمیع العاملین   -
 ).%63.7(تجنب صدور لوائح حكومیة  -

تبني  تحققھا التي الفوائد (Focal)قد قسمت المنظمة الكندیة لألمریكیة و
 :7قسمین إلى للمنظمة االجتماعیة المسؤولیة
 عالي للعاملین، رضا عالیة في إنتاجیة وتتمثل: للمنظمات الفوائد -2-1
 -مبیعاتھا زیادة وبالتالي المنظمة سمعة للعاملین، تحسین اكبر والء، للمستھلكین

  .المنظمة أسھم قیمة ارتفاع- القضائیة الدعاوى عدد انخفاض
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الصحة، (األساسیة الحقوق تعزیز في وتتمثل: للمجتمعات الفوائد -2-2
  .البیئة والتنمیة، تحسین التطویر في ، المساھمة)التعلیم، حقوق، العاملین

  
  : الحوكمة في منظمات األعمال - ثانیا

من قبل البنك الدولي وصندوق " حوكمة المنظمات"تحدید مصطلح  جرى
سواء للمنظمات تحدیدا ، النقد وتم ترجمتھ للعربیة واتفق على تعریفھ بـاإلدارة الرشیدة

، "الحوكمة"أو االقتصاد بصورة عامة، واستقر مجمع العربیة في مصر على لفظ 
مجموعة القوانین والنظم والقرارات التي تھدف إلى تحقیق الجودة والتمیز "وتعني 

في األداء، عن طریق اختیار األسالیب المناسبة و الفعالة لتحقیق خطط وأھداف 
  . 8"المنظمة

مجموعة من العالقات التعاقدیة التي تربط بین إدارة "رف على أنھا كما تع
 :، وذلك من خالل9"الشركات ومساھمیھا وأصحاب المصالح فیھا

 إیجاد اإلجراءات والھیاكل التي تستخدم إلدارة شؤون الشركة؛ -
 ضمان تعزیز األداء ــ اإلفصاح والشفافیة ــ المساءلة؛ : توجیھ أعمالھا من أجل -
 تعظیم الفائدة للمساھمین على المدى الطویل؛  -
 .مراعاة مصالح األطراف المختلفة -

: وقد تم الربط بین المسؤولیة االجتماعیة والحكومة من خالل التعریف التالي
النظام الذي یتم من خاللھ توجیھ أعمال الشركة ومراقبتھا على أعلى مستوى من "

  .10"الزمة للمسؤولیة والنزاھة والشفافیةأجل تحقیق أھدافھا والوفاء بالمعاییر ال
النظام الذي یوجھ : وعرفتھا منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة الحوكمة بـ

  :11ویضبط أعمال المنظمات من خالل
مجلس "توصیف وتوضیح الحقوق والواجبات بین مختلف األطراف في الشركات  -

 ؛"اإلدارة ــ المساھمین ــ المتعاملین ــ العاملین
 القواعد واإلجراءات الالزمة التخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركة؛ وضع -
 وضع األھداف والوسائل المتاحة لتحقیق أھداف الشركة ومراقبة أدائھا؛ -
 .وضع أنظمة ذاتیة لإلدارة والتوجیھ والرقابة -

 حوكمة مصطلح حول موحد اتفاق ال یوجد من خالل ما سبق یتضح أنھ
 التي واألخالقیة الفنیة الضوابط حول وضع عامة بصفة یتركز المفھوم وأن المنظمات

 ملقاة ھنا والمھمة األطراف المختلفة، مصالح یحقق بما المنظمات إدارة حسن تضمن
 .اإلدارة مجلس عاتق على

  :12تتطلب حوكمة الشركات الخصائص اآلتیة: خصائص حوكمة الشركات -2-1
 المناسب والصحیح؛أي إتباع السلوك األخالقي : االنضباط -
 أي تقدیم صورة حقیقیة لكل ما یحدث؛: الشفافیة -



  كمبدأ من المسؤولیة االجتماعیة للكفاءاتالتشاركیة           
  

  

 419                                                                                  مجلة اإلحیاء

 أي ال توجد تأثیرات وضغوط غیر الزمة للعمل؛: االستقاللیة -
 أي إمكان تقییم وتقدیر أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة؛: المساءلة -
 أي مسؤولیة أمام جمیع األطراف ذوي المصلحة في المنظمة؛:المسؤولیة -
 فیجب احترام حقوق أصحاب المصلحة في المنظمة؛: العدالة -
  .أي النظر إلى الشركة كمواطن جید: المسؤولیة االجتماعیة -

  : 13ترتكز حوكمة المنظمات على ثالث ركائز ھي :ركائز الحوكمة  -2-2
أي ضمان االلتزام السلوكي من خالل االلتزام باألخالقیات  :السلوك األخالقي -

المھني الرشید والتوازن في تحقیق مصالح كافة األطراف المرتبطة وقواعد السلوك 
 .بالشركة والشفافیة عند عرض المعلومات المالیة

ھیئة سوق المال ــ "مثل الھیئات اإلشرافیة العامة :تفعیل أدوار أصحاب المصلحة  -
واألطراف المباشرة " وزارة االقتصاد ــ سوق األوراق المالیة ـ البنك المركزي

المساھمون ــ مجلس اإلدارة ــ لجنة المراجعة ــ المراجعون "لإلشراف والرقابة 
" ، واألطراف األخرى المرتبطة بالشركة "الداخلیین ــ المراجعون الخارجیین

 ".الموردون ــ العمالء ــ المستھلكون، المودعون ــ المقرضون
إلفصاح وتوصیل من خالل وضع النظام إلدارة المخاطر، وا :إدارة المخاطر -

والشكل الموالي سیوضح ركائز . المخاطر إلى المستخدمین وأصحاب المصلحة
  .الحوكمة بشيء من التفصیل

  ركائز حوكمة الشركات) : 1(الشكل رقم 
  

  
    

  
  
  
  
  
  

ومصارف  وخاص عام قطاع شركات –الشركات حوكمة حماد، العال عبد طارق :المصدر
  49 ، ص 2008 الجامعیة، مصر، ، الدار)والمتطلبات المبادئ، التجارب، المفاھیم،(

 االلتزام :خالل السلوكي من االلتزام ضمان یتضمن: السلوك األخالقي -
 تحقیق في التوازن -الرشید،  المھني السلوك بقواعد الحمیدة، االلتزام باألخالق

 بالمسؤولیة المعلومات، القیام تقدیم عند بالمنشأة، الشفافیة األطراف، المرتبطة مصالح
  .نظیفة بیئة والحفاظ على االجتماعیة

 ركائز حوكمة الشركات

إدارة المخاطر إدارة المخاطر  لةءالرقابة والمساالسلوك األخالقي  السلوك األخالقي 
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المنظمة من  في المصلحة أصحاب أدوار وھذا بتفعیل :الرقابة والمسائلة -
 البورصة، الشركات، مصلحة المال، سوق ھیئة مثل عامة، رقابیة أطراف خالل 

 مجلس المساھمون، مباشرة مثل البنوك، أو أطراف رقابیة حالة في المركزي البنك
الخارجیین، أو أطراف  المراجعون الداخلیین، المراجعون المراجعة، لجنة اإلدارة،
  .المقرضون العمالء، المستھلكون، الموردون،كأخرى 

وتوصیل  المخاطر واإلفصاحإلدارة  نظام ویتم ذلك بوضع :إدارة المخاطر -
  .وأصحاب المصالح إلى المستخدمین، المخاطر

  : تفعیل الحوكمة من خالل تبني مقاربة المسؤولیة األخالقیة االجتماعیة -3 
أكد الباحثون أنھ ال یوجد تعارض بین أھداف الحوكمة وتبني المنظمة 

لمسؤولیة االجتماعیة للمسؤولیة االجتماعیة األخالقیة؛ حیث أن تبني المنظمة لنھج ا
إال أنھ  المنظمات، حوكمة یعتبر جوھر العمل داخل األخالقیة والثقافة األخالق تشكلو

مع كل منھما على نحو مختلف إلى حد ما، فحوكمة المنظمات تعنى  یتعین التعامل
القرارات على مستوى مجلس اإلدارة بل وتطبیق  أساسي بإیجاد ھیكل لصنع بشكل

باإلضافة  الكیان الموجھ للمنظمة، إلیھا على أنھا ومن ثم یمكن النظرالقرارات،  تلك
 المسؤولیة، الشفافیة، في إلى ذلك فإن الحوكمة تُعنى بتحقیق القیم الجوھریة المتمثلة

بالنسبة  والمحاسبة؛ حیث أن تلك القیم تمثل أیضا مواضع اھتمام رئیسیة اإلنصاف،
الحوكمة تتناول بناء الھیاكل التي  أن كما اعیة،ألخالقیات األعمال والمسؤولیة االجتم

 للسلوك مرشد بمثابة ھي األخالقیات أن حین في تلك القیم، یمكن من خاللھا بلوغ
 األخالقي النظام نجد فقد ،)األخالقیة القوانین من مجموعة( المبادئ من ومجموعة

 في یمتد إنھ إال والمحاسبة، اإلنصاف الشفافیة، المسئولیة،- القیم على یشتمل السلیم
  .14أخرى عدیدة أبعادا لیضم الوقت نفس

  : التشاركیة والمسؤولیة االجتماعیة األخالقیة لتفعیل الحوكمة - 3-1
إن دور الحوكمة ال یقتصر على وضع القوانین والقواعد ومراقبة تنفیذھا، 

ال یتحقق إال لكن یمتد لیشمل أیضا توفیر البیئة الالزمة لدعم مصداقیتھا، وھذا 
بالتعاون بین كل من الحكومة، والسلطة الرقابیة والقطاع الخاص والفاعلین اآلخرین 
بما فیھم الجمھور والموظفین، ویأتي ھذا التعاون في سیاق مفھوم التشاركیة باعتباره 

  .15نوعا من أنواع  المسؤولیة االجتماعیة
الحروف األولى وھي مشتقة من  (ppp)یشار للتشاركیة بالحروف األولى 

، وقد بدأ مفھوم التشاركیة یدخل ضمن أدبیات "الحزمة العلمیة التشاركیة"في عبارة 
  .16التنمیة للداللة على ضرورة المشاركة في التنمیة بین القطاعیة العام والخاص

   :تبني المسؤولیة االجتماعیة األخالقیة لتفعیل مبدأ التشاركیة 3-2
 تزویر من ذلك على ترتب وما لألخالق، كجوھر الضمیر غیاب أن المرجح من أصبح

المالیة، كان من أھم األسباب وراء األزمات  والقوائم الحسابات في وتالعب واختالس
 فإذا االقتصادي، السوق من وخروجھا كبرى شركات وانھیار العالم في دول مست التي
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 الجودة تحقیق إلى تھدف التي والقرارات والنظم القوانین مجموعة ھي الحوكمة كانت
 المنظمات أھداف لتحقیق والفعالة المناسبة األسالیب اختیار طریق عن األداء في والتمیز

 األطراف بین العالقات تلك تحكم نظم وجود یتطلب الذي األمر وھو واالقتصادیات،
 في الجیدة الحوكمة ونظم سیاسة تحقیق أن من جدال وال األداء، في تؤثر التي األساسیة

 السیاسات لتلك المنفذة والمشرعة اإلدارة كفاءة رھن ھو إنما وعناصرھا میادینھا كافة
  .البشریة للقوى األخالق ومستویات والنظم

 الفساد شیوع والمنظمات ھو الشركات انھیار ظاھرة أسباب من أنھ أتضح لقد
 الجوانب في المنظمات سواء ھذه بإدارة للقائمین األخالقي وممارسة الخداع والغش 

 االھتمام وعدم للرقابة، السلیمة الممارسة وافتقاد اإلداریة أو المحاسبیة أو المالیة
 مقاومة إلى تھدف الجیدة الحوكمة كانت فإذا المھنة وآداب األعمال وأخالقیات بسلوكیات

 ھذا لتدعیم مناسبة األكثر اإلطار ھي الحمیدة األخالق فإن واإلداري، المالي الفساد أشكال
 لألشخاص األخالقي الجانب عن بمعزل تطبیقھ یمكن ال الشركات حوكمة كما أن الھدف،
 حوكمة الشركات بمبادئ االقتناع ألن اإلدارة، مجلس أعضاء بھم یقصد والذین أنفسھم،

 تسریب لھ تجیز أخالقیاتھ نیة أو أن سوء یضمر منھم أي كان إذا یفید ال ومتطلباتھا
صدورھا لذلك یجب على المنظمة تبني نھج و فلسفة المسؤولیة  قبل مھمة معلومات

كفاءات (وكذلك التنفیذي ) مجلس اإلدارة(االجتماعیة على المستوى االستراتیجي 
  .17لتفعیل عملیة الحوكمة) تنفیذیة

كما أن درجة تبني المنظمات إلبعاد المسؤولیة االجتماعیة والتزامھا بالدلیل 
م المخالفات البیئیة والمشاكل االجتماعیة واألخالقیة، األخالقي تظھر من خالل حج

باإلضافة إلى احترامھم لحقوق العاملین والمستھلكین وكذا اإلفصاح والشفافیة على 
المعلومات المتعلقة بالمنظمة، فھناك دراسات أظھرت أن مسیري المنظمات یشكلون 

جتماعیة واألخالقیة، ھذه العامل األول الذین یساھمون في تحسین النتائج البیئیة واال
االرتباطات توجب على ھؤالء المسیرین صیاغة سیاسات تضبط سلوكیاتھم المتعلقة بھذه 

  .  18السیاسات تحكمھا مجموعة من األدوات االقتصادیة والقانونیة و األخالقیة
  : تبني مقاربة الكفاءات المرسخة اجتماعیا لتفعیل مبدأ التشاركیة - 3-3
إستراتیجیتھا ال یكفي  ضمن االجتماعیة المسؤولیة لفلسفة  المنظمة تبني إن

لوحده للوصول إلى أھداف الحوكمة، بل یجب علیھا تحدید الكفاءات التي تتشبع بأفكار 
ومعتقدات وأبعاد المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة وتستشعر ضرورة تحمل المنظمات 

  .ھ لمسؤولیتھا اتجاه مجتمعاتھا ومحیطھا الذي تعیش فی
 یجب التي األھمیة على O'brien & Robinso في ھذا المجال أكد الباحثان

 للمنظمة تحقق أن یمكن وما االجتماعیة، المسؤولیة مجال تضطلع بھا المنظمات في أن
 المترسخة الكفاءات خالل من كمیزة تنافسیة تمیزھا عن بقیة المنظمات، وذلك

 أن على الباحثان أكد إذ  (Socially Anchored Competencies SACs)اجتماعیا
 تقدیم خالل من زیادة الربحیة أن یؤدي إلى التكامل بین األعمال والمنظمات یمكن
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تخفیض حاالت التبدید وخفض التكالیف، وتحقیق منافع للمجتمع،  وكذا جدیدة، منتجات
    19.وھذا ما یعزز مبدأ التشاركیة الداخلیة وتفعیل الحوكمة

  (SACs)اجتماعیا  المترسخة الكفاءات نموذج) : 2(شكل رقم 
  

   
Source: O’brien &Robinson, “Integrating Corporate Social 
Responsibility WithCompetitive Strategy”, The center for 

Corporate Citizenship at Boston University, 2002,p :7  
  
  :التشاركیة في المنظمةدلیل السلوك األخالقي كآلیة لنشر ثقافة . 3-4

 الرقابي المنظمة ودوره في تفعیل النظام داخل األخالقي السلوك ألھمیة نظرا
 بضرورة المتخصصة والمھنیة العلمیة الھیئات من العدید أوصت فقد المنظمات، داخل

 العاملین التزام ضرورة على الدلیلیعمل األخالقي،  للسلوك بالمنظمة دلیل یتواجد أن
 التزامھم ضرورة مع ومصداقیتھا، المنظمة سمعة حسن تضمن التي األخالقیة بالقیم
 على منع تعامل العاملین في أسھم المنظمة في حالة توفر واللوائح، والتركیز بالقیم

 یعمل أن على قد یؤثر على قیمة األسھم بالسوق، والتأكید معلومات داخلیة لدیھم بشكل
ضرورة منع العاملین من  سریتھا مع وضمان المنظمة معلومات حمایة على العاملین

 المنظمة، على معامالت یؤثر قد بما أي طرف خارجي من تلقي أي ھدایا أو مبالغ نقدیة
  20.للغیر رشاوى أي بإعطاء بالشركة العاملین قیام حضر الوقت نفس وفي
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 ویمكن تلخیص تفعیل الحوكمة في تبني نھج المسؤولیة االجتماعیة األخالقیة
  :للمنظمة  من خالل  الكفاءات المرسخة اجتماعیا في الشكل اآلتي

 تفعیل الحوكمة من خالل  الكفاءات المرسخة اجتماعي) : 3(شكل رقم 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحثین :المصدر
  

یمثل النموذج السابق العناصر الفاعلة للحوكمة، حیث أن المنظمة ال یمكنھا 
بأبعادھا دون وجود كفاءات لدیھم، فرض ركائز الحوكمة ونھج المسؤولیة االجتماعیة 

ومبادئ راسخة بضرورة تطبیق ركائز الحوكمة من جھة وأبعاد المسؤولیة االجتماعیة 
  .من جھة أخرى، وذلك من خالل مبدأ المشاركة الداخلیة

  ":فولكسفاغن"التشاركیة في نموذج الكفاءات المرسخة اجتماعیا في شركة  -ثالثا

من % 14من الصادرات األلمانیة و% 20نیا یمثل قطاع السیارات في ألما
أكبر شركة ألمانیة إلنتاج " فولكسفاغن"وتعتبر شركة  21.إجمالي الناتج الداخلي

، كما بلغ عدد موظفیھا 2014ملیار یورو سنة  200السیارات، حیث بلغ رقم أعمالھا 
" سیات"، "سكودا"ألف في العالم، كما تمتلك عدة عالمات تجاریة عالمیة مثل  600

نیة في ، مما یجعلھا شركة كبیرة ذات بعد دولي، واحتلت الشركة المرتبة الثا"أودي"و
مما یعكس درجة الثقة في ، 2014ملیون سیارة سنة  10.14مبیعات السیارات بحوالي 

 ".فولكسفاغن"عالمة 

وكالة حمایة البیئیة "، أظھر تقریر 2015لكن في النصف الثاني من سنة 
تمارس الغش والممارسات غیر األخالقیة، حیث " فولكسفاغن"بأن شركة " األمریكیة

قامت بتزوید سیارات الدیزل ببرنامج سمح بانبعاث " فولكسفاغن"أن أعلنت ھذه الوكالة 
أثناء  مواد ملوثة أعلى من المسموح بھا أثناء سیرھا على الطرق، مع تقلیل االنبعاث

  .2015إلى  2009وذلك منذ سنة  إجراء اختبارات العادم

 ركائز الحوكمة الكفاءات المرسخة اجتماعیا

تفعیل الحوكمة من خالل  الكفاءات المرسخة اجتماعي) : (شكل رقم 
  

  
  

المسؤولیة 
 االجتماعیة

 االخالقية

 مبدأ المشاركة البعد األخالقي 
 السلوك األخالقي

 البعد االجتماعي الرقابة والمساءلة

   إدارة المخاطر
 تفعیل الحوكمة البعد البیئي
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أنھا وضعت برنامج معلوماتي في محركات الدیزل " فولكسفاغن"أقرت 
ھیئة الرقابة البیئیة " ملیونا من سیاراتھا بغیة تحویر وغش نتائج اختبارات 11لحوالي 

،األمیركیة والمستھلكین األمیركیین
تخفیض تكلفة التشغیل عام ضمن إستراتیجیة  22

تثبیت برنامج لالحتیال على اختبارات االنبعاث في " فولكسفاغن"، اختارت 2007
  .أورو لكل مركبة 300تكنولوجیا تكلفھا الوالیات المتحدة، واالستغناء عن 

وقد فتح القضاء األلماني تحقیقا أولیا بعد التحقیقات التي أعلنت في الوالیات 
المتحدة، ثم توالت التحقیقات ففتحت كوریا الجنوبیة وایطالیا وفرنسا التحقیقات والتي 

من الدول ، ثم طالبت الكثیر 2009أثبتت استخدام الشركة لنفس التقنیة منذ سنة 
23الشفافیة التامة" فولكسفاغن"ضرورة اعتماد 

.   

وقد أكدت التحقیقات أن المدراء التنفیذیین والمھندسین كانوا على علم بشأن 
لمحققین " فولكسفاغن" كما أعترف مسئولون في شركةبرمجیات التالعب  وتأثیراتھا، 

موظفا حذفوا آالف الوثائق في محاولة منھم إلخفاء حاالت غش  40أمریكیین بأن حوالي 
  .24منظم في االنبعاث عن الجھات الرقابیة

ومھما كانت الجھة المسئولة على عملیة الغش والتضلیل في الشركة    
ة الداخلیة في الشركة والمناورات البیئیة واألخالقیة، فان عدم تطبیق مبدأ المشارك

باإلضافة إلى عدم تبني نھج المسؤولیة االجتماعیة في جانبھا التطوعي من طرف 
الكفاءات أو اإلداریین أدى إلى عدم تفعیل الحوكمة في الشركة، ویظھر ذلك من خالل 
الخسائر المادیة الكبیرة ألسھم الشركة، والغرامات المفروضة علیھا، باإلضافة إلى 

ت واالستنكارات األخالقیة من جھات رسمیة أو غیر رسمیة على ھذا السلوك االنتقادا
  .  غیر األخالقي

فبعد اكتشاف عملیة الغش والتضلیل في المعلومات تأثر األداء المالي للشركة، 
ألف سیارة دیزل في الوالیات  500فقد قدرت حجم الخسائر المباشرة جراء استدعاء 

ملیار أورو غرامات مالیة طالبت بھا وكالة البیئة  17ورو، وملیار أ 6.7المتحدة بـحوالي 
، وھي %30األمریكیة، كما تأثرت أسھم الشركة في السوق المالي حیث انخفضت بـ 

ملیار أورو، ولكن األھم ھو خسارة ثقة العمالء  12تمثل خسارة في القیمة السوقیة بـ 
  . أورو ملیار 10والثقة في العالمة التجاریة والتي تقدر بـ 

اعتماد إستراتیجیة جدیدة تسمح " فولكسفاغن"ولتحسین صورتھا تعتزم شركة 
بتطبیق مبدأ التشاركیة والشفافیة، وذلك بتغییر نظام اإلدارة، بتخفیف التسلسل الھرمي 
لتسھیل نقل المعلومات، وتقلیل من التبعیة للمستویات اإلداریة األعلى، وتشجیع النقد 

  .  الذاتي والشفافیة

، وھو .م 2025ولتنفیذ ھذه اإلستراتیجیة فقد وضعت جدول زمني إلى غایة 
ألف عامل  30ألف موظف في ألمانیا و 23یسمح بخفض حجم الشركة بتقلیص وتسریح 

في العالم، حتى تستطیع تحمل استثمارات بملیارات الیورو في مجاالت مثل السیارات 
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ادة الذاتیة وتقدیم خدمات جدیدة للعمالء، الكھربائیة وتطویر بطاریات جدیدة وأنظمة القی
  وتدعیم القدرة النسبیة للعالمة التجاریة للمجموعة لتحقیق أرباح

  : خالصة
  :إلى النتائج أھمھا كما یلي البحثیة الورقة ھذه خالل من تم التوصل

إن المنظمة ھي المؤثر والمتأثر بالسلوك األخالقي أو غیر األخالقي الذي  -      
المجتمع یتوقع سلوك مسئول من المنظمات،  یمارسھ المدیرون والعاملون فیھا، حیث أن 

وذلك بالوفاء بالمسؤولیات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، لكن األمر یتطلب االلتزام 
للقیم والمعتقدات في المجتمع الذي تعمل فیھ، لذلك تعتبر بالسلوك األخالقي المستوعب 

الكفاءات المرسخة اجتماعیا حلقة الوصل بین تطبیقھا وااللتزام بمبادئ المسؤولیة 
  .االجتماعیة األخالقیة للمنظمات

 على التركیز خالل من اإلدارة لسلطات الرشیدة الممارسة ھي الحوكمة إن -
 إدارة مجالس بین العالقة تحدد التي المھنیة السلوك وقواعد والتنظیمات القوانین

 أحد الحوكمة وأضحت المصالح، أصحاب األخرى واألطراف ناحیة من الشركات
 والشفافیة وااللتزام بأخالقیات الثقة بناء بجانب األعمال لمنظمات األمان أضالع مثلث

   .األعمال
أحد الشركات الكبیرة في مجال السیارات إال أن عدم " فولكسفاغن"تعتبر  -

اإلفصاح والشفافیة على المعلومات الخاصة بھا وتعمدھا التضلیل، والغش أدخلھا في 
 حوكمة بمیثاق التقید یستدعي األمر ، لذلك فانأزمة أخالقیة وقانونیة واقتصادیة كبیرة

 وااللتزام األعمال، أخالقیات إلى واالمتثال الحوكمة، مبادئ تنفیذ على الشركات، والعمل
 الشركات حوكمة ممارسات تحسین یتطلب األمر أن والشفافیة، كما اإلفصاح بمعاییر
  .االقتصادي واالنفتاح السوق اقتصاد ومتطلبات لتتماشى
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  أثر حقوق الملكیة الفكریة
  على تنافسیة صناعة األدویة الجنیسة في الجزائر

The impact of intellectual property rights on the competitive 
generics industryin Algeria  

  
آیات هللا مولحسان/ د   –  سامیة لحول / د.أ

)1(
  

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر 
mayatellah@gmail.com   -   lahouelsamia@yahoo.fr 

 
   14/05/2018: تاریخ القبول    23/04/2018: تاریخ اإلرسال

  
  ملخص

الفكریة على تنافسیة حقوق الملكیة تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز أثر 
. بیئة متسمة بالعولمة وانفتاح األسواقفي ظل  الصناعة الجزائریة لألدویة الجنیسة

في  ویتم ذلك بالتعرف على التوجھات العالمیة لصناعة األدویة الجنیسة مع البحث
براءات االختراع في مجال الصناعة الدوائیة ضمن اتفاقیة الملكیة الفكریة، باإلضافة 

أثر سقوط براءات االختراع لألدویة األصلیة على بروز   وقوف علىإلى ال
pharmerging تنافسیة الجزائر على مستوى ھذه الصناعةو.  

تشیر النتائج المستخلصة من الدراسة إلى وجود عالقة تأثیر ما بین حقوق و
 وذلك من خالل تأثر. الملكیة الفكریة وتنافسیة صناعة األدویة الجنیسة في الجزائر

ھذه الصناعة بالتغیرات العمیقة التي طالت السوق العالمي للدواء سیما الجنیس ومن 
ثم االقتناع بضرورة استغالل فرص انتھاء براءات اختراع العدید من األدویة 

وقد . ومحاولة إتباع إستراتیجیة تمكنھا من ذلك 2015-2010األصلیة خالل السنوات 
 ناشئة في صناعة الدواء الجنیس نتج عن ھذه التغیرات بروز الدول ال

pharmerging ومن بینھا الجزائر، وأصبحت القطاع الجغرافي الثاني األكبر على ،
مستوى مبیعات األدویة في العالم، األمر الذي أدى إلى إعادة التصنیف العالمي 

وعلى الرغم . األصناف العالجیة األكثر مباعة في السوق العالميلمنظمات األدویة و
صناعة الدواء الجزائریة في المدى القصیر على االحتفاظ بتفوقھا في دم قدرة من ع

                                                        
 .المؤلف المراسل –) 1(
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السوق الوطني نتیجة المنافسة الشدیدة لألدویة المستوردة، غیر أن األھداف 
والمؤشرات، تؤكد على القدرة التنافسیة لھذه الصناعة من خالل احتفاظھا بنصیبھا 

یمكن استناد ذلك إلى انتھاج و. 2012-2008السوقي وزیادتھ خالل السنوات 
الحكومة الجزائریة إلستراتیجیة تنافسیة في مجال تشجیع اإلنتاج المحلي واالستثمار 

ملیار دوالر  125الدوائي من أجل استغالل فرص فقدان سوق الدواء العالمي لقیمة 
  .لحمایتھا القانونیة وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة

 –صناعة الدواء الجنیس   -األدویة  –ختراع براءات اال: المصطلحات األساسیة
pharmerging – تنافسیة الجزائر .  

Abstract  

This study aims to highlight the impact of intellectual 
property rights on the Algerian industry competitive generic in a 
competitive environment characterized by globalization and 
open markets. This is done to identify the global trends for the 
generic drug industry with research in the patents in the 
pharmaceutical industry within the intellectual property 
agreement, in addition tost and on the impact of the fall off the 
patents for drugs on the emergence of indigenous pharmerging 
competitive and Algeria at the industry level. 

The findings of the study and effect relationship between 
intellectual property rights and competitive generics industry in 
Algeria. And through affected this industry profound changes 
which affected the global market for the drug, particularly sexual 
and then conviction of the need to exploit the opportunities the 
end of several patents of the original drugs during the years 
2010-2015 and try to follow a strategy enabling it to do so. This 
has resulted in changes emergence of emerging countries in the 
generic medicine industry pharmerging, including Algeria, and 
became the second largest geographical sector at the level of 
pharmaceutical sales in the world, which led to the 
reclassification of the global pharmaceutical organizations and 
therapeutic most items sold in the global market. Despite the 
inability of the Algerian pharmaceutical industry in the short 
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term to maintain superiority in the national market as a result of 
intense competition for imported drugs, is that the goals and 
indicators, confirm the competitiveness of the industry through 
retaining market share and increase during the years 2008-2012. 
This can be based on the Algerian government to pursue a 
competitive strategy in promoting local production and 
investment pharmacological order to exploit the opportunities 
the loss of the global pharmaceutical market value of $ 125 
billion to protect the legal and produced in its generic form. 

Keywords: Patents - drugs - generic medicine industry - 
pharmerging - competitive Algeria. 

 :مقدمة

تعتبر صناعة الدواء من أھم الصناعات في الجزائر وكل دول العالم لما لھا 
من ثقل اقتصادي ومالي واجتماعي، حیث تشكل أھمیة ممیزة للسلطات العمومیة 

باعتبار الدواء من السلع اإلستراتیجیة والھامة لسالمة وصحة وأمن والسكان أیضا 
وتسعى المنظمات العالمیة المحتكرة لھذه الصناعة بتسجیل براءات اختراع . المجتمع

وھذا . األدویة من أجل حمایة حقوق ملكیتھا الفكریة لمدة عشرون سنة كحد أدنى
من الدواء خاصة بواسطة بلدان العالم األمر یؤدي إلى تأخیر كبیر في االستفادة العامة 

الثالث في الوقت الذي تتشبع فیھ المنظمات العالمیة الكبرى بإیرادات ریع المعارف 
  .التكنولوجیة بأكثر كثیرا مما تستحق كمقابل لتغطیة تكالیف األبحاث

وانطالقا من حقیقة أن الخدمة الصحیة الجیدة تعني توفر الدواء بسعر معقول 
ة، بدأت معظم الدول ومن بینھا الجزائر التوجھ بخطوات عملیة نحو ونوعیة جید

التصنیع المحلي للدواء الجنیس المعتمد على تقلید الدواء األصلي واالستفادة منھ بعد 
ولكن تتأثر ھذه الصناعة بعولمة اإلنتاج واألسواق التي . انتھاء فترة الحمایة القانونیة

وعلیھ، أصبح أساس التقییم یعتمد . شھدھا العالمكانت سمة التغیرات الجذریة التي ی
على قدرة ھذه الصناعة على المنافسة في األسواق المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة ومن 
ثم االندماج العالمي، باإلضافة إلى إیجاد میزة تنافسیة لھذه الصناعة تمكنھا من 

  . الصمود أمام المنافسة على المدى الطویل

  

  

  :مشكلة الدراسة
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في إطار البحث عن آفاق وفرص زیادة مساھمتھا ضمن دول 
pharmerging  وتمكنھا من االندماج في االقتصاد العالمي، انتھجت الجزائر

وھذا األمر . إستراتیجیة تنافسیة في مجال تشجیع اإلنتاج المحلي واالستثمار الدوائي
نافسیة في مستوى یلزمھا بذل مجھودات كبیرة في إیجاد أسالیب لتدعیم قدراتھا الت

ویعتبر فقدان العدید من األدویة األصلیة لحمایتھا القانونیة . صناعة األدویة الجنیسة
وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة من بین أھم أسالیب  2015و 2010خالل السنوات 

وبذلك، تكمن مشكلة الدراسة في . تدعیم القدرة التنافسیة لصناعة الدواء الجنیس
. لملكیة الفكریة على تنافسیة صناعة األدویة الجنیسة في الجزائرأثر حقوق اتوضیح 

  :وعلى ضوء ذلك یمكن صیاغة عناصر المشكلة في مجموعة من التساؤالت، وھي

بیئة متسمة بالتنافس ما ھي أھم التوجھات العالمیة لسوق الدواء الجنیس في ظل  -
   والعولمة وانفتاح األسواق؟

 ملكیة الفكریة الحمایة لبراءة اختراع األدویة األصلیة؟كیف توفر اتفاقیة حقوق ال -

سقوط براءات كیف برزت الدول الناشئة في صناعة األدویة الجنیسة في ظل  -
  ؟االختراع لألدویة األصلیة 

تنافسیة الجزائر في ما ھو أثر فقدان براءات االختراع لألدویة األصلیة على  -
  مستوى صناعة الدواء الجنیس؟

 :الدراسةفرضیة 
من أجل معالجة اإلشكالیة السابقة، تم وضع فرضیة سیتم اختبار مدى 

  :صحتھا من خالل ھذه الدراسة، وھي
حقوق الملكیة الفكریة على تنافسیة صناعة األدویة الجنیسة في  تؤثر  
   .الجزائر

  :أھمیة الدراسة

لملكیة إدراك العالقة بین حقوق اتستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من الحاجة إلى 
وتكمن ھذه األھمیة أیضا في . الفكریة وتنافسیة صناعة األدویة الجنیسة في الجزائر

في ظل بیئة تنافسیة متسمة بالعولمة التحدیات التي تواجھھا صناعة الدواء الجزائریة 
الصناعة الدوائیة األھمیة المتزایدة للسبق من طرف وانفتاح األسواق، باإلضافة إلى 

في استغالل فرص فقدان األدویة األصلیة لبراءات اختراعھا  pharmergingالناشئة 
  . وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة

تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة من األھداف، منھا ما   :أھداف الدراسة
  :یلي
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توضیح االتجاھات الحدیثة التي تبرز تطور السوق العالمي لألدویة الجنیسة، ال  .1
  .pharmergingسیما من حیث انعكاساتھ على تطویر الصناعة الدوائیة الناشئة 

 .التعرف على أھم التغیرات الناتجة عن فقدان األدویة األصلیة لبراءة اختراعھا .2
تنافسیة صناعة األدویة  األصلیة على التأكد من أثر سقوط براءة اختراع األدویة .3

 .الجنیسة في الجزائر

اعتمدت الدراسة على الطریقة العلمیة المتمثلة في صیاغة  :منھجیة الدراسة
ومن أجل اختبار فرضیة الدراسة . اإلشكالیة، طرح الفرضیات واختبار مدى صحتھا

صائیات خاصة وقد تم االعتماد على إح. تم تبني األسلوب الكمي، أي االستنباطي
كما تم . 2012إلى غایة  2008بسوق الدواء العالمي والجزائري خالل السنوات من 

االعتماد على العدید من المراجع والدوریات والمواقع المتخصصة في مجال صناعة 
  . الدواء الجنیس واتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة

 التوجھات العالمیة لصناعة األدویة الجنیسة : أوال

الدواء كمنتوج منذ عرف اإلنسان، ال یمكن االستغناء عنھ ولم تتوقف وجد 
الحاجة إلیھ فقط وإنما ھي في تطور مستمر من أجل الحصول على عالج أحسن 

ولقد أدى اعتماد االبتكار الدوائي على البحث العلمي العمیق . ومواجھة أمراض جدیدة
واء بقیمة مضافة عالیة تجعل والمتواصل باإلضافة إلى الخصائص الممیزة بتمتع الد

  .منھ المنتوج األكثر ربحیة على اإلطالق بین جمیع المنتجات المشروعة

وتعتبر صناعة الدواء جزء من الصناعة الصیدالنیة التي تضم جمیع 
وصناعة الدواء ھي في الواقع عبارة عن . المنظمات المعنیة بإنتاج وتسویق األدویة

تكون في شكل مواد كیمیائیة في أي شكل أو أعشاب صناعة العقاقیر الطبیة والتي 
یقوم الصیدلي بتركیبھ ویخضع لسلسة من البحوث والتحالیل ) نباتات خام(طبیة 

   )1(.واالختبارات حتى یمكن للمستھلك استخدامھ في صورتھ النھائیة

ولقد كان نبوغ العرب في صناعة الدواء ھو األساس في النھضة في علم 
األدویة التي ظھرت بعد ذلك في الدول المتقدمة والتي قامت علیھا الصیدلة وصناعة 

. الحضارة األوروبیة في العصر الحدیث في مجاالت العلوم الطبیة والصیدلیة
وتطورت الصناعة كثیرا منذ اكتشاف المیكروسكوب ومعرفة مكونات المیكروبات 

استخدامھا كبدیل لألعشاب البكتیریة واستنباط المركبات الكیمیائیة الفعالة التي یمكن 
الطبیة النباتیة والمستحضرات البدائیة وتخلیق مواد طبیة جدیدة والبحث عن مصادر 

    )2(.الخ...أخرى للدواء منھا النباتیة أو الحیوانیة أو المیكروبیولوجیة

ویعتمد تصمیم الدواء أساسا على معرفة مدى التناسق بین المستحضر 
ویحاول العلماء . البیولوجي على اإلنسان أو الحیوانالدوائي أو الصیدلي وأثره 
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التوصل إلى توافق ما بین علوم الكیمیاء والصیدلة والطب والتوصل إلى نقاط محددة 
تحدد عند التداخل بین تلك العلوم بھدف عالج مرض ما عن طریق التغییر في وظیفة 

  .من وظائف الجسم بواسطة مستحضر دوائي معین

كما تعرفھ المنظمة العالمیة للصحة ھو مادة تستعمل في تغییر ومنتوج الدواء 
وھناك تسمیتان للدواء،  )3( .أو معالجة األنظمة الفیزیولوجیة الخاصة بالمریض

حیث یعتمد في التسمیة الطبیة للدواء على المركبات . األولى طبیة والثانیة تجاریة
د لھ عدة أسماء مثل الكیمیائیة الداخلة في تركیبھ، كما نجد أن دواء واح

Paracétamol, Doliprane, Panadol  وكل ھذه األسماء متماثلةGénérique ،
 La dénomination commune)واالسم الطبي یجب أن یكون موحد عالمیا 

internationale DCI)  لدى المنظمة العالمیة للصحة(OMS Organisation 
Mondiale de la Santé)جاري للدواء حمایة قانونیة، وھو ؛ بینما یكون االسم الت

اسم تضعھ المؤسسات الصیدالنیة عند البیع، وھذه األسماء محمیة لمدة تتراوح ما بین 
   )4( .سنة عند البلد المصنع لھ 99إلى  10

أما بالنسبة لألدویة الجنیسة فیقصد بھا تلك األدویة التي دخلت براءة 
دة القانونیة لحمایتھا، ومن ثم یكون متاح اختراعھا في المیدان العمومي عند نھایة الم

للتصنیع دون إذن من أصحاب البراءات ویمكن بیعھ باالسم الطبي للدواء ولیس االسم 
ویعتبر الدواء الجنیس مطابق للدواء األصلي، حیث تكون لھ نفس التركیبة . التجاري

دم نفس األثر والكیفیة والكمیة للمادة الفعالة ویكون لھ نفس الشكل الصیدالني ویق
   )5( .ویختلف ھذا النوع من األدویة عن الدواء األصلي من حیث الوزن. العالجي

وقد بدأت صناعة األدویة الجنیسة في االزدھار منذ السبعینیات من القرن 
وظھرت األدویة . الماضي وعلى وجھ الخصوص في الوالیات المتحدة األمریكیة

الجنیسة بعد سقوط حمایة أول براءات اختراع لبعض األدویة وأصبحت ملكیة عامة 
جیة التي كانت في تلك الفترة وبسبب الحوادث العال. في الستینیات من القرن الماضي

، زاد االھتمام بالتكافؤ Thalidomideو Stalinonالناتجة أساسا عن استعمال أدویة 
وتعززت المتطلبات القانونیة إلنتاج األدویة الجنیسة  Bio équivalenceالحیوي 

وبذلك، أصبحت ھذه األدویة وبشكل . من قبل دول العالم لتجنب كل الحوادث المؤلمة
. جي تتمیز بنفس األثر والخصائص العالجیة ومعاییر الجودة كاألدویة األصلیةتدری

وفي الثمانینیات من القرن الماضي، بدأت حكومات الدول المتقدمة في ترقیة األدویة 
كما تعتبر ألمانیا أول من أدخل . الجنیسة بسبب الزیادة الثابتة للنفقات الصحیة

لألدویة من أجل تعویض األدویة وخاصة  1989السعر المرجعي في سنة "مصطلح 
   )6( .الجنیسة
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وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة الفرنسیة لألمن الصحي ھي التي كلفت 
الذي یشمل على  Génériqueبإصدار الجریدة الرسمیة لفھرس مجمع الجنریك 

تخصصات األدویة الجنیسة، باإلضافة إلى أحكام الجرعة والشكل الصیدالني لھذه 
اختصاص لألدویة  724وتضم الترجمة الحالیة للفھارس الحالیة أكثر من . ةاألدوی

وبذلك، یمكن للصیدلي . ویساعد ھذا الفھرس الطبیب على وصف الدواء. الجنیسة
 06الصادر في  92-284تعویض الدواء األصلي بالدواء الجنیس طبقا للمرسوم رقم 

   )7(.1992جویلیة 

ة في سوق كبیر منافسة حادة نتج عنھا وقد صاحب اتساع المنتجات األصلی
وتمثل المنظمات . انخفاض األسعار وتقسیم المنظمات الدوائیة إلى قویة وضعیفة

القویة تلك القادرة على مواجھة المنافسة وتطویر المنتجات إلى الجنیسة واألكثر 
  . super génériqueجنیسة 

ملیار دوالر،  40بحوالي  2000وقدر سوق الدواء الجنیس في العالم لسنة 
وكان السوق . في السنة % 5حیث تطور خالل الخمس سنوات السابقة بنسبة 

ملیار  12إلى  1984ملیار دوالر في سنة  5.5األمریكي األكثر أھمیة بزیادة من 
وكان ھذا التطور . 2000ملیار دوالر سنة  17ووصل إلى  1992دوالر في سنة 

