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 ﺟﺪل اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲد /طﺎرق زﯾﻨﺎي -اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ ﺑﻮاﻟﺼﱡ ﻮف  -ﻣﯿﻠﺔ

ﯿﺎﺳﻲ...
ﺴ
اﻟﻮﻧﺸﺮﯾﺴﻲ وﻧﺸﺎطُﮫ
ـ اﻟﻔﻘﯿﮫ ُ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟ ﱢ
ّ
ّ
ّ
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ﺴﺮ
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ملخص:

يعالج هذا البحث موضوعا مهما جدا ،يتمثل في توجيه مناهج التربية
والتعليم بما يخدم تحقيق مصالح خلق اإلنسان ،فاهلل عز وجل خلق اإلنسان
لمقصد عام كلي ومقاصد فرعية ،وحتى تتحقق لإلنسان السعادة في الدنيا
واآلخرة البد أن تتناغم حياته في مجاالتها كلها مع هذه المقاصد .وبما أن
التربية والتعليم هما المسؤوالن عن تكوين اإلنسان وغرس المفاهيم والمبادئ
في عقله وروحه ،فالبد أن يراعى في وضع مناهجهما أن تتوفر على كل
الشروط المطلوبة لتحقيق هذه الغاية.
الكلمات المفتاحية:
توجيه المناهج؛ التربية ،التعليم؛ مقاصد ،خلق اإلنسان.
Abstract:
This research deals with a very important subject, which is to
guide the curricula of education in order to serve the interests of
human creation, God Almighty created man for a general purpose and
holistic sub-purposes, and even to achieve happiness in this world and
the Hereafter must harmonize his life in all areas with these purposes.
Since education and pedagogics are responsible for the formation of
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man and the implantation of concepts and principles in his mind and
spirit, it must be taken into account in the development of their
programs to meet all the conditions required to achieve this end.
Key words:
Curriculum guidance; education; pedagogics; Purposes, Human
creation.

مدخل:

للم َراء فيه أن مؤسسات التربية والتعليم في أي بلد في
مما ال مجال ِ
ْي اإلنسان وتصنَ ُع قناعاته
العالم هي المحاضن األولى والهامة التي تشكل وع َ
الدينية والثقافية واالجتماعية .كما أنها البيئات التي يتلقى فيها اإلنسان
المعلومات والمفاهيم التي تترك أثرها العميق في كيانه وتصحبه طيلة حياته
تصوراتِه ويُحددُ مواقفَه.
مساره ويصنع
س ُم
وتكون هي ال ُم َو ِجهَ الذي ير ُ
ُّ
َ
ونظرا لهذه الخطورة التي تنطوي عليها مؤسسات التربية والتعليم وما
لها من تأثير في حياة اإلنسان ،فقد ْأولتها الدول المختلفة في عصرنا الحاضر
الكثير من االهتمام ،وجعلت من بنائها وفتحها أمام المتعلمين ووضع البرامج
س فيها من بين أولوياتها ومن المجاالت الحيوية التي
الدراسية التي تُد َْر ُ
تخصص لها ميزانيات ضخمة ونفقات هائلة.
وتتخذ الدو ُل المختلفة من برامج التربية والتعليم ومناهج الدراسة في
المدارس والثانويات والجامعات وسائل لتلقين األجيال عقائدَها ومبادئ َها
وتاريخها وتصوراتها عن مختلف القضايا الدينية والسياسية والثقافية
واالقتصادية واالجتماعية ،حتى تنشأ األجيال على اإليمان بها وتقديسها والدفاع
عنها.
من هنا يأتي واجب الدول اإلسالمية في العناية بمناهج وبرامج التربية
والتعليم في مؤسساتها التربوية والتعليمية ،وتوجيهها بما يخدم ترسيخ العقيدة
اإلسالمية في النفوس وتطبيق أحكام الشريعة في الواقع وممارسة األخالق
اإلسالمية كسلوك عملي يتوافق عليه كل أفراد المجتمعات اإلسالمية في كل
البالد التي تنتسب إلى اإلسالم وتعتنقه دينا وتفتخر به حضارة وتتخذ العمل به
شعارا.
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وال ريب أنه قبل وضع برامج التربية والتعليم وتحديد المناهج التي
توجهها وترسم مسارها وتحدد أهدافها النظرية وتختار وسائلها العملية ،البد من
االتفاق أوال على المقاصد العظمى والمبادئ الكبرى التي يجب على الجميع أن
يتوجه لخدمتها ويعمل على تحقيقها بكل ما أوتي من قوة وما توفر له من
إمكانات ويجتهد في تخطي الصعوبات التي تقف عقبة في طريق تحقيقها.
إن هذه المقاصد والمبادئ الكبرى التي يجب أن يتوافق جميع المسلمين
عليها هي في نظري ذات المقاصد التي خلق هللا عز وجل اإلنسان كنوع
وكأفراد ألجل خدمتها والعمل على تحقيقها وتجسيدها في الحياة.
هذه الورقة تحاول أن تبين ضرورة توجيه مناهج وبرامج التربية
اإلسالمية بما يخدم تحقيق مقاصد خلق اإلنسان ،وذلك من
والتعليم في البالد ٍ
خالل التطرق إلى مجموعة من العناصر التي تحيط بالموضوع من مختلف
جوانبه وأطرافه ،وهذه العناصر هي:
أوال :تحديد مصطلحات البحث.
ثانيا :إيجاز القول في مقاصد خلق اإلنسان.
ثالثا :دور التربية والتعليم في تحقيق هذه المقاصد.
رابعا :توجيه المناهج التربوية لتحقيق هذه المقاصد.
خامسا :ثمرات توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق هذه المقاصد وخطورة
تجاهلها.
أوال :تحديد المصطلحات:
من الضروري قبل تفصيل القول في مختلف عناصر البحث؛ البدء أوال
بتحديد المصطلحات المستخدمة في العنوان ،حتى ال يلتبس المعنى الذي نقصده
منها بغيره من المعاني التي تحملها هذه المصطلحات ،والتي تختلف بحسب
سياق االستعمال ومجاله العلمي أو الفكري وبيئته الثقافية.
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 -9التربية والتعليم:
نعني بالتربية؛ تلك العملية التي تُو َّجه لبناء شخصية اإلنسان بناء شامال
جسديا ونفسيا وعقليا واجتماعيا ،كي يتأقلم مع محيطه ويتكيَّف مع بيئته ،وكذا
تنمية قدراته وتطوير مهاراته حتى يتمكن من مواجهة متطلبات الحياة بأنواعها
المختلفة .وهذه العملية ال تقتصر على األفراد وحسب ،إنما ال بد وأن تشمل
الفرد والمجتمع ،بنفس المستوى ،وفي نفس الوقت.
دور
وال شك أن التربية بهذا المعنى تنطوي على أهمية بالغة ،فلها " ٌ
مه ٌم في حياة المجتمعات والشعوب ،فهي عماد التطور والبنيان واالزدهار،
وهي وسيلةٌ أساسيةٌ من وسائل البقاء واالستمرار ،كما أنها ضرورة ٌ اجتماعيةٌ
تهدف لتلبية احتياجات المجتمع واالهتمام بها ،كما أنها أيضا ً ضرورة ٌ فرديةٌ من
ضرورات اإلنسان ،فهي تكون شخصيته وتصقل قدراته وثقافته ليكون على
تفاعل وتناسق مع المجتمع المحيط به ليسهم فيه بفعالية"(.)1
والتربية وإن كانت مجاالتها متنوعة والمؤسسات التي تشرف عليها
متعددة ،إال أننا نعني بها في سياق هذا البحث؛ التربية النظامية أو التربية
الرسمية ،أي التي تقوم عليها المدارس والجامعات ،أو هي التربية التي يعهد بها
المجتمع إلى مؤسسات تعليمية خاصة تخضع لمراقبة وتأطير المؤسسات
الرسمية.
أما التعليم فنعني به؛ تلك العملية الموجهة إلى اإلنسان المتهيئ للتعلم،
والتي هي "عملية منظمة يتم من خاللها إكساب المتعلم األسس البنائية العامة
للمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة ومحددة األهداف"( ،)2أو هي "العملية
المنظمة التي يُمارسها ال ُمعلم بهدف نقل ما في ذهنه من معارف ومعلومات إلى
الطالب المتعلمين والذين يكونون بحاجة إلى هذه المعارف"(.)3
وبناء على ذلك ،فنحن نعني بالتربية والتعليم في هذا البحث؛ التعليم
النظامي الذي تشرف عليه الدولة ،سواء من خالل المؤسسات التي تبنيها
وتسيرها مباشرة ،أو من خالل المؤسسات التعليمية والتربوية الخاصة التي
ُعرف بأنه "عملية التحكم في المعرفة
تعمل في إطار قوانين الدولة ،والذي ي َّ
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والمحتوى العلمي المقدم للمتعلم؛ بالتقنين ،والضبط ،والتنظيم ،وذلك لتوصيله
إلى المتعلم بهدف إعداده سلوكياً ،ووجدانياً ،وعقلياً ،وفق الفلسفة المتفق
عليها"(.)4
 -2مناهج التربية والتعليم:
المراد بمنهج التربية والتعليم؛ ما يشمل كال من فلسفة التربية والتعليم
وما تقوم عليه من مبادئ ومقاصد ،وكذا البرامج العملية التي توضع للتربية
والتعليم ،ثم الوسائل المستخدمة لتحقيق المقاصد وتنفيذ البرامج ،وتوفير البيئة
المناسبة لتحقيق أهداف التربية والتعليم.
ذلك أن عملية التربية والتعليم مركبة من هذه العناصر؛ فهناك أوال
المبادئ العامة التي تُراعى في التربية والتعليم والتي تُسمى بالفلسفة العامة
للتربية والتعليم ،وهي التي تنبثق من عقيدة المجتمع وتاريخه وحضارته
وتطلعاته المستقبلية ،والتي في ضوئها تتحدد مقاصد التربية والتعليم ال ُمتوخى
تحقيقها بناء للفرد وإعدادا للمجتمع وحفاظا على كيانه من جميع الجوانب.
وهناك  -ثانيا  -البرامج العملية التي تُنفذ لتحقيق تلك المبادئ ،حيث
يُراعى فيها أن تكون شاملة لكل ما من شأنه أن يرسخ تلك المبادئ ويُحْ ِك َم تعلق
النفوس بها وارتباطها بها باستمرار.
كما أن هناك  -ثالثا  -الوسائل المستخدمة في تنفيذ هذه البرامج وتحقيق
تلك األهداف ،وهي كل أداة يمكن توظيفها في هذا اإلطار ،مثل التلقين،
والتدريب ،والتحفيز ...الخ.
يُضاف إلى ذلك البيئة التي تجري فيها عملية التربية والتعليم ،والتي
يجب أن تكون متناسبة ومتناغمة مع العناصر الثالثة السابقة.
 -6مقاصد خلق اإلنسان:
الح َكم واألسرار والمعاني الربانية التي أراد هللا سبحانه
المراد بها ِ
وتعالى تحقيقها من خلق نوع اإلنسان ،والتي تعود على اإلنسان نفسه بتحقيق
الخير والصالح له ودفع الضرر والفساد عنه ،في الدنيا واآلخرة.
مجلة اإلحياء
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غير مقاصده سبحانه وتعالى من وضع الشريعة
وهذه المقاصد هي
ُ
والتي يُ َمثَّل لها عادة بالكليات الخمس المعروفة ،وهي :حفظ الدين ،والنفس،
والنسل ،والعقل ،والمال ،إال أن بينهما ترابطا وتكامال؛ فالشريعة إنما هي
خادمة لمقاصد الخلق ،ومقاصدُها تابعة ومندرجة ضمن مقاصد الخلق ،ومن
شأن تحقيق مقاصد الشريعة أن يقود إلى تحقيق مقاصد الخلق ،ولذلك يمكن
القول :إن مقاصد الشارع من وضع الشريعة هي بمثابة مقاصد جزئية تندرج
ضمن مقاصد كلية أكبر وأشمل وأعظم منها وهي مقاصده سبحانه وتعالى من
خلق النوع اإلنساني واستخالفه في األرض.
 -1توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق مقاصد خلق اإلنسان:
المقصود بالتوجيه في هذا البحث؛ التحديد والتضمين والترسيخ.
تحديد المبادئ األساسية والمفاهيم الكبرى التي تقوم عليها عملية التربية
والتعليم ،والتي يجب أن تكون متناغمة ومنسجمة وخادمة لمقومات األمة من
دين ولغة وتاريخ ومكونات بشرية وحضارية ومادية ،وتطلعات مستقبلية.
والعمل المستمر على تضمين كل هذه العناصر ما يُقدَّم من تربية وتعليم لألجيال
توان أو تراخ أو تهاون.
الناشئة ،جيال بعد جيل ،دون
ٍ
والحرص على ترسيخ هذه المبادئ ومتابعة بناء نفوس األفراد عليها
وتعليقها بها ،حتى تصبح مشتركا جماعيا لألمة كلها دون استثناء فرد أو فئة
منها.
ويمكن القول بأن المراد من توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق
مقاصد خلق اإلنسان هو بث وتفعيل هذه المقاصد في كل المناهج الدراسية في
مختلف مراحل التعليم ،من األساسي إلى الجامعي ،من حيث جعلها إطارا لكل
مادة مقررة ،واختيار الموضوعات الخادمة لهذه المقاصد بما يتالءم مع كل
مادة ،واختيار الطرق والوسائل المناسبة لهذا التفعيل ،وكذا انتقاء األنشطة
المصاحبة الكتساب التفاعل الوجداني والعاطفي مع هذه المقاصد ،والعمل على
ومؤط َرة للتصورات والمفاهيم
تحويل ذلك إلى كفايات مؤثرة في السلوك،
ِ
المستقبلية التي تتكون لدى المتعلم(.)5
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ثانيا :إيجاز القول في مقاصد خلق اإلنسان:
من خالل النظر في القرآن الكريم ،واستقراء اآليات الشريفة التي
تضمنت بيانا لمقاصد الخالق سبحانه وتعالى من خلق اإلنسان واستخالفه في
األرض ،تبين لي أن هذه المقاصد نوعان ،فهناك مقصد محوري رئيس ،وهناك
مقاصد جزئية خادمة له.
فالمقصد الرئيس هو عبادة هللا عز وجل .والمقاصد الجزئية التابعة
والخادمة له ،هي المتمثلة في :تحقيق التوحيد ،تزكية األنفس ،اكتساب العلم
النافع ،التعارف والتعاون بين الناس أفرادا وشعوبا ،عمارة األرض ،ابتالء
الناس بالحياة وابتالء بعضهم ببعض ،إصالح ما فسد.
أ -المقصد الرئيس :عبادة هللا عز وجل :قال هللا تعالىَ  :و َما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّن
ُون[ الذاريات.]65 :
اإل َ
نس ِإ َّال ِل َي ْعبُد ِ
َو ْ ِ
المراد بالعبادة؛ أن يخضع اإلنسان لربه عز وجل وينقاد ألمره ونهيه،
حبا واختيارا ،كما أنه خاضع لحكمه ومنقاد إلرادته سبحانه وتعالى جبرا
واضطرارا.
قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه هللا ،في تفسير اآلية" :هذه
الغاية ،التي خلق هللا الجن واإلنس لها ،وبعث جميع الرسل يدعون إليها ،وهي
عبادته ،المتضمنة لمعرفته ومحبته ،واإلنابة إليه واإلقبال عليه ،واإلعراض
عما سواه ،وذلك يتضمن معرفة هللا تعالى ،فإن تمام العبادة ،متوقف على
المعرفة باهلل ،بل كلما ازداد العبد معرفة لربه ،كانت عبادته أكمل ،فهذا الذي
خلق هللا المكلفين ألجله"(.)6
جرد ال َّ
مظهر
ش َعائر ،فالشعائر ما هي إال
و"العبادة ليست قاصرة ً على ُم َّ
ٌ
واحدٌ من مظاه ِِر الدينونة والخضوع هلل سبحانه ،ال يستغرق ُك َّل حقيقة الدينونة،
وال ُك َّل َم َ
ارةِ
ظاه ِِرها؛ فالعبادة ُ ت َ ْش َم ُل ك َّل ُج ْه ٍد ين ِفقُه َمن َيدِينُونَ هلل َوحْ دَهُ في ِع َم َ
ض ،وت َْرقِيَتِ َها ،وت َرقِيَ ِة الحياةِ فيها ،واستغالل ث َ َر َواتِها ،واالنتفاعِ بطاقاتها،
ْ
األر ِ
()7
والنُّ ُهوض بتكاليف ِخ َالفة اإلنسان في األرض" .
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هذه الوظيفة المنوطة باإلنسان والتي هي العبادة ،هي الغرض األساس
والهدف األسمى من خلق اإلنسان واستخالفه في األرض ،والذي أعلم هللا عز
وجل مالئكته به عندما قضت إرادته أن يخلق اإلنسان ،وهو ما أخبرنا به في
ض َخ ِليفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْ َع ُل
قوله الكريمَ  :و ِإ ْذ قَا َل َربُّكَ ِل ْل َم َالئِ َك ِة ِإنِي َجا ِع ٌل فِي ْاأل َ ْر ِ
ِس لَكَ ۖ قَا َل إِنِي أ َ ْعلَ ُم
فِي َها َمن يُ ْف ِسدُ فِي َها َويَ ْس ِفكُ ِ
سبِ ُح بِ َح ْمدِكَ َونُقَد ُ
الد َما َء َونَحْ ُن نُ َ
َما َال ت َ ْعلَ ُمونَ [ البقرة.]03 :
والمعنى المستفاد من ذلك؛ أن اإلنسان يترقى في مدارج القيام بمهمة
الخالفة كلما ترقى في مدارج العبادة والقرب من هللا عز وجل ،وينحط في
صر في العبادة وابتعد عن ربه سبحانه
دركات التخلي عن مهمة الخالفة كلما ق َّ
وتعالى.
ب -المقاصد الخادمة للمقصد الرئيس:
 -9تحقيق التوحيد:
قال تعالى :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال ِإ َٰ َلهَ ِإ َّال َّ
َّللاُ َوا ْست َ ْغ ِف ْر ِلذَن ِبكَ َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ
َّللاُ َي ْعلَ ُم ُمتَقَلَّ َب ُك ْم َو َمثْ َوا ُك ْم[ دمحم ،]11 :وقال سبحانه :قُ ْل ُه َو َّ
ت ۗ َو َّ
َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
َّللاُ
أ َ َحدٌ ۞ َّ
ص َمدُ ۞ َل ْم َي ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد ۞ َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ُكفُ ًوا أ َ َحدٌ ۞
َّللاُ ال َّ
[اإلخالص].
والتوحيد هو إفراد هللا سبحانه وتعالى بكل مظاهر التعظيم من حبه عز
وجل وطاعته وابتغاء مرضاته واتقاء غضبه وعقابه ،واإلخالص له في كل
قول أو عمل ،وعدم إشراك غيره  -من مخلوقاته  -معه في شيء من ذلك.
هذا المقصد جاء الرسل واألنبياء جميعا يدعون إليه ويعملون على
ِير
س ْلنَا نُو ًحا ِإلَ َٰى قَ ْو ِم ِه ِإنِي لَ ُك ْم نَذ ٌ
تحقيقه في حياة الناس ،قال تعالىَ  :ولَقَ ْد أ َ ْر َ
ُّم ِب ٌ
ين ۞ أَن َّال ت َ ْعبُدُوا ِإ َّال َّ
اب َي ْو ٍم أ َ ِل ٍيم[ هود-56 :
َّللاَ ۖ ِإنِي أَخ ُ
عذَ َ
علَ ْي ُك ْم َ
َاف َ
عا ٍد أَخَا ُه ْم ُهودًا ۚ قَا َل يَا قَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
َّللاَ َما لَ ُكم ِم ْن ِإ َٰلَ ٍه َ
غي ُْرهُ[ هود:
َ  ،]55و ِإلَ َٰى َ
صا ِل ًحا ۚ قَا َل يَا قَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
َّللاَ َما لَ ُكم ِم ْن ِإ َٰلَ ٍه َ
غي ُْرهُ
َ  ،]63و ِإلَ َٰى ث َ ُمودَ أَخَا ُه ْم َ
[هودَ  ،]51 :و ِإلَ َٰى َم ْديَنَ أَخَا ُه ْم ُ
ش َع ْيبًا ۚ قَا َل يَا قَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
َّللاَ َما لَ ُكم ِم ْن ِإ َٰلَ ٍه
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َ
س ْلنَا
غي ُْرهُ[ هود ،]48 :وقال سبحانه :ث ُ َّم أَنشَأْنَا ِمن َب ْع ِد ِه ْم قَ ْرنًا آخ َِرينَ ۞ فَأ َ ْر َ
س ً
وال ِم ْن ُه ْم أ َ ِن ا ْعبُدُوا َّ
َّللاَ َما لَ ُكم ِم ْن ِإ َٰلَ ٍه َ
غي ُْرهُ ۖ أَفَ َال تَتَّقُونَ ۞
فِي ِه ْم َر ُ
[المؤمنونَ  ،]05-01 :وقَا َل ْال َمسِي ُح يَا بَنِي ِإس َْرائِي َل ا ْعبُدُوا َّ
َّللاَ َر ِبي َو َربَّ ُك ْم
[المائدة.]25 :
 -2تزكية األنفس:
جاء في القرآن الكريم ما يدل على َّ
أن من مهام الرسل دعوة الناس إلى
تزكية نفوسهم ،قال تعالى لموسى عليه السالم في خطابه لفرعون :ا ْذهَبْ إِلَ َٰى
ع ْونَ إِنَّهُ َ
طغ ََٰى ۞ فَقُ ْل هَل لَّكَ إِلَ َٰى أَن ت َزَ َّك َٰى ۞ َوأ َ ْه ِديَكَ إِلَ َٰى َربِكَ فَت َْخشَى
فِ ْر َ
[النازعات .]11-12 :كما جاء فيه أن من مقاصد بعثة النبي دمحم صلى هللا عليه
س ً
وسلم تزكية النفوس ،قال سبحانهُ  :ه َو الَّذِي َب َع َ
وال ِم ْن ُه ْم يَتْلُو
ث ِفي ْاأل ُ ِم ِيينَ َر ُ
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ[ الجمعة.]5 :
علَ ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َويُزَ ِكي ِه ْم َويُ َع ِل ُم ُه ُم ْال ِكت َ
َ
وقد أكد سبحانه وتعالى أن التزكية هي شرط النجاح والفالح في
ع ِن
س َ
اآلخرة ،وذلك في قوله عز وجلَ  :وأ َ َّما َم ْن خ َ
ام َر ِب ِه َونَ َهى النَّ ْف َ
َاف َمقَ َ
ِي ْال َمأ ْ َوى[ النازعات ،]81-83 :وقال تعالى :قَ ْد أ َ ْفلَ َح
ْال َه َوى ۞ فَإ ِ َّن ْال َجنَّةَ ه َ
صلَّى[ األعلى .]16-18 :وقال عز من قائل:
َم ْن ت َزَ َّكى ۞ َوذَ َك َر اس َْم َر ِب ِه فَ َ
ورهَا َوت َ ْق َواهَا ۞ قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن زَ َّكاهَا ۞ َوقَدْ
َ ونَ ْف ٍس َو َما َ
س َّواهَا .فَأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
ع ِم َل
َاب َمن دَ َّ
ساهَا[ الشمس .]13-2 :وقال سبحانهَ  :و َم ْن يَأْتِ ِه ُمؤْ ِمنًا قَ ْد َ
خ َ
ار
صا ِل َحا ِ
ال َّ
عد ٍْن ت َجْ ِري ِمن تَحْ تِ َها األ َ ْن َه ُ
ت فَأ ُ ْولَئِكَ لَ ُه ُم الد ََّر َجاتُ ْالعُلَى َجنَّاتُ َ
خَا ِلدِينَ فِي َها َوذَلِكَ َجزَ اء َمن ت َزَ َّكى[ طه 26 :ـ .]25
تطهيرها من األدران واألوساخ ،وتنميتها وزيادة
ومعنى تزكية النفس؛
ُ
رفعتها وسموها بتحليتها بالمزيد من األوصاف الحميدة واألخالق الكريمة.
ويقتضي ذلك المداومة على مراقبة النفس وتفتيشها وسؤالها ،ولومها ،وحملها
على إصالح أخطائها بالتوبة إلى هللا واإلنابة إليه واستغفاره بصفة مستمرة،
ومخالفتها فيما تهواه وتميل إليه مما هو مخالف ألوامر هللا ونواهيه .ومما يعين
على ذلك االزدياد من العلم النافع ،والمداومة على العمل الصالح.
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 -6اكتساب العلم النافع:
ب ِز ْدنِي ِع ْل ًما[ طه .]118 :فطلب العلم واالزدياد
قال تعالىَ  :وقُل َّر ِ
منه مقصد مرعي في خلق اإلنسان ،ألن استخالف اإلنسان في األرض ال يمكن
أن يتحقق إال بالعلم واكتشاف حقائق الوجود والقوانين التي أقام هللا عز وجل
عليها الكون وما فيه من موجودات.
ولالزدياد من العلم طرق ومسالك ،ومنها:
أ -القراءة :ا ْق َرأْ بِاس ِْم َربِكَ الَّذِي َخلَقَ [ العلق ،]1 :قراءة كتاب هللا عز وجل
وتدبره واستكناه أسراره ومعانيه المتجددة بتجدد األزمنة وتطور المعارف،
ًضمنونها ما يتوصلون إلى
وقراءة ما ينتجه العلماء من مؤلفات ودراسات ي ِ
معرفته واكتشافه مما بثه هللا عز وجل من أسرار في مخلوقاته.
ض فَان ُ
ْف
يروا فِي ْاأل َ ْر ِ
ب -النظر في عظيم خلق هللا عز وجل :قُ ْل ِس ُ
ظ ُروا َكي َ
ئ النَّ ْشأَة َ ْاآل ِخ َرة َ ۚ إِ َّن َّ
بَدَأ َ ْالخ َْلقَ ۚ ث ُ َّم َّ
ِير
َّللاُ يُن ِش ُ
َيءٍ قَد ٌ
َّللاَ َ
علَ َٰى ُك ِل ش ْ
[العنكبوت ،]53 :قُ ِل ا ْن ُ
ض َو َما ت ُ ْغنِي ْاآليَاتُ
س َم َاوا ِ
ظ ُروا َماذَا فِي ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ع ْن قَ ْو ٍم َال يُؤْ ِمنُونَ [ يونس ،]131 :أَفَ َال يَ ْن ُ
ْف
َوالنُّذُ ُر َ
اإلبِ ِل َكي َ
ظ ُرونَ إِلَى ْ ِ
ض فَا ْن ُ
ُخ ِلقَ ْ
ْف بَدَأ َ ْالخ َْلقَ ث ُ َّم
ت[ الغاشية ،]12 :قُ ْل ِس ُ
يروا فِي ْاأل َ ْر ِ
ظ ُروا َكي َ
ئ النَّ ْشأَة َ ْاآل ِخ َرة َ إِ َّن َّ
َّ
ِير[ العنكبوت.]53 :
َّللاُ يُ ْن ِش ُ
َيءٍ قَد ٌ
َّللاَ َ
علَى ُك ِل ش ْ
 -1التعارف والتعاون بين الناس أفرادا وشعوبا:
من مظاهر عظمة هللا عز وجل في خلق اإلنسان؛ أنه خلقه أجناسا
ت
س َم َاوا ِ
وشعوبا مختلفي األلسنة واأللوان ،قال سبحانهَ  :و ِم ْن آيَاتِ ِه خ َْل ُق ال َّ
ض َو ْ
ف أ َ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوأ َ ْل َوانِ ُك ْم ۚ إِ َّن فِي َٰذَلِكَ َآليَا ٍ
ت ِل ْلعَا ِل ِمينَ [ الروم.]55 :
َو ْاأل َ ْر ِ
اختِ َال ُ
لذلك كان التعارف بين الناس وتآلفهم وتعايشهم ،مقصدا ربانيا من خلق
اس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِمن ذَ َك ٍر َوأُنث َ َٰى َو َجعَ ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوبًا
اإلنسان ،قال تعالى :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
َّللاِ أَتْقَا ُك ْم ۚ إِ َّن َّ
ارفُوا ۚ إِ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ َّ
ير[ الحجرات.]10 :
ع ِلي ٌم َخبِ ٌ
َّللاَ َ
َوقَبَائِ َل ِلتَعَ َ
وعن أبي هريرة ،رضي هللا عنه ،يرفعه ،قال« :الناس معادن كمعادن الفضة
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والذهب ،خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا .واألرواح جنود
مجندة فما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف»(.)8
والغرض من هذا التعارف هو التنافس في مرضاة هللا عز وجل،
لتحقيق التقوى من خالل التعاون في عمل الصالحات واجتناب المنكرات ،قال
ان ۚ َواتَّقُوا
سبحانهَ  :وتَعَ َاونُوا َ
علَى ْالبِ ِر َوالت َّ ْق َو َٰى ۖ َو َال ت َ َع َاونُوا َ
اإلثْ ِم َو ْالعُد َْو ِ
علَى ْ ِ
َّللاَ ۖ ِإ َّن َّ
َّ
ب[ المائدة.]5 :
َّللاَ َ
شدِيدُ ْال ِعقَا ِ
 -1عمارة األرض:
ض َوا ْست َ ْع َم َر ُك ْم فِي َها[ هود.]51 :
قال تعالىُ  :ه َو أ َ ْنشَأ َ ُك ْم ِمنَ ْاأل َ ْر ِ
واالستعمار :معناه التمكين والتسليط ،كما هو واضح من قوله سبحانه:
ش قَ ِليالً َّما ت َ ْش ُك ُرونَ [ األعراف:
َ ولَقَ ْد َم َّكنَّا ُك ْم فِي األ َ ْر ِ
ض َو َجعَ ْلنَا لَ ُك ْم فِي َها َمعَايِ َ
ض َج ِميعا ً[ البقرة،]51 :
 .]13وقوله عز شأنهُ  :ه َو الَّذِي َخلَقَ لَ ُكم َّما فِي األ َ ْر ِ
ض َج ِميعًا ِم ْنهُ[ الجاثية:
س َم َاوا ِ
س َّخ َر لَ ُكم َّما فِي ال َّ
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
وقولهَ  :و َ
س َماء بِنَاء[ البقرة ،]55 :وقوله :الَّذِي
ض فِ َراشا ً َوال َّ
 ،]10الَّذِي َجعَ َل لَ ُك ُم األ َ ْر َ
س َماء َماء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِب ِه
سب ًُال َوأَنزَ َل ِمنَ ال َّ
س َلكَ لَ ُك ْم فِي َها ُ
ض َم ْهدًا َو َ
َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َ ْر َ
ض ذَلُ ً
أ َ ْز َوا ًجا ِمن نَّبَا ٍ
وال
ت َ
شتَّى[ طـه ،]60 :وقولهُ  :ه َو الَّذِي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َ ْر َ
شوا فِي َمنَا ِك ِب َها َو ُكلُوا ِمن ِر ْزقِ ِه َو ِإلَ ْي ِه النُّ ُ
ام ُ
ور[ ال ُملك.]16 :
فَ ْ
ش ُ
والغرض من هذا التمكين والتسليط هو أن يعمر اإلنسان األرض
ويصلحها ويهيئها ،باسم هللا ووفق أوامر هللا ،بعيدا عن اإلفساد واالنحراف،
وهذه مهمة ناطها هللا عز وجل بالجنس البشري كله ،والشك أن المسلم بصفة
أخص "مطالَب بتعمير هذه األرض بعقيدة راسخة ،بعلم نافع ،بعمل متقن،
بأداء أمانةٍ ،بوفاء وعد ،بسلوك رشيد ،بإنتاج جيد ،بعيدًا عن
بصدق تعامل،
ِ
التكب ُِّر والغرور والجشَع والطمع ،وكل ما ي ُِخ ُّل بالفطرة اإلنسانية التي ف َ
طر هللاُ
الناس عليها"(.)9
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 -3ابتالء الناس بالحياة وابتالء بعضهم ببعض:
ض فِي ِست َّ ِة أَي ٍَّام َو َكانَ
س َم َاوا ِ
قال تعالى َ  :و ُه َو الَّذِي َخلَقَ ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر َ
ع ْر ُ
اركَ
علَى ْال َم ِ
س ُن َ
شه ُ َ
َ
اء ِل َي ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَحْ َ
ع َمالً[ هود .]2 :وقال عز وجل :ت َ َب َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
ِير ۞ الذِي َخلقَ ال َم ْوتَ َوال َحيَاة َ ِليَ ْبل َو ُك ْم
َيءٍ قَد ٌ
الَّذِي بِيَ ِد ِه ال ُملكُ َو ُه َو َ
عل َٰى ُك ِل ش ْ
ع َم ًال ۚ َو ُه َو ْالعَ ِز ُ
ور[ الملك .]5-1 :وقال تعالى :لَت ُ ْبلَ ُو َّن فِي
يز ْالغَفُ ُ
س ُن َ
أَيُّ ُك ْم أَحْ َ
أ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأ َ ْنفُ ِس ُك ْم[ آل عمران.]145 :
فقد قضت إرادة هللا عز وجل أن يجعل من الدنيا دار ابتالء واختبار
لإلنسان ،باللين مرة ً وبالشدة أخرى ،وبالصحة حينًا وبالمرض حينًا آخر،
وبالبؤس والفقر مرة ً والرخاء والغنى أخرى ،وباألمن في وقت وبالخوف في
ب من الخبيث،
وقت آخر ،فكل شيء فيها لالختبار واالمتحان ليَ ِميزَ هللا الطيِ َ
والصابر من الجازع ،والشاكر من الكافر ،حتى إن هللا عز وجل يمتحن اإلنسانَ
بالمال واألوالد والزوجة ،قال تعالىَ  :وا ْعلَ ُموا أَنَّ َما أ َ ْم َوالُ ُك ْم َوأ َ ْوالدُ ُك ْم فِتْنَةٌ َوأ َ َّن
َّ
ع ِظي ٌم[ األنفال.]54 :
َّللاَ ِع ْندَهُ أَجْ ٌر َ
فك ُّل إنسان ُم ْمت َ َح ٌن ومبتلى في كل ما لديه ،وفي كل األوضاع واألحوال
التي ت َ ْعت َِريه في هذه الدنيا حتى آخر لحظة من حياته الفانية ،قال تعالىُ  :ك ُّل
ت َونَ ْبلُو ُك ْم ِبال َّ
ش ِر َو ْال َخي ِْر فِتْنَةً َو ِإلَ ْينَا ت ُ ْر َجعُونَ [ األنبياء.]06 :
نَ ْف ٍس ذَائِقَةُ ْال َم ْو ِ
َّ
خاللها الصالح من السيئ،
إن االبتالء ضرورة ٌ َحتميةٌ يُعرف من ِ
ِب
غير المؤمن ،قال َج َّل ثناؤُه :الم ۞ أ َ َحس َ
وال ُمؤمن من َ
ضعيف اإليمان ومن ِ
اس أ َ ْن يُتْ َر ُكوا أ َ ْن يَقُولُوا آ َمنَّا َو ُه ْم ال يُ ْفتَنُونَ ۞ َو َل َق ْد َفتَنَّا الَّذِينَ ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم
النَّ ُ
فَلَيَ ْعلَ َم َّن َّ
صدَقُوا َولَيَ ْعلَ َم َّن ْال َكا ِذبِينَ [ العنكبوت.]0-1 :
َّللاُ الَّذِينَ َ
ثم إن هللا عز وجل قد ابتلى الناس بعضهم ببعض ،قال تعالىَ  :و ُه َو
ض دَ َر َجا ٍ
ت ِليَ ْبلُ َو ُك ْم فِي َما
ض ُك ْم فَ ْوقَ بَ ْع ٍ
ف ْاأل َ ْر ِ
ض َو َرفَ َع بَ ْع َ
الَّذِي َجعَلَ ُك ْم خ ََالئِ َ
ور َّر ِحي ٌم[ األنعام .]156 :وقال سبحانه:
ب َوإِنَّهُ لَغَفُ ٌ
س ِري ُع ْال ِعقَا ِ
آت َا ُك ْم ۗ إِ َّن َربَّكَ َ
ض دَ َر َجا ٍ
ت
س ْمنَا بَ ْينَ ُهم َّم ِعي َ
ض ُه ْم فَ ْوقَ بَ ْع ٍ
شت َ ُه ْم فِي ْال َحيَاةِ الدُّ ْنيَا ۚ َو َرفَ ْعنَا بَ ْع َ
نَحْ ُن قَ َ
س ْخ ِريًّا ۗ َو َرحْ َمتُ َربِكَ َخي ٌْر ِم َّما يَجْ َمعُونَ [ الزخرف.]05 :
ض ُهم بَ ْع ً
ِليَت َّ ِخذَ بَ ْع ُ
ضا ُ
21
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فالقصد من ذلك أن "يستخدم بعضهم بعضا في حوائجهم ،ويعاون
بعضهم بعضا في مصالحهم ،وبذلك تنتظم الحياة ،وينهض العمران .ويعم الخير
بين الناس ،ويصل كل واحد إلى مطلوبه على حسب ما قدر هللا تعالى له من
رزق واستعداد"(.)10
 -1إصالح ما فسد:
من مقاصد هللا عز وجل في خلق اإلنسان كذلك :صال ُحه في ذاته
وإصال ُحه في بيئته وحياته ،ولذلك كان مما يُبغضه هللا عز وجل أن يفعل
اإلنسان ما هو فساد أو إفساد ،قال تعالىَ  :و َّ
َّللاُ َال ي ُِحبُّ ْال ُم ْف ِسدِينَ [ المائدة:
 ،]58وقالَ  :و َّ
سادَ[ البقرة.]536 :
َّللاُ َال ي ُِحبُّ ْالفَ َ
وقد نهى سبحانه وتعالى عن الفساد واإلفساد نهيا جازما قاطعا ،فقال:
ض بَ ْعدَ
ض ُم ْف ِسدِينَ [ البقرةَ  ،]53 :و َال ت ُ ْف ِسدُوا فِي ْاأل َ ْر ِ
َ و َال ت َ ْعث َ ْوا فِي ْاأل َ ْر ِ
ص َال ِح َها[ األعراف .]65 :وذ َّم عز وجل اإلفساد في األرض وعدم اإلصالح،
ِإ ْ
اس َمن يُ ْع ِجبُكَ قَ ْولُهُ ِفي
وتوعد المفسدين بالعذاب األليم ،فقال سبحانهَ  :و ِمنَ النَّ ِ
ْال َحيَاةِ الدُّ ْنيَا َويُ ْش ِهدُ َّ
س َع َٰى فِي
َّللاَ َ
ص ِام ۞ َو ِإذَا ت ََولَّ َٰى َ
علَ َٰى َما فِي قَ ْل ِب ِه َو ُه َو أَلَدُّ ْال ِخ َ
ض ِليُ ْف ِسدَ فِي َها َويُ ْهلِكَ ْال َح ْر َ
ث َوالنَّ ْس َل ۗ َو َّ
سادَ[ البقرة-538 :
ْاأل َ ْر ِ
َّللاُ َال ي ُِحبُّ ْالفَ َ
َّللاِ ِم ْن بَ ْع ِد ِميثَاقِ ِه َويَ ْق َ
طعُونَ َما أ َ َم َر َّ
ع ْهدَ َّ
َّللاُ
 ،]536وقال تعالى :الَّذِينَ يَ ْنقُضُونَ َ
ض أُولَئِكَ ُه ُم ْالخَا ِس ُرونَ [ البقرة ،] 52 :وقال
ص َل َويُ ْف ِسدُونَ فِي ْاأل َ ْر ِ
بِ ِه أ َ ْن يُو َ
َّللاِ ِم ْن بَ ْع ِد ِميثَاقِ ِه َويَ ْق َ
طعُونَ َما أ َ َم َر َّ
ع ْهدَ َّ
َّللاُ بِ ِه أ َ ْن
عز وجلَ  :والَّذِينَ يَ ْنقُضُونَ َ
سو ُء الد َِّار[ الرعد،]56 :
ض أُولَئِكَ لَ ُه ُم اللَّ ْعنَةُ َولَ ُه ْم ُ
ص َل َويُ ْف ِسدُونَ فِي ْاأل َ ْر ِ
يُو َ
ض َو َال
وقال عز شأنهَ  :و َال ت ُ ِطيعُوا أ َ ْم َر ْال ُمس ِْرفِينَ الَّذِينَ يُ ْف ِسدُونَ فِي ْاأل َ ْر ِ
ص ِل ُحونَ [ الشعراء.]165 - 161 :
يُ ْ
ووعد عز وجل المصلحين والمقاومين للفساد بالتمكين في األرض
عدَ َّ
َّللاُ الَّذِينَ
والتأمين من كل المخاوف في الدنيا واآلخرة ،فقال سبحانهَ  :و َ
ف الَّذِينَ ِم ْن
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
ت لَ َي ْست َْخ ِلفَنَّ ُه ْم فِي األ َ ْر ِ
آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َ
ض َك َما ا ْست َْخلَ َ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِدلَنَّ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد خ َْوفِ ِه ْم أ َ ْمنًا
قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِكن ََّن لَ ُه ْم دِينَ ُه ُم الَّذِي ْ
ارت َ َ
مجلة اإلحياء
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ش ْيئًا َو َم ْن َكفَ َر َب ْعدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ُه ُم ْالفَا ِسقُونَ [ النور:
َي ْعبُدُونَنِي ال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي َ
 ،]66وقالَ  :ولَقَ ْد َكت َ ْبنَا فِي َّ
ِي
ُور ِم ْن بَ ْع ِد ِ
الذ ْك ِر أ َ َّن األ َ ْر َ
الزب ِ
ض يَ ِرث ُ َها ِعبَاد َ
صا ِل ُحونَ [ األنبياء.]116 :
ال َّ
والفساد إنما يظهر في األرض حينما ينحرف الناس عن منهج هللا عز
وجل ويتبعوا السبل المضلة عن سبيله ،فتتأجج بين جوانحهم مشاعر األنانية،
وتسود بينهم مظاهر األثرة وحب الذات ،حينئذ تظهر بينهم المظالم ويسود بينهم
العدوان ،فيعتدي بعضهم على بعض ،فتفسد األرض وينتشر فيها الخراب
والدمار ،مما يعود عليهم جميعا بالشقاء والعناء ،قال تعالىَ  :
سادُ فِي
ظ َه َر ْالفَ َ
سبَ ْ
ع ِملُوا لَعَلَّ ُه ْم يَ ْر ِجعُونَ 
ت أ َ ْيدِي النَّ ِ
ض الَّذِي َ
ْالبَ ِر َو ْالبَحْ ِر بِ َما َك َ
اس ِليُذِيقَ ُهم بَ ْع َ
[الروم.]81 :
هذا الوضع يقتضي أن ينبري له المؤمنون الصالحون باإلصالح
والتقويم ،فيبذلوا كل ما يملكون من جهد وما يتوفرون عليه من طاقة إلعادة
األمور إلى مسارها الصحيح ،تهذيبا للنفوس أوال وتقويما للواقع ثانيا.
لذلك كان اإلصالح مراد أنبياء هللا ،قال تعالى عن شعيب عليه السالم:
ص َال َح َما ا ْست َ َ
ط ْعتُ ۚ َو َما ت َْوفِي ِقي ِإ َّال ِب َّ
علَ ْي ِه ت ََو َّك ْلتُ َو ِإلَ ْي ِه
اإل ْ
اّللِ ۚ َ
ِ إ ْن أ ُ ِريدُ ِإ َّال ْ ِ
يب[ هود .]44 :وكان من وصايا األنبياء لبعضهم ،كما عبر عنها موسى
أُنِ ُ
عليه السالم في خطابه ألخيه هارون عليه السالمْ :
صلِحْ َو َال
اخلُ ْفنِي فِي قَ ْو ِمي َوأ َ ْ
سبِي َل ْال ُم ْف ِسدِينَ [ األعراف.]185 :
تَتَّبِ ْع َ
وهذا يدلنا على مدى أهمية هذا المقصد ومكانته ضمن مقاصد هللا عز
وجل في خلقه لنوع اإلنسان ،وضرورة أن ينهض بتحقيقه المؤمنون المبتغون
مرضاة هللا عز وجل الحريصون على تحقيق مقاصده في خلقه.
ثالثا :دور التربية والتعليم في تحقيق هذه المقاصد
في هذا اإلطار يأتي دور التربية والتعليم في اإلسالم كوسيلة فاعلة
وأسلوب جد مؤثر في العمل على تحقيق هذه المقاصد ،من خالل بناء اإلنسان
22
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المؤمن الصالح عقال وروحا وبدنا وانسجاما مع المجتمع ،وتوجيهه إلى أن
سيِ َر حياته ويقيم عالقاته على أساس من مراعاة تحقيق هذه المقاصد.
يُ َ
ويمكن للتربية والتعليم أن يحققا هذه المقاصد من خالل ما يلي:
 -9ترسيخ العقيدة الصحيحة في النفوس:
فأول ما يجب االهتمام به والتركيز عليه هو تعليم اإلنسان مبادئ
العقيدة الصحيحة الثابتة بنصوص القرآن والسنة ،وغرسها في نفسه ،وترسيخها
في قلبه بكل الوسائل المتوفرة ،حتى يرتبط بها ويعمل جاهدا على تحقيق آثارها
في حياته وفي حياة من يحيط به.
ذلك أن اإلنسان الذي يجب أن تخرجه مؤسسات التربية والتعليم في
ُسخر حياته
المجتمعات المسلمة هو "الفرد الذي يؤمن باهلل  -سبحانه وتعالى  -وي ِ
اي
ص َال ِتي َونُ ُ
كلها من أجل دينه؛ كما قال سبحانه وتعالى :قُ ْل ِإ َّن َ
س ِكي َو َمحْ َي َ
ب ْال َعالَ ِمينَ ۞ َال ش َِريكَ لَهُ ۖ َو ِب َٰذَلِكَ أ ُ ِم ْرتُ َوأَنَا أ َ َّو ُل ْال ُم ْس ِل ِمينَ 
َو َم َماتِي ِ َّّللِ َر ِ
[األنعام ،]150-155 :فهو شاهد هلل بما شهد  -سبحانه وتعالى  -لنفسِه من أنه
المهيمن،
هللا الذي ال إله إال هو الرحمن الرحيم ،ال َم ِلك القُدوس ،السالم المؤمن
ِ
صور ،الذي له األسماء ال ُحسنى،
العزيز الجبار
ِ
المتكبر ،الخالق البارئ ال ُم ِ
ضب
والصفات العُلى ،القائم على كل ٍ
نفس بما كسبَت ،مؤمن برساالت هللا ،يَغ َ
هلل ويَرضى له ،ويُعادي في هللا ويحبُّ فيه ،يُعادي في هللا أعداء هللا ولو كانوا
أقرب الناس إليه ،ويحب في هللا أحباب هللا ولو كانوا أبعدَ الناس عنه .وهو مع
حمل الهداية للناس كافَّة،
َج ْعله حيات َه هلل ومماته هلل يحب الخير للناس جميعًا ،ويَ ِ
وال يدَّخر وسعًا في إسعاد اآلخَرين من قضاء حقوق العباد التي ألزمه هللا -
بار بوالدَيه ،واص ٌل ألرحامه ،نافع لجيرانهُ ،متعا ِون
سبحانه وتعالى  -بها ،فهو ٌّ
شره عن الناس ،قد سلم الناس من لسانه ويده ،وائتمنوه على
مع إخوانه،
كاف َّ
ٌّ
()11
حرماتهم وأموالهم" .
من نماذج ما جاء في السنة النبوية الشريفة غرسا للعقيدة في النفس
ف
عب ٍ
وترسيخا لها في القلب ،حديث اب ِْن َ
َّاس رضي هللا عنهما قَا َلُ :ك ْنتُ خ َْل َ
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ظكَ احْ َف ْ
َّللاَ يَحْ فَ ْ
ع ِل ُمكَ َك ِل َماتٍ ،احْ فَ ْ
َّللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ْو ًما فَقَا َل« :يَا ُ
ظ َّ
سو ِل َّ
ظ
َر ُ
غ َال ُم ،إِنِي أ ُ َ
اّللَِ ،وا ْعلَ ْم أ َ َّن ْاأل ُ َّمةَ
َّللاََ ،وإِذَا ا ْستَعَ ْنتَ فَا ْست َ ِع ْن بِ َّ
سأ َ ْلتَ فَاسْأ َ ْل َّ
َّ
َّللاَ ت َِج ْدهُ ت ُ َجاهَكَ  ،إِذَا َ
لَ ْو اجْ ت َ َم َع ْ
َيءٍ قَ ْد َكت َ َبهُ َّ
َّللاُ لَكَ َ ،ولَ ْو
ت َ
َيءٍ لَ ْم يَ ْنفَعُوكَ إِ َّال ِبش ْ
علَى أ َ ْن َي ْنفَعُوكَ ِبش ْ
علَيْكَ ُ ،رفِعَ ْ
َيءٍ قَ ْد َكتَبَهُ َّ
ت
َيءٍ لَ ْم يَ ُ
علَى أ َ ْن يَ ُ
َّللاُ َ
اجْ ت َ َمعُوا َ
ض ُّروكَ إِ َّال بِش ْ
ض ُّروكَ بِش ْ
()12
ْاأل َ ْق َال ُم َو َجفَّ ْ
ف» .
ت ال ُّ
ص ُح ُ
وإخراج هذا اإلنسان الفرد هو الطريق إلى إخراج األمة المؤمنة
الصالحة" ،األمة التي يكون تج ُّمعها ْ
والتِئامها وترابطها على أساس اإليمان باهلل
 سبحانه وتعالى  -ورساالته ،والعمل وفق محبَّته ورضوانه ،فتكون بذلكخوة في هللا ،وما تقتضيه هذه األخوة من
عالقة أفرادها قائمةً على أساس األ ُ َّ
التراحم والتعاطف والتعاون والنُّصرة والمواالة ،ويكون تعاملها مع غيرها من
ضا ،فهي داعية للناس جميعًا أن
أمم األرض قائ ًما على
أساس من هذه العقيدة أي ً
ٍ
حارب في
يكونوا إخوة في رحاب اإلسالم ،وهي تُعادي في سبيل عقيدتها وت ُ ِ
ضا"(.)13
سبيلها ،وتُسالم وتُصا ِلح وتُعاهِد وتُهادِن وفق هذه العقيدة أي ً
 -2تهذيب األخالق:
بين لنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن من مقاصد بعثته العظيمة؛ بناء القيم واألخالق في
المجتمع ،فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :إنما بعثت
ألتمم صالح األخالق»(.)14
واعتبر ملسو هيلع هللا ىلص التمسك باألخالق الفاضلة عبادة ً يؤجر عليها اإلنسان،
أساس الخيريَّة والتفاضل يوم القيامة ،فقال« :إن
ومجاالً للتنافس بين العباد ،ألنه
َ
من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إلي
وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»(.)15
وكذلك ج َعل أجر ُحسن ال ُخلق ثقيالً في الميزان ،بل ال شيء أثق ُل منه ،فقال« :ما
ق ،وإِ َّن َّ
ض
ان ال ُم ِ
َّللا يُ ْب ِغ ُ
ِم ْن شَيءٍ أَثْقَ ُل في ميزَ ِ
وم ال ِقيامة ِم ْن ُحس ِْن ال ُخلُ ِ
ؤم ِن يَ َ
()16
كأجر العبادات األساسيةِ ،من
أجر ُحسن ال ُخلق
الفَ ِ
ِ
ي»  .وج َعل كذلك َ
ش ال َب ِذ َّ
اح َ
()17
صيام وقيام ،فقال« :إن المؤمنَ لَيُدركُ ب ُحسن ال ُخلق درجةَ
الصائم القائم» ،
ِ
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بل بلَغ من تعظيمه ملسو هيلع هللا ىلص ل ُحسن ال ُخلق ْ
أن جعَله وسيلة من وسائل دخول الحنة؛ فقد
الناس الجنَّةَ؟ فقال« :تقوى هللاِ و ُحسن ال ُخلق»(.)18
ُدخل
أكثر ما ي ِ
ُ
سئل ملسو هيلع هللا ىلص عن ِ
َ
المؤشر على صحة أ َّمة ما أو مرضها،
وما ذلك إال ألن األخالق هي
ِ
وهي األمارة على استحقاقها للوجود والبقاء أو الزوال واالنهيار؛ فاألمة التي
ينهار كيانُها ،كما قال شوقي:
تنهار أخالقُها يوشك أن
َ
فأقِ ْم عليهم مأت َ ًما وعويال
وإذا أُصيب القو ُم في أخالقِهم
ولذلك كان من الضروري العناية بالتربية األخالقية لألجيال المسلمة،
وتنشئتهم على التحلي بمكارم األخالق والشيم واالبتعاد عن مساوئها ،وهي
مهمة البد من إيالئها ما تستحق من عناية واهتمام ،من قبل مؤسسات التربية
والتعليم.
لكن "البد من التعاون والتكافل بين المؤسسات التربوية؛ كاألسرة،
والمدرسة ،فإنه من الصعب أن يقوم فردٌ واحد بتربية أبنائه ً
مثال دون تعاون َمن
معه و َمن حوله على هذه المهمة ،ويجب أن يكون تصور األخالق من خالل
تصور الخير والشر على رأي واح ٍد وموقف واح ٍد من المؤسسات التربوية،
ومتى ما كانت على رأيين وموقفين في هذا فستسقط البوصلة ،وسيتشتت األمر
ويضيع المتربي"(.)19
 -6تعليم الحقائق:
"التعليم هو عملية منظمة تهدف إلى إكساب األفراد األسس التي تُبنى
عليها المعرفة ،وعادة ً ما تهدف العملية التعليمية إلى تحقيق أهداف محددة"(.)20
وال ريب أن للتعليم أهميته الكبرى في معرفة الحقائق وفهمها واالقتناع
بها ،ويتحقق هذا بصورة أكبر وأعمق إذا كان ذلك في سياق التربية والتعليم،
أي في المدارس والثانويات والجامعات ،أكثر مما يتحقق في البيوت .وما ذلك
إال لما لإلطار التعليمي الجامع من أثر في نفوس المتعلمين ،لما يوفره لهم من
جو ،ولما يكتسبه المعلم بطبيعته من سطوة وهيبة تمكنه من التأثير في النفوس
والعقول.
مجلة اإلحياء
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لذلك البد من توجيه االهتمام إلى حقائق الوجود وجعلها على رأس ما
ينبغي تعليمه للتالميذ والطالب حتى ينشأوا على معرفتها وإدراكها وتمثلها.
وال ريب أن مما يجب تعليمه للناشئة؛ كتاب هللا تعالى ،وسنة رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ،ومبادئ العقيدة اإلسالمية ،ومكارم األخالق ،وسيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وسير
األنبياء والرسل السابقين ،وقصص األمم السالفة ،وسنن هللا في التعامل مع
األمم بحسب طاعتها أو معصيتها ،مع الحرص على إبراز مقاصد الخالق من
خلق الكون وما فيه بصفة عامة ،وخلق اإلنسان بصفة خاصة.
ومما يندرج ضمن تعليم الحقائق؛ مواجهة المفاهيم الخاطئة
والمعلومات المغلوطة ،والتي تحمل الكثير من الخطر على العقيدة واألخالق
والمعامالت بين الناس ،ومن شأن تركها تنتشر بين الناس وتتمكن من عقولهم
وقلوبهم أن يؤدي إلى الفساد في الفكر والسلوك والتعامل .لذلك كان من
الضروري أن يكون للتربية والتعليم دورهما الفاعل في مقاومة انتشار هذه
المفاهيم ،وإحالل المفاهيم الصحيحة والمعلومات الصائبة محلها ،حماية للفرد
من الضالل ،وصيانة للمجتمع من التمزق واالنحالل.
ومما يندرج ضمن هذا العنصر كذلك؛ فضح الشبهات وكشف عوارها
واإلبانة عن مكامن التغليط واالشتباه فيها ،وحماية عقول التالميذ والطالب من
ب اجتثاثها منها
صعُ َ
أخطارها المدمرة ،ألنها إذا استولت على قلوبهم وعقولهم َ
بعد ذلك.
 -1تصحيح التفكير وترقية التطلعات:
من سمات التربية اإلسالمية السليمة؛ أن تجعل من اهتماماتها تصحيح
تفكير المتربين والمتعلمين ،وتنشئتهم على النظر إلى الحياة والناس وكل ما
يحيط بهم ،نظرة صحيحة ،عمادها فهم الحياة على حقيقتها التي خلقها هللا عز
وجل عليها ،وأن هذه الدنيا دار امتحان وأن اإلنسان فيها معرض لالختبار
واالبتالء ،وأن فيها الخير والشر ،وفيها الحق والباطل ،وأن الناس فيهم المؤمن
والكافر والمنافق ...الخ ما جاءت به النصوص الشرعية من حقائق ومفاهيم.
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كما أن من ِس َمات التربية اإلسالمية السليمة؛ أنها تربي المتعرضين لها
على التطلع إلى معالي األمور ،والسعي إلى تحقيق األهداف السامية في الحياة،
ومغالبة كل الظروف والصعوبات التي يمكن أن تعترض طريقهم ،فهي تربية
ئ اإلنسانَ على ال َجلَد والتحمل وعدم الفشل أو التراجع أمام التحديات .وفي
تُن َِش ُ
هذا السياق يأتي حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :من
خاف أدلج ،ومن أدلج بلغ المنزل ،أال إن سلعة هللا غالية ،أال إن سلعة هللا
الجنة»(.)21
تكو ُن اإلنسانَ الذي يبتغي مرضاة هللا عز وجل ،وهدفه
إنها تربية ِ
دخول الجنة والنجاة من النار .ولذلك تجده يسلك في الحياة كل السبل إلى
توصله إلى هذه الغاية ،حتى لو كان تقديم نفسه في سبيل هللا ،عمال بقوله تعالى:
ِ إ َّن َّ
س ُه ْم َوأ َ ْم َوالَ ُه ْم ِبأ َ َّن لَ ُه ُم ْال َجنَّةَ[ التوبة.]111:
َّللاَ ا ْشت ََرى ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ أَنفُ َ
 -1التدريب على العادات الحسنة:
مما ينبغي أن يركز عليه المربون المسلمون؛ تدريب المتربين على
العادات الحسنة والسلوكات الحميدة النافعة ،في جميع مناشط حياتهم ،الفردية
منها ،مثل :المأكل والملبس والمشرب والمشي والركوب والجلوس والنوم
واالستيقاظ ...الخ ،والمجتمعية منها كذلك ،مثل :التعامل مع الوالدين ،والمعلمين
واألساتذة ،والجيران ،والزمالء ،وسائر الناس في كل مكان.
هذا التدريب يصنع اإلنسان الصالح في ذاته المصلح لغيره ولمجتمعه،
والذي يُرجى منه أن يوجه تصرفاته ونشاطاته صوب تحقيق مقاصد ربه عز
وجل من خلقه.
نجد نموذجا لهذا النوع من التوجيه في حديث عمر بن أبي سلمة رضي
هللا عنهما قال :كنت غال ًما في حجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وكانت يدي تطيش في
سم هللاَ ،و ُك ْل بيمينك ،و ُك ْل مما
الصحفة ،فقال لي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :يا غالمِ ،
يليك» ،فما زالت تلك ُ
طعمتي بعد(.)22
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 -3تنمية المهارات واالستعدادات:
إكساب المتربي المهارات النافعة التي سيحتاج إليها في مختلف مراحل
حياته ،وتنمية استعداداته ومواهبه التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنفع،
مما يجب أن تحرص عليه المؤسسات التربوية والتعليمية في المجتمعات
المسلمة ،حتى ت ُ ْخ ِر َج اإلنسانَ الناف َع لنفسه ولمجتمعه وألمته ،ألن تجاهل هذا
سيكو ُن اإلنسانَ الفاشل الكسول المتواكل الذي ال ينفع نفسه وال مجتمعه
األمر
ِ
وال أمته ،بل يكون بمثابة عبء ثقيل على أسرته ومجتمعه وأمته.
ومن الضروري لتحقق المؤسسات التربوية هذه المهمة؛ أن تتوفر لها
الظروف المناسبة ،والوسائل الضرورية ،وأن تشرع في هذا األمر منذ مراحل
الطفولة األولى ،أي مع أطفال الروضة أو التحضيري أو التمهيدي ،قبل أن
يلتحقوا بالتعليم في المدرسة ،وأن يكون ذلك بإطالق المبادرة لهم وتشجيع
مواهبهم وتنمية روح االبتكار واإلبداع في نفوسهم ،وتهيئة جو الحرية لهم في
ذلك.
 -1تربية ملكة المراجعة والنقد الذاتي:
من طبيعة اإلنسان أنه ضعيف ،وأنه كثير الخطأ ،قال تعالىَ  :و ُخلِقَ
س ُ
ض ِعيفًا[ النساء.]54 :
ان َ
اإلن َ
ِْ
لكن الناس ليسوا سواء في اعترافهم بهذا الضعف؛ فمنهم الذي يعترف
بضعفه ويتعامل معه على أنه حقيقة يتكيف معها ،لكنه يستغل معرفته بهذه
الحقيقة في مراجعة نفسه ونقد ذاته وتصحيح مواقفه .ومنهم من ال يعترف بها
فيتمسك بمواقفه مهما كانت خاطئة ،ويجادل عن تصرفاته مهما كانت سيئة،
فهو معجب بنفسه واثق منها وال يقبل النقد من اآلخرين مهما كانت صلتهم به،
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :كل بني آدم خطاء ،وخير الخطائين التوابون»(.)23
وألهمية هذه الملكة في تهذيب النفس اإلنسانية ،وحملها على تصحيح
المواقف واألفكار ،لتسديد مسيرة اإلنسان في الحياة الدنيا وإصالح عالقته
بنفسه وربه وكل من يحيط به ،ونجاته في اآلخرة ،وجب أن تتضمن مناهج
21
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التربية والتعليم ما يحقق هذا األمر في نفوس المتربين والمتعلمين ،خالل كل
المراحل التي يخضع فيها اإلنسان لهذه العملية.
رابعا :توجيه المناهج التربوية لتحقيق هذه المقاصد
إذا كان كل من التربية والتعليم بهذه المكانة وفي هذا المستوى من
األهمية ،فمن الضروري أن ي َُو َّج َها بما يخدم تحقيق مقاصد الخالق عز وجل من
خلق النوع اإلنساني ،ويمكن أن يتم ذلك من خالل الخطوات العملية التالية:
 -9اعتبار أهداف التربية والتعليم هي نفسها مقاصد خلق اإلنسان:
البد عند وضع أي برنامج تربوي ألي نظام تعليمي في أي بلد إسالمي
من األخذ بعين االعتبار مقاصد خلق اإلنسان ،فهي التي يجب أن تعتبر الخلفية
العقدية أو الفلسفة الفكرية التي يُقام عليها أي نظام تربوي أو تعليمي .وما ذلك
إال ألن اعتبار هذه المقاصد ينطوي على كل خير لإلنسان ،بينما تجاهلها أو
معاداتها من شأنه أن يجر إلى شر مستطير.
ثم إن هذه المقاصد إذا روعيت تحققت من ورائها كل المقاصد الجزئية
التي تعود على اإلنسان بالخير وتبعده عن الشر ،فهذه المقاصد الكبرى تحمل
في طياتها المقاصد الصغرى ،بينما المقاصد الصغرى ال تستصحب بالضرورة
المقاصد الكبرى.
ويتطلب ذلك ،ما يلي:
 حضور مقاصد خلق اإلنسان في تحديد استراتيجية التربية والتعليم.
 حضور مقاصد خلق اإلنسان في تحديد سياسات التربية والتعليم ،سواء على
مستوى :إعداد الخطط والبرامج ،تنفيذ البرامج ،متابعة البرامج ،تقويم
البرامج ،تقويم المخرجات ،تقويم النتائج فيما يتعلق بالتالميذ من حيث العقائد
والتصورات والمستوى الوجداني ،والسمت والخلق والسلوك.
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 متابعة مدى حضور مقاصد الخلق على مستوى المجتمع ،كأثر لبرامج
التربية والتعليم ،ومدى تفاعل المجتمع مع القضايا اإلسالمية بصفة عامة
وتناغمه مع مقاصد خلق اإلنسان.
 -2تضمين البرامج التعليمية والتربوية ما يخدم هذه المقاصد:
إن مضمون البرامج التربوية والتعليمية ينبغي أن يحتوي على كل
القيم والمفاهيم والمعلومات واألمثلة والنماذج التي تتصل بصورة مباشرة أو
غير مباشرة بمقاصد خلق اإلنسان ،حتى تنغرس في قلوب الناشئة وتتشكل
كمفاهيم راسخة في عقولهم.
فالبد في كل علم يُدَ َّرس للطالب ،والبد في كل مادة تًلقَّ ُن لهم ،أن
اعتبارها في النفوس ويحمل
تنطوي على ما ي ًَو ِجهُ إلى هذه المقاصد ويَغرس
َ
على مراعاتها في السلوك الفردي والتعامل الجماعي .والبد أيضا من توظيف
كل ما يتوفر من معرفة وثقافة لخدمة هذه المقاصد والتربية على اعتبارها
ومراعاتها .ويمكن تقسيم المواد الدراسية إلى نوعين:
وتعرف بها مباشرة ،وهي
النوع األول :المواد التي تعالج هذه المقاصد
ِ
ما يُس َّمى بمواد التربية اإلسالمية أو العلوم اإلسالمية من تفسير وحديث وعقيدة
وأخالق وفقه وأصول وسيرة وتاريخ إسالمي .فهذه من الضروري أن تتضمن
موضوعات مباشرة تتناول بالعرض والتحليل مقاصد الخالق عز وجل من خلق
اإلنسان ،وأن تُعرض بأساليب مختلفة وفي موضوعات متعددة ومتنوعة.
النوع الثاني :المواد العلمية واألدبية األخرى ،والتي ال تتعرض لهذه
المقاصد بصورة مباشرة ،إذ تتناول مواضيع مختلفة من المعارف اإلنسانية
ال واسعة ،إال أنه يجب أن تتضمن إشارات إلى هذه المقاصد ،وأن يكون الغرض
من تدريسها واختيار موضوعاتها ربط ُاإلنسان باهلل عز وجل وترسي ُخ عظمته
في النفوس وربط القلوب والعقول بمقاصده في خلق اإلنسان خاصة وخلق
الكون بصفة عامة.
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فعند تدريس المواد العلمية مثال ،من كيمياء وفيزياء وفلك ورياضيات
وبيولوجيا وطب وغيرها ،يجب التركيز على إبراز عظمة الخالق عز وجل في
س َّخ َر له ك َّل ما في
خلقه ،وعظيم ِمنَّتِه على اإلنسان بأن خلقه في أحسن صورة و َ
الكون من مخلوقات حيَّة وجامدة ،كل ذلك حتى يعرف ربه حق المعرفة ويعبده
حق العبادة ،وال يشرك في عبادته شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى.
وعند تدريس المواد األدبية من شعر وقصة ومقالة وخاطرة وما إلى
ذلك ،من الضروري اختيار النصوص التي كتبها كتاب ومؤلفون مؤمنون وبثوا
المرسخة للمبادئ اإلسالمية في العقيدة واألخالق والتشريع
فيها القيم اإليمانية
ِ
والمعاملة ،حتى تنفذ هذه الحقائق إلى النفوس وترسخ في القلوب والعقول.
 -6استعمال كل وسيلة مناسبة لتحقيق هذه المقاصد:
فالبد من توظيف أي وسيلة مشروعة بإمكانها أن ت ُ َر ِس َخ هذه المفاهيم
وتثبتها في النفوس ،سواء كانت هذه الوسائل بشرية أو مادية أو معنوية،
تاريخية أو واقعية .وهي متنوعة بين وسائل تربوية ،ووسائل تعليمية.
فمن وسائل التربية :التربية بالقدوة ،التربية بالتلقين ،التربية بالقصة،
التربية بأسلوب المنطق والحجة العقلية ،التربية بالتدريب والتعويد ،التربية
بالثواب والعقاب ،التربية بتفريغ الطاقات وعدم الكبت ،التربية بملء الفراغ،
التربية باستغالل األحداث ،التربية بتصحيح األخطاء وتقويم السلوك ،التربية
الفنية ...الخ .ومن وسائل التعليم:








الكتب والمطبوعات المدرسية.
العمليات واألنشطة مثل الرحالت والزيارات.
األجهزة التقنية المختلفة :السمعية والبصرية واإللكترونية.
الندوات والمحاضرات.
المنافسات الفكرية والمسابقات العلمية.
المجالت التربوية والثقافية.
المطويات واللوحات اإلعالنية واإلشهارية.
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وغير ذلك من الوسائل المناسبة التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الغرض.
 -1تهيئة الجو المناسب في المؤسسة التربوية لترسيخ هذه المقاصد:
ذلك أن المناخ السائد في المدرسة أو الثانوية أو الجامعة إذا كان مناخا
صحيا وبيئة نقية يكون له دور كبير في قيام المؤسسة بدورها وتمكنها من
النجاح في أداء وظيفتها التربوية والتعليمية ،ومن ذلك ترسيخ القيم اإليمانية في
النفوس .وفي المقابل ،فإن هذا المناخ إذا كان ملوثا من حيث األفكار السائدة
فيه ،أو من حيث السلوكات الشائهة بين أفراده ،من شأنه أن يؤدي دورا معكوسا
وينتج آثارا سلبية.
فالمتعلم إذا لمس من إدارة المؤسسة ومن العاملين فيها ومن المعلمين
أو األساتذة اهتماما وحرصا على المبادئ والقيم اإليمانية؛ اعتناقا و ُخلقا وسلوكا
ومعاملة ،مع استحضار مقاصد الخالق من الخلق في التفكير والقول والسلوك
العملي والتواصي بها والتعاون على تحقيقها ،كان ذلك داعيا له إلى اإليمان بها
واإلسهام في تحقيقها .أما إذا وجد العكس ،فإن ذلك من شأنه أن يحمله على
التكذيب بها واإلعراض عن مراعاتها.
 -1التعديل المستمر والتجديد المتواصل للبرامج لمزيد من التقدم في
تحقيق هذه المقاصد:
ذلك أن البرامج العملية عادة ما تخضع للتغير والتبدل ،بفعل تغير
المعلومات المعتمدة في إعدادها ،أو تغير المناهج التربوية بتغير الظروف
واألحوال ،مما يستدعي مسايرة ما جد والتناغم معه بما يخدم تحقيق أهداف
ومقاصد التربية والتعليم ،ولذلك من الضروري أن تدخل على البرامج
التعديالت والتغييرات بصورة مستمرة ،حتى تساير التطورات المختلفة في
الواقع العملي.
فالعلم والمعرفة في تطور مستمر ،ودائما هناك معلومات جديدة
وحقائق تُكتشف بعد أن كانت مجهولة ،ومن الضروري استثمارها واالنتفاع بها
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في ترسيخ مقاصد خلق اإلنسان في النفوس وتوجيهها إلى اعتبارها وخدمتها
وتوجيه كل الطاقات إلى تحقيقها.
 -3إعداد المعلمين المؤمنين المتشبعين بالقيم اإلسالمية:
وهذا في الحقيقة هو الشرط األساس المؤطر لكل العناصر السابقة،
فبدون توفر المعلم المؤمن الذي يعرف مقاصد الخالق من خلق اإلنسان ويؤمن
بها ويوجه حياته لخدمتها وتحقيقها ،ويحرص على ترسيخها في نفوس تالميذه
وطلبته ،لن يكون لكل ما سبق أي فائدة؛ ذلك أن من ال يؤمن بمبدأ معين وال
يمارسه في حياته ،ال يمكنه أن يوصله إلى غيره ،بل سيعمل بسلوكه ،إن لم يكن
بقوله ،على تحطيم هذا المبدأ في نفس المتعلم ،وإشعاره بأنه غير صحيح وإنما
مجرد كالم فقط ما دام المعلم ال يعترف به وال يمارسه.
وإعداد المعلم ال يتوقف عند تكوينه العقدي واألخالقي والعلمي
وحسب ،وإنما ال بد أن يمتد إلى توفير الظروف المناسبة له ألداء وظيفته
والقيام بمهمته على خير وجه ،وذلك بكفايته من الناحية المادية واالجتماعية،
وحمايته من المؤثرات الخارجية ،ومنحه هامشا من حرية المبادرة واإلبداع في
ابتكار ما يراه مناسبا من وسائل التربية والتعليم.
خامسا :ثمرات توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق هذه المقاصد وخطورة
تجاهلها:
إن توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق مقاصد خلق اإلنسان ،بالمعنى
الذي ذكرناه ،ووفق الخطوات العملية التي حددناها ،ينطوي على أهمية بالغة،
فهو الذي من شأنه إذا تحقق ،أن يثمر من النتائج ما فيه الخير لألمة ولألفراد،
ومن ذلك:
وأمته.

 -1إخراج اإلنسان الصالح في نفسه المصلح لغيره ولمجتمعه

 -5توجه اإلنسان لما فيه خيره وصالحه في دينه ودنياه وآخرته،
وسعيه في تحقيق مقاصد ربه عز وجل من خلقه هو وبني نوعه من الناس.
مجلة اإلحياء
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 -0توسيع دائرة انتشار الخير والبر واإلحسان ،وتضييق دائرة الشر
والعدوان واإلفساد.
 -8حلول مشاعر التوافق والتآخي والتعاون والتراحم والتآزر بين
المسلمين ،محل مشاعر التخالف والتنازع والتباغض والتصارع ،مما ييسر
تحقيق الوحدة اإلسالمية المنشودة.
 -6حلول السلم واألمن بين األمم والشعوب ،وسيادة مناخ التعاون
والتعايش بين الناس.
وفي المقابل ،فإنه إذا تم تجاهل هذه المقاصد ولم تحرص الحكومات
والقيادات التربوية في البلدان اإلسالمية على توجيه مناهج التربية والتعليم في
إطار العمل على تحقيقها ،فإن ذلك ينطوي على خطر كبير وفساد عظيم ،من
مظاهره وتجلياته:
 -1انتشار القيم والمفاهيم الغربية وحلولها محل القيم والمفاهيم
اإلسالمية ،ونفاذها إلى مناهج وبرامج التربية والتعليم.
 -5إخراج أجيال ال عالقة لها بمبادئ العقيدة اإلسالمية الثابتة في
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ،وانفصالها عن االهتمام بمقاصد
الخلق.
 -0استيالء القيم المادية الدنيوية على القلوب والعقول ،وانشغالها
بمتاع الحياة الدنيا ونسيانها للرسالة الربانية التي خلقت ألجلها.
 -8سيطرة التوجه الفردي ،وزيادة مشاعر األنانية والذاتية في
النفوس ،واستيالء األثرة وحب الذات على القلوب ،وتحولها إلى شعار
يتحرك به اإلنسان في الحياة.
 -6اختفاء مشاعر التعاون والتراحم بين الناس ،وفي المقابل زيادة
انتشار قيم التظالم والتعادي بينهم ،لجهلهم بمقاصد الخالق سبحانه وتعالى
من خلق اإلنسان ،والتي منها التعارف والتعاون والتعايش.
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 -5انفصام شخصية المسلم وتمزقها بين المفاهيم اإلسالمية
والمفاهيم الغربية ،فال هو مسلم يتناغم مع ما يتطلبه إسالمه ،وال هو غربي
منسجم مع الثقافة الغربية في أبعادها المختلفة.
 -2ظهور التناقضات الرهيبة في الفكر والسلوك والتعامل داخل
األسرة المسلمة والمجتمع المسلم ،بفعل التناقض بين البيت والمجتمع من
جهة وبين المؤسسات التربوية والتعليمية من جهة أخرى.
 -4انتشار الفساد في األرض بمختلف صوره وأنواعه ،وبصفة
خاصة في البالد العربية واإلسالمية.
وهللا ولي التوفيق ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،والصالة
والسالم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهوامش:
( )1تعريف التربية ،بواسطة :دمحم عدنان القماز ،على الموقع اإللكتروني:
https://mawdoo3.com
( )2التصنيف الدولي المقنن للتعليم ،اسكد  ،1112منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ،ط،5
5335م.
( )3مفهوم التعليم لغة واصطالحا ً ،بواسطة :هايل الجازي ،على الموقع اإللكتروني:
https://mawdoo3.com
( )4مفهوم التعليم ،على الصفحة اإللكترونية:
https://www.abahe.uk/education-concept.html
( )5يُنظر :مقاصد الشريعة وأهدافها وكيفية تفعيلها في المناهج الدراسية ،دمحم بولوز ،مجلة أصول
الدين ،الجامعة األسمرية ،ليبيا ،ص .143 :نسخة إلكترونية على الرابط:
http://www.asmarya.edu.ly/journal/wp-content/uploads/2017/07/07
( )6تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي (المتوفى:
1025هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،دار السالم ،الرياض ،الطبعة الثانية،
1855هـ  5335-م ،ص .164
( )7مقاصد الخالق من الخلق ،خالد بن عبد المنعم الرفاعي ،على الصفحة اإللكترونية:
https://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/67161/#ixzz5oeUpSP32
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إ ْع َج ُ
بالص ْر َف ِة
يم ِ
آن الك َِر ِ
از القُ ْر ِ
َب ْي َن َب َرا َء ِة النَّ َّ
ت
ظام من ال ُّ
اح ِظ في اإلثْ َبا ِ
شذُو ِذ َوع ْبقَ ِريَّ ِة ال َج ِ
Miracles of the Holy Quran by deportation
Between Ennadham's innocence of anomalies and
Eljahidh's genius in the evidence
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الملخص:
بالص ْرفَ ِة،
ريم
ض العُلَ ِ
أ ْن َك َر ب ْع ُ
ِ
آن ال َك ِ
ماء ال ُم ْسلِمينَ القُدامى إعْجازَ القُ ْر ِ
يان بنُ
آن.
ٍ
أي م ْن َع هللا تَعَالَى للعَ َر ِ
ْ
صوص يدَّعُونَ لها ُمماثَلَةَ القُ ْر ِ
ب عن اإلتْ ِ
ْ
َ
َّ
ُّ
ي إبْراهِي ُم
ي ،وهو ال ُم ْعت َِز ِل ُّ
وها َج ُموا العا ِل َم الوحيدَ ،كما ظنوا ،الذي تَبَنى هذا الرأ َ
النَّ َّ
ظام؛ وذلك ألنَّهم ا ْعتَقَدوا َّ
از البَال ِغي ِ .وقد
أن رأْيَهُ يت َناقَ ُ
ض مع القَ ْو ِل باإل ْع َج ِ
صبَ َح
القو ِل
بالص ْرفَ ِة في ال ِف ْك ِر اإلسْالمي ِ الحدِيثِ ،حتَّى أ ْ
شا َ
ع اإل ْن ُ
ِ
كار على ْ
َّ
ً
ُ
ت الق ْرآنِيَّ ِة.
ت الدِراسا ِ
سلما ِ
سلَّمة من ُم َ
ُم َ
ُ
َّ
وواقِ ُع الحا ِل َّ
يم
ِ
بالص ْرفَ ِة وجْ ًها من ُو ُجو ِه اإلع ِ
ْجاز الق ْرآنِي ِ
أن الت ْس ِل َ
َّ
ُ
ام في
م ْذهَبٌ لل َك ِ
ثير من العُلَماء القدَا َمى ،ال ُم ْخت َ ِل ِفي ال ِف َر ِ
ق .ومنهم َم ْن وافَقَ النَّظ َ
ْجاز
الجم َع بيْنَ الم ْذهَبي ِْن،
ِ
ت ْق ِ
حاو َل ْ
ديم ِه ِ
كار اإلع ِ
للص ْرفَ ِة وإ ْن ِ
البالغيِ ،ومنهم َم ْن َ
ق.
ل ِك ْن دُون ْتوفِي ٍ
َّ
ْ
َ
ْ
أن ْ
ان ال ِفك ِر اإلسْالمي ِ ْ
ق
وق ْد كان ْ
يخ ُر َج من هذه المش ِكل ِة بشك ٍل ُم َوف ٍ
بإم َك ِ
ْ
ُ
ا
َ
َّ
لَ ْو ا ْنتَبَهَ إلى َّ
ولكن ال َج ْه َل
ِنين،
أن
الجاحظ ق ْد قَد ََّم حال عل ِمياا لها منذ ِمئا ِ
ِ
ت الس ِ
بآرائِ ِه فيها َجعَ َل نظريَّتَهُ ْ
َّعيف ي ْست َِم ُّر إلى اليَ ْو ِم.
تخت َ ِفي ،و َجعَ َل الم ْذه َ
َب الض َ
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َ األخ
ْ ان ُجملَ ِة
س ِة
ِ وقد تقد َّْمتُ بهذا البح
ِ ط
َ اء الواقِعَ ِة في دِرا
ِ َث من أجْ ِل بي
ْ
َّ
تمدا على
ِ ان أدِلتِ ِه ال ِعلميَّ ِة؛ ُم ْع
ِ  والت ْع ِر،المسْأَلَ ِة
َّ ب ال
ِ يف بالمذ َه
ِ َ وبي،ص ِحيحِ فيها
.لآلراء ال ُم ْخت َ ِلفَ ِة
ِ االستِ ْقراء والتَّبْوي
َ ب والنَّ ْق ِد
َّ َّ الن، البَالغَة،الص ْرفَة
.احظ
ِ  ال َج،ظام
ِ ، اإل ْع َجاز:الكلمات المفتاحية
Summary:
Some ancient Muslim scholars have denied the miraculousness of the
Holy Quran by preventing, namely, that God forbade the Arabs from
making texts that claim to be similar to the Qur'an. They attacked the
only scholar, as they thought, who adopted this view, the Mu'tazili
Ibrahim al-natham; because they believed that his opinion
contradicted with the words of the rhetorical miracle. Also, It was
common to deny this theory in modern Islamic thought, until it
became an axiom in modern Muslims quranic studies.
The reality of the case that the miraculousness of quran by preventing
was an axiom for many old scientists. Some of them agreed to the
system in its submission to the purity and denial of the rhetorical
miracles, and some of them tried to combine the two denominations,
but without success.
The Islamic thought could have come out of this problem successfully
if he had noticed that Al-Jahez had presented a scientific solution to it
for hundreds of years, but ignorance of his views made his theory
disappear and the weak doctrine continued to this day.
I have presented this research in order to explain the errors in the
study of the issue, the definition of the correct doctrine in it, and the
statement of scientific evidence, based on the extrapolation and
tabulation and criticism of different view.
Key words: miraculousness, quran, preventing, al-jahez, rhetoric, alnatham.

:المقدمة

ْ ُحاو ْلت
،بالص ْرفَ ِة
ريم
ِ
ِ آن ال َك
ِ أن أُعا ِلج في هذا البحْ ث مسْألةَ إع
ِ ْجاز القُ ْر
َ
ْ
ْ ،وغيرهم
ُ  وذلك ِل.آن
ار
،ب
ِ أي َم ْن َع هللاِ تَعَاَلى لل َع َر
ُ ش
ِ يوع إ ْن َك
ِ
ْ
ِ أن يأتُوا ب َمثِي ٍل للقُ ْر
ض
ً  إتِبا، الذين ظنُّوا، َالقو ِل ع ْند الد َِّارسِينَ ال ُم ْس ِل ِمينَ ال ُمحدَثِين
ِ عا م ْنهم لبَ ْع
ْ هذا
ْ
َّ أن في تبَنِي هذا الرأي ِ ُموافَقَةً لل
َّ ،ماء القُدَامى
،الو ِحيد الذي قال به
ِ َالعُل
َ ش ْخص
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إ ْعج ُ
بالص ْرفَ ِة
يم ِ
آن الك َِر ِ
َاز القُ ْر ِ

ي إبْراهِيم النَّ َّ
ظام؛ إضافَةً إلى ْ
كونِه ُمخا ِلفا للقَ ْول باإلع ِ
وهو ال ُم ْعت َِز ِل ُّ
ْجاز البَال ِغي ِ
ع ْرض هذه المسْألَة هو إثْباتُ َّ
بالص ْرفَ ِة وجْ ًها
القو َل
القُ ْرآنِي ِ.
وغر ُ
ِ
أن ْ
ضنا من َ
َ
َّ
النظامْ ،
بل هو م ْذهَبٌ شائِع بين العُلَماء
از ،ليْس رأْيًا ا ْنفَ َردَ به
من ُو ُجو ِه اإل ْع َج ِ
قَّ ،
وأن
الرأْي ِ وإثْبا ِ
الجم َع بيْن هذا َّ
ْ
ت اإل ْع َج ِ
ال ُم ْس ِلمين ،ال ُم ْخت َ ِل ِفي ال ِف َر ِ
از البَال ِغي ِ
ي حتَّى اليوم؛ ر ْغم َّ
ي
كان ُم ْش ِكلَةً ح ِقيقيةً عانَى منها ال ِف ْك ُر اإلس ِ
أن ْ
الجم َع ال ِع ْل ِم َّ
ْالم ُّ
الجاح ُ
ت السِنينَ .
ب ْينَهما ُم ْم ِك ٌن ،كما أثْبَتَ ذلك
ظ م ْنذُ ِمئا ِ
ِ
ق ْ
ض لتَحْ قيق هذه
إن أنا قُ ْلتُ إنِي ال أع ِْر ُ
ف َم ْن َ
ع َر َ
و َل ْن أ ُكونَ ُمجانِفًا لل َح ِ
تردِيدٌ ْ
المسْأل ِةَّ ،
لألخطاء فيها،
ْالمي ِ الحدي ِ
وأن ك َّل ما يو َجد في ال ِف ْك ِر اإلس ِ
ث هو ْ
واال ْس ِت ْنكار على إبْراهيم َّ
النظام.
وقد كان يلزَ ُمني ْ
جمعِ اآلراء
أن أ ْست َ ْق ِر َ
ئ ما كت َبه العُلَ َما ُء فيها ،من أجْ ل ْ
هاء إلى
عرض ذلك ُك ِله على الن ْق ِد ال ِع ْل ِميِ ،من أجْ ل اال ْنتِ ِ
واألدِلَّة وت ْ
صنِيفها؛ ثم ْ
ْ
هار ال َح ِقيقَ ِة فيها.
إظ ِ
ظ ِريَّةُ سيِئَةُ
سةٌ تت َك َّو ُن من ِست َّ ِة َمباحث ،هي :النَّ َ
وقد نت َ َج عن ذلك دِرا َ
كار النَّ َّ
القو ُل
آن
ال ُّ
س ْمعَ ِة وإبْراهي ُم النَّظاَّم ،إ ْن ُ
الكريم البَال ِغيِْ ،
ِ
ظ ِام إلع ِ
ْجاز القُ ْر ِ
َّ
از
ديم القَ ْو ِل
بالص ْرفَ ِة على
عةً نَظ ِ
ِ
ِ
ْس ب ْد َ
اميَّةً ،ظاه َِرة ُ ت ْق ِ
باإل ْع َج ِ
بالص ْرفَ ِة لي َ
اح ُ
ظ و َح ُّل اإل ْش َكالَُ ،م ْوتُ النَّ َ
رار
ظ ِريَّ ِة ال َج ِ
از البَ َال ِغيِ ،ال َج ِ
اح ِظيَّ ِة وا ْستِ ْم ُ
اإل ْع َج ِ
الخطأ .وأ ْن َهيْتُ ذلك بخا ِتمة.
س ْمعَ ِة وإبْراهي ُم النَّظاَّم:
 -1النَّ َظ ِريَّةُ سيِئ َةُ ال ُّ
الباح ُ
شا با ِلغًا ع ْندَما يَ َرى َّ
ث اندِها ً
ْالم ِِ
ِش
ثير من ُ
ِ
يَ ْندَه ُ
علماء اإلس ِ
أن ال َك َ
1
آن ال َك ِر ِيم .و َي ْك ُم ُن
ال ُم ْعت َ َب ِرين ق ْد قالُوا (بِ ِ
الص ْرفَ ِة)  ،وجْ ًها من ُو ُجو ِه إعجاز القُ ْر ِ
والباحثين
س ِيئ َة) التي ِل َهذَا القَ ْو ِل ِع ْندَ ال ُمفَكِرينَ
ِ
س ْم َع ِة ال َّ
َاش في (ال ُّ
سبَ ُ
ب هذا اال ْن ِده ِ
األكاديميَّ ِة ال ُم ْهت َ َّمة
َار (الت َّ ْشنيعِ) عليْه في الدَّوائِر
ِ
ال ُمسلِمينَ ال ُمحْ دَثين ،وا ْنتِش ِ
ظن الظا َّ ُن َّ
غيرها؛ َحتَّى َّ
امعا ِ
بالدِراسا ِ
أن هناكَ
ت القُرآنيَّ ِة في ال َج ِ
ت ال َعربيَّ ِة وفي ِ
َّ
سيِئ َ ِة) ولهذا
الص ْرفَ ِة،
عا إسْالميًا على ِ
س ْمعَ ِة ال َّ
وأن لهذه (ال ُّ
إجْ ما ً
القو ِل بِ ِ
رد ْ
سلَفًا غا ِلبًا ،وأنَّه يَ ْعت َِمدُ على ُم ْستَنَدا ٍ
صحابَه في
ت ِعلميَّ ٍة قَ ِوي ٍة تَجْ عَ ُل أ ْ
(الت َّ ْشنيعِ) َ
مأ َم ٍن من الخطأ.
مجلة اإلحياء
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والحقيقَةُ َّ
ق ،إلى عدَم
أن ك َّل هذا َّ
الر ْف ِ
ض ل َهذه النَّظريَّ ِة يَ ْر ِج ُع ،عند التَّحْ قي ِ
ق فيها ،و ُ
ص ٍة
ض العُلَ ِ
ماء القُدا َمى في َردِها ،وبخا َّ
شيُوع ما كتَبَهُ ب ْع ُ
التأ ُّم ِل العَمي ِ
ع ر ْب ُ
ئ كما سنَرى في حينِه  -بال ُم ْعت َِزلَ ِة ع ُموما،
طها  -وهو ْأم ٌر
خاط ٌ
ِ
عندما شا َ
خاص،
بوجْ ٍه
ٍ
وبالت َّ ْن ِ
الوجْ ِه اإلعْجازي ِ ع ْند أ َح ِد أ ْكبَ ِر ُمت َ َك ِل ِمي هذه ال ِف ْرقَ ِة َ
ظير ل َهذا َ
سيَّار النَّ َّ
س ِف َه ْ
ير من آرا ِئه بطريق ٍة أو بأ ُ ْخ َرى؛
ظ ِام ،الذي ُ
ت ال َك ِث ُ
وهو إب َْراهِيم بن َ
ت اإلسْالميَّ ِة َّ
سبَبًا
َحتَّى ا ْشت َه َر بين ال ُم ْهت َِمين بالدِراسا ِ
بالز ْندَقَ ِة .وق ْد كان هذا َ
القو ِل؛ كما كان
اء
علَ َم ِ
ض ُ
ُمبا ِش ًرا الستِ ْن ِ
كاف ب ْع ِ
كارهِم لهذا ْ
ِ
اإلسالم القُدا َمى ،وإ ْن ِ
ُ
وم أ َحدٌ م ْنهم  -فيما
شيُو ُ
كار سبَبًا ِل َر ِد ِ
ع هذا اإل ْن ِ
الدارسينَ ال ُمحْ دَثينَ له ،دُونَ أن يقُ َ
ضوع.
أعْل ُم -ببحْ ِ
المو ُ
ث ْ
وم ِه ،ف ُهو ع ْندَ ُهم من زَ نادِقة
السيئةُ لهذا ال ُمت َ َك ِل ِم َ
ص ِ
وال ُّ
ش ِهيرة ٌ بيْن ُخ ُ
س ْم َعةُ ِ
َّ
ال ُمت َ َكلِمينَ  ،حي ُ
بالط ْعن في
َص
سلَّما ِ
ت الدِين ،وباألخ ِ
ْث اتَّه ُموه بِ َر ِد ب ْعض ُم َ
كثيرةٍ ،اإل َما ُم
ال َّ
صحابة ِ
ي هللاُ ع ْنهم .ومن ْأمثِلة ذلك ما ْأو َردهُ ،في ُج ْملَ ِة ت ُ َه ٍم َ
رض َ
ُ
عم اب ُْن َمسْعو ٍد َّ
ابن قُت َ ْيبَةَ الدِين ََو ِري،
أن القَ َم َر ا ْنش ََّق ،وأنَّه
حيث نَقَ َل عنه قولُه" :ز َ
َرآهُ .وهذا من ال َكذِب الذي ال خَفا َء بِ ِهَّ ،
ألن هللاَ تعالى ال يَ ُ
ش ُّق القَ َم َر لَهُ َوحْ دَهُ ،وال
آلخ ََر م َعهُ؛ وإنَّما َي ُ
سلينَ  ،و َم ْز َج َرة ً لل ِعبادِ،
شقُّهُِ ،ل َي ُكونَ آيَةً للعالَمينَ  ،و ُح َّجةً لل ُم ْر َ
اس ،ال
صدُ ُ
وبُرهَانًا في َجميعِ البِالدِ؛ ف َكيْف ل ْم ت َ ْع ِر ْ
وم النَّ ِ
ف بذَلك العَا َّمةُ  -يَ ْق ِ
ع ُم َ
اس بذَلك ال َع ِام ،ولم َي ْذ ُك ْرهُ شَا ِع ٌر ،ول ْم يُ ْس ِل ْم ِع ْندَهُ كا ِف ٌر ،ولم
ام  -ول ْم ي َُؤ ِر ْخ النَّ ُ
ال َع َو َ
2
يَحْ تَجْ ب ِه ُم ْس ِل ٌم على ُم ْل ِحدٍ؟" .
اس؛ وال
عت النُّقو ُل ال ُم ْست َ ْب َ
ضهُ النَّ ُ
شعَةُ عن هذا ال ُمت َ َك ِل ِم ،حت َّى أ ْبغَ َ
وقد شا َ
ص ِحي َحةٌ ،وال َّ
يَ ْعنِي هذا بالض َُّرورةِ َّ
خاطئ َةٌ.
أن ُك َّل آرائِ ِه
ِ
أن ُك َّل هذه النُّقو ُل ع ْنهُ َ
وسأ َ ْكت َفي ُهنا بنَ ْقل ت ُ ْه َم ٍة ظاه َِر ِة الب ْ
الن ْأو َردَها اإلما ُم ُ
عالقَةٌ ِبما
ابن قُت َ ْي َبةَ ،لها َ
ُط ِ
بالص ْرفَ ِة؛ حي ُ
ُ
ْث قال أثْنَا َء
آن ال َك ِر ِيم
ِ
نحن ب َ
صدَ ِد ِه من بحْ ث مسألة إ ْع َج ِ
از القُ ْر ِ
عم أنَّه م َّما قالَه النَّ َّ
ي هللاُ ع ْنه ":ث ُ َّم َج َحدَ ِمن
ظا ُم في اب ِْن مسعود ِ
س ْردِه ِل َما زَ َ
َ
رض َ
صلَّى َّ
سلَّ َم ب ِهما،
ِكتاب هللاِ ت َعالى ُ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
ورتَيْن ،فَ َه ْبهُ لم َيش َه ْد ِقرا َءة َ النَّ ِبي ِ َ
س َ
ف َه َال ا ْستَدَ َّل ِب َع ِجيب تأ ِلي ِف ِهما ،وأنَّ ُهما على ن ْ
غاء ْ
أن
سائِ ِر القرآن ال ُم ْع ِج ِز للبُلَ ِ
َظ ِم َ
يَ ْن ِظ ُموا ْ
نظ َمهْ ،
وأن يُحْ ِسنُوا ِمثْ َل تأ ْ ِلي ِف ِه".3
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إ ْعج ُ
بالص ْرفَ ِة
يم ِ
آن الك َِر ِ
َاز القُ ْر ِ

وقد ت َع َّمدْتُ ْ
ألن إثْباتَ َّ
صوصَّ ،
أن ما َو َرد فيه
أن أنقُ َل هذا
النص بال ُخ ُ
ِ
شةٍ ،إضافةً
س ُر من َح ْم ِل قَ َّ
ُم َج َّردُ دع َْوى من
ِ
ابن قُت َ ْيبَةَ ،أو ِم َّمن نقَل عنهُ ،أ ْي َ
اإلمام ِ
إلى عالقَتِ ِه ب َبحْ ثِنا هذا؛ حي ُ
وم القُ ْرآن َّ
أن
شاركينَ في ُ
علُ ِ
ْث ا ْشت َ َه َر بيْنَ َجميع ال ُم ِ
النَّ َّ
ْف ي ُْزري على ْ
ابن َمسْعو ٍد
ي بَال ِغياا ،فكي َ
ي اإللَ ِه َّ
ام يُ ْن ِك ُر إعْجازَ هذا َ
ظ َ
الوحْ َ
وي
ي هللاُ ع ْنه،
ص ْفنا ،وك َما سنَ ْع ِر ُ
ضه مف َّ
ْ
ِ
واألم ُر كما َو َ
صال ب ْعد ٍ
حين ،ما ُر َ
رض َ
4
ْ
ب ت َألي ِف ِهما ،وأنَّ ُهما
اره قُ ْرآنِيَّةَ ال ُم ْع ِوذَتَي ِْن ؛ ويُطا ِلبُه باال ْستِدْال ِل "بِ َع ِجي ِ
عنهُ ِمن إ ْن َك ِ
أن يَ ْن ِظ ُموا ن ْ
على ن ْ
َظ َمهُْ ،
غاء ْ
وأن يُحْ ِسنُوا ِمثْ َل
سائِ ِر
القرآن" ال ُم ْع ِج ِز للبُلَ ِ
َظ ِم َ
ِ
ع ْنهُ.
ع َم اإل َما ُم اب ُْن قُت َيبةَ في َما نقَ َل َ
تألي ِفه" كما زَ َ
كار النَّ َّ
َريم ال َبال ِغي ِ:
آن الك ِ
 - 2إ ْن ُ
ظ ِام إلع ِ
ْجاز القُ ْر ِ

أن النَّ َّ
ال َح ِقيقَةُ التي ال ِم َرا َء فيها َّ
آن ال َك ِر ِيم
ام كان يُ ْن ِك ُر إعْجازَ القُ ْر ِ
ظ َ
ال َب َال ِغيِ ،وهذا ْأم ٌر ُم َؤ َّكدٌ ،نقَلَه الكث ِي ُر من العُلَماء عنه ،ول ْم َي ُردَّه أحدٌَ ،حتَّى أنَّنا
صاحبَه في اال ْعتِزَ ا ِل ،أبا ال ُحسيْن ال َخيَّاط ،ل ْم يُب ِْط ْلهُ؛ حينَ ْأو َردَ ت ْشنِي َع ابن
نَرى
ِ
ْ
إن ْ
الر َاو ْندِي ِ على النَّ َّ
قو ِله " َّ
آن وتأ ِلي ِف ِه ليْس ِب ُح َّج ٍة للنَّ ِبي ِ صلى
َّ
ظ ِام في ْ
نظ َم القُ ْر ِ
وأن ْ
هللا عليه وسلمَّ ،
قو ِل هللاِ ت َعالى:قُ ْل لَ ِئ ِن
الخلقَ ي ْقد ُِرون على ِمثْ ِله ...هذا مع ْ
علَى أ َ ْن يَأْتُوا ِب ِمثْ ِل َهذَا ْالقُ ْرآ َ ِن َال يَأْتُونَ ِب ِمثْ ِل ِه َولَ ْو َكانَ
اجْ ت َ َم َع ِ
اإل ْن ُ
س َو ْال ِج ُّن َ
ت ِْ
ض َ
يرا( اإلسراء ، )88 :حي ُ
ْث قال في ِ
علَّ َمكَ
بَ ْع ُ
ض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ
ظ ِه ً
الرد عليه" :ا ْعلَ ْمَ ،
هللاُ الخي َْرَّ ،
إبراهيم ِمن غيْر وجهٍ،
أن القُ ْرآنَ ُح َّجةٌ للنَّبِي ِ ملسو هيلع هللا ىلص على نُب َُّوتِه ِع ْندَ
َ
ومثْ ُل ْ
فأ َحدُها :ما فيه من ْ
وس قَ ْو ٍم ،و ِبما
اإلخ َبار عن الغُيُوبِ ...
إخباره ِبما في نُفُ ِ
سيَقُولُونَه ...فالقُ ْر ُ
الو ُجو ِه و َما
آن ،ع ْندَ
َ
إبراهيمُ ،ح َّجةٌ على نُب َُّوةِ النَّبِي ِ ملسو هيلع هللا ىلص من هذه ُ
َ
5
بقو ِله{ :قُ ْل لَ ِئ ِن اجْ ت َ َم َع ْ
ت. "}...
عنَى ْ
أ ْش َب َهها ،وإيَّاهَا َ
الر َاو ْندِي ِ في إ ْن َكار النَّ َّ
فال َخيَّا ُ
ط ،كما نرى ،لم يَ ُر ْد ما قاله ُ
ظ ِام إ ْع َجازَ
ابن َّ
ريم ُم ْع ِجزَ ة ٌ
قو ِل ِه بأ َ َّن ال ِك َ
ف إلى تأ ْ ِكيد ْ
آن ال َك ِر ِيم ال َب َال ِغيِ ،بل ا ْن َ
ص َر َ
القُ ْر ِ
تاب ال َك َ
للنَّبِي ِ ملسو هيلع هللا ىلص من ُو ُجو ٍه َكثِيرةٍ غي ِْر بال َ
ع بين العُلَماء في
ص َّحةُ ما شا َ
غتِه .وم ْعنَى هذا ِ
يال على ز ْندَقَ ِة النَّ َّ
أن ي ُكون هذا دَ ِل ً
ْ
ال َمسْألة ،دُونَ ْ
َب
ظ ِام
المز ُ
عو َم ِة ،التي ذَه َ
صو ُمه ي ْن ُ
ب إلى هذا إال
شرونَها بين النَّاس ،ا ْستِنَادًا إلى االد ِ
ُخ ُ
ِعاء بأَنَّه ما ذ َه َ
6
سال ُم إلى إ ْن َكار نُب َُّوتِ ِه" .
ص َل بإ ْنكار ُم ْع ِجزَ ا ِ
ت نبيِنا عليه ال َّ
" ِليَت ََو َّ
مجلة اإلحياء
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ْ
برأْي النَّ َّ
آن ال َك ِر ِيم ،فإنِي ال أرى
وتلخي ً
صا ِل َما يتَعَلَّ ُق َ
ظ ِام في إعْجاز القُ ْر ِ
ش ْهرسْتاني ِ حينَ قال" :إنَّهُ [عنده] ِمن حي ُ
ْ
سنَ من ِعبارة ال َّ
ار عن
ْث
اإلخبَ ُ
أحْ َ
األ ُمور
ص ْر ِ
الماض َي ِة واآلتِي ِةِ ،
ار َ
ِ
وم ْن ِج َه ِة َ
ف الد ََّوا ِعي عن ال ُم َع َ
ض ِة ،و َم ْنعِ
يزاَ ،حتَّى لَ ْو َّ
خال ُهم لَ َكانُوا قاد ِِرين على ْ
ب عن اال ْهتِ َم ِام به َجب ًْرا وت َ ْع ِج ً
أن
العَ َر ِ
7
صا َحةً ونَ ْ
ورة ِمن ِمثْ ِل ِه بال َ
ظ ًما" .
َيأتُوا ِب ُ
غةً وفَ َ
س َ
ْس ب ْدعَةً نَ َّ
اميَّةً:
ظ ِ
ْ -3
القو ُل باإل ْع َج ِاز ِ
بالص ْرفَ ِة لي َ
الح ِقيقَةُ أ َ َّن النَّ َّ
ب ال ُّ
امْ ،
ف
شذوذِ ،ل ْم يُخا ِل ْ
وإن أ ْبدَى خ ُ
صو ُمه رأيَه في ْثو ِ
ظ َ
آن ال َك ِر ِيم ،أل َ َّن
ْالمياا ع ْندَما قال
عا إس ِ
إجْ َما ً
ِ
بالص ْرفَ ِة وجْ ًها من ُو ُجو ِه إع ِ
ْجاز القُ ْر ِ
ْ
وإن َج ِهل
العلماء القُدَامى الذين جا ُءوا بَ ْعدَهُ،
القول بهذا الرأْي شائِ ٌع بيْنَ
ِ
ْ
سون ال ُمحْ دَثُون ذلِكَ .
الد َِّار ُ
وبال ِفع ِلَّ ،
علَمائِنا
رير أ َ َّن القُدَما َء من ُ
المو ُ
سة ْ
فإن د َِرا َ
ضوعِ ت َ ْس َم ُح لنا بت َ ْق ِ
س ُموا فيه إلى قِ ْس َمي ِْن:
قد ا ْنقَ َ
ض العُ َلماء إلى إ ْنكار ْ
أن يكون
أ -ال ُم ْن ِك ُرونَ لل َق ْو ِل
َب ب ْع ُ
بالص ْر َف ِة :ذه َ
ِ
القُ ْر ُ
هؤالء أحدُ ِكبار البَال ِغيين ال ُمسلِمينَ  ،وهو
بالص ْرفَ ِة .ومن
آن ال َك ِري ُم ُم ْع ِج ًزا
ِ
ِ
بأو ُج ِه
ع ْبدُ القاه ِِر ال ُج ْر َجانِيِ ،الذي را َح يُ َجا ِد ُل القائِلين بها ،مت َّ ِه ًما ل ُهم بال َج ْه ِل ْ
القرآنيَّ ِة؛ حي ُ
بالص ْرفَ ِةِ ،أم ْن أجْ ل ْ
أن يَت َ َميَّزوا
بالقو ِل
ال َبالغ ِة ْ
ِ
ْث قال" :لماذا التَّمي ُُّز ْ
اس؟ْ ...
فإن قالوا :أت َانَا فيه ِع ْل ٌم ،قِي َل :أفَ ِم ْن
عن األ َّم ِة ،أ ْم أت َا ُهم ِع ْل ٌم لم يَأ ْ ِ
ت النَّ َ
ظ ٍر ،قيل لهم :ف َكأنَّ ُكم ت َ ْعنُونَ أَنَّكم نَ َ
فإن قالواِ :م ْن نَ َ
ن َ
ظ ٍر ذلك ال ِع ْل ُم ْأو َخبَ ٌر؟ ْ
ظ ْرتُم
آن ون ْ
في ن ْ
فو َج ْدتُموهُ ال َيزيدُ إال بالقد ِْر الذي
َظ ِم
كالم ال َع َر ِ
ِ
َظ ِم القُ ْر ِ
ووازَ ْنت ُ ْمَ ،
بَ ،
ص ِد والعَ ْم ِد
ْلو ُخلُّوا واالجْ تِهادَ وإ ْع َما َل ال ِف ْك ِر ،ول ْم تُفَ َّر ْق ع ْنهم خ ََو ِ
اط ُرهم ع ْند القَ ْ
له ،ألت َْوا بمث ِل ِه؛ ْ
نظر ُكم
فإن قالوا :كذَ ِلك نقُولُ ،قيل لهم :فأ ْنتُم تَد َّ ُ
عون ،اآلن ،أ َ َّن َ
صا َح ِة ن َ
صبَحْ ت ُ ْم ول ُك ْم فيها فَ ْه ٌم و ِع ْل ٌم
ظ ٌر ال يَ ِغ ُ
يب ع ْنهُ شي ٌء من ْأم ِرها ...وأ ْ
في الفَ َ
للناس ق ْبلَ ُكمْ .
ع ِرفُونا ذلك،
لم ي ُك ْن
ِ
عر ْفنا ذلك بِ َخبَ ٍر ،قِيل لهم :ف َهاتُواَ ،
وإن قالواَ :
ريف َما لم ي ُك ْن ،وتثْبيتُ ما لَ ْم يُو َج ْد ؟".8
وأنَّى لهم ت َ ْع ُ
بالص ْرفَ ِة أقلَّيةٌ
َض النَّ َ
ام بأ َ َّن القائِلين
وبِغ ِ
ِ
ظ ِر عن ُم َح َاولَ ِة ال ُج ْر َجانِي ِ اإلي َه َ
ْ
َض النَّ َ
واح ٍد على
عدَ ِم إيرا ِد ِه ِلدَلي ٍل ِعل ِمي ٍ ِ
مار َقةٌ عن إجْ َماعِ األ َّم ِة ،وبغ ِ
ظ ِر عن َ
ِ
02
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إ ْعج ُ
بالص ْرفَ ِة
يم ِ
آن الك َِر ِ
َاز القُ ْر ِ

ب ْ
الن رأْيِ ِهم؛ َّ
ي،
فإن في ُمحا َكم ِة َهؤ ِ
ُالء إلى العَ َر ِ
ُط ِ
ب الذين نَزَ َل فيهم الوحْ ُ
ْ
عا
صادَ َرة ٌ على
المطلُوب ،الذي هو :ال َّ
سبَ ِ
ب الذي دَ َ
جاج ِه عل ْي ِهم بذَلكُ ،م َ
واحْ تِ ِ
آن ال َك ِر ِيم؟
ار َ
ال َجا ِهلِيينَ  ،زَ َمنَ النَّ ِبي ِ ملسو هيلع هللا ىلص ،إلى ت َْر ِك ُم َع َ
ض ِة القُ ْر ِ
ع ِل ْمنَا َّ
توقَّفوا عن
صادَ َرةُ ،إذا َ
وتت َّ ِ
أن ال َجا ِهلِيينَ ل ْم يُ َ
ض ُح ال ُم َ
ص ِر ُحوا بأنَّهم َ
آن ال َك ِري ِم في أ ْعلَى دَ َرجِ البَال َ
غ ِة .ولَ ْو فَعَلُوا ذَلِكَ ،
سبَ ِ
عار َ
ض ِة بِ َ
ال ُم َ
ب َك ْو ِن القُ ْر ِ
ي على ذ ِلك دَ ِل ً
يال با ِلغًا ،ولكنَّهم لم ي ْفعَلُوا،
لَعُ ِل َمَ ،ولَنُ ِقلَ ،ولَ َكانَ في ت َ ْنبِي ِه ال ُج ْر َجانِ ُّ
األم ُر ْأم َر بحْ ٍ
ث
ص َّرحوا ِب َع ْك ِس ِه ،وهو أَنَّهم َم ْ
ص ُروفُونَ  .وبِ َهذَا ظ َّل ْ
وال ُه ْم َ
واستِ ْقصاءٍ .
وعندَ النَّ َ
سبب الذي دفعَهُ إلى
ص ِر ُح بال َّ
ظ ِر في آراء ال ُج ْر َجانِيِ ،نراه يُ َ
بالص ْرفَ ِةَ ،حتَّى أَنَّه لم يُ ْع ِط لنَ ْفسِه – وهو عا ِل ٌم ُم ْكت َِم َل
اال ْستِ ْنكار على القائِلين
ِ
سه الذي ا ْعت َ َمدَ عليه
ق البحْ ِ
األدَوا ِ
س َب ُ
ث في المسْألة .إنَّه ال َّ
ب ن ْف ُ
ت – فُر َ
صةً لتعمي ِ
ير النَّ َّ
َف
ي في ت ْك ِف ِ
ظ ِام – كما رأينا قبْل ق ِلي ٍل -وهو أَنَّه "إذا نُ ِق َر ع ْنه ا ْن َكش َ
البَ ْغدَا ِد ُّ
عن ْأم ٍر ُم ْن َك ٍر ،وهو ْ
أن يكونَ وحْ يًا من هللاِْ ،
إخرا ُج ْ
ي قد تلَقَّاهُ عن
وأن يكونَ الن ِب ُّ
أن يكونَ قد كانَ على سبي ِل ْ
هام ،وكال َّ
هاب إلى ْ
ش ْي ِء
سال ُم؛ والذَّ ُ
ِجبْريل عليه ال َّ
اإلل ِ
9
والهاج ِس" .
َاط ِر
ق الخ ِ
ي ُْلقَى في ن ْف ِس اإل ْن َ
ِ
س ِ
ان ،ويُ ْهدَى له من طري ِ
ومن َّ
شتَهُ البا ِلغَةَ من هذا الت َّ ْعلي ِلَّ ،
الباح ُ
ِي
ث د ْه َ
ِ
يجدَ
وأال ِ
الطبِي ِعي ِ أن يُ ْبد َ
از ال َبال َ
غ ِة القُ ْرآ ِنيِ ِة وبين
ار ال ُم ْن ِك ِرينَ إل ْع َج ِ
َج َوابًا ِل َك ْي ِفي ِة ربْط ال ُج ْر َجانِي ِ بين إ ْن َك ِ
آن هو ْ
اإلل َها ُم.
ال َهدَ ِ
ف الذي َج َعلَهُ لهم ،وهو اال ْنتِها ُء إلى القَ ْو ِل بأ َ َّن م ْ
صدَ َر القُ ْر ِ
الص ْرفَةَ
كل ،وعند النَّ َ
وعلى ٍ
ظر ،يتبَّين أ َ َّن م ْن َه َج العُلماء الذين منَعوا ِ
ص بِعَ ْينِ ِه أ ْن َك َر ْ
أن يكون القُ ْر ُ
عج ًزا
لر ِد رأي ٍ بع ْينِه ،و ِلش َْخ ٍ
آن ال َك ِري ُم ُم ِ
كان مو َّج ًها َ
بن ْ
ص ِر ْف ُه ْم هللاُ عن
ضاهَا ِت ِه ْلو ل ْم َي ْ
َظ ِم ِه ،وقال بقُد َْر ِة اآل َحا ِد من ال َع َر ِ
ب على ُم َ
ذلك ،هو النَّ َّ
الم ْردَار.
آخر معه ،وهو أبو ِعيسى ِ
ظا ُم ،وربَّما ُ
ي فقَ ْد
ويبْدو هذا ال َم ْن َه ُج ج ِليا عند ال َباقِ َّالنِي ِ وال ُج ْر َجانِيِ ،أما ال َباقِ َّالنِ ُّ
ص َّح ِة القَ ْول
عدَ ِم ِ
آن ال َك ِر ِيم د ِليال على َ
ار َ
ا ْعت َ َمدَ على ا ْن ِعدَ ِام ال ُمعَ َ
ض ِة للقُ ْر ِ
بالص ْرفَ ِة .10وقد سبَق لنا بيَ ُ
ش ِة
سبي ِل لال ْستِدال ِل على َم ْن ِع َها ع ْند ُمناقَ َ
ان خطإ هذا ال َّ
ِ
ْ
ْ
آن ال َك ِر ِيم ِبنَظ ِم ِه ،فقال:
ال ُج ْر َجانِيِ؛ ثم جاء ِبشَيءٍ لَ ِطيفٍ أثبَتَ به إعْجازَ القُ ْر ِ
مجلة اإلحياء
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عاه ،لم ي ُك ْن َم ْن كان قبلَهم من أ ْهل
"على أَنَّهم ْلو كانُوا ُ
ص ِرفُوا ،على ما ادَّ َ
ْ
صا َح ِة والبَال َ
النظ ِم
غ ِة و ُحس ِْن
الجا ِه ِليَّ ِة َم ْ
ص ُروفينَ ع َّما كان يُ ْعدَ ُل به في الفَ َ
ْ
ع ِل َم
كالم َم ْن ق ْبلَهُ ِمثلَهُُ ،
ص ِ
الر ْ
ب َّ
عجي ِ
و َ
ف ،ألنَّهم لم يُت َ َحدَ ْوا به ...فلَ َّما ل ْم يو َج ْد في ِ
11
بالص ْرفَ ِة ظاه ُِر الب ْ
الن" .
عاهُ القائ ُل ِ
أ َ َّن ما ادَّ َ
ُط ِ
ي في بَال َ
آن ال َك ِر ِيم ،إال أ َ َّن ما ْأورده
غ ِة القُ ْر ِ
ور ْغم ص َّحة ما قاله البَاقِ َّالنِ ُّ
ال يُعَدُّ ح َّجةً على القائِلين
ع
بالص ْرفَ ِة ،ألَنَّهم ما ذهَبوا إلى ذلك إال ليُفسِروا ْامتِنَا َ
ِ
للوحْ ي ِ.
ار َ
ُو ُجو ِد ُم َع َ
ض ٍة َ
ي عن هذا الدَّليل الذي نقَ ْلتُهُ عن البَاقِ َّالنِي ِ ب َ
طريقَ ٍة
وقد عب ََّر ال ُج ْر َجانِ ُّ
أخ َرى ،فقال في إ ْب َ
ْ
بالص ْر َف ِةَّ [ ":
ق ال َم ْنعِ ،إذا ُج ِع َل
طا ِل رأْي ِ القائِلين
ِ
إن] ِمن َح ِ
أن يكونَ في ْ
آيةً وب ُْرهانًا ،وال ِسيَّما للنُّب َُّوةِْ ،
األمور ،وأ ْكث َ ِرها ُو ُجودًا،
أظ َه ِر
ِ
وأ ْس َه ِل َها على النَّاسْ ،
وسامعٍ ...ال ْ
وأخلَ ِقها ْ
أن يكون الم ْن ُع ِم ْن
بأن ت َ ِبينَ ل ُك ِل راءٍ
ِ
س ِم َع قَ ُّ
ف إال بالنَّ َ
ط َّ
ْ
قو َمهُ ،فقالُ :ح َّجتي
ظ ِر...
وهل ُ
َخ ِفي ٍ ال يُ ْع َر ُ
أن نبياا أتى ْ
يكن ِم ْنكم قَ ُّ
أن ت ُ ْمنَعوا من ْأم ٍر ل ْم ْ
ي إليْكمْ ،
ط ...أ ْم ذلكَ
عل ْي ُكم ،واآل َيةُ في ِأني نَ ِب ٌّ
12
ف" .
جاز ٌ
َماال يقُولُه عاقِلٌ ،وال يُ ْق ِد ُم علي ِه إال ُم ِ
َض النَّظر عن ُمجازَ فة ال ُج ْر َجانِي ِ فيما قاله عن ال ُم ْع ِجزَ اتِ ،مما
و ِبغ ِ
ْ
ص ًرا ،وهو أ َ َّن ما نَفَاهُ من َح ِقيقَ ِة
وريًا،
يَ ْست َ ْد ِعي ت َ ْ
ص ِحي ًحا َ
وإن ُمخت َ َ
ض ُر ِ
ت ثا ِبتٌ ت َما ًما؛ ف ُك ُّل نبيٍ ،في وا ِقع الحال ،وعلى ع ْك ِس ما َ
ظنَّهُ ،أت َى
ال ُم ْع ِجزَ ا ِ
أن ت ُ ْمنَعُوا ِم ْن ْأم ٍر ل ْم ي ُك ْن ِم ْنكم قَ ُّ
ت ناقةُ
قو َمهُ ،وقال لهمُ :ح َّجتي عليكم ْ
س ْ
ْ
ط .أل ْي َ
س ْ
يس إحْ يا ُء
صا ُموسى علَيْه ال َّ
صا ِلحٍ علَيْه ال َّ
سال ُم كذلك؟ أل ْي َ
تع َ
سال ُم كذلك؟ ألَ َ
َض النَّ َ
ظر عن هذاَّ ،
فإن في هذا
سال ُم لل َم ْوتى،
ِع َيسى علَيْه ال َّ
بإذن هللاِ ،كذَ ِلك؟ بغ ِ
ِ
البيانُ ،مصادَرة ً على ال َم ْ
ُ
طلوب .وال أد َّل على ذلك من ُوجو ِد
الرأْيِ ،كما سبَق
َّ
آن ال َك ِر ِيم
ُ
علَ َما َء أثْبَتُوا ،كما سنَرى في ِحينِ ِهِ ،مثْ َل ما أثْبَتَ من العُلُ ِو ال ُم ْع ِج ِز للقُ ْر ِ
بالص ْرفَ ِة.
مع قو ِل ِه ْم ِ
ْ
آن
ي الما ِن ِعين ِ
للص ْرفَ ِة َوجْ ًها من ُو ُجو ِه إ ْع َج ِ
از القُ ْر ِ
وال ُمال َحظ أ َ َّن رأ َ
َجاوز َّ
ص ِر ال َحدِيث ،وا ْشت َ َهر
صل إلى ال َع ْ
الزمانَ الذي ُو ِ
فو َ
ضع فيهَ ،
ال َك ِر ِيم قد ت َ
ي
عند
صبَ َح رأْيًا ُم ْعت َ َمدًا في الدِراسا ِ
ِ
الباحثين ،فأ ْ
ت القُ ْرآنِيَّ ِة .وأ ُ ْه ِملَ ،إلى هذاَ ،رأْ ُ
00
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إ ْعج ُ
بالص ْرفَ ِة
يم ِ
آن الك َِر ِ
َاز القُ ْر ِ

بالص ْرفَ ِة إ ْه َم ًاال تا ًما ،اللَّ ُهم إال من حي ُ
ْث ال ُهجو ُم عليه ،وت َ ْس ِفيهُ رأْي ِ َم ْن
القائِلين
ِ
قال به ،وهو النَّ َّ
ظا ُم في زع ِْمهم.
وي ْبدُو ما ذ َك ْرتُهُ َج ِليًا إذا ن َ
الدارسين ال ُمحْ دَثين
ض
ظرنا في ُم َؤلَّفات ب ْع ِ
ِ
كارهم فيها؛ فال نَراها ْ
تخ ُرج عن:
ع َر ُ
ضوا لل َمسْألَ ِة ،وذَ َهبْنا ْ
نر ُ
الذين َ
صد أ ْف َ
بالص ْرفَ ِة ،مع عدَم ْ
 -1ال ُح ْكم ِبب ْ
االل ِتفات إلى آراء القا ِئلين بها ،سوا ًء
القو ِل
ِ
ُطالن ْ
ُ
تجاو ْز
سيد قطب،
بالبحْ ث ،أو َحتَّى
ْ
بالعرض؛ كما هو حال األستا ِذ ِ
حيث لم يَ َ
13
س ْ
ط َرين .
ما كتَبَه في َر ِده ال َّ
 -2الحكم بِب ْ
بالص ْر َف ِة ،مع الَع َمل على ربْطها بالنَّ َّ
القول
ظ ِام َلوحْ دِه ،مع
ُطالن ْ
ِ
شيْطانَ ال ُمت َِك ِل ِمينَ )،
ت ْك ِفيره ،كما رأَيْنا ذلك ع ْند األستا ِذ الرا ِفعي ،حيث َج َعل ( َ
الص ْرفَةَ ،وهي َّ
َب ":إلى َّ
ف
كما س َّماهُ ،يذه ُ
أن اإل ْع َجازَ كان ِ
أن هللاَ َ
ص َر َ
14
ض ِة القرآن مع قُد َْرت ِهم عليها" .
ار َ
العَ َر َ
ب عن ُمعَ َ
ض العُلَماء القُدَ َماء ،وإعْما ِلها دُون ن َ
ظ ٍر فيما
ضار أشيا َء من أدِلَّة ب ْع ِ
 -3استِحْ َ
ت َ ْست َْل ِز ُمهُ ،ودُون تأ ُّمل في ُو ُجو ِه خ َ
ط ِئها؛ ِمثْلَما ف َعل الش ْي ُخ رحْ َمةُ هللا
15
صابُوني.16
اله ْندي  ،وال َّ
وبهذا ا ْست َ َبان َّ
َ
يرا في
ي
أن
عجْ ًزا َك ِب ً
الحديث قد أبْدى َ
َ
الفكر اإلسْالم َّ
ُمعَالجة هذه النَّ َ
باحثيه على األ ْقوال فيها .وقد بلَغ
اطالعِ ِ
ظ ِريَّ ِة ،وأبَان عن عدَم ِ
الحا ُل بهذا ال ِف ْكر ْ
بالص ْرفَ ِة ،مع َّ
أن
س ْخريةَ من القائِلين
أن ا ْست َبا َح لنَ ْفسه ال ُّ
ِ
دار ٍس ْ
ف
ا ْستِ ْع
ُوج ُ
ب على ِ
َ
راض أسْمائِهم  -كما سنَ ْف َع ُل ب ْعد قليل  -ي ِ
كل ِ
أن ي ِق َ
صواب ،ال
تأمال و ُم ِقلبا
ُم ِ
لألمر على ُو ُجوهِه قبل ال ُح ْكم عليهم بِ ُمخالفَة ال َّ
ْ
القول" :و ُه َو،
اال ْستِ ْهزَ اء؛ كما ف َع َل األستاذ ُ الرافعي ،الذي ذهَب به ال ُعجْ ُ
ب إلى ْ
عوهُ ،لكان
ب ،وكانُوا ه ْم الذين ا ْفتَت َ ُحوهُ وا ْبتَدَ ُ
ص ْبيَةُ ال َم َكاتِ ِ
ي لو قال به ِ
ع ْندَنا ،رأْ ٌ
القو ِل فيما ال
ذلك َم ْذ َهبًا ِمن تَخَا ِل ِ
يطهم في ب ْعض ما يُحا ِولُونَه ،إذا َع َمدُوا إلى ْ
عرفُوا".17
عرفون ِليُو ِه ُموا أنَّهم قد ِ
َي ِ
لص ْر َف ِة :أش َْرتُ  ،فيما س َبق ،إلى َّ
الص ْرفَ ِة
القو َل ِب ِ
أن ْ
ب  -القا ِئلُون با ِ
اء
هور ،إ ْذ قال به ال َعدِيدُ من العُل َم ِ
ي م ْش ٌ
وجْ ًها من ُو ُجو ِه اإل ْع َج ِ
از القُ ْرآني ِ َرأْ ٌ
مجلة اإلحياء
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ْالميَّ ِة .وم ْعنى هذا َّ
صاقَ هذه
ق العَقَ ِديَّ ِة اإلس ِ
ال ُم ْنت َِمينَ إلى ُم ْختَلَ ِ
أن ْإل َ
ف ال ِف َر ِ
(الت ُّ ْه َم ِة) بالنَّ َّ
ص ِحيحٍ .أ َّما بالنِسبة ل َخ َ
ع ُموما
َص ،وال ُم ْعت َِزلَ ِة ُ
ُ
ظ ِام باألخ ِ
غير َ
طإ ِ
نِ ْس َبة هذا الرأْي للنَّ َ
ظ ِام لِوحْ دِه ،ف ِل َما قُ ْلناهُ من َّ
الص ْرفَةَ ج َم َع ْ
ت َح ْولَها العدِيدَ من
أن ِ
العُلَ َماء ،وأ َّما بالنِسبة ل َخ َ
طإ ِ ْ
ْالم
يص ال ُم ْعت َِزلَ ِة بها ،فَ ِل َما سبَقَ ؛ و ِل ُو ُجود أع ٍ
ص ِ
تخ ِ
از القُ ْرآ ِني ِ .وأ ْش َه ُر هؤُ الء أ َحدُ
ِمن ال ُم ْعت َِزلَ ِة كانُوا َي ْمنَعُون القَ ْو َل بها وجْ ًها لإل ْع َج ِ
ع َمر
كبار ال ُمفَسِرينَ والبال ِغيِينَ ال ُمسْلمينَ  ،وهو اإلما ُم
جار هللاِ َمحْ ُمود بن ُ
ُ
ِ
َ
ُ
ْ
َّ
ْ
ْ
قاضي
األول ،وهو ِ
بار شيُوخِ ال ُم ْعت َِزل ِة ،إن لم يَكن شيخَها َّ
الزمخش َِري ِ ،وأ َحدُ ِك ِ
ي.18
القُضاة عبْد ال َجبَّار بن أحمد بن عبْد ال َجبَّار األ ُ ْسدَ َبا ِد ُّ
َّ
الص ْرفَ ِة إلى ِق ْس َمي ِْن:
ِيم القا ِئلين ِب ِ
وإن البحْ ث في المسألة قد قادَني إلى ت ْقس ِ
 -1قِ ْس ٌم يَرى َّ
آن ال َك ِر ِيم ،مع دُ ُخو ِله في
ب قد ُ
ار َ
أن العَ َر َ
ص ِرفُوا عن ُمعَ َ
ض ِة القُ ْر ِ
سي ٍَّار
قُد َْرت َ ِه ْمِ .
هر القائِلينَ بهذا َّ
الرأْيِ ،كما قُ ْلتُ ِم َر ً
ارا ،إبْراهي ُم بْنَ َ
وم ْن أ ْش ِ
النَّ َّ
لماء كما سنَرى فيما
وبعض
ار،
كبار العُ ِ
ووافَقَهُ أبو موسى ِ
ُ
الم ْردَ ُ
ِ
ظا ُمَ .
ض بعد قلي ٍل.
عر ُ
َ
سأ َ ِ
 - 2وقِ ْس ٌم يَ َرى َّ
ض ِة ،مع عدَم قُد َْرتِ ِهم ،أو قُد َْرةِ
ب قد ُ
ار َ
أن العَ َر َ
ص ِرفُوا عن ال ُمعَ َ
بمثْ ِله.
ان ِ
ِ
ق ،على اإلتْيَ ِ
غيرهم من الخ َْل ِ
احيَّ ِة ال َع َم ِليَّ ِةَّ ،
س َّوى بَيْنَ ال َم ْوقِفَي ِْن في
فإن كثيرا من العُلَ ِ
ومن النَّ ِ
ماء َ
ص ْرفَةً ،ودَ ِل ً
از القُ ْرآنِيِ؛ َّ
ألن
الد َِاللَ ِة ،وا ْعتَبَ َر القَ ْو َل بأي ِ َّ
الرأْيَي ِْن ِ
يال على اإل ْع َج ِ
آن ال َك ِر ِيم ،ف َم ْعنى ذلك أنَّهم قد
ب ،ما دا ُموا لم يَ ْع َملُوا على ُم َ
العَ َر َ
ضاهَاةِ القُ ْر ِ
ْ
ْ
ض ِة ،سوا ًء أقُلنا بقُد َْرتِ ِه ْم على ذلك ،أو قُلنَا ِب َعجْ ِز ِه ْم .ولهذا
ُ
ار َ
ص ِرفُوا عن ال ُم َع َ
ي ،ب ْعدَ ْ
از
ب قال اإلما ُم
ال َّ
سبَ ِ
أن َجعَ َل ِ
الص ْرفَةَ وجْ ًها من ُو ُجو ِه اإل ْع َج ِ
الماو ْر ِد ُّ
َ
19
والص ْرفَةُ إ ْع َج ٌ
ِع ْندَهُ ،وب ْعدَ ْ
علَى القَ ْولَي ِْن َمعًا" .
از َ
ع َّرف بال َم ْذ َهبَي ِْنِ " :
أن َ
َب إليه
َب إلى َ
ي يَ ْذه ُ
و ِل َهذا ال َّ
شبِي ٍه ِل َما ذَه َ
مام البَ ْي َه ِق َّ
سبَب ن ْفسِه نَرى اإل َ
النَّ َّ
ُ
الص ْرفَةُ والت َّ ْع ِج ُ
يان
ظا ُم،
حيث قال" :وأ َّما ِ
يز ،مع ت ََو ُّه ِم القُد َْرةِ ِم ْن ُه ْم على اإلتْ ِ
شدَةِ ال َحا َج ِة إليه.
توفُّ ِر الد ََّوا ِعي و َ
ِ
ار َ
بمثْ ِل ِه ،فإنَّما يُ ْعلَ ُم ذلك بعَدَ ِم ال ُمعَ َ
ض ِة ،مع َ
وذلك ما ال يَ ُج ُ
وز أن يَ ُ
ش َّك فيه عاقِ ٌل ِم ْن أنَّهم ،لو كانُوا قَادِرينَ عليه ،لَبَادَ ُروا
ص ِه ْم على إ ْب َ
ب ال ِقتا ِل
طا ِل دَع َْوتِ ِه ...ولَ َما خ ََر ُجوا في ْأم ِره إلى نَ ْ
ص ِ
إليه ،مع ِح ْر ِ
00
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إ ْعج ُ
بالص ْرفَ ِة
يم ِ
آن الك َِر ِ
َاز القُ ْر ِ

علَ ْي ِه ْم من ُمباش ََرةِ هذِه ال ُخ ُ
ب ...فلَ َّما ل ْم
طو ِ
س َر َ
رير باأل ْنفُ ِس ...ولَ َكانَ ذلك أ ْي َ
والت َّ ْغ ِ
عاقِ ٍل ا ْشتَدَّ به الع َ
عجْ ِزهم ْ
ش،
ط ُ
سبِي ُل ر ُج ٍل َ
ي ْفعَلُوهُ د َّل على َ
سبِي ُل هذا َ
عن ذلك .و َ
و ِب َحض َْرتِ ِه َما ٌء ،فَ َج َع َل يَتَلَ َّوى من ِشدَّةِ َّ
ب ال َما َء؛ فال َي ُ
ش ُّك ش ٌّ
َاك
الظمإ ،وال َي ْش َر ُ
ب يَعُوقُهُ عنه ،وأنَّه ل ْم يَتْ ُر ْكهُ ْ
عن ُ
ارا ...وهذا
ش ْربِ ِه ،أو َم ْمنُو ٌ
سبَ ٍ
اختِيَ ً
اج ٌز َ
أنَّهُ َ
ع بِ َ
ع ِ
20
َبيِ ٌن ،وال َح ْمدُ ِ َّلِلِ" .
ب
بار العُ ِ
از البَ َال ِغي ِ لل ِكتا ِ
الص ْرفَ ِة مع ْ
لماء القائ ِلين بِ ِ
اإل ْع َج ِ
ومن ِك ِ
القو ِل بِ ِ
ْجازيَّ ٍة ْ
س ِن
أخرى ،أ َحدُ أئِ َّم ِة النَّحْ ِو ال َع َر ِبيِ ،وهو أبو ال َح َ
يز ،في ُو ُجو ٍه إع ِ
ال َع ِز ِ
21
ي  ،حي ُ
ف ال ِه َمم عن
ع ِلي بن عيسى ُّ
ص ْر ُ
ْث قال" :ف ِهي َ
ي ال ُم ْعت َِز ِل ُّ
الر َّمانِ ُّ
بعض أ ْه ِل ال ِع ْل ِم في َّ
ض ِة .وعلى ذلك ي ْعت َِمدُ
أن القُ ْرآنَ ُم ْع ِج ٌز ...وذلك
ُ
ار َ
ال ُم َع َ
ت التي دَلَّت على النُّب َُّوةِ .وهذا ،ع ْندَنا،
خَار ٌج عن ال َعادَةَ ،ك ُخروج سائِر ال ُم ْع ِجزَ ا ِ
22
از التي ْ
تظ َه ُر منها للعُقُو ِل" .
اإل ْع َج ِ
أ َحدُ ُو ُجو ِه ِ
بالص ْرفَ ِة على اإل ْع َج ِاز البَ َال ِغي ِ:
ديم القَ ْو ِل ِ
 -4ظا ِه َرةُ ت ْق ِ
ير ْونَ َّ
أن القُرآنَ
َ
ع َرضْنا ق ْب َل قليل أ ْس َما َء ،وب ْع َ
ار ،علما َء كانُوا َ
ض أ ْف َك ِ
الوجْ َهي ِْن على
بالوجْ َهيْن معًا ،ولكنَّنا ل ْم ن َِجدُ ع ْندَ ُهم ت َ ْقدِي ًما أل َح ِد َ
الكريم ُم ْع ِج ٌز َ
َ
ص ً
ث الموضوعِ،
غيرهِم ،م َّم ْن تع َّمقَ في بحْ ِ
اآلخَر؛ وسنَ ْع ِر ُ
ض اآلن ،ت ْف ِ
يال ،آرا َء ِ
بالقو ِل ب َّ
وكان يَرى ِمثْ َل ما َر ْأوا ،ولكنَّه ت َميَّزَ
أكثر دِاللةً على
بالص ْرفَ ِة
أن
ُ
ِ
ْ
از من ال َبال َ
َب
ْالم الذين ذَهَبوا هذا الم ْذه َ
غ ِة القُ ْرآنِيَّ ِة .ومن األ ِئ َّم ِة األع ِ
اإل ْع َج ِ
ُ
اإلما ُم ْ
حيث قال" :القُ ْر ُ
آن ،ال يخَلو :إ َّما أن
ي،
ِين م َح َّمد بن ُ
ع َمر َّ
الر ِاز ُّ
فخ ُر الد ِ
ازْ ،أو لم يَ ُك ْن كذَ ِلكْ .
فإن كان
يُقا َل بأنَّه كان با ِلغًا في الفَ َ
اإل ْع َج ِ
صا َح ِة إلى َح ِد ِ
األولُ ،ث َ َبتَ أنه ُم ْع ِج ٌزْ .
وإن كان الثَّاني ،كان ْ
دير
ار َ
َّ
ضةُ على هذا الت َّ ْق ِ
َت ال ُم َع َ
ً
ً
دوا ِعي ِهم
ار َ
ار َ
ض ِة مع َك ْون ال ُم َع َ
ُم ْم ِكنَة ،فَ َعدَ ُم إتْيَانِهم بال ُم َع َ
توفُّ ِر َ
ض ِة ُم ْم ِكنَة ،ومع َ
خار ٌق للعَادَة ،فكان ذ ِلك ُم ْع ِج ًزا؛ فثَبَتَ َّ
أن القُ ْرآنَ ُم ْع ِج ٌز
على اإلتْيَان بهاْ ،أم ٌر ِ
الو ُجو ِه .وهذا َّ
الط ُ
ب".23
ريق ع ْندَنَا أ ْق َر ُ
ب لل َّ
ص َوا ِ
على جميع ُ
والح ِقيقةُ َّ
غيره ،وبت َأْثِير م ْن َه ِجه الجدَ ِليِ ،قد
اإلمام
أن
ي ،ك َكثِيرينَ ِ
ِ
الراز َّ
َ
أ ْبدَى عجْ ًزا عن الج ْمع ْ
القو َليْن ،ب َحي ُ
الص ْر َف ِة مع
القو ُل ِب ِ
س ُق ْ
العل ِمي ِ بيْن ْ
ْث يَتَنَا َ
ِ
َّ
َ
از البَال ِغي ِ في
إثْبا ِ
اإل ْع َج ِ
اإل ْع َج ِ
از البَ َال ِغيِ؛ ولذلك رأيْناهُ ُم ْست َ ِعدًا (للتض ِْحيَّ ِة) بِ ِ
ت ِ
مجلة اإلحياء
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الض ْمنِي ِ َّ
غير
آن ال َك ِر ِيم ُ
آن ال َك ِر ِيم ،وي ْبد ُو ذلك في إ ْق َر ِاره ِ
بأن ( ْبعَ َ
ض) القُ ْر ِ
القُ ْر ِ
ض قُد َْرة َ
الرد ِعلى ُمجا ِد ٍل يَ ْفت َِر ُ
از؛ فقَ ْد قال ،في َّ
با ِلغٍ في الفَ َ
اإل ْع َج ِ
صا َح ِة َ
درجةَ ِ
س َو ِرْ " :
ور ٍة ِم ْن ِمثْ ِل ِه
ض ال ُّ
فإن قِيل :قَ ْولُه :فَأْتُوا ِب ُ
النَّاس على اإلتْيان ب َمثي ٍل ل َب ْع ِ
س َ
ورةَِّ ،
ُ
ص ِر...
أن اإلتْيَانَ
ورة َ ال َع ْ
الكوث َ ِر و ُ
يتَنَاو ُل ُ
ورة َ ْ
ونحن ن ْعلَ ُم ،بالض َُّر َ
س َ
س َ
مم ِك ٌنْ .
فإن قلتُمَّ :
خار ٌج
بأمثَا ِل هذه ال ُّ
بمثْ ِل ِه ،أو بِما يَ ْق ُر ُ
ِ
إن اإلتْيانَ ْ
ب م ْنهْ ،
س َو ِر ِ
اخت َْرنا َّ
ب ْ
ي،
ُور ال َبشَر ،كانَ ذلك ُم َكا َب َرة ً ...قُ ْلناِ :ل َهذا ال َّ
س َب ِ
عن َم ْقد ِ
الطريقَ الثانِ َّ
صودُْ ،
وقُ ْلناْ :
وإن ل ْم يَ ُك ْن
سورة ُ إلى ِ
إن بلَغَت هذه ال ُّ
ص َل الم ْق ُ
از فقد َح َ
اإل ْع َج ِ
حد ِ
ِين ْأم ِرهِ،
األم ُر كذلك ،كان ْامتِنَا ُ
ْ
ار َ
ع ُهم عن ال ُمعَ َ
ض ِة ،مع ِشدَّة دَ َوا ِعيهم إلى ْتوه ِ
24
ُم ْع ِج ًزا" .
بن ْ
وقد ذهَب اإلما ُم أبو م َح َّمد علي ُ
ت إ ْع َجاز
عجيبا في إثْبَا ِ
حز ٍم م ْذ َهبًا ِ
25
آن ال َك ِر ِيم ،ف َج َعله ُم ْع ِج ًزا بن ْ
ْ
ب  ،ولكنَّه ذهَب ،في ت َ ْعلي ِل
َظمه
وبإخباره بالغُيو ِ
القُ ْر ِ
ُ
عج ِز فيه ،إلى إ ْنكار ْ
ت
أن يكون
در َجا ِ
إعجازهُ عائِدًا إلى ْ
ما ِهيَّة ال ُم ِ
كونِه في أعْلى َ
ْ
ق عن ال َ
غ ِةْ ،
ال َبال َ
بمثْ ِله؛ فقَال" :والنَّحْ ُو
ف
ط َمعِ في اإلتْ َيان ِ
ص ْر ِ
بل إلى َ
الخل ِ
ب
َّ
ْجازه كونُه في أ ْعلَى َمراتِ ِ
ازه؟ فقالت طائِفةٌ :وجْ هُ إع ِ
الراب ُع :ما وجْ هُ إ ْع َج ِ
أن هللاَ منَع ْ
ْجازه َّ
البَال َ
درة على
طو ُ
الخلقَ من القُ َ
ائف :إنَّما وجْ هُ إع ِ
غ ِة .وقالت َ
ضتِ ِه فقط ".26
عار َ
ُم َ
األو ِل ،وأ ْب َ
وقد ذهَب ،ب ْعدَ ذلكَ ،ي ُردُّ على أ ْ
صحاب الرأْي ِ َّ
ط َل ب ُح َججٍ
در َجات َ
جدَليَّ ِة ْ
أن ي ُكون القُ ْر ُ
البال َ
غ ِة.
آن ُم ْع ِج ًزا ل َك ْونِه في أعْلى َ
آن ال َك ِر ِيمْ ،
ْس م ْعنى ما قُ ْلنَاهُ َّ
اإلمام ابنَ حزم أ ْن َكر بَال َ
إن
أن
ولي َ
غةَ القُ ْر ِ
َ
كان م ْعنى البَال َ
ي التي
غ ِة  -وهو ِمن معَانيها بال ش ٍَك -ت َ ْب ِلي ُغ ال ُمت َ َك ِل ِم المعَانِ َ
27
َي َء ب ْعدَها"  .ول ِك َّن القُ ِرآنَ
يُريدُها ،ألنَّه ،في هذه الحالة " في الغَاي ِة التي ال ش ْ
غ ِة ْ
ق َحتَّى يثبُتَ إع ُ
يم ،مع هذا ،ليْس من ْنوعِ بال َ
قارنَتِه ب َكالم
ْجازه ب ُم َ
الخل ِ
ال َك ِر َ
ال َم ْخلوقين .ول َهذاَّ ،
ت ال ُمخالَفة
ْجازه تت َمث َّ ُل في إثْبا ِ
فإن َ
سبيل إثبات ماهيَّ ِة إع ِ
صوصا ألنَّه تعالىَ ":حا َل بين ْ
ورفَع
توا ِ
الم ْذ ُكورة ،و ُخ ُ
ق وبيْن أ ْن يأ ْ ُ
بمثْ ِل ِهَ ،
الخل ِ
ً 28
القو َل في ذلك ُج ْملَة" .
ع ْنهم ْ