  . Droit de substitutionحق التعویض  لألدویة الجنیسة منذ تبني الصیدلیات

ملیار  20وصل السوق األوروبي لألدویة الجنیسة إلى  2005وفي سنة 
كما فقدت في نفس السنة المنتجات األولى ). من قیمة االستھالك % 15أي (دوالر 

من التكنولوجیا الحیویة والكثیر من األدویة األصلیة حمایة البراءة ومن ثم أصبحت 
كن یبقى اتجاه الدول النامیة إلى استھالك األدویة الجنیسة أكثر من الدول ول. جنیسة

. المتقدمة والتي تعتمد في تغطیة احتیاجاتھا من الدواء على الثلثین من األدویة األصلیة
وعموما، حقق السوق العالمي للدواء الجنیس تطور كبیر خاصة بعد سقوط براءات 

، والشكل الموالي یوضح تطور 2005یة في سنة االختراع للعدید من األدویة األصل
  . 2015-2005السوق العالمي للدواء الجنیس خالل السنوات 
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إلى حوالي  2015سیصل ھذا السوق في سنة   IMS Healthوحسب    
وھذا النمو ناتج عن عدة . %12إلى  9ملیار دوالر وبمتوسط معدل نمو ما بین  209

لبراءات االختراع؛ ظھور الوراثة الحیویة؛ اعتماد فقدان عدة أدویة : عوامل، منھا
بعض الدول مثل الھند والصین لھذا النوع من الصناعة؛ وسیاسة الصحة للدول الغنیة 

تطور حصة األدویة الجنیسة  ویوضح الشكل الموالي. من أجل تخفیض فاتورة العالج
   .2015وتقدیرات  2010في أسواق بعض الدول المتقدمة في سنة 

   

حصة األدویة الجنیسة في أسواق أھم الدول في سنة ) 2(شكل رقم   
2015وتقدیرات  2010
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وقد أدى زیادة استھالك األدویة الجنیسة إلى زیادة حصتھا السوقیة خالل 
كما سیحقق سوق ھذه األدویة أقوى نمو في أمریكا خالل . 2015-2010السنوات 

یوضح تطور حصة األدویة األصلیة والشكل الموالي ). % 21.5-13.4(نفس الفترة 
  .2015-2010والجنیسة في أقوى ثماني دول متقدمة خالل السنوات 

تطور حصة األدویة في أقوى ثمانیة أسواق ناضجة خالل ) 3(شكل رقم 
2015-2010السنوات 

  

، ستحقق أمریكا ضمن أقوى األسواق IMS Healthووفقا لتوقعات 
بینما . 2015إلى  2010ألصلیة في السنوات من مبیعات األدویة ا % 70الناضجة 

تبقى ھذه األدویة في الدول المتقدمة تحت الضغط مع نمو سلبي خالل السنوات 
وضمن أقوى خمس دول . % 1إلى  2بمتوسط معدل نمو من  2010-2015

وعلیھ، أدى . أوروببیة، تسجل ألمانیا وإیطالیا واسبانیا زیادة في نمو األدویة األصلیة
لتقارب في سیاسات الصحة للدول المتقدمة إلى تبني أفضل الممارسات زیادة ا

 . ملیار دوالر 80الخاصة باستخدام األدویة الجنیسة والتي تمثل وفورات بـ 

  براءات االختراع في مجال الصناعة الدوائیة ضمن اتفاقیة الملكیة الفكریة: ثانیا

ل النظام االقتصادي تعد اتفاقیات التجارة الخارجیة من أھم وأخطر وسائ 
العالمي الجدید في تطبیق حریة التجارة وحریة تدفق رؤوس األموال والمنافسة 
الشدیدة وانھیار المواقع والحواجز التقلیدیة وتدویل النشاط االقتصادي، خاصة بعد أن 

من إجمالي   %90لتشمل حوالي " أوروجواي"تم توسیع نطاقھا من خالل جولة 
  . التجارة العالمیة
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ال یمكن صمودھا أمام  ،ونظرا لطبیعة صناعة الدواء المعتمدة على األبحاث 
ومن ثم تم اللجوء في بدایة التسعینات إلى . العالم الخارجي بدون حقوق الحمایة الفعالة

وكانت . تطبیق نظام الحمایة الكلیة للتجارة العالمیة من خالل المنظمة العالمیة للتجارة
 Trade Related Aspects لكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة اتفاقیة حمایة حقوق الم

of Intellectual Property Rights (TRIPS) ویعتبر . إحدى اتفاقیات المنظمة
التعامل مع حقوق البراءات الناتجة عن أنشطة البحث والتطویر الدوائي من مھام 

لالختراعات المحمیة  القسم المتعلق بالملكیة الصناعیة الذي یھدف إلى توفیر الحمایة
وال تقضي ھذه االتفاقیة . ببراءات االختراع والتصمیم الصناعي واألسرار التجاریة

بتطبیق نظام البراءة فقط على عملیة التوصل إلى دواء جدید، وإنما أیضا على 
وقد حددت االتفاقیة إمكانیة الحصول على براءات اختراع .  المنتوج الدوائي نفسھ

واء كانت في منتجات أو عملیات صناعیة في كافة میادین ألي اختراعات س
التكنولوجیا بشرط أن تكون جدیدة وتحتوي على خطوة إبداعیة وقابلة لالستخدام في 

كما أجازت للبلدان األعضاء استثناء الحصول على براءات االختراع . الصناعة
  )8( .لطرق التشخیص والعالج والجراحة

عضاء في منظمة التجارة العالمیة على اتفاق وبمجرد توقیع الدول األ   
أورجواي، تصبح بذلك موافقة في نفس الوقت على االتفاقیات الخاصة بحقوق الملكیة 
الفكریة، حیث أن االتفاقیة قد وضعت بمنطق التوقیع الواحد المجمل، أي ال یمكن 

التي التوقیع على نتائج الجولة والتنصل في نفس الوقت من أي من االتفاقیات 
كما تكون الدول التي تسعى للحصول عل العضویة مجبرة على الموافقة . تتضمنھا

بل غالبا ما تستخدم الدول المتقدمة سعي بعض الدول لالنضمام . على ھذه االتفاقیات
   )9(.لالتفاق ومطالبتھا من تعدیل القوانین المحلیة الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة

اعیة من ضمن المواد القابلة للحصول على براءات وبوجود العملیة الصن
االختراع، تسعى المنظمات العالمیة المحتكرة لصناعة الدواء بتسجیل براءات اختراع 

وتعطي ھذه . للصناعات التي تقوم بھا، وذلك من أجل حمایة حقوق ملكیتھا الفكریة
واء، األمر الذي االتفاقیة عشرون سنة كحد أدنى لحمایة براءات اختراع لمنتوج الد

یؤدي إلى تأخیر كبیر في االستفادة العامة من المنتوج خاصة بواسطة بلدان العالم 
ذلك في الوقت الذي تتشبع فیھ الشركات العالمیة الكبرى بإیرادات ریع  )10(.الثالث

    )11(.المعارف التكنولوجیة بأكثر كثیرا مما تستحق كمقابل لتغطیة تكالیف األبحاث

الحمایة لبراءات االختراع المحددة بعشرین سنة كما تشیر إلیھ  وتحسب مدة  
االتفاقیة الخاصة ببراءات االختراع اعتبارا من تاریخ التقدم بطلب الحصول على 

وبذلك ال تستطیع المنظمات الدوائیة األخرى تقلید الدواء إال بعد انتھاء ھذه . البراءة
من  28حقوق الممنوحة في المادة كما أن من حق صاحب البراءة طبقا لل. الفترة
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االتفاقیة منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقتھ من صنع أو استخدام أو بیع أو 
استیراد ذلك المنتوج أو تلك العملیة الصناعیة، ولكن من حقھ التنازل للغیر وإبرام 

ذا وإ. عقود التراخیص التي تتطلب من المنظمات الدوائیة مبالغ كبیرة للحصول علیھا
استطاعت المنظمة الحصول على حق اإلنتاج، فإن ذلك سیؤدي إلى ارتفاع أسعار 

أضعاف نتیجة ارتفاع تكالیفھ، األمر الذي یلقي العبء على  10إلى  05الدواء من 
   ) 12.المستھلك الذي ال یستطیع االستغناء عن الدواء

لطات من االتفاقیة والخاصة بالتعویضات على أن الس 45كما تنص المادة 
القضائیة لھا الحق في أمر المعتدي لدفع تعویضات مناسبة لصاحب الحق عن الضرر 
الذي لحق بھ بسبب التعدي، وفي الحاالت المناسبة یجوز أن تأمر باسترداد األرباح أو 
دفع التعویضات، مما یشیر إلى استحالة تقلید المنظمات الدوائیة لھذا الدواء خوفا من 

تي قد تصل إلى إمكانیة التصرف في السلع التي تجد أنھا تشكل العقوبات الصارمة ال
تعدیا على صاحب الحق والتصرف في المعدات التي تستخدم في اإلنتاج كما جاء في 

   )13.والخاصة بالجزاءات األخرى 46المادة 

ولقد ظھر مؤخرا إدراك متزاید لدى الدول النامیة لخطورة العدید من مواد    
اتفاقیة التجارة العالمیة الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة على توفیر األدویة والصحة 

حیث یعد وضع حد أدنى قدره عشرون عاما لحمایة البراءات أمر غیر . العامة بھا
من خالل التطور ) أو المستحضر( منطقي بسبب تقصیر دورة حیاة المنتوج

المتواصل في العلم والتكنولوجیا الذي یھدف باستمرار إلى تقصیر لدورات حیاة 
ومن ثم تنتھي دورة حیاة منتوج الدواء قبل مرور عشرون عاما بفترات . المنتجات

  .تطول أو تقصر حسب نوع المنتوج

باالحتكار ومنع  وتجدر اإلشارة إلى أن تمدید البراءة یعني االحتفاظ   
شركات الدواء األخرى من إنتاج الدواء باسمھ العلمي ولیس باالسم التجاري الخاضع 

كما أن إنتاج الدواء باالسم العلمي بعد انقضاء سریان . لالبتكار بواسطة الشركة األم
أو أقل مقارنة  % 20فترة حمایة الملكیة الفكریة من شأنھ تخفیض سعر الدواء إلى 

وھو اإلجراء الذي من شأنھ إتاحة الدواء لمحدودي الدخل والفقراء في . صليبثمنھ األ
  .جمیع بلدان العالم

وتواجھ الشركات الوطنیة عدة صعوبات في تطبیق الترخیص اإلجباري    
صعوبات في منح الدولة الترخیص : ، أھمھاTRIPSالمنصوص علیھ في اتفاقیة 

إلحدى ھذه الشركات، وذلك مادامت في حاجة إلى ھذا المنتوج لمواجھة احتیاجات 
وطنیة ملحة یصعب تلبیتھا من خالل االحتكارات واألسعار التي تفرضھا الشركات 
العالمیة الكبرى صاحبة البراءة؛ وصعوبات معرفیة خاصة بإنتاج المنتوج موضوع 
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براءة؛ وأخرى تعد األخطر واألھم تتمثل في الصعوبات السیاسیة التي تمارسھا ال
  )14(.الشركات الكبرى أو الدول التي تنتمي إلیھا

براءات بمثابة احتكارات على مكتشفات في جسم  TRIPSكما تمنح    
اإلنسان والخاصة بالتتابعات الجینیة المسؤولة عن المتغیرات المرضیة في جسم 

وال تمثل ھذه البراءة الممنوحة اعترافا بسبق في المعرفة العلمیة بقدر ما  .اإلنسان
تمثل فرصة الحتكار أمر ما یتصل بمرض یمكن أن یحدث ألي إنسان في أي مكان 

وألن ھذه البراءة تتعلق بالمعرفة یمكن أن تؤدي إلى اكتشاف . على سطح األرض
ان مرھونا لیس بانجازات وعلیھ، یصبح المصیر الصحي ألي إنس. أدویة جدیدة

  ) 15( .البحث العلمي وإنما بتوجھات ومصالح محتكري البراءات

الدول التي یبلغ دخل الفرد السنوي فیھا (ومراعاة لظروف الدول األقل نموا 
وھي الدول التي تواجھ عقبات اقتصادیة ومالیة وإداریة والتي ) دوالر 1000أقل من 

قاعدة تكنولوجیة قابلة لالستمرار، فقد منحت  تحتاج إلى فترة زمنیة كافیة لخلق
سنوات بعد انقضاء فترة زمنیة مدتھا سنة  10االتفاقیة لھذه الدول فترة انتقالیة مدتھا 

باإلضافة إلى التزام الدول المتقدمة . تلي تاریخ نفاذ اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة
حفز وتشجیع نقل التكنولوجیا بإتاحة حوافز لمنظمات األعمال الموجودة عندھا بھدف 

   ) 16( .إلى الدول األقل نموا

كما أشارت االتفاقیة إلى ضرورة قیام دول األعضاء بإتاحة الوسائل التي 
تمكن من حمایة براءات االختراع في البلد العضو، وذلك اعتبارا من تاریخ سریان 

ق نظام حمایة وھذا یؤكد على ضرورة اتفا. مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمیة
كما ال تفرض اتفاقیة . براءات االختراع المطبق في الدول األعضاء مع االتفاقیة

حقوق الملكیة الفكریة التزامات بإعادة الحمایة للمواد التي أصبحت ملكا عاما في 
الخاصة بحمایة المواد القائمة  07تاریخ تطبیقھ في البلد المعني كما نصت المادة 

ا ھذه المادة إلى أن ھذا االتفاق ال ینشئ التزامات فیما یتصل وأشارت أیض. حالیا
   ) 17( .بأعمال تمت قبل تاریخ تطبیق أحكامھ في البلد العضو المعني

   pharmergingسقوط براءات االختراع لألدویة األصلیة وبروز  : ثالثا

أدى نمو السوق الذي تمیز أكثر في األدویة الجنیسة والتكنولوجیة الحیویة  
خاصة (سواء كان في الدول المتطورة أو في المجوعات الدوائیة للدول الناشئة 

إلى تحول النموذج االقتصادي لالبتكار في آفاق ) البرازیل، روسیا، الھند والصین
راع للمنتجات المبتكرة والمسوقة ویتم ذلك من خالل سقوط براءات االخت. 2015

في المجال العام، باإلضافة إلى توفیر منتجات  1990و 1980دولیا في السنوات 
 2010كما ستسقط في السنوات ما بین . مستھدفة ناتجة من التكنولوجیا الحیویة

 80العدید من األدویة الدولیة التي كانت تحقق رقم أعمال سنوي یقدر بـ  2015و
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وھذا األمر سیؤدي إلى نمو قوي للسوق العالمیة . ر في المجال العامملیار دوال
وھذا ما تؤكده .  Bio similairesلألدویة الجنیسة وبسرعة كبیرة للبدائل الحیویة 

نھایة براءات اختراع حوالي عشرة أدویة األكثر مباعة عالمیا ما بین الربع الثالث من 
والجدول . الوالیات المتحدة وأوروربافي  2013والربع األول من سنة  2011سنة 

  .الموالي یوضح ذلك

األدویة األساسیة التي فقدت براءة اختراعھا في السنوات ) 1(جدول رقم 
  2012ونھایة  2011ما بین نھایة 

  

وباإلضافة إلى انخفاض أسعار أسھمھا، أدى فقدان المنظمات الدوائیة   
رقام أعمالھا أیضا، حیث خسرت الكبیرة لبراءات االختراع إلى انخفاض في أ

Sanofi  ملیار أورو في  33.389ملیار أورو من رقم أعمال یقدر بـ  2.206مثال
وكانت ھذه الخسارة من األسباب الرئیسیة في االندماجات التي حدثت ما . 2011سنة 

وعلیھ، أصبحت ھذه األخیرة تبحث أساسا على . بین المنظمات الدوائیة في تلك الفترة
أكثر من بحثھا على " plateformes de croissanceمنصات النمو "شراء 

 Genzimeفي طریقھا إلى أن تصبح جنیسة، فمثال تم شراء blockbuster جزیئات 
السویسریة  Nycomedملیار دوالر، وشراء  20بـ  2011في سنة  Sanofi من قبل
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الیابانیة، والتي ستخسر براءة Takeda من قبل) 2010ملیار أورو في سنة  3.17(
 .ملیار دوالر 9.6، بـ Actos الج ألمراض السكري االختراع لدواءھا المع

وتبقى العواقب األكثر فوریة لفقدان ھذه البراءات ھي التخفیضات التي 
 1300إلى  12أجریت في صفوف القوى العاملة لھذه المنظمات، حیث تم تسریح  

، Lillyمن  6000، وPfizerمن  50000، وحوالي Merckعامل من منظمة 
 119000وعموما، تم فقدان حوالي . Bristol-Myers Squibb من  9000وأیضا 

   ) 18(.، وھذه الحركة مستمرة2008وظیفة في المنظمات الدوائیة منذ سنة 

تغیر في التصنیف  IMS Health وبالنظر إلى المؤشرات السابقة، تتوقع    
شئة العالمي للدول من حیث الصناعة الدوائیة نظرا لتطور المنظمات الدوائیة النا

 أي البرازیل (BRIC والموجودة في دول منطقة  pharmergingوالتي تسمى بـ  
Brésil روسیا ، Russi الھند ، Inde  والصین Chine ( من خالل استغاللھا
وتعتبر . سقوط براءات اختراع األدویة األصلیة وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة لفرص

الصین قائدة ھذه الدول من حیث الصناعة الدوائیة بمتوسط معدل نمو سنوي ما بین 
أي أفضل مما كانت تحققھ منظمات األدویة في أوروبا خالل السنوات  % 22و 19
ألف مصنع لألدویة واألدویة النباتیة والتي یصل  15كما تتبعھا الھند بـ . 70-80

) % 14إلى  11(وتأتي بعدھا روسیا . وسط السنويفي المت % 17إلى  14نموھا من 
  ). % 13إلى  10(والبرازیل 

والتي  pharmerging tier1: وھناك تقسیم آخر لمنظمات األدویة الناشئة  
البرازیل، روسیا والھند؛ : والتي تشمل pharmerging tier2تشمل الصین وحدھا؛ 

pharmerging tier3 دونیسیا، المكسیك، األرجنتین، مصر أن: والتي تشمل
 .باكستان، بولندا، رومانیا، أفریقیا الجنوبیة، تایالند، تركیا، أكرانیا، فنزویال والفیتنام

ونظرا لنمو الصناعیة الدوائیة في بعض الدول، أعید تصنیف المنظمات الدوائیة  )19(
  ) 20( :الناشئة إلى

-  pharmerging tier 1 الصین، البرازیل، : والتي تشمل
  الھند، تركیا، المكسیك، روسیا وكوریا الشمالیة؛

- pharmerging tier 2  دول : دولة، ھي 21وتشمل
، كولومبیا، PUERTO RICO فنزویال، األرجنتین، (أمریكا الالتینیة 

تایالند، اندونیسیا، الفلیبین، (؛ جنوب شرق آسیا )البیرو، اكوادور الشیلي،
السعودیة، جنوب أفریقیا، مصر، الجزائر، (؛ الشرق األوسط وأفریقیا )مفیتنا

رومانیا، ھنغاریا، جمھوریة التشیك، (؛ أوروبا الوسطى والشرقیة )باكستان
 ). بلغاریا، لیتوانیا
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في نمو السوق  pharmergingواألكثر إثارة لإلھتمام ھي مساھمة    
ملیار  110أي (ملیار دوالر  151بـ  العالمي للدواء، فبعدما كانت مبیعاتھا تقدر

لتصل إلى ما  2015-2010یتوقع أن تتضاعف خالل السنوات  2009في سنة ) أورو
والشكل الموالي یوضح ).  ملیار أورو 234-212(ملیار دوالر  315-285بین 

 . 2009نصیب مختلف الدول من السوق العالمي للدواء في سنة 

  

االقتصادي واالجراءات المتخذة من طرف دول  أدى التطوروقد 
pharmerging  لصالح الحمایة االجتماعیة، وخاصة في الصین، إلى تعزیز حركة

وھذا األمر أدى بالمنظمات الدوائیة الكبرى إلى االستثمار بشكل . نمو ھذه الصناعة
 pharmergingأن تصبح أسواق  IMS Healthوبذلك، تتوقع . كبیر في ھذه الدول

لقطاع الجغرافي الثاني األكبر على مستوى مبیعات األدویة في العالم، متعدیة الدول ا
 .األوروبیة القویة وتقارب أمریكا

 وباعتبار الجزائر من بین الدول الناشئة في صناعة األدویة الجنیسة    
pharmerging tier 2 تأثرت تنافسیتھا منذ سقوط براءات اختراع بعض األدویة ،

  . وھو ما سیتم اثباتھ في النقطة الموالیة. انتاجھا في صیغتھا الجنیسة وامكانیة

تنافسیة الجزائر في مستوى أثر فقدان براءات االختراع لألدویة األصلیة على : رابعا
  الصناعة الدوائیة

إن غالبیة مقاییس تنافسیة المنظمة تنطبق على تنافسیة الصناعة، فتكون 
كانت اإلنتاجیة للعوامل متساویة مع المنظمات األجنبیة الصناعة ذات تنافسیة إذا 

المزاحمة أو أعلى منھا، أو كان مستوى تكالیف الوحدة بالمتوسط یساوي التكالیف 
وعلیھ، یمكن قیاس تنافسیة الصناعة . الوحدویة للمزاحمین األجانب أو یقل عنھ

میزان التجاري، التكالیف، اإلنتاجیة، ال: باالعتماد على بعض المؤشرات، أھمھا
الحصة من السوق الدولیة، المیزة النسبیة الظاھرة ومؤشر التجارة داخل نفس 

   ) 21( .الصناعة وغیره
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وانطالقا من أن تنافسیة الصناعة تتجسد أكثر من خالل العالقة بالعمالء  
الربحیة، اإلنتاجیة، : والمقارنة مع المنافسین، فإن المؤشرات األكثر قیاسا لھا ھي

ویركز أغلب الباحثین لقیاس تنافسیة الصناعات على  )22( .التكلفة والحصة السوقیة
ذلك، سوف تعتمد ھذه الدراسة على مقارنة ل. حصتھا في السوق العالمیة والوطنیة

تنافسیة صناعة الدواء الجزائریة مع تنافسیة المنافسین في العالم من خالل مؤشر 
الحصة السوقیة، بینما ال یمكن حساب المؤشرات الثالثة األولى للتعرف على تنافسیة 

ء یفترض القطاع ولو بصفة مطلقة أي دون مقارنتھا مع المنافسین سیما ھذا اإلجرا
    .توفر معلومات حول كل المنافسین وھذا غیر متوفر

وعلیھ، تتوقف تنافسیة الصناعة على قدرتھا على االحتفاظ بنصیبھا من    
 .السوق العالمي أو زیادتھ، على أن یصاحب ذلك تحقیق عائد مقبول على رأس المال

مي بقدرتھا على ویمكن استناد قدرة صناعة الدواء الجزائریة في السوق العال )23(
المنافسة في السوق الوطني، األمر الذي یعكس االھتمام بالسوق الوطني كنطاق أولي 

وعلیھ، سیتم محاولة إیجاد نصیب الصناعة . لبناء القدرة التنافسیة لھذه الصناعة
  .الدوائیة من السوق الوطني والعالمي للدواء الجنیس

  :  زائري للدواءنصیب الصناعة الوطنیة من قیمة السوق الج. 1

یشترك االستیراد واإلنتاج الوطني في توفیر احتیاجات السوق الجزائري من 
ویمثل مجمع صیدال القطاع العام بتحویل المواد األولیة إلى المنتوج المنتھي . الدواء

وحدة إنتاجیة تابعة للقطاع  50وحدات، كما تقوم  9من خالل ) أدویة جنیسة(الصنع 
ویوضح الجدول الموالي الحصة السوقیة . ئة وتغلیف الدواء أیضاالخاص بذلك مع تعب

  .بالقیمة لإلنتاج المحلي من سوق الدواء في الجزائر

حصة الصناعة الوطنیة والواردات من سوق الدواء في ) 2(جدول رقم 
  ملیار دوالر: الوحدة.  2012-2008الجزائر خالل السنوات 

 2012 2011 2010 2009 2008 البیانــــــات

قیمة السوق 
 الجزائري للدواء

2.1 2.4 2.4 2.9 3.3 

معدل نمو قیمة 
 السوق

- 14.3 % - 20.8 % 13.8 
% 

 2.2 1.85 1.54 1.74 1.85 واردات الجزائر

 18.9 % 20.1 11.5 - % 5.9 - -معدل نمو 
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 % % الواردات

النصیب السوقي 
 للواردات

88.1 % 72.5 % 64.2 % 63.8 % 66.7 
% 

نمو معدل 
النصیب السوقي 

 للواردات

- - 17.7 % - 11.4 
% 

- 0.6 % 4.5 % 

قیمة اإلنتاج 
المحلي للدواء 

 الجنیس

0.424 0.650 0.850 1.05 1.10 

معدل نمو اإلنتاج 
 المحلي

- 53.3 30.8 23.5 4.8 % 

النصیب السوقي 
 لإلنتاج المحلي

20.2 % 27.1 % 35.4 % 36.2 % 33.3 
% 

معدل نمو نصیب 
الصناعة المحلیة 
من سوق الدواء 

 في الجزائر

- 34.2 % 30.6 % 2.3 % - 8 % 

  :من إعداد الباحثین باالعتماد على: المصدر

)1( Statistiques Economiques (ONS) Office national des 
) .html-Economique-Statistiques-www.ons.dz/statistiques (  

)2( Agence étatique pour la promotion de l’exportation 
)www.algex.dz( 

)3( Conseil national de l'information statistique 
 )www.cnis.dz( 

)4(  )www.snapo.org( 2012-2008IMS Health   
)5(  UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE 

 )dz.org-www.unop( LA PHARMACIE (UNOP) 

یشیر الجدول أعاله إلى التزاید المستمر في قیمة السوق اإلجمالي للدواء    
بالرغم من االنخفاض في معدل النمو لسنة  2012وحتى  2008على مدى الفترة من 

 2010وقد كان النخفاض الواردات تأثیر على ثبات السوق في سنة . 2012و 2010
. االحتیاجات المتنامیة للسوقبغرض تلبیة  2012قبل أن تعود لالرتفاع في سنة 
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وبذلك، یعبر معدل نمو الحصة السوقیة لإلنتاج المحلي الذي كان بوتیرة متناقصة 
خالل سنوات الدراسة بالمقارنة مع معدل نمو الطلب على الدواء إلى عدم مسایرة 

وبالرغم من اعتماد الجزائر في تلبیة احتیاجاتھا . صناعة الدواء المحلیة لھذا الطلب
من الواردات، غیر أن معدل نمو ھذه األخیرة تناقص   % 70األدویة على حوالي  من
قبل أن یعود إلى التزاید في سنة  2010سنة  % 11.4و 2009سنة  % 17.7بـ 

االجراءات التحفیزیة التي قررتھا حكومة الجزائر وكان ذلك نتیجة . 2012و 2011
ثمارات في القطاع الدوائي وحث لتشجیع االنتاج المحلي في مجال األدویة واالست

وقد تم انشاء دفتر الشروط . المواطنین على استھالك األشكال الجنیسة من األدویة
  )24( .2008نوفمبر  30التقنیة الستیراد الدواء بموجب األمر الوزاري المؤرخ في 

وعلیھ، اتخذت الحكومة تدابیر جدیدة تفرض على المتعاملین في الدواء    
كما تم منع استیراد األدویة المنتجة . االستثمار في االنتاج المحلي بطریقة الزامیة

وأرادت الحكومة من خالل ھذه اإلجراءات التخفیض التدریجي لفاتورة . محلیا
ولكن لم تمنع ھذه التدابیر من . رداتاستیراد الدواء ومن ثم التقلیل من حجم الوا

حدوث اضطرابات في االستیراد والتوزیع في السوق الوطنیة لألدویة، األمر الذي 
أدى بالوزارة الوصیة إلى إعادة تنظیم الفاعلین في المجال وسحب اعتمادات البعض 

عدم ویبقى سوق الدواء الجزائریة یعاني من ھذه االضطرابات لعدة أسباب منھا . منھم
تحدید االحتیاجات الوطنیة وفق البرامج الصحیة والوضعیة الوبائیة للبالد، باإلضافة 

  .إلى عدم ترشید االستھالك لتفادي التبذیر والمضاربة
وبالرغم من التراجع النسبي في نسبة مساھمة اإلنتاج المحلي في السوق    

والناتج عن الزیادة المستمرة لھذا األخیر، عرف  2012إلى  2010اإلجمالي للسنوات 
بفضل  % 53.3تزاید كبیر بنسبة  2009معدل نمو اإلنتاج المحلي للدواء منذ سنة 

دویة األصلیة وإنتاجھا في صیغتھا استغالل فرصة سقوط براءات اختراع بعض األ
وھذا ضمن تشجیع الحكومة للصناعة الدوائیة المحلیة من خالل اإلجراءات . الجنیسة

  . 2008التحفیزیة المتخذة في نوفمبر 
بشكل كبیر سیما في مجال  على السوق الجزائریة المخابر األجنبیة وقد أثرت

ة، باإلضافة إلى نقص تموین وصف الجزیئات المبتكرة على حساب األدویة الجنیس
المنظمات االستشفائیة من طرف الصیدلیة المركزیة للمستشفیات ناھیك عن عراقیل 

والشكل الموالي یوضح مساھمة مجمع . أخرى مرتبطة بقانون الصفقات العمومیة
  .2011صیدال والقطاع الخاص والواردات في سوق الدواء الجزائري خالل سنة 
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سقوط براءات اختراع األدویة األصلیة وإنتاجھا فرصة ومن أجل استغالل 
البعد االستراتیجي لسوق الدواء الجزائري أكثر  في صیغتھا الجنیسة وجب أن یكون

وھذا . تفتحا من خالل نسج عالقات استثمار وتكوین وإنتاج مع أكبر المخابر العالمیة
وبذلك، قامت . ك الفترةاألمر كان من بین أسباب نمو صناعة الدواء الجزائریة في تل

الجزائر بتشجیع االستثمارات األجنبیة في قطاع األدویة من خالل االستثمار المباشر 
) مجمع صیدال والقطاع الخاص(وإبرام شراكات مع المنظمات الجزائریة 

وكل ذلك یتم إثباتھ بتطور قیمة الصناعة . واستثمارات عن طریق التواجد المباشر
    .الجنیسة خالل سنوات الدراسةالمحلیة من األدویة 

تطور حصة الصناعة الوطنیة والواردات من قیمة سوق ) 6(شكل رقم 
  2012-2008الدواء في الجزائر خالل السنوات 

  

وبالرغم من تحقیق صناعة الدواء المحلیة زیادة في حجم إنتاجھا منذ سنة    
وكان ذلك . ، غیر أن حصتھا السوقیة تبقى ضعیفة بالمقارنة مع الواردات2009

نتیجة عدم قدرة صیدال والقطاع الخاص لتغطیة احتیاجات السوق الوطني، باإلضافة 
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صلیة وعدم ثقتھ الكافیة باألدویة إلى تَعود المستھلك الجزائري على األدویة األ
كما كان لكثرة عدد المنتجات الدوائیة الموجودة في السوق الوطنیة تأثیر . الجنیسة

واضح على تنافسیة الصناعة الدوائیة في الجزائر، فبالرغم من تحدید المنظمة 
ق دواء فقط، تحتفظ السو 260العالمیة للصحة لنسبة احتیاجات السكان في كل دولة بـ 

التسمیة ( DCI 1022منتوج دوائي بما في ذلك  5486الجزائریة للدواء على 
مما یستدعي  )dénomination commune internationaleالموحدة دولیا 

  .تطھیره

كما أن سیاسات التنویع في مصادر التموین باألدویة والتعامل مع العدید    
خابر الفرنسیة وعلى رأسھا من المنظمات األجنبیة لم تحقق االستقاللیة من الم

Sanofi Aventis تبقى تمثل النصیب األھم في حصص السوق الدوائي ، حیث
وقد صنفت ھذه األخیرة كثامن زبون على المستوى . % 15بالجزائر بنسبة حوالي 

العالمي لصالح المنظمات الدوائیة الفرنسیة، حیث بلغت قیمة الواردات منھا أكثر من 
وبعد التفوق . 2009ملیون أورو في سنة  614مقابل  2010ملیون أورو سنة  620

مثل ثاني الصیني خالل السنوات األخیرة في مجال الصناعة الدوائیة، أصبحت  ت
متجاوزة بذلك دوال مثل إیطالیا وإسبانیا وألمانیا  % 11ممون للجزائر بحوالي 

   .والوالیات المتحدة

ومما سبق یمكن القول أن صناعة الدواء الجزائریة غیر قادرة في المدى 
غیر أن ھذه . القصیر على منافسة األدویة المستوردة حسب مؤشر الحصة السوقیة

االجراءات التحفیزیة التي ییر في المدى المتوسط والطویل نتیجة الوضعیة قابلة للتغ
قررتھا حكومة الجزائر لتشجیع االنتاج المحلي في مجال األدویة واالستثمارات في 

   .القطاع الدوائي وحث المواطنین على استھالك األشكال الجنیسة من األدویة

نصیب صناعة الدواء الجزائریة من قیمة السوق العالمي  -2
  للدواء الجنیس

یمكن قیاس تنافسیة صناعة الدواء الجزائریة من خالل نصیبھا من السوق 
 .كما یوضحھ الجدول الموالي 2012-2008العالمي للدواء الجنیس في السنوات 

  

  

  

حصة الجزائر من السوق العالمي للدواء الجنیس خالل السنوات ) 3(جدول رقم 
  الوحدة ملیار دوالر   2008-2012
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یالحظ من الجدول أعاله قدرة الجزائر على االحتفاظ ونمو نصیبھا من    
، فبعد أن كانت تمثل 2012-2008السوق العالمي للدواء الجنیس خالل السنوات 

ارتفعت خالل سنوات الدراسة إلى أن وصلت  2008سنة  % 2.1حصتھا السوقیة 
غم من انخفاضھا في وھذا بالر. % 1.43أي بمعدل نمو  2012في سنة  % 2.13إلى 
وبالرغم من تدني نصیب الجزائر من السوق . بسبب ثبات اإلنتاج المحلي 2010سنة 

كمستوى متوسط نمو  % 0.58العالمیة للدواء الجنیس، غیر أنھا حافظت على حوالي 
في حین عرف نصیب اإلنتاج المحلي من السوق العالمي . خالل سنوات الدراسة

وبالرغم . خالل نفس السنوات % 17.6دل نمو یقدر بـ لألدویة الجنیسة متوسط مع
بسبب النمو البطيء لإلنتاج المحلي الذي  2012من انخفاض حصتھا السوقیة في سنة 

إلى أن وصلت  2008سنة  % 0.42لم یتوافق مع تزاید السوق العالمي، ارتفعت من 
ور ویوضح الشكل الموالي تط. % 78.6أي بمعدل نمو  2011في سنة  % 0.75

 .نصیب  الجزائر من السوق العالمي لألدویة الجنیسة
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تطور نصیب الجزائر من السوق العالمي للدواء الجنیس ) 7(شكل رقم 
  ملیار دوالر: الوحدة   2012-2008خالل السنوات 

  

 .من إعداد الباحثین باالعتماد على النتائج السابقة: المصدر  

على االحتفاظ بتفوقھا في السوق  وال یكون ربط تنافسیة الصناعة بقدرتھا  
ومن أجل ذلك . العالمي في مجال التجارة فقط وإنما أیضا في مجال االستثمار

-2010ملیار دوالر في إطار المخطط الخماسي  286استثمرت الحكومة ما یقدر بـ 
كما كانت االستثمارات . ، خصص جزء من ھذا االستثمار إلى النظام الصحي2015

ر المباشرة في القطاع الدوائي من طرف منظمات أجنبیة كبیرة في المباشرة أو غی
ومن أھم ھذه . االسنوات األخیرة بسبب التحفیزات المقدمة من طرف الحكومة

ملیون دوالر في سنة  320األول بـ  Sanofi-Aventisالفرنسي :  االستثمارات
 149.2(، صیدال )ملیون دوالر Hikma pharma )164.9، حكمة فارما 2009

، )ملیون دوالر 129.1( Novartis، )ملیون دوالر 142( GSK، )ملیون دوالر
Pfizer )111.3 ملیون دوالر(  الدانمركي ،Novo Nordisk )85.3  ملیون

 Roche diagnostics، الفرنسي )ملیون دوالر 85.3( MSD، األمریكي )دوالر
  )25().ملیون دوالر 85.3( Astrazeneca، )ملیون دوالر 85.3(

وعلیھ، تحاول الجزائر تنمیة قدراتھا التنافسیة في صناعة األدویة من    
خالل استغالل فرص فقدان المنظمات الكبرى لحقوق ملكیتھا في األدویة األصلیة 

ومن أجل ذلك اعتمدت على مشاریع االستثمار األجنبي . وسقوطھا في الملكیة العامة
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على مجمع صیدال، باعتباره الممثل الوحید للقطاع الحكومي في مجال والرھان 
وتھدف الحكومة . 2015صناعة األدویة الجنیسة، كأداة للتنمیة اإلستراتیجیة في آفاق 

جعل صیدال رائد في السوق المحلي من حیث إنتاج األدویة الجنیسة من الجزائریة ب
من مجلس مساھمات الدولة في جوان  خالل الخطة التنمویة التي تم الموافقة علیھا

وبذلك، تكون لصیدال القدرة على مضاعفة قدراتھا االنتاجیة للوصول إلى . 2009
من السوق  % 70، األمر الذي یسمح لھا بتغطیة 2014ملیون وحدة بیع بحلول  280

 . حالیا % 20مقابل 

من  ومما سبق یمكن القول أن الجزائر قادرة على االحتفاظ ونمو نصیبھا
السوق العالمي للدواء الجنیس حسب مؤشر الحصة السوقیة، األمر الذي یكسبھا 

ویمكن استناد ذلك إلى اإلستراتیجیة التنافسیة . تنافسیة على مستوى الصناعة الدوائیة
المتبعة من الجزائر في مجالي التجارة واالستثمار الدوائي من أجل استغالل فرص 

لیة لحمایتھا القانونیة بسبب انتھاء مدة الحمایة المقدرة بـ فقدان العدید من األدویة األص
  .سنة وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة 20

  :االستنتاجات والتوصیات

تشیر النتائج المستخلصة من الدراسة إلى وجود أثر لحقوق الملكیة الفكریة   
الصناعة وذلك من خالل تأثر ھذه . على تنافسیة صناعة األدویة الجنیسة في الجزائر

بالتغیرات العمیقة التي طالت السوق العالمي للدواء سیما الجنیس ومن ثم االقتناع 
بضرورة استغالل فرص انتھاء براءات اختراع العدید من األدویة األصلیة خالل 

سوق تأثر  وقد. ومحاولة إتباع إستراتیجیة تمكنھا من ذلك 2015-2010السنوات 
راءات االختراع لبعض الجزیئات الھامة من األدویة بانتھاء أجل ب األدویة الجنیسة

لیصل في سنة  2015-2010ملیار دوالر خالل السنوات  125والمقدرة بحوالي 
بعدما  %12إلى  9ملیار دوالر وبمتوسط معدل نمو ما بین  209إلى حوالي  2015

ولكن سیكون ھذا التطور من خالل  .2005ملیار دوالر في سنة  55كان یقدر بـ 
وقد انخفضت  .خفیض في حصة األدویة األصلیة مقابل زیادة في األدویة الجنیسةت

الحصص السوقیة لألدویة األصلیة في السوق العالمي للدواء نتیجة فقدانھا لبراءات 
وستواصل في االنخفاض  2010لسنة  % 64إلى  2005لسنة  % 70االختراع من 

  .2015في سنة  % 53إلى غایة 

ضا إلى بروز الدول الناشئة في صناعة الدواء الجنیس بسبب وتشیر النتائج أی
فبعدما كانت مساھمة  . لألدویة األصلیة انقضاء سریان فترة حمایة الملكیة الفكریة

pharmerging  2009ملیار دوالر في سنة  151في السوق العالمي للدواء تقدر بـ 
ملیار  315-285ن لتصل إلى ما بی 2015-2010یتوقع أن تتضاعف خالل السنوات 

دوالر بسب امكانیة انتاج عدد من األدویة األصلیة التي فقدت براءات اختراعھا في 
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، pharmergingوبذلك، تصبح أسواق . خالل تلك السنوات في صیغتھا الجنیسة
ومن بینھا الجزائر، القطاع الجغرافي الثاني األكبر على مستوى مبیعات األدویة في 

األوروبیة القویة وتقارب أمریكا، األمر الذي أدى إلى إعادة  العالم، متعدیة الدول
األصناف العالجیة األكثر مباعة في السوق التصنیف العالمي لمنظمات األدویة و

  . العالمي

وفي إطار البحث عن آفاق وفرص زیادة مساھمتھا ضمن دول 
pharmerging ئر وتمكنھا من االندماج في االقتصاد العالمي، انتھجت الجزا

وھذا األمر . إستراتیجیة تنافسیة في مجال تشجیع اإلنتاج المحلي واالستثمار الدوائي
ألزمھا بذل مجھودات كبیرة في إیجاد أسالیب لتدعیم قدراتھا التنافسیة في مستوى 

ویعتبر فقدان العدید من األدویة األصلیة لحمایتھا القانونیة . صناعة األدویة الجنیسة
وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة من بین أھم أسالیب  2015و 2010خالل السنوات 

  . تدعیم القدرة التنافسیة لصناعة الدواء الجنیس
وفي محاولة لوصف القدرة التنافسیة لصناعة األدویة الجنیسة في الجزائر، 
یمكن القول أن تنافسیة الجزائر على مستوى ھذه الصناعة تواجھ نوعین رئیسیین من 

  : التحدیات، ھي
لتحدیات الداخلیة المرتبطة بمحاولة رفع تنافسیة صناعة الدواء ا -

وتأخذ ھذه . الجنیس وجعلھا أكثر تكیفا مع أھداف السیاسة الوطنیة للصحة
تلبیة احتیاجات المواطنین من : التحدیات عدة أبعاد، یمكن حصرھا فیما یلي

ت الخاصة الدواء وتوفیره في السوق؛ تحكم نظام الضمان االجتماعي في النفقا
بالتعویض؛ تخفیض من فاتورة الواردات؛ ترقیة الصناعة الوطنیة للدواء؛ تطویر 

  .األدویة الجنیسة؛ الدخول في مجاالت االبتكار مثل التكنولوجیا الحیویة
التحدیات الخارجیة الناتجة عن التزامات الجزائر في إطار اتفاقیات  -

. في المنظمة العالمیة للتجارةالشراكة مع اإلتحاد األوروبي والسعي لالنضمام 
وبذلك، تفرض ھذه االتفاقیات التجاریة االنضباط بالقوانین المنصوص علیھا 

  .والتي تؤثر على تنافسیة صناعة الدواء في الجزائر
وقد تم التأكد من تأثیر فقدان األدویة األصلیة لحمایتھا القانونیة على    

. تنافسیة صناعة األدویة الجنیسة في الجزائر من خالل تطبیق مؤشر الحصة السوقیة
وكانت النتیجة التي تم التوصل إلیھا ھي ارتفاع قیمة اإلنتاج المحلي من األدویة 

األصلیة لبراءات اختراعھا خالل السنوات  الجنیسة بالموازاة مع فقدان األدویة
وھذا بالرغم من عدم قدرة ھذه الصناعة على االحتفاظ بتفوقھا في . 2010-2015

بینما إذا تم األخذ في . السوق الوطني نتیجة المنافسة الشدیدة لألدویة المستوردة
 االعتبار التمییز بین األھداف والمؤشرات، حیث تعتبر توسیع الحصة السوقیة

الوطنیة والعالمیة من أھم أھداف الحكومة الجزائریة، تؤكد مؤشرات الحصة السوقیة 
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للصناعة الدوائیة المحلیة والعالمیة قدرتھا التنافسیة في سوق الدواء الجنیس من خالل 
ویمكن استناد ذلك إلى انتھاج الحكومة الجزائریة . احتفاظھا بنصیبھا السوقي وزیادتھ

في مجال تشجیع اإلنتاج المحلي واالستثمار الدوائي من أجل  إلستراتیجیة تنافسیة
استغاللھا لفرص فقدان العدید من األدویة األصلیة لحمایتھا القانونیة وإنتاجھا في 

كما تراھن الجزائر أیضا على مجمع صیدال واعتباره أداة للتنمیة . صیغتھا الجنیسة
من  % 70 التنافسیة لتغطیة من خالل تنمیة قدراتھ 2015اإلستراتیجیة في آفاق 

 .حالیا % 20السوق الوطني مقابل 
حقوق الملكیة الفكریة  تؤثر: وتعتبر النتائج السابقة إثباتا لفرضیة الدراسة

   .على تنافسیة صناعة األدویة الجنیسة في الجزائر

ضرورة دمج المنظمات الدوائیة الوطنیة لتحقیق أما التوصیات فتصب في  
تطویر  لتنافسیة صناعة الدواء الجنیس في الجزائر، باإلضافة إلىالتكامل والدعم 

الموارد البشریة والمعرفیة على مستوى الجامعات والمعاھد الوطنیة واالھتمام 
تبني كما یعتبر . بتخصص صناعة األدویة المفقود في الجامعات والمعاھد الجزائریة

مي للدواء والدخول إلى سیاسة عامة للدواء في سیاق التغیرات في السوق العال
حیث یمثل . المنظمة العالمیة للتجارة ضرورة ملحة على الجزائر أخذھا في االعتبار

غیاب مثل ھذه السیاسة التي تحدد االختیارات الواجب أخذھا من طرف السلطات 
العمومیة لطریقة مواجھة اتفاقیات المنظمة العالمیة وباألخص التحدیات مثل جودة 

المنتجات وسھولة الحصول علیھا من طرف المستھلك، توفیرھا،  المنتجات، سعر
واحتمال إنتاجھا مباشرة في السوق المحلي، من بین الصعوبات األكثر جدیة التي 

  . تواجھھا تنافسیة المنظمات الدوائیة الوطنیة في الجزائر
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    :الھوامش
                                                        

یعتبر علم الصیدلة ھو العلم الذي یبحث في أصول األدویة سواء كانت طبیعیة كالمصادر النباتیة  - 1
والحیوانیة أو صناعیة كالمواد الكیمیائیة، ودراسة تركیبھا وتحضیرھا ومعرفة خصائصھا 
 الكیمیائیة وتأثیرھا الطبي، باإلضافة إلى جمع األدویة وتصنیفھا إلى عدة صور واختیار أجود

ولقد كان علم الصیدلة . األنواع منھا للحصول على أفضل التركیبات التي یقوم بتصمیمھا الطبیب
قدیما مرتبطا ارتباطا وثیقا بالطب، حیث كان الطبیب ھو الذي یقوم بتحضیر األدویة وتركیبھا 

 ولكن انفصلت بعد ذلك الصیدلة عن الطب لتصبح علما مستقال قائما. بنفسھ ثم یصفھا للمرضى
  : علم الصیدلة، متوفر على الموقع: ثمة معلومات أكثر في.  بذاتھ

(February 15, 2013) http://www.filefactory.com/file/b3d4...armacology.pdf  
  :وأیضا

- La Recherche historique sur l’industrie pharmaceutique en France et à 
l’étranger, 
(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-
2349_1995_num_83_305_4243), accessed February 20, 2013. 

لقد عرف البحث عن الدواء وكیفیة إعداده منذ أقدم العصور، ففي عھد القدماء المصریین حیث  -   2
وقد كانت معابد الكھنة في ذلك العصر ھي . كانت مصر أول البالد في إنتاج وتصنیع الدواء

عشاب الطبیة النباتیة، المعامل التي تحتكر إنتاج الدواء والذي كان یعتمد في المقام األول على األ
ثم بعد ذلك جاء عھد حضارة العرب الذین . حیث ازدھرت زراعة النباتات الطبیة في ذلك الحین

ومن ضمن من أسھموا في ھذا . أسھموا كثیرا في تقدم كال من علم الصیدلة وتحضیر المادة الطبیة
وعلي بن عباس ) م1599(، أبو بكر الرازي )م 876(التقدم عند العرب كل من حنین بن اسحق 

) م 1037(وترجع نھضة إنتاج األدویة عند العرب أساسا إلى العالم ابن سینا ). م 994(المجوسي 
والذین كان لھم أكبر األثر في تطویر ) م 1599(وكذلك الطبري وابن البیطار وداوود اإلنطاكي 

على األعشاب الطبیة  فقد كان االعتماد أساسا حتى القرن التاسع عشر میالدي. صناعة الدواء
واستخالص العقار منھا عن طریق الغلي أو النقع، ثم بدأ استخالص الخالصات من ھذه األعشاب 

  : ثمة معلومات أكثر في. في صورة أدویة
: القاھرة( تاریخ الصیدلة والعقاقیر في العصر القدیم والعصر الوسیطجورج شحاتھ قنواتي،  -

 .     14-12. ، ص ص)مكتبة الدار العربیة للكتاب، بدون سنة النشر
3-  Larousse Médical (Paris : Edition Larousse, 2005), p. 639. 
4 -  Les particularités du médicament, (www.Leem.org) , consulté Février 

19, 2013.     
5 - Médicaments génériques, (www.Leem.Org), consulté Décembre 29, 

2012. 
6  - Médicament générique en Algérie, 

(http://algeneric.com/pages/article_05/), consulté Décembre 30, 2012. 
7 - Médicament générique en Algérie, 

(http://algeneric.com/pages/article_05/), consulté Décembre 30, 2012. 
أفریل  15، الترجمة العربیة للوثیقة الختامیة، لجنة المفاوضات، مراكش، "جولة أورجواي" -  8

  .410. ، ص1994
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سنة لالنضمام لمنظمة  15لقد ضغطت الوالیات المتحدة على الصین التي ظلت تفاوض طوال  -   9

ي قوانین مع تعدیل جذري ف 2000التجارة العالمیة ولم تحصل على ھذه العضویة إال في سنة 
كما . حمایة الملكیة الفكریة خاصة حقوق النسخ والطبع، حیث كانت تجارة رائجة في الصین

طالبت الوالیات المتحدة أیضا دولة اإلمارات العربیة المتحدة بتعدیل قوانین حقوق الملكیة الفكریة 
جارة العالمیة، منظمة الت: ثمة معلومات أكثر في. أثناء تفاوض اإلمارات على االنضمام للمنظمة

  http://www.wtoarab.org/?lang=ar (February 21, 2013): متوفر على الموقع
الفكریة  حصلت البلدان النامیة من مجلس منظمة التجارة العالمیة المسئول عن حقوق الملكیة -  10

ینایر  1العالم حتى  تنفیذ االتفاقیة للبلدان األقل نموا فيبمد فترة تأجیل  2002یونیو  22في 
حیث . في حالة صناعة الدواء فیما یتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة، وبراءات االختراع 2002

تعد مرتفعة للغایة؛ وھو ما  -والوبائیة خاصة أدویة األمراض الخطیرة-لوحظ أن أسعار األدویة 
خاصة األفریقیة التي تعاني من انتشار وباء اإلیدز،  في بعض البلدان،یھدد أوضاع الصحة العامة 

أمراض كالسرطان تعد مرتفعة للغایة نتیجة الستغالل  كما لوحظ أن بعض األدویة لمكافحة
حیث من الممكن إنتاج نفس الدواء في الدول النامیة بأسعار  شركات األدویة في الدول الكبرى؛

المتحدة  بل إن حكومات الدول المتقدمة مثل الوالیات .لھا بذلك أرخص كثیًرا في حال السماح
تحقق  األمریكیة قد جاھرت ھي األخرى بالشكوى مؤخرا من أن شركات األدویة الكبرى

ھذا المجال  مستویات عالیة جدا من األرباح من أدویة السرطان، على الرغم من أن األبحاث في
حكومات الدول  كان من المقدر أن یتم التوصل التفاق بینو .كان مقدما لھا دعما فیدرالیا كبیرا

موعد لبدء التفاوض حول معاملة  لتحدید 2002األعضاء في منظمة التجارة العالمیة بنھایة سنة 
لألدویة األساسیة بالنسبة للبلدان الفقیرة  تفضیلیة للبلدان النامیة في مجال الدواء، وحق الوصول

منظمة التجارة العالمیة، متوفر : ثمة معلومات أكثر في. بنفسھا األدویةالتي ال تستطیع إنتاج ھذه 
  /www.Wto.org (February 24, 2013): على الموقع

تحاول معظم المنظمات الدوائیة الكبرى تمدید فترة احتكارھا لمنتجاتھا ألكثر من الفترة  -  11
من خالل إما الضغط السیاسي أو إدخال تعدیل ما ) ن سنة على األقلوھي عشرو(الممنوحة لھا 

، وھو األمر الذي قد یؤدي إلى تطویل فترة الحمایة )مثل تحضیره بدرجة نقاء أكبر(على الدواء 
  .لمصلحة الشركة المحتكرة للدواء قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر

  .414. ، مرجع سابق، ص"جولة أورجواي" -  12
  .415. ص. جع سابقمر  -  13
محاولة حكومة جنوب إفریقیا ممارسة ھذا الحق بخصوص أدویة : وكمثال على ھذه الحالة -  14

دوالر بینما یمكن أن تتكلف فقط ثلث دوالر  18اإلیدز نظرا لبلوغ سعر عبوة من دواء اإلیدز 
زاع ضدھا واحد بالتصنیع المحلي غیر االحتكاري، غیر أن الشركات العالمیة قد أقامت الن

ثمة . واستمر النزاع عشرات األشھر بینما عدد الوفیات باإلیدز یتزاید بالمالیین. واتھمتھا بالسرقة
  :صناعة األدویة العربیة، متوفر على الموقع: معلومات أكثر في

(February 19, 2013). stu.com/vb/showthread.php?t=9258-http://www.pal  
15 - Propriété intellectuelle (ADPIC)- Les brevets pharmaceutiques et 

accessed January 29, 2013. www.OMC.org)l’accord sur les ADPIC, (  
  .416. ، مرجع سابق، ص"جولة أورجواي" -  16
  .نفس المرجع السابق -  17
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 واقع الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة
  "1بحث میداني بجامعة باتنة"

The reality of electronic fraud in university examinations 

  
  نوال بوتة: طالبة الدكتوراه

  1واالجتماعیة، جامعة باتنةكلیة العلوم اإلنسانیة 
boutanl@hotmail.com 

  
  30/05/2018  :تاریخ القبول      03/10/2017 :تاریخ اإلرسال

  

  :الملخص

ھدف ھذا البحث إلى معرفة واقع الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة 
البحث تم استخدام المنھج ، ولتحقیق اھداف ھذا "1بحث میداني بجامعة باتنة"

الوصفي التحلیلي لمالءمتھ ألغراض البحث، كما تم استخدام استمارة لجمع البیانات 
من مجتمع البحث، والتي طبقت بعد حساب صدقھا وثباتھا على عینة قوامھا 

  .طالب وطالبة960
وقد أظھرت نتائج البحث انتشار الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة 

كما أظھرت نتائج البحث أھم الوسائل اإللكترونیة  ،% 48.02بنسبة معتبرة قدرت ب
التي یستخدمھا الطالب الجامعي في الغش والمتمثلة في الھاتف الذكي بنسبة 

إللكترونیة بنسبة ،الساعات ا%15.10، سماعات البلوتوث بنسبة18.54%
، كما أظھرت نتائج البحث المستویات %5.10،السماعات الالسلكیة بنسبة 9.16%

التي یلجأ إلیھا الطالب الجامعي في الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة تمثلت 
الھاتف (في االطالع على المعلومات المدرجة في إحدى وسائل الغش اإللكتروني 

، طلب مساعدة من زمیل داخل قاعة %53.57بنسبة ) رونیةالساعة اإللكت-الذكي
  .   %17.57،االتصال بزمیل خارج قاعة االمتحان بنسبة %28.85االمتحان بنسبة 

وفي ضوء نتائج ھذا البحث یجدر االھتمام بھذا الموضوع الحساس بإجراء  
  .بحوث أخرى في ھذا المجال

  .نات الجامعیةالغش اإللكتروني، االمتحا :الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

The goal of this research to know the reality of electronic 
fraud in university examinations &'field research at the 
University of batna1, to achieve the objectives of this research 
was the use of the descriptive approach analytical work credited 
for its suitability for research purposes, as was the use of a form 
to collect data from the research community, which were applied 
after the sincerity and constancy of account on a sample of 960 
male and female students. 

And the results of the research showed that the 
proliferation of electronic fraud in university examinations by 
considering estimated by 48.02%,the search results also showed 
the most important electronic means used by the student in the 
fraud of the smartphone by 18.54%, Bluetooth headset 
by15.10%, electronic hours by 9.16%, and wireless headphones 
by 5.10 %.  

The search results also showed levels used by the 
university student in electronic fraud in university examinations 
represented the information listed in one of the means of fraud e-
mail (Your Smartphone-at electronic commerce) by 53.57%,a 
request for assistance from a fellow inside the exam hall by 
28.85%,contact a colleague outside the exam hall by 17.57%.     

The light of the results of this research should   be of 
interest to this sensitive subject to conduct further research in 
this area. 
key words: electronic fraud, university examinations. 

  

  :مقدمة

تعتبر االمتحانات الجامعیة األساس الذي یتم من خاللھ تقییم الطالب الجامعي 
أینما وجدت امتحانات وجد : "ومعرفة مستواه العلمي والدراسي، وكما قیل

، وحقا أصبح الكثیر من المدرسین یشكون من انتشار الغش في االمتحانات  "غشاشون
وفي ظل التطور . رحلة الجامعیةوالتي تجاوزتھا إلى أھم مرحلة تعلیمیة وھي الم
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الغش "التكنولوجي الحدیث تطورت معھ وسائل الغش وظھر مصطلح جدید یسمى ب
     .الذي یعتبر من أخطر ما یواجھھ قطاع التعلیم العالي في الوقت الحالي" اإللكتروني
        :مشكلة البحث وتساؤالتھ -1 

ثیر من وسائل الغش في ظل تسارع وتیرة التطور التكنولوجي لم یعد لك
التقلیدیة التي كانت شائعة في االمتحانات الجامعیة حضورا، بل تطورت أسالیب 

الغش "ووسائل الغش بابتكار آلیات متعددة للغش، فبات ما یعرف الیوم ب
  ".   اإللكتروني
ولعدم االستھانة بموضوع الغش اإللكتروني أصبح الیوم من الموضوعات  

جتماعیة المھمة والمعقدة، نظرا لتعدد طرق الغش اإللكتروني التربویة والنفسیة واال
ومستویاتھ وأبعاده وانتشار ھذه الظاھرة بشكل كبیر بین المجتمعات الطالبیة، فما إن 
تقترب االمتحانات الجامعیة حتى تبدأ عملیة االستعداد لھا، فنجد الطالب المجتھد 

لطالب الفاشل یتفنن في أسالیب الغش متسلحا بطاقاتھ وقدراتھ ومبادئھ، في حین نجد ا
  .    اإللكتروني

وبناء على ھذا الطرح أصبح الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة 
ظاھرة تستدعي الدراسة والبحث والتقصي، وفي ضوء ذالك أنشأنا ھذا البحث 
األكادیمي كمشكلة بناء على معطیات الواقع، حیث تمحورت مشكلة البحث في 

  .  معیة؟ما واقع الغش اإللكتروني في االمتحانات الجا: التساؤل التالي
  :    وتفرع عن ھذا التساؤل الرئیسي التساؤالت الفرعیة التالیة

  ما مدى انتشار ظاھرة الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة؟      * 
  ما ھي وسائل الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة؟* 
  ماھي مستویات الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة؟* 

 :      تتجلى أھمیة البحث من أھمیة موضوعھ من حیث: بحثأھمیة ال-2
v وفي أھم مرحلة  أن ھذا البحث یطرح موضوعا مھما یتعلق بالغش اإللكتروني

  .   تعلیمیة وھي المرحلة الجامعیة
v  أن ھذا البحث یطرح موضوعا لھ آثار سلبیة خطیرة على كافة المستویات وفي

  . مختلف المجاالت
v  في ھذا الموضوع في حدود علم الباحثة، إذ لم بقع بین أیدي االفتقار إلى بحوث

  .  الباحثة دراسة واحدة في ھذا المجال
v حداثة األسالیب المبتكرة في الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة  .  
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v  أن ھذا الموضوع یمكن أن یوفر قاعدة معرفیة یمكن أن تكون منطلقا لباحثین
  .المجالآخرین لتقدیم أبحاث في ھذا 

 
  :     یھدف ھذا البحث إلى: أھداف البحث - 3

v معرفة واقع الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة  .  
v معرفة مدى انتشار الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة      . 
v معرفة وسائل الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة  .  
v متحانات الجامعیةمعرفة مستویات الغش اإللكتروني في اال      .  

  :الدراسات السابقة -4
ال توجد دراسات تناولت - في حدود علم الباحثة–في البدایة نسجل بانھ 

موضوع الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة، ورغم ذالك أوردت الباحثة 
بعض الدراسات التي تناولت متغیر الغش بصفة عامة،إذ ان إدراجھا لمتغیر الغش 

أن یفیدنا كدراسة سابقة من حیث الجانب البنیوي لمتغیر الغش، وفي ما یلي  یمكن
  :عرض لبعض الدراسات

قامت لطیفة حسین الكندري : 1م2010دراسة لطیفة حسین الكندري عام -1
ظاھرة الغش في االختبارات أسبابھا وأشكالھا من " بإجراء دراسة تحت عنوان

، ومن بین األھداف التي سعت "منظور طلبة كلیة التربیة األساسیة في دولة الكویت
الدراسة إلى تحقیقھا رصد الواقع التعلیمي وتتبع التحدیات التي تواجھھ من منظور 

  .   الطلبة
وقد اعتمدت الباحثة في دراستھا على المنھج الوصفي المسحي، وعلى عینة 

  .   طالب وطالبة، كما استخدمت أداة االستبانة اإلحصائیة 800مكونة من 
ومن بین نتائج الدراسة طغیان ظاھرة الغش في االمتحانات، إذ وافق 

  .     من عینة الدراسة على انتشار ظاھرة الغش في االمتحانات  92.3%
قام زیاد منیر الحجیلي بإجراء : 2م2013دراسة زیاد منیر الحجیلي عام -2

، وقد ھدفت ھذه "مشكلة الغش في االمتحانات في المدارس"دراسة تحت عنوان 
میة، وأھم الدراسة إلى التعرف على المقصود بالغش، وحكمھ في الشریعة اإلسال

  . العوامل التي تؤدي إلى الغش
ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي المناسب لھذا النوع 

  .من الدراسات
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وقد توصلت الدراسة إلى معرفة المقصود بالغش والذي یعني استخدام 
الطالب أو الطالبة وسائل غیر مشروعة ومنافیة للدین اإلسالمي من أجل الحصول 

  .ى إجابات صحیحة بدون وجھ حقعل
: أما عن حكمھ في الشریعة اإلسالمیة فھو حرام لقولھ صلى هللا علیھ وسلم

  ".    من غشنا فلیس منا"
أما عن العوامل التي تؤدي إلى الغش فقد أظھرت نتائج الدراسة إلى أن 

عوامل تتعلق بالطالب نفسھ، : عوامل) 4(انتشار ظاھرة الغش یعود إلى أربعة 
  .   وامل تتعلق باألسرة، عوامل تتعلق بالنظام التعلیميع

إن ھذه الدراسات السابقة تناولت  :تعقیب على الدراسات السابقة -5
موضوع الغش من حیث التعریف بھ ورصد واقعھ وبعض العوامل التي تؤدي غلى 

ة انتشار الغش، إال أنھا لم تتطرق بشكل أو بآخر إلى الطرق المتبعة في الغش  خاص
األسالیب الحدیثة والمبتكرة رغم أنھا دراسات حدیثة، وھذا ما ستتطرق إلیھ الباحثة 

  .   في بحثھا الحالي
استفادت الباحثة من الدراسات  :أوجھ االستفادة من الدراسات السابقة -6

السابقة من حیث اإللمام الجید بالمعارف النظریة المتعلقة بموضوع الغش بصفة 
مفاھیم والمتغیرات المتعلقة بھ، وكیف  قیس ودرس من حیث  عامة، واستیعاب ال

صیاغة الفرضیات واختبارھا، والمنھج المستخدم واألدوات المستخدمة، والنتائج التي 
  .  تم التوصل إلیھا، وكیفیة تحلیلھا وتفسیرھا، والتي  سمحت لنا ببناء بحثنا الحالي

  :اإلطار النظري
  : تعریف الغش -1
بمعنى  3ورد معنى الغش لغة في معجم لسان العرب البن منظور :لغة -1-1

 ، وفي الحدیث أن النبي "المشرب الكدر"نقیض النصح، وھو  مأخوذ من الغشش 
  .   معناه لیس من أخالقنا الغش: ، وقال أبو عبیدة"لیس منا من غشنا: "قال

لم  بمعنى 4كما ورد الغش في القاموس المحیط عند الفیروز آبادي مجدي
ضد انتصحھ :یمحض النصح او اظھر لھ خالف ما أضمره، واغتشھ واستغشھ

  .  واستنصحھ، أو ظن بھ الغش
إن الغش لیس ظاھرة تربویة ونفسیة فقط بل تناولھا الكثیر  :اصطالحا -1-2

من الباحثین والمفكرین في مختلف المجاالت، ووفقا لذالك تعددت تعاریف الغش 
  : بتعدد ھذه المجاالت
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ورد مفھوم الغش وفقا لھذا المنظور  :الغش من منظور التربیة-1-2-1
استخدام المتعلم ألي وسیلة تمكنھ من الحصول على إجابات أو درجات في : "5بمعنى

كما ". االمتحان بصفة غیر شرعیة، سواء كانت الوسیلة خطیة أو شفھیة أو حركیة
علم على اإلجابة من قرین حصول المت"بمعنى  ،6ورد مفھوم الغش وفقا لھذا المنظور

  .أو مصدر آخر لغرض النجاح في أداء متطلبات أو مھمات من دون جھد أو مثابرة
ورد مفھوم الغش وفقا لھذا المنظور : الغش من منظور علم النفس -1-2-2

انھ سلوك الأخالقي وغیر تربوي، وینم عن شخصیة غیر سویة أو غیر : 7بمعنى
والعجز والسلبیة والتواكل وضعف اإلرادة وضعف ناضجة تتصف بالخوف والقلق 

سلوك یھدف إلى تزییف : الغش بأنھ 8وفي ھذا المعنى عرف بكیش. الثقة بالنفس
  . الواقع لتحقیق كسب غیر مشروع مادي او معنوي او إرضاء حاجة نفسیة

ورد مفھوم الغش وفقا لھذا : الغش من منظور علم االجتماع -2-3- 1  
ھرة اجتماعیة منحرفة وذالك لخروجھا عن المعاییر والقیم بأنھ ظا: 9المنظور

االجتماعیة التي یضعھا المجتمع، ولما تتركھ من آثار سلبیة تنعكس بصورة واضحة 
  . على مظاھر الحیاة االجتماعیة في المجتمع وعلى نظمھ ومؤسساتھ

لقد نھت الشریعة اإلسالمیة من : الغش من منظور الشریعة اإلسالمیة -1-2-4
الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوْا ) 1( َوْیٌل لِّْلُمَطفِّفِینَ : الغش واعتبرتھ خیانة عظیمة، فیقول هللا تعالى

َزنُوھُْم یُْخِسُروَن  )2( َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُونَ       ).3- 1:المطففین( )3(َوإَِذا َكالُوھُْم أَو وَّ

 مر على صبرة طعام، وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول هللا 
أصابتھ  : ما ھذا یا صاحب  الطعام؟ قال: فأدخل یده فیھا فنالت أصابعھ بلال فقال

أفال جعلتھ فوق الطعام كي یراه الناس؟ من غش فلیس : السماء یا رسول هللا، قال
  . 10"مني

  :الجامعیة تعریف الغش اإللكتروني في االمتحانات -2

یتمثل الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة، في حصول الطالب  
الجامعي على اإلجابة المطلوبة على أسئلة االمتحان، باستخدام وسائل الكترونیة 
حدیثة غیر مشروعة، دون اعتبار لتعلم المادة العلمیة، ودون االعتماد على نفسھ 

الحصول على نتائج جیدة من أجل تحقیق  وعلى قدراتھ في أدائھ لالمتحانات قصد
  .  النجاح

یمكن رصد أھم : أسباب الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة -3  
  :  أسباب الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة كما یلي
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  : من وجھة نظر األساتذة-3-1 
ü التھاون في تطبیق عقوبة الغش اإللكتروني.  
ü  على المراقبة الجیدة أثناء االمتحانات نتیجة كثرة الطلبة عدم قدرة بعض األساتذة

  .   في القاعات وتقارب المقاعد فیھا
ü  التركیز على االختبارات المقالیة التي تعتمد على الحفظ خاصة التخصصات

  .   األدبیة
ü  عدم رغبة الطالب الجامعي في تعلم المادة الدراسیة واللجوء إلى الغش اإللكتروني

  .  للحصول على عالمات جیدة
ü غیاب المسؤولیة لدى الطالب الجامعي      .  
ü  عدم استعداد الطالب الجامعي لالمتحانات نتیجة انشغالھ بأمور خارجیة  مع قلة

  .   مذاكرتھ وضعف ثقتھ بنفسھ
ü ستاذ المراقب مما یوفر للطلبة فرصا سھلة للغش اإللكترونيضعف شخصیة األ.  
ü ضعف الوازع الدیني لدى الطالب الجامعي . 

   :من وجھة نظر الطلبة - 
ü الخوف من الرسوب في االمتحانات .  
ü  عدم وجود فاصل زمني بین مواد االمتحانات مما یصعب مراجعتھا بشكل

  ).  ضیق الوقت(جید
ü  للمواد الدراسیة فھما جیدا نتیجة كثافتھاعدم فھم الطالب الجامعي.  
ü  لجوء بعض األساتذة إلى تسلیم الطالب الجامعي الدروس المقررة علیھ أیاما قبل

  . االمتحانات مما یصعب مراجعتھا جیدا
في ظل تطور التقانة : وسائل الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة -4

وسائل الغش اإللكتروني وتنوعت،ومن الحدیثة ووسائل التواصل المتعددة تطورت 
  :11بین ھذه الوسائل نجد

والتي تعرف بالھواتف الجوالة أو الھواتف الخلویة : الھواتف الذكیة -4-1
أو الھواتف المحمولة، وھي تشبھ الكومبیوتر الصغیر، ومن خصائصھا إمكانیة 

الشبكات، االتصال باآلخرین والتحدث معھم وحتى رؤیتھم وإرسال الرسائل، وتصفح 
والتصویر المزدوج، وتقلیب الشاشة بلمس الصفحات، وتعتبر الھواتف الذكیة من 

  . أبرز وسائل الغش اإللكتروني التي یستخدمھا الطلبة في االمتحانات الجامعیة
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تعتبر  الساعات اإللكترونیة  بمثابة حاسوب : الساعات اإللكترونیة -4-2
سائل اإللكترونیة المستخدمة في الغش في متصل باألنترنیت،كما یعتبر من بین الو

االمتحانات الجامعیة، خاصة وأنھا تتمیز بالعدید من الوظائف العملیة،إذ یمكن 
  . استخدامھا بسرعة وسالسة مع سماعات األذن التي تعمل بتقنیة البلوتوث

وھي عبارة عن سماعات یتم إخفائھا عادة تحت : سماعات البلوتوث -4-3 
 .ر اإلناث أكثر استخداما لھذه السماعاتالمالبس، وتعتب

وھي عبارة عن أجھزة الكترونیة منتھیة الصغر : سماعات السلكیة -4-4
تستخدم للغش أثناء االمتحانات، وعادة ما یقوم الطالب الجامعي بوضع سماعة 
صغیرة بلون الجسم في األذن، وعند دخول االمتحان یتلقى اإلجابات من زمیل أو من 

  .ارج قاعة االمتحان ویكون على درایة بأسئلة االمتحاناتشخص یكون خ
وھي عبارة عن نظارات تحتوي على سماعة : النظارات الطبیة -4-5

السلكیة متناھیة الصغر بلون الجلد،وفي منتصفھا كامیرا فیدیو ال یمكن رؤیتھا إال 
ما یقرأه في بصعوبة شدیدة، فعند دخول الطالب الجامعي االمتحان تنقل كامیرا الفیدیو 

ورقة األسئلة لیراھا شخص آخر خارج االمتحان عبر الھاتف الذكي، فیقوم ھذا 
  .األخیر بالبحث عن اإلجابة ویقوم بتلقینھا لھ عبر السماعات الالسلكیة

وھي عبارة عن أقالم تكتب بحبر غیر مرئي على : األقالم اللیزریة -4-6
كتابة إال بعد تسلیط  الضوء اللیزري األوراق والمالبس وحتى الجسم،حیث ال تظھر ال

  .      علیھا
: جوانب مرتبطة بظاھرة الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة -5

ھناك جوانب تساھم بشكل أو بآخر في انتشار الغش اإللكتروني بین المجتمعات 
  :  الطالبیة ومنھا

Ø  طرق التدریس المتبعة في بعض التخصصات الجامعیة التي تعتمد على التلقین
  .   والحفظ بعیدا عن المقارنة و التحلیل واالستنتاج

Ø  اعتماد األساتذة في بعض التخصصات الجامعیة على أسئلة تعجیزیة في
  .    االمتحانات بعیدا عن الموضوع الذي تم شرحھ ومناقشتھ

Ø  كثرة غیاب األساتذة في بعض التخصصات الجامعیة ولجوئھم إلى السرعة في
إلقاء المواضیع المقررة مع عدم التنسیق في عرض المعلومات وتنظیمھا مما 

  .      یشتت عقل الطالب الجامعي
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 ،والغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة بغض النظر عن نسبة انتشاره
ویات یلجا إلیھا الطالب الجامعي وھذا ما سنوضحھ في  فإن لھ وسائل متعددة ومست

  .      الجانب المیداني من ھذا البحث
  ):إجراءات البحث المیداني(الجانب المیداني 

  : مفاھیم البحث وتعریفاتھا اإلجرائیة -1

نقصد بالغش اإللكتروني استخدام الطالب الجامعي : الغش اإللكتروني-1-1
روعة، تتمثل في الھاتف الذكي أو الساعة اإللكترونیة لوسائل غش الكترونیة غیر مش

الخ، من أجل الحصول على معلومات لإلجابة على األسئلة ....أو السماعات بنوعیھا
المقررة في االمتحانات، من أجل الحصول على تقدیرات جیدة في نتائج االمتحانات، 

  .   ىوالتي تساعده في االنتقال من سنة دراسیة إلى سنة دراسیة أخر
نقصد باالمتحانات الجامعیة عملیات التقییم التي : االمتحانات الجامعیة-1-2 

تجرى ضمن نظام معین، والتي تقیس التحصیل العلمي والدراسي في المواد الدراسیة 
المقررة على الطالب الجامعي في جمیع التخصصات، وذالك من خالل إجابتھم على 

  .    المادة الدراسیة مجموعة من األسئلة التي تمثل محتوى
استخدمت الباحثة في ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي  :منھج البحث -2

إذ یعتمد المنھج الوصفي التحلیلي على "وذالك لمالئمتھ لتحقیق أھداف ھذا البحث، 
دراسة الظاھرة كما ھي في الواقع، بحیث یھتم بوصفھا وصفا دقیقا، ویعبر عنھا كیفیا 

وتحدید خصائصھا أو كمیا بإعطائھا وصفارقمیا یوضح مقدار ھذه بوصف الظاھرة 
  .12"الظاھرة وحجمھا

  :حدود البحث -3
اھتم ھذا البحث بموضوع الغش اإللكتروني في : حدود معرفیة -3-1 

االمتحانات الجامعیة، حیث یركز على معرفة واقعھ عن طریق تقدیر مدى انتشاره 
  . ووسائلھ و مستویاتھ

  .  كمجال للبحث المیداني1تم اختیار جامعة باتنة : نیةحدود مكا -3-2
م 2015نوفمبر 7غطى ھذا البحث الفترة ما بین  :حدود زمانیة -3-3

  .     م2016ماي 11و
في  1اقتصر البحث على عینة من طلبة جامعة باتنة : حدود بشریة -3-4

  .     مختلف التخصصات
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طالب وطالبة من  960أجري ھذا البحث على عینة تقدر ب: عینة البحث -4
، حیث تم اختیارھم بطریقة طبقیة، بعد أن تم تحدید عدد أفراد عینة 1جامعة باتنة 

طالب وطالبة من كل  120البحث، وتحدید عدد الكلیات والمعاھد، حیث تم اختیار 
  . كلیة ومعھد
الباحثة على استبیان لتحقیق أھداف ھذا البحث اعتمدت : أدوات البحث -5

لرصد واقع الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة، وھي من إعداد الباحثة، حیث 
  : أبعاد 3تضمنت 

Ø یقیس مدى انتشار الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة : البعد األول
  ). عبارات 10یتضمن (
Ø 10یتضمن (یقیس وسائل الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة : البعد الثاني 

  ).     عبارات
Ø یتضمن (یقس مستویات الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة : البعد الثالث

  ).   عبارات 10
صدق االستبیان من خالل عرضھ على مجموعة من وقد تم التحقق من  

حیث صیاغة الفقرات ومدى مناسبتھا للموضوع األساتذة المحكمین إلبداء رأیھم من 
التي وضعت لقیاسھ، كما تم حساب صدق المحتوى وذالك بحساب النسبة المئویة 

لكل عبارة من عبارات االستبیان عند أفراد " غیر موافق -محاید –موافق "لتكرارات 
ز أفراد العینة االستطالعیة، وتم تحلیل البنود للوقوف على قدرة االستبیان على تمیی

عینة البحث، واالستجابة لھ استجابات مختلفة، كما تم حساب ثبات االستبیان حیث 
طالبا وطالبة وأعید التطبیق بعد فترة زمنیة على  75طبق على عینة استطالعیة من   

العینة نفسھا واستخرج معامل االرتباط بین التطبیق األول والتطبیق الثاني والذي  بلغ 
ج معامل االرتباط من خالل استخدام معادلة ألفا كرو نباخ ، كما استخر0.85%

  .  %0.83ووصل معامل الثبات 
  ):عرض وتحلیل النتائج(نتائج البحث  -6   
  :عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالتساؤل األول-6-1
لإلجابة على التساؤل األول تم االعتماد على إجابات عینة البحث في  

مختلف التخصصات على البعد األول الستبیان الغش اإللكتروني في االمتحانات 
ممارسة (الجامعیة، والذي یعرض الممارسات والمخالفات أثناء االمتحانات الجامعیة 

  : تالي، والنتیجة كما یبینھا الجدول ال)الغش اإللكتروني
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  یبین مدى انتشار الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة) 1(جدول رقم 
االنحراف  الترتیب

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئویة

عدد 
الطالبة 

الممارسین 
 للغش

 التخصصات عینة البحث

 كلیة علم المادة طالبا120 طالبا50 %41 3.19 0.94 5
كلیة العلوم اإلنسانیة  طالبا120 طالبا 80 %66.66 4.89 1.05 2

 واالجتماعیة
 كلیة العلوم اإلسالمیة طالبا120 طالبا20 %16.66 2.82 0.08 8
كلیة العلوم  طالبا120 طالبا55 %45.83 3.45 0.98 4

االقتصادیة 
والتجاریة وعلوم 

 التسییر
كلیة الحقوق والعلوم  طالبا120 طالبا82 %68.33 4.95 1.84 1

 السیاسیة
كلیة اللغة واألدب  طالبا120 طالبا80 %66.66 4.89 1.05 3

 العربي والفنون

معھد العلوم البیطریة  طالبا120 طالبا45 %37.5 3.02 0.45 7
 والعلوم الفالحیة

معھد الھندسة  طالبا120 طالبا49 %40.83 3.16 0.63 6
 المعماریة والعمران

 العدد الكلي طالبا960 طالبا461 %48.02 3.22 0.97 

  

نستخلص من الجدول أعاله انتشار ظاھرة الغش : التعلیق على الجدول
اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة بین طلبة الجامعة في مختلف التخصصات بنسب 
متفاوتة ویعزى ذالك إلى توفر وسائل االتصال الحدیثة وتمكن الطالب الجامعي من 

  .    جامعیةاالستفادة منھا واستغالل خدماتھا في الغش اإللكتروني في االمتحانات ال
   :عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني -6-2

لإلجابة على ھذا التساؤل تم االعتماد على إجابات الطلبة على البعد الثاني 
الستبیان الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة، والذي یتضمن مختلف وسائل 

  :  الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة، وجاءت النتیجة كما یبینھا الجدول التالي
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 الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیةیوضح وسائل ) 2(جدول رقم 

 
  

نستخلص من الجدول أعاله أن الھواتف الذكیة تمثل : التعلیق على الجدول
الوسیلة األولى التي تستخدم في الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة بنسبة   

بة ، تلیھا الساعات اإللكترونیة بنس15.10، تلیھا سماعات البلوتوث بنسبة 18.54
، في حین لم تسجل األقالم اللیزریة 5.10، تلیھا السماعات الالسلكیة بنسبة9.16

والنظارات الطبیة أیة نسبة، ویعزى ذلك إلى توفر ھذه الوسائل وإتاحتھا لدى معظم 
  . الطلبة الجامعیین، ومعرفة كیفیة استغاللھا في الغش في االمتحانات الجامعیة
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  :لقة بالتساؤل الثالثعرض وتحلیل النتائج المتع -6-3

لإلجابة على ھذا التساؤل تم االعتماد على إجابات الطلبة على البعد الثالث  
الستبیان الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة، والذي یتضمن مستویات الغش 

  :     اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة، وجاءت النتیجة كما یبینھا الجدول التالي
  یوضح مستویات الغش اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة) 3(جدول رقم 

 
نستخلص من الجدول اعاله أن االطالع على : التعلیق على الجدول

الساعة -الھاتف الذكي(المعلومات المدرجة في إحدى وسائل الغش اإللكتروني
ش في تعتبر المستوى االول الذي یلجأ إلیھ الطالب الجامعي أثناء الغ) اإللكترونیة

، یلیھا طلب مساعدة من زمیل داخل قاعة 53.57االمتحانات الجامعیة بنسبة تقدر ب
، 17.57، تلیھا االتصال بزمیل خارج قاعة االمتحان بنسبة 28.85االمتحان بنسبة 

وتعزى ھذه النتیجة إلى ان ھذه المستویات تعتبر من اكثر مستویات الغشش 
إذ تعتبر من المستویات التي تسھل على الطالب اإللكتروني انتشارا بین طلبة الجامعة 
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الجامعي االطالع على محتویات المقاییس والحصول على إجابات مناسبة على أسئلة 
 .   االمتحانات في لحظات

 :  نتیجة عامة

من خالل النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذا البحث تبین لنا واقع الغش 
خالل انتشار ھذه الظاھرة بنسبة معتبرة بین  اإللكتروني في االمتحانات الجامعیة من

المجتمعات الطالبیة، وإذا كانت نتائج ھذا البحث صادقة في حدود العینة وزمان 
ومكان البحث، أي أن نتائج ھذا البحث یمكن أن تتأثر بعاملي المكان والزمان، وبناء 

نبحثھا في  علیھ فالبحث یبقى مفتوحا ویطرح أسئلة متعددة ومتجددة دوما نأمل أن
  .  بحوث الحقة شاء هللا

  : خاتمة

الغش اإللكتروني في االمتحانات "من خالل إجرائنا لھذا البحث المعنون ب
، حاولنا أن نصل إلى نتائج موضوعیة -1دراسة میدانیة بجامعة باتنة-"الجامعیة 

باعتباره موضوعا حساسا، حیث استغلینا مختلف المعطیات حول ھذا الموضوع 
وضوع والذي یتضمن عدة نظریا وتطبیقیا، وفي ظل التشابك الذي یطرحھ ھذا الم

معطیات قد یكون من العسر تولیفھا في بوتقة واحدة، لذا من المھم إجراء بحوث في 
ھذا المجال، خاصة وأن ھذا الموضوع یطرح عدة إشكالیات جدیرة باالھتمام خاصة 

  . ما یتعلق بأبعاد ھذه الظاھرة على كافة المستویات
  :توصیات ومقترحات البحث

لبحث الحالي فإن الباحثة ترى أنھ یجب دراسة أسباب ھذه بناء على نتائج ا
  :الظاھرة جیدا حتى یتم عالجھا، ولھذا فإنھ من المھم

إجراء المزید من البحوث والدراسات في ھذا المجال من قبل الباحثین  -
والمتخصصین في مجال علم النفس وعلم االجتماع، فیما یتعلق بأسباب انتشار 

االلكتروني في االمتحانات الجامعیة مع متابعة تطور ھذه الظاھرة، ظاھرة الغش 
خاصة وأن البحث الحالي تناول واقع انتشار ھذه الظاھرة ولم یتطرق إلى حلول 
إجرائیة للحد من ھذه الظاھرة، كما أن الموضوع یطرح إشكالیة مھمة وخطیرة 

  .لھا آثار سلبیة على كافة المستویات
تعلیمات قبل إجراء االمتحانات، تتضمن برنامج توعیة، مع  العمل على استصدار -

التأكید على خطورة ظاھرة الغش وتعارضھا مع القیم واألھداف التربویة، مع 
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العمل على إحیاء الوازع الدیني واألخالقي، وتنمیة الضمیر الداخلي للطالب 
  .الجامعي

ألسئلة التي تقیس القدرة تجنب األسئلة التي تعتمد على الحفظ، مع االعتماد على ا -
  .على التحلیل والتركیب واالستنتاج والتقویم

تعوید الطالب الجامعي على االجتھاد واإلبداع وتوظیف مكتسباتھ العلمیة السابقة،  -
عن طریق ابتعاد األساتذة عن العقلیة التي تلزم الطالب بإعادة كتابة ما قدمھ 

  ).ترد إلي بضاعتي (األستاذ في دروس المحاضرات حرفیا
تفعیل دور مجالس التأدیب الموجودة على مستوى الكلیات، باتخاذھا إجراءات  -

  .صارمة ضد كل طالب یثبت في حقھ ممارسة الغش في االمتحانات الجامعیة
اللجوء إلى إجراء االمتحانات الجامعیة في قاعات الدراسات بدل قاعات  -

تشدید المراقبة، مع اختیار  ، لكي یتمكن المراقب من)المدرجات(المحاضرات 
  .أحسن طریقة للمراقبة حتى ال یصنع الطالب الجامعي لنفسھ فرص الغش

وضع أجھزة قاطعة اإلرسال في القاعات، حتى ال یتمكن الطالب الجامعي من  -
  . استخدام أدوات الغش الحدیثة، مع منع إدخال ھذه األدوات إلى قاعات االمتحانات

   :المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم -1
 .146 حدیث صحیح أخرجھ مسلم في صحیحھ: االحادیث النبویة الشریفة -2
، 5لسان العرب، دار الفكر، بیروت، لبنان، م: ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد -3 

    .م1990، 36ج
 .ه1432القاموس المحیط، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : الفیروز أبادي مجد الدین -4
 تقنیات ومناھج البحث العلمي، دار الفكر العربي،القاھرة،: المشوخي حمد بن سلیمان -5
 م 2002، 1ط
مشكلة الغش في االمتحانات بالمدارس، رسالة ماجستیر، تخصص : زیاد منیر الحجیلي -6

  .م2013التربیة، كلیة التربیة وأصول الدین، الجامعة اإلسالمیة، 
تعدیل السلوك في التدریس، دار الشروق للنشر والتوزیع، : لفتالويسھیلة محسن كاظم ا -7

  .  م2004عمان، األردن،
أسبابھا، أسالیبھا، طرق عالجھا، : ظاھرة الغش في االمتحانات المدرسیة: فضیلة عرفات -8
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  في المؤسسة االستشفائیة جودة الخدمات الصحیة ورضا المرضى
Quality of health services and patient satisfaction in the  

Hospital 
 

زینب حدمر: طالبة الدكتوراه
)1( 

  مریم یحیاوي/ د   –
  1جامعة باتنة -االقتصادیة وعلوم التسییر كلیة العلوم 

meriemyahiaoui40@gmail.com  -  zeinebhadmer@gmail.com 
 

  31/05/2018  :تاریخ القبول      22/11/2017 :تاریخ اإلرسال
  

  :الملخص
 جمیع على كبیرا اھتماما األخیرة اآلونة في الصحي القطاع شھد

 من طرف محل اھتمام  الصحیة الخدمة جودة" موضوع أصبح المستویات،حیث
 لتحقیق عالیة بجودة الصحیة خدماتھا وھذا بھدف تقدیم االستشفائیة، المؤسسات

  .ممكن للمریض رضا أقصى
جودة الخدمات الصحیة بغیة التعرف على معاییر تقییم  ىالمقال عل ھذا یركز

الجودة خاصة من وجھة نظر المریض و أیضا معرفة العوامل المساعدة على خلق 
  . عالقة الجودة بالرضا الرضا لدى المریض ثم

 رضا الصحیة، الخدمة جودة الصحیة، الخدمات الجودة، :الكلمات المفتاحیة
  .االستشفائیة ، المؤسساتىالمرض

Abstract:  
Recently the medical sector knew a considerable consideration 

on all levels, since the question of health service quality becomes the 
main interest of hospital institutions, in a way to offer their health 
services with a high quality for a maximum satisfaction on the part of 
patients.  