02
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أن نتَقَد َّم بنَ ْقد ْ
ور ْغم أنَّه يُم ِكننِا ْ
ابن
ثير من ( َخب ِْط)
ِ
عل ِمي ٍ يُب ِْط ُل ال َك َ
اإلمام ِ
ْ
ضوعات التي ت َحد َ
َّث فيها أثْناء ُمناقَشَته آلراء ب ْعض
حز ٍم في
المو ُ
كثير من ْ
ٍ
صدَ ِدهِْ ،
َّ
أن نُ َبيِنَ أنَّه ،تماما
ق في هذه المسْألة،؛
ولكن الذي َي ُه ُّمنَا ،فيما نحْ ُن ِب َ
ال ِف َر ِ
آن ال َك ِر ِيم
ِمثْل
اإلمام َّ
ع َجزَ عن ْ
الجمعِ بيْن ْ
الر ِازيَ ،
ِ
اإل ْع َج ِ
از البَ َال ِغي ِ للقُ ْر ِ
القول بِ ِ
األولَ؛ ر ْغم َّ
ت
أن ُمقدِما ِ
ِ
والص ْرفَ ِة ،فقَد ََّم الوجْ هَ األخير ،وأنَ َك َر َ -
الوجْ هَ َّ
ع َم ِليااَ -
وم ْنها ،وأ َه ُّمهاَّ ،
يم قد عبَّر عن
ذلك ال َج ْم َع كانت في ذ ْهنِهِ ،
أن القُ ْرآنَ ال َك ِر َ
َي َء ب ْعدَها" كما قال.
المعَاني التي َ
أرادَها ،وبلَ َغ في ذلك "الغايَةَ التي ال ش ْ
ونحْ ُن ،لو ْ
اإلمام ابنَ ْ
اإل ْع َج ُ
از
سألنا
حز ٍم ،عن (ال َك ْي ِفيَّ ِة) التي يثْبُتُ بها ِ
َ
البابَ ،ب ْل َيت َ َبنَّى فيه رأْيا
سن َِجدُه (يُ ْغ ِل ُق) هذا
َ
ي لل َم ْخلُوقِينَ  ،فإنَّنا َ
ال َب َال ِغي ِ القُرآنِ ُّ
سا ،ر ْغم َّ
ع من البَال َ
ي
غ ِة رأْ ً
يَجْ َعل إثْبات َه ُمست َِحيال؛ بَ ْل إنَّه يُ ْن ْك ُر هذا النَّ ْو َ
أن أ َّ
األمثِلة على
ف عند ما ال َح ْ
صر له من ْ
سالي ِ
متمر ٍس بأ َ
ِ
يتوقَّ َ
ب ال َكالم ،يَ ْست َطي ُع أن َ
الم هللاِ ِل َكالم ال َم ْخلوقِينْ ،
األم ُر الذي
اإل ْع َجازَ في ذلك ،وهو ْ
ُمبايَنَ ِة َك ِ
وأن يُثْ ِبتَ ِ
ماء ال ُم ْسلِمينَ
عش ََراتُ العُلَ ِ
عجي ٍ
ب أحْ يَانًاَ -
بيَّنه  -با ْقتِ ٍ
دار ِ
اإلمام ابنَ ْ
ن ْست َطيع ْ
أن نحْ ُكم ،إذَ ْنَّ ،
غةَ ال ُم ْع ِجزَ ة َ
حز ٍم ق ْد (أ ْن َك َر) البَال َ
أن
َ
آن ال َك ِر ِيمُ ،مقَدِما عليْها ف ْك َرت َه ْ
ص َّرح بذَ ِلك
عن ِ
الص ْرفَ ِة .وعلى ُك ِل حا ٍل ،فقد َ
للقُ ْر ِ
أن هللاَ َح َكى ْ
المواضع ،وب ُْرهان ذلك ع ْندَه َّ " :
قوم من
صري ًحا في ال َعدي ِد من
ت ْ
عن ٍ
ِ
صلِينَ َ .ولَ ْم نَكُ نُ ْ
ط ِع ُم ْال ِم ْسكِينَ َ .و ُكنَّا
ار أنَّهم يُقولون :لَ ْم نَكُ ِمنَ ْال ُم َ
أ ْه ِل النَّ ِ
ِينَ .حتَّى أَت َانَا ْاليَ ِقين ...ف َكانَ هذا
ضينَ َ .و ُكنَّا نُ َكذ ُ
نَ ُخ ُ
وض َم َع ْالخَائِ ِ
ِب ِبيَ ْو ِم الد ِ
ُكلُّه ،إذا قالَه غي ُْر هللاِ َّ
عز و َج َّل َ
غي َْر ُم ْع ِج ٍز بال ِخالفٍ  ،إ ْذ لم يقُ ْل أحدٌ من أ ْه ِل
غير هللاِ ُم ْع ِج ٌزْ ،
ْالم َّ
إن
اإلس ِ
لكن لَ َّما قالَهُ هللاُ تعالى ،و َج َعلَه كالما لَهُ ،أ َ
كالم ِ
ارهَ
ص َ
َ
29
ُم ْع ِج ًزا ،و َمنَ َع من ُم َماثَلَتِ ِه" .
رير
َاص من الت َّ ْنبيه ،مجدَّدًا ،إلى ما أش َْرنا إليه فِيما س َبقَ  ،و ُه َو ت ْق ُ
وال َمن َ
ْجازيَي ِْن .و ِل َهذا ،فقَ ْد بَدَا من
َ
الوجْ َهي ِْن اإلع ِ
عجْ ِز ال َكثِيرين عن الج ْمعِ بين هذين َ
ي البحْ ُ
ال َم ْن ِط ِقي ِ ْ
الص ْرفَ ِة مع
ث اإلس ِ
ي في المسْألة ،إ َّما إلى ت ْقدِيم ِ
ْالم ُّ
أن َي ْنت َ ِه َ
ْب
الص ْرفَ ِة؛ ألنَّها َ
القو ِل ِب ِ
از البَ َال ِغيِ ،أو (ا ْستِ ْبعَا ِد) ْ
تؤدِيَ ،حس َ
اإل ْع َج ِ
(التَّض ِْحيَّ ِة) ِب ِ
ْ
وعبارة ُ
اإلمام
از البَال ِغي ِ القُ ْرآنِي ِ.
العجْ ِز الذي
ِ
َ
كار اإل ْع َج ِ
الحظناهُ ،إلى إ ْن ِ
مجلة اإلحياء

09

أ.د /شايب لخضر

القُ ْر ُ
كاره
سنَ ْتل ِخ ٍ
طبِي ِ تُلَ ِخ ُ
ف ،إ ْذ قال في م ْع ِر ِ
ص أحْ َ
ض إ ْن ِ
يص هذا ال َم ْوقِ َ
أن القُ ْرآنَ هو ال ُم ْع ِج ُز؛ فلَ ْو قُ ْلنَاَّ :
ع األ َّم ِةَّ ...
للص ْرفَ ِة ":وهذا فا ِسدٌَّ ،
إن
ألن إجْ ما َ
ِ
والص ْرفَةَ هو ال ُم ْع ِج ُز لخ ََر َج القُ ْر ُ
الف
ال َم ْن َع
آن عن َك ْونِ ِه ُم ْع ِج ًزا ،وذلك ِخ ُ
ِ
آن هو ال ُم ْع ِج ُزَّ ،
ع ِل َم َّ
صا َحتَهُ
اإلجْ َماعِ ...وإ ْذ كان َكذَ ِلكُ ،
ألن فَ َ
أن ن ْف َ
س القُ ْر ِ
و َبال َ
خار ٌق لل َعادَ ِة".30
غتَهُ ْأم ٌر ِ
اح ُ
ظ و َح ُّل اإل ْ
شكَا ُل:
 -5ال َج ِ
أثْبَتْنَاَ ،حتَّى اآلنَّ ،
آن ال َك ِر ِيم ليْس
القو َل بِ ِ
أن ْ
الص ْرفَ ِة وجْ ًها إلع ِ
ْجاز القُ ْر ِ
قوال للنَّ َّ
ظ ِام وحْ دَهُ ،كما أثْ َبتْنَا َّ
كارهُ ل َبال َ
غتِه ال ُم ْع ِجزَ ِة َم ْذهَبٌ ُم ْنتَش ٌِر بين
ْ
أن إ ْن َ
أن هذاْ ،
ق .ومن ال ُم َؤ َّكد َّ
وإن كانَ
عَُِ ِ
لماء اإلس ِ
ْالم ال ُم ْنت َِمينَ إلى العَدِي ِد من ال ِف َر ِ
صها م َّما بها من
سا ِ
ش ُ
عقُولَ ُه ْم ،ويُخ َِل ُ
ت القُ ْرآنِيَّ ِة ،وهو يُ ْن ِع ُ
ُم ِفيدا لل ُم ْهت َِمينَ بالدِرا َ
غير كافٍ  ،ذ ِلك َّ
س ُّرعِ في (االتِ َه ِام)؛ إال َّ
أن ال ُم ْش ِكلَةَ ما زالَ ْ
ت
الت َّ َ
أن ما حقَّ ْقناهُ ي ْبقَى َ
َم ْ
وأخ َ
ط ُروحةًْ .
ط ُر من هذاَّ ،
ب ال ُمؤْ ِمنِينَ
ب ،قُلو ِ
ض ٌر بالقُلو ِ
فإن ما ا ْنت َ َهيْنا إليه ُم ِ
از
من الد َِّارسين ألنَّه ْألقَى فيها ( َحي َْرة ً) ،يُ َب ِر ُرها َ
ان ( َكيْفيَ ِة) اإل ْع َج ِ
عدَ ُم ب َي ِ
عدَ ُم ال ْق ْ
از
ق) بَ ْينَ َها وبَيْن ثُبُو ِ
بالص ْرفَ ِة ،و( َ
ِ
ت اإل ْع َج ِ
طعِ) في َمسْأَلَ ِة (الت َّ ْوفِي ِ
ض َ
األمر الذي من ال ُم ْم ِكن ْ
ط َّرة ً) إلى
ال ِغيِ؛ وهو
ض العُقو ِل ( ُم ْ
الب ِ
ُ
أن يَجْ عَ َل ب ْع َ
ار (ما
از القُ ْرآنِيِ ،وإ ْن َك ِ
اإل ْع َج ِ
الوجْ َهي ِْن من ُو ُجو ِه ِ
ال َع ْودة إلى ت ْقديم أ َح ِد َهذَي ِْن َ
ضدٌّ) له.
يَ ْبدُو) أنَّه ( ِ
بأن ما ال َح ْ
القو ِل َّ
ت
سا ِ
عجْ ِز البحْ ِ
ظناه من َ
ونُبادر إلى ْ
ث ال ِع ْل ِمي ِ في ِالدرا َ
آن
ي ال َج ْمعِ بين ْ
اإل ْع َج ِ
القُ ْرآنِيَّ ِة في ( َح ِل) هذه ال ُم ْش ِكلَ ِة ،أ ْ
از البَ َال ِغي ِ للقُ ْر ِ
القو ِل بِ ِ
زيز،
الص ْرفَ ِة ،وهي َح ِقيقةٌ من
ق ال ِكتا ِ
ْ
والقو ِل ِب ِ
ب ال َع ِ
ال َك ِر ِيم ،وهي ح ِقيقةٌ من حقائِ ِ
آن ال َك ِر ِيم ُك ِله؛
َحقائِ ِقه ،و َح ِقيقةٌ من َحقائِق ِ
تاريخِ الدَّعْوةِ النَّبَ ِويَّ ِة ،أو ت َاريخِ القُ ْر ِ
غي َْر ظاه ٍِر َحاليًاَّ ،
وإن ْكانَ َ
ي العَ ْبقَ ِري ِ ب ْينَ ُهما قد َوقَ َع في ال ِف ْك ِر
فإن ال َج ْم َع ال ِع ْل ِم َّ
ْالميِ ،وفي عه ٍد ُم َب ِك ٍر ،ر ْغم َج ْهل الد َِّار ِسين القُدَا َمى وال ُمحْ دَثِينَ لذلك.
اإلس ِ
ع ْم ُرو ب ُْن
ع ش ْي ُخ ال َبال ِغ ِيين ال ُم ْس ِلمين ِبد ُون ُمنازعٍ ،أبو ُ
لقد اسْتطا َ
عثْ َمانَ َ
اح ُ
وري ِْنْ ،
ظ ْ
وأن يَسْت ِد َّل على
بَحْ ٍر ال َج ِ
ازيَي ِْن ال َم ْذ ُك َ
بالوجْ َهيْن اإل ْع َج ِ
أن يَ ْست َْمسِكَ َ
ص َّحة ال َج ْمعِ ب ْينَهماْ ،
ام اإل ْقناعِ.
ِ
وأن يُقد َِم ذلك ت َ ْقديما ِع ْل ِميا َ
س ِليما و ُم ْقنِعًا ت َ َم َ
41
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اح َ
ومن الم ْعلُوم َّ
ث البَ َال ِغي ِ في اللُّ َغ ِة العَ َربِيَّ ِة،
ظ يُعَدُّ ُم ْن ِشئًا للبَحْ ِ
أن ال َج ِ
فإن تَدَا ُخ َل البَحْ ثَيْن واقِعةٌ
سَّ ،
سا ِ
ت اللُّغَ ِويَّ ِة القُ ْرآنِيَّ ِة ،أو العَ ْك ُ
وبالتَّالي في الدِرا َ
اضعِ ،في ال َكثِير من ُكت ُ ِب ِه،
ص ِ
ُم َؤ َّكدة ٌ .و ُه َو ،بهذا الو ْ
ثير من ال َم َو ِ
ف ،أثْ َبتَ في َك ٍ
بَال َ
اء هذا
از؛ كما نَبَّهَ على احْ تِفَ ِ
آن ال َك ِر ِيم التي ت ِ
اإل ْع َج ِ
َص ُل إلى َح ِد ِ
غةَ القُ ْر ِ
ان ،ونُزو ِله في قَ ْو ٍم بُلَغَا َءَ ،
صو َم ِةَ ،ي ْست َْخ ِد ُمونَ
ب ال َّ
شدِيدِي ال ُخ ُ
الكتا ِ
س َما ِوي ِ بالبَ َي ِ
س ُ
ان .وقد ا ْستَدَ َّل على
سائِ ِل ،ومن أه َِمها ما (يُ ْنتِ ُجه) ِ
الل َ
الو َ
من أجْ ل الغَلَبَ ِة فيها ُك َّل َ
قو ِله تَعَالَى في
ذلك بما َو َردَ عن العَ َر ِ
ب ،وبما َو َردَ في الت َّ ْن ِزي ِل نَ ْف ِس ِه ،وذلك ِمثْل ْ
سلَقُو ُك ْم بِأ َ ْل ِسنَ ٍة ِحدَاد ،وقَ ْو ِله تَعَالَى في
ُ
ورةِ األحْ زَ ا ِ
َب ْالخ َْو ُ
ب :فَإِذَا ذَه َ
ف َ
س َ
وقو ِله
ورةِ َم ْريَ َم :فَإِنَّ َما يَ َّ
ُ
سانِكَ ِلتُبَش َِر بِ ِه ْال ُمتَّقِينَ َوت ُ ْنذ َِر بِ ِه قَ ْو ًما لُدااْ ،
س ْرنَاهُ بِ ِل َ
س َ
31
ور ِة ُّ
َص ُمونَ . ...
الز ْخ ُر ِ
ت َ َعالَى في ُ
فَ  :ب ْل ُه ْم قَ ْو ٌم خ ِ
س َ
اح ُ
ث النَّ َ
ع ِم َل ُ -م ْعت َِمدا على ِع ْلمه
ظ بالبحْ ِ
َف ال َج ِ
ولم يكت ِ
ظريِ ،بل َ
َف  -على ا ْستِ ْخراج ب ْعض ْأو ُج ِه ال َبال َ
غ ِة
وح ِس ِه النَّ ْقدِي ِ ال ُم ْره ِ
الوا ِسع بفُنون ال َك َال ِم ِ
ب هو (ن ْ
صوال
َص هذا
المو ُ
القُرآنِيَّ ِة ،وخ َّ
آن) ،أبْد َ
ع فيه أ ُ ُ
ضوع ب ِكت َا ِ
ْ
َظ ُم القُ ْر ِ
قر َر فيه ،كما قَ َّر َر في غي ِْره من كتُبه َّ
أن ما
احْ تَذَاها العُل َما ُء ال ُم ْس ِلمون ب ْعدَه .وقد َّ
ب ال ُمن ََّز ِل ،ن ْ
َظ ُمه البَدِي ُع الذي ال يَ ْقد ُِر على ِمثْ ِل ِه ال ِعبَادُ،
ق "ال ِكت َا ِ
يدُ ُّل على ِ
ص ْد ِ
32
َم َع ما ِس َوى ذ ِلك من الدَّالئِ ِل التي َجا َء بها َم ْن َجا َء بِ ِه" .
اح ُ
الص ْرفَ ِة مع قَ ْو ِله
وال َج ِ
ي ت َنَاقُ ٍ
القول بِ ِ
ض في ْ
ظ ،مع هذا ،ل ْم يَ َر أ َّ
ْجاز البَال َ
ضع في اال ْعتِبار شيْئا لم يَ ْنتَبِ ْه إلَ ْي ِه أ َحدٌ من
غ ِة القُرآنِي ِة؛ ألنَّه و َ
بإع ِ
ْ
آن ال َك ِر ِيمْ ،
إن ُو ِجدَ ْ
ت،
للمو ُ
ير ُمضاهَاةِ ال َع َر ِ
ضوع ،وهو ت َأثِ ُ
الدَّار ِسين ْ
ب للقُ ْر ِ
ضاهاةُ ،على الدَّع َْوةِ النَّبَ ِويَّ ِة.
وم ْهما كانَت هذِه ال ُم َ
اح ُ
ع ِل َم َ
غي ُْره من
وق ْد ا ْست َقرأ ال َج ِ
ع ِلم ،كما َ
ظ ت َاري َخ الدَّعْوةِ ال ُم َح َّم ِديَّ ِة ،و َ
33
اسَّ ،
شيْئا لم يَ ْش َه ْد التاري ُخ له َمثِيال  ،حيث
ب َ
ي قد ْأو َردَ على العَ َر ِ
النَّ ِ
أن النَّبِ َّ
ت َ َحدَّا ُهم ْ
أن يأْتوا ب َمثي ٍل لل َكالم الذي جا َء ُهم به ،كما ت َ َحدَّى الخ َْلقَ أجْ َمعين؛ وهو
األم ُر الذي ي ْعني أنَّه مازال قائِما ،وسيَبْقى ،إلى ْ
أؤ ِكد
وم ال َّ
ْ
عةُ .وإنِيَ ،
سا َ
أن تقُ َ
لن يست َطي َع ْ
الخل ُق أجمعين ،بال ِف ْعلْ ،
أن ْ
هنا ْ
الذ ْكر ال َحكيم،
أن يأتوا ب َمثِي ٍل آليا ِ
ت ِ
ألنَّه يت َج ُ
ق.
ت قُد َُرا ِ
عا ِ
ص ُرهُ ِمنَ ال َم ْو ُ
اوز فيما ال ي ُْم ِك ُن َح ْ
ضو َ
ت الخ َْل ِ
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وعلى ُك ِل حا ٍلَّ ،
س َّجلَ ْ
ب ما زالت
فإن اآليا ِ
ت هذا الت َحدي ِ للعَ َر ِ
ت التي َ
ورةِ ُّ
ور :أ َ ْم يَقُولُونَ تَقَ َّولَهُ
قولُه تَعَالَى في ُ
زيز .وم ْنها ْ
الط ِ
س َ
ُمدَ َّونةً في ال ِكتاب العَ ِ
بَ ْل َال يُؤْ ِمنُونَ  .فَ ْليَأْتُوا بِ َحدِي ٍ
ورةِ ُهو ٍد :أ َ ْم
صا ِدقِينَ  ،ومنها في ُ
ث ِمثْ ِل ِه إِ ْن َكانُوا َ
س َ
عوا َم ِن ا ْست َ َ
س َو ٍر ِمثْ ِل ِه ُم ْفت ََر َيا ٍ
ُون
ت َوادْ ُ
َيقُولُونَ ا ْفت ََراهُ قُ ْل فَأْتُوا ِب َع ْش ِر ُ
ط ْعت ُ ْم ِم ْن د ِ
َّ
ب ِم َّما ن ََّز ْلنَا
ورةِ ال َبقَ َرةَِ  :و ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم فِي َر ْي ٍ
صا ِدقِينَ  ،ومنها في ُ
َّللاِ ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
س َ
عوا ُ
ُون َّ
صا ِدقِينَ .
ورةِ ِم ْن ِمثْ ِل ِه َوا ْد ُ
ع ْب ِدنَا فَأْتُوا ِب ُ
علَى َ
َ
َّللاِ ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
س َ
ش َهدَا َء ُك ْم ِم ْن د ِ
ارة ُ أ ُ ِعد ْ
َّت
ار الَّتِي َوقُودُهَا النَّ ُ
اس َو ْال ِح َج َ
فَإ ِ ْن لَ ْم ت َ ْفعَلُوا َولَ ْن ت َ ْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّ َ
ور ٍة ِمثْ ِل ِه
ور ِة يُونُس :أ َ ْم َيقُولُونَ ا ْفت ََراهُ قُ ْل فَأْتُوا ِب ُ
ِل ْل َكا ِف ِرين ،ومنها في ُ
س َ
س َ
عوا َم ِن ا ْست َ َ
صا ِد ِقين .كما َّ
ُون َّ
أي
َوا ْد ُ
أن ما ُهو ت َ َح ٍد َ
َّللاِ ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
ع ٍامْ ،
ط ْعت ُ ْم ِم ْن د ِ
ت
قولَه ت َ َعالَى :قُ ْل لَ ِئ ِن اجْ ت َ َم َع ِ
ورةِ اإلس َْر ِ
ق ،ما زال قا ِئ ًما ،فإنَّنا ن َِجدُ في ُ
اء ْ
س َ
للخ َْل ِ
ض ُه ْم
علَى أ َ ْن يَأْتُوا ِب ِمثْ ِل َهذَا ْالقُ ْرآ َ ِن َال يَأْتُونَ ِب ِمثْ ِل ِه َولَ ْو َكانَ بَ ْع ُ
اإل ْن ُ
س َو ْال ِج ُّن َ
ِْ
ض َ
يرا.
ِلبَ ْع ٍ
ظ ِه ً
اء ال ُم ْس ِل ِمينَ في هذا الت َّ َحدِي َوجْ ًها من ُو ُجو ِه
ور العُلَ َم ِ
وقد َرأَى ُج ْم ُه ُ
ص ِحي ًحا .وأ ُ ِحبُّ  ،هناْ ،
أن أ َ ُردَّ على
از القُرآنِي ِ .وهذا ال ي ُْم ِك ُن أن يَ ُكونَ َ
اإل ْع َج ِ
ِ
ِمثْ ِل هذا َّ
حزم ،وهِي َّ
يرا ما َكان ي َُر ِددُها اإلما ُم ُ
ابن
أن ُم َج َّردَ
ٍ
بارةٍ َكثِ ً
الزع ِْم ِب ِع َ
ع ْن َها أ َحدٌ".
الدَّع َْوى "ال يَ ْع ِج ُز َ
وبال ِف ْع ِلَّ ،
از ليس ُم َج َّردَ الت َّ َحديْ ،
بل ا ْن ِعدا ُم
اإل ْع َج ِ
فإن الذي يَدُ ُّل على ِ
اإلما ُم َّ
ض ِة ،مع َّ
صى
ب كانوا ،كما يقُول ِ
أن العَ َر َ
ار َ
ي ":أ ْكث َ َر من َح َ
ال ُمعَ َ
الز َم ْخش َِر ُّ
ال َب ْ
صبِيَّ ِة مع
ناء ،ول ْم ي ْن ِب ْ
وأوفَ َر عدَدًا من ِر َما ِل الدَّ ْه ِ
ط َح ِ
اءْ ،
ض م ْنهم ِع ْر ُق ال َع َ
ور ُكوبُهم في ُك ِل ما يَ ُرو ُمونه
هارهم باإل ْف َر ِ
ض َّ
ارةُ ...
ضادَّة وال ُم َ
اط في ال ُم َ
ا ْشتِ ِ
ط َ
ش َ
فاخ َرْ ،
طْ .
ال َّ
وإن ر َماهم ب َمأث َ َرة ،ر َم ْوه بمآثِ َر.
إن أتاهم أ َحدٌ ب َم ْفخ ََرةٍ ،أت َْوهُ ب َم ِ
ْف َوحْ دَهُ".34
ُعارضوا إال ال َّ
ْف ِ
جردَ لهم ال ُح َّجةَ َّأوال ،وال َّ
وقد َّ
آخرا ،فلَ ْم ي ِ
سي َ
سي َ
ع هذه َّ
الظاه َِر ِة ،كما رأيْنا ،هو ما ْ
علَما ُء اإلسْالم،
ضو ُ
حولَه ُ
ومو ُ
ف ْ
ْ
اختَلَ َ
بين قائِ ٍل َّ
آن ال َك ِر ِيم هو
بأن ال َّ
ب إلى ْ
ار َ
عا ال َع َر َ
بب الذي دَ َ
س َ
ترك ال ُم َع َ
ض ِة للقُ ْر ِ
إ ْع َج ُ
اح ِظ
الص ْرفَ ِة .وهنا بالذَّات ،تَبْدو ع ْبقَريَّةُ ال َج ِ
ي ،وبيْن قائِ ٍل بِ ِ
ازهُ البَ َال ِغ ُّ
ُ
حيث ْ
سهم،
ان،
سه من الدَّائِ َرة ال ُم ْغلَقَ ِة التي و َ
ضع فيها العُلَما ُء أنفُ َ
أخ َر َج نف َ
لل َع َي ِ
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إ ْعج ُ
بالص ْرفَ ِة
يم ِ
آن الك َِر ِ
َاز القُ ْر ِ

حي ُ
ش ْك ٍل م ْست َ ِقل تما ًما
الوجْ َهيْن ب َ
ْث لم يَ ْف ِ
صلُوا بين اال ْستِدالل ل ُك ِل وجْ ِه من هذَيْن َ
للص ْرفَ ِة ،أو
ضهم ،نافِيًا ِ
از البَ َال ِغيِ ،عند ب ْع ِ
اإل ْع َج ِ
الوجْ ِه اآلخر؛ فكان إثْبات ِ
عن َ
از ال َب َال ِغي ِ.
الص ْرفَ ِة ،عند الب ْع ِ
القول ِب ِ
كان ْ
ض اآلخَر ،نافِيا لإل ْع َج ِ
ف ُم ْ
طلقاْ ،
بل رأَى في عدَم
أ َّما بالنِ ْس َب ِة لل َج ِ
اح ِظ ،فإنَّه ل ْم َي ِقف هذا ْ
الموقِ َ
للعرب عن ( ُم َج َّر ِد ُم َح َاولَ ِة) اال ْستِجابة للت َّ َحدِي
ار َ
ض ِة (نَ ْف ِس َها) َ
ص ْرفا إلَ ِهياا َ
ال ُمعَ َ
الص ْرفَ ِة ع ْندَهُ .أ َّماْ ،
القُ ْرآنِيِ ،ال ْ
إن
أن يأْتُوا (بال ِف ْع ِل) ِ
بمثْ ِل ِه .وهذا هو م ْعنى ِ
ص ُروفين ع ْنه ،فإنَّهم ل ْم َيكونُوا َي ْست َِطيعون ْ
فرضْنا َّ
أن يأتُوا
ب لم ي ُكونُوا َم ْ
أن ال َع َر َ
َ
ْ
ُّ
ْ
ُ
از البَ َال ِغي ِ ِع ْندَه،
ِ
اإل ْع َج ِ
آن ،ولو اجْ ت َ َم َع إليهم الخَل ُق كلهم .وهذا م ْعنى ِ
بمثل الق ْر ِ
غيره.
و ِع ْندَ ِ
ب عن ُم َج َّر ِد
آن يَ ْ
أ َّما عن ْ
ص ِر ُ
ف العَ َر َ
األم ِر التي َجعَ َل المت َ َك ِل َم بالقُ ْر ِ
ْ
اح َ
ظ يُقَ ِد ُم له ت ْعليال ِعل ِميا بدِيعًا ،وهو َّ
ضاهاتِهَّ ،
ب ْلو
فإن ال َج ِ
أن ال َع َر َ
حاولة َم َ
ُم َ
آن
َيءٍ ) ،م ْهما كانت ( ُمشَابَ َهتُهُ) للقُ ْر ِ
َكانُوا قد َجاءوا ِل َر ِد الت َّ َحدِي القُ ْرآنِي ِ (بِأَي ِ ش ْ
ال َك ِر ِيم ( ُم ْن َع ِد َمةً)؛ َّ
فإن ذلك س َي ُكون (ط ْعنًا) في (الت َّ َحدِي) .وأك َب ُر من ذ ِلك ،إلى
ض َّ
ب قد جا ُءوا ِب ِه على وجْ ِه َر ِد الت َّ َحدِي
آن ال َك ِر ِيم وما يُ ْفت ََر ُ
أن ال َع َر َ
ُم َحا َك َم ِة القُ ْر ِ
ع َّز و َج َّل بِ َكالم
إلى العَ َر ِ
ب أنفُسِهم .وفي هذا ،إضافة إلى ُمعَادَلَة َكالم هللاِ َ
يب َجا ِه ٍل أو َحاقِ ٍد لهذا
ال َم ْخلُوقِين ،تضْيي ُع للدَّع َْو ِة ال ُم َح َّم ِديَّ ِة ،إ ْذ ال يُؤْ َم ُن ت ْغ ِل ُ
فير) عن
آن ال َك ِر ِيم؛ فَتَت َ َحقَّ ُق ال ِفتْنَةُ ،وما يَ ْن َج ُّر عن ذلك من (الت َّ ْن ِ
ال َكالم على القُ ْر ِ
سول صلَّى َّ
سلَّ َم.
الر ُ
القُبُول من َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
اح ُ
الر ِد على
قال ال َج ِ
ظُ ،مجْ ِم ًال بأ ُ ْسلُوبِ ِه البَليغِ ما ف ا
ارتِنَا ،في َّ
ص ْلناه ب ِعبَ َ
ومثْ ُل
وم ْنه ما يت َ َعلَّ ُق ِب َم ْو ُ
ع َّما أرادَِ ،
ضو ِعنَاِ ":
ُم ْن ِكري ُك ِل ْ
صرفٍ هللِ ت َعالى العبادَ َ
ض ِة للقرآن ،بَ ْعدَ ْ
أن
ص ْر ِ
ذ ِلك ما ُرفِ َع من ْأوه َِام ال َع َر ِ
ار َ
ب ،و َ
ف نفُو ِس ِه ْم عن ال ُم َع َ
سو ُل بِن ْ
ولو َ
َظ ِم ِه ،و ِلذَلِكَ ل ْم ن َِج ْد أ َحدا ً َ
ط ِم َع فِيه لت َ َكلَّفَهُ؛ ولَ ْو
الر ُ
ت َ َحدَّا ُهم َّ
ط ِم َع فِي ِهْ ،
ش ْب َه ٍة لَ َع ُ
ظ َم ْ
ض ُه ْم ذ ِلك فَ َجا َء ِبأ َ ْم ٍر فِي ِه أ ْدنَى ُ
ب
ف َب ْع ُ
ت ال ِق َّ
صةُ على األع َْرا ِ
ت َ َكلَّ َ
ع َمالً ،ولَ َ
اء؛ َ
طلَبُوا
س ِ
س ِ
وأ ْشبَا ِه األع َْرا ِ
وأل َ ْلقَى ذ ِلك ِل ْل ُم ْس ِل ِمينَ َ
اء وأ ْشبَا ِه النِ َ
ب والنِ َ
ير -
ب ،ولَ َكث ُ َر ال ِقي ُل والقَا ُل ...ف َكانَ ِ َّلِلِ ذ ِلك الت َّ ْدبِ ُ
ض العَ َر ِ
اضي بِبَ ْع ِ
ال ُم َحا َك َمةَ والت َّ َر ِ
ص َرفَ ُه ْم ْ
أي ْ
عن ال ُم َح َاولَ ِة -الذي ال يَ ْبلُغُهُ ال ِعبَادُ ،ولَ ْو اجْ ت َ َمعُوا لَهُ".35
بأن َ
مجلة اإلحياء
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ض َع ن َ
اح َ
وتَبَيَّن ب َهذا َّ
الص ْر َف ِة في ُم ْست َوى آخر،
أن ال َج ِ
ظ ِريَّةَ ِ
ظ قد و َ
ْالم ،وا ْست َ َ
ع
علَ ِ
ور ُ
طا َ
ُم ْختلِفٍ تما ًما عن ال ُم ْست َوى الذي وضعَها فيه ُج ْم ُه ُ
ماء اإلس ِ
القو َل بالنَّ ْ
ِلهذا ْ
األم ُر
آن ال َك ِر ِيم إلَ ْي َها َج ْمعًا ُم َوفَّقًا .وهو ْ
أن يجْ َم َع ْ
ظ ِم ال ُم ْع ِج ِز للقُ ْر ِ
الحاص َل عن ْ
الذي يَد ُّل على َّ
القول ،قد
ي،
عل ٍم ح ِقي ِقي ٍ بفُنون ْ
ِ
أن ْ
ذوقَه الفَنِ َّ
ي العا ِل َ
آن ال َك ِر ِيمُ ،م ْ
طلَقًا ،ع َّما ِسواه .ومن ناحيَ ٍة ْ
أخرى،
س ِ
قادَه إلى ت ْقرير ت َ
ان القُ ْر ِ
امي ب َي ِ
الحاص َل عن ْ
َّ
علم ح ِقي ِقي ٍ بالعَقائِدِ؛ إضافةً إلى ِع ْل ِم ِه ب َخبَايا
فإن تأ ُّملَه ال َع ِميقَ ،
ِ
الص ْرفَ ِة؛ التي ال ت َ ْعنِي ع ْندَهُ ،كما
فوس وطبَائِعِ األ ْش ِ
النُّ ِ
القول بِ ِ
ياء قد َهدَاه إلى ْ
بل هي و ِسيلَةُ
بيَّنَّاَّ ،
آن ال َك ِر ِيم؛ ْ
ان ِ
أن ال َع َر َ
بمثل القُ ْر ِ
ب كانُوا قادِرين على اإلتْيَ ِ
س ِ
ِير ْ
اك العَ َر ِ
ب عن ُم َج َّر ِد ُم َح َاولَ ِة ُم َ
إلم َ
ت ْفس ٍ
ضاهَاتِهَ ،م ْهما كانت قي َمةُ الناتِجِ
ْتطيعُونَه ْلوال ْ
أن َمنَعَ ُه ْم هللاُ،
ي ،يَس ِ
عنها .وهو ْ
األم ُر الذي كانوا ،وهذا بدِي ِه ٌّ
تعظي ًما لشَأ ْ ِن ِكتا ِبه ،وتحْ قيقًا ل ُح ِجيَّة الت َّ َحدِي النَّبَ ِوي ِ.
ِ
اح ُ
ور حقيقَةَ
ام الو ْعيِ ،عند بحْ ث المسألةُ ،ح ُ
لقد كان ال َج ِ
ض َ
ظ َي ِعي ت َم َ
ع َ
ريم إلى
ظ َم ِة كالم هللاِ تعَالى ،وال َم ْ
ِير دع َْوةِ النَّبِي ِ ال َك ِ
صلَ َحةَ ال ُمت َ َمثِلَةَ في ت ْيس ِ
ْالم ،ولهذا ا ْست َطاع ْ
ق ال َماثلَ ِة فيها .وهو
ِير ْ
أر َ
اإلس ِ
ي بت َ ْفس ٍ
ضى به ك َّل ال َحقائِ ِ
أن يَأتِ َ
ما ال نَ ْست َطيع ْ
عرضوا لهذه
يرا ِ
غيره من العُلَماء الذي َ
ت ِ
أن نقُولَه عن ت ْن ِظ َ
األخ َ
فوقَعُوا في التَّناقُض ،وألَّفُوا ُركا ًما من ْ
طاء ،و َحتَّى األ ُمور
المسألة بالبحْ ثَ ،
عو َراء .ومثا ُل ذلك ما ْأو َرده اإلما ُم
صابُوا فيها عيْنَ
الحق كانت ،دائماْ ،
التي أ َ
ِ
الرازي ،وغي ُْره َكثِ ِي ُرونَ ِ ،ع ْندَما راح يُثْ ِبتُ َّ
غاء بِنُ ُزو ِل ما يأْتي به
أن ع ِل َم البُلَ ِ
َّ
36
حاولَ ِة ؛ ول ْم
ِ
آن ال َك ِر ِيم هو ما منَ َع العَ َر َ
العاملُون على ُمضاهَاة القُ ْر ِ
ب من ال ُم َ
ينت ِب ْه إلى َّ
صدُّ
الناس
ب فِتْنَ ٍة ِ
عظي َمةٍ ،ت َ ُ
أن هذا ْ
األم َر ،لو َوقَ َع ،ل َكان فيه فَتْ ٌح لبا ِ
َ
آن.
عن ت َ َعا ِل ِيم القُر ِ
وقد يقُول قائِ ٌل هناَّ :
الص ْرفَ ِة
لمو ُ
عر ٍ
إن ما جئتَ به من ْ
ض ْ
ضوع ِ
سيْتَ ْ
َج ِميلٌ،كما َّ
ِير،
أن ما بيَّ ْنتَ من فِ ْك َرةِ ال َج ِ
اح ِظ ي ْبدُو ِع ْل ِمياا ،لوال أنَّكَ نَ َ
أن تُش َ
والجاح َ
ب ما
ض ْع –
ِ
سو َبةَ ،ح ْ
وص ال َم ْن ُ
ظ  -في ال ُح ْس َبان تلك النُّ ُ
ص ًرا َح ْس َ
ول ْم ت َ
ص َ
أر ْدتَ ْ
أن
بلَغَهُ ِع ْلمي ،إلى الكذَّا ِ
ب ُم َس ْي ِل َمةَ ،والتي يُو َجدُ فيها ما يُب ِْط ُل ُك َّل ما َ
از القُ ْرآنِي ِ.
ص ِ
الحيَتِه لت َ ْس ِويغِ الت َّ ْس ِل ِيم بِ ِ
تو ِه َمنا بِ َ
إل ْع َج ِ
الص ْرفَ ِة َوجْ ًها ل ِ
40
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إ ْعج ُ
بالص ْرفَ ِة
يم ِ
آن الك َِر ِ
َاز القُ ْر ِ

بعض ْ
وبال ِف ْع ِلَّ ،
بار
ب الحدِيث والسِيرة يَ ِجدُ فيها
فإن
ِ
الناظر في ُكت ُ ِ
َ
أخ ِ
37
عائِه للنُّبَ َّوةِ َّ ،
ب التَّاريخ يَ ِجدُ فيها
ب ِ
وإن ال ُمطا ِل َع لبَ ْعض ُكت ُ ِ
ُمس] ِل َمةَ ال َكذَّا ِ
واد َ
سو َب ِة إليْه .38ف َه ْل في ُو ُجو ِد هذه النُّ
صوص
ع ِة ال َم ْن ُ
ض النُّ ُ
ِ
ص ِ
وص ال َمسْجو َ
ب ْع َ
الص ْرفَ ِة؟
ن ْق ٌ
للقو ِل بِ ِ
ض ْ
ال بُدَّ ْ
أن نُشِيرَّ ،أوال ،إلى َّ
يرةِ
أن مثْ َل هذه النُّ ُ
ص ِ
وص القَ ِليلَ ِة والقَ ِ
ص َ
ب ق ْد القَ ْ
ماء ال ُم ْس ِلمين القُدَامى
ت قُبُوال لدَى العُلَ ِ
س ْي ِل َمةَ ال َكذَّا ِ
الم ْنسوبَ ِة ِل ُم َ
ْجاز القُ ْرآنِي ِ .وق ْد اض َ
خار َج
ط َّرتْهم إلى ال َبحْ ث عن َم ِ
وال ُمحْ دَثينَ الدا َّ ِرسِينَ لإلع ِ
سلَيْمان الخ َّ
َب ال ُم َحد ُ
شتِه لل َمسْألَ ِة
َطابي في ُمنَاقَ َ
بير أبو ُ
ِث ال َك ُ
لت َ ْفسِير ُو ُجودِها ،فذَه َ
إلى ال ُح ْك ِم بأنَّه َكال ٌم غ ٌّ
ت الذ ْك ِر .قال" :ما أ ْن َك ْرت ُ ْم
ضاها ِة آيا ِ
ف ال َي ْ
َث ُمت َ َكلَّ ٌ
صلُ ُح ِل ُم َ
َّ
صلَ ْ
ض ْفدَعُ،
قوله" :يا ِ
س ْي ِل َمةَ من ْ
ار َ
ي عن ُم َ
ضةَ قد َح َ
أن ال ُم َع َ
ت ...نحْ َو ما ُح ِك َ
س ْي ِل َمةَ في
الو ِاردَ تُن َِف ِرينَ " ...قيل :أ َّما قو ُل ُم َ
نِ ِقي ،ك ْم تَنِقِينَ  ،ال الما َء ت ُ َكد ِِرينَ  ،وال َ
الض ْفدَع ،ف َم ْعلُو ٌم أنَّه كال ٌم خَا ٍل من ُك ِل فائِدَةٍ؛ ال لَ ْف ُ
ص ِحي ٌح ،وال َم ْعنَاهُ
ظه ُ َ
ِ ِ
39
َّ
َّ
س َجعِ ، "...ثم
ف هذا ال َك َال َم الغَث ألجْ ِل ما في ِه من ال َّ
ُم ْست َ ِقي ٌم ...وإنَّما ت َ َكل َ
ي ِح ْك َم ٍة فيه َحتَّى يُت ََو َّه َم َّ
ي بال َ
أن
غ ٍة في هذا ال َك ِ
ي َم ْعنَى تَحْ تَهُ ،وأ ُّ
الم ،وأ ُّ
قال":وأ ُّ
40
آن" .
ار َ
فيه ُم َع َ
ضةً للقُ ْر ِ
ب ،وا ْعت َ َب َرهَا
وقد ْأو َردَ األستاذ َّ
ض أ ْس َجاعِ ُمس] ِل َمةَ ال َكذَّا ِ
ي َب ْع َ
الرافِ ِع ُّ
الر ِد علَيْها ،فقال" :على َّ
أن
آن ال َك ِر ِيم ،ولذَلك (اجْ ت َ َهدَ) في َّ
ار َ
( ُم َع َ
ضةً) للقُ ْر ِ
عى
ضوا القُ ْرآنَ ِ ،
ار ُ
اري َخ ال يَ ْخلُو من أ ْس َم ِ
فم ْن ُهم َم ْن ادَّ َ
ع ُموا أنَّ ُهم َ
اء قَ ْو ٍم قَ ْد زَ َ
ع َ
الت َّ ِ
ع َم
ص ْنعَتُهُ بال أدَاةٍ ...وقد زَ َ
النُّب َُّوة َ ،وج َعل َما ي ُْل ِقي ِه ِم ْن ذلك قُ ْرآنًا َك ْي ال ت َ ُكونَ َ
اب َّ
س َّمى
س ِ
علَ ْي ِه من ال َّ
اب ال َكذَّ ُ
س ْي ِل َمةُ ال َكذَّ ُ
أن َلهُ قُ ْرآنًا نَزَ َل َ
ماء ،ويَأْتِي ِه بِ ِه َملَكٌ يُ َ
ُم َ
41
ص ً
ان؛ بَ ْيدَ َّ
َرحْ َم ُ
ض ُروبٌ من ال َح َماقَ ِة" .
وال و ُج َم ًال ...و ُكلُّ َها ُ
أن قُ ْرآنَه كان فُ ُ
َّ
الخطابي والرافِعي َّ
ي
وم ْعنى ما ْأو َردْناه قبْل ق ِلي ٍل عن
أن ال ِف ْك َر اإلس َْال ِم َّ
ب من أ ْس َجاعٍ ،وذهَب َيحْ ُك ُم َّ
بأن
ي عن ُمس ِل َمةَ ال َكذَّا ِ
سلَّ َم ِ
قد َ
بص َّح ِة ما ُر ِو َ
َّ
آن ال َك ِر ِيم.
وألن َهذَي ِْن العا ِل َمي ِْن كانا من القائِلِينَ
ِ
صاحبَها أراد ( ُم َ
ضاهَاة َ) القُ ْر ِ
الص ْرفَ ِة؛ فقد كان ِلزَ ا ًما علي ِه َما ،بعد الت َّ ْس ِل ِيم
از البَ َالغيِ ،ال ُم ْن ِك ِرينَ للقَ ْو ِل بِ ِ
اإل ْع َج ِ
بِ ِ
َّ
َ
ْ
ِب َما َو َردَْ ،
وص بأنَّ َها ُمت َ َكلفَ ِة
أن يَ ُردَّا َرداا ُمنَا ِسبًا ِل َمذ َه ِب ِه َما ،ف َح َك َما على َه ِذ ِه النُّ ُ
ص ِ
مجلة اإلحياء