The present article focuses on the health service quality in a 
way to find out the criteria for the evaluation of this quality from the 
patient’s viewpoint, and to discern the helping factors which lead 
him/her to full satisfaction in addition to the relation between quality 
and satisfaction.  
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  :المقدمة
 ارت8بط لكون8ھ الخدمات، عالم ھو الیوم فیھ نعیش الذي عالمنا واضحا أن بات

 أب8رز م8ن واح8دة الص8حیة الخدم8ة للمواطن، و لع8ل الحیاة الیومیة مفردات من بالكثیر
 تحقی8ق رك8ائز م8ن أساس8یة ركی8زة الص8حة إذ تعد إلیھا، الحاجة ازدادت التي الخدمات

 التحس8ین عل8ى العم8ل إل8ى ال8دول سعت لذلك في المجتمعات، مجاالتھا بمختلف التنمیة
 ھ8ذا ف8ي الج8ودة مفھ8وم إدخ8ال ت8م كم8ا لألف8راد، المقدم8ة للخ8دمات الص8حیّة المس8تمر
ھ8ذا  ج8اءت المنطل8ق ھ8ذا م8ن م8ن  الخ8دمات الص8حة، عالی8ة مس8تویات لتحقی8ق القط8اع
م8ا ھ8ي األبع8اد الت8ي ی8تم م8ن خاللھ8ا الحك8م عل8ى : الت8الي اإلش8كالیة على لیجیب المقال 

ت الص8حیة ورض8ا جودة الخدمات ف8ي المستش8فى؟ وم8ا ھ8ي العالق8ة ب8ین ج8ودة الخ8دما
  المریض؟

  :للدراسة تحدید المفاھیم األساسیة -أوال
كلمة مستشفى ف8ي العربی8ة تعن8ي الش8فاء   :مفھوم  المؤسسة االستشفائیة -1

أي البرء من العل8ة، وف8ي اللغ8ة الالتینی8ة تعن8ي إك8رام الض8یف، والمستش8فى عب8ارة ع8ن 
العالجی88ة والوقائی88ة  منظم88ة أو مؤسس88ة اجتماعی88ة ص88حیة تق88وم ب88أداء جمی88ع الوظ88ائف

والتدریبی88ة والعلمی88ة وك88ذلك الوظ88ائف المھنی88ة و التأھیلی88ة باإلض88افة إل88ى مھ88ام البح88ث 
العلمي الذي یھ8دف إل8ى المس8اعدة ف8ي تحقی8ق األھ8داف العام8ة للتخط8یط الص8حي عل8ى 

مؤسس8ة " :وقد عرف8ت الھیئ8ة األمریكی8ة المستش8فى بأن8ھ ،1المستوى الوطني أو المحلي
ھاز طبي منظم یتسع بتسھیالت طبی8ة دائم8ة تش8تمل عل8ى آس8رة للتن8ویم، تحتوي على ج

وذل8ك بإعط8اء  وخدمات طبیة تتضمن خ8دمات األطب8اء وخ8دمات التم8ریض المس8تمرة،
" ، وكذلك عرفتھ منظم8ة الص8حة العالمی8ة بأن8ھ2"المریض التشخیص والعالج الالزمین

یعم8ل عل8ى ت8وفیر الرعای8ة  ذلك الجزء المتكامل من التنظیم االجتماعي والص8حي ال8ذي
الصحیة الكاملة بش8قیھا العالج8ي والوق8ائي للم8واطنین، ویص8ل بخدمات8ھ الخارجی8ة إل8ى 

 . 3األسرة في بیئتھا المنزلیة، وھ8و أیض8ا مرك8ز لت8دریب الع8املین ف8ي الخدم8ة الص8حیة
یتضح من التعاریف السابقة أن منھا ما یركز على الوظیف8ة التقلیدی8ة للمستش8فى كمك8ان 
إلقامة وعالج المرضى ومنھا م8ا یرك8ز عل8ى المفھ8وم الح8دیث باعتب8اره ج8زءا أساس8یا 

ول88ذلك یمك88ن تعری88ف  .م88ن النظ88ام االجتم88اعي یق88وم ب88أداء مختل88ف الوظ88ائف الص88حیة
المؤسس88ة االستش88فائیة بأنھ88ا عب88ارة ع88ن منظم88ة اجتماعی88ة ص88حیة تق88وم ب88أداء مختل88ف 

  . العلمیةالوظائف العالجیة والوقائیة والتدریبیة و 



  جودة الخدمات الصحیة ورضا المرضى في المؤسسة االستشفائیة          
  

  

 473                                                                                  مجلة اإلحیاء

  :سنعرض فیما یلي مجموعة من التعاریف حول الجودة : مفھوم الجودة -2

إذا نظرنا لمعنى الجودة في اللغة أصلھا من الجود والجید نقیض الردئ، أم6ا -
ویقص6د بھ6ا طبیع6ة   Qualitiesالجودة اصطالحا فھي كلمة مش6تقة م6ن الكلم6ة الیونانی6ة

 ..4الشئ ودرجة صالبتھ
م666دى مالئم666ة المن666تج ( :وزمیل666ھ الج666ودة عل666ى أنھ666ا" J.M.Juran"ع666رف  -

لالس66تعمال، فالمعی66ار األساس66ي للحك66م عل66ي الج66ودة ھ66ل ھ66و مالئ66م لالس66تعمال أم غی66ر 
 ). مالئم بغض النظر عن وضع وحالة المنتج

إنت66اج س66لعة أو تق66دیم ( :الج66ودة بمعن66اه الواس66ع بأنھ66ا" عم66ر وص66في"ع6رف  -
ودة المتمی666زة تك666ون ق666ادرة م666ن خاللھ666ا عل666ى الوف666اء خدم666ة بمس666توى ع666الي م666ن الج666

باحتیاجات ورغبات عمالئھا، بالشكل الذي یتفق مع توقعاتھم وتحقیق الرضا والس6عادة 
لدیھم ویتم ذلك من خالل مقاییس موضوعة سلفا إلنتاج السلعة أو تقدیم الخدم6ة وإیج6اد 

 .5 )صفة التمیز فیھما
مجموع666ة ( :الج666ودة بأنھ666ا" األمریك666يمعھ666د المق666اییس الق666ومي "ع666رف - 

الخص66ائص والص66فات الخاص66ة ب66المنتج أو الخدم66ة الت66ي ت66ؤثر قابلیتھ66ا عل66ى إرض66اء 
 ).الزبون المحددة والواضحة

ص66فة أو درج66ة تف66وق ( :یعرفھ66ا عل66ى أنھ66ا  "Websterق66اموس وبس66رت " -
 ).نتجیمتلكھا شيء ما، كما تعني درجة االمتیاز لنوعیة معینة من الخدمة أو الم

مواءم6666ة المن6666تج لالس6666تعمال ودقت6666ھ ( :یعرفھ6666ا بأنھ6666ا Jurran" ج6666وران"- 
لمتطلبات العمیل وذلك لما للجودة من أھمیة ف6ي التص6میم واالنتف6اع و المیس6وریة الت6ي 
تھیئ المستلزمات الضروریة للعمل، بما یحقق األمان للعاملین عند م6زاولتھم ألعم6الھم 

دور ف6ي وض6ع المواص6فات الخاص6ة بج6ودة المن6تج بشكل دقیق،اظاف6ة إل6ى أن للزب6ون 
 .6 )ودرجة مالئمتھ لالستعمال الذي وضع من اجلھ وما یطمح أن یكون علیھ المنتج

من خالل التعاریف السابقة نجد أن كل تعریف رك6ز عل6ى جان6ب مع6ین فمنھ6ا 
وم66نھم م6ن رك66ز عل6ى الخص66ائص  م6ن رك66ز عل6ى الزب66ون وض6رورة إش66باع حاجیات6ھ،

والص66فات الت66ي یج66ب توفرھ66ا ف66ي الخدم66ة، وم66ن ھن66ا نالح66ظ ب66ان الج66ودة نس66بیة ألنھ66ا 
متعلقة بتوقع المتلقي بل وتتجاوز ذلك إلي طبیعة المجتمع ویحكمھا مبدأ المنافسة وھ6ي 
غایة وھ6دف أي منظم6ة، وبالت6الي فللج6ودة مجموع6ة م6ن الخص6ائص والممی6زات الت6ي 

 . ھا سلعة معینة والتي تخدم حاجات المتلقيتنطوي علی
انھ من الصعب إعطاء تعریف مح6دد للخدم6ة، وفیم6ا یل6ي  :مفھوم الخدمة -3

  .  مجموعة من التعاریف المختلفة
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النشاطات أو المن7افع : (على أنھا" الجمعیة األمریكیة"عرفت الخدمة حسب  -
  .7 )التي تتعرض للبیع الرتباطھا بسلعة معینة

 ذات النشاطات من سلسلة أو نشاط أي( :بأنھا الخدمة Gonroos "" عرف -
 ب7ین التفاع7ل طری7ق ع7ن تحدث أن ضروریا لیس ولكن العادة في ملموسة غیر طبیعة

 تق7دیمھا ی7تم والت7ي أو األنظم7ة الس7لع أو المادی7ة الموارد أو الخدمة وموظفي المستھلك
  .8)العمیل لمشاكل كحلول

 یق7دمھا منفع7ة أو نش7اط( :بأنھا الخدمة عرفا قد" مسترونغ وأرم كوتلر "أما -
 یترت7ب وال محسوس7ة غی7ر أو ملموسة غیر في األساس وتكون أخر طرف إلى طرف
  .9 )یكون أوال مادي بمنتج مرتبطا یكون قد الخدمة فتقدیم ملكیة أیة علیھا

أي فع77ل أو أداء یمك77ن أن یحقق77ھ ط77رف م77ا إل77ي (  :كم77ا عرف77ت عل77ي أنھ77ا -
أخر ویكون جوھره غیر ملم7وس  وال ین7تج عن7ھ أي تمل7ك وان إنتاج7ھ ق7د یك7ون  طرف

  .10 )مرتبطا بإنتاج مادي أو قد ال یكون
عب7ارة ع7ن تفاع7ل اجتم7اعي ( :أنھا"  فوس ونورمان  وزمالؤه"كما عرفھا - 

 .11 )بین مجھز الخدمة والزبون یھدف ھذا التفاعل إلي تحقیق الكفاءة لكلیھما
رك77زت ك77ل المف77اھیم الس77ابقة عل77ي أن الخدم77ة ت77تم م77ن خ77الل ط77رفین المن77تج 
والزب77ون لك77ن ف77ي الحقیق77ة ال یح77دث ذل77ك بمع77زل ع77ن عناص77ر أخ77ري یتطلبھ77ا انج77از 

  :  الخدمة و تدعي بمثلث الخدمة وھي كما یلي
االستراتیجة ھي الفلسفة التي تكون كمرش7د إلدارة المنظم7ة، :  اإلستراتیجیة والنظام -

ما النظام فنقصد بھ النظام المادي و اإلجراءات التي تس7تخدمھا المنظم7ة ف7ي إنت7اج أ
 .الخدمة

 .وھم األفراد العاملون في إنتاج الخدمة في المنظمة :العاملون -
 .12وھو مركز المثلث والتي یجب أن تركز الخدمة نحو خدمة حاجاتھ :الزبون -

ومن التعاریف السابقة نستنتج أن الخدمة نشاط أو أداء غیر ملم7وس ق7د یك7ون 
مرتبط بمنتج مادي أو ال یكون، وھي عالق7ة اجتماعی7ة ت7ربط ب7ین ط7رفین ھم7ا الزب7ون 

 . ومقدم الخدمة و تتضمن طابع إنساني أكثر من تنظیمي
الص777حة مفھ777وم نس777بي بالنس777بة لإلنس777ان، وفیم777ا یل777ي : مفھ===وم الص===حة -4

  :مجموعة من التعاریف المختلفة

حال77ة حس77نة أو س7ویة جس77میا وعقلی7ا أو ذھنی77ا، أي ھ77ي : "عرف7ت عل77ي أنھ7ا -
  .13"البرئ من كل عیب أو ریب فھو صحیح أي سلیم من العیوب واألمراض
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حال-ة االكتم-ال البن-ائي ف-ي الجوان-ب النفس-یة والعقلی-ة " :عرفھا رشوان بأنھا -
اتزان دینامیكي یحقق السالمة والنمو م-ن األم-راض وحسن األداء الوظیفي في صورة 

  . 14"وأنواع العجز واإلصابات مما یمكنھ من التعامل االیجابي في الحیاة
حال--ة الس--امیة والتحس--ن الجس--مي : "عرفتھ--ا منظم--ة الص--حة العالمی--ة بأنھ--ا -

  ".واالجتماعي والعقلي الكامل ولیست مجرد غیاب المرض أو العجز
عني انعدام المرض العض-وي أو العج-ز، وق-درة اإلنس-ان إذن فمفھوم الصحة ی

على التفاعل االجتماعي بحیث یكون فردا منتجا ومنتمیا للمجتمع، باإلضافة إلى قدرت-ھ 
  .على التكیف مع البیئة المحیطة بھ

 الخدم-ة لج-ودة مح-دد تعری-ف إعط-اء إن :مفھ$وم الخ$دمات الص$حیة -5
 الخ-دمات بقی-ة ش-أن ذل-ك ف-ي ش-أنھا ملموس-ة غی-ر خدم-ة لكونھ-ا س-ھال ل-یس الص-حیة
 الس-لع، في الحال ھو كما الخدمة جودة على للحكم نمطیة معاییر وجود ولعدم األخرى

 :منھا مختلفة ألراء یخضع الصحیة الخدمة جودة مفھوم تحدید لذا أصبح
مجموع--ة م--ن المن--افع الص--حیة الت--ي یحص--ل علیھ--ا المس--تفید مقاب--ل دف--ع ثم--ن " :ھ--ي -

وباس--تخدام س--لع مس--اعدة، ولك--ن ال یح--ول ملكی--ة الس--لع إل--ى المس--تفید م--ن مع--ین، 
   ."الخدمة 

النش--اط ال--ذي یق--دم للمنتفع--ین، والت--ي یھ--دف إل--ى إش--باع رغب--ات وحاج--ات " :ھ--ي -
 ".المستھلك النھائي، حیث ال ترتبط ببیع سلعة أو خدمة

ق إش--باعا م--زیج متكام--ل م--ن العناص--ر الملموس--ة وغی--ر الملموس--ة، الت--ي تحق--" :ھ--ي -
 .15"ورضا معینا للمستفید

عبارة ع-ن جمی-ع الخ-دمات الت-ي یق-دمھا القط-اع الص-حي عل-ى مس-توى الدول-ة " :ھي -
سواء كانت عالجیة موجھة للفرد آو وقائیة موجھة للمجتمع والبیئة أو إنتاجی-ة مث-ل 
إنت--اج األدوی--ة والمستحض--رات الطبی--ة واألجھ--زة التعویض--یة وغیرھ--ا بھ--دف رف--ع 

   .16لصحي للمواطنین وعالجھم ووقایتھم من اإلمراض المعدیةالمستوى ا
م--ن خ--الل التع--اریف الس--ابقة یت--ین أن الخ--دمات الص--حیة ھ--ي ك--ل م--ا ی--وفره 
القط--اع الص--حي ف--ي الدول--ة م--ن خ--دمات س--واء أكان--ت موجھ--ة للف--رد أو المجتم--ع أو 

الخ-دمات األول : البیئة،و یمكن  تعریف الخدمة الصحیة م-ن خ-الل تقس-یمھا إل-ى أقس-ام
مباش--رة  الص--حیة العالجی--ة تمث--ل الخ--دمات الص--حیة المرتبط--ة بص--حة الف--رد بص--ورة

وتش-مل خ-دمات التش--خیص وخ-دمات الع-الج س--واء ت-م  ذل-ك ب--العالج ال-دوائي المباش--ر 
داخ--ل المن--زل أو ت--م م--ن خ--الل خ--دمات ص--حیة مس--اندة تحت--اج رعای--ة س--ریریھ داخ--ل 

حت-ى ی-تم الش-فاء وھ-ذه الخ-دمات  لص-حیةإلى خ-دمات الرعای-ة االمستشفیات، باإلضافة 
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ھ"ي خ"دمات ص"حیة عالجی"ة تھ"دف إل""ى تخل"یص الف"رد م"ن إص"ابتھ أو تخفی"ف معان""اة 
أو م"ا  بالخ"دمات الص"حیة الوقائی"ةالفرد من آالم الم"رض، بینم"ا یھ"تم أم"ا القس"م األخ"ر 

یمكن أن تطلق علی"ھ بالخ"دمات الص"حیة البیئی"ة حی"ت ت"رتبط تل"ك الفئ"ات بالحمای"ة م"ن 
األم""راض المعدی""ة واألوبئ""ة والحمای""ة م""ن الت""دھور الص""حي الن""اتج م""ن س""لوك األف""راد 
والمش""روعات الت""ي تم""ارس أنش""طة ملوث""ة للبیئ""ة وی""رتبط ھ""ذا الن""وع م""ن الخ""دمات 

ض""د  الص""حیة بص""حة الف""رد بص""ورة غی""ر مباش""رة وتش""مل عل""ى خ""دمات التطع""یم
  .17ة وخدمات رعایة األمومة والطفولةاألمراض الوبائی

ب""الرغم م""ن االھتم""ام المتزای""د بج""ودة : مفھ99وم ج99ودة الخ99دمات الص99حیة6- 
الخ""دمات الص""حیة وش""یوع مص""طلح الج""ودة ف""ي األدبی""ات المتخصص""ة وف""ي الحی""اة 
العامة، فانھ م"ن الص"عب إیج"اد تعری"ف ع"ام لھ"ذا المفھ"وم یتف"ق علی"ھ الجمی"ع، ویرج"ع 

خض"ع لتق"دیر األف"راد، ذلك في األساس إل"ى أن مفھ"وم الج"ودة ف"ي الخ"دمات الص"حیة ی
وباختالف اھتماماتھم و أولویاتھم و أھدافھم،سنورد ھنا مجموعة م"ن التع"اریف لج"ودة 

  :خدمات الصحیة

عرفت الھیئة األمریكیة المشتركة العتماد منظمات الرعای"ة الص"حیة ج"ودة  -
 درجة االلتزام بالمعاییر المتعارف علیھ"ا لتحدی"د مس"توى جی"د" الخدمات الصحیة بأنھا

م""ن الممارس""ات ومعرف""ة النت""ائج المتوقع""ة لخدم""ة أو إج""راء أو تش""خیص أو معالج""ة 
 . 18"مشكلة طبیة معینة

أكثر من أن تكون مجرد رعایة طبی"ب وان أنظم"ة الرعای"ة الطبی"ة ال " :ھي -
تحتاج أن تعطي اھتماما بالمعالج"ة الطبی"ة فق"ط ب"ل أیض"ا سلس"لة م"ن العوام"ل العاطفی"ة 

 ".یةوالمعرفیة واالجتماع
وتعرف الج"ودة م"ن خ"الل درج"ة تمك"ن الخ"دمات الص"حیة م"ن تلبی"ة جمی"ع  -

ومنخفض"ة التك""الیف،  احتیاج"ات الم"ریض عل""ى أن تك"ون ھ""ذه الخ"دمات س"ھلة المن""ال،
  .وموثقة جدا
تطبی"ق العل"وم والتقنی"ات الطبی"ة " :مفھوم الجودة ف"ي المج"ال الص"حي یعن"ي -

  ".دة التعرض للمخاطربأسلوب یحقق أقصى استفادة للصحة دون زیا
وعرف""ت ج""ودة الخ""دمات الص""حیة بأنھ""ا تحقی""ق أفض""ل نتیج""ة لك""ل م""ریض 
وتجنی""ب المض""اعفات الت""ي ق""د یس""ببھا الطبی""ب المع""الج، ث""م االھتم""ام ب""المریض وذوی""ھ 
بصورة تحقق الت"وازن ب"ین م"ا أنفق"ھ الم"ریض وم"ا حص"ل علی"ھ م"ن فوائ"د إض"افة إل"ى 

  . 19شخیصیة والعالجیةضرورة التوثیق المعقول للعملیة الت
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وعلى ھذا األساس فان مفھوم الجودة یعني تقلیل الفرق إلى اق"ل درج"ة ممكن"ة 
م"ع تحقی"ق الح"د األقص"ى م"ن النت""ائج  ،20ب"ین الخ"دمات المقدم"ة فع"ال والمتوق"ع تق"دیمھا

س""واء أكان""ت تتعل""ق بمس""توى الرعای""ة الس""ریریة المقدم""ة،أم تحقی""ق درج""ة (االیجابی""ة 
 .21)تفید عن الخدمات المقدمةعالیة من رضا المس

یتب""ین م""ن اس""تعراض مفھ""وم الج""ودة وج""ودة الخ""دمات الص""حیة أن ھن""اك  
وجھات نظر كثیرة، إال أن اإلطار العام ألي مفھوم لجودة الخ"دمات الص"حیة یج"ب أن 

  :یتضمن األمور التالیة
إن أي مریض یراجع المؤسس"ة الص"حیة یتوق"ع أن یحص"ل  :المطابقة مع المواصفات -

عل""ى مس""توى مع""ین م""ن الخ""دمات وھ""ذه الخ""دمات تك""ون مقبول""ة بش""كل ع""ام لھ""ذا 
 .المریض

 . توازن التكالیف التي یدفعھا المریض مع مقدار الخدمة التي یتلقاھا -
 . االنسجام والتوافق بین األداء المحقق من الخدمة والغرض الذي صمم لھا أصال -
مس""توى ونوعی"""ة الخ"""دمات الص"""حیة درج""ة وكمی"""ة ال"""دعم ال""ذي یتبن"""اه المستش"""فى ل -

 .المقدمة
 .22درجة وكمیة التأثیر والتأثر النفسي من قبل مقدم الخدمة -

ویمك""ن ك"""ذلك إب"""راز أن الج"""ودة تختل"""ف ب""اختالف موق"""ع الف"""رد م"""ن النظ"""ام 
  :الصحي كما یلي

ھي تقدیم أفضل خدمة وفق احدث التط�ورات  :الجودة من منظور المھني الطبي -
أخالقی��ات الممارس��ات الص��حیة،  :،ویحكم ذل��ك ث��الث نق��اط رئیس��یةالعلمی��ة والمھنی��ة

 .الخبرات ونوعیتھا والخدمة الصحیة المقدمة
ق��د تختل��ف ع��ن المفھ��وم المھن��ي  :الج��ودة م��ن منظ��ور المس��تفید أو الم��ریض -

بالتركیز على طریقة الحصول على الخدمة ونتیجتھا النھائیة والب�د أن ی�درك الم�ریض 
ھذه الخدمات بالعطف واالحترام، وأفضل طریقة لمعرفة تحقق الجودة في ھذا الجان�ب 

 .تكمن في قیاس مدى رضاھم عن الخدمات المقدمة
بالدرج�ة األساس�یة بكیفی�ة اس�تخدام الم�وارد وت�رتبط  :الجودة م�ن منظ�ور اإلدارة -

المتوفرة والقدرة على جنب مزید من الموارد لتغطیة االحتیاجات الالزمة لتق�دیم خدم�ة 
متمیزة، وھذا یشمل ض�مینا أھمی�ة تق�دیم الخدم�ة المناس�بة ف�ي الوق�ت االزم وبالتك�الیف 

حس�اب الج�ودة  المقبولة مع ترشید الموارد ویجب الحرص على أن ال یكون ذل�ك عل�ى
في األداء ویتطلب ذل�ك كف�اءة عل�ى المس�توى الفن�ي وكف�اءة عل�ى المس�توى التخطیط�ي 

 .23وعلى المستوى  التنفیذي
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مما الشك فیھ أن الھدف النھ$ائي للخ$دمات  :أبعاد جودة الخدمات الصحیة -7
الصحیة ھو ضمان الصحة الجسدیة والنفسیة للمریض، حیث أن رضا المریض یعتب$ر 

ھما من عناصر الصحة النفسیة فان تحقیق اعلي مع$دالت الرض$ا یك$ون اح$د عنصرا م
األبعاد األساس$یة لج$ودة الخ$دمات الص$حیة، وم$ن ث$م یمك$ن الق$ول ب$ان ج$ودة الخ$دمات 

  :24الصحیة تشمل العناصر التالیة
الخدمات الصحیة یجب أن تكون سھلة  :سھولة الوصول والحصول على الخدمة -

 .الزمن المحدد والمكان المناسبین وحال احتیاجھم لھا الحصول أمام المریض في
وتعن$$$ي تق$$$دیم الخ$$$دمات الص$$$حیة دون توق$$$ف آو انقط$$$اع، أي أن : االسKKKتمراریة -

یحصل علیھا المریض مباش$رة عن$د الحاج$ة، وان تت$وفر الس$جالت الطبی$ة الت$ي تس$ھل 
ة ق$د یض$عف لمقدم الخدمة  التعرف على التاریخ الصحي للمستفید، وغیاب االستمراری

 .تأثیر وفعالیة وكفاءة الخدمة ویقلل من ضمان الجودة
یعب$$ر ع$$ن م$$دى إحس$$اس الم$$ریض بالتع$$اطف والرعای$$ة م$$ن : التعKKاطف والتفKKاني -

 .جانب المستشفى لھم، وحسن استقبالھم ومدى االھتمام الشخصي بھم
تعني درجة فعالیة تقدیم الخدمة للحصول عل$ى النت$ائج المرج$وة، أي أن  :الفعالیة -

 .25ھذا البعد یھتم بان یتم اإلجراء بطریقة صحیحة
وتعني حصول جمیع المرضى على قس$ط متس$او م$ن الرعای$ة  :المساواة والعدل -

وفق$$$ا الحتیاج$$$اتھم وبغ$$$ض النظ$$$ر ع$$$ن انتم$$$اءاتھم السیاس$$$یة أو الدینی$$$ة أو الطبقی$$$ة أو 
 .26مراكزھم الوظیفیة أو عالقاتھم الشخصیة بمقدمي الخدمة أو المسئولین عنھا

ة  وق$درة وثق$ة تعني السمات التي یتصف بھ$ا الع$املون م$ن معرف$ :التأكید والثقة -
 .27في تقدیم الخدمة

  :  مفھوم رضا المریض8 - 
ال یوجد اتفاق محدد حول معن$ى الرض$ا بص$فة عام$ة ألن$ھ  :تعریف الرضا -أ 

ال ی$$زال موض$$ع ج$$دل و نق$$اش و یرج$$ع ھ$$ذا إل$$ى تع$$دد الكتاب$$ات و تداول$$ھ م$$ن زوای$$ا 
معین$$ا واختصاص$$ات مختلف$$ة یح$$اول ك$$ل منھ$$ا أن یس$$تحدث أو یط$$ور لنفس$$ھ مفھ$$وم 

والسبب یرجع إلى ارتباطھ بمشاعر الفرد التي غالبا م$ا یص$عب تمییزھ$ا ألنھ$ا متغی$رة 
فما قد یكون رض$ا لش$خص ق$د یك$ون ع$دم  بتغیر مشاعر األفراد في المواقف المختلفة،

رضا لشخص آخر بسبب اختالف الحاجات وال$دوافع م$ن ش$خص آلخ$ر، فالرض$ا م$ن 
عناه القبول والموافقة واالرتی$اح أي رأى فی$ھ ناحیة اللغویة مصدره الرضي ورضا و م

  .28ما یسره وما یعجبھ
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عب"""ارة ع"""ن مجموع"""ة االھتمام"""ات :"أم"""ا اص"""طالحا فلق"""د عرف"""ھ ب"""وك بأن"""ھ
بالظروف النفسیة والمادیة والبیئیة التي تسھم متضافرة في خل"ق الوض"ع ال"ذي یرض"ى 

  .29"بھ الفرد

لقناع"ة و االرتی"اح أو الش"عور النفس"ي با" و عرف ناصر محم"د الع"دیلي بأن"ھ 
السعادة إلشباع الحاجات و الرغبات و التوقعات من العمل نفسھ و بیئة العمل م"ع الثق"ة 

  .30"و الوالء  مع العوامل و المؤثرات البیئیة الداخلیة و الخارجیة ذات العالقة
ھ"م أولئ"ك األش"خاص ال"ذین یراجع"ون اح"د  : تعریف مریض المستشفى -ب 

وض"عھم تح"ت مش"اھدة األطب"اء أو إلج"راء فح"وص للتوص"ل إل"ى المستشفیات لغرض 
  :تشخیص أو ألجل المعالجة ویقسم مرضى المستشفى إلى قسمین ھما

ویقصد بالمریض الداخلي كل ش"خص ش"غل س"ریرا أو  :المرضى الداخلون -
مھ""د أو إح"""دى الس""الل الخاص"""ة بح"""دیثي ال""والدة لغ"""رض المش""اھدة والعنای"""ة الطبی"""ة 

 .یص مرض أو المعالجةوالتوصل إلى تشخ
ھو المریض الداخلي الذي تم تخریج"ھ م"ن المستش"فى  :المرضى الخارجون -

بع""د أن أجری""ت ل""ھ بع""ض الفحوص""ات إن ك""ان ق""د خ""رج م""ن المستش""فى حی""ا أو میت""ا 
ف""ي دائ""رة ) تتض""من أوراق الع""الج والفحوص""ات والطع""ام(ویح""تفظ ل""ھ بمل""ف طب""ي 

خراجھم من المستشفى فال یتم احتس"ابھم ض"من اإلحصاء، أما حدیثي الوالدة اللذین تم إ
 .31عدد المرضى المخرجین

 كثی"را الخ"دمات في المستھلك رضا تحقیق تختلف عملیة: رضا المریض -ج
 األمر ویزداد بینھما، فیما الخصائص اختالفل خال من السلع، وذلك في علیھ ھو عما

 ف"ي األخ"رى القطاع"ات ب"اقي ع"ن الص"حیة الخ"دمات قط"اع ف"ي خصوص"یة أكث"ر
 الت"ي للمرض"ى الص"حي القط"اع ف"ي المقدم"ة الخدم"ة خصوص"یة إل"ىت، نظرا الخدما
 ھ"ي ي أن الخ"دمات الص"حیةأ ،32الص"حیة  لحالت"ھ تبع"ا اآلخ"ر إل"ى الواحد من تختلف

 م"ن الخدم"ة تحتویھ"ا الت"ي المض"امین ض"وء وعل"ى آلخ"ر ف"رد م"ن تختلف نسبیة حالة
 بمثاب"ة الحال"ة ھ"ذه وف"ق یمث"ل أن یمك"ن فالرض"ا )الم"ریض( منھ"ا المستفید نظر وجھة
طریقة الحص"ول علیھ"ا وكذلك  علیھا یحصل التي الخدمات أو للمنتجات المریض تقییم

، أي أن ی"درك ك"ل أبع"اد 33فالبد أن ی"درك الم"ریض ھ"ذه الخ"دمات ب"العطف واالحت"رام
التع"اطف س"ھولة الحص"ول والوص"ول إل"ى الخدم"ة، االس"تمراریة، (الخدمات الص"حیة 
، ویعتب""ر رض""ا الم""ریض المؤش""ر )المس""اواة والعدل،التأكی""د والثق""ة والتف""اني، الفعالی""ة،

على جودة الخدمات الصحیة ومعیار لقیاسھا من خالل الفرق م"ابین توقع"ات الم"ریض 
 في حدود ینحصر فقط  ال الجودة جوھر أنأي  ،34وبین مداركھ لتلك الخدمات المقدمة
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 م-ا بأق-ل تق-دیمھا أو مس-بقا، المح-ددة القیاس-یة المواص-فات م-ع ةالمقدم للخدمة المطابقة
  . علیھ یحصل أن یتوقع وما المریض یحتاجھ ما إلى الكلف بل امتدت من یمكن
  : قیاس جودة الخدمات الصحیة -ثانیا

 م-ن المرض-ى ومتطلب-ات احتیاج-ات مقابل-ة ف-ي ھن-ا یتمث-ل الجودة جوھر إن 
 یری-ده ال-ذي المسبق االستخدام مع توافقھا یستوجب والتي لھم المقدمة الصحیة الخدمة

 الخدم-ة م-ن یتحسس-ھا الت-ي القیم-ة م-ع كبی-ر إل-ى ح-د ی-رتبط التواف-ق المریض،وھ-ذا
الم-ریض  رض-ا: يب-االت العالق-ة ھ-ذه ع-ن التعبیر ویمكن .رضا من یعقبھا وما الصحیة

  جودة الخدمات الصحیة  =
 أن یمك-ن م-ا ب-ین الف-رق تمث-ل المقدم-ة الخدم-ة عن المتحققة الرضا درجة إن

 قب-ل علی-ھل یحص أن كان یتوقع وما فعال، الخدمة من المریض علیھ یحصل أو یدركھ
 المستش-فى ب-ین فج-وة وج-ود یعن-ي الخدم-ة ھ-ذه إدراك-ھ ع-دم، والخدم-ة تلقیھ أو شرائھ

أنواع من الفجوات یمك-ن أن  تك-ون  5وتوجد ، المقدمة الصحیة الخدمة عبر والمریض
عدم نجاح الخدم-ة المقدم-ة وبالت-الي ع-دم رض-ا الم-ریض، وال یمكنن-ا التح-دث سببا في 

توقع-ات : عن ھذه الفجوات دون اإلشارة إلى مفھومین أساسیین ف-ي ج-ودة الخدم-ة ھم-ا
  .الزبون و ادراكات الزبون

ھ--ي المع--اییر أو النقط--ة المرجعی--ة ل--ألداء الناتج--ة ع--ن  :الزبAAون توقعAAات -
القابل-ة للمقارن-ة، والت-ي إل-ى ح-د م-ا تص-اغ ف-ي ش-روط م-ا خبرات التعام-ل م-ع الخدم-ة 

 .یعتقد الزبون أنھا تكون في الخدمة أو سوف یحصل علیھا
وھ--ي النقط--ة الت--ي ی--درك بھ--ا الزب--ون الخدم--ة فعلی--ا كم--ا : ادراكAAات الزبAAون -

 .قدمت لھ
االدراك-ات : منھ یق-وم ھ-ذا المقی-اس عل-ى معادل-ة أساس-یة ذات ط-رفین ھم-ا و 

= ج--ودة الخ--دمات الص--حیة و ج--ودة الخدم--ة= رض--ا الم--ریض: حی--ث أنوالتوقع--ات 
 -التوقع---ات الم----رض م---ن الخدم----ة= رض---ا الم----ریض: االدراك----ات  إذن -التوقع---ات 

 .       االدراكات الفعلیة للخدمة
ی--نجم ع--ن قی--اس ج--ودة الخ--دمات : فجAAوات قیAAاس جAAودة الخAAدمات الصAAحیة -
  :فجوات یمكن تلخیصھا كما یلي 5الصحیة 

ھي الفجوة بین ما یرغبھ العمالء وبین ما تعتقد اإلدارة ع-ن : وة األولىالفج -
م-ا یرغب--ھ ھ-ؤالء العم--الء، س--بب ھ-ذه الفج--وة ھ-و نق--ص الفھ--م أو س-وء تفس--یر رغب--ات 
العمالء، واھم خطوة لسدھا ھي البقاء قرب العمالء والقیام بالبحوث المتعلق-ة ب-التعرف 

 .المقدمةعلى حیاتھم وقیاس مدى رضاھم عن الخدمات 
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ھي الفجوة بین ما تعتقده اإلدارة عن رغب#ات العم#الء وب#ین : الفجوة الثانیة -
المواص##فات وش##روط الج##ودة الت##ي ت##م تحدی##دھا لتق##دیم الخدم##ة س##بب ھ##ذه الفج##وة ھ##و 

 .التدریب غیر فعال وعدم توافر الحماس والدافعیة لدى الموظفین

الموضوعة واألداء الفعل#ي ھي فجوة بین مواصفات الخدمة : الفجوة الثالثة -
لھا،ف##إذا تمكن##ت المؤسس##ة الخدمی##ة م##ن وض##ع المواص##فات المطلوب##ة ف##ي الخدم##ة، ف##ال 
یمكنھا أداء ھذه الخدمة بسبب وجود مواصفة معقدة وغیر مرنة وعدم تدریب الع#املین 
على أدائھا لھذه الخدمة أو عدم اقت#دائھم بالمواص#فات المطلوب#ة، أو ع#دم وج#ود الح#افز 

 .ي ألداء ھذه الخدمةالكاف
ھ#ي فج#وة ب#ین الخدم#ة المروج#ة والخدم#ة المقدم#ة، أي أن  : الفجوة الرابعة -

الوعود المعطاة من خالل األنشطة الترویجیة ال تتطابق مع األداء الفعلي للخدمة وذل#ك 
 .لوجود ضعف في التنسیق بین العملیات والتسویق الخارجي للمؤسسة الخدمیة

تتعلق بالفجوة بین الخدمة المتوقع#ة والخدم#ة الم#ؤداة، أي : الفجوة الخامسة -
أن الخدم####ة المتوقع####ة ال تتط####ابق م####ع الخدم####ة المدرك####ة، وتك####ون محص####لة لجمی####ع 

 .35الفحوصات، بحیث یتم على أساسھا الحكم على جودة أداء المؤسسة الخدمیة

  :جودة الخدمات الصحیة وعالقتھا برضا المرضى: ثالثا

 ینظر حیث الصحي، النظام من الفرد موقع باختالف لفالجودة تخت إن نظم  
 التط#ورات أح#دث وف#ق أفضل الخدمات تقدیم أساس على طبي منظور من الجودة إلى

 الم#وارد اس#تخدام كیفی#ة فینظر إلیھ#ا عل#ى أنھ#ا اإلداریة الناحیة الجودة من أما العلمیة،
 لتق#دیم الالزم#ة االحتیاج#ات لتغطی#ة الم#وارد م#ن ج#ذب المزی#د عل#ى والق#درة المت#وفرة

 الحص#ول عل#ى طریق#ة عل#ى فترك#ز المس#تفید منظ#ور أم#ا الج#ودة م#ن  متمی#زة، خدمة
 الخدم#ة الص#حیة جودة لقیاس الرئیسیة األبعاد  أھم فإن النھائیة، لذلك الخدمة ونتیجتھا

 عالق#ة ف#ان ث#م لھا، ومن إدراكھم مدى وتقییم منھا المنتفعین تفكیر كیفیة في البحث ھو
 مرض#اھا باحتیاج#ات للوف#اء الممك#ن الجھ#د ب#ذل الص#حیة المنظم#ات ھذه تل#زم التفاعل
 الخ#دمات تل#ك استجابة ومدى لھم، المقدمة الخدمات الصحیة جودة عن رأیھم ومعرفة
 تعزی#ز ث#م وم#ن على توقع#اتھم المؤثرة العوامل ومعرفة عنھا رضاھم وقیاس لحاجتھم

الفج#وات كم#ا ھ#و مب#ین  تض#ییق ف#ي یس#اھم مما موجود، ھو ما مع متوقع ھو ما تطابق
في الشكل األتي الذي یبن أبعاد الحكم على الجودة وعالقتھا برضا المریض م#ن خ#الل 
إدراكھم لھذه األبعاد حسب ما ھو متوقع وبالت#الي یك#ون الم#ریض راض#ى ع#ن الخدم#ة 

  . وبالتالي یصفھا بأنھا جیدة
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      36لصحیة وعالقتھا برضا المرضىیبین جودة الخدمات ا): 1(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ومن خالل الشكل الس$ابق نس$تنتج ان$ھ لك$ي ی$تم الوص$ول إل$ى ج$ودة الخ$دمات 
الص$$حیة كمن$$تج نھ$$ائي للم$$ریض الب$$د م$$ن العم$$ل عل$$ى تحقی$$ق الف$$وارق ب$$ین الخ$$دمات 
الص$$$حیة المقدم$$$ة أو المنج$$$زة فعلی$$$ا، وب$$$ین الخ$$$دمات الص$$$حیة المرغوب$$$ة م$$$ن قب$$$ل 

بھ$$دف تحقی$$ق رض$$اھم  ال$$ذي ھ$$و مرھ$$ون بالش$$عور النفس$$ي وبالقناع$$ة و  المرض$$ى،
 االرتی$$$اح أو الس$$$عادة إلش$$$باع الحاج$$$ات والرغب$$$ات والتوقع$$$ات م$$$ع الثق$$$ة واألم$$$ان

العالق$ة ب$ین الخ$دمات الص$حیة و رض$ا الم$ریض لھ$ا وجھت$$ان ف$ان  والمس$اواة،وبالتالي
  :تيوھذا ما یوضحھ الشكل اآل ایجابیة أو سلبیة

  37كیفیة حكم المریض على الخدمات الصحیة یبن): 2( شكل رقم
  

  
  
  
  
  

  :ونشرح نوع العالقة فیما یلي

تمثل رضا المریض عن الخدمات الصحیة لتوافقھا مع م$ا  :ایجابیة عالقة -1
 سھولة الوص$ول للخدم$ة،(كان متوقع وبالتالي إدراكھ لجودة الخدمات بمختلف أبعادھا 

  .)التأكد والثقة الفعالیة، المساواة والعدل،االستمراریة، التعاطف والتفاني 
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تمث##ل ع##دم رض##ا الم##ریض ع##ن الخ##دمات الص##حیة لع##دم  :س""لبیة عالق""ة -2
توافقھ##ا م##ع م##ا ك##ان متوق##ع وبالت##الي ع##دم إدراك##ھ لج##ودة الخ##دمات بمختل##ف أبعادھ##ا 

 الفعالیة، المس#اواة والع#دل، االستمراریة، التعاطف والتفاني، سھولة الوصول للخدمة،(
 خاص#ا إع#دادا مع#دة الص#حیة ب#رامج للج#ودة ھن#اك ومنھ یجب أن تكون .)لتأكد والثقةا

وس#ریع  نظام واض#ح تحت الكفاءة رفع ومحاولة المتاحة واإلمكانیات المتطلبات حسب
الص#حیة وحس#ب متطلب#ات   المنظم#ات ف#ي الموج#ودة اإلمكانی#ات حس#ب التنفی#ذ وسھل
الفاصلة في الحكم على المن#تج أو الخدم#ة بجودت#ھ الذي یمثل النقطة ) المریض( الزبون

  .من عدمھا
   :خاتمة

تحتل الجودة موقعا مھما في توجھات ونشاطات المؤسس#ات المختلف#ة،ویرجع 
تزای##د االھتم##ام ب##الجودة إل##ي التغی##رات الس##ریعة والمتنوع##ة ف##ي البیئ##ة  المحیط##ة منھ##ا 

ب###ر المؤسس###ات االستش###فائیة  االقتص###ادیة و االجتماعی###ة والتكنولوجی###ة وغیرھ###ا، وتعت
بغ#ض النظ##ر ع##ن نوعھ#ا س##واء كان##ت خاص#ة أو عام##ة م##ن أكث#ر المؤسس##ات حساس##یة 
للجودة، بل ویمكن القول أنھا باتت الوظیف#ة األول#ى الت#ي تس#عى للوص#ول إلیھ#ا لم#ا لھ#ا 

  .من تأثیر كبیر على حیاة األفراد والمجتمعات

  :قائمة الھوامش
                                                        

دار الفكر  ،صالح محمود ذیاب و عبد اإللھ سیف الدین الساعاتي،إدارة المستشفیات منظور شامل -1
 .252، ص2012 ،ناشرون وموزعون، عمان

، 2004دار ومكتب##ة الحام##د، عم##ان، ،بواعن##ة،إدارة الخ##دمات والمؤسس##ات الص##حیة عب##د المھ##دي -2
 .141ص

 ،إدارة المستش#فیات والمراك#ز الص#حیة، دار الش#روق لنش#ر والتوزی#ع، عم#ان ،سلیم بط#رس جل#دة -3
 .26، ص 2006

دار جری##ر للنش###ر  ،مھ##دي الس##امرائي،إدارة الج##ودة الش##املة ف###ي القط##اعین اإلنت##اجي والخ##دمي -4
 .27ص  ،2007 ،والتوزیع، عمان

 ،محفوظ احم#د ج#ودة، إدارة الج#ودة الش#املة مف#اھیم وتطبیق#ات، دار وائ#ل لنش#ر والتوزی#ع األردن -5
 .20-19،  ص ص2003

 .29-27مھدي السامرائي، مرجع سابق، ص ص  -6
عم#ان،  ،دار الی#ازوري،غواري ملیكة، جودة خدمات الرعایة الصحیة في المؤسسات االستش#فائیة -7

 .30، ص 2016
  20 .ص ،2008 عمان، ،للنشر وائل دار الخدمات، تسویق الضمور، حامد ھاني- 8
 . 64ص  ،2009 ،للنشر، األردن العلمیة المعرفة كنوز دار ،الخدمات تسویق كورتل، فرید -9

 .56ص  ،2005 ،دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن ،إدارة المستشفیات ،ثامر یاسر البكري -10
دار الش###روق لنش###ر والتوزی###ع،  ،قاس###م ن###ایف عل###وان المحی###اوي، إدارة الج###ودة ف###ي الخ###دمات -11

 .52، ص 2000،عمان
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 .54ص  ،نفس المرجع -12
 .26مرجع سابق، ص ،عبد المھدي بواعنة -13
المكتFب  ،للخدمة الصحیة في المجال الطبFي،رشوان عبد المنصف حسن علي، الممارسة المھنیة  -14

 .33، ص 2006 ،الجامعي الحدیث، اإلسكندریة
 .42-41 ص ص ،مرجع سابق ،غواري ملیكة -15
 .35، ص2011 ،األردن عدمان مریزق، مداخل في اإلدارة الصحیة،دار الرایة للنشر والتوزیع، -16
 .25-26، ص2006 مصر، المصریة،دار الكتب ،طلعت الدمرداش، اقتصادیات الخدمة الصحیة -17
المفFFاھیم : االتجاھFFات الحدیثFFة فFFي إدارة المستشFFفیات ،عبFFد العزیFFز المخیمFFر، محمFFد الطعامنFFة -18

 .187، ص2014 ،المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة،والتطبیقات
 .55-54عدمان مریزق، مرجع سابق، ص ص  -19
 .261مرجع سابق، ص  ،صالح محمود ذیاب -20
طالل بن عابد األحمFدي، إدارة الجFودة الشFاملة تطبیFق إدارة الجFودة الشFاملة فFي : ھیو كوش تر  -21

 ،2002 ،مكتبFFة الملFFك فھFFد ردمFFك، السFFعودیة ،الرعایFFة الصFFحیة وضFFمان اسFFتمرار االلتFFزام بھFFا
 .19ص

 .40صالح محمود ذیاب، مرجع سابق، ص  -22
 .56عدمان مریزق، مرجع سابق،ص  -23
 .188عبد العزیز مخیمر، مرجع سابق، ص  -24
 .58ص  ،عدمان مریزق، مرجع سابق -25
 .188ص  ،عبد العزیز مخیمر، مرجع سابق -26
 .65غواري ملیكة، مرجع سابق، ص -27
 ،2003 ،دار ابFن رشFد و التوزیFع، الجزائFر،مرشد الطFالب قFاموس عربFي ،فؤاد افرام البستاني -28

  439ص
دار الجامعFة الجدیFدة للنشFر، اإلسFكندریة،  ،السلوك اإلنسFاني فFي المنظمFاتمحمد سعید سلطان،  -29

 .195، ص 2002
 ،1995 ،السFFلوك اإلنسFFاني و التنظیمFFي، معھFFد اإلدارة العامFFة، السFFعودیة،ناصFFر محمFFد العدیلي -30

 .  189ص
، 2011 ،دار وائل للنشر، عمان ،حسن صالح سلیمان القضاة، القیادة مدخل في إدارة المستشفیات -31

 .256، 254ص ص 
 .215ص  ثامر البكري، مرجع سابق، -32
 .56ص  عدمان مریزق، مرجع سابق، -33
نFFFFور الFFFFدین حFFFFاروش، اإلدارة الصFFFFحیة وفFFFFق نظFFFFام الجFFFFودة، دار الثقافFFFFة للنشFFFFر وتوزیFFFFع،  -34

 .171، ص2013،الجزائر
 .70مرجع سابق، ص غواري ملیكة، -35
 .من إعداد الباحثة -36
 .الباحثةمن اعداد  -37
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  2406-2588 :الترقیم الدولي اإللكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي
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  :الملخص

إن جوھر التنمیة االقتصادیة في اإلسالم ھو تنمیة اإلنسان في حد ذاتAھ ولAیس 
مجرد التوسع في النشاط االقتصادي بغیة تحقیق الرفاھیAة االقتصAادیة، لAذا نجAد أن فAي 
عھAAد الدولAAة اإلسAAالمیة تAAم تحقیAAق أعلAAى معAAدالت مAAن الحیAAاة الطیبAAة بمعAAاییر عصAAرنا 

یتنافى مع مقاصد الشریعة اإلسAالمیة الخمسAة  الحالي، حیث تم منع كل نشاط اقتصادي
  . كالربا واالحتكار والغش وغیر ذلك

̀`ة الرفاھیAAة االقتصAAادیة، التنمیAAة االقتصAAادیة، الشAAریعة اإلسAAالمیة، : الكلم̀`ات المفتاحی
  .الحیاة الطیبة، الدخل الحقیقي، رأس المال البشري

Abstract:  

The essence of the economical development in Islam is 
the development of the human being in itself and not just the 
expansion of economical activities in order to achieve economic 
well-being, so we find that in the era of the Islamic state, the 
highest rates of good life have been achieved by the standards of 
our time, where every economic activity that is incompatible 
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with the the five purposes of the Islamic law (Sharia) such as 
usury, monopoly, fraud, and so on , has been banned. 
Key words: Economic prosperity, economic development, 
Islamic law, good life, real income, human capital 

 :مقدمة الدراسة

تعد التنمیة االقتصادیة من بین المواض"یع الت"ي تحت"ل أھمی"ة كبی"رة ف"ي الوق"ت 
الحالي، وذلك نظراً للدور الذي تقوم بھ في تحقیق الرفاھیة االقتصادیة ألف"راد المجتم"ع 

راد، فالتنمی""ة االقتص""ادیة م""ن خ""الل زی""ادة ال""دخل الحقیق""ي وتحس""ین نوعی""ة حی""اة األف""
تھدف إلى عملیة نق"ل الدول"ة م"ن وض"عیتھا الحالی"ة إل"ى وض"عیة التق"دم والرق"ي، ولك"ي 
یتحق""ق ھ""ذا الھ""دف الب""د م""ن االس""تثمار ف""ي العنص""ر البش""ري فھ""و س""ر نھض""ة الدول""ة 

  .وتقدمھا
بل""دا إل""ى أن رأس الم""ال  192وق""د خلص""ت إح""دى الدراس""ات والت""ي ش""ملت 

م""ن أداء النم""و وف""ي المقاب""ل یس""اھم رأس الم""ال  %64ال یق""ل ع""ن البش""ري یس""اھم بم""ا 
من النمو ویس"اھم رأس الم"ال  %16بنسبة  -اآلالت والمباني والبنى األساسیة -المادي 

  1.الطبیعي بالنسبة المتبقیة
وإذا جئنا إلى قضیة التنمیة االقتصادیة في اإلسالم نجد أن الشریعة اإلس"المیة 

نسان كي تتحق"ق ل"ھ الرفاھی"ة االقتص"ادیة، فعن"دما طبق"ت ف"ي قد وضعت عدة ركائز لإل
عھ"د الدول""ة اإلس""المیة ع""اش المس""لمون ف""ي أعل"ى مع""دالت م""ن الحی""اة الطیب""ة بمع""اییر 
عصرنا الحالي، وعن"د الت"دبر ف"ي واق"ع تل"ك التنمی"ة نج"د أنھ"ا مبنی"ة عل"ى أس"اس إع"داد 

  . دهِ الفرد الصالح في المجتمع ألن صالح المجتمع من صالح أفرا
وم""ن خ""الل م""ا س""بق ذك""ره س""نحاول ف""ي ھ""ذا البح""ث اإلجاب""ة عل""ى اإلش""كالیة 

  :التالیة
كیف یساھم االستثمار في العنصر البشري في تحقی"ق التنمی"ة االقتص"ادیة م"ن 

  منظور إسالمي؟ 
  :وذلك من خالل محاور البحث اآلتیة

  اإلطار العام للتنمیة االقتصادیة؛: المحور األول
  التنمیة االقتصادیة في اإلسالم؛: المحور الثاني

تحقی"""ق التنمی"""ة االقتص"""ادیة ف""ي اإلس"""الم م"""ن خ"""الل تنمی"""ة : المح""ور الثال"""ث
  .العنصر البشري
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  اإلطار العام للتنمیة االقتصادیة: المحور األول
في ھذا المحور سیتم التطرق إلى المفاھیم األساس$یة ح$ول التنمی$ة االقتص$ادیة 

  .ألنواع األخرى من التنمیةإضافة إلى الفرق بینھا وبین ا
  :مفھوم التنمیة االقتصادیة: أوالً 

ظھرت مفاھیم التنمی$ة االقتص$ادیة من$ذ ص$دور أول كت$اب ف$ي االقتص$اد آلدم  
س$$$میث وب$$$اقي تالمی$$$ذه م$$$ن المدرس$$$ة الكالس$$$یكیة ث$$$م ج$$$اءت م$$$ن النظری$$$ات ھ$$$ارود 

وت$م  RODAN  ورودان SHUMPETER ، ش$مبیتر HAROD-DOMARدوم$ار
  :بعنواننشر مقال 
"developpment with unlimited supply of labour "  التنمی$ة ع$ن "أي

وال$$ذي یع$$ود لالقتص$$ادي ارت$$ر ل$$ویس " طری$$ق ع$$رض غی$$ر مح$$دود م$$ن الی$$د العامل$$ة
LEWIS  والذي وضح من خاللھ أول نم$وذج تنمی$ة اقتص$ادیة مبن$ي عل$ى  1954سنة

  2.حركة الید العاملة
محمCCد ص$$طلح التنمی$$ة االقتص$$ادیة فحس$$ب وق$د ق$$دم الب$$احثون ع$$دة تع$$اریف لم

العملی$$ة الت$$ي تس$$مح بم$$رور بل$$د م$$ن : "فالتنمی$$ة االقتص$$ادیة ھ$$ي عبCCد العزیCCز عجیمCCة
  3"وضعیة معینة من التخلف إلى وضعیة التقدم

عملی$ة ی$تم فیھ$ا : "التنمی$ة االقتص$ادیة عل$ى أنھ$افیع$رف تركماني عبCد هللا  أما
وس$$ریعة ومس$$تمرة عب$$ر فت$$رة م$$ن ال$$زمن بحی$$ث زی$ادة ال$$دخل الحقیق$$ي زی$$ادة تراكمی$$ة 

ھ$$$ذه الزی$$$ادة أكب$$$ر م$$$ن مع$$$دل نم$$$و الس$$$كان م$$$ع ت$$$وفیر الخ$$$دمات اإلنتاجی$$$ة  ونتك$$$
واالجتماعیة وحمایة الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ على الم$وارد الغی$ر متج$ددة 

  4"من النضوب
ومص$طلح وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك فرق بین مصطلح التنمی$ة االقتص$ادیة 
  5:النمو االقتصادي ویمكن توضیح ذلك من خالل تعریف المصطلحین كما یلي

ھو زیادة حصة الفرد من إجمالي الن$اتج المحل$ي الحقیق$ي : النمو االقتصادي -
  .مع مرور الوقت

ھي مفھوم أوسع من مفھوم النمو االقتصادي فھ$ي تض$م : التنمیة االقتصادیة -
  : مفاھیم التنمیة

  ة حیاة السكان، وتصبح زیادة الدخل ھي العامل األساسي ھنا؛ تحسین نوعی* 
  تحسین المھارات والمعرفة واإلمكانیات والخیارات؛ * 
  .تحسین الحقوق المدنیة والحریات* 
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  :الفرق بین التنمیة االقتصادیة واألنواع األخرى من التنمیة: ثانیاً 
می%ة المس%تدامة والت%ي لقد طرح المفكرون عدة أشكال للتنمیة ولع%ل أبرزھ%ا التن

تعتب%%ر أع%%م وأش%%مل م%%ن التنمی%%ة االقتص%%ادیة، كم%%ا ت%%م ط%%رح ن%%وع آخ%%ر م%%ن التنمی%%ة وھ%%و 
التنمیة الریفیة والتي ھي جزء من التنمیة االقتص%ادیة، ویمك%ن توض%یح ذل%ك م%ن خ%الل 

  :التطرق إلى ھذین النوعین كما یلي
I( األری%اف إل%ى وض%عیة وھ%ي العملی%ة الت%ي ت%ؤدي إل%ى نق%ل : التنمیة الریفیة

  6:أحسن ولھذا النوع من التنمیة أھمیة بالغة نظراً لإلعتبارات التالیة
أن أغلب سكان العالم خاص%ة ف%ي ال%دول النامی%ة یعیش%ون ف%ي الری%ف فنج%د  -1

على سبیل المثال أن متوس%ط نس%بة س%كان الری%ف ف%ي ال%وطن العرب%ي باس%تثناء الكوی%ت 
  السكان؛  في المائة من جملة 85-60تبلغ نحو 

أوضحت الدراسات اإلحصائیة التي أجریت ف%ي أفریقی%ا وآس%یا أن م%ا ب%ین  -2
م%%%ن الس%%%كان ال%%%ریفیین یش%%%تغلون بالزراع%%%ة أم%%%ا بقی%%%ة الس%%%كان ال%%%ریفیین % 85و 75%

  فیمتھنون أعماالً أخرى منھا الصناعات الریفیة والتجارة والنقل والخدمات؛
د الس%كان ال%ریفیین تبل%غ م%ا ب%ین أن نسبة المشتغلین بالزراعة من جمل%ة ع%د -3

  وخاصة في الدول العربیة؛% 45-75
قصور أنماط التنمیة المتبعة في كثی%ر م%ن دول الع%الم الثال%ث ع%ن مواجھ%ة  -4

متطلباتھا من األغذیة وتكوین رؤوس األموال وقصور االستثمار ف%ي الم%وارد البش%ریة 
    في الریف؛ 

    ؛)النزوح الریفي(لحضر ارتفاع معدالت الھجرة من الریف إلى ا -5
أن ھن%%اك تفاوت%%اً كبی%%راً ف%%ي مس%%توى نص%%یب الف%%رد م%%ن الخ%%دمات العام%%ة وف%%ي البیئ%%ة  -6

المعیشیة بین سكان الریف وسكان الحضر وتدل التق%دیرات عل%ى أن نص%یب الف%رد م%ن 
م%رات أكث%ر م%ن نص%یب الف%رد ف%ي الری%ف كم%ا  6-4الخدمات العامة ف%ي الحض%ر یبل%غ 

    ركز اإلقلیمي لمنظمة األغذیة والزراعة؛ورد في تقریر الم
ارتفاع نسبة األمیة ب%ین س%كان الری%ف، فم%ثالً تبل%غ نس%بة األمی%ة ف%ي ال%وطن العرب%ي  -7

     من جملة عدد السكان ومعظم ھؤالء األمیین من سكان الریف؛% 72.6
أن أعل%ى نس%%بة للفق%%راء ف%%ي الع%%الم تع%%یش ف%ي المن%%اطق الریفی%%ة، ویقس%%م تقری%%ر البن%%ك  -8

الدولي حول إستراتیجیة التنمیة الریفیة إلى مجموعات حسب درج%ة فق%رھم فھن%اك فق%ر 
دوالراً أمریكی%اً فأق%ل وفق%ر نس%بي  50كلى ومعناه أن یبل%غ دخ%ل الف%رد س%نویاً م%ا یع%ادل 

وھ%%و الف%%رد ال%%ذي یق%%ل دخل%%ھ الس%%نوي ع%%ن نص%%ف متوس%%ط دخ%%ل الف%%رد عل%%ى المس%%توى 
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سكان جمیع الدول النامی8ة الت8ي یزی8د ع8دد س8كانھا القومي وبناء على التقسیم فإن تحلیل 
من ال8ذین یع8انون م8ن الفق8ر الكل8ى یعیش8ون % 85على الملیون یوضح أن ما یقرب من

    في مناطق ریفیة؛ 
ارتفاع معدل الھجرة من الریف إلى الحضر خاصة الفئات ذات الق8درة المھنی8ة م8ن  -9

اتھم ف8ي إح8داث تنمی8ة لتط8ویر الشباب أدت إل8ى حرم8ان الری8ف م8ن االس8تفادة م8ن ق8در
    الریف؛ 

II (التنمیة المستدامة:  
عب88ارة ع88ن إدارة الم88وارد المتاح88ة بم88ا ی88ؤمن حاج88ة األجی88ال وتع88رف بأنھ88ا  

القادم88ة كم88اً ونوع88اً م88ن تل88ك الم88وارد ویتض88من ذل88ك تحقی88ق نوعی88ة م88ن البیئ88ة مقبول88ة 
تحقی8ق الموازن8ة ب8ین وبعب8ارة أخ8رى . للمجتمع من خالل السیطرة عل8ى التل8وث البیئ8ي

النمو والمحافظة على الموارد بما یؤمن حاجة األجیال القادم8ة م8ن ھ8ذه الم8وارد، وھ8ذا 
  7.یعني أن تدفق األنشطة االقتصادیة یجب أن یَراعى فیھ البیئة الطبیعیة

التنمی88ة المس88تدامة إل88ى إح88داث تغی88رات جوھری88ة ف88ي المجتم88ع دون تھ88دف و 
  8:ومن ذلك یمكن ذكر ما یليالتأثیر السلبي على البیئة 

  :زیادة الدخل الوطني -أ
تعتب88ر زی88ادة ال88دخل ال88وطني م88ن أھ88م أھ88داف التنمی88ة المس88تدامة ف88ي ال88دول  

المتخلف8ة، حی8ث أن ال8دافع األساس8ي ال8ذي ی88دفع ھ8ذه ال8دول إل8ى إح8داث تنمی8ة مس88تدامة 
یَكُم8ن ف88ي فقرھ8ا وانخف88اض مس88توى معیش8ة س88كانھا، إال أن زی88ادة ال8دخل تتوق88ف عل88ى 

وكف8اءات أكب8ر ت8وفرت إمكانی8ة تحقی8ق  إمكانیات الدولة، فكلما ت8وفرت رؤوس األم8وال
 .نسبة أعلى للزیادة في الدخل الوطني

 :تحسین مستوى المعیشة -ب
یعتب88ر ت88ـحسین مس88توى المعیش88ة م88ن األھ88داف المھم88ة الت88ي تس88عى التنمی88ة  

المس88تدامة لتحقیقھ88ا، كم88ا أن زی88ادة ال88دخل ال88وطني ال ت88ؤدي بالض88رورة إل88ى تحس88ین 
ان بنس8بة أكب88ر م88ن زی8ادة ال88دخل ال8وطني تجع88ل تحقی88ق مس8توى المعیش88ة، فزی8ادة الس88ك

زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل أمرا صعبا، كما أن عدم عدالة توزی8ع ال8دخل 
سیؤدي إل8ى تحوی8ل معظ8م الزی8ادة إل8ى فئ8ة معین8ة م8ن األف8راد، وعلی8ھ یج8ب أن ت8رتبط 

ال8وطني، ومن8ھ تعم8ل  زیادة الدخل بتنظیم الزیادة السكانیة، وتحقیق توزیع عادل لل8دخل
التنمیة المستدامة على تحسین نوعی8ة حی8اة األف8راد ع8ن طری8ق التركی8ز عل8ى الجوان8ب 
النوعی8ة للنم8و، وف8ي ھ8ذا الس8یاق یج8ب العم8ل عل8ى إش8باع الحاج8ات األساس8یة لألف8راد 
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الحالیة والمستقبلیة، وتحسین جودة الحیاة من خ#الل ت#وفیر ف#رص العم#ل، وك#ذا التعل#یم 
الصحیة والخدمات االجتماعیة، باإلضافة إلى احترام حق#وق األف#راد وتمكی#نھم والعنایة 

 .من المشاركة في اتخاذ القرارات
 :تقلیص التفاوت في المداخیل والثروات -ج 

وین##درج ھ##ذا ض##من األبع##اد االجتماعی##ة لعملی##ة التنمی##ة المس##تدامة، وف##ي ھ##ذا  
المجال تعاني الدول المتخلفة فوارق كبیرة في توزیع الدخول حی#ث تمل#ك غالبی#ة أف#راد 
المجتمع نسبة ضئیلة من الثروة ونصیب متواضع من ال#دخل ال#وطني، بینم#ا تمل#ك فئ#ة 

  .الي من الدخلصغیرة جزءا كبیرا من الثروة و نصیب ع
  :ترشید استخدام الموارد الطبیعیة -د
إن تحسین نوعی#ة حی#اة اإلنس#ان ال یج#ب أن یك#ون عل#ى حس#اب البیئ#ة وذل#ك  

من خالل الحفاظ على الموارد الطبیعیة واالستخدام العقالني لھا، بحیث ال یتجاوز ھ#ذا 
م#وارد بدیل#ة  االستخدام معدالت تجددھا الطبیعي، باإلضافة إلى ذلك یج#ب البح#ث ع#ن

حتى تبقى الموارد الطبیعیة لفترة زمنیة طویلة كما یجب أن ال تطرح النفای#ات بكمی#ات 
  .تَعجز البیئة عن امتصاصھا

  :ربط التكنولوجیا الحدیثة بأھداف المجتمع -ه
یج##ب أن توظ##ف التكنولوجی##ا الحدیث##ة بم##ا یخ##دم أھ##داف المجتم##ع م##ن خ##الل  

لحدیث#ة وكیفی#ة اس#تخدامھا قص#د تحس#ین نوعی#ة الحی#اة توعیة المجتمع بأھمیة التقنی#ات ا
مع العمل على إیجاد الحل#ول للس#یطرة عل#ى المخ#اطر والمش#كالت البیئی#ة الناجم#ة ع#ن 

  .استخدام التكنولوجیا
  

  التنمیة االقتصادیة في اإلسالم: المحور الثاني
إال أن محتواھ##ا ل##یس ) التنمی##ة االقتص##ادیة(عل##ى ال##رغم م##ن حداث##ة مص##طلح 

دید على اإلس#الم والمس#لمین، فق#د وض#عت الش#ریعة اإلس#المیة ع#دة رك#ائز لإلنس#ان بج
ك##ي تتحق##ق ل##ھ الرفاھی##ة االقتص##ادیة ویمك##ن معرف##ة وإثب##ات النظ##رة اإلس##المیة للتنمی##ة 

  :االقتصادیة من خالل العناصر التالیة
  :الرفاھیة االقتصادیة في عھد الدولة اإلسالمیة -1

تصادي اإلس#المي یقودن#ا إل#ى معرف#ة حتمی#ة وھ#ي أن إن التدبر في النظام االق
التوجھ اإلنمائي في ھذا النظ#ام س#مة أساس#یة مرتبط#ة بفك#ره وواقع#ھ، فعن#دما طُب#ق ف#ي 
عھد الرعیل األول َحقَق أعلى معدالت من الحیاة الطیبة بمعاییر عص#رنا، لیق#دم منھًج#ا 

  9.ما في األرض للتنمیة حیث یُعتبر اإلنسان وفقًا لھذا المنھج أھم وأسمى
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وف��ي ذل��ك یق��ول الم��ولى ع��ز : 10الع%%دل والمس%%اواة ف%%ي توزی%%ع الث%%روات -2
كــ��ـلوا م��ن ثم��ره إذا أثم��ر وآت��وا حق��ھ یـ��ـوم حص��اده وال تس��رفوا إن��ھ ال یح��ب :وج��ل

وآت ذا القرب�ى حق�ھ والمس�كین واب�ن  :، وف�ي قول�ھ تع�الى)141 :األنع�ام( المسرفین
كل�وا م�ن طیب�ات م�ا رزقن�اكم : وقول�ھ تع�الى) 26 :اإلس�راء( السبیل وال تبذر تبذیرا

كل��وا واش��ربوا م��ن : ، وقول��ھ تع�الى)81 :ط��ھ( وال تطغ�وا فی��ھ فیح��ل عل�یكم غض��بي
م�ن ": ، وف�ي الح�دیث الش�ریف)60 :البق�رة( رزق هللا وال تعثوا في األرض مفس�دین

اد فلیع�د ب�ھ عل�ى كان معھ فضل ظھر فلیعد بھ على من ال ظھر لھ ومن كان لھ فضل ز
  ).سنن أبي داود( "من ال زاد لھ

فالش�ریعة منع�ت ك�ل : تطھیر المجتم�ع م�ن األنش�طة االقتص�ادیة الض�ارة -3
نشاط اقتصادي یعیق القیم والمثل التي یتبناھا اإلس�الم كالرب�ا واالحتك�ار والغ�ش وأك�ل 

الش�ریعة ك�ذلك وض�عت . أم�وال الن�اس بالباط�ل وغیرھ�ا م�ن المع�امالت الغی�ر ش�رعیة
مب�دأ والی�ة ول�ى األم�ر عل�ى النش�اط االقتص�ادي الع�ام وت�دخل الدول�ة لحمای�ة المص�الح 

  .11العامة وحمایتھا، وتقیید الحریة الفردیة لصالح الجماعة
  

تحقی��ق التنمی��ة االقتص��ادیة ف��ي اإلس��الم م��ن خ��الل تنمی��ة العنص��ر : المح��ور الثال��ث
  البشري

ھ��و التركی��ز عل��ى تنمی��ة العنص��ر  إن ج��وھر التنمی��ة االقتص��ادیة ف��ي اإلس��الم
البشري ولیس مجرد التوسع ف�ي النش�اط االقتص�ادي بغی�ة تحقی�ق الرفاھی�ة االقتص�ادیة 

  :ویمكن إثبات ذلك من خالل العناصر التالیة
  :صالح الدولة اقتصادیا من صالح قاطنیھا -1
لقد یس�ر هللا تع�الى لإلنس�ان س�بل الع�یش الطی�ب ورب�ط ذل�ك بالس�عي واألخ�ذ  

ھ��و ال��ذي جع��ل لك��م األرض ذل��وال : س��باب م��ع اإلیم��ان ب��اm وتق��واه فق��ال تع��الىباأل
ول�و أن أھ�ل الق�رى ، )15 :المل�ك( فامشوا في مناكبھا وكلوا من رزقھ والیھ النشور

، وق�د ش��ھد )96 :األع�راف( آمن�وا واتق�وا لفتحن�ا عل�یھم برك��ات م�ن الس�ماء واألرض
تاریخ المسلمین أمة مسلمة ذات قوة في االقتصاد، وازدھ�ار ف�ي المعرف�ة، ورح�ب ف�ي 
المعیش�ة حت��ى فاض��ت بی�وت الم��ال ب��األموال ول�م یج��د الخلف��اء م�ن الفق��راء م��ن یعط��وه 

  .فزوجوا الشباب وعتقوا العبید واإلماء
الم��ال بل��دا إل��ى أن رأس  192وق��د خلص��ت إح��دى الدراس��ات والت��ي ش��ملت 

م��ن أداء النم��و وف��ي المقاب��ل یس��اھم رأس الم��ال  %64البش��ري یس��اھم بم��ا ال یق��ل ع��ن 
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من النمو ویس4اھم رأس الم4ال  %16بنسبة  -اآلالت والمباني والبنى األساسیة -المادي 
  .12الطبیعي بالنسبة المتبقیة

  :االقتصاد في حیاة المسلم -2
یس44ة الت44ي یق4وم علیھ44ا س44لوك یع4د مب44دأ االعت4دال والوس44طیة أح44د المب4ادئ الرئ 

والذین إذ أنفقوا ل4م یس4رفوا ول4م یقت4روا : اإلنسان المسلم وذلك استجابة لقولھ عز وجل
وال تجع4ل ی4دك مغلول4ة إل4ى :، وكذلك قولھ تعالى)67 :الفرقان( وكان بین ذلك قواما

  ).29 :اإلسراء( عنقك وال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا
 "م4ا خ4اب وال ن4دم م4ن استش4ار وال ع4ال م4ن اقتص4د": وفي الحدیث الش4ریف

ی4ا عائش4ة إن أردت ": ، وفي حدیث ثاِن یقول الرس4ول )األلباني األحادیث الضعیفة(
اللحوق بي فلیكفك م4ن ال4دنیا ك4زاد راك4ب وإی4اك ومجالس4ة األغنی4اء وال تس4تخلفي ثوب4ا 

طع4ام الواح4د یكف4ي االثن4ین " :یث ثال4ث، وف4ي ح4د)سنن اإلمام الترم4ذي( "حتى ترقعیھ
  ).سنن ابن ماجة( "وطعام االثنین یكفي األربعة وطعام األربعة یكفي الثمانیة

وقد أمر اإلسالم بإشباع الحاجات من الموارد دون إسراف أو تبذیر وفي ذل4ك 
وھ44و ال44ذي أنش44أ جن44ات معروش44ات وغی44ر معروش44ات والنخ44ل :یق44ول هللا ع44ز وج44ل

كلھ والزیتون والرم4ان متش4ابھا وغی4ر متش4ابھ كل4وا م4ن ثم4ره إذا أثم4ر والزرع مختلفا أ
، وقول4ھ )141 :األنع4ام( وآتوا حقھ یـــوم حص4اده وال تس4رفوا إن4ھ ال یح4ب المس4رفین

بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنھ ال یحب یا  :تعالى
  .13 )31 :األعراف( المسرفین

  :إلى طریق التنمیة الحقیقیة اإلرشاد -3
إن اإلس4الم یری4د م4ن خ4الل عملی4ة التنمی4ة ت4وفیر الحی4اة الطیب4ة الكریم4ة لك44ل  

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھ4و م4ؤمن فلنحیین4ھ حی4اة طیب4ة : إنسان، قال تعالى
، حیاة تسمو ب4الروح والجس4د )97 :النحل( ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون

ا روح اإلخاء والتكافل والمودة والرحمة، وترفرف علیھا مظل4ة األم4ن والع4دل ویسودھ
والحریة وتخلو من شبح الجوع والخوف والكراھیة وتراعي العدال4ة ف4ي توزی4ع الث4روة 

  . 14حتى ال یكون المال دولة بین األغنیاء وحدھم
  :االعتناء بالتربیة اإلسالمیة ألفراد المجتمع -4

یة إلى إعداد العنص4ر البش4ري ب4القیم والمث4ل واألخ4الق دعت الشریعة اإلسالم
الحمی44دة ع44ن طری444ق تربیت44ھ تربی44ة إس444المیة ص44حیحة وتعریف44ھ أن كس444ب الم44ال ی444تم 

  . 15بالحالل، وأن یوجھ جھده لإلنتاج الطیبات
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  :الخاتمة

یمكن القول في نھای"ة ھ"ذا البح"ث أن"ھ إذا ك"ان مح"ور التنمی"ة االقتص"ادیة ھ"و  
ف""رد ف"إن ھ"ذا الف""رد ھ"و األس"اس ف""ي بن"اء ھ"ذه التنمی""ة، ل"ذا نج""د أن تحقی"ق احتیاج"ات ال

التنمی""ة االقتص""ادیة ف""ي اإلس""الم ترك""ز عل""ى إص""الح الف""رد ألن ف""ي ص""الحِھ تحقی""ق 
  :للرفاھیة االقتصادیة وعلیھ یمكن الخروج بالنتائج التالیة

عن""دما طبق""ت الش""ریعة اإلس""المیة ف""ي عھ""د الدول""ة اإلس""المیة ع""اش المس""لمون ف""ي  -1
ول"و أن أھ"ل : أعلى معدالت من الحیاة الطیبة بمعاییر عصرنا الحالي، ق"ال تع"الى

  ).96 :األعراف( القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء واألرض
مة والتي تأتي م"ن خ"الل العم"ل الص"الح م"ع التنمیة الحقیقیة ھي الحیاة الطیبة الكری -2

من عمل صالحا م"ن ذك"ر أو أنث"ى وھ"و م"ؤمن فلنحیین"ھ حی"اة : اإلیمان، قال تعالى
  ).97 :النحل( طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون

أمرت الشریعة اإلسالمیة الفرد بإشباع حاجات"ھ م"ن الم"وارد دون إس"راف أو تب"ذیر  -3
ی""ا بن""ي آدم خ""ذوا زین""تكم عن""د ك""ل مس""جد وكل""وا : هللا ع""ز وج""لوف""ي ذل""ك یق""ول 

: وك"ذلك قول"ھ تع"الى) 31 :األع"راف( واشربوا وال تسرفوا إنھ ال یحب المس"رفین
والذین إذ أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما )67 :الفرقان .(  

ل""ك یق""ول الم""ولى ع""ز ج""اء اإلس""الم بالع""دل والمس""اواة ف""ي توزی""ع الث""روات وف""ي ذ -4
كـــلوا من ثم"ره إذا أثم"ر وآت"وا حق"ھ یـ"ـوم حص"اده وال تس"رفوا إن"ھ ال یح"ب :(وجل

وآت ذا القرب"ى حق"ھ والمس"كین : ، وفي قولھ تعالى)141األنعام اآلیة ) (المسرفین
  ). 26 :اإلسراء( وابن السبیل وال تبذر تبذیرا

ی""ق الق""یم والمث""ل الت""ي یتبناھ""ا منع""ت الش""ریعة اإلس""المیة ك""ل نش""اط اقتص""ادي یع -5
اإلس"""الم كالرب"""ا واالحتك"""ار والغ"""ش وأك"""ل أم"""وال الن"""اس بالباط"""ل وغیرھ"""ا م"""ن 

  .المعامالت المالیة الغیر شرعیة
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Abstract 

The scope of study of the present research is the design of 

English language courses for academic purposes in the faculty of 

Islamic studies at Batna1 University, in Algeria. As a matter of 

fact, needs analysis in the faculty of Islamic Studies is one of its 

substantial requirements, since no empirical research has 

previously been provided to determine the thematic of ELT/EFL 

material at this faculty. Materials offered in English teaching is 

thought to be insufficient, for it did not adequately prepare the 

students to virtually make use of their language capabilities to 

succeed in their academic or professional milieu. Moreover, 

neither their learning needs, wants and interests are taken into 

account nor they are aware of the genuine objectives of the 

course. Subsequently, the analysis of the learners’ language 

needs would be created with a consequent information and 

guidelines for the planning of ELT courses for teachers and 

language course designers; and would help them to make the 

right decisions with respect to teaching English to learners 
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majoring in Islamic Studies.Therefore, to achieve this objective 
certain issues need to be investigated. The current research 
attempts to shed light on the concepts of needs analysis and 
many other relevant issues. It will consider how to discover the 
particular needs of learners requiring English for Academic 
purposes. What are needs and how can they be analyzed? What 
kind of theories; or what approaches have been used to handle 
this issue ?  
 Keywords: needs analysis; English course; Islamic studies 
students; syllabus design. 

  :ملخص

دورات اللغة اإلنجلیزیة لألغراض تھدف ھذه الدراسة الى كیفیة  تصمیم 
في الواقع، إن تحلیل  .الجزائر – 1جامعة باتنة باإلسالمیة  لعلوماألكادیمیة في كلیة ا

احتیاجات الطلبة في كلیة العلوم اإلسالمیة ھو واحد من متطلباتھا الجوھریة، ألنھ لم 
النجلیزیة كلغة ع مواد اللغة ایضایتم تقدیم أي أبحاث تجریبیة في السابق لتحدید مو

تدریس اللغة اإلنجلیزیة غیر لالمقدمة  نشاطاتویفترض أن ال .اجنبیة في ھذه الكلیة
كافیة، ألنھا لم تعد الطالب بشكل كاف لالستفادة من قدراتھم لتحقیق النجاح في 

من ناحیة أخرى فان احتیاجات الطلبة التعلیمیة  .وسطھم األكادیمي أو المھني
عین االعتبار كما انھم ال یدركون األھداف الحقیقیة للدورة وتطلعاتھم لم تؤخذ ب

 من ذلك على یترتب ما مع للطلبة اللغویة االحتیاجات تحلیلو بالتالي . المقدمة لھم
 اساتدة سیساعد االنجلیزیة اللغة تدریس دورات لتخطیط توجیھیة ومبادئ معلومات

للمتعلمین  اإلنجلیزیة اللغة بتدریس یتعلق فیما الصحیحة القرارات اتخاذ على اللغة
البحث  فان ھدا الھدف، ھذا ولتحقیق.اإلسالمیة الدراسات في یتخصصون الذین

 ذات األخرى القضایا من والعدید االحتیاجات تحلیل مفاھیم على الضوء تسلیط یحاول
 ما و یحاول االجابة على اسئلة مثل.للطلبة الخاصة االحتیاجات اكتشاف الصلة ككیفیة

 التي المناھج ھي ما و النظریات من نوع أي تحلیلھا ؟ یمكن وكیف االحتیاجات ھي
  ؟المسألة ھذه لمعالجة تستخدم

 
1. Introduction 

Needs analysis come into prominence in the literature of 
language teaching in 1970’s. In that epoch, needs for English 
courses were stimulated with clear utilitarian objectives in 
English language. Munby’s model of the “Communication 
Needs Processor” set out in (1978) is considered as a landmark 
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and a base for a systematic analysis of needs in FL learning, 

whilst Needs analysis procedure in the field of language teaching 

was first used by Michael West who basically introduced needs 

analysis in a survey report published in 1926 (cited in Yassin, 

2004). In the subsequent decades, however, little if any attention 

was given to needs analysis. The term “needs analysis” re-

emerged during the 1970s and since then, it has evolved 

significantly changing the focus of attention from register 

analysis by learning sentence patterns, grammar and vocabulary 

to a growing concern with the teaching framework and 

communicative purposes. In this conduct, Basturkmen (2013) 

states that : 

“The practice of needs analysis has changed over time, the 
scope of investigation has widened, the data collection  
methods have become more varied, and the focus of 
investigation has been expanded from a relatively narrow 
investigation of the linguistic requirements of the target 
situation to a wider investigation that also includes 
investigation of needs related to learner factors and teaching 
context” (p. 4215). 