44

أ.د /شايب لخضر

ق على
ي ال ت َ ْ
األ ْسلُو ِ
صلُ ُح شَا ِهد ًا على قُد َْرةِ الخ َْل ِ
ب ،ضَّحْ لَ ِة ال َمعَانِي ،وبالتَّا ِلي فَ ِه َ
آن ال َك ِر ِيم.
ان بِ َمثِي ٍل للقُ ْر ِ
اإلتْيَ ِ
اح َ
وص
ظ في ت ْس ِل ِ
ورغم أنِي ال أ ُ َوافِ ُق ال َج ِ
بص َّحة ُو ُرود هذه النُّ ُ
ص ِ
يمه ِ
َ
ُ
ص َّح ِة نِ ْسبَتِ َها إلى قَائِ ِل َها
عن ُمس ِل َمةَ ال َكذَّا ِ
سلَّ َم بِ ِ
ب ،كما ال أوافِ ُق ُك َّل من َ
ق يَ ْ
وم ،وذ ِلك ِلعَدَ ِم ُو ُرودِها من َ
ط َمئِ ُّن إليه العُلَ َما ُء ،بَ ْل َّ
ال َم ْز ُ
ِيرةِ
ع ِ
ام الس َ
طري ٍ
إن إ َم َ
42
ي ذَلِكَ َكانَ "  ،وهذه
َي م ْنها ،ثم قال" :فَاَلِلُ أ َ ْعلَ ُم أ َ ُّ
النَّبَ ِويَّ ِة ،ابْنَ إ ْس َحاقَ َ ،جا َء بِش ْ
ضعِيفٍ  .ر ْغ َم هذاَّ ،إال َّ
اح ِظ ِل ُو ُجودِها كان ِع ْل ِمياا ،و ُم َوافِقًا
ارة ُ ت َ ْ
ِير ال َج ِ
أن ت َ ْفس َ
ِع َب َ
ِلن ْ
ت (ال ُّ
الص ْرفَ ِة .إنَّ َهاِ ،ع ْندَهُ ،قَ ْد ْألقَ ْ
شبَهَ) (بِال ِف ْع ِل) على
از بِ ِ
َظ َرتِ ِه في اإل ْع َج ِ
ب ،وت َ َعلَّقُوا بها ر ْغم َّ
س ِم َع َها كان َي ْعلَ ُم " أنَّه إنَّما
أ ْ
س ْي ِل َمةَ ال َكذَّا ِ
ص َحا ِ
أن ُك َّل َم ْن َ
ب ُم َ
43
ضهُ ،وت َ َعا َ
طى ْ
ْس لي ،بعد
سلَبَهُ ،وأ َ َخذَ بَ ْع َ
عدَا َ
َ
آن فَ َ
أن يُقَ ِ
ارنَهُ"  .ولي َ
علَى القُ ْر ِ
إن كانَ ما قالَهُ الجا ِح ُ
سا َء ُلْ :
هذاَّ ،إال ْ
سيَ ُك ُ
ون َحا ُل
ْف كان َ
أن أت َ َ
ظ َ
ص ِحي ًحاَ ،ف َكي َ
آن ال َك ِر ِيم ،لَ ْو َّ
صنِيعَ ِة
سخ ِ
أن ِمثْ َل هذا ال َّ
َف كان من َ
الدَّع َْو ِة النَّ َب ِويَّ ِة إلى القُ ْر ِ
القٌ َرشِيينَ  ،وفي بِدَايَتِ َها ؟.
رار ال َخ َطإ:
َ -6م ْوتُ النَّ َظ ِريَّ ِة ال َج ِ
اح ِظيَّ ِة وا ْ
ستِ ْم ُ
اح ِظ في َوضْعِ نَ َ
ظ ِريَّ ٍة َوفَّقَ فِي َها ،وبأدِلَّ ٍة ِع ْل ِميَّ ٍة
ور ْغ َم إ ْبدَاعِ ال َج ِ
ِ
وأخ ً
يراَ ،
آن ال َك ِر ِيم؛ فَقَ ْد َحدَث َ ْ
ت ِردَّة ٌ في
س ِلي َمةٍ ،بَيْنَ القَ ْو ِل بِ ِ
َ
الص ْرفَ ِة واإل ْع َج ِ
از البَال ِغي ِ للقُ ْر ِ
س َبقَ َ ،ج َعلَ ْ
ب األ ْكث َ ِر
ت ُ
ال ِف ْك ِر اإلس ِ
علَ َما َء ال َمذَا ِه ِ
ض أ ْس َبا ِب َها ِفي َما َ
ْالميَِ ،بيَّنَّا َب ْع َ
الص ْرفَةَ فِي الك ْي ِفيَّ ِة التي
ا ْنتِش ً
ص ُرون معنى ِ
ار فِ ْك ِر ال ُم ْعت َِزلَ ِة ،يَحْ ِ
َارأ ،بَ ْعدَ ا ْن ِح َ
س ِ
ف ِه َمها بِها النَّ َّ
ع َمهُ من قُد َْرةِ
ف ال َكثِ ُ
يرونَ  ،بَ ْعدَ هذا ،إلى َر ِد َما زَ َ
ظا ُم .وق ْد ا ْن َ
ص َر َ
ان ِب َمثِي ٍل ِلبَال َ
آن ال َك ِر ِيم.
ال َع َر ِ
ب َ
غ ِة القُ ْر ِ
علَى اإلتْيَ ِ
أن كانَ َّأو َل من َردَّ قَ ْو َل النَّ َّ
اح ِظ ْ
ظ ِام ،44كما َل ْم ت َ ْشفَ ْع َلهُ
و َل ْم َي ْشفَ ْع لل َج ِ
ي نَّ َ
ثير من
ع ْبقَ ِريَّةُ ما َجا َء ِب ِه ،فأ ْه َم َل ال ِف ْك ُر اإلس ِ
َ
ظ ِريَّتَهُ هذه ،كما أ ْه َم َل ال َك َ
ْالم ُّ
ض
ت َ ْفسِيراتِ ِه الع ْبقَ ِريَّ ِة
سائِ ِل اإلس ِ
ْالميَّ ِة .وعلَى َّ
الر ْغ ِم من ُو ُجو ِد ب ْع ِ
لكثير من ال َم َ
ٍ
صفَهانيِ ،الذي كان
العُلَ َم ِ
ب األ ْ
ار ِه ْم إثْ َرا ًء لها ،مث َل َّ
الرا ِغ ِ
اء الذين نَ ْست َِطي ُع َ
عدَّ أ ْف َك ِ
اإل ْع َج ُ
ف
ص ْر ِ
والص ْرفَ ِة معا ،ف َكت َ
ِ
از ال ُمت َ َع ِل ُق ِب َ
اإل ْع َج ِ
َب" :وأ َّما ِ
يَقُول ِب ِ
از البَ َال ِغي ِ
ضتِ ِه فَ َ
ع ٍة ...إال
ظاه ٌِر أ ْي ً
النَّ ِ
صنَا َ
ضا ،إذَا ا ْعتُبِ َر .وذَلِكَ أنَّهُ َما من ِ
ار َ
اس عن ُمعَ َ
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سبَاتٌ َخ ِفيَّةٌ ،واتِفَاقَاتٌ إلَ ِهيَّةٌ ...فَلَ َّما َرأ ْينَا أ ْه َل البَال َ
غ ِة
وبَ ْينَ َها وبَيْنَ قَ ْو ٍم ُمنَا َ
وال َخ َ
ب َّ
أن
ف على ذِي لُ ٍ
ار َ
طابَ ِة ...لَ ْم ت َ ْهت َْز غ ََرائِ ُز ُه ْم للت َّ َ
صدِي ِل ُمعَ َ
ضتِ ِه لَ ْم يَ ْخ َ
أن َي ُكونَ أ َ ْع َ
از أ َ ْع َ
ظ ُم من ْ
َاء
ظ ُم البُلَغ ِ
ي إ ْع َج ٍ
ارفًا إلَ ِهياا َ
َ
ص ِ
ص َرفَ ُه ْم عن ذَلِكَ  .وأ َ ُّ
45
َّ
اط ِن" .
ُم َخي ََّرة ً في الظاه ِِر ...و ُمجْ بَ َرة ً في البَ ِ
اء للنَّ َ
ر ْغ َم هذاَّ ،
ب ِع ْل ِمي -ل ْم
اء العُلَ َم ِ
عدَ َم إثْ َر ِ
س َ
فإن َ
ظ ِريَّ ِة ،بَ ْل إنَّ ُهم – ح َ
ِيم
يَ ْع ِر ُ
ع ْر ٍ
سبَبًا فِي َج ْه ِل النَّ ِ
ولو ُم َج َّرد َ
ضوهَاْ ،
اس ،في القَد ِ
ض؛ قَ ْد َكانَ َ
وال َحدِيثِ ،بها.
الخاتمة:
ْ
ضوعِ َّ
األخطاء ق ْد
أن هناك ُج ْم َلةً من
تَبَيَّنَ لنا ب ْعد ال َبحْ ِ
المو ُ
ث في هذا ْ
بالص ْرفَ ِة إلى النَّ َّ
أهمها نِ ْسبَةُ ن َ
صا َحبَ ْ
ظامْ ،أو
ْجاز
ومن ِ
ت ال ِكتابَةَ فيهِ .
ِ
ظ ِريَّ ِة اإلع ِ
تجاو ِز ما
ف اال ْستِدْال ِل على َردِها ،والعَجْ ِز عن
ض ْع ِ
إلى مجْ ُهولِينَ  ،إضافَةً إلى ُ
ُ
آن ال َك ِر ِيم .وقد أثْ َبتْنَا
الرأْي وإثْ َبا ِ
َبدا أنَّه تنَاقُ ٌ
ض بيْنَ هذا َّ
ت اإل ْع َج ِ
از ال َبال ِغي ِ للقُ ْر ِ
هور عند العُلَماء الم ْس ِل ِمينَ القُدا َمىْ ،
َّ
وإن َج ِه َل
بالص ْرفَ ِة م ْذهَبٌ م ْش ٌ
ي ْ
القو ِل ِ
أن تَبَنِ َ
ِيث ذلك .أ َّما أ َه ُّم ما ا ْنت َ َهى إليه هذا البحْ ُ
ي الحد ُ
ريف
ال ِف ْك ُر اإلس ِ
ث فهو الت َّ ْع ُ
ْالم ُّ
اح ِظ في المسْأَلَ ِة ،وبيَ ُ
ان ال َع ْبقَ ِريَّ ِة التي قادَت بحْ ثَه ،حتَّى ا ْنت َ َهى إلى
برأْي ال َج ِ
َ
ْ
ْجاز البَال ِغي ِ.
ال َج ْمعِ ال ِعل ِمي ِ ال َّ
بالص ْرفَ ِة إلى جانِ ِ
از ِ
ب اإلع ِ
س ِل ِيم بيْن اإل ْع َج ِ
فه ِْرس المراجع:
 -1اإلتقان في علوم القرآن ،السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،المكتبة
الشاملة.
 -2إظهار الحق ،رحمة هللا بن خليل الرحمن الهندي ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة ،د.ت.
 -3اإلسالم يتحدَّى ،وحيد الدين خان ،ترجمة :ظفر هللا خان ،المختار
اإلسالمي ،القاهرة ،ط .1796 ،6
 -4إعجاز القرآن ،الباقالني ،دمحم بن الطيب ،تحقيق :السيد أحمد صقر -دار
المعارف ،القاهرة ،ط  ،3د.ت.
 -5إعجاز القرآن ،الرافعي ،دمحم صادق ،مكتبة رحاب ،الجزائر ،د.ت.
مجلة اإلحياء
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 -6أعالم النبوة ،الماوردي ،أبو الحسن علي بن دمحم ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط .1786 ،1
 -9االعتقاد على مذهب السلف ،البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،المكتبة
الشاملة.
 -8االنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ،الخياط ،عبد الرحيم بن دمحم،
مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،د.ت.
 -7البيان والتبيين ،الجاحظ ،عمرو بن بحر ،المكتبة الشاملة.
 -11البرهان في علوم القرآن ،الزركشي ،دمحم بن عبد هللا ،المكتبة الشاملة.
 -11تاريخ األمم والملوك ،الطبري ،دمحم بن جرير -المكتبة الشاملة.
 -12تأويل مختلف الحديث ،ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم ،المكتبة الشاملة.
 -13التبيان في علوم القرآن -دمحم علي الصابوني  -دار الصابوني  -ط– 2
.1786
 -14التصوير الفني في القرآن ،سيد قطب ،دار الشروق ،القاهرة ،ط ،19
.2114
 -15ثالث رسائل في إعجاز القرآن ،الرماني والخطابي والجرجاني ،تحقيق:
دمحم خلف هللا وآخر ،دار المعارف ،القاهرة ،ط .1768 ،2
 -16الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،دمحم بن أحمد ،المكتبة الشاملة.
 -19الحيوان ،الجاحظ ،عمرو بن بحر ،المكتبة الشاملة.
 -18دالئل التوحيد ،جمال الدين القاسمي ،دار النفائس ،بيروت ،ط .1771 ،1
 -17سيرة ابن هشام ،عبد الملك بن هشام ،المكتبة الشاملة.
 -21صحيح البخاري ،دمحم بن إسماعيل ،دار عالم الكتب ،بيروت ،د.ت.
 -21الفرق بين الفرق ،البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر ،تحقيق :دمحم محي الدين
عبد الحميد ،دار المعرفة ،بيروت ،د.ت.
 -22الفصل في الملل والهواء والنحل ،ابن حزم ،أبو دمحم علي ،المكتبة الشاملة.
 -23القاموس المحيط ،الفيروزآبادي ،دمحم بن يعقوب ،المكتبة الشاملة.
 -24مفاتيح الغيب ،الرازي ،دمحم بن عمر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،1
.1771
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الملل والنِ َحل ،الشهرستاني ،دمحم بن عبد الكريم ،تحقيق دمحم سيد الكيالني،
ِ -25
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة.1769 ،
 -26منهج الزمخشري في تفسير القرآن ،د .مصطفى الصاوي الجويني ،دار
المعارف ،القاهرة ،ط  ،3د.ت.
اإلحاالت:
1
ي َردُّ ُه ْم
اس عن
الص ْر َف ِة في علوم ْ
 معنى ٍص ْر ُ
آن هو َ
اإلتيان ِب ِمثْ ِله ،أ ْ
ف هللاِ ت َعالى ال َّن َ
ِ
القر ِ
ف) /القاموس المحيط .377/2
الجذْ ِر ( َ
عن ذلك ،وتَحْ ويلُهم عنه .انظر في معاني ِ
ص َر َ
 -2تأويل مختلف الحديث  .4/1وانظر :الفرق بين الفرق ،البغدادي ،ص .317
 -3السابق.
 -4انظر في المسألة البرهان ،الزركشي  ...128/2واإلتقان ،السيوطي ...73/1
 -5االنتصار ،ص .88
6
الفرق بين ال ِفرق ،البغدادي ،ص .132
 ْ7
الملل والنِ َحل .56/1
 ِ -8ثالث رسائل في إعجاز القرآن ،رسالة الجرجاني ،ص.155
 -9السابق ،ص .156
 -10إعجاز القرآن ،ص.288
 -11السابق ،ص .31
 -12ثالث رسائل في إعجاز القرآن ،رسالة الجرجاني ،ص .154 -153
 -13انظر التصوير الفني في القرآن ،ص .15
 -14إعجاز القرآن ،ص .144
 -15انظر إظهار الحق ،ص .418
 -16انظر التبيان في علوم القرآن ،ص .77
 -17إعجاز القرآن ،ص .145
 -18انظر منهج الزمخشري ،ص  ،219ومفاتيح الغيب ،الرازي.219/16 ،
 -19أعالم النبوة ،ص .56
 -20االعتقاد على مذهب السلف ،ص .266
 -21انظر ثالث رسائل في اإلعجاز ،رسالة الرماني ،ص .95
 -22السابق ،ص .111
 -23مفاتيح الغيب ،مج  ،2ج  ،2ص .119
 -24السابق ،ص .118
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 -25انظر الفصل في الملل والهواء والنحل .15/3
 -26السابق .16/3
 -27السابق.
 -28السابق .116/3
 -29السابق.
 -30تفسير القرطبي .95/1
 -31انظر البيان والتبيين .5/1
 -32الحيوان .71/4
 -33انظر في غرابة هذا التحدِي ،اإلسالم يتحدَّى ،وحيد الدين خان ،ص .118
 -34الكشاف .11-11/1
 -35الحيوان .87/4
 -36مفاتيح الغيب ،مج ،1ج .116/2
 -37انظر صحيح البخاري ،باب عالمات النبوة.
 -38انظر تاريخ الطبري .514/2
 -39ثالث رسائل في اإلعجاز ،رسالة الخطابي ،ص .55
 -40السابق ص.59
 -41إعجاز القرآن ،ص.192
 -42سيرة ابن هشام .596/2
 -43الحيوان .87/4
 -44انظر منهج الزمخشري ،ص .216
 -45مقدمة تفسير الراغب ،نقال عن دالئل التوحيد ،جمال الدين القاسمي ،ص .396
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القدر الذي بينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من القرآن
دراسة نظرية تطبيقية
The amount shown by the Prophet from the Koran applied
Applied Theory Study
***************
د /عدنان بن دمحم أبو عمر

الكلية الجامعية لألم والعلوم األسرية
عجمان  -اإلمارات العربية المتحدة
draboomar71@hotmail.com
تاريخ اإلرسال2112/12/22 :

تاريخ القبول2119/11/12 :

الملخص:
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يعدان األصل وما سواهما فرع،
والسنة مبينة ومفسرة للقرآن .واالقتصار على القرآن بدون السنة النبوية أمر
مستحيل وممنوع ومرفوض شرعا وعقال ،ألنَ القرآن أحوج إلى السنة من
حاجة السنة إلى القرآن ،و ليس في القرآن نفسه ما يبين جميع القرآن ،فتفسير
القرآن للقرآن واقع وموجود لكن ليس في كل آياته ،فما بقي من القرآن الذي لم
يتناوله بيان القرآن بحاجة إلى بيان وتفسير .وقد بينت القول في مسألة ((القدر
الذي بينته السنة من القرآن )) قلت  :إن هذه مسألة تعددت فيها األقوال ،فقال
فريق من العلماء أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يبين إال آيات قالئل تعدّ على أصابع اليد،
وبينا أن هذا القول مرجوح لضعف سنده أوالً ومخالفته ألبسط البدهيات
الشرعية والعقلية معا ً ،ومخالفته للواقع الملموس وبالمقابل لهذا الرأي فقد نسب
السيوطي ودمحم حسين الذهبي إلى أن ابن تيمية القول بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد فسر كل
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 عدنان بن دمحم أبو عمر.د

القرآن وبعد التحقيق تبين فساد فهم نسبة هذا القول البن تيمية رحمه هللا تعالى
وأن اإلمام السيوطي والدكتور الذهبي لم يحالفهما التوفيق في هذا الفهم لهذا
 وتبين أيضا ً أن قول من،رأينا السيوطي قد تدارك ما نسبه البن تيمية فيما بعد
 هو-  وهو القول الثاني في المسألة- قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر أكثر القرآن ألصحابه
. بل هو قليل، ألن المدّون من تفسيره ملسو هيلع هللا ىلص ليس بكثير،قول بعيد عن الواقع
 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد فسر من القرآن الشيء القليل: النتيجة والقول الراجح في المسألة
 ونقله عن أحد،إلى الحد الذي اعترف فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية نفسه بذلك
أفذاذ أئمة السنة ومبرزي أعالمها رواية ودراية أعني إمام السنة أحمد ابن حنبل
.وقد عرضنا أدلة تؤيد هذا القول
Abstract
The Qur'an and the Sunnah of the Prophet are considered
as the origin, and no other branch, and the Sunna is explained
and explained to the Qur'an. The Quran is more in need of the
Sunnah than the need of the Sunnah for the Qur'an, and it is not
in the Qur'an itself that shows all the Qur'an. The Qur'an's
interpretation of the Qur'an is present and present, but not in all
its verses. The Qur'an does not address the need for a statement
and interpretation, and the language and reason are not sufficient
in its statement at all, so there is no language or reason to detail
the total that came in the imposition of prayer, saying: "Establish
prayer and pay zakaah [al-Baqarah: 43]. I say: If we expand on
the meaning of the statement and the interpretation in its general
sense like this, the amount of interpretation would be much, but
more than the size of the Koran, but if we specifically want the
meaning of interpretation in the special sense, which is intended
when the scholars of Hadith when they did not talk and made
books.
2119  سبتمبر/22 :العدد
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الكلمات المفتاحية :القرآن ; السنة ; التفسير ; البيان
مقدمـــة
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ،الحمد هلل القائل :في
اس َما نُ ِ ّز َل ِإلَ ْي ِهم َولَ َعلَّ ُهم يَتَفَ َّك ُر ْونَ ][النحل.]44 :
محكم تنزيلهَ [:وأ َ ْنزَ ْلنَا ِإلَيْكَ ال ِذّ ْك َر ِلتُبَيِّنَ ِللنَّ ِ
الحمد هلل الذي شرع األحكام للناس في قرآنه ال ُمبِيْن ،وبَيَّنَ تفصيل أحكامه بخاتم األنبياء
والمرسلين ،سيدنا دمحم بن عبد هللا صلوات هللا وسالمه عليه.
وبعد :فالقرآن الكريم كتاب هللا تعالى وفيه مراده من خلقه ،والسنة النبوية
أصل من أصول الدين وهي حجة الزمة على جميع المسلمين لوجوب الرجوع إليها
من حيث العمل بها شرعا ً متى ثبتت نسبتها عند المحدثين ،فالسنة مبينة ومفسرة
للقرآن الكريم.
سنَّتِي»(.)1
س ْكتُم بِ ِه َماِ :كت ُ
َضلُّوا َما ت َ َم َّ
َاب هللاِ َو ُ
قال ملسو هيلع هللا ىلص« :ت ََر ْكتُ فِ ْي ُكم أ َ ْم َري ِْن لَ ْن ت ِ
وهذا البحث يتناول مسألة غاية األهمية ،وهي( :القدر الذي بينه الرسول صلى هللا
عليه وسلم من القرآن دراسة نظرية تطبيقية).
أهمية الموضوع والغرض منه ،وسبب اختياره:
أ -أهمية الموضوع والغرض منه:
 تتضح وتظهر أهمية هذا الموضوع من خالل ما توصل إليه هذا البحث مننتائج ،أهمها :أن التفسير من العلوم التي ال غنى عنها لكل مسلم حتى يفهم
كالم هللا تعالى ويتدبره.
 أثبتَ البحث المستفيض أن للسنة دورا ً مهما ً وبارزا ً ال غنى عنه بحال مناألحوال في تفسير القرآن وتبيين مراد هللا تعالى منه.
 أن االقتصار على القرآن أمر مستحيل وممنوع ومرفوض شرعا ً وعقالً ،ألنالقرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن ،ألن السنة بيّنة بنفسها،
مشروحة وواضحة.
مجلة اإلحياء
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فكل من يقول ويدعي األخذ بالقرآن ويطرح السنة ،كالقول بفهم اللغة
العربية واالستقالل بها عن معاجمها ،وهذا ما ال يقبله عقل.
ب -سبب اختيار الموضوع :رغبتي في تحرير القول في هذه المسألة،
ومن الممكن أن نعتبر الفقرة السابقة (أهمية الموضوع) سببا ً من أسباب اختيار
هذا الموضوع ،فكلما كان الموضوع مهما؛ كانت الحاجة إليه أكبر وأكثر.
المنهج المتبع في كتابة البحث :ويتلخص هذا المنهج في ما يلي:
– اعتمدت في دراسة الموضوع على طريقة العرض والنقد في المنهج العلمي
التحليلي المقارن ،وذلك عن طريق عرض األقوال واآلراء ،ومن ثم قمت
بتحليلها ومقارنتها ومناقشتها ،وأخيرا ً الترجيح ،معتمدا ً على أقوال العلماء فيما
صح عنهم مع التوثيق الدقيق للمادة العلمية.
خطة البحث :الخطة وضعتها كالتالي :مقدمة :وتشتمل على:
أهمية الموضوع والغرض منه وسبب اختياره والمنهج المتبع في كتابة البحث.
(القدر الذي بينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من القرآن ألصحابه دراسة نظرية تطبيقية)
ويتضمن أربعة مباحث:
المبحث األول :التحقيق أنه لم يقل أحد من هذه األمة أن النبي صلى هللا عليه
وسلم فسر القرآن كله
المبحث الثاني :أدلة من قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه القليل النادر من القرآن
ومناقشتها
المبحث الثالث :أدلة من قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه الكثير من القرآن مع بيان
الرأي الراجح في المسألة
المبحث الرابع :بعض أمثلة الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن
الخاتمة :وتتضمن أهم ما انتهى إليه البحث من نتائج وتوصيات،و فهرس
المصادر والمراجع
16
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المبحث األول :التحقيق أنه لم يقل أحد من هذه األمة أن النبي صلى هللا عليه
وسلم فسر القرآن كله.
تعرض القرآن بالتفصيل إلى الغرض من بعثة الرسول المصطفى صلى
هللا عليه وسلم فذكر القرآن أن هللا أرسل رسوله[ َرحْ َمةً ِل ْلعَالَ ِميْنَ ][األنبياء:
علَى ال َكا ِف ِريْنَ ] [يس ،]10 :و[ ِلي ُْخ ِر َج
 ،]701و[ ِليُ ْنذ َِر َم ْن َكانَ َحيّا ً َو َي ِح َّق القَ ْو ُل َ
ت ِمنَ ُّ
ت ِإلَى النُّور] [الطالق.]77 :
الظلُ َما ِ
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
الَّ ِذيْنَ آ َمنُوا َو َ
ولهذا أنزل هللا كتابه العزيز على رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ليكون:
 – 1المبلغ للقرآن عن ربه للناس ،وفي هذا يقول هللا عز وجلَ [:يا أَيُّ َها
ص ُمكَ
الر ُ
َّ
سالَتَهُ َوهللاُ يَ ْع ِ
س ْو ُل بَ ِلّ ْغ َما أ ُ ْن ِز َل ِإلَيْكَ ِم ْن َر ِبّكَ َوإِ ْن لَ ْم ت َ ْف َع ْل فَ َما بَلَّ ْغتَ ِر َ
اس][المائدة.]71 :
ِمنَ النَّ ِ
 – 2المبيِّن للقرآن :فهو يقوم بتفسير ما غمض من معانيه ألصحابه،
وإيضاح ما أشكل منه ،ورفع ما فيه من إجمال ،وتقييد مطلق وتخصيص عام،
اس َما نُ ِ ّز َل ِإلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَفَ َّك ُر ْونَ ][النحل:
قال تعالى[ َوأ َ ْنزَ ْلنَا ِإلَيْكَ ال ِذّ ْك َر ِلتُبَ ِيّنَ ِللنَّ ِ
.]44
ان قَ ْو ِم ِه ِليُبَيِّنَ لَ ُهم][إبراهيم.]4 :
س ْلنَا ِم ْن َر ُ
س ْو ٍل إِالَّ بِ ِل َ
وقالَ [:و َما أ َ ْر َ
س ِ
تعدٌ هذه المسألة من المسائل التي تعددت فيها األقوال ،بسبب عدم التدقيق
في الكالم ،قال فريق من العلماء :إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يبين ألصحابه القرآن كله ،بل
بيّن بعضه ،وهذا البعض قليل ،وعلى رأس هؤالء ال ُخ َويّي ( ،)2ومن جاء بعده
كالسيوطي ،وممن أخذ بهذا الرأي من المعاصرين الشيخ ابن عاشور.
وقال فريق آخر :إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر كل القرآن ،وقد نسب السيوطي ودمحم
حسين الذهبي ومن بعدهما ممن أخذوا عنهما دون تدقيق هذا القول البن
تيمية)( ،)3كما فهموه من كالمه.
وتدبر.

وهنا ال بد لنا أن نسوق كالم ابن تيمية دفعا ً للخالف ومناقشته بتمعن
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قال ابن تيمية(( :يجب أن يعلم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بين ألصحابه معاني القرآن،
اس َما نُ ِ ّز َل ِإلَ ْي ِهم][النحل ]44 :يتناول
كما بيَّن لهم ألفاظه ،فقوله تعالىِ [:لتُبَ ِيّنَ ِللنَّ ِ
هذا وهذا.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي( :)4حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن،
كعثمان بن عفان ،وعبد هللا بن مسعود ،وغيرهما ،أنهم كانوا إذا تعلموا من
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عشر آيات لم يجاوزوهما حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ،قالوا:
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً ،ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة.
وقال أنس :كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا ،وأقام
ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين ،قيل :ثمان سنين ،ذكره مالك.
اركٌ ِليَدَّب َُّروا آيَا ِت ِه] [ص،]92 :
وذلك أن هللا تعالى قالِ [ :كتَابٌ أَ ْنزَ ْلنَاهُ ِإلَيْكَ ُمبَ َ
وقال[ :أَفَالَ َيتَدَب َُّر ْونَ القُ ْرآنَ ] [النساء ،29 :ودمحم ،]94 :وقال[ :أَفَلَ ْم َيدَّب َُّروا القَ ْو َل]
[المؤمنون ]72 :وتدبر الكالم دون فهم معانيه ال يمكن ،وكذلك قال هللا تعالىِ [ :إنَّا
أَ ْنزَ ْلنَاهُ قُ ْرآنا ً َع َر ِبيّا ً لَعَلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُ ْونَ ] [يوسف ،]9 :وعقل الكالم متضمن لفهمه.
ومن المعلوم أن كل كالم المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه،
فالقرآن أولى بذلك.
ّ
وأيضا ً :فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا ً في ّ
فن من العلم،
كالطبّ
والحساب ،وال يستشرحوه ،فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم ،وبه نجاتهم
وسعادتهم ،وقيام دينهم ودنياهم؟!!!.
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليالً جدّاً ،وهو وإن كان
في التابعين أكثر منه في الصحابة ،فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم))( )5انتهى
كالم ابن تيمية.
توضيح  :ذكر له هذا القول السيوطي والذهبي ونسباه إليه.
قلت :المتمعن في كالم ابن تيمية الذي ساقه ،ال يجد ما نسبه إليه
السيوطي ،ودمحم حسين الذهبي صحيحاً ،بأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بين ألصحابه كل
معاني وألفاظ القرآن ،بل لم يحالفهما الصواب في قولهما هذا لألسباب التالية:
11
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 -7المتمعن في كالم ابن تيمية يجد أنه لم يصرح بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر كل
القرآن ألصحابه ،وإنما ذكر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يبين ألصحابه معاني القرآن ،ولم
يتعرض للقدر الذي فسره النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،فلم يقل ( كله ) ،ولم يقل ( بعضه ).
 -9أنه ساق هذا الكالم في معرض بيان مكانة السنة في تفسيرها للقرآن
وجاء بهذه النصوص القرآنية ليثبت حجية تفسير الكتاب بالسنة ،ال ليقول إن
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر وبين كل القرآن.
 -3أما قوله(( :فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ....وال
يستشرحوه ،فكيف بكالم هللا ،)).....فإنه يقصد بذلك أن يستدل بالدليل العقلي
على أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يفسر كالم هللا تعالى ،ألنه هو الذي جاء به ،فهو أولى ببيانه،
ولم يتعرض ال من قريب وال من بعيد للقدر الذي فسره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
 -4بل إن ابن تيمية صرح عكس ما نسبوه إليه فقال(( :ومعلوم أن
المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والمالحم ،ولهذا قال اإلمام
أحمد( :)6ثالثة أمور ليس لها إسناد  :التفسير والمالحم ،والمغازي ،ويروى ليس
لها أصل ،أي إسناد ألن الغالب عليها المراسيل))(.)7
قرر ابن تيمية أنه(( :كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن
 -5وقد َّ
قليالً جدا ً))(.)8
فكيف يقول أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه كل القرآن ،ثم يقول بعد هذا ما
سقناه؟ وكيف يتأتى ألصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يختلفوا في ما بينهم بشيء فسره
لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ !!!.
فقد جاء السيوطي وبعده دمحم حسين الذهبي ومن بعدهما ،وفسروا كالم
ابن تيمية وجعلوا منه أدلة على أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه كل القرآن،
والحقيقة خالف هذا.
وهنا يجدر بنا أن نناقش األدلة التي ساقها هؤالء ونوضحها.
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اس َما نُ ِ ّز َل ِإلَ ْي ِهم]
 -7استدلوا بقوله تعالىَ [:وأ َ ْنزَ ْلنَا ِإ َليْكَ ال ِذّ ْك َر ِلتُبَ ِيّنَ ِللنَّ ِ
[النحل ]44 :قالوا :البيان في اآلية يتناول األلفاظ والمعاني ،فالرسول بين كل
القرآن ،وإال كان مقصرا ً في البيان.
((هذا استدالل غير صحيح ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمقتضى كونه مأمورا
بالبيان كان يبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن ال كل معانيه))((( ،)9فبعد
علَيْكَ
عشرين آية من هذه اآلية ،وفي السورة نفسها ورد قوله تعالى[ َو َما أ َ ْنزَ ْلنَا َ
َاب إِالَّ ِلتُبَ ِيّنَ لَ ُه ُم الَّذِي ْ
اختَلَفُوا فِ ْي ِه[ ]...النحل ]74 :فال يتم التفسير الصحيح،
ال ِكت َ
وال الفهم السديد إال بجمع اآليتين ،ألن خير من يفسر القرآن هـو القرآن
ذاته))( ،)10و كما قيل :تفسـير الواضحات من الفاضحات.
أما استداللهم أن الصحابة كانوا ال يجاوزون ما تعلَّموه من القرآن ،حتى
يتعلّموا ما فيها من العلم؛ فهذا ال يدل على أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه كل
القرآن ،بل يفهم من هذا :أن الصحابة كانوا حريصين على طلب العلم عن النبي
ملسو هيلع هللا ىلص وقد دفعهم هذا إلى أن يتعلموا كل ما فسره لهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من القرآن ،وليس
كل تفسير القرآن( .)11فهذا يمكن أن نقول عنه(( :أنه حكاية ما كان عليه العلم
وطلبه))(.)12
((وغاية ما يفيده :أنهم كانوا ال يجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى
يفهموا المراد منه ،وهو أعم من أن يفهموه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،أو غيره من إخوانهم
الصحابة ،أو من تلقاء أنفسهم ،حسبما يفتح هللا به عليهم من النظر
واالجتهاد))(.)13
والناظر في القرآن يجد أن فيه آيات واضحة بينة ال تحتاج إلى تفسير
وبيان ،ومنه آيات تحتاج إلى تفسير وبيان ،وقد وقع عليها هذا البيان من النبي
ملسو هيلع هللا ىلص ،ومنها ما استأثره هللا بعلمه.
وفي هذا يبين حبر األمة عبد هللا بن عباس  أقسام التفسير ،ومن خالل
هذه األقسام نتعرف على القسم الذي فيه بيان من النبي ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن فيقول :التفسير
على أربعة أوجه(:)14
12
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 – 7وجه تعرفه العرب من كالمها.
 – 9وتفسير ال يعذر أحد بجهالته.
 – 3وتفسير يعلمه العلماء.
 – 4وتفسير ال يعلمه إال هللا.
فاألول :وهو الذي تعرفه العرب من كالمها ،هو بيان معاني الكلمات في
لغة العرب ،نحو :الصدق ،الكذب ،الزنا ،أرض .....وهذا النوع ال يحتاج إلى
بيان وتفسير ،خصوصا عند هؤالء الصحابة الذين هم أهل الفصاحة والبالغة.
والثاني :الذي ال يعذر أحد بجهالته ،مما هو معلوم من الدين بالضرورة،
كوجوب فرضية الصالة ،والزكاة ،والصيام ،والحج ...وحرمة الزنا والربا
والخمر والكذب ....فهذا ال يحتاج إلى تفسير وبيان ،فالصحابة ومن بعدهم
يعلمونه حق العلم.
والثالث :وهو الذي ال يعلمه إال العلماء ،كاستخراج الدالالت من اآليات،
واستنباط األحكام منها.
ي هنا ،وهو الذي كان يبينه ويفسره النبي صلى هللا
وهذا القسم هو المعن ّ
عليه وسلم مما يحتاج إلى تفسير وبيان.
والرابع :الذي ال يعلمه إال هللا ،وهو ما استأثره بعلمه ،فلم يعلم به أحدا،
نحو :وقت قيام الساعة ،واألمور الغيبية وغير ذلك مما اختص به سبحانه
وتعالى.
واعلم(( :أن من القرآن ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به
القرآن ،فإن ذلك ال يجهله أحد منهم ،وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلوَ [:و ِإذَا
ص ِل ُح ْونَ أَالَ إِنَّ ُهم ُه ُم ال ُم ْف ِسدُونَ
ض قَالُوا إِنَّ َما نَحْ ُن ُم ْ
قِ ْي َل لَ ُهم الَ ت ُ ْف ِسدُوا فِي األ َ ْر ِ
َولَ ِك ْن الَ َي ْشعُ ُر ْونَ ][البقرة ،]79 – 77 :لم يجهل أن معنى اإلفساد هو ما ينبغي
تركه مما هو مضرة ،وأن اإلصالح هو ما ينبغي فعله وفيه منفعة))(.)15

مجلة اإلحياء
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من خالل هذا العرض يتبين لنا ((فساد قول من قال  :بأنه ملسو هيلع هللا ىلص قد فسر
جميع القرآن بل فساد فهم نسبة هذا القول البن تيمية وأن اإلمام السيوطي
والذهبي لم يحالفهما التوفيق في هذا الفهم)).
وقد تدارك السيوطي ذلك فيما بعد فقال :كما أن تفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألكثر
المدون من تفسيره ليس كثيرا ً بل هو
القرآن هو قول بعيد عن الواقع؛ ألن
ّ
قليل(.)16
بل إن ابن تيمية قال(( :فإن أعياك ذلك – يعني تفسير القرآن بالقرآن – فعليك
بالسنة))(.)17
فإذا كان البيان النبوي شامالً لجميع القرآن ،إذن لماذا نسبة هذا الزعم
لشـيخ اإلسالم ،فماذا بقي بعد ذلك من القرآن حتى يفسر بعضه بعضاً ،بل حتى
يقدم ذلك ،وال ينتقل عنه إلى طلب البيان من السنة إال حيث ال نجده.
ومما يدل على عدم صحة نسبة هذا القول البن تيمية قول ابن تيمية نفسه:
(( وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن وال في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال
الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك)) (.)18
فإذا كانت السنة قد بيَّنت جميع القرآن؛ فماذا يمكن أن يكون قد بقي إذن ألقوال
الصحابة حتى نرجع إليها في التفسير ،بل ما معنى قوله(( :حينئذ إذا لم نجد
التفسير في القرآن وال في السنة))(.)19
قلت :لو بين ملسو هيلع هللا ىلص جميع القرآن ،أو أكثره ،لنقله إلينا حفظة العلم وحملة
الشريعة من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص حملوه ونقلوه إلينا وهم أحرص الناس على نقله
لمن بعدهم من التابعين ،ولكان لهؤالء التابعين مثل هذا الحرص على نقله لمن
بعدهم من أتباع التابعين وهلم جراً ،حتى ينقله إلينا الثقات الحفاظ ،ونحن بحثنا
عن هذه األحاديث فلم نجدها ،فيمتنع قول من قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص فسر القرآن كله.
وهذا هو القول الذي أرجحه ،وهو رأي البيضاوي والشوكاني وفضيلة
الدكتور إبراهيم خليفة والدكتور دمحم علي الحسن( ،)20وكل من ادعى خالف هذا
نقول له :إذن أين هذا التفسير؟
21
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فلو كان هذا االدعاء صحيحا ً لنقل إلينا هذا الكم (الكل أو البعض) كما
نقل الحديث وكتب ،فالتفسير أولى وأهم بأن ينقل ،ألنه يتعلق بكتاب هللا تعالى
وكالمه.
المبحث الثاني :أدلة من قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه القليل النادر من القرآن
ومناقشتها
ممن ذهب إلى القول بأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم يبين ألصحابه من معاني
القرآن إال القليل ،الخويي ومن أتى بعده كالسيوطي وابن عاشور.
وفي هذا يقول الخويي(( :وأما القرآن ،فتفسيره على وجه القطع ال يعلم
إال بأن يسمع من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،وذلك متعذر في آيات قالئل))( .)21وهذا ما نص
عليه السيوطي قائالً(( :والذي صح من ذلك – التفسير النبوي للقرآن – قليل
جداً ،بل أصل المرفوع منه في غاية القلة)) (.)22
وإلى هذا ذهب ابن عاشور في تفسيره فقال(( :أما اآلثار فالمعني بها؛ ما
نقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع اإلشكال
واإلجمال ،وذلك شيء قليل))(.)23
وغالبا ً ما يكون هذا التفسير جوابا على سؤال من أحد الصحابة ،أو
تصويبا لخطأ وقع فيه أحد ،أو استنباطا ً لحكم من آية (.)24
ومن األدلة التي استدلوا بها على قولهم هذا(:)25
 -7عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ما كان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يفسر شيئا من القرآن إال آيات بعدد علمه إياهن جبريل))( ،)26هذا حديث
منكر كما نقل عن بعض أئمة الجرح والتعديل.
قال ابن كثير الدمشقي عن هذا الحديث(( :منكر غريب))(.)27
وقال عنه الطبري(( :في إسناده علة ،فال يجوز معها االحتجاج به ألحد ممن
علم صحة سند اآلثار وفسادها ....وأنه ممن ال يعرف في اآلثار ...بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم
يفسر من القرآن إال آيات تعد ))(.)28
مجلة اإلحياء
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وعلى فرض صحة هذا الحديث؛ فإنه ال يدل على حد وعدد معين ،فقد
تأوله العلماء على أن المراد منه :مغيبات القرآن ،وتفسير مجمله ،ونحوه مما
ال سبيل لمعرفته إال بتوفيق من هللا(.)29
وأوله الطبري أن المراد بهذا :آيات مشكالت سأل النبي صلى هللا عليه
وسلم ِع ْل َم ُهن؛ فأنزله عليه على لسان جبريل ،فهذه آيات مشكالت ذوات
عدد(.)30
 -9قالوا :أن يبين النبي ملسو هيلع هللا ىلص كل معاني القرآن هذا أمر متعذر ،وال يكون هذا إال
في آي قالئل.
هذه الدعوى غير مسلمة ،فما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس بنادر في
التفسير(.)31
 -3قالوا :لو بين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه كل معاني القرآن لما كان
ع ِلّ ْمهُ
لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له فائدة بقوله ((اللَّ ُه َّم فَ ِقّ ْههُ ِفي ال ِدّي ِْن َو َ
التَّأ ْ ِو ْي َل))()32؛ ألنه يلزم من بيان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه كل معاني القرآن
استواؤهم في معرفة التأويل ،فكيف يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟
أما استداللهم هذا؛ لو سلَّمنا أنه يدل على أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يفسر كل
نسلّم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى(.)33
معاني القرآن؛ فال ِ
 -4قال الشيخ الشعراوي(( :لم يفسر لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص القرآن؛ ألنه لو
فسره لكان يجب أن يفسره بما تطيقه عقول معاصريه ،ولو فسره باألشياء التي
ستوجد في القرن العشرين أو الثالثين أو األربعين؛ لتعجب معاصروه ...ولو أنه
ملسو هيلع هللا ىلص فسره على قدر عقل معاصريه ومعلوماته الكونية لحجر علينا ،ولجمد
القرآن؛ ألنه من يتصدر لتفسير القرآن بعد ذلك سيواجه بأن الرسول فسره
هكذا ،وعليك أال تزيد عن ذلك ،ولذلك فرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترك تفسير القرآن ،حتى
تأخذ كل مرحلة فكرية من لمحات القرآن بقدر ما تستطيع ،وذلك في أمور
()34
الكونيات ،أما المطلوب من األحكام؛ فقد بينها ملسو هيلع هللا ىلص وأوضحها للناس))