 

Many outstanding feagures in the field of linguistics like 

Munby (1978), Mackay and Widdowson (1983), assessed needs 

analysis as a key parameter to the specification of the students' 

needs. They consider it a pivotal concept and indispensable to be 

conducted before designing any successful ESP course. 

2. Needs Analysis 

        Broadly speaking, the literature written on ESP/EAP 

concludes that Language needs analysis is the heart and the 

cornerstone in ESP syllabus design and language teaching since 

subsequent decisions such as learning objectives and content 

selection are based on it (Robinson, 1991).The vast majority of 

the linguists and ESP practitioners perceived the significance 

level of needs analysis for the operational efficiency of the 
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second/foreign language syllabus. The standpoint about the 
prerequisite of needs analysis is that, it is the starting point in the 
stages of any ESP material. It precedes the stages of designing 
ESP courses to visualize the concepts to be taught in the 
syllabus. Thus, it was deemed the infrastructure of any 
determined, practical and successful ESP syllabus. 

Thoroughly investigated through ESP/EAP literature, one 
can find an insignificant diversity in defining the concept of NA 
with varying degrees of overlap among ESP practitioners but 
eventually agree on that Needs analysis is a process which is 
conducted by trainers, teachers and course designers aimed at 
collecting all the information which are necessary to achieve the 
essential requirements and objectives. According to Brown the 
term NA means,  
“the systematic collection and analysis of all subjective and 
objective information  necessary to define and validate 
defensible curriculum purposes that satisfy the language 
learning requirements of students within the context of 
particular institutions that influence the learning and teaching 
situation”.(1995, p. 36)   

 
Accordingly, the content of the language course or 

program of instruction and its objectives are determined by the 
specific needs of a particular group of learners and their 
instructor(s) or other stakeholders. Being in the awareness stage, 

it is substantial for the learners to provide their perceptions with 

respect to their needs in order to collocate with the ESP 

practitioners’ perception to equip them with the necessary 

material.  

For Iwai et al. (1999) needs analysis generally denotes the 

activities involved in collecting information that will serve as the 

basis to elaborate a curriculum consistent with the needs of a 

particular group of students. 
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 Nevertheless, McDonough mentioned that needs analysis 

may not only be influenced by the learners' needs but other 

factors may influence as well. 

"... needs analysis is likely to be influenced not only by the 

demands of the learners themselves, but by their sponsors, the 

learning institution, or even by political and governmental 

considerations" (1984: 37). 

 

  According to McDonough, for the identification of the 

course objectives, the ESP practitioner needs to include factors 

such as teachers, students and sponsor which he refers to 

‘triangular interrelations' that contribute to each other but do not 

conflict with each other (1984: 38). When dealing with the 

concept of needs analysis, McDonough suggests that a 

compromise is needed to satisfy all concerned parties: students, 

teachers and sponsor, therefore, needs can be identified as 

perceived by all these parties. 

  In the same line of thought, Nunan states that the learners 

are not the conclusive source of information. He defines `needs 

analysis' as the: 

"techniques and procedures for obtaining information from and 

about learners to be used in curriculum development" (1988: 

158). 

 

          Hutchinson and Waters’(1987) definition is not less 

important than the previous ones in that it defines needs analysis 

as a cyclic process that can be proceeded before the planning of 

the course takes place as well as during the course and may be 

carried on till the end of the designed course if the objectives are 

not met. In particular, Hutchinson’s definition gives prominence 

to the continuity of assessment and evaluation of  the learners' 

needs. 

           In a nutshell, achieving a thorough definition of needs 

analysis from an ESP viewpoint seems to be far reaching. It is 
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worth mentioning that the diverse standpoints towards needs 
analysis are due to the changeability of learners' needs. Each 

ESP/EAP situation depends on the nature of needs and even 

needs are not usually static (Robinson 1989: 401-7). 

Nonetheless, in overall, they come to an agreement that needs 

analysis can be considered as a starting point in designing ESP 

courses. It can determine the kind of English required to be 

taught based on the needs of the field of the learners’ 

specialization. Moreover, it is a continuous process i.e we can 

add items, adjust and adapt to the syllabus. When conducting 

needs analysis, learners are the crucial elements, therefore, 

thoroughness, precision and attention are highly required to 

determine the specificity of the course objectives and to make 

the syllabus items meet students' requirements and thus, achieve 

fruitful results.  

3. Needs 

   Basically the word ‘need’ can be defined as a 

circumstance, condition or situation where something is 

necessary, similar to the basic human need for food or a need for 

affection. It can also refer to a require, lack, want, desire or wish. 

Nevertheless, it is distinctly possible that definition to needs in 

ESP is not easy to produce. It is often controversial and has 

always been a crucial and central issue (Robinson 1989: 

395).The very concept of language needs differs according to the 

objective of analysis but all focus on the learner as a key 

component of analysis. However, as stated by Richterich, 

(1983:2) the notion of language needs has never been clearly 

defined and remain at least ambiguous. The difficulty in defining 

needs is clearly mentioned by Brindley: 

"A good deal of disagreement in ELT has been over the 

meaning of 'needs' ”(1989: 63). 

 

  McDonough (1984) points out that the language needs of 

the learner should be the bases for course development. He says,  
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"information on his or her language needs will help in drawing 

up a profile to establish coherent objectives, and take 

subsequent decisions on course content " (p.29). 

 
          It seems that the concept of needs is so fluid that many 
ESP practitioners have found difficulty in defining this concept. 
However, Nagarajan (1988) defines a learner’s needs in terms of 

the reasons for which the learner wishes to learn English and the 

kind of English he will have to use in future. In the same line of 

thought Mackay and Mountford (1978: 6) denote that: 

"... we cannot decide what we are going to teach until we 

know to whom and why teaching is required".  

 

         Correspondingly, the identification of needs depends on the 

learners' experience, level, and many other factors (Robinson 

1980: 27). However, for Hyland, the term “needs” covers,  

“learners’ goals and backgrounds, their language proficiencies, 

their reasons for taking the course, their teaching and learning 

preferences, and the situations they will need to communicate in 

(…), what learners know, don’t know or want to know” (Hyland, 

2006, p. 73). 

 

          If we Flash a glance at literature on Needs Analysis, we 

may disclose that the concept of “need” has been identified 

through different perspectives. In this vein, Robinson pinpoints 

that :  

 "Needs analysis should be an on-going process carried out 

during the life of each course since the learners’ needs may 

be changing too" (Robinson 1991 : P. 91) . 

  

           In a linguistic context, there is no inclusive and universal 

definition of needs; this is due to the changeability of needs and 

the set of ESP/EAP situations. However, different connotations 

are identified to the term “needs” since it is diversely defined by 
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scholars. This is fairly obvious that the practical definition of the 
term ‘need’ in ESP vary depending on the approaches. 
Nevertheless, what is essential, is that needs are determining 
factors in the learning process and thus, ESP courses cannot 
properly be taught unless they fully comprehend the learner’s 
requirements. In whatever study related to needs analysis, needs 
should be processed as an important matter. Consequently, there 
is no absolute definition of needs that can be generalized to 
define needs in all situations and circumstances; this is due to the 
nature of the concept of needs which may instruct us to better 
consider the various types of needs. 
4. Types of Needs 

Hutchinson & Waters (1987) have classified the term 
Needs in target needs and learning needs (see figure III.1 below).  

 

 
 

Figure.1.Hutchinson & Waters’ Dimensions of Needs. 
 

4.1. Target needs 

           It is what learners need to do in a target situation. It 
involves the identification of the linguistic component of the 
target situation. Stated by Hutchinson and Waters (1987), target 

needs is an umbrella term that hides a number of important 
distinctions that were defined as Necessities, Wants and Lacks.   

Needs

Target Needs

Necessities Lacks Wants

Learning Needs
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a)- Necessities  
          They are concerned with the demands of the target 
situation, i.e what learners should know in order to function well 
and communicate efficiently in the target situation (ibid. p.53). 

These are linguistic features – lexical, discoursal, functional and 

structural that are used in the situation identified. Nevertheless, 

in an EAP situation like that of Islamic faculty, learners will 

need to understand theological English, which helps to create 

interest in them to learn English. Issuing the contents from 

authentic Islamic teaching materials will bridge the 

incompatiblity that might occur between the English values and 

the students’ Islamic values and ethics; and to better 

communicate in the area of study. Besides, the learner needs to 

know functional, structural, and situational implementation of 

the language in real communication (Widdowson, 1978) which 

are commonly used in the target situation.  

b)- Lacks  

        They refer to the gap between the learners’ existing 

knowledge and the part they are lacking and which needs more 

focus i.e the needed target situation language needs requires to 

be matched with the learner’s existing language proficiency. 

Therefore the discovered gap can be the basis of the language 

syllabus and is referred by Jordan (2011) as deficiency analysis. 

c)- wants  

        It pertains to learners’ views on what their needs are and the 

reasons why they need the language. They are considered as the 

most important input in the Needs Analysis and cannot be 

ignored in the development of any ESP course and teaching 

material. Taking into consideration learners’ wants might 

determine the learners’ objective and their efficient participation 

throughout the learning process, whereas their underestimation 

might hinder them from learning and might give rise to 

demotivation among students.  
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4.2.   Learning Needs  

It is what learners need to do in order to learn i.e how 
learners will be able to proceed from the starting point (lacks) to 

the destination (necessities). Xiao, further added that learning 
needs are:  
"factors that affect the learning like attitude, motivation, 

awareness, personality, learning styles and strategies, together 

with the social background" (2007:2). 

 

                Correspondingly, Kandil (2002:5) mentions that the 

learning needs denote the means through which learners set 
about to acquire their target needs starting with the perception of 
their lacks. Therefore, for designing a course, Hutchinson and 
Waters (1987) suggest that besides the target needs, learners' 

knowledge, skills, strategies, and motivation must also be taken 
into account.  
        Subsequently, for investigating learners' needs, there are 

three prerequisite sources of information: The students 
themselves, the language-teaching establishment, and the user 
institutions. The methods, which are frequently used for data 
collection are: questionnaires, interviews, observation. 

            Furthermore, in conducting a needs analysis, the co-
authors have shaped a model for the data obtained on target 
situation analysis which comprises significant inquiries such as: 

why is the language needed? How will the language be used? 
What will the content areas be? Who will the learner use the 
language with? Where will the language be used? When will the 
language be used ?  

        For a thourough analysis of learning needs as well, 
questions in a parallel designed framework should be addressed: 
why are the learners taking the course? How do the learners 

learn? What resources are available? Who are the learners? 
Where will the course take place? When will the course take 
place?  
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         Nevertheless, Brindley (1989) discusses a cyclic process of 

survey that divides needs into two forms; objective needs and 

subjective needs which canbe centred at any point and can 

continue during or after the course. Brindley’s learner-centered 

system is composed of negotiation, information, exchange, 

awareness activities, evaluation and feedback, learning activities, 

and objective setting in consultation, can be shown in the 

diagram below. 

 
                                                           Figure.2. 

Brindley’s Objective and Subjective Needs Learner-Centered 

Model. 

 

4.3. Objective Needs  

          They are investigated prior to a course; and can be 

indicated by parties other than the learners themselves. It may be 

derived from an analysis of the cognitive and effective needs of 

the learners in the learning situation, such as learners’ personal 

characteristics, attitudes, learners’ language choice behaviour, 

wants and expectation, and learning strategies with regard to the 

learning of English. Brindley (1989) mentioned that objective 
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needs should be used as a starting point in course design. He 
says,  
"If instruction is to be centered on the learners and relevant to 

their purposes, then information about their current and desired 

interaction patterns and their perceived difficulties is clearly 

helpful in establishing program goals which in turn can be 

translated into learning objectives" (p.64) 

 
4.4. Subjective Needs  

          They are explored while the course is processed and based 
on different kinds of information concerning the learners’own 
statements, language hindrance and difficulties; their current 
level of language proficiency besides to their use of language in 
real life communication situations. Yet, subjective needs do not 
necessarily coincide with objective needs. In this regard, 
Brindley (1989) suggests that:   

 

"If subjective psychological needs felt by the learner are to be 

taken into account as well as objective communication needs, 

then some kinds of mechanisms have to be built into the learning 

process which allow for systematic consultation and negotiation 

between the two parties. Information has to be exchanged about 

roles and expectations (ibid: 72-73) 

       

       Yet, Widdowson stated that the term 'needs' is too flexible 

and can have indications:  

4.5. Goal-Oriented 

It has to do with the results of learning i.e. 'what the 

learner needs to do with the language once he/she has learned it' 

(Widdowson 1984:178) or;  

4.6. Process-Oriented  

       It refers to 'what the learner needs to do to actually acquire 

the language. 
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         This definition puts forward the importance of the learner’s 

language learning i.e the present condition of the learner and the 

target situation where the learner will be required to use the 

language. The"goal-oriented"definition has to do with program 

aims while the "process-oriented" definition relates to pedagogic 

objectives (Widdowson. 1983:20).  

         Nevertheless, Alderson (1980) gives rise to four types of 

needs. First, formal needs which are attributed to the need to 

meet the institution requirements such as to pass an exam. The 

second type of need is the actual or obligation needs that refer to 

what a student has to do with the language once he has learned it. 

The third type refer to the hypothetical future need and indicates 

the need to become a better professional in the future. Therefore, 

the forth type is the want ; yet it hints at what a student feels 

want to do or to learn. The first and the forth are types of needs 

during the process of learning or "process-oriented" type, while 

the second and third are types of needs that are "future oriented".    

        Consequently, there is an extent of dissimilarity between 

the types of needs ensuing from the purpose of learning the 

language, individual variations or the social roles of language in 

a broader context. Needs require modification in accordance 

with the learners' situation and development. Hence, Robinson 

(1980:27) explains that the identification of needs depends on 

the learners' experience, level, and many other factors. 

Nevertheless, (Richards et al.1992) assesses the process of 

determining the needs for which a learner or a group of learners 

require a language and arranging the needs according to their 

priorities plays crucial role in syllabus designing. To design an 

efficient curriculum, it is substantial to include both subjective 

and objective information i.e to take into consideration the 

learner’s wants, interests, purposes, his attitude towards the 

language, learning habits as well as his expectation from the 

course. Needs should be viewed in terms of target needs and 

learning needs. Target needs should be derived from the learner's 
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target situation and they may enclose necessities and lacks. 

Whereas Learning needs should be based on the learners' wants, 

viewpoints, expectations and interests in order to determine 

learners' preferences and goals they aspire to have in their ESP 

classrooms. Consequently, the learner is the decision maker and 

the key parameter in the learning situation.The syllabus 

designers cannot design convenient and successful ESP courses 

unless such courses are based on a complete view and a thorough 

analyzis of the learners’ ‘needs’ and hence make it more 

responsive to the requirements of the learners. 

5. Approaches to Needs Analysis 

  In English for Specific Purposes field of study, the most 

crucial stage is needs analysis. Several approaches are used to 

cope with the best needs analysis form: target-situation, present-

situation, deficiency analysis, strategy analysis, means analysis, 

and pedagogic needs analysis.  

5.1. Target-situation Analysis 

It attempts to establish the set of situations where learners 

will have to use the English language. It collects data about the 

learners and not from the learners. However, its main focus was 

on students’ needs at the target-standard performance and at the 

end of the language course and defines students’ goals (Munby, 

1978).  

5.2. Present-Situation Analysis  

 It came up as a complementary to target situation analysis 

(Robinson, 1991), and mostly defined as learner-centered 

approach. To determine the learning process, the learners in this 

approach are the main source of information by using methods 

such as surveys, questionnaires and interviews. Prior to ESP 

instruction (Richterich & Chancerel 1980), data is collected from 

the learners to estimate the strength and weaknesses of learners 

in all aspects, including language, skills as well as learning 

experiences.The focus here, is on the knowledge that learners 

need in order to perform in a target professional situation. In 
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PSA, a learner is connected or is interrelated with society and 

culture. 

5.3. Deficiency analysis 
         This approach to needs analysis has been developed to to 

fill the gap between learners’ present abilities/ needs/wants and 

the needs of the target situation (Allwright 1982). It sets up the 

basis of the language syllabus (Jordon, 1997) thereby it is 

thought to provide information about both the present situation 

and target situation and thus, the gap between them for the 

course designer to explore. 

5.4. Strategy Analysis 
Strategy Analysis or learning needs analysis is another 

important kind that the course designer should take into 

considerations when he/she is designing an ESP course. The 

main concern is to help students determine skill areas, preferred 

strategies and language acquisition (Allwright 1982). It involves 

the styles, methods and situation that affect the learning 

procedure It focusses on how learners wish to learn rather than 

what they need to learn and consequently help course designer to 

find ways of motivating learners to reach the desired goals of the 

course.  

5.5. Means analysis 
This approach aims to adjust the ESP course to the setting 

of the learning institution. It provides the course designer with 

information about the environment in which the course will be 

carried out (Dudley Evans & St. John, 1998). Means analysis 

starts with a positive premise which determines what might be 

achieved with certain given factors (Jordan, 2011). 

5.6. Pedagogic Needs Analysis  
          This approach proposed by West in 1998 is considered to 

be a combination of all above-mentioned approaches and 

others with the prospect to make up for all shortcomings; they 

can be  complementary to each other. Although in some 

situations it does not function efficiently. 
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As aforesaid, the history of ESP development is bellyful 

with other needs analysis approaches. However, due to the limit 

of this study, only the above approaches are marked out and 

briefly described. 

           Consequently, needs analysis is a co-occurrence of 

different approaches in needs analysis. It entails a process that 

would be able to determine students’ proficiencies in the target 

language and study skills to identify their needs, wants and lacks 

for the lay out of the best language for specific purposes’ 

methodology, teaching materials, courses and syllabi. Therefore, 

with the prospect to achieve the objectives of the current study, 

the researcher adapted an eclectical incorporation similar 

theoretical base to the Target-Situation. 

6. Procedures for Conducting Needs Analysis 

          In conducting needs analysis survey, a variety of 

instruments and data collection tools can be used to collect 

different types of information such that is questionnaires, 

structured interviews, language audits, participant observations, 

or diaries, journals, and logs (Long, 2005). Henceforth, the kind 

of information obtained is often dependent on the type of 

procedure selected (Richards, 2002:58). For designing an ESP 

course, Hyland (2003) referenced to a list of some frequent 

methods and procedures employed to compile varied typed of 

data in undertaking needs analysis : 

 

 

 

method Type of needs 

Brainstorming, group 

discussion, individual 

interview, student diaries. 

Personal goals and priorities 

Interviews, group 

discussion, questionnaire, 

Learning preferences. 
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observation, diaries. 

Enrollment documents, 
individual interviews, 
classroom observation. 

Background information ( age, 
gender, prior, learning, immigration 
status, L1, L1 literacy occupation, 

years in country) 

Placement of diagnostic 

tests, individual 

interviews, classroom 

observation. 

Current L2 proficiency (English 

literacy and writing experiences) 

Interview with learners, 

interview with “experts”, 

literature reviewer, genre 

analysis, examination of 

tasks, observation of 

target sites, questionnaire, 

case, studies. 

Target behavior 

 

1. Some Common Needs Data Collection Method. 

Using two or more methods of data collection in an 

investigation of a particular issue in order to obtain certain 

validity and reliability of the data is highly appreciated, yet it is 

not necessary to use them all. It is worth mentioning that use of 

several methods and techniques can address different areas and 

simultaneously, compiling information from several sources is 

indispensable for researchers to obtain a more reliable and 

comprehensive data (Richards, 2002:58). According to Hyland 

(2003:63) questionnaires, interviews, observation, and focus 

group discussion are essential methods of collecting needs 

analysis data. 

7. Needs Analysis and Studies related to the Islamic Studies 

Context  

          Language needs analysis is the cornerstone in ESP 

syllabus design and ELT therefore, a plethora of research work 
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has been conducted in recent years to determine the language 

needs of learners and participants in different ESP contexts such 

as business, commerce, Science and technology, engineering, 

tourism computing and medecine. However, there is a scarcity of 

the previous studies regarding the needs analysis in the Islamic 

studies context, specifically, in the situation of English as a 

Foreign Language. Yet, in English for Islamic studies scope of 

study, under certain institutions in some parts of the world, some 

ESP educators have put Islamic studies learners’ needs under the 

spotlight but still they did not adequately enrich this area of 

research. 

         Since the First World Conference of Moslem Education 

held in Mecca in 1977 that focussed on the Islamization of 

Knowledge (Ahamad Shah, & al. 2012), integrating Islamic 

principles into ELT for learners in Islamic countries has become 

a challenge for ELT practitioners. The earliest investigation, 

entitled “ ESP for Islamic School-Leavers for students in 

Nigeria”, was carried out in 1978 by K. R. Narayanaswamy.  

Narayanaswamy drew up a needs profile of students from certain 

Arab schools in Nigeria for entering pre-degree classes at Bayero 

University, Kano, Nigeria. The ESP course has been offered to 

these students for a period of two years (from April 1976 to June 

1978) whereas the study was exclusively published in 1982. In 

his survey, the researcher explores the English language 

proficiency and students level. Unfortunately, the ESP course 

was lacking Needs Analysis which is the starting point and the 

key parameter in any Language for Specific Purposes course 

(LSP) with the consent of the vast majority of the educationists 

(Munby, 1978; Allwright, 1982; Hutchinson & Waters, 1987; 

Brindley, 1989; Robinson, 1991; Richards et al., 1992; Jordan, 

2011). Therefore, Needs Analysis which facilitates the 

predetermination of the course objectives and helps teachers to 

design appropriate tasks and teaching activities, was not done on 

these students. Subsequently, K. R. Narayanaswamy didn’t 
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investigate his learners’ real needs and expectations to know 

what do they really want to learn but rather, this course 

concentrated more on grammar teachings and reading skill which 

looks like General English (GE) instead of ESP.  

         Thein (2006) conducted a survey exploring whether the 

textbooks were satisfactory in terms of efficiency and 

appropriateness with English to religious studies students at 

Myanmar Institute of Technology by analyzing the particular 

needs of this special group of learners. Both qualitative and 

quantitative data was used to collect information from both 

teachers and learners including Questionnaires, interviews, and 

classroom observations. The research analysed the the extent to 

which teachers and learners’ expectations match the objectives 

of the program in developing students’ communicative skills and 

critical thinking. The findings implied that the objectives of the 

textbooks are not appropriate to the goals because they did not 

contribute to achieve the needs and wants of both teachers and 

learners. He further added that they were not effective in 

improving the students’ communicative skills for everyday life 

situations’.Thein (2006) recommended that textbooks must be 

the focal point to meet teachers and learners’ requirements. He 

also made a suggestion of giving more prominence to adapting 

activities that stimulate collaborative learning, natural and 

experiential interactions to induce the target group think 

critically. 

        Islam and Language Planning in the Arab World is a 

research conducted in 2009 by Al-Haq & Al-Masaeid in Yarmuk 

University in Jordan; explores the use of Arabic and English in 

Jordan. The conclusions drawn from the survey suggest that 

English is highly required for preaching Islamic values through 

tailored materials on the one hand, and for the development of 

individuals, religion, and nation on the other. However, some 

participants share the view that the use of English in some life 
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affairs is considered as a threat to the Jordanian culture in 

particular and to the Islamic religion in genenal. 

 From an Islamic perspective, another survey entitled 

“Design, Formulation, and Implementation of an English 

language curriculum” was carried out in the International Islamic 

University of Malaysia (IIUM) in 2012 by three co-writers 

Ahamad Shah, Muhamad, and Ismail. The research findings 

reveal that the design, performance and achievement of an 

English language curriculum from an Islamic perspective is 

highly probable and viable. They made reference to an 

adaptation of Kerr’s developed western curriculum model which 

consists of four domains: objectives, knowledge, evaluation, and 

school learning experience to the contribution of a convenient 

Islamic English language curriculum without teaching the 

cultural items of the western language. 

         Accordingly, Ahamad Shah & al (2012) adopted 

Objectives to (Tawhidic foundation of the vision, mission, and 

the values of the university). Knowledge (The English language 

as a means for the dissemination of knowledge grounded in 

tawhid). Purpose (The use of the English language as a medium 

of instruction and interface for an interdisciplinary approach 

based on tawhid). Measurement (Feedback and measuring 

effectiveness of educator and curriculum in enhancing life skills, 

emotional and spiritual aptitude apart from intellectual and 

academic ability). School Learning Experiences (The earlier 

formative influences of the students and identification of the 

gaps in the student’s Islamic understanding and practices). 

Based on the English language needs, Shah et al. (2012) 

made a critique on the course contents of a popular Pakistanese 

ELT textbook used at high school. Shah et al evaluate its 

pertinence to learners’ culture in an Islamic context and hence, 

analyze some components such as the themes, the pictorial 

material, the setting, and the expressions used. Therefore, the 

conclusions drawn from the study revealed that the content 
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didn’t satisfy the learners’ needs. Furthermore it is western 

oriented and distinctly detrimental to the Islamic values. 

Accordingly, this can create a gap between the ELT practitioners 

and the learners because the textbook was tailored without taking 

the learners requirements, targets, standpoints and attitudes into 

consideration. 

  Notwithstanding the previous studies did not notify 

adequate outcomes in view of the identification of Islamic 

studies language needs, it supplied the researcher with 

advantageous insights in the situation of Islamic studies.  

8. CONCLUSION 

In order to reach a clearer perception and understanding of 

the concept of 'need', the previous sections are devoted to 

provide some insights and standpoints of different linguists and 

educationists regarding the concept of 'need' and Needs Analysis. 

The researcher investigated a thorough discussion of the notion 

of needs analysis and needs by exploring its nature in terms of 

definition, types and importance of a needs analysis view with 

respect to English language teaching and ESP/EAP course 

design. 

 Furthermore, with the aim of getting usefulness of the 

previous studies, a contextual research in theology in general and 

in the English for Islamic studies scope in particular needs to be 

carried out to sift through the previous surveys closely associated 

to the subject of the present investigation and which attempted to 

investigate the needs analysis in the Islamic studies context.    

  Accordingly, literature reveals that Needs analysis is a 

key parameter that played a pivotal role in making the 

perspective of language teachers and course designers different 

towards several features of language teaching such as material 

production, teacher training, language methods and classroom 

activities.The determination of an ESP program requires four 

main stages including needs analysis, syllabus, curriculum 

design and assessment or evaluation. Setting up an ESP syllabus 
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based on needs analysis will provide further visibility in 

language teaching of the precedence of  the learners’s needs. 
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Abstract: 
 Intercultural pragmatics, one of the relatively new ramifications 

of Pragmatics, focuses mainly on the use of the language system in 

“social encounters between human beings who have different first 

languages but communicate in a common language, and, usually, 

represent different cultures” (Kecskes, 2010). Many foreign language 

researchers have recently been trying to find out ways to 

implementing the concept in foreign language pedagogy. Yet, in the 

lack of longitudinal studies, little is known about how learners can 

upgrade their intercultural pragmatic competence in instructional 

settings. Latterly, some researchers (Wierzbicka, Goddard and 

Ameka, to name only few) theorized that one way to attain such an 

objective is the instruction using the cultural scripts, an approach for 

“articulating cultural norms, values, and practices” (Wierzbicka and 

Goddard, 2007) by dint of the Natural Semantic Metalanguage 

technique.  Through a one group pre-test post-test design, a discourse 
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completion test, targeting specifically the speech act of requesting, is 
administered (prior then subsequent to introducing the Anglo-script of 
personal autonomy) to fifteen master’s students, department of 
English, University of Khenchela. The findings demonstrate that a 
cultural scripts-based instruction can qualitatively promote the 
respondents’ Intercultural requesting strategies, and so, provide a 
practical groundwork for Intercultural pragmatics pedagogy.  
Key words: Intercultural Pragmatic Competence, Cultural Scripts, 
Natural Semantic Metalanguage, Discourse completion task, speech 
act of requesting, Master’s students (University of Khenchela). 
 

  :ملخص
بین  كز  مجال الداللیة بین الثقافات أساسا على دراسة النشاط اللغويتیر

وقد حاول .األفراد الذین ینتمون إلى مرجعیات ثقافیة مختلفة ویتكلمون اللغة ذاتھا 
 العدید من الباحثین في  مجال اللغات األجنبیة مؤخرا إیجاد بعض السبل لتطبیق ھذا

ومع غیاب الدراسات طویلة األمد ،فإن . األجنبیة المفھوم في المناھج التربویة للغة
طرق األنجع التي یمكن بھا للمتعلمین ترقیة كفاءتھم البراغماتیة قلیال ما یعرف عن ال

وقد أكد بعض الباحثین أمثال ویرزبیكا وغودارد . بین الثقافات في المنشات التعلیمیة
توضیح 'وأمیكا على ضرورة و توظیف تقنیة النصوص الثقافیة، وھي منھاج لـ 

بغیة تحقیق ھذا )  2007ودارد، ویرزبیكا وغ('الثقافیة والقیم والممارسات المعاییر
  .الھدف

وقد تبین من خالل نتائج اختبار إتمام الخطاب الذي أُجري على خمسة عشر 
من قسم اللغة اإلنجلیزیة بجامعة خنشلة أنھ بإمكان التعلیم القائم على  1طالب ماستر

نوعیا، تقنیة النصوص الثقافیة تعزیز استراتیجیات الطلب بین الثقافات لمجتمع البحث 
 .وبالتالي توفیر أسس عملیة لتطویر مناھج تربویة تداولیة بین الثقافات

  : الکلمات المفتاحیة

طلبة الماستر ؛ إتمام الخطاب اختبار؛ النصوص الثقافیة؛ الکفاءة التداولیة الثقافیة
  ).خنشلة جامعة(

 
Although main stream pragmatics has received the bulk of attention 

in contemporary trends of EFL research, Intercultural Pragmatics has 
undoubtedly begun to gain a more substantial ground. It is true that 
pragmatics has been able to offer a communicative, context-dependant 
and cooperation-based perspective to language use, it nevertheless 
failed to account for the “untidy, trial-and-error nature of 
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communication” (Kesckes, 2014). Intercultutral pragmatics thereupon 

emerged as an attempt to redress these and many other issues 

pragmatics has overlooked, focusing, not only on the intercultural 

trait, but also on the interplay of prior and actual situational contexts.  

 

Intercultural Pragmatics  

 Despite the fact that the Intercultural Pragmatic approach (not 

to be mistaken with inter-language and cross-cultural approaches) 

grew out of main stream pragmatic theories, it created itself 

significantly different concerns and foci.  

Intercultural pragmatics is concerned with “the way the 

language system is put to use in social encounters between human 

beings who have different first languages, communicate in a common 

language, and, usually, represent different cultures” (Kecskes 2004, 

2010, 2013b). Research on Intercultural pragmatics offers a four- 

pronged insightful perspective to pragmatics that is beyond the 

traditional approach to the field: it investigates the way 

bi/multilingual speakers manipulate the socio-cultural and socio-

cognitive variables imposed by intercultural settings in order to 

express situationally relevant discourse segments.  

Two distinct concepts are of paramount importance to 

demarcate Intercultural Pragmatics from mainstream pragmatics:  

1. Its Intercultural Predilection 

 Interculturality has been falsely incriminated by many researchers 

(Hinnenkamp 1995; Thomas 1983; Ting-Toomey 1999) for being the 

primary reason for intercultural miscommunication.  Samovar and 

Porter (2001) justify many intercultural communication breakdowns 

by interlocutors’ lack of appropriate culture-related vocabulary items. 

Other researchers (House, 2003; Kecskes 2015) on the other hand 

gave evidence that interculturality is by no means a handicap, 

contrarily, it is thanks to the insecurity experienced during 

intercultural encounters that speakers force themselves to co-construct 

a set of rules or use a semantically transparent language which, 

interestingly enough, results in fewer communication breakdowns 

than expected.  

 If this first line of thought approached interculturality as a 

participant-concern issue, a growing body of literature (Higgins 2007; 
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Markee and Kasper 2004; Mori 2003) explores interculturality from 

an exclusively contextual perspective. Nishizaka (1995) for example, 

defines it as “a situationally emergent rather than a normatively fixed 

phenomenon”.  Within the same fashion, Blum-Kulka et al. (2008) 

depict interculturality as “a contingent interactional accomplishment”.  

Kecskes (2008), Kecskes and Zhang (2009) however, try to 

reconcile both views and offer a dialectic approach (which is adopted 

throughout this paper), which helps elucidating the dynamism and 

ever-changing nature of intercultural pragmatics. According to them, 

interculturality has both a relatively normative and impromptu 

component.  Kecskes (2011) defines the concept as “a situationally 

emergent and co-constructed phenomenon that relies both on 

relatively definable cultural norms and models as well as situationally 

evolving features”. 

Thus, interculturality is not a permanent concept; it is not merely 

about transmitting prior knowledge, but rather a process of 

transformation whereby situationally emergent phenomena are co-

constructed on the spot by speakers. It also vouches that, individuals 

not only shape the social condition but also are constrained by them.  

 

2. Its Socio-cognitive Rationalization 
In concordance with the intercultural orientation of Intercultural 

pragmatics, the socio-cognitive approach also investigates the 

complex interplay between two purportedly incompatible elements of 

the communicative process: the societal/cultural element, and the 

private mental element. 

The socio-cognitive approach posits that when language is used, a 

reciprocal process between language and context is activated, and the 

dynamic relationship between prior knowledge and actual situational 

contexts is set in motion. According to Gee (1999): 

When people speak or write, they craft what they need to 

express to fit the situation or context in which they are 

communicating. But, at the same time, the way people speak or 

write the words, expressions, and utterances they use creates that 

very situation, context, socio-cultural frame in which the given 

communication occurs. (p.182) 
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The socio-cognitive approach explores how private mental models 

are applied “categorically and/ or reflectively by individuals in 

response to socio-cultural environmental feedback mechanisms” 

(Kesckes, 2014). The approach claims that a set of cultural mental 

models are encapsulated in individuals’ minds, but only the most 

(contextually) appropriate model is recalled whenever the 

corresponding concrete situation occurs. Kesckes qualifies this as an 

“appropriate verbalization of triggered thoughts and activities” (2012), 

and it is driven by “a synthesis of the cooperation-centered view of 

communication and the egocentrism-based cognitive psychological 

approach” (Kesckes, 2014).  

 Like interculturality, the socio-cognitive theory proposes an 

intersubjective substratum to intercultural pragmatics , upon which  

the  “reliance on language created ad hoc by individuals in the course 

of interaction than on (exclusively) prefabricated language and 

preexisting frames” (Kesckes,2016) helps to  eliminate the difference 

between the subjective perceptions of interlocutors.  

 

Cultural scripts  

Prior to being adopted by foreign language pedagogy, the Cultural 

Scripts approach has long constituted a key tool for ethnopragmatic 

description.  

 Defined by Goddard (2007) as “a technique for 

articulating cultural norms, values, and practices”, Cultural scripts 

offer a framework within which ways of a society's tacit rules of 

conduct can be presented. It is important to recall that the concept 

came forth as an extension to Shweder's (1984) cultural frames and 

Kitayama and Markus's (1992) culturally shared ideas,  but quickly 

was distinguished thanks to its very special format: those Cultural 

Scripts are generally given shape by an evaluative components (‘it is 

good if…” or any of its variants) or peoples’ perception of what they 

can/can’t do (I can say/think/do…” or any of its variants), and also the 

fact that they (Cultural scripts) are formulated in the Natural Semantic 

Metalanguage (NSM henceforth), a non-natural language comprised 

of semantic primes and governed by a universal grammatical system, 

which gives them, more than anything else, their the property of being 

ethnocentric free. 
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The theory of cultural scripts asserts that qualitative differences 

between cultures can be determined thanks to the “information about 

the history of use” of words and expressions privatized by individuals’ 

prior experiences, and recollected during the course of the 

intercultural encounter.  Those scripts reflect the way “people think in 

different cultures” (Hall, 1983) and what really happens in their minds 

when they are interculturally communicating. Thus, the rationale of 

any research on cultural scripts is usually to find out more about 

differences in the way of thinking between interlocutors from different 

cultures. 

 Cultural scripts have been classified according to their 

manifestation aspect (thinking, speaking or any other kind of 

behavior), they also differ according to their level of generality, and 

the key words they are associated with. They can spell out more 

specific norms of interaction (the case of minor scripts), or express “a 

prevailing cultural attitude which has widespread ramifications across 

a range of cultural domains and practices” (Goddard, 2004), in the 

case of the master scripts/ high level scripts.  

 Cultural scripts and Intercultural Pragmatics 
Juxtaposing research findings on Intercultural pragmatics with the 

cultural script approach, one cannot fail to detect the possible ways in 

which the latter can help carrying out the theoretical requirements of 

an intercultural pragmatic oriented language teaching.   

Thanks to semantic primes, the culture-neutrality of cultural scripts 

can provide a non-ethnocentric approach to teaching intercultural 

pragmatics, offering thus the “insider’s perspective” of the target 

culture Intercultural pragmatics calls for. Moreover, in addition to 

showing the norms of interaction of the target-culture, cultural scripts 

explain the reason underlying these norms. This, in its turn, helps 

explain common and different values embedded in the linguistic 

manifestations of both cultures. Differently stated, the cultural scripts 

approach “also attempts to make students think differently about their 

own culture, re-shape their identities, and re-negotiate their 

understandings of diversity” (Kramsch, 2008).  
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All in all, the cultural scripts approach offers the intercultural 

framework for teaching pragmatics that the putative “universal” 

pragmatics has overlooked.  

Cultural Scripts and the Speech Act of Requesting 

Having been qualified by Brown and Levinson (1987) as “one of 

the most face-threatening speech acts”, the speech act of requesting 

has recurrently been investigated both in intra and intercultural 

settings (Martínez-Flor, 2005).  And as a consequence of its face-

threatening nature, speakers usually chose to resort to one (or more) of 

the many mitigation strategies and devices proposed by the politeness 

principle to lessen the impact of the speech act and favor a positive 

response to the request. 

Like most cases of culture-bound linguistic behavior, the face- 

threat increases during intercultural encounters, since NNSs (Non-

Native Speakers) find themselves unfamiliar with the semantic and/or 

syntactic elements typically preferred by NSs (Native Speakers). But 

if those speech patterns are rigorously described, especially in terms 

of the “naïve axiology” which “present a set of assumptions about 

what is good and what is bad to do – and what one can or cannot do – 

especially in speaking” (Wierzbicka, 2002), then  the ethnocentric bias 

will reduce and lead to a successful communication.   

In other words, The Cultural scripts approach is allegedly able to 

minimize ethnocentric bias, and enable the learner to achieve an 

interculturally acceptable and ethnocentric-free act of request.   

The Method 

The present paper explores the cultural norms of interaction 

reflected in request strategy (ies) adopted by advanced Algerian EFL 

learners, and compares them to their analogous strategies from the 

British culture.   

In addition to being an attempt to apply the cultural scripts 

analytical framework on the selected Algerian cultural value 

underpinning the choice of request strategy (ies), this study is driven 

by two objectives: 

1. To examine the usefulness of the cultural scripts approach in 

promoting FL learners’ intercultural pragmatic competence 

(with special focus on Intercultural requests). 



 Farida Lebbal - Pr. El Khiar ATAMNA 

  

  

526                                                                                    Issue: 21-june 2018 

2.  Through the pre-test post test investigation, the study not only 

attempts at demonstrating cultural differences between the 

Algerian and British culture, but also at raising learners’ 

awareness to the importance of the third space culture, in 

which they are urged to find a common ground instead of 

converging entirely to the target culture.  

Participants 

Many researchers claim that all native speakers, “particularly those 

who already experienced the confusion of intercultural 

communication” (Wirzbicka , 2006) can operate as consultants to 

clear up differences between the norms of interaction between their 

own, and other cultures.  

 In agreement with this, 15 master’s students from the department of 

English studies, university of Khenchela, have been randomly selected 

from a population of 80 students, representing thus 18.75 % of the 

total number. 

 It should be noted that Master’s level has been chosen based on the 

traditionally- adopted- yet-debatable view that completing written 

DCT is a relatively difficult task and requires a certain proficiency 

level. Feng Xiao (2012) explains that “higher proficiency participants 

may have more pragma-linguistic knowledge and be more sensitive to 

linguistic forms and their pragmatic functions”. Hence, other lower 

levels have been copped out.  

 Tool of Research  

 Among the most commonly used data collection tools in FL 

research, the Discourse Completion Task/Test  is the most suitable in 

pragmatic and intercultural studies, for it principally aims at 

“comparing how members of a number of cultural communities and 

speakers of different languages handled the same task of speech-act 

production” (leech, 2014)  . 

 The DCT used in this research (see appendix 1) is an adaptation of 

five discourse situations proposed in Blum-Kulka’s (1986) Cross 

Cultural Speech Act Realization Project (CCSARP). It is originally 

designed to illicit linguistic realizations of requests and apologies. 

However, in keeping with the focus of this paper, a special attention is 
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paid only to the strategies of request opted for, as well as the degree of 

politeness applied.   

 Prior to asking respondents to fill in the scenarios scripts, they were 

asked about their age and gender.  However important these two 

variables might be in defining the social distance between 

interlocutors, they are not taken into account during the analysis of 

data. 

Description of the DCT 

The five situations which comprise the present study DCT are 

selected based on their verisimilitude, i.e., they are likely to happen to 

any EFL student studying abroad. The diversity of social contexts is 

taken into account because they (social contexts) “determine the 

strength of speech act and determine the use of politeness strategies” 

(Brown & Levinson ,1987;  Terkourafi, 2005). Accordingly, the 

diversity of the social contexts proposed in the five scenarios 

presupposes the diversity in terms of frequency, directness, formality 

level, distance, power and rank of imposition. (see appendix one)  

The Coding scheme 

 The coding scheme adopted in this research (appendix two) is, once 

more, a variation of the request taxonomy proposed by Blum-Kulka, 

House, and Kasper in their 1989 CCSAR Project, and which suggests 

three peripheral elements of request: the Alerter, Head act, and 

Supportive move. These three constituents determine the level of 

directness of the request based on the strategy adopted in formulating 

the request.  

One important detail to remark here is that this coding scheme only 

assesses the request’s core strategy and not the different modifying 

linguistic devices (upgrader and downgrader modifiers).   

Needless to mention that all the previously stated variables (level of 

directness, strategies, and even the constituents of the speech act 

themselves) are culture-bound and thus, significantly impact the 

pragma-linguistic choices of the speech act realization.  

Procedure 

One fundamental trait of any cultural script analysis is its 

linguistically-evidenced groundwork. Wierzbicka (date) recalls that in 

such an endeavor, one cannot rely on dominant cultural patterns, and 

that all attempts to generalize need to be supported. 
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The present investigation is undertaken in the following three 
stages: 

The pre-test: The first step in the in the procedure of the research 

consists of comparing - quantitatively and qualitatively- the request 

components as informed by the respondents (pre-test) with the 

corresponding referenced British cultural norms. 

 The Intervention: Since cultural scripts “can be difficult to write” 

(Allan, 2010), guidance is very much needed, and mentoring 

informants on how to interpret what they would express is an 

important phase of the whole procedure. 

As stated earlier, the present paper hypothesizes that a cultural 

script informed training can upgrade foreign language learners’ 

intercultural pragmatic knowledge and ability (eventually). 

In agreement with the subject of inquiry of this research, that is, the 

speech act of request, one cultural script is particularly targeted: the 

Anglo script of “personal autonomy”, and which could be formulated 

as follows: 

 [people think like this:] 

 when I do something it is good if I do it because I want to do it, 

 not because someone else wants me to do it . (Wierzbicka 2006, 

p.52) 

Or, from the addressee’s standpoint, the script reads:  

[people think:] 

 when I do something I want to know: 

 "I do it because I want to do it , not because of anything else" . 

(Wierzbicka 1999a, p.266) 

 The cultural script of personal autonomy is central to the Anglo-

culture, it affirms that personal autonomy has a “double manifestation: 

on the one hand, it is present in the conceptualization of emotions 

themselves, while on the other it can be seen in the syntactic patterns 

with nouns denoting emotions” (Jelena Rakić, 2013) 

The post-test: Having come up to the conclusion that some of the 

responses in the pre-test would be regarded as inappropriate and rude 

by a British interlocutor during an intercultural encounter, students 

have been asked to rewrite their answers , taking into consideration 

the cultural script of personal autonomy that underlies the way of 
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thinking, therefore of judging, of the other party. Data were collected, 

compared and analyzed. 

The data obtained from both DCT’s were organized per situation. 

Similar responses (or with a minimal degree of divergence) were 

grouped together. Table (1) below illustrates the frequency of the 

strategies used in performing the request prior and subsequent to the 

intervention phase.  

Table One  

Requests’componenents distributed across scenarios in leraners’ 

responses (pre-test and post-test)  

 
Description of the Pre-test Data 

The First Situation (at a restaurant):  represents a “permission 

request”, formulated in an informal and relatively frequent costumer-

waiter setting.   

Only eight respondents used an Alerter in their responses, with the 

address terms miss, sir, and waiter predominantly employed.  

Attention getters (hey, here! Excuse me) were occasionally used either 

as the only Alerter or together with an address term. 

In spite of the prepotency of the direct strategies in this scenario 

(hedged performative particularly), the respondents had recourse to a 

variety of linguistic means to express the core Head act (e.g. I would 

like to ask for the menu, I’d like to have the menu…etc). Two 

respondents used a mood derivable request (e.g. bring the menu here!, 

The menu over here!), and five others used the query preparatory 



 Farida Lebbal - Pr. El Khiar ATAMNA 

  

  

530                                                                                    Issue: 21-june 2018 

conventionally indirect strategy (e.g. would you mind bringing the 

menu, can I have the menu, may I have the menu,  is it possible to 

have the menu right here?...etc) . 

As for the supportive move, the very few (only two respondents) 

who employed it suffixed a religious version of the promise of reward 

strategy (God bless you/ God protect you), which is a literal 

translation of a typical Islamic pragma-linguistic behavior.  

All in all, the responses in general terms look more like commands 

than requests, and it is remarked that little to no attempts have been 

made to avoid the appearance of imposing the other (the waiter).   

The Second Situation (at a clothes shop): is a “more formal” 

situation than the previous one as it is business-like and not very 

frequent.  Another difference lies in the type of request itself, which is 

a negotiation request. 

Regarding the taxonomy of their requests, initially most of the 

respondents opted for a positive politeness strategy, better illustrated 

in their extensive use of address terms and small talk as a redressive 

move to set the tone for further negotiation. 

Concerning the Head act, suggestory formulas were largely used 

(eight cases) as a conventionally indirect strategy (e.g. how about 

lowering the price a bit?, what if I take it for X pounds?, is it possible 

to lower the price?). Five answered adopting a non-conventionally 

indirect strategy (strong hints predominantly, eg: It is too expensive !,  

don’t you think that it is a bit expensive?, I could get it for half its 

price elsewhere, Ah! too expensive!), while one respondent chose to 

opt out and not to do the FTA. 

The other interesting part of most of the respondent’s answers is the 

choice of their supportive moves: expressions like: come on, what do 

you say? Or just say yes, Come one, you can’t do this t me. ..etc, Are 

very typical to what Rihbany (1910) calls the attributes of “Oriental 

Speech” (the  adjective “oriental”  here is used beyond its geo-

political boundaries, and it denotes the “non-occidental”), and which 

he particularly exposes the “unendurable habit of insisting” as an 

attempt to exert “undue” influence when asking a favor.  
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The Third Situation (at a party): scripts a casual request, where 

Speaker and Hearer are of equal power and lower distance. A favor of 

lower imposition is being asked in an informal setting. 

  Most of the Alerters used were combinations of attention getters 

and endearment terms (e.g. hey mate!, hey buddy!, hey pal!). 

In terms of the Head acts core strategies, the most commonly used 

are direct strategies, ranging from hedged performatives (e.g. I would 

like to ask you for a ride home) to want statements (e.g. I need you to 

take me home, I am coming with you). Both strong and mild hints are 

used (e.g. I need a lift, it will be very late if I go on feet) as 

nonconventional indirect strategies, and three respondents answered 

using an conventionally indirect strategy (e.g. would/could/ you take 

me with you?) 

Most of the used supportive moves are grounders (e.g. I have an 

exam tomorrow and I am sure I won’t make it early if I go on feet) 

and appreciation (e.g. I owe you one, I will be grateful, I appreciate) . 

The situation in general must have been viewed as informal and 

regular enough for the respondents not to use any politeness marker, 

even the commonly used please was left out in almost all the answers. 

Later discussions revealed that students, almost unanimously, judged 

the “affectation” of being polite (a description they have provided) as 

unnecessary when performing a request to a friend. 

The Fourth Situation (to the train station) illustrates a relation 

between strangers. It is therefore a formal, yet a rather frequent 

situation.  

The interesting remark about the type of Headers used by the 

respondents is that of greeting (not sure though if it is considered as an 

attention getter or small talk), mostly in combination with the term of 

Address sir. This could be explained by the fact that this politeness 

notion stems from the Islamic principle of Assalam , a behavior to be 

adopted at the onset of every encounter. 

The train station situation also revealed another culturally bound 

attitude related to gender:  interestingly enough, three girls chose not 

to perform the request at all, when asked why during the discussion, 

they claimed that they would rather ask a woman!  

As for the core act itself, query preparatory strategy (eight answers, 

e.g.could you please tell me where… ) and mild hints (four answers, 
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e.g. I am completely lost, I am heading to the station, but it seems that 
I lost my way, I am a stranger and I don’t know where the train station 
is) were largely chosen by the remaining respondents. 
 The supportive moves were timidly used: one case of grounder use 
(e.g. I have been here just for a couple of days) and two promise of 
rewards (e.g. God bless you!). 

The fifth Situation (with the teacher) is a teacher student 
interactional situation. The speaker is of lower power and higher 
distance, and the favor asking request is of higher imposition than the 
previous situation. However, the setting is not as formal as it might 
seem. 

Despite the informal aspect of the request, respondents showed a 
very polite attitude, very long requests have been formulated and more 
than one strategy was opted for in each part of the request. 
Attention getters (e.g. excuse me, sorry to interrupt you .. etc), were 
largely used along with the address term Professor, most of which 
were immediately backed with more than one supportive move, even 
within the same answer (grounders, preparators, getting a 
precommitment, promise of reward,  and disarmers) either before or 
after the Head act of the request. 
 The respondents favored hedged performatives (e.g. would you 
please consider…, could you be kind enough and take my case into 
consideration…), and query preparatory (can I please have another 
chance). 

Description of the Post-test Data 

Situation One (at the restaurant): With regard to the strategies a 
native speaker would adopt in a similar situation, Hendricks (2002) 
remarks that in permission requests situations, which “imply that the 
addressee has control over the speaker and that the speaker’s wishes 
are subject to the hearer’s approval” (Gordon and Ervin-Tripp, 1984), 
English native speakers mostly use modal auxiliaries in all their forms 
and tenses. 

Modal auxiliary requests go in line with the personal autonomy 
script as they bear the implicit message of asking about the will / 
ability/predisposition of the addressee to perform the requested action. 
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Interestingly enough, the provided explanation of the cultural script 

in question made respondents opt for more indirect strategies in post-

test, and less for the imperative tone of mood derivables and want 

statements. The change at the Alerter level was rather qualitative, in 

the sense that respondents displayed a less directive attitude by using 

more polite markers (please, excuse me!)  . In the supportive mood 

element, more appreciation expressions were used than in the post-

test.  

Situation Two (at the Clothes Shop) : Rihbany (1910) notes that, 

in similar situations (negotiating requests), an “oriental speaker” 

(which applies also to an Algerian speaker, so to speak) would resort 

to some strategies, like begging, insisting or bargaining, hoping to 

compel the addressee to comply with their request. Yet, what might be 

considered as a persuasive technique for an Algerian speaker may well 

be seen (by an English speaker) as an intolerable assault to the 

hearers’ personal autonomy, thus, a culturally inappropriate behavior. 

This same clarification, explained in terms of the personal 

autonomy cultural script, made respondents use more disarmers (e.g. I 

know that you only work here but…, I am aware that it the original 

brand but, …), imposition minimizes (e.g. could you possibly… , … if 

it is not too much asked), and getting a precommitment expressions 

(e.g. could you do me a favor ? ) in their post-test. The politeness 

marker please has also been used extensively in all the requests.  

Situation Three (at the party): as already stated, since speakers are 

of equal rank and lower distance, and even the favor itself is of low 

imposition, respondents judged in their Pre-test that it is unnecessary 

to resort to indirect request strategies.  However, according to 

Goldschmidt (1988), “favor asking always involves reciprocity”, and 

an English speaker, in the case the request of favor asking, is aware of 

its imposing nature, therefore feel obliged to return the favors to show 

(at least) appreciation.    

 The cultural script of personal autonomy raised the awareness of 

respondents that favor asking is still favor asking, even when 

interlocutors are of equal power.  Many respondents downgraded their 

requests by using such modifiers as affective appeal (e.g. you are the 

only one who could help with this), sweeteners (e.g. you’re my savior, 

you know?, you’re a true pal!..etc), and many politeness markers (e.g. 
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… if its is not too much asked, if I am not bothering you, I don’t want 

to impose anything, if you have nothing else to do…etc) 

Situation Five (with the teacher): The case of Foreign language 

learners showing a high degree of politeness when addressing their 

teacher is not a strange case, Geoffrey leech (2014) remarks that, 

contrarily to what they expect, “students coming from countries where 

a high degree of vertical distance exists between senior academics and 

students generally are surprised by the prevailing culture of British 

universities where it is very common to address teachers by their 

(even abbreviated) first name”.  The case of Algerian culture is no 

different, and the title professor is used in a more honorific way than 

just an academic title “chikh” (which literally means “old man” but 

which stands for “wise/religious man”) , that is why, our respondents 

attached a great significance to the polite aspect of the request. 

In this situation particularly, no significant changes occurred in the 

post-test, because, initially, their pre-test answers were already 

designed, even subconsciously, according to the personal autonomy 

value. 

Analysis and Interpretation of the Results 
 As already explained, the value of autonomy proposed in this 

research  is by all accounts, one the most overriding cultural scripts of 

Anglo culture, and it is practically manifested in all request types.   

Clearly, the pre-test results are mostly inconsistent with the value of 

personal autonomy: from the point of view of Algerians, the value of 

autonomy depends on the rank and the addresser/addressee relation. 

Situations like 1, 2, and 3 show no consideration to the other’s 

autonomy, and requests took the form of a command.  

 An attempt to script the Algerian cultural norm of request in these 

situations would be: 

[people think like this:] 

  If I want person to do something for me 

  And this person is of an equal/lower rank than me 

  It is fine if I say to this person “do it” 

Or: 

[people think like this:] 

 If I want someone to do something 
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 And this person is of an equal/lower rank than me 

 It is fine if I say to this person more that once to do it 

Clearly, the rank of addressee is a definitional aspect of the request 

script, and if these two proposed scripts capture a totally acceptable 

behavior in the Algerian speech community (the population of the 

inquiry), ordering someone to do something (scenario 1, 3), putting a 

pressure on someone by insisting (scenario2) is unacceptable, and 

usually seen as culturally inappropriate in an English social 

interaction.  

In general, it has been remarked that the negative politeness 

strategies reflected in the query preparatory and hedged performatives 

were used (in the post-test) more often than the bare imperative tone 

of the want statements or mood derivable requests. Syntactically 

speaking, those indirect conventional strategies are conventionalized 

expression of the speaker’s uncertainty, and they serve to 

acknowledge, explicitly, the addressee’s “autonomy”: regardless of 

the rank or position of the addressee is. Now, whether or not the 

request will be complied with, is what depends on the addressee. 

(Wierzbicka,2006). 

In the case of negociating requests( scenario 2), the Interrogative 

utterances such as “would you like to…?”, “how about…”, or “why 

don’t you…?”,  which enable the speaker to acknowledge the 

addressee’s personal autonomy, were effectively used as persuasive 

techniques instead of the strategy of  insisting used in the pre-test. 

Among the supportive routines which have been added in the post-

test are “I’m only saying” (scenario2), “after all, it is all up to you” , “I 

am not trying to show you how to deal with your students…”, 

(scenario3) , which indeed, shows that drastic change in the pragma-

linguistic choice of our respondents , just after getting acquainted with 

the cultural value of personal autonomy.   

Finally, since the links between the scripts of “autonomy” and 

“non- imposing” are not just “in the sphere of action but also in the 

sphere of thought” (Wierzbicka, Goddard; 1994), the pre-test post-test 

design of the present research validates the premise that, one way of 

training EFL learners to map the different pragma-linguistic items 

onto the appropriate socio-pragmatic settings is to present them with a 

pattern of thought (i.e. a selected cultural script) that would raise their 
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awareness to how a NS expects them to behave, and thus enable them 

to intercultutrally communicate more effectively.   

Conclusion 

 Despite the dynamic expansion of intercultural pragmatics, 

many researchers (e.g. Giles & Franklyn-Stokes, 1989; Gudykunst & 

Nishida, 1989; Kesckes 2010) call for more rigorous inquiries on 

eventual implementation of the discipline in institutional settings. The 

theory of cultural scripts has recently proved that it can provide a 

innovative method for instructional intercultural pragmatics, not only 

because of its ability to spell out the diverse standards of behavior 

associated with different cultures, but also because it is formulated in 

such an unbiased and easily-transposable way that would allow the FL 

learner to develop a typology of communication patterns that would 

reduce any intercultural abstruseness. 

 The present research framework is built on the general premise 

that the cultural scripts methodology can enhance the EFL learners’ 

intercultural pragmatic competence. Special focus is given to the 

cultural script or Personal autonomy, a value which overarches the 

Anglo-cultural norms of interaction in general, and prompts the choice 

of request strategies in particular. 

 One of the main findings of this research is that, if the value of 

personal autonomy is viewed by British people as a general rule of 

conduct regardless of the formality, distance level, power and rank of 

imposition, it is a mere situation-bound component to the population 

under investigation, and that it was only in the case of higher ranked 

interlocutors (teacher), or distant and formal relations (stranger at the 

train station /teacher) that the addresser took measures not to impose.  

 Furthermore, by means of the NSM, an attempt has been made to 

design an analogous script of request (which is not necessarily a 

personal autonomy script) based on the results obtained from the pre-

test, and compared to the documented personal autonomy Anglo-

cultural script.  Examining the tacit rules expounded by the two scripts 

in terms of how both societies operate,  and having realized how 

inappropriate some of their pre-test responses would be viewed by 

NSs,  our respondents ended up reconsidering their answers in the 

post-test, offering more appropriate intercultural pragmatic utterances.  
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  It is worth mentioning however, that this study is not without 

limitations: the limited number of participants which does not allow 

access to more reliable data, the tool of research (written DCT) which, 

according to Beebe and Cummings (1996) “bias the response towards 

less negotiation, less hedging, less repetition, less elaboration, less 

variety, and ultimately less talk”, the limitation of the research to just 

one speech act and one cultural script.  But these shortcomings could 

serve as a call for further topics of investigation, to widen the scope of 

Pragmatic research in Algeria on the one hand, and to try to sort out 

those interactional cultural norms of the Algerian speech community, 

which could serve not just as a mediator between language and 

culture, but as a pedagogical tool which would provide a spur to an 

intercultural pragmatic oriented pedagogy. 
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Appendix One: Discourse Completion Test 
 

1. Gender of the respondent: …… 

2. Age of the respondent:…….. 

3. What would you say in each of the following situation? 
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1. You are in a restaurant (in England), and before making an 

order, you would like to see the menu. What do you say to the 

waiter?  

 

2. You are in a clothes shop (in England) and find something you 

like and you want to buy it. But when the shop assistant tells you 

the price, you think it is quite expensive. What would you say to 

him/her?  

 

3. You are at a party (in England). You want to go back to the 

campus because you have an exam the next morning. Your English 

friend is driving home in the same direction. What would you say 

to him?  

 

4. In England, you are walking to the train station, but you are 

afraid you are going to miss your train. Your decide asking 

someone in the street for directions. There is one man walking next 

to you. What would you say to him? 

 

5. You are studying at a university (In England), and you have 

failed the exam of Philosophy for the second time. It is not that you 

don’t know the answers, but you have difficulties answering them 

in English. You know you would do much better if the test was in 

Arabic. What would you say to your teacher? 

 

Reference (Adapted version) 

1. CCSARP. (1989). The CCSARP Coding Manual. In Cross-

cultural pragmatics: Requests and apologies, S. Blum-Kulka, J. 

House, & G. Kasper (eds.), New Jersey: Ablex. 

 

 

Appendix Two : Coding Scheme 

The data in this research were coded using the first significant 

coding scheme for requests, designed by Blum-Kulka et al. (1989) in 

their Cross Cultural Speech Act Realization Project (CCSARP).  

 



      The cultural Script Approach 
 

 

El-ihyaa journal                                                                               543 

Alerters modifiers to Core Request (CCSARP) 

 

Alerters 

 

Address Terms 

Title/ Role 

Name / Surname/nickname 

Endearment Term 

Pronoun 

Attention Getter 

 

Core (Head act) Strategies Used in Making Requests (Blum-

Kulka, p.18) 

Type Strategy Definition 

 

 

Direct Strategies 

Mood derivable The grammatical mood of 

the verb 

indicates the illocutionary 

act. 

Performative The illocutionary act is 

explicitly 

named. 

Hedged 

performative 

The naming of the 

illocutionary act is 

modified by hedges 

Obligation 

statement 

The obligation of the hearer 

to carry out 

the act is stated. 

Want statement The speaker states his/her 

desire that the 

hearer carries out the act. 

 

Conventionally 

Indirect Strategies 

Suggestory 

formulae 

A suggestion is made to 

carry out the 

act. 

Query 

preparatory 

A reference to ability or 

willingness is 

made using a modal verb. 

Nonconventionally 

Indirect Strategies 

Strong hints Partial reference to object 

needed for 

completing the act. 



 Farida Lebbal - Pr. El Khiar ATAMNA 

  

  

544                                                                                    Issue: 21-june 2018 

Mild hints No reference to the object 

of the act is made. But it is 

interpreted as a request by 

context. 

 

Supportive Moves (Blum-Kulka, p.287) 

Supportive move Definition 

Preparator A phrase preparing the hearer for the request by 

checking his/her availability or asking his/her 

permission 

Getting 

a precommitment 

An attempt to get the hearer’s commitment 

Grounder Giving reasons, explanations or justifications 

that either precede or 

follow for a request 

Disarmer Avoiding any potential refusal 

Promise of reward Announcing a reward due on fulfillment of the 

request 

Imposition 

minimizer 

Reducing the imposition of a request 
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Abstract: 

In the recent years, smart mobile devices are taking over 

all aspects of human life such as education, work and leisure. In 

fact, the majority of students are using their handheld devices, 

mainly smart phones and computer tablets, for the sake of 

communicating, sharing information and interacting. Ergo, 

mobile technologies become an essential part of students’ 

routines. This new wave of technology has created an approach 

of language teaching and learning known as Mobile Assisted 

Language Learning (MALL). The current study endeavors to 

investigate the effectiveness of MALL on learners’ motivation to 

learn English as a Foreign Language (EFL). It adopts a 

descriptive method of research which is an amalgam of 

quantitative and qualitative data. Thus, a questionnaire, which is 

randomly administered to thirty Master 1 students, is bracketed 

with a structured interview held with four teachers of English at 

Batna-2 University. The findings of the study provide us with 
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significant results about the impact of mobile technologies on 
both the EFL teaching/learning process and motivation. First, 
students generally consider this new wave of technology as 
having a positive impact on their own language skills.  Second, 
the results also pinpoint that both teachers and students strongly 
confirm that the integration of mobile devices in EFL setting 
fosters the students’ motivation, and increases eagerness toward 
learning. Thus, it is highly significant to implement the handheld 
devices in the Algerian EFL classes in order to cope with the 
challenge of technological and pedagogical shifts occurring in 
the teaching profession.    

Keywords: EFL learners and teachers, Higher education, 
Mobile- assisted language learning 

  :ملخصال
األجھزة النقالة الذكیة على جمیع جوانب  استولت في السنوات األخیرة،

في الواقع، فإن غالبیة الطالب یستخدمون . الحیاة البشریة مثل التعلیم والعمل والترفیھ
األجھزة المحمولة الخاصة بھم، خاصة الھواتف الذكیة وااللواح االلكترونیة، من أجل 

قالة اصبحت جزءا أساسیا بالتالي، فاألجھزة الن.  التواصل وتبادل المعلومات والتفاعل
وقد أدت ھذه الموجة الجدیدة من التكنولوجیا الى ظھور نھجا . من روتین الطالب

أي تعلیم اللغة بمساعدة التكنولوجیا    MALLجدیدا لتعلیم اللغة المعروفة باسم
على دافعیة  MALL الدراسة الحالیة للتحقیق في فعالیة وعلیھ تسعى. المتنقلة

ولقد تم االعتماد على طریقة وصفیة . اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة المتعلمین لتعلم
لجمع البیانات المطلوبة، . للبحث وھي عبارة عن مزیج من البیانات الكمیة والنوعیة

، باإلضافة الى مقابلة منظمة 1استبیان عشوائیا إلى ثالثین طالب ماستر توزیع قمنا ب
نتائج الدراسة زودتنا بنتائج . 2في جامعة باتنة  عقدت مع أربعة اساتذة للغة اإلنجلیزیة

تعلم اللغة اإلنجلیزیة / النقالة على كل من عملیة التعلیم  ھامة حول تأثیر التكنولوجیا
كلغة أجنبیة ودافعیة الطلبة لتعلم اللغة أوال، یعتبر غالبیة الطلبة ان ھذه الموجة 

، لقد أكد كال من ثانیا. راتھم اللغةالجدیدة من التكنولوجیا لھا تأثیر ایجابي على مھا
الطلبة واألساتذة على أھمیة ادماج األجھزة النقالة لتعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة اجنبیة، 

 استغاللوبالتالي، من المھم .  ألنھا تساھم في تنمیة الدافعیة والرغبة في التعلم
جل التغلب على األجھزة المحمولة في صفوف اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة من أ
   .تحدي التحوالت التكنولوجیة والتربویة التي تحدث في مھنة التدریس
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أساتذة وطلبة اللغة االنجلیزیة، التعلیم العالي، االجھزة النقالة،  :الكلمات المفتاحیة
  .الدافعیة

1. Introduction  

In the recent years, Information and Communication 
Technologies (ICTs) have become more sophisticated because of 
its advanced features. The emergence of such technologies lead 
researchers and educators to figure out how to effectively 
integrate them into the educational context. Due to the 
proliferation of ICT, the educational system has developed, and 
the way of teaching and learning has changed. More recently, 
researchers have emphasized on the crucial role of mobile 
technologies in teaching and learning processes. Particularly, 
MALL provides many benefits for education mainly for 
teaching/learning English language skills such as speaking, 
listening, reading, and writing. The purpose of this study is to 
shed light on the role of MALL in the field of Teaching English 
as a Foreign Language (TEFL) and English Language Learning 
(ELL), as well as its importance in fostering students’ 
motivation. This research revolves around answering the 
following research questions:  

Ø How do students and teachers use mobile devices in 
general and for learning English in particular? 

Ø Is MALL used in EFL contexts? 

Ø What are students and teachers’ opinions about the use of 
MALL for learning English? 

Ø Do mobile devices raise students’ motivation to learn 
English? 
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2. Literature Review  

2.1. The Importance of MALL in Motivating EFL 

Learners  

According to Hariss, Al Boutainah and Alboutainah 

(2016): 

 “In education, technology has allowed the 

dissemination of knowledge to be 

dispersed instantly and it allows for 

quicker and more effective 

communication. Also, technology has 

allowed students to be engaged and learn 

in ways that they never have in a classroom 

setting before.” (p.370).  

In the same line of thought, Underwood (2009) claimed that “the 

ICT revolution is a deep cultural revolution changing all modes 

and patterns of our lives and hence bound to lead to dramatic 

changes in education” (p. 4). In this respect, ICTs play a 

remarkable role in the field of language teaching and learning. 

The latter view is supported by Gordon (2007) who noted that 

“many reports present strong assertions that technology can 

catalyze various other changes in the content, methods, and 

overall quality of the teaching and learning process” (p. 179). 

Hence, the use of technology can benefit the teaching/learning 

process in general, and language learning in particular, due to the 

achievements over the past two decades.  

With the advent and the ownership of wireless mobile 

technology, including smart phones and handheld tablets, 

researchers are interested in investigating their integration into 

the language learning process. Trifanova and Ronchetti (2003) 

defined a mobile device as “any device that is small, autonomous 

and unobtrusive enough to accompany us in every moment” (p. 

3). According to Chinnery (2006), such portable devices -
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referred to in popular and scholarly literature as “mobile, 

wireless, handheld or nomadic- are now social staples” (p. 9).  

Nowadays, mobile devices make mobile learning possible 

by virtue of delivering various learning materials and content to 

learners. Darmi & Albion (2014) claimed that: 

  The use of mobile technology in education 

offers new learning experiences and 

flexibility in learning –learning anywhere 

and anytime – with increased opportunities 

for decisions to be made by the learners. 

Furthermore, mobile technology offers 

ubiquitous and immediate access to 

information as well as saving resources (p 

.93). 

 Keegan (2005) advocated that “I feel that in the definition of 

mobile learning the focus should be on mobility. Mobile learning 

should be restricted to learning on devices which a lady can 

carry in her handbag or a gentleman can carry in his pocket” 

(p.27). In this regard, Mobile learning is a new educational field 

that addresses the use of various mobile devices in teaching and 

learning.   

According to Chinnery, (2006) the increasing use of 

mobile learning in the language education field has given origin 

to what is known as MALL, or language learning facilitated by 

the mobility of the learner and/or portability of mobile devices. 

In this vein, this new wave of technology led to the emergence of 

a new approach of learning and teaching languages known as 

MALL. Begum (2011) described it as an approach to language 

learning that is enhanced through using mobile devices such as 

mobile phones, MP3/MP4 players, Personal Digital Assistants 

(PDAs) and palmtop computers. That is, MALL is any type of 

language learning that takes place with the help of portable 

devices. Kukulska-Hulme and Shield (2008) postulated that 
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“MALL differs from computer-assisted language learning in its 

use of personal, portable devices that enable new ways of 

learning, emphasising continuity or spontaneity of access and 

interaction across different contexts of use” (p. 273). Ergo, 

MALL gives EFL learners not only in-door opportunities to 

learn, but also outdoor practices; in other words, whenever and 

wherever they desire, they can use mobile devices for variegated 

educational purposes. This implies that MALL is ubiquitous and 

in constant swift emergence due to the widespread ownership of 

mobile technologies enabling language learners to learn the 

language effectively, in different contexts, and both formally and 

informally.  

Previous research has also showed the existing 

relationship between mobile technologies and their impact on the 

degree of students’ motivation for learning. Hariss, Al Boutainah 

and Alboutainah (2016) claimed that “Most recently, technology 

has been a new phenomenon to help motivate, differentiate, and 

allow students to achieve and excel in ways that they have never 

been able to before” (p.370). According to Liu and Chu (2010), 

mobile devices serve to enhance one’s learning experience, and 

can be used to engage and motivate learners. Chen, Chang and 

Wang (2008) posited that “mobile devices seem to give their 

users a very strong sense of control and ownership which has 

been highlighted in research on motivation as a key motivational 

factor” (p. 252). Chen, Chang and Wang (2008) went on to 

evaluate the use of mobile devices in informal settings. The 

researchers conclude that: 

in our research we have found that 

experienced users look for new ways 

to appropriate the devices they own 

for informal learning with high-level 

of motivation for seeking solutions to 

extend device capabilities with 
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motivation from ownership, fun, 

context and continuity. A follow up 

study focusing on using tablet PCs 

for bird observation demonstrated 

that mobile devices can motivate 

informal learning through freedom to 

alter the task to include additional 

resources, context and fun. In 

addition the novelty of the technology 

was seen as motivating in itself. (p. 

254) 

Swan, van Hooft, Kratcoski and Unger (2005), in their 

study about Uses and effects of mobile computing devices in K-8 
classrooms, tried to explore students’ use of mobile devices in 

the area of language and science. The findings indicated that 

75% of the participants willingly used their mobile technology 

devices outside the classroom in order to do tasks. The teachers 

indicated that there is a significant improvement concerning the 

students’ achievement and work habits. Likewise, Chao and 

Chen (2009) gave students mobile phones to complete a paper 

textbook in order to facilitate verbatim note-taking, resolving 

comprehension questions, and receiving reading 

recommendations. The results depicted that the use of mobile 

phones fostered the students’ motivation. 

3. Methodological Design  

3.1. Method  

The present research aims at unveiling the reality behind 

using MALL in EFL classrooms. This implies how both teachers 

and learners use their mobile devices in the teaching/learning 

process. In this respect, we designed a descriptive case study of 

research with EFL teachers and Master 1 students at Batna-2 

University.  
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3.2.  Population and Sampling 

The participants were EFL teachers and students at Batna-

2 University. Because it is difficult to conduct a study on the 

whole population, a sample has been selected. Four oral 

expression teachers were involved in this research; they were 

selected through the non probability sampling method using the 

purposive sampling technique. The selection of this technique is 

attributed to the researchers’ freedom in selecting participants 

who best fit in the purpose of the research. We acknowledge a 

certain level of bias, but this is justified by the fact that mobile 

devices are mainly used in oral expression classes. 

As far as the sample of students is concerned, we 

randomly selected 30 Master 1 students of the option of 

“Language and Culture” from the Department of English of 

Batna-2 University. A random sampling technique is opted for in 

order to give the opportunity to each member of the population 

to be selected. Besides, Master 1 students are alleged to have an 

advanced level of linguistic competence as compared with the 

license levels, which saves us from the burden of focusing on 

language-related aspects. Therefore, we emphasise the increase 

of their motivation level when using mobile devices, instead. 

3.3. Data Gathering Tools  

Data were collected by means of students’ questionnaire 

and teachers’ interview. 

 

 

3.3.1. Students’ Questionnaire  
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We selected the questionnaire as the main method and 
tool of data collection because it requires little time to 
administer. Brown (1988) claim that “the questionnaire, 

therefore, is an easy and practical means of gathering data from a 

large population” (p. 3). Thus, it is a tool which is used in most 

of the research works because of its advantages in covering 

large-scale data, and in helping the researcher to collect 

unobservable data. 

In this study, the questionnaire was addressed to 30 

master 1 students of English Language and Culture at Batna-2 

University. It sought to obtain their opinions about the use of 

MALL, and to probe into its role in improving learning, in 

supporting teaching, and in raising motivation. 

In this research work, we used close-ended questions, 

multiple choice questions, and open-ended questions (See 

appendix A). The questionnaire consists of thirteen questions 

that are divided into two parts. Part one seeks general 

information with two questions devoted to age and gender, while 

part two focuses on collecting the needed information 

concerning the use of MALL with regard to ELL. 

3.3.2. Teachers’ Interview  

A structured teachers’ interview was conducted as another 

data collection tool. The teachers’ interview is intended to 

discover EFL teachers’ use of their mobile devices as a 

supporting tool in their teaching process. The interview 

questions followed the same objectives of the survey study. The 

interview consists of six open-ended questions (See appendix B). 

4. Results and Analysis 

The data obtained through the survey were analysed 

quantitatively using the descriptive analyses of the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS 20 program). However, the 

open-ended questions are interpretively discussed. 
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4.1. Analysis of the Questionnaire 

4.1.1. Section one: General Information 

Q1 and Q2: specify your age and gender 

 
Table 1 

Students’ Age and Gender 

 
The above table reveals that there are three (03) age 

groups in our selected sample. The majority (90%) of the 

students’ age range from 20 to 29. The second rank of the 

participants’ age varies between 30 and 39, which represents 

6.67% of the participants. Only one female student came in the 

third rank with 44 years old. Moreover, we can notice that the 

number of females outnumbered males. Females represent 

73.33% of the participants, while males represent 26.67%. 

 

4.1.2. Section two: Mobile-Assisted Language 

Learning 

Q3: Do you have mobile devices?  

Table 2  

Students’ possession of mobile devices 

 

As shown in Table 2, all the participants (100%) possess 

mobile technologies, and this is not surprising due to the 

widespread of these tools among students at the University. 
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Q4: What kind of mobile devices do you have? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Kinds of mobile devices owned by the students 

Figure 1 indicates that participants have different types of 

mobile technologies. Each participant has at least one mobile 

device. The widespread handheld device among students is the 

smart phone (73.33%). The findings also record that some 

participants own more than one device with smart phone and 

tablet (13.33%), being the highest percentage, while the lowest 

percentages go to smart phone and digital media player (6.66%) 

and ordinary phone and tablet (6.66%). This means that the 

students are in direct touch with the technological development.  

Q5: How often do you spend time on using mobile 

technologies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Frequency of using mobile devices 
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As denoted in the above figure, the majority of 

participants spend most of their time using their mobile devices: 

‘Usually’ (43%) and ‘always’ (33%). Besides, 17% of 

participants indicate that they ‘sometimes’ use their devices, and 

7% of the participants ‘often’ use them. However, ‘never’ came 

in the last rank with 0%. 

Q 6: Do you use mobile devices to learn English? 

 

Figure 3. The use of mobile technologies to learn English 

Figure 3 depicts that the majority of participants (93%) 

use their handheld devices as a supporting tool to enhance their 

language skills, while only 7% of students indicate that they do 

not use them for the purpose of learning English. This means that 

students utilise their devices positively though they are not 

directly related to learning objectives. 

Q 7: If yes, where and when do you often use mobile 

devices to learn English?  

The students who agree claim that they use mobile 

devices inside the classroom if the teacher allows them, and 

outside the classroom as well. They also proclaim that they use 

these light technologies when they are traveling, waiting in the 

queue, and before sleeping (in bed). 
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Q8: What kind of activities do you perform to learn 

English language? 

 
Figure 4. The activities students perform in order to learn 

English 

The above table reveals that the students practice different 

activities in order to develop their language skills. All the 

students (100%) watch videos in English. The majority of the 

participants (93.33 %) use their devices as dictionaries in order 

to check the meaning and the pronunciation of English words. 

Moreover, 90% of them get access to social networks in order to 

post and to share information in English with their friends. 

Besides, 73.33% of the participants listen to English songs by 

using their technological devices, and 66.67% get access to 

Google to look for information. The findings also show that half 

of the participants (50%) use their devices to read e-books, and 

some others (50%) make use of several educational applications. 

The lowest percentages go to recording with 26.67% and 

chatting with 20%. This indicates that students are aware of the 

importance of exploiting this technology for learning purposes. 
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Q 9: Which language aspects you intend to develop by 

using technological devices? 

 

                

 

 

 

 

Figure5. The relation between mobile technologies and language 

aspects 

The results obtained from the above figure show that 

subjects use the handheld devices to improve the different 

language aspects with varied degrees. The majority of 

participants (93.33%) claim that they use the devices to extend 

the range of English vocabulary. Besides, 86.67% of the students 

assert that mobile technologies are helpful for listening, while 

60% posit they are vital for speaking purposes. Moreover, the 

findings demonstrate that 73.33% of students use this light 

technology in order to learn new grammatical structures. 

Furthermore, it is revealed that half of the participants (50%) use 

their mobile technologies to develop some cultural aspects. 

However, only five students exploit the devices in reading 

activities and three of them in writing. 

Q 10: Do you think using mobile technologies would 

improve your language skills? 

    Table 3 

Students’ opinions toward the development of language skills in 

relation to mobile technologies 
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As seen in Figure 5, a significant number of students 

(86.66%) think that exploiting mobile technologies for learning 

purposes is useful mainly for the improvement of language 

skills. This indicates that the participants are conscious of the 

affordances of the handheld devices. By contrast, a low 

percentage (13.33%) of informants think that there is no relation 

between the improvement of language skills and the use of 

mobile devices. 

Q 11: Does the use of mobile devices make students less 

motivated/more motivated? 

 

Figure 6. The relation between mobile devices and students’ 

motivation 

The findings show that students’ points of view vary from 

one student to another. Twenty out of thirty students (67%) 

claim that mobile devices promote their motivation to learn 

English. Indeed, the accessibility of mobile technologies at any 

time and everywhere and the wide range of educational apps are 

the motivating forces for improving language skills. On the other 

hand, ten students (33%) assert that the handheld devices do not 

increase motivation for learning purposes. This means that they 
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consider them as tools of distraction and a waste of time (playing 
games, and chatting). 

Q 12: The use of mobile technologies in teaching and 

learning purposes has: 

 

Figure 7. The effect of mobile technologies in teaching and 
learning 

The above figure shows that the majority of the 
participants (80%) claim that the use of mobile technologies has 

a positive impact on learning; whereas, 17% opine that mobile 

technologies have a negative effect. Only 3% of students indicate 

that mobile devices do not impact the learning process. 

 

 

 

 

 

 

 

Q 13: Tick the appropriate answer that fits you more 
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Figure 8. Students’ attitudes toward the motivating role of 

technology 

As illustrated in Table 5, the students agree with varying 

degrees that mobile technologies can augment their motivation 

and interest to engage in learning. The students’ answers to 

Question 13.a. show that more than the half of responses 

(strongly agree 40%, agree 33.33%) indicate that incorporating 

mobile technologies in EFL context is their source of motivation 

to learn English. Nevertheless, six of the participants took a 

neutral point of view, and only two express their disagreement.  

Besides, a high proportion of students (strongly agree 

66.66% and agree 16.66%) claim that the handheld devices can 

create a pleasant and a motivating atmosphere in classrooms, and 

only five students (16.66%) show their disagreement. With 

regard to Question 13.c., the majority of participants (strongly 

agree 26.66 % and agree 43.33%) consider their mobile devices 

as a library that motivates them to enhance their reading skill. A 

slightly significant number of the students (16.66%) neither 

agree nor disagree with the idea, and the rest (13.33%) do not 

accept such a proposition. This may be due to the small screen 

size of some devices.  
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Furthermore, the results illustrate that all the participants 

agree (strongly agree 60%, and agree 40%) with the idea that 

multimedia resources are motivating to boost their listening 

skills. Moreover, a significant number of students, about 83%, 

claim that mobile devices raise their motivation to do projects 

and to engage in tasks. Yet, five informants (16.66%) chose 

neither agree nor disagree.   

As can be seen in the table, a high percentage of students 

(strongly agree 26.66% and 63.33% agree) agree with the 

effective role of self-recording on motivating students to asses 

and to enhance their oral skills. However, a small number of the 

students (10%) give a neutral point of view. As far as 

dictionaries are concerned, there were remarkable percentages; 

20% of informants agree, and 76.66% show strong agreement 

that e-dictionaries can promote their motivation to learn and to 

improve vocabulary, spelling, pronunciation, and grammar. 

However, only one student indicates neutrality.  

It is clear from the table that 26.66% of the students agree 

that handheld devices are good for writing practices while 

23.33% do not agree. However, a significant number of students 

(50%) show a neutral point of view. This means that the students 

are aware of some of the challenges of mobile devices like small 

screen size and small digital keypad.  

With regard to time and place, the majority of participants 

(strongly agree 66.66% and agree 23.33%) show their agreement 

toward the idea that the use of mobile devices is not restricted by 

time and place; whereas, only three of the participants remain 

neutral. The results also reveal that all students agree with the 

possibility of enhancing collaboration and interaction through 

mobile technologies. This is not surprising as mobile devices, 

particularly mobile phones, help students to keep in touch with 

classmates, teachers, and why not administration. 
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As far as participation in the classroom is concerned, the 

findings reveal that a high percentage of students (strongly agree 

73.33% and agree 23.33%) express their readiness to participate 

in the classroom if they are allowed to use mobile technologies 

inside the classroom.  

4.2. Analysis of the interview 

Question 1: do you have a mobile device? If yes, what kind 

of mobile devices do you have? 

Interviewee A: “Yes, I do. I have an ordinary phone and a 

laptop computer.” 

Interviewee B: “Yes, I do. I have a smart phone, a tablet, and a 

laptop computer.” 

Interviewee C: “Yes, I do. I have a smart phone and a laptop 

computer.” 

Interviewee D: “Yes, I do. I have an IPhone, an IPad, and a 

laptop computer.” 

According to the above answers, all the interviewees 

report that they own at least two mobile devices. This reflects the 

fact that all teachers are in touch with the latest advancement of 

technology.  

Question 2: Do you use your mobile device as a helping tool 

in the teaching process? If yes, how do you do so? 

Interviewee A: “No, I do not.” 

Interviewee B: “Yes, I do. I usually use my smart phone to 

check the pronunciation and the meaning of 

words.”  

Interviewee C: “Yes, I do. My device helps me to check for the 

meaning, spelling, and pronunciation of words. I 

use it to search some information in Google, too”. 

Interviewee D: “Yes, I do. I usually bring my IPad to the 

classroom through which I can use the dictionary, 

translate words, and sometimes, I use it to 

connect/surf the Internet.” 
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In this vein, the findings reveal that three teachers use 

their devices in class as a supporting tool in order to improve the 

teaching process, whereas one of them reports that he does not 

use any of these devices. That is, most of the teachers are 

familiar with mobile technologies. Hence, mobile technologies 

are penetrating not only students’ learning process, but also 

teachers’ teaching style. 