22
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((ما قاله الشعراوي هنا أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يفسر القرآن كله ،وعلل ذلك أنه
لو فسر اآليات الكونية تفسيرا ً علمياً؛ ما استطاع صحابته فهمها ،هذا القول يحتاج
إلى نظر ،ألن تفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص لآليات الكونية ليس معناه أن يفسرها لهم بالنظريات
العلمية ،بل يكفي في تفسيرها أن ينبههم إلى مظاهر قدرة هللا في الكون))(.)35
 -5إن حجم المروي عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يدل على أنه لم يفسر كامل القرآن،
بل فسر القليل منه.
هذا االستدالل غير صحيح ،ألن تفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن لم يكن بالقول
فقط بل منه ما هو قول ومنه ما هو عمل ،ومنه ما هو تقرير وغير ذلك ،بل
سيرته وحياته كلها كانت ترجمة عملية للقرآن الكريم ،وهذا ما سيبين في نهاية
هذا المبحث إن شاء هللا تعالى .فكل هذه األقوال وغيرها ألصحاب هذا الرأي
تصب في أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم فسر من القرآن إال القليل النادر.
المبحث الثالث :أدلة من قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه الكثير من القرآن مع بيان
الرأي الراجح في المسألة
من العلماء من قال إنه ملسو هيلع هللا ىلص فسر كثيرا ً من آيات القرآن الكريم وعلى
رأسهم ابن جزي الكلبي ،وفي هذا يقول(( :ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كثير من تفسير
القرآن فيجب معرفته ألن قوله ملسو هيلع هللا ىلص مقدم على أقوال الناس))( ،)36وهو القول الذي
أخذ به عبد هللا شحاتة من المعاصرين فقال(( :الحق أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بين
الكثير من معاني القرآن ألصحابه ،كما تشهد بذلك كتب الصحاح ولم يبين كل
معاني القرآن))(.)37
وقد آن األوان لمعرفة المقدار الذي فسره النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه من القرآن
الكريم ،بعدما تبين لنا عدم صحة القول بأنه ملسو هيلع هللا ىلص قد فسر كل القرآن ،وعدم صحة
نسبة هذا القول البن تيمية رحمه هللا ،من قبل السيوطي ودمحم حسين الذهبي،
وهنا سؤال يطرح نفسه ،وال بد من اإلجابة عليه :كم فسر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه
من القرآن؟
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الراجح في المسألة :إن أردنا التفسير بهذا المعنى عند العلماء ،فإن
التفسير من هذه الوجهة قليل ،ولكنه ليس قليالً بالغا ً في القلة ،إنما هو قليل
بالنسبة إلى جميع القرآن.
ومما يؤيد هذا القول :أن المستقرئ لكتب السنة التي أفردت أبوابا عن تفسير القرآن
بالسنة يالحظ هذا.
وكذا كتب التفسير بالمأثور يالحظ هذا فيها ،وهذا ما قاله السيوطي عند ما وعد
بسرد هذه األحاديث في آخر كتابه اإلتقان ،وقد وفى بهذا ،فأورد ما ثبت في كتب
الصحاح والسنن ولم يكن كثيرا ً(.)38
وهو رأي بعض أئمة التفسير كالبيضاوي( )39والشوكاني وغيرهما.
وفي هذا يقول الشوكاني(( :غير أن الذي صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك إنما هو
تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن ،وال يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا
الشأن اثنان))(.)40
قلت :قد يشكل على البعض ،فيتوسع في معنى البيان والتفسير ،فيجعله
شامالً لألحكام التي جاءت بها السنة زائدة على ما في الكتاب ،كتحريم نكاح
المرأة على عمتها ،وغير ذلك من األحاديث التي جاءت في تخصيص عام
صلُّ ُوا َك َما َرأ َ ْيت ُ ُمونِي
القرآن ،وتقييد مطلقه ،وتفصيل ُمجْ َم ِل ِه ،كقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :
()41
صالَة َ َوآتُوا َّ
الز َكاة َ][البقرة ]43 :من
ص ِلّي)) في بيان قوله تعالىَ [:وأَقِ ْي ُموا ال َّ
أُ َ
بيان أركان الصالة ،وشروطها ومفسداتها وغير ذلك ،فيدخله في التفسير
النبوي للقرآن.
قلت :لو توسعنا في معنى البيان هذا ،لكان مقدار التفسير النبوي كثيرا ً جدا ً،
يزيد على حجم القرآن ذاته.
مما سبق تبين لنا :أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه ما يحتاج إلى تفسير وبيان،
ليس إال .وهنا سؤال يطرح ذاتهِ :ل َم لَ ْم يفسر النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآن كله ألصحابه؟
وإليك فيما يأتي الجواب:
26
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 -7ولعل الحكمة ترجع في ذلك إلى ما قاله الزركشي في برهانه(( :أن هللا
تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه ،فلم يأمر نبيه على التنصيص على المراد)) (،)42
وفي هذا فتح لباب االجتهاد وإعمال العقل.
 -9أن العرب في زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانوا أصحاب بالغة وفصاحة ،والقرآن
نزل بلغتهم ،فهم يعرفون الكثير من مدلوالته البينة والواضحة التي ال تحتاج
إلى تفسير وبيان.
 -3حتى ال ينصرف الصحابة بالتفسير النظري عن تطبيق القرآن ،كما
نهى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في أول األمر عن كتابة الحديث ،حتى ال ينشغلوا بهذا عن
القرآن.
ال بد من اإلشارة هنا إلى سؤال يطرح نفسه:
هل ما ذكره السيوطي هنا من هذه األحاديث النبوية التي جاءت تفسيرا ً
لبعض آيات القرآن هو بهذا الك ّم ال يتعداه لغيره؟ أم أن هناك أحاديث فاتته فلم
يذكرها؟
والجواب :مما هو معروف :أن اإلمام السيوطي عهد عنه أنه ج َّماع
لَ َّماع ،فهو استقصى وتتبع المصادر الحديثية واستخرج منها هذا الكم من
الحديث النبوي المرفوع في تفسير القرآن ،بال مزيد عليه خصوصا ً فيما يتعلق
بالصحيح منه.
صرح أنه جمع هذه األحاديث المصرح برفعها صحيحها وحسنها
فهو الذي قد َّ
وضعيفها ،ولم يعول على ذكر الموضوعات واألباطيل .وهللا أعلم.
المبحث الرابع :بعض أمثلة الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن
ونقصد بالتفسير النبوي للقرآن هنا :أن ينص النبي ملسو هيلع هللا ىلص صراحة على
تفسير آية من القرآن الكريم ((فهو ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،واتضح معنى اآلية
وبان ،فيجزم بذلك ...فالتفسير – بهذا المعنى – هو وضوح معنى اآلية
وظهورها ،وعدم احتمالها لشيء آخر))(.)43
مجلة اإلحياء
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والقرآن الكريم ليس فيه ما يبين ويفسر جميع القرآن ،فتفسير القرآن
للقرآن قدر يسير ،فما بقي من القرآن من كليات ،وعموميات ال بد من بيانها،
فهي بحاجة لبيان ،وال تكفي اللغة ،والعقل في بيان ذلك أبدا ،فكيف للغة والعقل
صالَة َ
تفصيل المجمل الذي أتى في فرضية الصالة ،بقوله تعالىَ [:وأ َ ِق ْي ُموا ال َّ
َوآتُوا َّ
الز َكاة َ ][البقرة.]43 :
فهذا ال يمكن فهمه إال بوحي سماوي عن طريق النبي صلى هللا عليه
وسلم الذي بعثه هللا ،وأمره أن يبلغ هذا القرآن للناس ،فيقوم بتفسيره وبيانه
َاب ِإالَّ ِلتُبَيِّنَ لَ ُه ُم الَّذِي ْ
اختَلَفُوا ِف ْي ِه
علَيْكَ ال ِكت َ
وشرحه ،قال هللا تعالىَ [:و َما أ َ ْنزَ ْلنَا َ
ى َو َرحْ َمةً ِلقَ ْو ٍم يُؤْ ِمنُ ْونَ ][النحل ،]74 :فقد وضح ملسو هيلع هللا ىلص القرآن وبينه وفسره
َو ُهد ً
بقوله وفعله ،وتقريره ،فهذه السنة لها مكانة عالية مرموقة من كتاب هللا ،فهي
تعتبر التطبيق العملي لما جاء في القرآن ،والتفسير الحي لما ورد فيه ،ويد ّل
على ذلك ما قالته السيدة عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت عن خلقه ملسو هيلع هللا ىلص فقالت:
((فإن ُخلُق نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان القرآن))(.)44
وكما بينا من قبل أهمية السنة ،فلهذا اعتبرها العلماء المصدر الثاني بعد القرآن
اس َما نُ ِ ّز َل
في تفسيرها لكتاب هللا ،وفي هذا يقول تعالىَ [:وأ َ ْنزَ ْلنَا ِإلَيْكَ ال ِذّ ْك َر ِلتُبَيِّنَ ِللنَّ ِ
إِلَ ْي ِهم َولَعَلَّ ُهم يَتَفَ َّك ُر ْونَ ][النحل.]44 :
قال ابن تيمية(( :فإن أعياك ذلك  -يعني تفسير القرآن بالقرآن – فعليك بالسنة،
فإنها شارحة للقرآن ،وموضحة له))()45؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص أعلم الناس بتفسير وبيان القرآن،
وقد وضح ابن تيمية قاعدة في هذا فقال(( :ومما ينبغي أن يعلم أن األلفاظ الموجودة
في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها ،وما أريد بها من جهة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يحتج في
ذلك إال االستدالل بأقوال أهل اللغة وغيرهم))(.)46
وقد صرح في موضع آخر بكالم دقيق يعتبر تكملة للكالم السابق وتفسير
له ،فقال(( :أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ،فما أجمل في مكان،
فإنه قد فسر في موضع آخر ،وما اختصر في مكان ،فقد بسط في موضع آخر،
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة ،فإنها شارحة للقرآن ،...وإذا لم نجد التفسير في
القرآن وال في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة  ،....وإذا لم تجد التفسير في
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القرآن ،وال في السنة ،وال وجدته عن الصحابة ،فقد رجع كثير من األئمة في ذلك
إلى أقوال التابعين)) (.)47
ونص ابن الوزير ( )48على وجوب قبول تفسير القرآن من جهة النبي صلى
هللا عليه وسلم وبيانه له ،وقد حكى اإلجماع على ذلك ،وقد قال عند تقسيم أنواع
التفسير(( :التفسير النبوي ،وهو مقبول بالنص واإلجماع)) (.)49
يقول ابن عبد السالم( )50عند حديثه عن أنواع التفسير والترجيح فيما
بينها(( :قد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض ،ويترجح بعضها
على بعض ،وأولى األقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة ،أو
إجماع األمة))(.)51
ويقول اآللوسي في معرض حديثه عن هؤالء الذين لم يرتضوا التفسير
النبوي(( :فمن زعم أن الحمل على ذلك – يعني الحديث – ضعيف ....ألن اللفظ
عام ،والتقييد خالف األصل ،فقد ض ّل ضالالً بعيدا ً إن كان قد بلغه ما صح عن
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وإال فقد تجاسر على تفسير كتاب هللا مع الجهل بأحاديث رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ....وهل بعد قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصادق األمين قول لقائل ،أو قياس لقائس،
هيهات هيهات دون ذلك أهوال))(.)52
فهذه أقوال لنخبة من العلماء في تأصيلهم للمنهج األثري الثابت عنه
ملسو هيلع هللا ىلص ،وقد أنكروا على كل من يخالف هذا المنهج ،وهذا الخط ،وإال فقد ضل
ضالالً بعيدا ً.
ونعني هنا بالتفسير النبوي :المعنى المراد عند علماء الحديث حينما
دونوا الحديث وجعلوا في كتبهم هذه أبوابا ً للتفسير ،ذكروا فيها بعضا من هذه
األحاديث التي جاءت كتفسير آليات محددة في القرآن ،فإن التفسير بهذا المعنى
المذكور الذي ذكروه في كتبهم هو قليل ،وخصوصا ما هو مرفوع منه ،كما قال
السيوطي( ،)53والذي وعد بسرد هذه األحاديث في آخر كتاب اإلتقان ،وقد وفى
رحمه هللا بهذا ،فأوردها بما ال مزيد عليه ،حيث أورد جميع تفسير النبي صلى
هللا عليه وسلم الثابت في كتب الصحاح والسنن ،التي وقعت تحت يديه ،وهو
قليل نزير بالنسبة إلى كل القرآن ،لكنه لم يلتزم الصحة فيها ،فمنها ما هو
مجلة اإلحياء
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مقبول ،ومنها ما هو ضعيف ،ومنها ما هو متصل ،ومنها ما هو منقطع ،وقد
صرح السيوطي بهذا(.)54
وعليه :فإن القيام بهذه المهمة ،وهي جمع تفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص تعتبر مهمة
شاقة؛ ألن هذا األمر يحتاج إلى مزيد من الحيطة والحذر واالنتباه فيما ينسب
إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من بحث وعمق نظر وتتبع وغربلة هذه األحاديث مما ليس له
عالقة فيها( ،)55وهذه األحاديث كما قال السيوطي عنها(( :فإنها من
المهمات))(.)56
وسنتناوله في المبحث القادم بعض الشواهد واألحاديث الواردة عن النبي صلى
هللا عليه وسلم في تفسيره آليات من القرآن.
بعض أمثلة الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن
أوالا( )57ما جاء في تفسير آيات من سورة الفاتحة :بيان قول هللا
تعالىَ [:
علَ ْي ِه ْم َوالَ الض َِّالّيْنَ ][الفاتحة ]1 :كما دلت عليه السنة:
غي ِْر ال َم ْغ ُ
ض ْو ِ
ب َ
ذكر السيوطي ما نصه(( :أخرج أحمد والترمذي وحسنه ،وابن حبان في
علَ ْي ِهم ُه ُم
صحيحه عن عدي ابن حاتم قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصِ (( :إ َّن ال َم ْغ ُ
ب َ
ض ْو َ
ارى)).
اليَ ُه ْودَُ ،وإِ َّن الض َِّالّيْنَ النَّ َ
ص َ
وأخرج ابن مردويه( )58عن أبي ذر :سألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن المغضوب
ارى))( )59ا .هـ.
عليهم؟ فقال(( :اليَ ُه ْودُ)) .قلت :الضالين؟ قال(( :النَّ َ
ص َ
التوضيح :فقد جاء تفسير مأثور في تحديد معنى المغضوب عليهم
والضالين ،فقد أخرج الترمذي – وغيره – عن عدي بن حاتم عن النبي صلى
ض ْوبٌ
هللا عليه وسلم  -ضمن حديث طويل عنده – أنه قال(( :فَإ ِ َّن اليَ ُه ْودُ َم ْغ ُ
ضالَّ ٌل))(.)60
ارى ُ
َ
علَ ْي ِهمَ ،وإِ َّن النَّ َ
ص َ
وجاء في رواية ثانية أن عديا جاء إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليسلم ،وقال(( :يا رسول
هللا :من المغضوب عليهم؟ فقال :اليهود ،وقال :من الضالون؟ فقال:
النصارى))(.)61
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وقد نقل شارح الترمذي (المباركفوري)( )62عن السهيلي( )63أنه قال:
ع َلى َ
ب][البقرة،]20 :
ض ٍ
ض ٍ
غ َ
ب َ
((وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود[:فَبَاؤُوا ِبغَ َ
()64
ضلُّوا َكثِيْرا ً][المائدة. ))]11 :
ضلُّوا ِم ْن َق ْب ُل َوأ َ َ
وفي النصارى[قَ ْد َ
يعد هذا التفسير مما اتفق عليه الصحابة ،وأخذه من تبعهم ،وفي هذا يقول
علَ ْي ِه ْم َوالَ
السيوطي(( :رأيت من حكى في تفسير قوله تعالىَ [:
غي ِْر ال َم ْغ ُ
ض ْو ِ
ب َ
الض َِّالّيْنَ ]نحو عشرة أقوال ،وتفسيرهما باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي
ملسو هيلع هللا ىلص وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم ،حتى قال ابن أبي حاتم :ال أعلم في ذلك
اختالفا بين المفسرين))(.)65
وقد نص على ذلك ابن كثير فقال(( :وبهذا جاءت األحاديث واآلثار وذلك
واضح بيِّن))(.)66
وقد فسر األستاذ أحمد مصطفى المراغي( )67اآلية حسب رأيه واجتهاده
دون أن يذكر الحديث الوارد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا فقال(( :المغضوب عليهم هم
الذين بلغهم الدين الحق الذي شرعه هللا لعباده ،فرفضوه ،ونبذوه وراءهم
ظهرياً ،وانصرفوا عن النظر في األدلة تقليدا ً لما ورثوه عن اآلباء واألجداد،
وهؤالء عاقبتهم النكال والوبال في جهنم وبئس القرار.
والضالون :هم الذين لم يعرفوا الحق ،أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح،
وهؤالء هم الذين لم تبلغهم رسالة ،أو بلغتهم على وجه لم يستبن فيه الحق ،فهم
تائهون في عماية ال يهتدون معها إلى المطلوب))(.!! )68
كذلك فقد قامت لجنة القرآن والسنة في القاهرة بتفسير هذه اآلية دون
التصريح أو التلميح إلى هذا الحديث النبوي ،ومما جاء عنهم(( :ال طريق الذين
استحقوا غضبك ،وضلوا عن طريق الحق والخير؛ ألنهم أعرضوا عن اإليمان
بك ،واإلذعان لهديك))(.!!! )69
وبعد أن ذكر القرطبي األقوال في اآلية قال(( :وتفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص أولى
وأعلى وأحسن))(.)70
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وقد ورد تفسير المغضوب عليهم :باليهود ،والضالين :بالنصارى في روايات
عدة تزيد على عشر روايات مرفوعة وموقوفة ،وبهذا ال يشكل على تفسيرنا بعموم
الكفار؛ ألن اليهود والنصارى إذا دخلوا في اآلية – وهم أهل دين سماوي يزعمون
التمسك به – فألن يدخل غيرهم من المشركين والمالحدة والزنادقة وأمثالهم في اآلية
أولى(.)71
ثانيا ا :ما جاء في تفسير آيات من سورة البقرة
 -7قصة تبديل الذين ظلموا من بني إسرائيل قوال غير الذي قيل لهم كما دلت عليه
السنة:
قال تعالىَ [:و ِإ ْذ قُ ْلنَا ا ْد ُخلُوا َه ِذ ِه القَ ْريَةَ فَ ُكلُوا ِم ْن َها َحي ُ
ْث ِشئْتُم َرغَدا ً َوا ْد ُخلُوا
س َّجدا ً َوقُ ْولُوا ِح َّ
سن َِز ْيدُ ال ُمحْ ِسنِيْنَ فَبَدَّ َل الَّ ِذيْنَ َ
طةٌ نَ ْغ ِف ْر لَ ُكم َخ َ
ظلَ ُموا
اب ُ
البَ َ
طايَا ُك ْم َو َ
علَى الَّ ِذيْنَ َ
قَ ْوالً َ
اء ِب َما َكانُ ْوا
س َم ِ
ظلَ ُموا ِرجْ زا ً ِمنَ ال َّ
غي َْر الَّذِي قِ ْي َل لَ ُه ْم فَأ َ ْنزَ ْلنَا َ
سقُ ْونَ ] [البقرة.]52 – 52 :
يَ ْف ُ
ذكر السيوطي ما نصه(( :أخرج الشيخان :عن أبي هريرة ،عن النبي
س َّجدا ً َوقُ ْولُوا ِح َّ
طةٌ]فَدَ َخلُوا يَ ْز َحفُ ْونَ
اب ُ
ملسو هيلع هللا ىلص قال(( :قِ ْي َل ِلبَنِي إِس َْرائِ ْي َلَ [:وا ْد ُخلُوا البَ َ
علَى أ َ ْست َاههم[ ،فَ َبدَّلُوا](َ ،)72وقَالُواِ [ :ح َّ
ش ِعرة))(.)74
طةٌ](َ ،)73حبَّةً فِي َ
َ
ففيه تفسير قوله[:قَ ْوالً َ
غي َْر الَّذِي قِ ْي َل لَ ُه ْم .)75())
التوضيح :لقد قام اإلمام المفسر ابن كثير بجمع طرق هذا الحديث
المرفوع من كتب السنن ،ثم بيَّن كيفيّة تفسير هذا الحديث لهذه اآلية ،فقال:
((يقول تعالى [عن بني إسرائيل] الئما ً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم
األرض المقدسة – والراجح عند ابن كثير أنها :بيت المقدس – لما قدموا من
بالد مصر بصحبة موسى عليه السالم فأمروا بدخول األرض المقدسة التي هي
ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل ،وقتال من فيها من العماليق الكفرة ،فنكلوا عن
قتالهم ،وضعفوا ،واستحسروا ،فرماهم هللا في التيه عقوبة لهم ...وهذا كان لما
خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السالم ،وفتحها هللا
عليهم...وحاصل األمر أنهم أمروا أن يخضعوا هلل تعالى عند الفتح بالفعل،
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والقول ،وأن يعترفوا بذنوبهم ،ويستغفروا منها ،والشكر على النعمة عندها
والمبادرة إلى ذلك....
وقال بعد أن ساق رواية البخاري ومسلم وغيرهما ما نصه(( :وما دل عليه
السياق أنهم بدلوا أمر هللا لهم من الخضوع بالقول والفعل ،فأمروا أن يدخلوا سجدا
[فبدَّلوا السجود] ( )76فدخلوا يزحفون على أستاهم( )77من ِق َب ِل أستاهم رافعي
رؤوسهم .وأمروا أن يقولوا حطة( ،)78أي :احطط عنا ذنوبنا وخطايانا ،فاستهزؤوا،
فقالوا :حنطة في شعيرة ،وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ،ولهذا أنزل
علَى
هللا بهم بأسه وعذابه بفسقهم ،وهو خروجهم عن طاعته ،ولهذا قال[:فَأ َ ْنزَ ْلنَا َ
))()79
الَّ ِذيْنَ َ
سقُ ْونَ 
س َم ِ
ظلَ ُموا ِرجْزا ً مِنَ ال َّ
اء بِ َما َكانُوا َي ْف ُ
 – 2معنى الويل وأنه واد في جهنم كما دلت عليه السنة:
َاب بِأ َ ْي ِد ْي ِه ْم ث ُ َّم يَقُ ْولُ ْونَ َهذَا ِم ْن ِع ْن ِد
قال هللا تعالى[ :فَ َو ْي ٌل ِللَّ ِذيْنَ يَ ْكتُب ُْونَ ال ِكت َ
هللاِ ِل َي ْشت َُروا بِ ِه ث َ َمنا ً قَ ِل ْيالً فَ َو ْي ٌل َل ُه ْم ِم َّما َكت َ َب ْ
ت أ َ ْي ِد ْي ِه ْم َو َو ْي ٌل لَ ُه ْم ِم َّما
يَ ْك ِسب ُْونَ ][البقرة.]12 :
ذكر السيوطي ما نصه((( :)80وأخرج الترمذي ،وغيره بسند حسن ،عن
أبي سعيد الخدري ،عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ (( :و ْي ٌل(َ :)81وا ٍد فِي َج َهنَّ َم ،يَ ْه ِوي فِ ْي ِه
ال َكا ِف ُر أ َ ْر َب ِعيْنَ خ َِريْفا ً قَ ْب َل أ َ ْن َي ْبلُ َغ قَ ْع َرهُ))(.)82
التوضيح :الحديث واضح في داللته على معنى اآلية في تفسيره لها،
والويل في اللغة بمعنى :القبح ،وقد يستعمل على التحسر ،وقد جاء عند
المفسرين تفسيره بهذا المعنى ،وجاء أيضا ً عندهم أنه واد ،كما دل الحديث الذي
معنا هنا .والويل(( :يتضمن نهاية الوعيد والتهديد ،فهذا القدر ال شبهة فيه سواء
كان الويل عبارة عن واد في جهنم ،أو عن العذاب العظيم))((( ،)83وكرر الويل
تغليظا لفعلهم))(.)84
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 – 6بيان معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج ،كما دلت عليه السنة:
ث َوالَ
ض فِ ْي ِه َّن ال َح َّج َفالَ َر َف َ
في قوله تعالى[ال َح ُّج أ َ ْش ُه ٌر َم ْعلُ ْو َماتٌ َف َم ْن َف َر َ
س ْوقَ َوالَ ِجدَا َل فِي ال َح ّجِ َو َما ت َ ْف َعلُوا ِم ْن َخي ٍْر َي ْعلَ ْمهُ هللاُ َوت َزَ َّودُوا فَإ ِ َّن َخي َْر َّ
الزا ِد
فُ ُ
ب][البقرة.]721 :
الت َّ ْق َوى َواتَّقُ ْو ِن يَا أ ُ ْو ِلي األ َ ْل َبا ِ
ذكر السيوطي ما نصه((( :)85أخرج الطبراني بسند ال بأس به عن ابن
عباس قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في قوله[:فَالَ َرفَ َ
س ْوقَ َوالَ ِجدَا َل فِي
ث َوالَ فُ ُ
الرفَ ُ
س ُ
والجدا ُل:
اصين
س ِ
الج َماعِ ،والفُ ُ
ال َح ّجِ]قالَّ (( :
ث :الت َّ َع ُّر ُ
وق :ال َم َع ِ
ض ِلل ِنّ َ
اء ِب ِ
ِ
()86
احبَهُ)) .
ص ِ
جدا ُل َّ
الر ُج ِل َ
قال ابن كثير تعليقا ً على اآليةَ [:فالَ َر َف َ
ث (( :أي من أحرم بالحج ،أو
صيَ ِام
العمرة ،فليجتنب الرفث ،وهو الجماع ،كما قال تعالى[:أ ُ ِح َّل لَ ُكم لَ ْيلَةَ ال ِ ّ
الرفَ ُ
سائِ ُكم][البقرة ،]721 :وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة
َّ
ث إِلَى نِ َ
()87
والتقبيل ،ونحو ذلك ،كذلك التكلم به بحضرة النساء)) .
قال ابن كثير بعد هذا :قول من قال أن الرفث :هو التعرض لذكر الجماع
وهي العرابة في كالم العرب ،وهو أدنى الرفث ،فعلى هذا القول الرفث هنا
خاص ،وعلى القول األول الذي ذكره ابن كثير فهو عام يشمل الجماع
ودواعيه( ،)88وهو الراجح واألقرب لداللة الحديث هنا.
وقد ذكر األقوال في بيان معنى الفسوق أنها المعاصي مطلقا ً صيدا ً كان
سِباب ،ثم نسب إلى ابن جرير
أو غيره ،وذكر قول من قال أن المقصود بها :ال ّ
أن الفسوق هاهنا ارتكاب ما نهى هللا عنه في اإلحرام وحلق الشعر وقلم األظافر
ونحو ذلك.
من قال بهذا القول رجح أن معنى الفسوق هاهنا :جميع المعاصي:
((الصواب معهم ....وهللا أعلم))( ،)89وهذا المعنى أقرب إلى داللة الحديث ،فقد
جاء الحديث ببيان معنى الفسوق مطلقا ،دون تحديد .وقال في بيان معنى
الجدال((( :)90فيه قوالن :أحدهما :وال مجادلة في وقت الحج ،وفي مناسـكه ،وقد
بينه هللا أتم بيان ،ووضحـه أكمل إيضاح ...فالجدال في الحج – وهللا أعلم – أن
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قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ،وكانت العرب وغيرهم يقفون
بعرفة ،وكانوا يتجادلون يقول هؤالء :نحن أصوب ويقول هؤالء :نحن أصوب،
فهذا في ما نرى ،وهللا أعلم.
والقول الثاني :أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة))(.)91
قلت :والراجح هو الرأي األول لداللة الحديث عليه ،والجدال بين اثنين
إذا لم يُزَ ل ويوقف من أوله ،فإنه سيجر إلى خصومة قطعا ً.
والمعروف عن ابن كثير أنه يستقصي الروايات حول اآلية إن وجدت
لكن الغريب هنا إني لم ألحظه ذكر هذه الرواية التي جاء بها السيوطي في
تفسير اآلية ،وال أعرف ما السبب مع أن الرواية ليست بضعيفة فلعل الرواية لم
تصح عنده فلذلك لم يوردها ،وهي تعتبر تفسيرا ً بالمأثور ،واإلمام ابن كثير إمام
في هذا المذهب.
إال أنه ذكر رواية ابن عباس موقوفا عليه الجدال(( :المراء في الحج حتى
تغضب أخاك ،وصاحبك))( ،)92دون ذكر رواية الرفع له ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن
عباس!!!!.
 – 6بيان معنى اللغوي في اليمين كما دلت عليه السنة
اخذُ ُك ْم بِ َما
اخذُ ُك ُم هللاُ بِاللَّ ْغ ِو فِي أ َ ْي َمانِ ُكم َولَ ِك ْن ي َُؤ ِ
في قوله تعالى[:الَ ي َُؤ ِ
سبَ ْ
ت قُلُ ْوبُ ُك ْم َوهللاُ َ
غفُ ْو ٌر َر ِح ْي ٌم ][البقرة.]995 :
َك َ
ذكر السيوطي ما نصه((( :)93أخرج أبو داود عن عطاء أنه سأل عن
الر ُج ِل فِي
اللغو في اليمين ،فقال :قالت عائشة :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالُ (( :ه َو َكالَ ُم َّ
بَ ْيتِ ِهَ :كالَ َوهللاَِ ،وبَلَى َوهللاِ)) ( ،)94أخرجه البخاري موقوفا عليها))(.)95
تعليق على السند:
قال أبو داود(( :حدثنا حميد بن مسعدة [الشامي] حدثنا حسان – يعني ابن
إبراهيم – حدثنا إبراهيم – يعني الصائغ – عن عطاء في اللغو في اليمين قال :قالت
عائشة)) ،ثم ساق الحديث.
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قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجالً صالحا ً ،قتله أبو مسلم ،قال :وكان إذا رفع
المطرقة فسمع النداء سيـبها.
قال أبو داود :روى هذا الحديث داود ابن أبي الفرات ،عن إبراهيم
الصائغ ،موقوفا ً على عائشة ،وكذلك رواه الزهري ،وعبد الملك بن أبي سليمان،
ومالك بن مغول ،وكلهم عن عطاء ،عن عائشة موقوفا ً)).
نلحظ أبا داود هنا أشار إلى أن هذا الحديث روي عن عطاء ،وعن إبراهيم تارة في
الرفع وأخرى في الوقف( ،)96فكل ما ورد في سبب النزول عن الصحابي بصيغة
الجزم له حكم الرفع.
قلت :رواية الوقف صحيحة ،فهي عند البخاري ،وقد صححها العلماء،
وما يهمنا نحن هنا هي رواية الرفع ،ونالحظ رواية الوقف قد جاءت بصيغة
تأخذ حكم الرفع ،كما عند البخاري(( :عن عائشة رضي هللا عنها[:الَ ي َُؤا ُخذُ ُك ُم
هللاُ بِاللَّ ْغ ِو فِي أ َ ْي َمانِ ُكم]قال :قالت :أنزلت في قوله :ال وهللا ،بلى وهللا)).
فقد نص العلماء أن هذه الصيغة وأمثالها مما ال دخل لالجتهاد فيه فهو موقوف
يأخذ حكم المرفوع.
بمعنى :أن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت هذا الكالم على أساس أنها
سمعته منه ملسو هيلع هللا ىلص.
التوضيح :علق القرطبي في تفسيره على اآلية بما يلي(( :قال
المروزي( :)97لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل :ال
وهللا ،وبلى وهللا ،في حديثه وكالمه غير معتقد لليمين ،وال مريدها ...فهو اللغو،
وليس فيه كفارة))( .)98وقال الطبري(( :وقال آخرون :بل اللغو في اليمين:
اليمين التي يحلف بها الحالف ،وهو يرى أنه كما يحلف عليه ،ثم يتبين غير
ذلك ،وأنه بخالف الذي حلف عليه ...قلت :وأكثر أهل العلم أن هذه اليمين ال
كفارة فيها)) (.)99
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 – 6بيان المراد من الصالة الوسطى كما دلت عليه السنة:
في قوله تعالىَ [:حافِ ُ
الو ْس َ
صلَ َوا ِ
ت َوال َّ
علَى ال َّ
طى َوقُ ْو ُموا هللِ
ظوا َ
صالةِ ُ
قَانِتِيْنَ ][البقرة.]932 :
ذكر السيوطي ما نصه(( :وأخرج الترمذي ،وابن حبان – في صحيحه –
الو ْس َ
صالة ُ
عن ابن مسعود قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(( :ال َّ
صالَة ُ ُ
طىَ :
ص ِر))(.)100
العَ ْ
وأخرج أحمد و الترمذي – وصححه – عن سمرة( :)101أن رسول هللا صلى هللا عليه
الو ْس َ
ص ِر))( .)102وأخرج ابن جرير ،عن أبي هريرة
صالَة ُ ال َع ْ
صالَة ُ ُ
طى َ :
وسلم قالَ (( :
()103
الو ْس َ
ص ِر))  ،وأخرج أيضا ً عن أبي
صالَة ُ ال َع ْ
صالَة ُ ُ
طىَ :
قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :
()104
الو ْس َ
ص ِر)) ،وله
صالَة ُ العَ ْ
صالَة ُ ُ
طىَ :
مالك األشعري  ،قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :
طرق أخرى ،وشواهد))( .)105ا .هـ.
التوضيح :ذكر ابن كثير وقبله الطبري األقوال في الصالة الوسطى أن المراد
منها عند بعضهم الظهر ،وعند البعض اآلخر المغرب ،وآخرون العشاء ،ثم قال ابن
كثير(( :وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم األدلة ،ولم يظهر لهم وجه الترجيح،
ولم يقع اإلجماع على قول واحد ،بل لم يزل التنازع فيها موجودا ً من الصحابة وإلى
اآلن ....وكل هذه األقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها ،وإنما المدار ،ومعترك
النزاع في الصبح والعصر ،وقد ثبتت السنة بأنها العصر ،فتعين المصير إليها ....قال
الشافعي :كل ما قلت ،فكان عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بخالف قولي مما يصح ،فحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص
أولى ،وال تقلدوني ...وهذا نفس إخوانه من األئمة رحمهم هللا  ،أجمعين آمين ،ومن
ههنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه هللا أن الصالة الوسطى هي
صالة العصر ،وإن كان نص في الجديد وغيره أنها الصبح ،لصحة األحاديث أنها
العصر ،وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ،وهلل الحمد
والمنة))( ،)106وهو القول الراجح .وقيل( :)107هي واحدة منها،ال يعرف بعينها.
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الخاتمة
أهم نتائج البحث:
 -7أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يعتبران األصل وما سواهما فرع
عنهما ،فهما عمدة في تقرير األحكام الشرعية لمراد هللا تعالى من عباده .وأن هللا
تعالى كما تكفل بحفظ كتابه ،فقد تكفل بحفظ سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص
 -9التفسير بالمأثور من أشرف أنواع التفسير على اإلطالق ألن مصدر هذا
التفسير ،إنما هو من رب العالمين الذي أنزل هذا القرآن ،أو من رسوله
ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى ،أو تفسير من صحابي
عاصر نزول القرآن ،وطبق هذا عمليا ً في حياته ،أو تفسير لتابعي تربى بين
أحضان الصحابة الكرام الذين أخذوا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
والبحث في تفسير القرآن يجب أن يكون غاية في ال ِدّقَّة والحيطة ،كي ال يقع
اإلنسان في الخطأ والزلل فيه.
 -3من أهمية التفسير أن جعل علماء الحديث أبوابا ً له في كتب الحديث تحت
عنوان (تفسير السنة للقرآن) لهذا التفسير من العلوم التي ال غنى عنها لكل
مسلم حتى يفهم كالم هللا تعالى ويتدبره.
 -4أثبتَ البحث المستفيض أن للسنة دورا ً مهما ً وبارزا ً ال غنى عنه بحال من
األحوال في تفسير القرآن وتبيين مراد هللا تعالى منه.
 -5أن االقتصار على القرآن أمر مستحيل وممنوع ومرفوض شرعا وعقال،
ألن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن ،ألن السنة بيّنة
بنفسها ،مشروحة وواضحة.
فكل من يقول ويدعي األخذ بالقرآن ويطرح السنة ،كالقول بفهم اللغة
العربية واالستقالل بها عن معاجمها ،وهذا ما ال يقبله عقل.
 -7ليس في القرآن نفسه ما يبين جميع القرآن ،فتفسير القرآن للقرآن واقع
وموجود لكن ليس في كل آياته ،فما بقي من القرآن الذي لم يتناوله بيان
21
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القرآن بحاجة إلى بيان وتفسير وال تكفي اللغة والعقل في بيانه البتة ،فال
يمكن لغةً وال عقالً تفصيل المجمل الذي جاء في فرض الصالة ،فقوله
صالَة َ َوآتُوا َّ
الز َكاة َ][البقرة.]43 :
تعالىَ [:وأَقِ ْي ُموا ال َّ
فهذا وأمثاله ال يمكن فهم المراد منه إال بوحي سماوي عن طريق
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،فكان ال بد من الرجوع إلى البيان منه إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،كما رجع
الصحابة – رضوان هللا عليهم – في هذا.
 -1وقد بين القول في مسألة ((القدر الذي بينته السنة من القرآن)) وهي صلب
البحث وقلنا :إن هذه مسألة تعددت فيها األقوال ،فقال فريق من العلماء أن
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يبين إال آيات قالئل تعدّ على أصابع اليد ،وبينا أن هذا القول
مرجوح لضعف سنده أوال ومخالفته ألبسط البدهيات الشرعية والعقلية معاً،
ومخالفته للواقع الملموس ،وبالمقابل لهذا الرأي فقد نسب السيوطي ودمحم
حسين الذهبي رحمهما هللا إلى أن ابن تيمية من الفريق القائل بأن النبي صلى
هللا عليه وسلم قد فسر كل القرآن وبعد التحقيق تبين عدم صحة فهم نسبة هذا
القول البن تيمية رحمه هللا تعالى وأن األمام السيوطي والدكتور الذهبي
رحمهما هللا تعالى لم يحالفهما التوفيق في هذا الفهم لهذا رأينا السيوطي قد
تدارك ما نسبه البن تيمية فيما بعد.
 -2وتبين أيضا ً أن قول من قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر أكثر القرآن ألصحابه هو قول
بعيد عن الواقع ،ألن المدّون من تفسيره ملسو هيلع هللا ىلص ليس بكثير ،بل هو قليل.
 -2إن هذه األحاديث النبوية التي ذكرها السيوطي والتي تفسر القرآن فإنها غالبا ً
كانت جوابا ً على سؤال من أحد الصحابة ،أو تصويب لخطأ وقع فيه أحد ،أو
استنباط لحكم من آية كما نص الزركشي على هذا باألمثلة (.)108
 -70قلنا :لو توسع متوسع في معنى البيان حتى يجعله شامالً لألحكام التي
زادتها السنة على ما في القرآن ،كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها
وتحريم الحمر األهلية ،وكل ذي ناب من السباع ،وغير ذلك من تخصيص
العام وتقييد المطلق ....بل يجعله شامالً للسنة بأسرها ،كما قال الشافعي:
((كل ما حكم به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فهو مما فهمه من القرآن)).
مجلة اإلحياء
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أقول :لو توسعنا في معنى البيان والتفسير بمعناه العام بمثل هذا ،لكان مقدار
التفسير كثيراً ،بل يزيد عن حجم القرآن ولكن إذا أردنا تحديدا ً لمعنى التفسير
بالمعنى الخاص ،وهو المراد عند علماء الحديث حين دونوا الحديث ،وجعلوا
فيه كتبا وأبوابا للتفسير ،فإن التفسير قليل ال يتجاوز المذكور في كتبهم(( ،وهو
قليل جدا ،بل أصل المرفوع منه في غاية القلة)) كما قال السيوطي في إتقانه.
 -77وعد السيوطي أنه سيجمع هذه األحاديث المرفوعة في تفسير السنة للقرآن
بهذا المعنى الخاص ،وقد وفى بوعده هذا فسردها في آخر كتاب اإلتقان ،بما
ال مزيد عليه فأورد جميع تفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص الثابت في كتب الصحاح والسنن
وغيرها من المصادر الحديثية ،وكان قدرها نزرا ً يسيراً ،وبه ال يصح
دعوى الدكتور الذهبي رحمه هللا تعالى أن التفسير كان كثيرا ً.
 -79النتيجة والقول الراجح في المسألة  :إن المقدار الذي فسره النبي ملسو هيلع هللا ىلص من
القرآن ،وهو قليل ،ولكنه ليس قليالً بالغا ً من القلة آيات تعد ثالث وأربع آيات
استنادا ً إلى الحديث الذي ذكرناه عن عائشة رضي هللا عنها(( :لم يكن النبي
علَّ َم ُه َّن إياه جبريل)) .وبينا أن هذا
ملسو هيلع هللا ىلص يفسر شيئا ً من القرآن إال آيات تُعَدَّ ،
الحديث منكر كما ذكر العلماء ،وبذلك يبقى القول :أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد فسر من
القرآن الشيء القليل إلى الحد الذي اعترف فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية نفسه
رحمه هللا تعالى بذلك ونقله عن أحد أفذاذ أئمة السنة ومبرزي أعالمها رواية
ودراية أعني إمام السنة أحمد ابن حنبل إذ يقول شيخ اإلسالم(( :ومعلوم أن
المنقول في التفسير أكثر كالمنقول في المغازي والمالحم ،ولهذا قال اإلمام
أحمد :ثالثة أمور ليس لها أصل :التفسير والمالحم والمغازي)) وقلنا معنى
ليس لها أصل أي :أن غالبها المراسيل.
 -73عرضنا أدلة تؤيد ما رجحناه منها :أن المطلع على كتب التفسير بالمأثور
يستطيع أن يرى بيسر وسهولة أن آراء أقوال الصحابة في التفسير تتعدد وقد
تختلف إلى حد التنافر ،وتتسع الدائرة في عصر التابعين ومن بعدهم وال يصح
في عقل عاقل أن يقع مثل هذا االختالف من الصحابة ومن بعدهم لو جاء البيان
منه ملسو هيلع هللا ىلص لجميع القرآن جملة وتفصيالً ،وقلنا :لو كان بيان منه ملسو هيلع هللا ىلص لجميع القرآن،
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أو أكثره ،لكان حفظه العلم وحملة الشريعة من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذين هم
أحرص الناس على نقله لمن بعدهم من التابعين و لكان لهؤالء التابعين مثل هذا
الحرص على نقله إلى من بعدهم من أتباع التابعين وهلم جرا ً حتى ينقله إلينا ثقاة
الحفاظ ،وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو رأي الشوكاني وفضيلة
الدكتور الشيخ إبراهيم خليفة رحمه هللا تعالى واألستاذ الدكتور دمحم علي الحسن،
وهو ما نرجحه ونعتمده.
 -74وقد بلغت عدد هذه األحاديث الصحيحة فيما ذكره السيوطي ( )21أما
الضعيف منها فقد بلغ ( )747وأن هذه األحاديث التي ذكرها السيوطي
واعتمدها لم يفته منها شيء خصوصا ً ما صح منها ،وهللا أعلم ،و السيوطي
في هذا المضمار والمجال عرف عنه أنه جماع لماع.
 -75أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه في هذه األحاديث ما يحتاج منه إلى تفسير مما لم
يفهموه أو أشكل عليهم.
 -77أن تفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهذه األحاديث للقرآن والتي سردها السيوطي قد جاءت من
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،كأن يقول ذلك ابتداء منه ملسو هيلع هللا ىلص ،وقد يكون إثر سؤال من أحد وألهمية هذه
األحاديث فقد أفرد لها علماء الحديث أبوابا ً وكتبا ً في المصادر الحديثية كالبخاري
ومسلم وكتب الصحاح األخرى كابن حبان ،وابن خزيمة ،والمستدرك ،وموطأ