Question 3: Do you allow your students to use their 

mobile devices inside the classroom? 

Interviewee A: “In fact, I do not allow the students to use their 

devices inside the classroom because they are 

the source of distraction and disturbance”. 

Interviewee B: “Sometimes, I permit the use of mobiles inside 

the classroom in order to check the 

pronunciation and the meaning of words in their 

electronic-dictionaries”. 

Interviewee C: “I do not ban students from using the mobile 

inside the classroom especially when they 

follow instructions” 

Interviewee D: “Yes, I do. I always ask students to use their 

mobile technologies whenever they need them. 

They are allowed to use them even without 

asking me.” 

The findings show that interviewee A is against the idea 

of allowing students to use mobile technologies because they 

distract learners’ attention and concentration; they are also the 

source of disturbance. However, the three other teachers state 

that they permit their students to use their mobile devices inside 

the classroom for learning purposes relying on the students’ 

mobile technologies as a supporting tool. In this respect, most of 

the teachers support the use of mobile technology within the 

formal setting. 

Question 4: Do you think mobile devices are useful for 

teaching the different language aspects? If yes, how?  
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Interviewee A: “well, I have no idea about the latest application 

that may help in teaching and learning language 

skills, but I think they may have a positive 

impact if they are used appropriately”. 

Interviewee B: “It is a very beneficial device; the students can 

download e-dictionaries and e-books to read. 

There are plenty of vocabulary applications as 

well which are useful for the students.” 

Interviewee C: “Yes, I do. Mobile technologies particularly 

smartphones are very significant tools nowadays 

for enhancing and motivating EFL students. The 

students may develop their listening skill by 

listening and watching authentic videos in 

different contexts, and the speaking skill may be 

enhanced through the use of recordings”.  

Interviewee D: “Mobile devices play a very significant role in 

enhancing the four language skills. Teachers and 

students can exploit these technologies in order 

to download and read e-books, to play 

educational games, and to use apps to learn and 

practice some grammatical structures and 

vocabulary.” 

The four teachers agreed that mobile devices as new 

educational tools are very beneficial, for they offer a wide range 

of accessible applications to develop the different language 

aspects if they are appropriately used. However, we can notice 

that interviewee ‘A’ is not aware enough about the benefits that 

these devices may introduce. 

Question 5: What do you think about integrating MALL 

in EFL Classes? 

Interviewee A: “MALL needs familiarity with mobile tools; it 

also needs good control by the teacher.” 
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Interviewee B: “Mobile devices are good in small-sized classes, 

but not in large classes like ours. I think MALL is 

for a setting which is totally different from ours.” 

Interviewee C: “Mobile devices are helpful if properly used to 

improve the language skills, and as teachers, we 

need training in using mobile technologies for 

educational purposes.” 

Interviewee D: “I think MALL is the future of learning foreign 

languages, and mobile technologies can be 

considered as supporting tools to the traditional 

learning.” 

The informants support the idea of integrating MALL in 

EFL context, but it requires small classes, good control by the 

teacher, and good training. In addition, interviewee ‘B’ confesses 

that MALL is not adequate in Algerian EFL context. On the 

other hand, interviewee ‘D’ admits that MALL is the future for 

learning languages mainly the foreign one, and he goes on to 

claim that mobile technologies are supporting tools to traditional 

materials. Accordingly, mobile devices can not be alternatives. 

Question 6: Do you think that integrating MALL in EFL 

teaching and learning contexts will motivate students to 

engage in learning? 

Interviewee A: “Yes, I do. But I think incorporating MALL is 

not always motivating, it is also a source of 

distraction and disturbance in the class.” 

Interviewee B: “Yes, I do. The students will be extremely 

satisfied and motivated if they are not banned 

from using their mobile technologies.” 

Interviewee C: “Yes, I do. Students will learn more if they 

know how to use their devices appropriately.” 

Interviewee D: “Yes, I do. Nowadays, most of the students are 

digital natives, and combining these handheld 

devices with traditional methods of learning will 
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raise the students’ interest and motivation to 

learn and to interact.” 

The findings reveal that all the teachers believe that the 

handheld devices stimulate and arouse students’ motivation to 

learn EFL. 

5. Discussion of the Results 

The role of technology in developing the 

teaching/learning process is patent in our study as education can 

be improved by introducing new technologies according to 

previous studies and to the results gathered throughout our 

research. Indeed, technological devices have become much 

smaller, but more useful especially with the arrival of 3G or 4G 

which allow a constant access to the Internet in the educational 

system as well. 

The study found that students and some teachers prefer 

the use of technology as a teaching and learning method in the 

EFL classroom. The findings also reveal that English language 

learners have the tendency to integrate technology like mobile 

devices within their classes, since it will provide them with new 

and accessible applications which, they believe, will enhance the 

language learning process by creating a motivating atmosphere.  

On the one hand, the majority of participants thinks 

positively about the use of audio and video apps and social 

networking, and frequently uses them to improve their 

knowledge in learning English skills. The findings also indicate 

that the majority of participants in the study has used mobile 

technology to improve such skills. The vast majority of learners 

strongly agree with the importance attributed to using mobile 

devices as tools to learn how to be good listeners.  

On the other hand, EFL teachers express their welcome 

toward using MALL inside classrooms to teach English. They 

believe that mobile devices are beneficial tools that can be used 
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to teach English if learners know how to use these devices 

appropriately and properly.  

Likewise, both teachers and students confirm that the 

integration of mobile devices in EFL setting fosters the students’ 

motivation, and increases eagerness toward learning.    

Ergo, we hope to change teachers and learners' negative 

attitudes toward the use of mobile devices in the class, and to 

receive their welcoming of, and readiness for, the adoption of 

this new technology in the English language classes. 

Accordingly, the responses highlight that technology is welcome 

in the EFL class. Moreover, it was found that students were 

engaged in the idea of using technology in the classroom to 

develop learning. The results also pinpoint that students 

generally view this technology as having a positive effect to 

increase their own language ability.  

6. Conclusion  

It is highly important for Algerian EFL teachers to cope 

with the challenge of technological and pedagogical shifts 

occurring in the teaching profession. As they enhance learning 

and teaching, new technologies provide new opportunities for 

education so that students may share knowledge and may have a 

chance to be involved. Doing so allows them to become even 

more motivated to compete and to acquire a foreign language 

inside and outside the classroom in order to increase their 

chances of success and the development of their language skills 

and motivation. Therefore, it is necessary to encourage teachers 

and students to have better contact with this technology, to 

reinforce, to practice, and to increase knowledge in different 

areas. 
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Dear students, this questionnaire aims at investigating the role of 

Mobile-Assisted Language Learning (MALL) in Teaching English as 

a Foreign Language (TEFL). We will be very grateful if you provide 

us with full answers or tick the appropriate answer. We reassure you 

that your answers will be kept anonymous and will be used only for 

research purposes. 

I. Section one: General information  

1. Age: ……………. 

2. Gender:  Male � Female � 

II. Section two: Mobile- Assisted Language Learning 

3. Do you have mobile devices?  

Yes � No � 

4. What kind of mobile devices do you have? 

Smart phone �   Tablet /Ipad � 

Digital media players (MP3/MP4 players) �   Ordinary Phone e  

Others……………………………….. 

5.  How often do you spend time on using mobile technologies? 

Always � usually�  sometimes �  often �  never � 

6. Do you use mobile devices to learn English? 

Yes � No � 

7. If yes? Where and when do you often use mobile devices to 

learn English? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………… 

8. What kind of activities do you perform to learn English 

language? 

Watching videos in English !Reading E-books !  

Make calls and send massages !Access the Internet (Google) ! 

Listen to songs to songs in English !Play educational games s  

Use an off/on line dictionary ! Chat with native speakers s  

Post in English in social networks (Facebook, twitter…) !  

Record audio of me and other people speaking in English ! 

9. Which language aspects do you need to develop by using 

technological devices? 

Reading ! Speaking ! Writing !   

Listening ! Grammar ! 

Vocabulary ! Culture ! 

10. Do you think using mobile technologies would improve 

your language skills? 

Yes !  No ! 

 

11. Does the use of mobile devices make students 

Less motivated !   more motivated ! 

12. The use of mobile technologies in teaching and learning 

purposes has: 
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Positive effect �  No effect � 

 Negative Effect � 

13. Tick the appropriate answer that fits you more 

Statement Strongly 

agree 

Agree Neutral Disagree Strongly 

disagree 

13.a. I think the 

integration of 

mobile 

technologies in 

EFL context 

will motivate 

me to learn 

English. 

    

13.b. Mobile 

devices can 

create a 

pleasant and 

motivated 

atmosphere in 

the classroom. 

    

13.c. Mobile 

devices will 

motivate me to 

read English 

books as they 

contain a plenty 

of ebooks 

    

13.d. Using 

multimedia 

resources of 

mobile devices 
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will help and 

encourage  me 

to develop my 

listening  

abilities 

13.e. Doing 

projects through 

the use of 

handheld 

devices will 

motivate me to 

engage in the 

task. 

    

13.f. Self 

recording apps 

will promote 

my motivation 

to assess and  

enhance my 

speaking skill 

    

13.g. Using my 

mobile 

dictionary will 

motivate and 

help   me to 

improve my 

pronunciation, 

grammar, 

vocabulary and 

spelling. 

    

13.h. Mobile     
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devices are 

good for writing 

activities. 

13.i. I think I 

will learn more 

because mobile 

devices are not 

restricted by 

time and place. 

    

13.j. Mobile 

devices 

encourage me 

to collaborate 

and interact 

with classmates 

and teachers. 

    

14.k. I will 

participate more 

in classroom 

activities if I 

could use 

mobile devices. 

    

 

 

 

 

 

Appendix B:  

Teachers’ Interview 

Dear teachers, 



 Khawla SAIDOUNI - Prof. Amel BAHLOUL   

  

  

576                                                                                    Issue: 21-june 2018 

I am currently conducting an investigation in order to analyse the 

pedagogical effect of mobile- assisted language learning. I would be 

very grateful if you could answer the following questions. 

Ø Question 1: do you have a mobile device? If yes, what kind of 

mobile devices do you have? 

Ø Question 2: Do you use your mobile device as a helping tool in 

the teaching process? If yes, how do you do so?          

Ø Question 3: Do you allow your students to use their mobile 

devices inside the classroom? 

Ø Question 4: Do you think mobile devices are useful for 

teaching the different language aspects? If yes, how?  

Ø Question 5: What do you think of integrating MALL in EFL 

Classes? 

Ø Question 6: Do you think that integrating MALL in EFL 

teaching and learning contexts will motivate students to engage 

in learning? 
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Case Study: First Year PhD Students of the Faculty of 
Human and Social Sciences 

 
  ESP نحو اعتبار جدید لتعلیم اللغة لغرض خاص

 

Aouar Dallel
)1(
 

Faculty of Human and Social Sciences. Batna1 University 

Email : univda0523@gmail.com 

Pr. Aboubou Hachemi 
Department of English Language and Literature, University Batna2 

Email: h.aboubou@univ-batna2.dz 
 

Sending Date: 02/06/2018  Date of acceptance: 08/06/2018 

 

Abstract:  
Away from what we may believe, mastering writing and 

reading in English is far from being learners’ unique target in 

ESP instruction (English for Specific Purposes).  Students want 

to understand what they hear in English and speak fluently in a 

way closer to that of English native speakers. However, the 

complexity which generally sketches the understanding and 

production of authentic English spoken language, in addition to 

teachers’ poor consideration of those aspects, lead learners to 

experience anxiety, lack of self-confidence, lack of motivation 

and, obviously, poor feedback. As a result, the English language 

instruction becomes so weighty for both teachers and learners. 

These concerns led us to a descriptive research design to shed 

the light on the ESP instruction’s actuality in the Faculty of 
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Human and Social Sciences University of Batna1. A 
questionnaire was introduced to portray our first year PhD 
students' weaknesses in terms of English speaking and listening 
abilities. Also, we aimed to depict their attitudes towards 
introducing films in English as a support for their learning. 
Students’ positive positions on the introduction of films in 
English into the classroom leads us to strongly recommend them 
as quite supportive and efficient pedagogical means in ESP 
learning as well as teaching.  

Keywords: ESP instruction - listening and speaking 
weaknesses - Films in English (English spoken films). 

 
 :الملخص

عكس ما نعتقد، فإن إتقان الكتابة والقراءة باللغة اإلنجلیزیة أبعد ما یكون عن 
یرغب الطالب في فھم ). ESP(یة ألغراض خاصة الھدف الفرید لمتعلمي اإلنجلیز

. اإلنجلیزیة المسموعة والتحدث بطالقة بطریقة أقرب إلى المتحدثین األصلیین للغة
ومع ذلك، فإن التعقید الذي یرسم بشكل عام فھم وإنتاج اللغة اإلنجلیزیة المنطوقة، 

إلى اختبار القلق،  المعلمین لتلك الجوانب، یؤدي بالمتعلمین باإلضافة إلى سوء تقدیر
ونتیجة لذلك، یصبح . وانعدام الثقة بالنفس، وانعدام التحفیز وبالضرورة ضعف النتائج

ھذه المشاكل إلى  ألھمتنا. تعلیم اللغة اإلنجلیزیة ثقیالً على كل من المعلمین والمتعلمین
 ضرورة تصمیم ھذا البحث الوصفي لغرض إلقاء الضوء على حقیقة  تعلیم اإلنجلیزیة

تم . 1في كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بجامعة باتنة ) ESP(ألغراض خاصة 
تقدیم استبیان لتصویر نقاط ضعف طالب السنة األولى دكتوراه من حیث قدرات 

أیضا، ھدفنا لتصویر مواقفھم تجاه إدخال األفالم . التحدث واالستماع باإلنجلیزیة
مواقف الطالب اإلیجابیة حول إدخال األفالم . باللغة اإلنجلیزیة كوسائل دعم لتعلمھم

باللغة اإلنجلیزیة إلى الفصل الدراسي قادتنا إلى التوصیة بھا كوسائل تربویة داعمة 
  . ESPوفعالة في تعلیم 

األفالم باللغة اإلنجلیزیة  -ضعفا الستماع والتحدث  ESP - تعلیم: الكلمات المفتاحیة
 )األفالم المنطوقة باإلنجلیزیة(

1. Introduction 

Teaching English as a foreign language has made a 
considerable step in the Algerian universities during the last 
decades.  EFL instruction has been introduced in almost all the 
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specialties as a fundamental tool for the sake of the scientific 

research development.  This led to a specific attention towards 

the importance of   focusing on EFL reading and writing skills 

over listening and speaking. The aim was to allow learners a 

wide access to a measureless range of documents in English.  

 

However, this attention seems to be inappropriate and 

insufficient for two reasons. The first is traced by Learners’ 

needs of a well-established ESP instruction to learn how to deal 

with the English spoken input with the same degree they are 

supposed to deal with the written one. In this respect, Katchen 

(2003) referred to textbooks shortage in terms of communication 

since they do not teach small talk and conversational interaction. 

The second rather reflects students’ trends towards the different 

audio-visual input which trace today’s technology; TV, mobile 

phones, computers, tablets, etc., the ‘screen’ is everywhere in all 

the areas so why not in studies and the scientific research? 

 

Moreover, recent literature emphasized the idea that 

becoming fluent communicators is a logical upshot from learning 

any foreign language. Learners want to be able “to understand 

what people are saying to them in English, either face-to-face, on 

TV or on the radio, in theatres and cinemas, or on tape, CDs or 

other recorded media” (Harmer, 2007, p. 133). They want to 

speak similar English to native speakers’ one, and be satisfied 

with their oral production. However, this is not surprising for 

two main reasons: (1)the characteristics of today’s world as to be 

quite invaded by American-English films thanks to ‘Hollywood’; 

(2)the universal aspect of the English language which makes its 
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introduction in education as a foreign language an obligation. 

Hence, on purely communicative and scientific bases, it becomes 

approved that those who are unable to efficiently interpret and 

successfully produce English, (in addition, of course, to writing 

and reading) are seen isolated and quasi-illiterate. In this respect 

Boonkit wrote: 

 

“As English is universally used as a means of 

communication, especially in the internet world, 

English speaking skills should be developed along 

with the other skills so that these integrated skills 

will enhance communication achievement both 

with native speakers of English and other 

members of the international community.”(2010, 

p. 1305) 

 

Despite all this, the English instruction for specific purposes 

(ESP) remains slightly considered in our university system, 

except for departments who are initially specialized in TEFL 

(Teaching English as a Foreign Language). Even if its 

importance as an essential pedagogical tool has been approved 

by all and in all specialties, still few attempts have been made to 

trace a framework of how to successfully teach ESP learners and 

meet their needs. Frequency and Time limitations of the sessions 

add to the absence of language laboratories make the task harder 

for teachers to consider efficiently the English language listening 

and speaking skills within their classrooms and bring whatever 

efficient support for their learners.  
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On the light of the already stated reasons, came the present 

study as an attempt to describe our learners’ major difficulties 

over the acquisition of the listening and speaking skills in ESP 

classrooms. Also we aim to portray students’ attitudes towards 

introducing Excerpts of English spoken films as a probable 

solution which may alleviate the density of the meant 

weaknesses.   

 

2. Literature Review. 

Over the last three decades, a revolutionary shift towards a 

serious consideration of listening and speaking, traced the field 

of EFL/ESL exploration. Researchers competed in reshaping 

EFL education to underline the best strategies for teaching 

listening and speaking, which were long been marginalized if 

compared with the large amount of literature exhausted in EFL 

reading and writing.  

 

An important outcome of this shift is the assumption of the 

‘intertwined’ relation between listening and speaking (Noon-ura, 

2008). In other words, in EFL learning, developing listening is 

seen in combination with developing speaking. Jeremy Harmer 

emphasized listening frequency over the development of 

learners’ perception and production of the target language on the 

basis that “the more students listen, the better they get, not only 

at understanding speech, but also at speaking themselves” 

(Harmer, 2007, p. 133). To be a good listener is supposed to 

involve collaboration with speakers and acting actively in asking 

for clarification in situations of misunderstanding (White, 1998, 

p. 13). Worth to notice here is the interchangeable nature of the 
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listener-speaker roles; in communication a listener becomes a 

speaker in case of answering a question or asking for 

clarification. This fact deepens the interrelationship between 

listening and speaking and suggests a parallel treatment of both 

of them; an unsuccessful listener is probably an unsuccessful 

speaker since s/he is unable to interpret the message correctly 

and then answers inappropriately (in case of a conversation) or 

find difficulty in adjusting his/her knowledge about how the 

words are pronounced and how and when they are used by 

natives.  

 

2.1.  The  ESP Course 

According to Collins Dictionary, ESP is an abbreviation of 

English for Specific (or Special) Purposes. It is the teaching of 

English to students whose first language is not English but who 

need it for a particular job, activity, or purpose. This fits with the 

kind of English instruction undergone in the Faculty of Human 

and Social Sciences. Our PhD students are of different branches 

(sociological, psychological, historical, philosophical, 

information and communication, and library sciences), 

accordingly, deserve a well-established teaching of the four 

skills of English with no exception and without excess of 

consideration of one at the expense of others. 

The ESP instruction is supposed to enable students to (1) 

extract information from the different print documents and be 

able to understand and analyze the data; (2) be able to write 

correctly in English according to the rules and principles of the 

scientific written productions; (3) to interpret accurately the 
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information available in a wide range of audio-visual products 

which are of a crucial importance for the specific nature and 

diverse demands of the human and social studies. Another aim is 

the mastery of English speaking to foster their communicative 

competences and enable them a comprehensive oral presentation 

of their works as potential researchers in the different scientific 

meetings. 

 

2.2.  Listening Overview 

Listening is an active mental ability which helps us 

understand the world around us (Rost, 2009). It has been defined 

as a complex process of interpretation allowing listeners match 

what they hear with what they already know (Rost, 2002). It 

includes listening for thoughts, feelings and intentions which 

requires active involvement, effort and practice (Gilakjani & 

Ahmadi 2011). Listening to spoken texts can be beneficial to 

pronunciation in terms of providing listeners with ‘good 

pronunciation models’ which allow them absorb better pitch, 

intonation, stress and the sounds of words whether considered in 

isolation or connected speech (Harmer, 2007, p. 133).  

 

However, the aim in the present work is to consider the 

learners’ need for an instrumental instruction able to provide 

help and assistance in what concerns EFL listening 

comprehension. According to Pourhossein Gilakjani and 

Ahmadi, listening comprehension “is regarded theoretically as an 

active process in which individuals concentrate on selected 

aspects of aural input, form meaning from passages, and 

associate what they hear with existing knowledge (2011, p. 979). 



 Aouar Dallel -  Pr. Aboubou Hachemi 
  

  

584                                                                                    Issue: 21-june 2018 

The aim then is to guide learners to think about their listening 

and develop the autonomy and self-confidence needed for 

mastering listening, also speaking as a result of the mastery of 

the former. 

 

2.3.  Speaking Overview 

Speaking is defined as ‘one of the four macro skills necessary 

for effective communication in any language, particularly when 

speakers are not using their mother tongue’ (Boonkit, 2010, p. 

1306). Harmer brought the ‘speaking-as-skill’ concept to refer to 

the kind of activities where students are practicing real speaking 

events rather than just using speaking to practice specific 

language points (2007, p. 283). He believed teachers to have 

three main reasons for getting their learners to speak in the 

classroom: (1) providing students with rehearsal opportunities 

for the practice of real-life speaking in the safety of the 

classroom; (2) Providing learners with useful feedback on how 

much they know and how well they can use what they know 

about EFL; (3) bringing students to become autonomous 

speakers of the target language through helping them activate 

their knowledge as frequently as possible, and so recalling data 

become more automatic and less conscious (Harmer, 2007, p. 

123). 

 

2.4.  Films as an Example of Authentic Video 
Materials 

As defined by Jeremy Harmer, authenticity refers to describe 

texts or language written for native or competent speakers of a 
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language (2007: 269).The importance of authentic materials, 

especially audio visual, in TESOL (Teaching English for 

Speakers of Other Languages) has been adverted by many 

researchers. King (2002, p. 33) held that films can motivate 

learners to “communicate in contemporary colloquial English”. 

Add to its authenticity films have another strong point: the visual 

aspect. An earlier study by Merringoff (1983) underlined the 

importance of images for memorizing the different information, 

since our brains remember better the visual data especially those 

bearing an emotional component.   Moreover, in what concerns 

the language input, Ji emphasized the importance of (1) 

familiarizing students with colloquial speech and the variety of 

pace and accent, (2) developing their vocabulary and their 

awareness of how referring expressions are used, and (3) helping 

them develop prediction through the use of discourse markers 

(2015, p. 138). Kellerman highlighted the nature of the speech 

perception as to be a ‘bi-model process’ that relies on both 

listening to, and watching the information (1990, p. 274). 

Important to notice here, is the clear correspondence between the 

nature of both speech perception and the English films. In this 

respect, Wetzel (1994) highlighted the multiplicity of 

information TV, as a general authentic material, may offer to 

learners in terms of images, motion, sound and texts which 

enable them to learn through both verbal and visual means.  

Hence, introducing films as authentic video materials may be 

benefic since they can provide learners with both acoustic and 

visual data in a colloquial way necessary for the development of 

their listening-speaking skills. They offer a wide range of 
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paralinguistic cues and cultural data able to foster learners’ 

communicative abilities. 

 

3. Research Methodology 

 

3.1. Choice of the methodology 

Since the aim of the present study is mainly concerned 

with elucidating our PhD students’ speaking and listening 

weaknesses in addition to their stances about the introduction 

of films in English as helping pedagogical tools, we opted for 

a descriptive methodology to draw a clear picture of the study 

goals. 

 

3.2. Subjects 

In the present study we have adopted a purposive sampling, 

by selecting 33 out of 42 first year PhD students of different 

branches in the faculty of Human and Social Sciences of Batna1 

University. All the elements are our students in ESP course, and 

the majority has been our students during the License and Master 

stages for at least 3 or 4 years. Consequently, we assume 

knowing our learners’ capacities and limits as to master, more or 

less, English writing and reading skills, but having considerable 

difficulties in the two other skills (listening and speaking).   At 

the time of data collection, they had been learning EFL for at 

least 9 years, except for some students who belong to the 

classical system, but still we assume their good level in writing 

and reading English. Hence, our use of the purposive sampling is 

justified by: (1) accessibility, since the elements are already our 
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students; (2) they have acquired enough experience in the 

writing and reading English; and (3) they express a serious desire 

to become fluent speakers of English and lessen their problems 

especially when listening to authentic English of native speakers. 

 

3.3. The Instrument 

As mentioned before, the aim behind our choice of the 

present study is to make an attempt to describe our students’ 

difficulties in what concern listening and speaking English. More 

precisely, we try to shed the light on these two language skills 

which, even if of great importance, remain slightly considered, 

or not at all, in our ESP classrooms by teachers as well as by 

learners.  Also, we attempt to suggest alternatives to the old-

fashioned classical teaching based on students’ preferences as 

heavy viewers of films and the accessibility of such means, in 

terms of the low cost and availability in the market and the Net. 

Hence, learners’ attitudes on the introduction of excerpts of films 

in English, as an example of the wide range of audio-visual 

pedagogical means, is to be described in the present work. 

 

For the already presented goals, we adopted the questionnaire 

as a means of data collection instrument. It was divided into four 

sections and bears 16 between close and open questions. The 

first section deals with general information about the elements in 

terms of age and previous experience in English. The second 

deals with students’ difficulties in ESP instruction especially in 

terms of the English language listening and speaking. The third 

section investigates learners’ attitudes on whether or not they 

like to watch English spoken films. The two last sections are 
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about listening and speaking implications while watching films 

in English, according to learners’ previous experience. The 

elements of the present study were invited to answer the 

questions as clearly and honestly as possible and were given 

enough time to fulfill this task. 

 

4. Results and Discussion 

4.1.  Learners’ Difficulties in ESP Instruction 

Students’ answers about their attitudes towards the ESP 

course were unanimously positive. This, at least, proves their 

enthusiasm and interest towards learning English and 

eliminates any negative impact that may be generated from 

hate of the English language or the lecture in general.  

However, despite learners’ unanimous interest for the ESP 

course, they declare encountering difficulties in acquiring 

English speaking and listening skills. Among the participants, 

a majority of about 88% (29) declared the development of 

their listening and speaking abilities as the main intention 

from attending ESP course, with a percentage of about 55% 

(16) for speaking and 45% (13) for listening, largely 

exceeding results for writing 6% (2) and reading 6% (2).   

Out of the 29 students who showed interest in listening and 

speaking a majority of 72% (21) of them assumed listening to 

be the most difficult skill of EFL over 28% (08) for speaking. 

We believe Learners’ assumptive confidence in their 

speaking abilities to result from their erroneous estimation of 

what is meant by a good speaker. They probably confuse the 

ability to speak with mastering the characteristics of fluent 

and accurate English speaking. 
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In general results of this section seem quite evident, since 

the Algerian educational system gives little interest to the 

development of FL listening and speaking skills, allowing 

EFL learners a mere support in the writing and reading 

aspects of the English language, and leaving the two others to 

learners’ personal efforts and desires. As a matter of fact, 

learners feel quite satisfied with the level they reached in 

writing and reading, but feel a greed for the two others. Add 

to this, and assuming the reality of the universality of the 

English language in the scientific research, the majority of 

PhD students justified their choices in the desire to 

participate in the different international conferences and 

study days all over the world and, of course, be able to 

understand and be understood.   

 

Learners expect their teacher to be of great support to help 

them reach their objectives from such instruction. In terms of 

listening, students’ answers were analyzed and reformulated 

in the following suggestions: (1) to be allowed a more 

exposure to English with all its differences and dialects; (2) 

introducing adequate tasks as to help them overcome certain 

difficult aspects of English as segmentation and 

pronunciation; (3) attending language laboratories, if 

possible, to develop their listening. In terms of speaking, 

students’ answers were organized as follows: (1) not rely on 

the teachers English alone since s/he is not a native speaker 

and then does not provide for the best source of learning; (2) 

allowing more space for learners to speak in English and 
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lessening the teacher’s talk (3) use more dialogues and 

conversations in the classroom where everybody mast be 

implemented; (3) providing students with a well-structured 

instruction in quite equipped classrooms or laboratories; (4) 

using authentic videos  as a pedagogical tool to acquaint 

learners with real examples of how do English and American 

people speak. Students’ suggestions show a clear 

consciousness of the problems they have and a considerable 

enthusiasm to overcome their disabilities. Also, we consider 

awareness on the part of our students of the need to enlarge 

the scope of their English language knowledge and adopt a 

holistic approach in learning English in order to satisfy the 

nature of the human sciences research. 

 

4.2.  Learners’ Experience with English Spoken 

Films and Listening Difficulties 

The reality that, today, we become more and more prone to 

the screen (TV, internet, tablets, iPods, mobile phones, cinema, 

etc.) inspired us as to start thinking about the way to take profit 

from such dependence. And since nobody can deny the over-

existence of TV in our daily lives, we thought it may be quite 

worthy to attempt to introduce excerpts of films in English, for 

two reasons: (1) even in quite formal situations as in the 

classroom, films remain attractive and funny; (2) pretty rich 

sources of the communicative and cultural sides of the English 

language and its speakers. 

 

In the present section, we aim to inspect our PhD students’ 

attitudes towards watching English spoken films. However, no 
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special attention is given to the nature of the English language, 

whether British or American; since the aim is mainly to verify 

our students’ acceptance or rejection of those kinds of films, in 

addition to their listening abilities and difficulties while 

watching.  

 

When asked about their attitudes about watching films in 

English, about 2/3 of students 85% (28) showed a positive 

reaction over those 15 % (5) who rather answered ‘No’ to the 

meant question. However, after comparing students’ answers and 

their ages, we noticed a potential relation between them; all the 

five students who expressed negative attitudes towards films in 

English are relatively old aged (see table 1). It is worthy to 

remind here that our PhD students are from different ages and 

some belong to an age range of more than 50 years old. Those 

latter showed no significant interest towards watching English 

films, and with a very low frequency. They mainly justified this 

attitude in being far more interested by reading books and novels 

than ‘wasting time in front of the screen’, as mentioned in one of 

the answers. This difference in tendencies between youngsters 

and old students makes us suppose that films in English, or on a 

larger scale, the English talking ‘screen’ may have greater 

influence on the new generations than on their counterpart 

elders. 

 

Like/dislike 

watching 

films in 

English 

Students’ ages 

25-35 36-45 46-55 Total 
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Table1. The relation between students’ age and their 

attitudes towards watching films in English. 

 

 

 

Moreover, students expressed the difficulty they generally 

encounter with the language of films in English. They reported 

that even when knowing the story (in case they saw the film in 

another language or previously read the story in a book) still the 

language presents a big deal of difficulty, despite the large 

vocabulary they may have. This may be explained in the special 

feature of English which makes it difficult to anticipate the 

pronunciation of words out of their written forms; add to 

learners’ speaking weaknesses that lead them to create some 

erroneous pronunciation and take them for granted while reading 

whether silently or out loud. This creates a sort of new personal 

vocabulary quite different from real English which generally 

misleads learners when they try to relate what they hear in the 

film with the registered factious articulation they have created.  

 

Moreover, speed, pronunciation and lexical segmentation of 

the words in the discourse were the most claimed factors by 

those students. This is quite obvious; regarding the difficult 

aspect of oral English generally claimed by speakers of other 

Yes 100% 100% 0% 85% 

No 0 0 100% 15 % 

Total (%) 100% 100% 100% 100% 

Total (F) (20) (8) (5) (33) 
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languages. Also, those claims reflect students’ luck of experience 

with the listening instruction, which is, according to many 

researchers, of a considerable importance and a great difficulty 

(Harmer, 2007; Lynch, 2009; Nation & Newton, 2009; 

Vandergrift and Goh, 2012). 

 

On the other hand, all the learners who approved watching 

films in English showed a considerable degree of frequency; 

since 27 out of 28 answered ‘often’ and only one student 

answered ‘sometimes’. Besides, 25 students (89%) justified their 

love for English-talking films in the kind of fun and pleasure that 

characterize their watching; this confirms, at least, their 

comfortable position with the possibility of introducing English 

films as a pedagogical means in our ESP classrooms. Three 

students (11%) referred to their conscious will to support their 

linguistic knowledge, but no special and clear attention has been 

given to the listening and speaking abilities. This is not 

surprising, regarding the complexity and the hidden aspect of 

listening and speaking.  

 

Not surprisingly, all the 33 elements asserted their reliance 

on cinematographic subtitles to understand the content of films 

in English, even for the minority who rarely watch such films. 

Regarding their original language and the nowadays large variety 

of Arabian TV channels, which generally display American and 

British films with subtitles, students probably refer to Arabic-

language subtitling. And when asked about the frequency, a 

great majority of 30 students (91%) reported their frequent 

reliance against only 3 (9%) selected the ‘from time to time’ 
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option and nobody selected ‘rarely’.  This again, reflects 

learners’ great weaknesses in terms of listening to the spoken 

English language. Despite the special nature of films which 

normally provide helpful pictures bearing enough cultural and 

situational information, body movements (kinesis), movement of 

the lips, etc. learners still rely heavily on subtitles which 

probably does not serve their needs to improve the listening and 

speaking intricacies. So, before any attempt to introduce excerpts 

of films as a pedagogical tool into the ESP classroom, we first 

must be sure they are free from subtitles. 

 

Further, when asked to depict the kind of difficulties they 

generally encounter when watching films, students’ answers 

differed in the style but were similar in meaning which helped us 

over the reformulation and reorganization of those answers into 

the following eight categories (see table 2). 

 

Categories Examples of 

Students’ 

Listening 

Weaknesses 

Percentag

e % 

Frequenc

y (F) 

a. In terms 

of the 

spoken 

input 

source 

- I rely on 

subtitles, 

only when 

the sound 

is not clear 

enough. 

 

 

3% 

 

(1) 
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b. In terms 

of 

pronuncia

tion 

 

 

 

- Even if I 

know the 

word I 

can’t 

recognize 

it when 

pronounce

d by a 

native 

speaker 

 

 

27.2% 

 

 

(9) 

 

c. In terms 

of 

grammar 

and 

discourse 

 

 

- I 

sometimes 

confuse 

the verb 

and the 

noun, the 

‘s’ of the 

plural form 

and the ‘s’ 

of the verb 

conjugated 

in the 

present 

simple…. 

 

 

 

9% 

 

 

(3) 
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d. In terms 

of speech’ 

speed 

 

- When I 

stop to 

think about 

what I 

have 

already 

heard, I 

miss the 

rest of the 

speech. 

- Speed is 

my biggest 

problem! 

 

 

12.1% 

 

 

(4) 

 

e. In terms 

of 

segmentat

ion 

 

 

 

- I don’t 

know 

where a 

word ends 

and when 

the next 

starts… 

- I hear a 

whole 

sentence as 

to be one 

word. 

 

 

 

18.1% 

 

 

(6) 
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f. In terms 

of 

vocabular

y 

 

 

 

 

 

 

- Sometimes 

I feel 

actors as 

talking 

Chinese! 

Words are 

very 

different… 

- I don’t 

understand 

every day 

English. 

- Generally, 

I recognize 

Scientific 

English 

words, or 

English 

words 

which are 

close to 

French 

words, … 

 

 

 

18.1% 

 

 

 

(6) 

 

g. In terms 

of culture 

 

- Even if I 

recognize 

all the 

words with 

 

 

 

6% 

 

 

 

(2) 
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their 

meanings, 

I still fail 

in making 

a logical 

connection 

between 

them!  ... 

‘hot dog’ 

... 

- Native 

speakers 

use the 

language 

in a bizarre 

way! … 

like when 

they use 

proverbs 

and so... 

 

h. Lack of 

self- 

con

fidence 

 

 

 

 

 

- Sometimes 

I 

understand 

the 

message 

but I do 

not know 

why I keep 

 

 

 

6% 

 

 

 

(2) 
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seeking for 

the 

translation 

in Arabic. 

- Even if I 

understand 

I feel the 

need to 

check my 

understand

ing to be 

reassured. 

 

Total 

 

100 % 

 

(33) 

 

Table2. Students’ answers about their listening difficulties while 

watching films in English. 

 

Students’ answers, shown in table 2, reflect a great deal of 

problems regarding listening to the English oral input; with 

pronunciation 27.2 %, segmentation 18.1% and vocabulary 

18.1% to having the biggest shares.  Additionally, speed of the 

spoken English language figures among the cited problems with 

a percentage of 12.1%, in addition to the FL cultural aspect and 

lack of self-confidence with equal proportions of 6% and finally 

with only 3% for the quality of the sound. However, the 

percentage and frequency of those categories may not reflect the 

real array of learners’ difficulties with EFL listening; and so 



 Aouar Dallel -  Pr. Aboubou Hachemi 

  

  

600                                                                                    Issue: 21-june 2018 

needs a more established investigation on a larger group to reach 

evidence. The aim, here, is not to provide a certain classification 

of the previous categories, rather it is (1) to highlight those 

limitations,(2) describe students’ consciousness of their listening 

deficiencies and (3) show whatever real intention to defeat them.  

   

 In fact, students’ responses are quite logical regarding their 

prior limited experiences to the writing and reading 

performances. The reference, here, is to the poor instruction over 

the conscious analysis of the spoken text which cannot be 

reached without a well-structured teaching and special support 

on the part of EFL teachers to develop learners’ listening 

abilities and gain self-confidence.  However, what we mean by 

‘structured teaching’ the kind of instruction in which teachers 

consider deeply their students’ listening problems to bring 

adequate help and support. Limitations over the ESP sessions’ 

time and lack of specialized language laboratories are neither in 

teachers’, nor learners’, favors. Yet, this is not a valid excuse to 

ignore listening and limit learners to the mere acquisition of 

writing and reading!  

 

4.3.  Listening is the Precursor of Speaking 

As mentioned earlier, the last three decades’ research has 

adverted the existence of a tight relation between listening and 

speaking performances. For instance, Nation and Newton (2009, 

pp. 37-8) believe listening to be the ‘precursor’ of speaking, not 

only in the foreign language but even in one’s first language. 

This means that we cannot expect a development in the English 
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speaking ability without seriously considering and enhancing 

English listening. 

 

This fact has been investigated within the last section of the 

questionnaire. Learners’ answers showed a slender 

consciousness about fostering their English speaking 

performances.   Only 12 (26.3%) among the 33 learners assumed 

to rarely concentrate on how do native speakers of English 

converse; mainly in terms of new vocabulary and paralinguistic 

cues (gestures, manners, lips’ movements). However, this does 

not exclude the fact that learners’ can develop their speaking 

skill in an unconscious way regarding the complex cognitive 

operations of the mind.  

 

However, students showed a better impression towards 

introducing English films as a pedagogical tool to support their 

speaking and listening competencies. Twenty-nine students 

(88%) answered yes to the relevant question.  Even those who 

were reluctant about watching English films at the beginning 

seemed more enthusiastic for introducing them into the 

classroom. 

  

Students’ high cooperation with this section is largely due to 

their belief that   watching films in the classroom is different 

from outside; they seek for the teacher’s support and well framed 

watching based on scientific findings. Some referred to the 

positive ambiance those pedagogical means may bring into the 

classroom to reduce anxiety and hide the difficult aspect of the 

listening activity. In this respect, Eken (2003) assumed that the 
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value of films lays in their richness of daily conversations and 
their being a medium of enjoyment. In what concerns the four 

remaining unenthusiastic elements, they did not provide 

explanations for their positions. Probably, this is due to their 

inability to anticipate any relation between watching films and 

developing the meant skills. Also, this position may be the very 

result of an old negative experience with the difficulty which 

characterizes the authentic language likely to be found in the 

meant English films.   

 

5. Recommendations 

 

 In the light of the present work results, we emphasize 

teachers’ and learners’ serious consideration of the listening and 

speaking aspects of the English language as follows: 

· Regarding the complex nature of the acquisition and 

the mastery of the speaking and listening skills, 

learners need a heavy support on the part of their 

teachers.  

· Learners need a rich and diversified learning to cover 

all the linguistic, communicative and cultural aspects 

of the language. 

· The teaching method and pedagogical tools must be 

accommodated with learners’ level of proficiency and 

their needs.  

· For a well established instruction, teachers must 

accompany films with adequate well planned 

meaningful and useful tasks (King 2002).  
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· Learners must be allowed enough time to speak in 

English in order to practice their knowledge, 

memorization better, gain confidence and become 

self-reliant learners.  

· Learners should watch films in English as extra 

activities outside the classroom, (without relying on 

subtitles) so that they become more accustomed with 

the authentic English language they will later 

accentuate in the classroom through a more structured 

practice.  

· The teacher must be sure that the films selected for use 

within the classroom are free from subtitles.  

· Teachers must attract the attention of learners to the 

different cultural aspects of the English and American 

speakers to help them accept the existence of the 

‘Other’ different; enlarge the scope of their knowledge 

about the foreign culture; and deepen their awareness 

and comprehension of their own culture through 

comparisons and analyses. 

· Whenever possible, learners’ enthusiasm must be 

enhanced as to involve them in taking decisions about 

their learning according to their preferences (e.g., 

participate in selecting the films in English). 

 

6. Conclusion  

All in all, the ESP course deserves more consideration and 

equivalent value as all the other disciplines designed for the 

different human sciences curricula. Fostering English writing 
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and reading skills alone appears to be no longer sufficient to 

satisfy our PhD students’ greed for learning English. However, 

supporting them to develop their speaking and listening skills, in 

addition to writing and reading, allow them become proficient 

potential researchers able to take profit from a wide range of 

audiovisual information and English broadcast programs.  

 

Moreover, the tight relationship which has been proved in, 

the last two decades, between listening and speaking 

performances brought the evidence that the acquisition of the 

latter cannot happen without the mastery of the former. Hence, a 

serious consideration of listening in our ESP classrooms is 

required to support learners in, not only, understanding the 

spoken English but also coping positively with their limitations 

as efficient and confident EFL speakers. 

 

Furthermore, the accessibility and rich nature of the English 

spoken films in terms of linguistic, communicative and cultural 

data attracts our attention to the hopeful benefices those means 

may bring to the ESP course. Students’ positive attitudes towards 

those films confirmed, at least, our assumptions in what concerns 

their power to bring life into the classroom and minimize anxiety 

which generally characterize the English language learning. 

Also, results of the present work makes us enthusiastic vis-à-vis 

the introduction of those films as valuable pedagogical means for 

the development of ESP learning and the provision of whatever 

needed facilities and knowledge for the sake of the scientific 

research goals. However, the way films must be used within the 

classroom and the associated tasks have not been investigated in 
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the present work and, hence, necessitate further accurate 

investigations. 
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