اإلمام مالك ،وسنن الدارمي ،والسنن األربعة :ألبي داود ،والنسائي ،وابن ماجه
والترمذي وغيرها.
أهم ما انتهى إليه البحث من توصيات:
 -7إن موضوع(( :القدر الذي بينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من القرآن دراسة نظرية تطبيقية))
جدير باالهتمام والعناية والدراسة ،لهذا أقترح على الباحثين أن يفردوا في
دراساتهم تفاصيل هذا الموضوع ويتوسعوا فيه.
 -9أال يجعل اختالف األئمة المفسرين ،واختالف أهل العلم الناشئ عن اجتهاد
مخلص مستندا ً إلى الدليل الصحيح ،ال يجعل هذا سببا ً للفرقة واالنشقاق
والتمزق لوحدة األمة.
مجلة اإلحياء
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 -3عند ظهور زلة لعالم ال يجب أن تتخذ غرضا ً للتشهير به وتجعل غطاء على
محاسن هذا العالم ،وال يحرم من بحر علمه الغزير.
 -4معرفة فضل أئمة اإلسالم ،فالنصيحة لدين هللا توجب رد بعض أقوالهم ،وليس
في ذلك إهدار لمكانتهم.
وصلى هللا وسلم على سيدنا دمحم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين.
المصادر والمراجع
 -7اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر :د .فهد بن عبد الرحمن الرومي،
ط 7474 ،9هـ ،مؤسسة الرسالة بيروت ،لبنان.
 -9اإلتقان في علوم القرآن :للحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي تقديم
وتعليق :د .مصطفى ديب البغا ،ط 7477 ،3هـ 7227 -م ،دار ابن كثير،
دمشق ،بيروت.
 -3اإلحكام في أصول األحكام ،أبو دمحم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
الظاهري ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر ،ط 7400 ،7هـ  7220 -م ،دار اآلفاق
الحديثة.
 -4إحياء علوم الدين :دمحم أبو حامد الغزالي ،وبهامشه تخريج اإلمام الحافظ
العراقي ،وبذيله كتاب اإلمالء في إشكاالت اإلحياء لإلمام الغزالي ،وكتاب
تعريف األحيا ء بفضائل اإلحياء للشيخ العبدروس ط 7471 ،4هـ -
 ،7221دار الخير ،سورية دمشق.
 -5أساس البالغة :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي دار
بيروت ،لبنان 7404( ،هـ).
 -7أسباب الخطأ في التفسير (دراسة تأصيلية) ،د .طاهر محمود دمحم يعقوب،
ط 7495 ،7هـ ،دار ابن الجوزي ،الرياض.
 -1أسد الغابة في معرفة الصحابة ،عز الدين ابن األثير أبي الحسن علي بن
دمحم الجوزي (ت 730هـ) ،تحقيق :علي دمحم معوض – عادل أحمد عبيد
الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -2اإلسالم عقيدة ومنهج :دمحم متولي الشعرواي ،ط 7220 ،7م ،دار الفكر،
بيروت.
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 -2اإلصابة في تمييز الصحابة ،أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن دمحم بن
علي الكناني العسقالني المصري الشافعي المعروف بابن حجر (– 113
 259هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 -70أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دمحم األمين بن دمحم المختار
الخبكي الشنقيطي7473 ،هـ 7229 -م ،مكتبة ابن تيمية.
 -77االستيعاب في أسماء األصحاب :ابن عبد البر أبي يوسف ابن عبد البر
النمري القرطبي (ت 473هـ) ،ط7493 ،7هـ9009-م ،دار الفكر،
بيروت ،لبنان.
 -79أصول التفسير وقواعده ،للشيخ خالد عبد الرحمن العك ،بإشراف:
العالمة دمحم أبي اليسر عابدين مكتبة الفارابي (ط.)7
 -73إعجاز القرآن والبالغة النبوية :مصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت.
 -74األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين
والمستشرقين ،خير الدين الزركلي ،ط  ،7222 ،73دار العلم للماليين،
بيروت ،لبنان.
 -75إعالم الموقعين عن رب العالمين ،شمس الدين أبو بكر بن قيم الجوزية،
تحقيق :عبد الرحمن الوكيل ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
 -77أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ودالالتها على األحكام الشرعية ،دمحم سليمان األشقر،
طباعة مؤسسة الرسالة ،لبنان ،بيروت ،ط7402 ،9هـ  7222 -م.
 -71إيثار الحق على الخلق في رد الخالف إلى المذهب الحق من أصول التوحيد:
ابن الوزير أبي عبد هللا دمحم بن مرتضى اليماني (ت  ،)24ط  7401 ،9هـ -
دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -72الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ،للحافظ ابن كثير (-107
 114هـ)  ،تأليف أحمد دمحم شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 -72البحر المحيط في أصول الفقه ،تأليف اإلمام بدر الدين دمحم بن بهادر بن
عبد هللا الزركشي المتوفى (سنة 124هـ) ،تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن
زين هللا ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة7494 ،هـ 9003 -م.
 -90البرهان في علوم القرآن ،دمحم بن عبد هللا الزركشي (ت 124هـ) ،علق
عليه :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان ،ط،7
 7402هـ 7222 -م.
 -97البيان في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره ،د .دمحم
مجلة اإلحياء
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علي الحسن ،ط 7472 ،7هـ  7222 -م ،دار الفكر العربي ،بيروت.
 -99التأثير المسيحي في تفسير القرآن ،د .مصطفى بوهندي ،ط  9004م ،دار
الطليعة ،بيروت.
 -93التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس
7224م.
 -94التسهيل لعلوم التنزيل :دمحم بن أحمد بن جزي الكلبي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،ط 7323 ،3هـ  7213 -م.
 -95تفسير سورة الفاتحة أم الكتاب في ضوء السنة النبوية وفنون اللغة
والبالغة العربية ،الدكتور نور الدين عتر ،دار البشائر اإلسالمية بيروت،
ط7475 ،7هـ  7224 -م.
 -97التفسير الكبير المسمى (بالبحر المحيط) ،أبو عبد هللا دمحم بن يوسف بن
علي بن يوسف بن حيان األندلسي الغرناطي الشهير بأبي حيان (- 754
154هـ ).
 -91التفسير اللغوي للقرآن الكريم :للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر
الطيار ،دار ابن الجوزي ،ط ،7رجب  7499هـ ،الرياض ،السعودية.
 -92تاريخ الفقه اإلسالمي :الدكتور أحمد فراج حسين ،الدار الجامعية بيروت،
لبنان ،ط 7222 ،7م.
 -92التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس
7224م.
 -30تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :أبو العلى دمحم عبد الرحمن بن عبد
الرحيم المباركفوري (7923هـ 7353 -هـ) ،ضبطه وراجع أصوله
وصححه :عبد الرحمن دمحم عثمان7479 ،هـ 7227 -م ،مكتبة ابن تيمية.
 -37تفسير القرآن العظيم :عماد الدين أبي إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت
114هـ) ،علق عليه وخرج أحاديثه :هاني الحاج ،راجعت أحاديثه على
كتب فضيلة العالمة :ناصر الدين األلباني ،المكتبة التوفيقية ،ط ،9دار
المعرفة ،بيروت ،ط 7401 ،7هـ.
 -39تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل :أبو سعيد عبد هللا بن
عمر بن دمحم الشيرازي البيضاوي (ت  127هـ) ،دار الكتب العلمية بيروت،
لبنان ،ط 7402 ،7هـ  7222 -م.
 -33التفسير والمفسرون :الدكتور دمحم حسين الذهبي ،مكتبة وهبة ،القاهرة،
مصر ،ط )49( ،1هـ  9000 -م.
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 -34تفسير المراغي ،أحمد مصطفى المراغي ،ط7497 ،7هـ 9007 -م ،دار
الفكر ،بيروت ،لبنان.
 -35التيسير في قواعد علم التفسير ،دمحم بن سليمان الكافيجي ،تحقيق :ناصر
دمحم المطرودي ،دار القلم دمشق ،سورية ،ط.7470 ،7
 -37الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي :أبي عيسى دمحم بن عيسى بن سورة
(921 -902هـ) ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان.
 -31جامع البيان عن تأويل آي القرآن :أبي جعفر دمحم بن جرير الطبري (ت
370هـ) ،ط7322 ،3هـ ـ 7272م ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأوالده بمصر ،ط ،9تحقيق :أحمد شاكر.
 -32الجرح والتعديل ،أبو دمحم عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت 391هـ) ،دار
الكتاب اإلسالمي تصوير عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر
آباد ،الهند ( 7319هـ  7253-م).
 -32الرسالة ،اإلمام المطلبي دمحم بن إدريس الشافعي ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر،
 7302هـ ،دار الفكر للطباعة والنشر.
 -40دراسات في مناهج المفسرين ،للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة (دون
دار وال تاريخ ).
 -47رفع المالم عن األئمة األعالم ،ابن تيمية ،ط ،5المكتب اإلسالمي،
بيروت.
 -49السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي ،د .مصطفى السباعي ،ط،4
7405هـ7225 -م ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ودمشق.
 -43روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،أبي الفضل شهاب
الدين السيد محمود األلوسي البغدادي (ت 791هـ) ،دار الفكر.
 -44الزيادة واإلحسان في علوم القرآن ،دمحم بن أحمد بن عقيلة المكي (ت
7750هـ) ،تحقيق مجموعة من الباحثين ،مركز البحوث والدراسات ،جامعة
الشارقة اإلمارات ،ط7491 ،7هـ  9007 -م.
 -45السنة النبوية ومكانتها في التشريع ،أ .عباس متولي حمادة ،تقديم دمحم أبو
زهرة ،الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة مصر.
 -47سنن أبي داود ومعه معالم السنة للخطابي ،أبي داود سليمان بن األشعث
السجستاني األزدي ،إعداد :عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ،دار
الحديث ،حمص ،سورية.
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 -41السنن الكبرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ)،
شعيب األرنؤوط ،تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي ،ط7494 ،7هـ9004 -م،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان.
 -42سير أعالم النبالء ،اإلمام شمس الدين دمحم بن أحمد بن عثمان الذهبي،
المتوفى142 :هـ 7314 -م ،ط7479 ،2هـ7229 -م ،مؤسسة الرسالة.
 -42شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر ،علي بن سلطان دمحم الهروي
القاري ( 230تقريبا –  7074هـ ).
 -50صحيح البخاري ،أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري7472 ،هـ -
7222م ،بيت األفكار الدولية.
 -57صحيح مسلم بشرح النووي ،تحقيق :عصام الصبابطي وحازم دمحم
وعصام عامر ،ط7475 ،7هـ 7225 -م ،دار أبي حيان ،القاهرة.
 -59علوم القرآن الكريم ،الدكتور نور الدين عتر ،ط 7477 ،7هـ7227 -م،
مطبعة الصباح دمشق.
 -53علوم التفسير ،عبد هللا شحاته ،دار الفكر دمشق.
 -54فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني
(259 –113هـ) رقمه أحاديثه :دمحم فؤاد عبد الباقي ،راجعه :محب الدين
الخطيب ،دار الفكر ،بيروت لبنان.
 -55فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،تأليف :دمحم
بن علي بن دمحم الشوكاني (وفاته بصنعاء 7950هـ) ،مكتبة ابن تيمية.
 -57القاموس المحيط ،دمحم بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 271هـ) ،تحقيق:
م كتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،ط7401 ،9هـ-
7221م.
 -51قواعد التحديث من علوم مصطلح الحديث ،دمحم جمال الدين القاسمي،
ط 7322 ،7هـ ،دار إحياء السنة النبوية ،ودار الكتب العلمية بيروت.
 -52قواعد الترجيح عند المفسرين ،حسين بن علي الحربي ،ط 7471 ،7هـ ،دار
القاسم ،الرياض.
 -52كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس،
للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن دمحم العجلوني الجراحي المتوفى
7779هـ ،تعليق :أحمد القالش ،نشر وتوزيع :مكتبة التراث اإلسالمي،
حلب ،دار التراث ،القاهرة.
 -70كشف ا لظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد هللا
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القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالمال كاتب الجلبي والمعروف بحاجي
خليفة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
 -77مباحث في علوم القرآن :مناع القطان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط،97
 7475هـ 7225 -م.
 -77المسند ،اإلمام أحمد بن دمحم بن حنبل ( ،)947-774شرحه وصنع
فهارسه :أحمد شاكر ،حمزة أحمد الزين ،طباعة :دار الحديث ،ط،7
7477هـ7225 -م ،ط ،9مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،تحقيق :شعيب
األرنؤوط وآخرون.
 -79معجم المفسرين ،عادل نويهض ،مؤسسة نويهض للثقافة ،ط7402 ،3هـ.
 -73مجموع فتاوى ،شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،طباعة :مجمع الملك فهد
للطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة ،جمع وترتيب :عبد الرحمن
بن دمحم بن القاسم ،تاريخ الطبعة (7477هـ 7225 -م) ،تحت إشراف:
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
 -74مناهل العرفان في علوم القرآن ،للشيخ دمحم عبد العظيم الزرقاني،
بإشراف مكتب البحوث والدراسات ،دار الفكر بيروت ،لبنان ،ط،7
7477هـ 7227-م.
 -75مناهج المفسرين ،إبراهيم خليفة ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،ودار
الكتاب اللبناني ،بيروت 7497 ،هـ  9000 -م.
 -77المنتخب في تفسير القرآن الكريم ،من عمل لجنة القرآن والسنة في
القاهرة ،ط ،2دار العربية ،بيروت( ،مجلد واحد).
 -71منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ،دمحم سعيد منصور،
الناشر :دمحم سعيد وهبة ،القاهرة ،مصر ،ط7473 ،7هـ7223-م ،والدار
السودانية للكتب ،الخرطوم السودان.
 -72منهج النقد في علوم الحديث ،الدكتور نور الدين عتر ،دار الفكر
المعاصر ،بيروت ،لبنان ،دار الفكر ،دمشق سوريا( ،إعادة الطبعة الثالثة)
 7494هـ  9003 -م.
 -72الموافقات في أصول الشريعة ،أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي
الغرناطي المالكي الشاطبي ،تحقيق :الشيخ عبد هللا دراز ،دار المعرفة،
بيروت.
 -10المدخل للدراسة القرآن والسنة والعلوم اإلسالمية ،الدكتور شعبان دمحم إسماعيل،
دار األنصار القاهرة.
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 -17معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة ،تحقيق :مكتبة التراث في مؤسسة
الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط 7474 ،7هـ  7223 -م.
 -19المسائل واألجوبة في األحاديث واللغة ،ابن قتيبة7342 ،هـ ،مكتبة
المقدسي القاهرة.
 -13مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة ،أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي (ت
277هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،ط 7401 ،7هـ  7221 -م.
 -14مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن بن خلدون المغربي دار القلم ،بيروت،
لبنان.
 -15ميزان االعتدال في نقد الرجال :أبي عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان
الذهبي ،المتوفى  142هـ ،تحقيق :علي دمحم البجاوي ،ويليه فهرس
األحاديث النبوية الشريفة المسمى :فتح الرحمن ألحاديث الميزان ،دار
المعرفة ،بيروت ،لبنان.
 -17وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم
بن أبي بكر بن خلكان (727 -772هـ) ،يعتمد المحقق دار صادر ،بيروت،
لبنان.
اإلحاالت:
( )1مالك في الموطأ ،بالغا ً (هو ما رواه مالك بصيغة ((بلغني)) يرفعه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بدون سند،كتاب القدر ،باب:
النهي عن القول في القدر ،راجع شرح الزرقاني رقم  ،)330 / 4( 7191وانظر :تخريجه في الموطأ،
رقم  3ص ،744قال الزرقاني(( :مر أن بالغه صحيح كما قال ابن عيينة)) ،وأخرجه ابن عبد البر في
حديث كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ،وله شاهد من حديث ابن عباس بسند
حسن أخرجه الحاكم في مستدركه .23 / 7
مالحظة :العلماء وصلوا بالغات اإلمام مالك في موطئه وعددها( )49وممن وصلها ابن عبد البر في
كتابه التمهيد سوى أربعة أحاديث قام بوصلها ابن الصالح ضمن رسالة له وأثبتوا صحة واتصال هذه
البالغات.
( )2الخويي (  723 – 797هـ =  7924 – 7992م ) دمحم بن أحمد بن خليل بن سعادة ،أبو عبد هللا
قاضي دمشق ،ولد ومات فيها ،فقيها ً شافعيا ً صاحب مصنفات .انظر :وفيات األعيان البن خلكان
 ،729 / 9واألعالم للزركلي .394 / 5
( )3مجموعة الفتاوى البن تيمية  ،339 – 337 / 73وانظر :الزيادة واإلحسان البن عقيلة– 473/1 ،
.474
وبه قال جمع من السلف ،وحكى ذلك عنهم القرطبي في تفسيره حيث قال" :وروى األوزاعي عن
حسان ابن عطية قال :كان الوحي ينزل على رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك،
وروى سعيد بن منصور :حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن مكحول قال :القرآن أحوج إلى
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السنة من السنة إلى القرآن ،وبه عن األوزاعي قال :قال يحيى بن أبي كثير :السنة قاضية على الكتاب
وليس الكتاب بقاض على السنة .قال الفضل بن زياد :سمعت أبا عبد هللا  -يعني أحمد بن حنبل -
وسئل عن هذا الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب ،فقال :ما أجسر على هذا أن أقوله،
ولكن أقول :إن السنة تفسر الكتاب وتبينه تفسير القرطبي ( )71:7وهو منقول من كالم ابن عبد البر
في جامع بيان العلم (.)425-424
ولعل اإلمام الطبري هو أول من بين أن السنة مفسرة لكل القرآن الكريم ،وإن لم يصرح بذلك ،وإنما
يفهم ذلك من خالل مناقشته لحديث السيدة عائشة رضي هللا عنها وهو نفس ما يتوصل إليه من
مناقشة ابن عطية لداللة الحديث الذي روته السيدة عائشة ،من أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يفسر شيئا من
القرآن برأيه إال آيا بعدد علمه إياهن جبريل .لكن ابن تيمية أول من صرح بذلك .انظر :مقدمتان في
علوم القرآن ( ،قمة كتاب المباني ،ومقدمة ابن عطية) اعتنى بهما آرثر جفري ،مطبعة السنة
المحمدية ( ص.) 973
( )4أبو عبد الرحمن السلمي :عبد هللا بن حبيب بن ُر َب ِّي َعة ،الكوفي ،المقرئ ،مشهور بكنيته ،وألبيه
صحبة ،ثقة ثبت ،من كبار التابعين ،مات بعد السبعين .انظر :تقريب التهذيب البن حجر
ص 922رقم .3917
( )5مجموعة الفتاوى البن تيمية  ،339 – 337 / 73وانظر :الزيادة واإلحسان البن عقيلة473 /1 ،
– .474
( )6أحمد بن حنبل ( 947 – 774هـ =  255 / 120م ) أحمد بن دمحم بن حنبل ،أبو عبد هللا،
الشيباني ،الوائلي ،إمام المذهب الحنبلي ،ولد ببغداد ،صنف المسند يحتوي على  30ألف حديث،
وله التاريخ ،والناسخ والمنسوخ وغيرها ،سجنه المعتصم  92شهرا المتناعه القول بخلق
القرآن .انظر :سير أعالم النبالء للذهبي 711/77 ،وما بعدها رقم  ،12واألعالم للزركلي /7
.903
( )7مراده أن الغالب ليس لها أسانيد صحاح متصلة ،وإال صح من ذلك كثير .انظر :البرهان للزركشي
 ،713/9واإلتقان للسيوطي .7904/9
( )8مجموع الفتاوى .339 / 73
( )9التفسير والمفسرون دمحم حسين الذهبي .47/7
( )10البيان في علوم القرآن دمحم علي الحسين ص.994
( )11انظر :التفسير النبوي خصائصه ومصادره ،دمحم عبد الرحيم دمحم ص.74
( )12القرطبي .15 /7
( )13التفسير والمفسرون للذهبي .47 /7
( )14أخرجه الطبري في تفسيره .34 /7
( )15البيان في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ،ومصادره للدكتور دمحم علي الحسن
ص ،997وأخذ الكالم عن شيخه إبراهيم خليفة في كتابه مناهج المفسرين .937–991
( )16انظر اإلتقان في علوم القرآن .7905 / 9
ملحوظة :السيوطي ودمحم حسين الذهبي نسبا إلى ابن تيمية أنه قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه كل
القرآن ،كما فهما من كالمه ،لكنهما لم يأخذا بقوله هذا.
( )17مجموع الفتاوى البن تيمية .373 /73
( )18المرجع نفسه بتصرف يسير .373 /73
( )19دراسات في مناهج المفسرين للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة ص.972
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( )20انظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ,545/7وفتح القدير للشوكاني 79/7وما بعدها،
ودراسات في مناهج المفسرين للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة ص ،972والبيان في علوم
القرآن للدكتور دمحم علي الحسن ص 997
( )21نقله عنه الزركشي في البرهان  ،31 /7والسيوطي في اإلتقان  ،7905 /9وانظر قول السيوطي
في اإلتقان  ،7905 / 9وابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير .93 /7
( )22اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي .7905 /9
( )23التحرير والتنوير دمحم الطاهر بن عاشور .93 /7
( )24انظر :أمثلة هذا في البرهان للزركشي .37 – 35 /7
( )25انظر في هذه األدلة :اإلتقان للسيوطي  ،7931 ،7905 –7904 /9والتفسير والمفسرون للذهبي
 ،47–40 /7والتفسير النبوي دمحم عبد الرحيم دمحم ص.70 – 2
( )26فعلى فرضية أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر كل القرآن ألصحابه ،أو أكثره ،إذا ً أين هذا التفسير؟ !!! فلو كان
هذا االدعاء صحيح لنقل إلينا هذا الكم ،كما نقل الحديث ،ودون ،فالتفسير أولى وأهم بأن ينقل
ألنه يتعلق بكتاب هللا وبيانه وتفسيره ،وقول عائشة أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده /4
 772رقم .4577
( )27تفسير ابن كثير .99 /7
( )28تفسير الطبري .32 /7
( )29وهو قول أبي حيان صاحب البحر المحيط .73 / 7
( )30تفسير الطبري .32 – 32 /7
( )31انظر :التفسير والمفسرون للذهبي .47 /7
( )32أخرجه البخاري كتاب الوضوء ،باب :وضع الماء عند الخالء ص 53رقم  ،743ومسلم كتاب
فضائل الصحابة ،باب :فضل عبد هللا بن عباس  915/2 رقم  ،9411عندهما الشطر األول من
الحديث ،والحديث بأكمله عند أحمد  995/4رقم  ،9321وقال في المجمع (( :442 / 2وألحمد
طريقان رجالهما رجال الصحيح)).
( )33التفسير والمفسرون للذهبي .47 / 7
( )34اإلسالم عقيدة ومنهج للشيخ دمحم متولي الشعراوي ص.90 – 72
( )35انظر :التفسير النبوي دمحم عبد الرحيم دمحم ص.74 – 73
( )36التسهيل لعلوم التنزيل دمحم بن أحمد بن جزي الكلبي .1 / 7
( )37علوم التفسير عبد هللا شحاتة ص.77
( )38انظر :اإلتقان للسيوطي  7905 / 9وما بعدها.
( )39انظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل عبد هللا بن عمر بن دمحم الشيرازي البيضاوي  ،545/7قال:
والتبيين أعم من أن ينص – هللا – بالمقصود ،أو يرشد إلى ما يدل عليه كالقياس ،ودليل العقل.
( )40فتح القدير للشوكاني  79 / 7في مقدمة تفسيره هذا.
( )41أخرجه البخاري كتاب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة وكذلك بعرفة ص731رقم . 730
( )42البرهان في علوم القرآن للزركشي ،3 /7وانظر في عذا المعنى في أنوار التنزيل وأسرار التأويل
للبيضاوي .545 /7
( )43الزيادة واإلحسان في علوم القرآن البن عقيلة المكي .325 / 1
( )44سبق تخريجه ،وهو عند مسلم رقم .723
( )45مقدمة في أصول التفسير ص.23
( )46مجموع الفتاوى .927 / 1
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القدر الذي بينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من القرآن دراسة نظرية تطبيقية
( )47مجموع الفتاوى  ,373 ,92 ،91/73ومقدمة في أصول التفسير ص .791
( )48ابن الوزير (115ـ  240هـ = 7437 -7313م) دمحم بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الصنعاني،
أبو عبد هللا ،من أهل اليمن توفي فيها له مصنفات منها :تنقيح األنظار في علوم اآلثار)) في
مصطلح الحديث .األعالم للزكلي . 300/5
( )49إيثار الحق على الخلق في رد الخالف إلى المذهب الحق من أصول التوحيد ،دمحم بن المرتضى اليماني
ص .759
( )50العز بن عبد السالم ( 770 – 511هـ =  7979 – 7727م ) عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي
القاسم ،أبو دمحم سلطان العلماء وشيخ اإلسالم ،ولد بدمشق ،فقيه أصولي مفسر ،صاحب
تصانيف ،عرف بإنكار المنكر على العامة والسالطين ،فكان ال يخاف في هللا لومة الئم ،وله يد
في التصوف .انظر :طبقات المفسرين للداوودي  ،330 – 375 /7واألعالم للزركلي .97 / 4
( )51اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز عز الدين بن عبد السالم ص.990
( )52روح المعاني .27 / 7
( )53انظر :اإلتقان .7723 / 9
( )54انظر اإلتقان للسيوطي .7922 / 9
( )55تنبيه :قد يشكل على البعض ،فيتوسع في معنى البيان ،فيجعله شامالً لألحكام التي جاءت بها السنة
زائدة على ما في الكتاب ،كتحريم نكاح المرأة على عمتها ،وغير ذلك من األحاديث التي جاءت في
تخصيص عام القرآن ،وتقييد مطلقه ،وتفصيل مجمله ،كقوله ملسو هيلع هللا ىلص ((صلوا كما رأيتموني أصلي))
في بيان قوله تعالى وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة [ البقرة ]43 :من بيان أركان الصالة،
وشروطها ومفسداتها وغير ذلك ،فيدخله في التفسير النبوي للقرآن الكريم ،وهذا ليس بصواب.
قلت :لو توسعنا في معنى البيان هذا لكان مقدار التفسير كثيرا ً جداً ،يزيد على حجم القرآن ذاته.
وهذا ما سنبينه في هذا البحث إن شاء هللا ،ولكن إن أردنا التفسير بالمعنى المراد عند علماء
الحديث حينما دونوا الحديث ،وجعلوا فيه أبوابا للتفسير ،فإن التفسير قليل ،وخصوصا ما هو
مرفوع منه إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وهذا النوع بالتحديد والتعيين هو الذي يعنينا هنا في هذا المبحث.
وقد ذكرت من قبل :أن السيوطي قد تتبع تفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكتاب هللا في اإلتقان ابتداء من سورة الفاتحة
إلى سورة الناس وعندما انتهى السيوطي من سردها قال(( :فهذا ما حضرني من التفاسير
المرفوعة المصرح برفعها صحيحها وحسنها ،وضعيفها ومرسلها ،ومعضلها ،ولم أعول على
الموضوعات واألباطيل)) .اإلتقان .7922 / 9
( )56اإلتقان في علوم القرآن .7931 / 9
( )57أقصد بالصحيح على اصطالح األولين :ما يشمل الصحيح والحسن ،كما في تدريب الراوي في شرح
تقريب النووي .17 / 7
( )58كما ذكر ابن كثير في تفسيره  ،32 / 7ثم ساق سند الحديث عند ابن مردويه ،علما أن تفسير ابن مردويه
مخطوط لم يطبع بعد.
( )59اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي .7932 – 7931 / 7
( )60أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن ،باب :ومن سورة الفاتحة  721 – 724 / 5رقم – 9253
 ،9254وقال :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث سماك بن حرب ،ورواية ثانية ((عن
شعبة ،عن سماك ،عن عبادة بن حبش عن عدي مرفوعا نحوه)) ،كما أخرجه الطبري في تفسيره / 7
 ،]725[ 727قال الشيخ أحمد شاكر :وقد تبين لنا من روايات الطبري هنا أن سماك بن حرب سمعه
من عباد بن حبيش ،ومن مري بن قطري كالهما عن عدي ،وأن سماك بن حرب لم ينفرد بروايته
أيضا إذ رواه إسماعيل بن خالد عن الشعبي عن عدي ،وإن لم يعرفه الترمذي إال من حديث سماك ال
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ينفي أن يعرفه غيره من وجه آخر)) والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره  32 / 7من رواية أحمد في
المسند ،وأشار إلى رواية الترمذي وإلى روايات الطبري هنا ،ثم قال(( :وقد روي حديث عدي هذا
من طرق ،وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها)).
( )61أخرجه أحمـد في مسـنده  457 / 74رقم  ،72913ابن حبـان  740 – 732 / 74رقم ،7947
كتاب التاريخ ،باب :بدء الخلق مقتصرا على هذه الجملة بدون حرف ( إن ) ،واللفظ للمسند ،قال
الدكتور نور الدين عتر(( :وهو  -رواية أحمد  -أرجح سندا ضمن قصة طويلة عندهما ،أحمد
والترمذي ((تفسير سورة الفاتحة نور الدين عتر ص ،734وبهذا قال أكثر المفسرين ،وقد ذكرنا
أن اإلمام ابن أبي حاتم قال(( :ال أعلم فيه خالفا بين المفسرين)) وأورد له هذا القول السيوطي
في مفحمات األقران ص.32 – 32
( )62المباركفوري :دمحم عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحيم أبو العال المباركفوري الهندي ،اإلمام،
المحدث ،ولد سنة  7923هـ ،قرأ على العالمة المحدث الدهلوي نذير حسين أمهات الكتب
وأجازه ،مات سنة  7353هـ .انظر :معجم المؤلفين عمر رضا كحالة .777/7
( )63السهيلي ( 527 – 502هـ =  7725 – 7774م) عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد النفي
السهيلي ،حافظ ،لغوي ،ضرير منذ كان عمره  71سنة ،له مصنفات في التفسير ،والسيرة
والفرائض ،والنحو .انظر :سير أعالم النبالء للذهبي  751/97وما بعدها ،واألعالم للزركلي 3
.373 /
( )64تحفة األحوذي شرح صحيح الترمذي  921 /2رقم  ،4092الكتاب والباب نفسهما.
( )65اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي  ،222 / 9وتفسير ابن أبي حاتم .94 – 93 / 7
( )66تفسير ابن كثير .32 / 7
( )67المراغي ( 7259 – ...= 7317 – ...م ) ولد في قرية المراغة بصعيد مصر ،أخذ العلم من
األزهر ،من شيوخه :دمحم عبده ،ودمحم بخيت المطيعي ،ويعتبر تفسيره مختصر لتفسير المنار،
توفي بالقاهرة ،من كتبه :الحسبة في اإلسالم .انظر :األعالم للزركلي .952/7
( )68تفسير المراغي .95 / 7
( )69المنتخب في تفسير القرآن الكريم عمل لجنة القرآن والسنة في القاهرة ص.7
( )70الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .725 / 7
( )71انظر :تفسير سورة الفاتحة لفضيلة أستاذنا الدكتور نو ر الدين عتر ص.734
( )72ما بين معكوفتين من البخاري في صحيحه.
( )73ما بين معكوفتين من البخاري في صحيحه.
( )74أخرجه البخاري كتاب التفسير ،باب  :وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين  ص 241 – 247رقم
 ،4412ومسلم كتاب التفسير ،بدون باب  317 / 2رقم  ،3075واللفظ للبخاري.
( )75اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي .7932 / 9
( )76إضافة من عندي ليتضح المعنى أكثر.
( )77أستاههم :جمع أست ،وهو العجز ،وقد يراد به حلقة الدبر وأصله سته على فعل بالتحريك .انظر
لسان العرب البن منظور  710 / 7مادة سته ،وانظر مفردات القرآن للراغب األصفهاني
ص.949
( )78انظر مفردات القرآن للراغب األصفهاني ص.949
( )79تفسير القرآن العظيم البن كثير .792 ،791 /7
( )80اإلتقان  ،7932 / 9والسيوطي هنا نلحظه قد حسن الحديث.
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القدر الذي بينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من القرآن دراسة نظرية تطبيقية
( )81جاء عند الترمذي باأللف والالم ( الويل ).
( )82أخرجه الترمذي كتاب التفسير ،باب :ومن سورة األنبياء عليهم السالم  300 / 5رقم  ،3774قال:
((هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا ً إال من حديث ابن لهيعة)) تعقبه ابن كثير في تفسيره 759 / 7
فقال (( :لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ،ولكن اآلفة ممن بعده ،وهذا الحديث بهذا اإلسناد مرفوعا
منكر ،وهللا أعلم)) ،وأخرجه أحمد  740/72رقم  ،77179وابن حبان ،كتاب إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن مناقب
الصحابة ،باب :صفة النار وأهلها  502 /77رقم  ،1471وأخرجه الحاكم  501 / 9صححه على
شرط الشيخين و وافقه الذهبي  572/4والكل عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ً.
( )83التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) دمحم الرازي فخر الدين .757 / 9
( )84الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .73 / 9
( )85اإلتقان في علوم القرآن .7940 / 9
( )86أخرجه الطبراني  99/77رقم  ،70274قال الهيثمي في مجمع الزوائد(( :رواه الطبراني عن
شيخه يحيى بن عثمان ابن صالح ،عن سوار بن دمحم ،بن قريش ،وكالهما فيه لين ،وقد وثقا،
ورجاله رجال الصحيح))  .972 /7ويلحظ ما قاله السيوطي عن الحديث  :أن سنده ال بأس به.
( )87تفسير ابن كثير .370 / 7
( )88انظر :تفسير ابن كثير .377 – 370 / 7
( )89تفسير الطبري  ، 917 / 9وانظر تفسير ابن كثير . 377 – 370 / 7
( )90تفسير ابن كثير .377 / 7
( )91تفسير ابن كثير .379 – 377 / 7
( )92تفسير ابن كثير .379 / 7
( )93اإلتقان .7940 / 9
( )94أخرجه أبو داود ،كتاب األيمان والنذور ،باب :لغو اليمين  519 – 517 / 3رقم  ،3954واللفظ له وابن
حبان ،كتاب األيمان ،باب :ذكر األخبار عن وصف اللغو الذي ال يؤاخذ هللا العبد به في كالمه 717 / 70
رقم  4333كالهما مرفوعا ً عندها.
( )95أخرجه البخاري ،كتاب األيمان ،والنذور باب  :ال يؤاخذكم هللا في اللغو في أيمانكم  ص7919
رقم  7773موقوفا عليها بلفظ :قالت(( :أنزلت اآلية في قوله ال وهللا ،بلى وهللا)).
( )96انظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني  ،542 / 77الكتاب الباب نفسهما
عند البخاري.
( )97المروزي :سبقت ترجمته.
( )98تفسير القرطبي المسمى الجامع ألحكام القرآن .27 / 3
( )99تفسير الطبري المسمى جامع البيان .474 / 9
( )100أخرجه الترمذي ،كتاب تفسير القرآن ،باب :ومن سورة البقرة  903 / 5رقم  ،9225وابن
حبان كتاب الصالة ،باب :ذكر خبر المدحض قول من زعم أن الصالة الوسطى صالة الغداة
 47/5رقم  ،7147قال الترمذي في روايته ((هذا حديث حسن صحيح)).
( )101سمرة بن جندب (70 – ...هـ = 712 – ...م ) بن هالل الفزاري ،صحابي ،من الشجعان القادة،
كتب رسالة إلى بنيه ،قال ابن سيرين :فيها علم كثير ،مات بالكوفة ،وقيل بالبصرة .انظر :سير
أعالم النبالء للذهبي 723 / 3وما بعدها رقم  ،35واألعالم للزركلي .732 / 3
( )102أخرجه أحمد  925 – 924 / 9رقم  ،220والترمذي ،كتاب تفسير القرآن ،باب :ومن سورة
البقرة  909 / 5رقم  9223قال أبو عيسى(( :هذا حديث حسن صحيح)).
( )103جامع البيان للطبري .552 ،555 / 9
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( )104جامع البيان للطبري .577 / 9
( )105اإلتقان  ،7947 / 9وقد جاء عند مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب :الدليل لمن قال
الصالة الوسطى هي صالة العصر  732 / 3رقم  ،792عن ابن مسعود قال :حبس المشركون
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صالة العصر حتى احمرت الشمس ،أو اصفرت ،فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم(( :شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا أجوافهم وقبورهم نارا ً)) أو
قال(( :حشا هللا أجوافهم وقبورهم نارا ً)) ،وفي البخاري ،كتاب الدعوات ،باب :الدعاء على
المشركين ،ص  7992رقم  7327عن علي بن أبي طالب ،قال :كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم الخندق
فقال(( :مأل هللا قبورهم وبيوتهم نارا ،كما شغلونا عن صالة الوسطى حتى غابت الشمس ،وهي
صالة العصر)) ا .هـ.
( )106تفسير ابن كثير .325 / 7
( )107وهو قول نافع ،وابن عمر ،والربيع بن خيثم ،وسعيد بن المسيب ،وشريح .انظر نسبة هذه
األقوال ألصحابها في تفسير الطبري .571 – 577 / 9
( )108انظر :أمثلة ذلك في :البرهان في علوم القرآن للزركشي .37 – 35 / 7
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البعد القيمي ألسباب النزول القرآني
The value dimension of the reasons for the
descent of the Koran
***************
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الملخص:
هناك قسم من القرآن الكريم نزل وفقا ألسباب بيّنها العلماء والمفسرون،
وهذا القسم يتوقف فهمه على معرفة هذه األسباب .وهو ما يعرف في علوم
القرآن بأسباب النزول القرآني .تكتسي إذن معرفة أسباب النزول القرآني أهمية
بالغة في عملية التفسير ،الرتباط هذه األسباب بفهم اآلية ،وبهذا يبطل زعم من
قال :إنه ال طائل من وراء هذا البحث ،لجريانه مجرى التاريخ ،وليس كذلك –
كما قال الزركشي -بل له فوائد ،ولقد أولى العلماء هذا العلم بالدراسة والتأليف
منذ القديم ،لدرجة إفراده بتآليف مستقلة ،وسأبين في هذا المقال مدى هذه القيمة
وهذا االعتناء.
الكلمات المفتاحية :القرآن الكريم؛ أسباب النزول؛ البعد القيمي.
Abstract:
There is a section of the Holy Quran, revealed according to reasons,
clarified by the scientists and interpreters, and this section depends on
understanding the knowledge of these reasons,which is known in the
sciences of the Curan “the causes of descent of Curan”.
Therefore, knowing the reasons for the descent of Curan is very
valuable in the process of Coran’ interpretation, because these reasons
are related to the understanding of the verses, and thus invalidates the
claim of those who said: It is useless from behind this research, which
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runsin the course of history, and not as Al- Zarkashi said, but it has
benefits, This field of study received the attention of ancient and
modern scientists, to the extent of writing andindependent books in it.
I will show, in this article, the extent of this value, and this interest
Key words : Quran; The causes of descent of curan; value.

مقدّمة:

أنزل هللا تعالى القرآن على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص لهداية البشرية وإرشادها إلى ما فيه
سعادتها الدنيوية واألخروية ،وقد حوى الكثير من األحكام والتشريعات التي
تحقق هذه الغاية ،ولهذا نجد قسما هاما منه نزل ابتداء ،غير مرتبط بسبب من
األسباب ،في حين نجد قسما آخر ارتبط نزوله بسبب من األسباب ،يقول
السيوطي على لسان الجعبري مؤكدا ذلك« :نزل القرآن على قسمين :قسم نزل
ابتداء ،وقسم نزل مرتبط بسبب من األسباب».1
وستكون دراستي –في هذا المقال -منصبة على القسم الذي نزل مرتبطا
بسبب من األسباب ،حيث أسعى لتأكيد البعد القيمي لهذه األسباب في عملية
التفسير ،وبيان مدى أهمية التعرف على سبب نزول اآليات القرآنية  ،وقد سقت
العديد من األمثلة والشواهد التي تبين ضرورة االطالع على سبب نزول اآلية
قبل تفسيرها ،وأن إغفال هذا األمر أثناء تفسيرها يؤدي إلى فهمها فهما خاطئا.
كما أشير إلى العديد من المسائل التي يقتضيها البحث في هذا الموضوع،
من بينها :كيفية التعبير عن سبب النزول ،وكذا مسألة تعدد الروايات في سبب
النزول ،وغيرها من القضايا التي سيطلع عليها القارئ.
إشكالية البحث :يأتي هذا المقال ليجيب عن التساؤل الرئيس وهو :ما
القيمة التي يضفيها علمنا بسبب النزول القرآني على فهمنا الحقيقي لآلية
القرآنية الكريمة ؟
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس تساؤالت فرعية ،تصب في معين واحد،
وتخدم الموضوع من زوايا مختلفة ،وهي كاآلتي:
 ما معنى سبب النزول؟111
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 ما مدى عناية العلماء به ؟ ما الطرق لمعرفته؟ ما هي الصيغ التي يعبر بها عن السبب؟ كيف يكون موقف المفسر من الروايات المتعددة لسبب النزول؟ هل يمكن أن يتعدد النزول والسبب واحد؟ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟المنهج :كان لزاما علي في هذه الدراسة إتباع المنهج االستقرائي الذي
يقوم أساسا على تتبع جزئيات الموضوع ومناقشتها.
الدراسات السابقة :من بين الدراسات التي بحثت في أسباب النزول:
أوال -دراسة بعنوان "أسباب النزول وأثرها في تفسير القرآن الكريم،
دراسة نظرية تطبيقية" ،للباحث عدنان بن دمحم أبو عمر ،نشرت في مجلة
اإلحياء ،العدد ،0212 / 02وقد حاول الباحث من خاللها البحث عن العالقة
اإلرتباطية بين القرآن والسنة ،حيث ركز في المطلب األول على أهمية العلم
بأسباب النزول في فهم القرآن ،وساق العديد من األمثلة لذلك ،وقد أشرت إليها
أيضا في مقالي هذا وأضفت لها أمثلة أخرى للتأكيد على قيمة معرفة سبب
النزول التي ال تنحصر فقط على بيان معنى اآلية وإنما تتجاوزها لتحقيق غايات
أخرى بينتها في دراستي ،كما أشار في المطلب الثاني إلى مسالة أسباب النزول
وأثرها في ترجيح األقوال عند المفسرين ،حيث اعتبر العديد من الروايات
الواردة في أسباب النزول أدلة مرجحة ألقوال المفسرين المتعددة في تفسير
اآلية الواحدة ،وقد ركزت في دراستي على مسائل هامة لها عالقة بأسباب
النزول لم يتناولها الباحث أذكر على سبيل المثال:
 كيفية التعبير عن سبب النزول. تعدد الروايات في سبب نزول اآلية الواحدة والطريقة التي يلجأ إليها المفسرلترجيح الرواية التي تنص حقيقة على السببية.
مجلة اإلحياء
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 تعدد النزول مع وحدة السبب ،ورأي بعض الباحثين في هذه المسالة.ثانيا -دراسة بعنوان" :أسباب النزول بين التساهل والطعن" للباحث
الشيخ التيجاني الذي نشر في مجلة المعارف ،العدد .0212/01حيث سعى
صاحب هذه الدراسة إلى تتبع المسار التاريخي لهذا العلم ،والوقوف على
مصادره وأصوله ،لمعرفة الدافع وراء نقضه ،والطعن فيه من قبل الحداثيين-
كما سماهم -وقد ساق أقوال بعض المشككين والطاعنين في عمل السابقين،
الذين جمعوا لنا الروايات المتعلقة بأسباب النزول ،وكانت له ردودا عليها.
 /1تعريف سبب النزول:
عرفه السيوطي في إتقانه بقوله" :والذي يتحرر في سبب النزول ،أنه ما
نزلت اآلية أيام وقوعه".2
ويؤكد هذا المعنى الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان" ،حيث يقول في
تعريفه لسبب النزول" :هو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه
أيام وقوعه".3
وإلى هذا المعنى ذهب مناع القطان في كتابه "مباحث في علوم القرآن"
حيث يقول في تعريف سبب النزول" :هو ما نزل قرآن بشأنه وقعت وقوعه
4
كحادثة أو سؤال".
إذن يفهم من هذه التعاريف أن سبب النزول هو ما يتنزل من القرآن على
النبي عليه الصالة والسالم عقب حدوث حادثة أو سؤال يطرح عليه.
مثال الحادثة ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
ِيرتَكَ ْاأل َ ْق َربِينَ [ الشعراء ]012 :خرج رسول هللا صلى
لما نزلتَ  :وأَنذ ِْر َ
عش َ
هللا عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف" :يا صباحاه" ،فقالوا :من هذا ،فاجتمعوا
إليه ،فقال" :أرأيتُم إن أخبرت ُكم أن خيال تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم
ب
مصدقي؟" ،قالوا :ما جربنا عليك كذبا ،قال :فإني نذير لكم بين يدي عذا ِ
شديد" .قال أبو لهب :تبا لك ما جمعتنا إال لهذا ،ثم قال ،فنزلت تبت يدا أبي
لهب وتب( المسد.5")1 :
111
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ومثال السؤال" :عن أبي هريرة قال :قدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدينة وهم
يشربون الخمر ويأكلون الميسر ،فسألوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهما ،فأنزل هللا
ع ِن ْالخ َْم ِر َو ْال َم ْيس ِِر( البقرة.6")012 :
َ يسْأَلُونَكَ َ
وال يعد من أسباب النزول ،اآليات التي تتحدث عن األحداث الماضية،
كقصص األنبياء ،واألمم السابقة ،ألنها رفعت قبل نزول القرآن ،فال يمكن
القول أن قصة أصحاب الكهف هي سبب نزول اآليات التي تتحدث عنهم في
سورة الكهف ،كما ال يصح أن نعتبر قصة أبرهة الحبشي وقدومه لهدم الكعبة
هي سبب نزول سورة الفيل .
 /2عناية العلماء به:
اعتنى العلماء ببيان سبب النزول القرآني ،وقد أفردوه بالتأليف منذ
القديم ،ومن أشهر من كتب في ذلك" :علي بن المديني (ت032ه) ،شيخ
البخاري ،والواحدي (ت224ه) النحوي المفسر ،في كتابه "أسباب النزول" ثم
جاء الجعبري (ت230ه) الذي اختصر كتاب الواحدي ،ولم يزد عليه شيئا.
كما ألف فيه شيخ اإلسالم "ابن حجر العسقالني" (ت450ه) ،وجاء
بعدهم السيوطي (ت211ه) الذي ألف فيه كتابه "لُباب النقول في أسباب
النزول".7
وتجدر اإلشارة إلى أغلب كتب التفسير ال تفوت فرصة الحديث عن
أسباب النزول القرآني ،إذا وجد لآلية ذلك أو للنص القرآني ،ألن المفسر
مطالب بأن ال يهمل الحديث عن أسباب النزول ،لدورها الكبير في فهم اآلية،
ولهذا تعتبر كتب التفسير مصدرا هاما لهذا النوع من النقول.
 /1طريق معرفة سبب النزول:
يعرف سبب النزول بالرواية والسماع وال مجال للرأي واالجتهاد في
ذلك ،يقول الواحدي" :ال يح ُّل القول في أسباب نزول الكتاب إال بالرواية
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ،ووقفوا على األسباب ،وبحثوا عن علمها ،وجدّوا
في ِ ّ
الطالب".8
مجلة اإلحياء
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وعليه فإذا روي سبب النزول عن الصحابي – وهو ممن شاهد التنزيل
فهو مقبول ،وذلك ألن قوله فيما ال مجال لالجتهاد فيه له حكم المرفوع إلى
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ألنه يبعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من تلقاء نفسه ،قال الحاكم:
"إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في
كذا ،فإنه حديث مسند".9
ومشى على ذلك ابن الصالح ،حيث قال عند حديثه عن مرسل
الصحابي" :ثم إنا لم نُعدّ في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه:
مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم يسمعوه منه ،ألن ذلك في حكم الموصول المسند ،ألن
روايتهم عن الصحابة ،والجهالة بالصحابي غير قادحة ،ألن الصحابة كلهم
عدول".10
أما إذا ُروي سبب النزول عن التابعي ،فهو مرسل ،ويُقبل إذا صح
السند إليه ،وكان من أئمة التفسير اآلخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة،
وسعيد بن جبير ،أو اعتضد بمرسل آخر.11
 /1قيمة معرفة سبب النزول القرآني:
تتجلى قيمة معرفة سبب النزول فيما يلي:
 .1معرفة سبب النزول تعين على فهم اآليات ،و إدراك معانيها ،يقول
الواحدي مؤكدا ذلك" :هي أوفى ما يجب الوقوف عليها ،وأولى ما تصرف
العناية إليها ،المتناع معرفة تفسير اآلية ،وقصد سبيلها دون الوقوف على
قصتها ،وبيان نزولها".12
ويقول ابن تيمية" :معرفة سبب النزول يعين على فهم اآلية ،فإن العلم
بالسبب يورث العلم بالمسبب"" ،13ويقول ابن دقيق العيد :بيان سبب النزول
طريق قوي في فهم معاني القرآن".14
 -1من األمثلة التي تؤكد ذلك ما يلي:
112
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سبَ َّن الَّذِينَ
أ -أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالىَ  :ال تَحْ َ
سبَنَّ ُهم بِ َمفَازَ ةٍ ِ ّمنَ
يَ ْف َر ُحونَ بِ َما أَت َوا َّوي ُِحبُّونَ أَن يُحْ َمدُوا بِ َما لَ ْم يَ ْفعَلُوا فَ َال تَحْ َ
عذَابٌ أ َ ِلي ٌم( آل عمران ،)144 :فقال لبوابه" :اذهب يا رافع إلى
ْالعَذَا ِ
ب ۖ َولَ ُه ْم َ
ابن عباس فقل :لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي ،وأحبَّ أن يُحمد بما لم يفعل
معذباً ،لنُعذبن أجمعون .فقال ابن عباس :وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى
فأروهُ أن قد
هللا عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياهُ ،وأخبروه بغيرهَ ،
استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم ،وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ،ثم قرأ
ُ
ابن عباس َ و ِإ ْذ أ َ َخذَ َّ
اس َو َال ت َ ْكت ُ ُمونَهُ
َاب لَتُبَيِّنُنَّهُ ِللنَّ ِ
َّللاُ ِميثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
فَنَبَذُوهُ َو َرا َء ُ
ور ِه ْم َوا ْشت َ َر ْوا بِ ِه ث َ َمنًا قَ ِل ً
س َما يَ ْشت َُرونَ (َ )142ال
ظ ُه ِ
يال ۖ فَبِئْ َ
س َبنَّ ُهم
سبَ َّن الَّذِينَ َي ْف َر ُحونَ ِب َما أَت َوا َّوي ُِحبُّونَ أَن يُحْ َمدُوا ِب َما لَ ْم َي ْف َعلُوا فَ َال تَحْ َ
تَحْ َ
عذَابٌ أ َ ِلي ٌم (( )144آل عمران.15")144-142 :
ِب َمفَازَ ةٍ ِ ّمنَ ْال َعذَا ِ
ب ۖ َولَ ُه ْم َ
فابن عباس بين المقصود الحقيقي من اآلية ببيان قصتها ونزولها ،وأزال
اللبس واإلشكال الذي وقع فيه مروان بن الحكم.
ب" -عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال :قلتُ لعائشة زوج النبي صلى
ُ
صفَا
هللا عليه وسلم وأنا يومئذ
حديث السن :أرأي ِ
ت قول هللا تبارك وتعالىِ  :إ َّن ال َّ
علَ ْي ِه أَن يَ َّ
شعَائِ ِر َّ
ف
َو ْال َم ْر َوة َ ِمن َ
َّللاِ ۖ فَ َم ْن َح َّج ْالبَيْتَ أ َ ِو ا ْعت َ َم َر فَ َال ُجنَا َح َ
ط َّو َ
بِ ِه َما ( البقرة ،)154 :فما أرى على أح ِد شيئا أن ال َّ
يط َّوف بهما ،فقالت عائشة:
كال لو كانت كما تقول ،كانت :فال جناح عليه أن ال َّ
يط َّوف بهما ،إنما أُنزلت
هذه اآلية في األنصار ،كانوا يُهلُون لمناة ،وكانت مناة ح ْذ َو قُدَ ْيدِ ،وكانوا
والمروة ،فل َّما جاء اإلسالم سألوا رسول هللا
يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا
ْ
شعَائِ ِر َّ
َّللاِ ۖ فَ َم ْن َح َّج ْالبَيْتَ أ َ ِو
صفَا َو ْال َم ْر َوة َ ِمن َ
ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فأ ْنزَ َل هللا إِ َّن ال َّ
علَ ْي ِه أَن يَ َّ
ف بِ ِه َما .16"
ا ْعت َ َم َر فَ َال ُجنَا َح َ
ط َّو َ
فنحن نرى أن السبب الذي ذكرته السيدة عائشة ،وأبانت فيه عن
المقصود الحقيقي من اآلية ،أزال هذا اإلشكال الذي وجده عروة رضي هللا عنه
في نفسه ،حيث بينت له أن اآلية الكريمة إنما جاءت لتطييب نفوس المسلمين
الذين خشوا أن يكون السعي بين الصفا والمروة مأثم ،فأرادوا أن يتورعوا عنه.
مجلة اإلحياء
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ويؤيد هذا أيضا ما رواه عاصم بن سليمان قال :سألتُ أنس بن مالك
رضي هللا عنه عن الصفا والمروة ،فقال :كنّا نرى أنهما من أمر الجاهلية ،فلما
كان اإلسالم أمسكنا عنهما ،فأنزل هللا تعالى" :إن الصفا والمروة" إلى قوله:
"أن َّ
يط َوف بهما".17
ج -حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا
ع ِملُوا
علَى الَّذِينَ آ َمنُوا َو َ
ْس َ
يقوالن :الخمر مباحة ،ويحتجان ،بقوله تعالى :لَي َ
ت ُجنَا ٌح فِي َما َ
ط ِع ُموا( المائدة ،)23 :ولو علما سبب نزولها لم يقوال
صا ِل َحا ِ
ال َّ
ذلك ،وهو أن ناسا قالوا لما ُحرمت الخمر :كيف بمن قُتلوا في سبيل هللا وماتوا
وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ فنزلت".18
َّللاِ ِإ َّن َّ
ب فَأ َ ْينَ َما ت ُ َولُّوا فَث َ َّم َوجْ هُ َّ
د -قوله تعالىَ  :و ِ َّّلِلِ ْال َم ْش ِر ُق َو ْال َم ْغ ِر ُ
َّللاَ
ع ِلي ٌم( البقرة ،)115 :فهذه اآلية يُفهم منها أن لإلنسان أن يصلي موجها
َوا ِس ٌع َ
وجهه نحو أي جهة شاء ،وال يجب عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام،
يستوي في ذلك من كان مسافرا ،ومن كان مقيما ،غير أن الروايات التي وردت
في سبب نزولها توضح أنها نزلت في نافلة السفر خاصة ،فقد أخرج مسلم عن
ابن عمر قال« :كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به ،وهو
آت من مكة إلى المدينة ،ثم قرأ ابن عمر «وهلل المشرق والمغرب» .وقال :في
هذا نزلت هذه اآلية».19
فهذه الروايات تؤكد لنا مدى أهمية الوقوف على أسباب النزول ،للتمكن
من فهم اآليات القرآنية فهما صحيحا ،ورفع اللبس عنها.
 -0من القيم التي يمكن استخالصها من معرفة أسباب النزول ،بيان
الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من األحكام ،وإدراك مراعاة الشرع
للمصالح العامة في عالج الحوادث رحمة باألمة.20
مثال ذلك تحريم الخمر كان بتدرج ونوازل عديدة ،فإن العرب في
الجاهلية كانوا مولعين بشربها وقد غلبت على نفوسهم ،ولو حرمت دفعة واحدة
لشق ذلك عليهم،روى أحمد عن أبي هريرة قال :قدم رسول هللا صلى هللا عليه
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وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ،ويأكلون الميسر ،فسألوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ع ِن ْالخ َْم ِر َو ْال َم ْيس ِِر( البقرة ،)012 :فقال الناس:
عنهما ،فأنزل هللا :يَسْأَلُونَكَ َ
حرم علينا ،إنما قال إثم كبير ،وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من األيام
ما ُ
صلى رج ٌل من المهاجرين أ َّم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته ،فأنزل هللا
ار ٰى َحت َّ ٰى ت َ ْعلَ ُموا َما
ص َالة َ َوأَنت ُ ْم ُ
آية أشد منها يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َال ت َ ْق َربُوا ال َّ
س َك َ
تَقُولُونَ ( النساء ،)23 :ثم نزلت آية أشد من ذلك :يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإنَّ َما ْالخ َْم ُر
ش ْي َ
ع َم ِل ال َّ
ان فَاجْ تَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ
ص ُ
اب َو ْاأل َ ْز َال ُم ِرجْ ٌ
س ِ ّم ْن َ
َو ْال َم ْيس ُِر َو ْاألَن َ
ط ِ
ش ْي َ
(ِ )22إنَّ َما ي ُِريدُ ال َّ
ط ُ
ضا َء فِي ْالخ َْم ِر َو ْال َم ْيس ِِر
ان أَن يُوقِ َع بَ ْينَ ُك ُم ْال َعدَ َاوة َ َو ْال َب ْغ َ
عن ِذ ْك ِر َّ
ص َالةِ ۖ فَ َه ْل أَنتُم ُّمنت َ ُهونَ (( )21المائدة،)21-22 :
ع ِن ال َّ
َويَ ُ
َّللاِ َو َ
صدَّ ُك ْم َ
21
قالوا :انتهينا» .
 -3من الفوائد أيضا ،معرفة من نزلت فيه اآلية على التعيين ،حتى ال
يشتبه بغيره ،وتحمل اآلية على غيره بدافع الخصومة ،والتحامل .22ويمثل لهذا
ف لَّ ُك َما أَت َ ِعدَا ِن ِني( األحقاف:
بسبب نزول قوله تعالىَ  :والَّذِي قَا َل ِل َوا ِلدَ ْي ِه أ ُ ّ ٍ
 ،)12فقد أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال :كان مروان على الحجاز
استعمله معاوية ،فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية ،لكي يبايع له بعد أبيه،
فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ،فقال :خذوه ،فدخل بيت عائشة فلم
يقدروا ،فقال مروانّ :
ف لَّ ُك َما
إن هذا الذي أنزل هللا فيه َ والَّذِي قَا َل ِل َوا ِلدَ ْي ِه أ ُ ّ ٍ
أَت َ ِعدَانِنِي ،فقالت عائشة من وراء حجاب :ما أنزل هللا فينا شيئا إال أن هللا أنزل
عذري».23
فالسيدة عائشة بينت أن اآلية لم تنزل في أخيها عبد الرحمن ،بل نزلت
في شخص آخر ،ويؤيد هذا «ما أخرجه عبد الرزاق عن طريق مكي أنه سمع
عائشة تنكر أن تكون اآلية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر ،وقالت :إنما
نزلت في فالن ،وسمت رجال.قال الحافظ ابن حجر :ونفي عائشة أصح إسنادا
وأولى بالقبول».24
 -2إذا كان لفظ ما نزل عاما ،وورد دليل على تخصيصه ،فمعرفة السبب
تقصر التخصيص على ماعدا صورته –أي صورة السبب -وال يصح إخراجها
مجلة اإلحياء
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من اللفظ العام ،ألن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي ،فال يجوز
إخراجها باالجتهاد ألنه ظني.
ت
ت ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
ت ْالغَافِ َال ِ
صنَا ِ
ويمثل لهذا بقوله تعالىِ  :إ َّن الَّذِينَ يَ ْر ُمونَ ْال ُمحْ َ
علَ ْي ِه ْم أ َ ْل ِسنَت ُ ُه ْم
ع ِظي ٌم ( )03يَ ْو َم ت َ ْش َهدُ َ
عذَابٌ َ
لُ ِعنُوا فِي الدُّ ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ َولَ ُه ْم َ
َوأ َ ْيدِي ِه ْم َوأ َ ْر ُجلُ ُهم ِب َما َكانُوا َي ْع َملُونَ (( )02النور ،)02-03 :فإن هذه اآلية
نزلت في عائشة خاصة أو فيها وفي سائر أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس في
ت اآلية :نزلت في عائشة خاصة».25
صنَا ِ
قولهِ  :إ َّن الَّذِينَ يَ ْر ُمونَ ْال ُمحْ َ
وعن ابن عباس في هذه اآلية أيضا « :هذه في عائشة وأزواج النبي
ت ث ُ َّم لَ ْم
صنَا ِ
ملسو هيلع هللا ىلص ولم يجعل هللا لمن فعل ذلك توبة ،ثم قرأ َ والَّذِينَ يَ ْر ُمونَ ْال ُمحْ َ
يَأْتُوا بِأ َ ْربَعَ ِة ُ
ش َهادَة ً أَبَدًا َوأُو ٰلَئِكَ ُه ُم
ش َهدَا َء فَاجْ ِلدُو ُه ْم ث َ َمانِينَ َج ْلدَة ً َو َال ت َ ْقبَلُوا لَ ُه ْم َ
صلَ ُحوا فَإ ِ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحي ٌم ()5
ْالفَا ِسقُونَ ( )2إِ َّال الَّذِينَ ت َابُوا ِمن بَ ْع ِد ٰذَلِكَ َوأ َ ْ
غف ُ ٌ
(النور ،)5-2 :وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وإن كان مخصصا لعموم قوله
ت ْال ُمؤْ ِمنَات ال يتناول بالتخصيص
ت ْالغَافِ َال ِ
صنَا ِ
تعالىِ  :إ َّن الَّذِينَ َي ْر ُمونَ ْال ُمحْ َ
من قذف عائشة أو قذف سائر أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص فإن هذا ال توبة له ،ألن دخول
صورة السبب في اللفظ العام قطعي.26
 /1التعبير عن سبب النزول:
يصرح فيها بلفظ
تختلف العبارات في التعبير عن سبب النزول ،27فتارة
ّ
السبب ،فيقال( :سبب نزول اآلية كذا) ،وهذه العبارة نص في السببية ال يحتمل
غيرها.
يصرح بلفظ السبب ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة "نزل"
وتارة ال
ّ
عقب سرد الحادثة ،كقولهم "فنزلت اآلية" أو "فأنزل هللا كذا" مثال ذلك :ما
رواه البخاري عن البراء رضي هللا عنه قال« :لما نزلتَّ  :ال يَ ْست َ ِوي ْالقَا ِعدُونَ
ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ( النساء ،)25 :دعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زيدا فكتبها ،فجاء ابن أم مكتوم
فشكا ضرارته ،فأنزل هللا َ 
غي ُْر أُو ِلي الض ََّر ِر.28»
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وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم لجبريل« :ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلتَ  :و َما
نَتَن ََّز ُل إِ َّال بِأ َ ْم ِر َربِّكَ ۖ لَهُ َما بَيْنَ أ َ ْيدِينَا َو َما خ َْلفَنَا( مريم .29»)22 :وهذه أيضا
صيغة صريحة في السببية.
وأحيانا ترد عبارة« :نزلت هذه اآلية في كذا» ومثل هذه العبارة ال تعبر
بالضرورة عن سبب النزول ،وإنما قد يراد منها معنى اآلية ،يقول ابن تيمية:
«قولهم :نزلت هذه اآلية في كذا» يراد به تارة أنه سبب النزول ،ويراد به تارة
أن هذا داخل في اآلية ،وإن لم يكن السبب ،كما تقول عنى بهذه اآلية كذا».30
فهذه العبارة ال تعبر بالضرورة عن سبب النزول ،بل ربما كانت مجرد
تعبير عن مضمون اآلية ومعناها .مثال ذلك «ما أخرجه ابن أبي حاتم ،وغيره
ئ ْالقُ ْر ُ
نصتُوا لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ 
عن أبي هريرة قالَ  :و ِإذَا قُ ِر َ
آن فَا ْست َِمعُوا لَهُ َوأ َ ِ
(األرعاف )022:نزلت في رفع األصوات في الصالة خلف النبي صلى هللا
عليه وسلم».31
وكذلك إذا قال" :أحسب هذه اآلية نزلت في كذا" أو "ما أحسب هذه اآلية
نزلت إال في كذا" ،فإن الراوي بهذه الصيغة ال يقطع بالسبب ،فهاتان صيغتان
تحتمالن السببية وغيرها.
مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن عروة قال« :خاصم الزبير رجال من
األنصار في شريج من الحرة ،فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص" :اسق يا زبير ،ثم أرسل الماء إلى
فتلون وجهه ثم قال:
جارك ،فقال األنصاري :يا رسول هللا أن كان ابن عمتك؟ ّ
اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى ال َجدْر ،ثم أرسل الماء إلى جارك"
واستوعى النبي ملسو هيلع هللا ىلص للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه األنصاري ،كان
أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة ،قال الزبير :ما أحسب هذه اآلية نزلت إال في
ش َج َر بَ ْينَ ُه ْم( النساء.32»)25 :
ذلك :فَ َال َو َربِّكَ َال يُؤْ ِمنُونَ َحت َّ ٰى يُ َح ِ ّك ُموكَ فِي َما َ
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 /1تعدد الروايات في سبب النزول
كثيرا ما ترد روايات في سبب نزول آية واحدة ،وفي مثل هذه الحالة،
يلجأ المفسر إلى التدقيق في الصيغ الواردة ،فيكون موقفه منها كاآلتي:
 -1إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل "نزلت هذه اآلية في كذا" أو
"أحسبها نزلت في كذا" ،فالمراد منها التفسير ،وليس المراد ذكر سبب النزول،
إال إن قامت قرينة على واحدة بأن المراد بها السببية ،يقول السيوطي« :كثيرا
ما يذكر المفسرون لنزول اآلية أسبابا متعددة ،وطريق االعتماد في ذلك أن
ينظر إلى العبارة الواقعة ،فإن عبّر أحدهم بقوله :نزلت في كذا ،واآلخر :نزلت
في كذا ،وذكر أمرا آخر ،فإن هذا يراد به التفسير ،ال ذكر سبب النزول ،فال
منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما».33
 -0إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقوله" :نزلت في كذا" ،وجاءت
األخرى صريحة ،فهي المعتمدة ،وتحمل األخرى على دخولها في أحكام اآلية.
مثال ذلك ،ما ذكره السيوطي من أسباب نزول قوله تعالىَ  :و َم ْن أ َ ْ
ظلَ ُم ِم َّمن َّمنَ َع
اجدَ َّ
س َع ٰى فِي خ ََرا ِب َها( البقرة ،)112 :حيث يقول:
َّللاِ أَن يُ ْذ َك َر فِي َها ا ْس ُمهُ َو َ
َم َ
س ِ
"أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند الكعبة في
المسجد الحرام فأنزل هللا اآليةَ  :و َم ْن أ َ ْ
اجدَ َّ
َّللاِ.
ظلَ ُم ِم َّمن َّمنَ َع َم َ
س ِ
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال" :نزلت في المشركين حين صدُّوا
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن مكة يوم الحديبية" .34فرواية ابن عباس صريحة في السببية،
ولهذا فهي المعتمدة.
 -3إذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا في السببية ،وكان إسناد أحدها
صحيحا دون غيره ،فالمعتمد الرواية الصحيحة مثال ذلك" :ما أخرجه الشيخان
وغيرهما عن جندب ،قال :اشتكى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلم يقُم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة
ض َح ٰى (َ )1واللَّ ْي ِل
فقالت :يا دمحم ،ما رأى شيطانك إال قد تركك ،فأنزل هللا َ وال ُّ
عكَ َربُّكَ َو َما قَلَ ٰى (( )3الضحى.35)3-1 :
س َج ٰى (َ )0ما َودَّ َ
ِإذَا َ
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وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة في مسنده ،والواحدي وغيرهم عن
حفص بن ميسرة القرشي ،عن أمه عن أمها خولة ،وقد كانت خادم رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص أن جروا دخل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فدخل تحت السرير ،فمات ،فمكث النبي صلى
هللا عليه وسلم أربعة أيام ال ينزل عليه الوحي ،فقال :يا خولة ،ما حدث في بيت
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،جبريل ال يأتيني ،فقلت في نفسي :لو هيأتُ البيت فكنسته،
فأهويتُ بالمكنسة تحت السرير ،فأخرجتُ الجرو ،فجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرعد بجبته
ض َح ٰى (َ )1واللَّ ْي ِل ِإذَا
وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة ،فأنزل هللا َ وال ُّ
عكَ َربُّكَ َو َما قَلَ ٰى (َ )3ولَ ْآل ِخ َرة ُ َخي ٌْر لَّكَ ِمنَ ْاألُولَ ٰى ()2
س َج ٰى (َ )0ما َودَّ َ
َ
ض ٰى (( )5الضحى.)5-1 :
ف يُ ْع ِطيكَ َربُّكَ فَت َْر َ
َولَ َ
س ْو َ
قال الحافظ ابن حجر :قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة ،لكن
كونها سبب نزول اآلية غريب ،بل شاذ مردود بما في الصحيح".36
 -2فإذا تساوت الروايات في الصحة ،ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور
الراوي القصة أو كون إحداها أصح ،قدمت الرواية الراجحة .مثال ذلك ما
أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال :كنتُ أمشي مع النبي صلى هللا عليه
فمر بنفر من اليهود ،فقال بعضهم:
وسلم بالمدينة ،وهو يتوكأ على عسيبَّ ،
لو سألتموه ،فقالوا :حدثنا عن الروح ،فقام ساعة ورفع رأسه ،فعرفت أنه
الرو ُح ِم ْن أ َ ْم ِر َربِّي َو َما أُوتِيتُم
يوحى إليه ،حتى صعد الوحي ،ثم قال :قُ ِل ُّ
ِ ّمنَ ْال ِع ْل ِم إِ َّال قَ ِلي ًل( اإلسراء.37)45 :
وقد أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال" :قالت قريش لليهود:
أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل ،فقالوا :اسألوه عن الروح ،فسألوه فأنزل هللا:
الرو ُح ِم ْن أ َ ْم ِر َربِّي.
الروحِ ۖ قُ ِل ُّ
ع ِن ُّ
َ و َيسْأَلُونَكَ َ
فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة حيث كانت قريش ،والرواية األولى
تقتضي أنها نزلت بالمدينة ،وترجح الرواية األولى لحضور ابن مسعود القصة،
ثم لما عليه األمة من تلقي صحيح البخاري بالقبول وترجيحه على ما صح في
غيره.
مجلة اإلحياء
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وقد عدَّ الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره فقد قال" :وقد
ي َّ
ُنزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه ،وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه،
وهذا كما قيل في الفاتحة :نزلت مرتين مرة بمكة ،وأخرى بالمدينة.38"...
 -5إذا تساوت الروايات في الترجيح ،جمع بينها إن أمكن ،فتكون اآلية قد نزلت
بعد سببين أو أسباب لتقارب الزمن بينها ،كآية اللعان "والذين يرمون
أزواجهم" فقد أخرج البخاري ،39والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس أنها
نزلت في هالل بن أمية كما أخرج الشيخان ،40أنها نزلت في عويمر.
قال الحافظ ابن حجر :اختلفت األئمة في هذه المواضع ،فمنهم من رجح
أنها نزلت في شأن عويمر ،ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هالل ،ومنهم
من جمع بينهما ،بأن أول من وقع له ذلك هالل ،وصادف مجيء عويمر أيضا،
فنزلت في شأنهما معا ،وإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب ،فقال :لعلهما اتفق
لهما في ذلك في وقت واحد .قال ابن حجر :ال مانع من تعدد األسباب".41
 -2وإن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره ،ومن
أمثلته ما أخرجه البيهقي والبزار ،42عن أبي هريرة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقف على
حمزة حين استُشِهد ،وقد ُمثل به ،فقال ألمثّلن بسبعين منهم مكانك ،فنزل
عاقَ ْبت ُ ْم فَ َعاقِبُوا ِب ِمثْ ِل َما
جبريل والنبي ملسو هيلع هللا ىلص واقف بخواتيم سورة النحلَ  :و ِإ ْن َ
عوقِ ْبتُم ِب ِه إلى آخر السورة.
ُ
وأخرج الترمذي 43والحاكم عن أبي بن كعب ،قال :لما ّ كان يوم أُحد
أصيب من األنصار أربعة وستون ،ومن المهاجرين ستة ،منهم حمزة فمثلوا
ُّ
لنرمين عليهم ،فل َّما كان يوم
بهم ،فقالت األنصار ،لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا
فتح مكة أنزل هللا" :وإن عاقبتم" اآلية ،فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح ،وفي
الحديث الذي قبله نزولها بأ ُحد.
قال ابن الحصار :ويجمع بأنها نزلت أوال بمكة قبل الهجرة مع السورة
ألنها مكية ،ثم ثانيا بأ ُحد ،ثم ثالثا يوم الفتح ،للتذكير من هللا لعباده.44
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والخالصة :أن سبب النزول إذا تعدد فإما يكون الجميع غير صريح،
وإما أن يكون الجميع صريحا ،وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه
صريحا ،فإن كان الجميع غير صريح في السببية ،فال ضرر ،حيث يحمل على
التفسير والدخول في معنى اآلية ،وإن كان بعضه غير صريح ،وبعضه اآلخر
صريحا فالمعتمد هو الصريح ،وإن كان الجميع صريحا فال يخلو إما أن يكون
أحدهما صحيحا أو الجميع صحيحا ،فإن كان أحدهما صحيحا دون اآلخر
فالصحيح هو المعتمد ،وإن كان الجميع صحيحا فالترجيح إن أمكن وإال فالجمع
إن أمكن ،وإال حمل على تعدد النزول وتكرره.
 -0تعدد النزول مع وحدة السبب:
من المسائل التي يثيرها العلماء عند حديثهم عن أسباب النزول مسألة:
تعدد النزول مع وحدة السبب ،فقد ينزل في الواقعة الواحدة ,آيات عديدة في
سور شتى ،وال إشكال في ذلك ،كما يقول السيوطي* ،ومثاله ما أخرجه
الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت :يغزو الرجال ،وال تغزو النساء ،وإنما
ض َل َّ
ضا
لها نصف الميراث ،فأنزل هللاَ  :و َال تَت َ َمنَّ ْوا َما فَ َّ
علَ ٰى َب ْع ٍ
ض ُك ْم َ
َّللاُ ِب ِه َب ْع َ
ت( األحزاب.45»35 :
(النساء ،)30 :وأنزل هللا فيهاِ  :إ َّن ْال ُم ْس ِل ِمينَ َو ْال ُم ْس ِل َما ِ
وأخرج الحاكم عنها أنها قالت « :قلتُ  :يا رسول هللا تُذكر الرجال ،وال
ت( األحزاب،)35 :
تذكر النساء ،فأنزل هللا عز وجلِ  :إ َّن ْال ُم ْس ِل ِمينَ َو ْال ُم ْس ِل َما ِ
ام ٍل ِ ّمن ُكم ِ ّمن ذَ َك ٍر أ َ ْو أُنث َ ٰى( آل عمران:
ع ِ
ع َم َل َ
ضي ُع َ
وأنزل :أ َ ِنّي َال أ ُ ِ
.46»)125
ومثال ذلك أيضا ما ذكره القرطبي في تفسيره ،من سبب نزول قوله
س ْخ ِم ْن آيَ ٍة أ َ ْو نُن ِس َها( البقرة ، )122 :حيث قال« :وهذه آية
تعالىَ  :ما نَن َ
عظمى في األحكام ،وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى
الكعبة وطعنوا في اإلسالم بذلك ،وقالوا :إن دمحما يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم
عنه ،فما كان هذا القرآن إال من جهته ،ولهذا يناقض بعضه بعضا ،فأنزل هللا:
س ْخ ِم ْن آيَ ٍة( البقرة:
َ وإِذَا بَد َّْلنَا آيَةً َّم َكانَ آيَ ٍة( النحل ،)121 :وأنزلَ  :ما نَن َ
.47 )125
مجلة اإلحياء
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غير أن هناك من الباحثين–المعاصرين خاصة -من يرى عدم وقوع
ذلك ،وأذكر بالتحديد الدكتور فضل حسن عباس حيث يقول« :لقد ذكر
المفسرون والمؤلفون في علوم القرآن -رحمهم هللا -هذه الصورة ينقلها المتأخر
عن المتقدم ...والذي أراه وأؤمن به عن قناعة أن مثل هذه الصورة ال وجود
لها ،بل هي تتنافى مع طبيعة القرآن الكريم وواقع األحداث ،ونحن نعلم أن
القرآن الكريم يمتاز باإليجاز واإلحكام ،فإذا وقع حدث معين ،ونزلت فيه آية
كريمة ،فإن هذه اآلية البد أن تكون كافية تامة مبينة بيانا شافيا لهذا األمر
الحادث ،وليس هناك حاجة تدعو إلى نزول آيات ثانية ،نعم إن كان السبب
متشعب الجهات ،فنزلت آيات تبين كل منها جهة من هذه الجهات ،فهذا أمر
مقبول ،ولكن ليس مما ذكروه شيء من هذا ،فالسبب الواحد ال يحتاج إلى أكثر
من نازل واحد ،أل ن هذه اآلية ذات بيان ال تترك في النفوس ما يدعو إلى
التساؤل عن هذا السبب الذي حدث».48
 /2العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب:
هذه قاعدة يشترك في بحثها األصوليون والباحثون في علوم القرآن،
ومفادها أنه" :إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة ،وجب العمل بعمومه الذي
دلت عليه صيغته ،وال اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء عليه،
سواء كان هذا السبب سؤاال أم واقعة حدثت ،ألن الواجب على الناس اتباع ما
نص الشارع ،وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم ،فيجب العمل
ورد به
ُّ
بعمومه ،وال تُعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناء
عليها" .49وهذا هو رأي الجمهور ،يقول السيوطي مثبتا صحة ذلك" :اختلف
أهل األصول :هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ واألصح عندنا
األول ،وقد نزلت آيات في أسباب ،واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها،
كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر ،وآية اللعان في شأن هالل بن أمية ،وحد
القذف في رماة عائشة ،ثم تعدى إلى غيرهم".50
فاألحكام المستفادة من هذه اآليات-التي أشار إليها السيوطي -ثابتة بعموم
هذه النصوص ،وال تستفاد من أدلة أخرى كالقياس وغيره ،فقوله تعالى:
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َ والَّذِينَ َي ْر ُمونَ أ َ ْز َوا َج ُه ْم( النور ،)2 :نالحظ فيها أن السبب خاص ،وهو قذف
هالل ،لكن جاءت اآلية النازلة فيه بلفظ عام" :الذين" وهو اسم موصول،
والموصول مع صيغ العموم ،وقد جاء حكم المالعنة في اآلية محموال عليه من
غير تخصيص ،فيتناول بعمومه أفراد القاذفين في أزواجهم ،ولم يجدوا شهداء
إال أنفسهم ،سواء منهم هالل بن أمية ،صاحب السبب ،وغيره ،وال نحتاج في
سحب هذا الحكم على غير هالل إلى دليل من قياس أو سواه.51
وقد أشار ابن تيمية إلى هذه المسألة قائال" :قد يجيء كثيرا من هذا الباب
قولهم :هذه اآلية نزلت في كذا ،السيما إن كان المذكور شخصا ،كقولهم إن آية
الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت ،وإن آية الكاللة نزلت في جابر بن
عبد هللا ،وإن قولهَ  :وأ َ ِن احْ ُكم بَ ْينَ ُهم( المائدة .)22 :نزلت في بني قريظة
والنَّضير ،ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة ،أوفى
قوم من اليهود والنصارى ،أو في قوم من المؤمنين ،فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا
أن حكم اآلية يختص بأولئك األعيان دون غيرهم ،فإن هذا ال يقوله مسلم ،وال
عاقل على اإلطالق ،والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب ،هل
يختص بسببه؟ فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص
المعين ،وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص ،فيعم ما يشبهه".52
وقال غير الجمهور :إن العبرة بخصوص السبب ،ومعنى هذا أن لفظ
اآلية يكون مقصورا على الحادثة التي نزل هو ألجلها ،أما أشباهها فال يعلم
حكمها من نص اآلية ،إنما يعلم بدليل مستأنف آخر ،هو القياس ،إذا استوفى
شروطه ،أو قوله ملسو هيلع هللا ىلصُ " :حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
ويجب التنبيه إلى أن الخالف القائم بين الجمهور وغيرهم ،محله إذا لم
تقم قرينة على تخصيص لفظ اآلية العام بسبب نزوله ،أما إذا قامت تلك القرينة،
فإن الحكم يكون مقصورا على سببه ال محالة بإجماع العلماء.53
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خالصة:
نخلص في األخير إلى القول أنه ينبغي على المفسر خاصة ،وعلى كل
من يسعى إلى فهم القرآن الكريم عامة أن ال يتجاهل سبب النزول ،وأن ال ينبغي
عزل اآلية عن سبب نزولها ،إذا أردنا فهمها فهما صحيحا .لما له من قيمة
كبيرة في فهم القرآن الكريم ،وعلى الجميع مراعاة األسباب الحقيقية لنزول
اآليات القرآنية وتمييزها عن المعاني والتفسيرات ،ألن كثيرا من العبارات
تحتمل سبب النزول وغيره ،ومن هنا يحصل اللبس واإلشكال.
قائمة المصادر والمراجع:
 -1ابن تيمية :مقدمة في أصول التفسير ،ص  ،32تحقيق :أيمن عارف الدمشقي ،مكتبة
السنة ،الطبعة األولى 1203هـ0223-م.
 -0ابن الصالح :مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث ،تعليق :مصطفى ديب البغا ،دار
الهدى الجزائر.
 -3بدر الدين الزركشي :البرهان في علوم القرآن ،تحقيق مجموعة من العلماء الطبعة الثانية،
1212هـ1222 -م ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.
 -2الترمذي :سنن الترمذي ،تحقيق عبد الرحمن دمحم عثمان ،الطبعة الثانية1223 ،هـ-
1243م ،دار الفكر.
 -5الحاكم النيسابوري :المستدرك ،تحقيق عبد القادر عطا ،الطبعة األولى1211 ،ه1222-م،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 -2جالل الدين السيوطي :اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق :دمحم أبو الفضل إبراهيم ،مكتبة دار
التراث القاهرة .أسباب النزول ،تحقيق :حامد أحمد الطاهر ،الطبعة الثانية1232 ،هـ-
0213م ،دار الفجر ،القاهرة.
 -2فضل حسن عباس :محاضرات في علوم القرآن ،الطبعة األولى1202 ،هـ 0222م ،دار
النفائس األردن.
 -4عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرآن ،الطبعة األولى1202 ،هـ-
0223م ،دار السالم ،مصر.
 -2عبد الوهاب خالف :علم أصول الفقه الطبعة األولى1205 ،هـ 0222 -م ،مؤسسة
الرسالة ،ناشرون ،لبنان.
 -12دمحم بن إسماعيل البخاري :صحيح البخاري :الطبعة األولى ،0212 ،شركة القدس
للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 -11مناع القطان :مباحث في علوم القرآن :الطبعة التاسعة عشر 1222هـ1243 -م ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت.
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الهوامش:
 -1جالل الدين السيوطي :االتفاق في علوم القرآن  ،22/1تحقيق دمحم أبو الفضل إبراهيم ,دار التراث
القاهرة.
 -2السيوطي اإلتقان ،ج.22 /1
 -3عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرآن  ،42/1ط 1202 ،1هـ0223-م ،دار السالم
مصر.
 -4مناع القطان :مباحث في علوم القرآن ،ص ،24ط 1222 ،12هـ1243-م ،مؤسسة الرسالة،
بيروت.
 -5البخاري :صحيح البخاري ،كتاب التفسير ،حديث رقم  ،2221ط  ،0212 ،1شركة القدس
القاهرة.
 -6السيوطي :أسباب النزول ،تحقيق :حامد احمد الطاهر ،ص  ،120ط 1232 ،0هـ0213-م ،دار
الفجر ،للتراث ،القاهرة.
 -7السيوطي :اإلتقان  40/1بتصرف.
 -8الواحدي :أسباب النزول ،ص ،2دار المعرفة ،بيروت.
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الملخص:
يجد المتأ ّمل في مصنّفات الشيخ دمحم الغزالي أن من بين أهم المعالم الفكرية
لديه :عرض الحديث على القرآن الكريم؛ فقد ُحظيت هذه القاعدة باهتمام معتبر
ّ
وحث عليها نظريا وعمليا ،وقد حاولنا في هذا
لديه في تناوله للمسائل الدينية،
المقال الكشف عن األسس التي استند إليها في تبنّي فكرة العرض ،والمنهج الذي
ّ
وظفه في تطبيقها ،وذلك من خالل استقراء شامل لتلك القاعدة وتطبيقاتها في
مؤلّفاته.
عرض الحديث على
الكلمات المفتاحية :القرآن ،السنة ،الحديث ،الروايةْ ،
القرآن ،نقد المتن ،دمحم الغزالي.
Abstract:
The meditator in the works and writings of Sheikh Mohammed AlGhazali, finds out one of his most important intellectual features: the
projection of the Hadith on the Holy Quran; this approach has
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received considerable attention in his dealing with religious issues,
moreover he urged it theoretically and practically.
In this article, we have attempted to uncover the foundations on which
he relied on adopting the idea of projection, and the methodology he
used in applying it, through a comprehensive analysis of the
projection theory and its applications in his works.
Key words: the Holy Quran, Hadith, Sunna, the projection (Ard), the
critique of Hadith meten, Al_Ghazali.

مقدمة
يعدّ الشيخ دمحم الغزالي (ت1991م) من أبرز الشخصيات التي ساهمت
في الفكر اإلسالمي الحديث ،وممن سبّلوا فكرهم وقلمهم في الدفاع عن قضايا
تسرب إلى
اإلسالم ومصادره ،غير أن القيمة المضافة لديه هو مالحقة ما قد ّ
الثقافة اإلسالمية ومصادرها من أفكار دخيلة ،وذلك من خالل بيانه للعالقة
المتبادلة بين القرآن الكريم والحديث الشريف ،وهو مما ال يزال ملت ِبسا لدى
يستوف حقّه من البحث والدراسة.
كثير من الباحثين وطلبة العلم ،ولم
ِ
والحظنا في تناول الغزالي لتلك العالقة أنه يؤ ّكد على ضرورة محاكمة السنة
والحديث إلى القرآن الكريم ،وهو ما دعانا للبحث عن منهجه في ذلك ،فهل
يقصد به عرض الحديث على القرآن الكريم؟ ،وما ألسس التي بنى عليها تلك
القاعدة؟ ،وكيف أسقطها عمليا على المسائل العقدية التي تناولها في مصنّفاته
الكثيرة؟
وقد استشكل العديد من طلبة العلم منهج الغزالي في تعامله مع األحاديث،
واتّهمه بعضهم بإنكار السنة ،وسنبحث مدى صحة تلك الدعوى؛ أهي صادقة أم
نتيجة سوء فهم لمنهجه؟
ويهدف البحث إلى الكشف عن منهج الشيخ دمحم الغزالي في نقد متن الحديث،
والوقوف على تطبيقاته لمقياس العرض على القرآن الكريم.
والمنهج الذي اتبعناه هو االستقراء الشامل لمسألة العرض وتطبيقاتها في
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كتبه التي تربو على الخمسين مؤلّفا؛ وقد اتخذناها مصادر أساسية للبحث ،وكذا
تحليل أفكاره وترتيبها للوصول إلى نظرته المكتملة تجاه الموضوع.
والدراسات السابقة التي ّ
اطلعنا عليها تتمثل فيما يأتي:
 في حوار هادئ مع دمحم الغزالي :سلمان بن فهد العودة ،السعودية ،إداراتالبحوث العلمية ،الطبعة األولى1049 ،هـ.
 ضوابط فهم السنة النبوية عند الشيخ دمحم الغزالي :عبد الكريم واحدي ،مقالمنشور بمجلة اإلحياء ،العدد  ،11ص .189-114
 كيف تعامل الشيخ دمحم الغزالي مع السنة النبوية ،أبو بكر بعداش ،مقالمنشور بمجلة المعيار ،العدد ،1المجلد ،1ص .81-14
" -منهج

الغزالي

في

التعامل

مع

السنة":

مسعود

صبري،

.1412/14/11 ، https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=650206

وهذه الدراسات وإن سلّطت الضوء على بعض جوانب الموضوع؛
لكنها لم تتناول مسألة عرض الحديث على القرآن بالتحديد والتفصيل.
والخطة التي انتهجناها في هذا البحث كاآلتي :قسمنا البحث إلى مقدمة،
وثالثة مطالب ،وخاتمة؛
المطلب األول؛ تحدثنا فيه عن معالم عرض الحديث على القرآن الكريم
عند الغزالي ،والثاني :تناولنا فيه تأصيل الغزالي لقاعدة عرض الحديث على
القرآن ،أما الثالث :فوقفنا فيه على منهجيته في عرض الحديث على القرآن،
وأوردنا تطبيقاته ،خاصة في مجال العقائد.
المطلب األول :معالم عرض الحديث على القرآن الكريم عند الغزالي
قبل الولوج في الموضوع البد من تعريف موجز لعرض الحديث على
القرآن الكريم.
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ضه
ض الشي َء عليه َي ْع ِر ُ
العرض في اللغة" :اإلبراز واإلظهارَ ،
ع َر َ
ضنَا َج َهنَّ َم يَ ْو َم ِئ ٍذ ِل ْل َكا ِف ِرينَ
ع َر ْ
ع ْرضا ً أظهره له وأبرزه ،وفي التنزيلَ  :و َ
َ
1
ض الشي َء
ع ْر ً
َ
عار َ
ضا[ الكهف ،]144:أي أبرزناها حتى نظروا إليها"  ،و" َ
2
َ
ً
ضتُ كتابي بكتابه أي قابلته" .
بالشي َء ُمعارضة :قابَلَه،
وعار ْ
َ
أما في االصطالح :فـ "يُراد بعرض السنة على القرآن الكريم :أالّ يُكتفى
بالنظر إلى السند في الحكم على الحديث ،بل يجب أن يضاف إليه النظر في
متنه ومعناه؛ للتأ ّكد من أنه لم يأت بما يخالف القرآن ،فإن جاء الحديث بما
يخالف القرآن اعتبرت هذه المخالفة علّةً يضعَّف بها الحديث ،وقرينةً على خطأ
ما في الرواية".3
ومن التعريفيْن نجد أن عرض الحديث على القرآن يعني مقابلة متن
الحديث بالنص القرآني ،وتمحيص الحديث في ضوء القرآن الكريم؛ للوقوف
على مدى التوافق أو التعارض بينهما ،فيكون ذلك أساسا للحكم على الحديث
بالقبول أو الرد.
وعند تف ّحصنا لكتب الغزالي وقفنا على معالم بارزة للعرض ،وفق
التعريف الذي أوردناه ،نوضّحها فيما يأتي:
أوال :الربط بين القرآن الكريم والسنة النبوية
تزخر مصنّفات الغزالي بالتأكيد على وثاقة الصلة بين كتاب هللا تعالى
وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وعدم جواز الفصل بينهما ،فهو يرى أن "ال قرآن بال سنة وال
سنة بال قرآن ،وفصل أحدهما عن اآلخر زيغ وانحراف" ،4معتبرا أن "اإلسالم
عنصريْه األكسجين
يتكون من الكتاب والسنة كما
يتكون الماء من ُ
ّ
ّ
5
والهيدروجين" ؛ فإذا فُ ّك الرابط ضاع اإلسالم.
6
شق
وذلك ألن "فهم القرآن ال يت ّم إال بمعرفة ال ُّ
سنَّة" وبخاصة في ّ ِ
األحكام العملية؛ فالقرآن الكريم أورد أغراضه مجملة في كثير من األحكام ،ثم
جاءت السنة بتفاصيل دقيقة ،تبيّن أحكام اإلسالم في الحياة7؛ فمن أوجه عالقة
صل مجمله وتوضّح مشكله ،وقد
السنة بالكتاب أنها قد تقيّد مطلقه ،وقد تف ّ
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صص أحكاما عامة فيه ،فدورها األساس تبيين كلّيات الكتاب وخدمة مقاصده
تخ ّ
وغاياته ،ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم يحتفظ بدور الحاكمية والهيمنة
على ما سواه ،فهو وحده يحتل المرتبة األولى في بيان حقائق الدين بصورة
شمولية8؛ ولهذا ذكر الغزالي أنه يعتمد في مصنّفاته ّأوال على نصوص القرآن
سنَّة الشريفة من
المجيد في االستدالل واالستنتاج ،مسترشدا ً بما قد يرد في ال ُ
شرح وتفصيل.9
ثانيا :تشخيص األزمة المعرفية لدى األمة
يرى الغزالي أن في "السنة كنوزا من الحكمة والمعرفة ،وزادا من األدب
والتقوى ،ولكن استخراج هذا الخير يحتاج إلى اليد الصناعة والعين
البصيرة" ،10ويلحظ أن األمة اإلسالمية بعضها محكو ٌم بجملة من األحاديث
سكها بالمتواتر والمشهور والصحيح،
المتروكة والمنكرة والشاذة ،بدالً من تم ّ
ضرر بال ٌغ
وبعضها يفهم الحديث الصحيح على غير فهمه السليم فكان في ذلك
ٌ
11
يقرر أن جوهر األزمة المعرفية لدى
على العقائد والثقافة اإلسالمية  ،فهو ّ
األمة يك ُمن في تفريطها في فقه كتاب هللا تعالى ،فتعلّقت أفكارها بمرويات
سن فهمه وإنزاله في
وتصوراتٍ ،بع ُ
ّ
ضها دخيل على اإلسالم ،وبعضها لم يُح َ
موضعه ،فكان سببا في تحريف المسلمين عن منهج هللا.
فصلَتُهم بالقرآن ال
ويصور الغزالي أثر ذلك قائال" :أما مسلمو اليوم ِ
ّ
تغسل من نفوسهم دَ َرنًا ْبله أن يغسلوا هم أدران اآلخرين ،إنهم اتخذوا القرآن
مهجورا ،وأقاموا في حياتهم حجابا كثيفا بينهم وبين تعاليم القرآن المجيد،
ّ
معطل األحكام في بالد اإلسالم ،ولو جد ّ
فالقرآن كتاب مزهود التوجيه،
12
المسلمون معه لكان لهم شأن آخر"  ،ولم يكن هجران القرآن مقتصرا على
عوام الناس بل طال حتى بعض علمائهم حيث قال الغزالي" :كل ما نحرص
نحن عليه شد االنتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه ،فجملة غفيرة من أهل الحديث
تشرب
محجوبون عنها ،مستغرقون في شئون [شؤون] أخرى تعجزهم عن
ّ
الوحي" ،13وهو ما كان له انعكاس سلبي واضح على مختلف شؤون الحياة لدى
المسلمين.
مجلة اإلحياء
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ويدعو الغزالي إلى النظرة الشمولية في فهم النصوص حيث قال" :البدّ -
للمتحدّث في اإلسالم -من دراسة شاملة للقرآن الكريم ،وإحاطة واعية بنظراته
في الحياة ،وتناوله لشؤونها ،والبد كذلك أن يجيل بصره في طول السنة
وعرضها ،غير مكتف بمعرفة القليل منها ،فإذا ورد حديث ما لم يُفهم على ِحده؛
إنما يُفهم على ضوء ما استقر في األذهان من جملة الكتاب والسنة" ،14فيعتبر
أن إعطاء العناية البالغة لألحاديث دون االهتمام بالقرآن ليس طريقا قويما في
فهم الدين؛ ولذا البدّ من النظرة الشمولية المتع ّمقة في نصوص القرآن والسنة،
لإلحاطة التامة بكليات الوحي وجزئياته وإنزال النصوص في مواطنها.
ثالثا :تقديم الكتاب على الحديث
يرى الغزالي أن المخرج من األزمة التي يتخبّط فيها المسلمون هو
عودتهم إلى كتاب هللا تعالى ،وإرجاع الهيمنة والصدارة له ،وتقديمه على ما
سواه ،حيث يقول" :وسبيل الرشد في هذه العماية أن نعود إلى القرآن ،فنجعله
دعامة حياتنا العقلية والروحية ،فإذا وصلنا إلى درجة التشبّع منه ،نظرنا في
السنة فانتفعنا بحكمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسيرته وعبادته وخلقه وحكمه ،وال يجوز
أن يتكلم في السنة رجل قليل الخبرة بالقرآن ،أو قليل الخبرة بالمرويات أو
ضعيف البصر بمواقعها ومناسباتها".15
ومستند الغزالي في هذا هو أن القرآن الكريم هو كالم هللا المنزل على
الدس والتزييف ،وجعله مصدّقا لما بين يديه
رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،كال ٌم عصمه هللا من
ّ
من هداية السماء ومهيمنا عليها وخاتما لها ،وفيه المقياس الفاصل بين الحق
والباطل ،وبين المعروف والمنكر ،وفيه تبيان الصراط المستقيم ،صراط الحق
والعدل والخير ،16فتقديم القرآن على السنة والحديث؛ ألنه كالم هللا أوال؛ ثم ألنه
قطعي الثبوت جملة وتفصيال ،بينما السنة مقطوع بثبوتها جملة ،وغير مقطوع
بها تفصيال ،فمنها ما هو قطعي الثبوت ،ومنها ما هو ظنّي.
ويعتقد الغزالي أن من الخطأ الجسيم أن يُصرف االهتمام إلى األحاديث
دون القرآن الذي هو دستور اإلسالم األول ،ويرفض أن يشتغل بالحديث رج ٌل
فقير في القرآن -على حد تعبيره ،-وإن كان ذلك الحديث من الصحاح؛ ففي ذلك
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تصور حقائق الدين ،وفي ترتيب صغراها
"قلب لألوضاع ،ومزلفة للخطأ في
ّ
وكبراها"17؛ فعندما ال تُضبط األحاديث بكلّيات القرآن وأطره تنشأ مفاهيم
ّ
تشوش على حقائق الدين وغاياته الكبرى.
مجزأة ومبتورة؛ ّ
وليس مقصود الغزالي من ذلك إهمال السنّة جملة؛ وإنما يوصي بتدبّر
القرآن الكريم وإدامة النظر فيه؛ الستصحاب معانيه عند قراءة السنن،
عابر
فالمحذور الذي حذّر منه هو تلك النظرة األحادية ،وهي "أن يكون المرء
َ
18
ق أمام آيات هللا ،و ُمطيل المكث أمام بعض األخبار ،فهذا غير سائغ" ،
طري ٍ
ومن ث ّم فهو ينتقد مقولة بعضهم" :القرآن أحوج إلى السنة ،من السنة إلى
القرآن" ،19ويعتبرها موازنة خاطئة ،مقررا أنه يجب أن نؤمن بالكتاب والسنة
معا ،وأن السنة فرع والكتاب أصل ،20ولكل وزنُه ودرجتُه في االعتبار.
ويرى الغزالي أن تقديم ما سوى القرآن عليه يتنافى وحقيقة اإليمان
بكتاب هللا تعالى وبأوصافه العليا ،حيث قال" :والمؤمن بالقرآن الكريم يستحيل
أن يُر ِ ّجح على داللته داللة ،أو أن يشرك مع توجيهه هَديًا؛ ذلك َّ
أن القرآن يعلو
وال يُعلى عليه ،وأنه يحكم على سائر األدلة األخرى ،وال يحكم شيء منها عليه،
ويستحيل -بداهة -أن يكون في مصادر التشريع األخرى ما يعارضه أو يسير
في مجرى يغاير اتّجاهه ،ولو ُوجدَ شيء من ذلك فهو دخيل على دين هللا"،21
فالمر ّجح عند التعارض بين األدلة هو دالالت القرآن على غيرها من األدلة.
ويفرق الغزالي بين السنة المتواترة والحديث اآلحاد ،فمن السنة ما هو
ّ
متواتر عمليا ومتوارث عبر األجيال دون اختالف فيه؛ فذاك ال يقل في ثبوته
عن القرآن الكريم نفسه كهيئات الصالة مثال ،ومنها ما هو متواتر المعنى،
ومنها ما دون ذلك؛ ولك ٍّل مرتبته واعتباره؛ فسنن اآلحاد الصحيحة تجيء في
المنزلة الثانية بعد المقطوع به من الكتاب والسنة المتواترة ،وخبر اآلحاد ال
يقدّم على القرآن الكريم عند التعارض.22
وتفريعا على ما سبق ،نجد الغزالي في ج ّل مؤلّفاته يحرص عمليا على
تقديم إيماءات القرآن الكريم على إيماءات الحديث ،وال يمكن اعتبار هذا
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التصنيف إنكارا للسنة أو إقالال من شأنها ،وإنما هو وض ٌع للشيء في موضعه
ووعائه المعرفي المناسب له.
رابعا :تنقية الحديث في ضوء القرآن الكريم
ث ّمن الغزالي جهود السابقين من الحفاظ والنقّاد في صون السنة النبوية
وحفظها من الدخيل ،وأشاد بفضلهم ومكانتهم ومما قال فيهم" :نقّاد الحديث،
أولئك الرجال األذكياء الذين صانوا تراث النبوة عن أن تزيد فيه األهواء ،فقد
كانوا إذا ما رأوا حديثا دخيال ،يكشفون زيفه ثم يقولون عنه :إنه ال تلوح عليه
أنوار النبوة".23
َ
أحاديث اآلحاد وض َع العلما ُء لص ّحتها وقبولها شروطا ً معقولة
وذكر أن
ليضمنوا مجيئها من لدن النبيصلى هللا عليه وسلم ،وهذه الشروط هي كاآلتي؛
األول :ضبط الرواة ،والثاني :صدقهم ،والثالث :اتصال سندهم إلى الرسول
ملسو هيلع هللا ىلص ،والرابع :كون المتن خاليا من الشذوذ ،والخامس :سالمته من العلل القادحة،
وهي نفسها شروط تعريف الحديث الصحيح المعروفة لدى المحدّثين.24
لكنه استدرك عليهم أن الشرطيْن "الرابع والخامس لم يلقيا من دقة التنفيذ
ما يجب ،فما أكثر األحاديث التي ص ّحت أسانيدها ،ومع ذلك خالفت ما هو أوثق
حف بها من الشبه ما يقدح في قيمتها ،ومع ذلك تلقّاها الناس
منها ،أو
ّ
25
بالقبول!"  ،ويرى أن عمل الفقهاء مت ّمم لعمل المحدّثين؛ فعلماء التفسير والفقه
والعقائد مسؤولون أيضا عن كشف الشذوذ والعلة في الحديث؛ إذ قد يخفى
بعض ذلك عن المحدّثين ،فليس االجتهاد في الحكم على الحديث حكرا عليهم.26
ومن ث ّم فالغزالي يرى أن كتب الصحاح -على منزلتها ومكانتها -غير
تحريا واجتهادا ً ال استنكافا ً
مقدّسة وال معصومة؛ فال مانع من األخذ منها والرد ّ
ى ،حيث قال" :أما الصحاح ّ
فإن في تفاوت داللتها مجاالً رحبا للترجيح
وهو ً
والرد ،وما من إمام فقيه إال ردّ بعض ما صح ،إيثارا لما ظهر أنه أصح ،ومعاذ
هللا أن نشغب على السنة ،فهي األصل الثاني لإلسالم يقينا ،بيد أني إذا تتبّعت
السنن فعرفت أنها-في جملتها -تتّفق مع القرآن الكريم" ،27ويرى أنه "قد تتفاوت
األنظار في تقدير المرويات ،والحكم بقبولها أو رفضها ،ولكن ال يصل هذا إلى
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ترك السنة ،وعندما يترك فقيه حديثًا من أحاديث اآلحاد ،فهو ال يُتّهم بترك
التحري في اإلثبات" ،28فهو وصف مدح
السنة ،وغاية ما يوصف به أنه شديد
ّ
ال ذ ّم ،إذا سلمت النية.
فهذه أهم معالم عرض الحديث على القرآن الكريم عند الغزالي ،وتجدر
يصرح بمصطلح 'العرض' ،إنما أطلق عليه 'مناقشة الحديث
اإلشارة إلى أنه لم
ّ
في ضوء القرآن' أو 'محاكمة الحديث إلى كتاب هللا' أو نحو ذلك ،م ّما يمثل
صميم عرض الحديث على القرآن الكريم وفق التعريف الذي أوردناه في أول
المطلب.
المطلب الثاني :تأصيل عرض الحديث على القرآن عند الغزالي
سس الغزالي قاعدة عرض الحديث على القرآن على أسس عقلية ونقلية،
أ ّ
تتّضح من خالل تأصيله كاآلتي:
أوال :التأصيل العقلي والمعرفي
يعتقد الغزالي أنه "ال يوجد كتاب يمكن أن نطمئن إلى أنه كله من عند هللا
بنسبة مائة في المائة -إال هذا القرآن الكريم" ،29حيث إننا نستطيع الجزم بأنآيات الكتاب العزيز لم ينقص منها حرف واحد ،بينما ال نستطيع الجزم بأن كل
ضف إليه شيء؛
يضع منه شيء أو لم يُ َ
ما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصل إلينا كامال ،لم ِ
وبنا ًء عليه فتوجيهات القرآن الصريحة يجب أن تكون سياجا ال يخترق ،بأن
تر ّجح على كل توجيه آخر مهما ص ّحت روايته ،وذلك حق القرآن وحده؛ فإن
هللا أضفى عليه من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره.30
واستشهد الغزالي على كالمه بنصوص العديد من العلماء -من محدّثين
وأصولين ومتكلّمين -اتّفقت في جملتها على أن خبر اآلحاد ال يفيد اليقين؛ فال
تثبت به العقيدة ،معتبرا ذلك من ضروريات العقل ومما ال يُجادل فيه ،31كما
استشهد عليه بإقرار جمهور أهل الحديث والفقه بأن المراد من قولنا' :هذا
ع بص ّحته
حديث صحيح' أي فيما ظهر لنا ،عمال بظاهر اإلسناد ،ال أنه مقطو ٌ
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في نفس األمر32؛ لذا فـ"القول بأن حديث اآلحاد يفيد اليقين كما يفيده المتواتر
ضرب من المجازفة المرفوضة عقال ونقال".33
ويعقّب الغزالي على القول بأن األمة تلقّت الصحيحيْن بالقبول قائال:
"الجمهور ال يرون أن األمة قد اتّفقت على صحة ك ّل ما في هذين الكتابين ،بل
االتّفاق إنما وقع على جواز العمل بما فيهما ،وذلك ال ينافي أن يكون ما فيهما
ثابتا بطريق غلبة الظن"34؛ وهذا إذا اعتبرنا األمة في مفهومها تشمل جميع
مدارس اإلسالم؛ سنة وشيعة وإباضية...الخ.
تحف به قرائن مؤيّدة مؤ ّكدة،
غير أن "الحديث الصحيح اآلحادي ،قد
ّ
يقرب منها،
فينتقل من درجة الظن إلى درجة القطع في الثبوت ،أو إلى ما ُ
كثير من أحاديث الصحيحين ،لكن ال يمكن تعميمه
وربّما كان هذا منطبقا على ٍ
على جميعها ،يتّضح مما سبق ،أن الحديث يُعرض على معايير نقد المتن ،حتى
ولو كان صحيح السند"35؛ وعليه فقاعدة العرض ينبغي أن تُفعّل على جميع
كتب الحديث بما فيها الصحاح؛ ألنه ال شيء من عمل البشر يرتفع فوق دائرة
النقد والتمحيص.
وبما أن الكتاب والسنة هدفهما واحد ،وقد صدرا من مشكاة واحدة ،فمن
البديهي أن يكون هناك انسجام تا ٌّم بينهما ،وال بد أن يقدّم القرآن على الحديث
في حال التعارض ،تبعا الختالف مرتبتيْهما وخصائصهما ،وال شك أن معرفة
كلّه معرفةً سليمةً ضروريةٌ قبل الخوض في شروحه وتفاصيله؛ ألن
الدستور ِ
نص الدستور مقدّم على شرحه.
ومن األدلة العقلية للغزالي على قاعدة العرض أنه يكفي في إسقاط
الحديث عن درجة الصحة مخالفة ما هو أوثق منه -كما هو مقرر في علوم
الحديث36-؛ فكذلك يجب إسقاطه إذا خالف القرآن الكريم من باب األولى؛ إذ يُعد ّ
ذلك من العلل التي تقدح في متن الحديث ولو ص ّح سنده.37
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ثانيا :التأصيل القرآني والحديثي
ينطلق الغزالي في تأصيله لقاعدة العرض من القرآن الكريم من
األوصاف الكثيرة التي تم ّجد هذا الكتاب العظيم ،فهو "كتاب مباركَ ،خلَق من
الهباء أمة ضخمة ،ما كانت لتدخل التاريخ أبدا لوال نهوض هذا الكتاب بها،
وليس فض ُل القرآن على العرب وحدهم فإن العالم أجمع جنى أكرم الثمرات من
هذا الكتاب العظيم؛ ذلك أن تعاليمه أعادت بناء اإلنسانية من جديد ،وأزالت ما
خلّفته القرون األولى من عوج في عقلها وفؤادها"38؛ فإذا كان لكل نبي معجزة،
فمعجزة النبي ملسو هيلع هللا ىلص هي القرآن الكريم ،وقد تحدّى هللا تعالى البشرية قاطبة أن يأتوا
بمثله أو ببعضه فلم يفعلوا.
والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي تجد فيه صورة الوحي اإللهي
كاملة غير منقوصة ،فهو أنقى ينبوع لهدايات هللا تعالى ،كما ّ
تنزلت على رسله
األكرمين ،وكما بلّغها إمام األنبياء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،39وهكذا يحمل القرآن الكريم من
األوصاف والخصائص ما يجعله فريدا متميّزا عما سواه ،فهو الكتاب الذي ال
مثيل له؛ كيف ال وهو كالم من ال مثيل له!.
ويتع ّجب الغزالي من رفع بعض كالم غير هللا تعالى إلى مرتبة كالم
ّ
الحق جل وعال ،واألدهى من ذلك أن يُقد َّم عليه! ،معتبرا ذلك متناقضا مع
وصفه تعالى لكالمه بأنه أصدق الحديث ،إذ يقولَّ  :
َّللاُ َال ِإلَهَ ِإ َّال ُه َو لَ َيجْ َمعَنَّ ُك ْم
صدَ ُق ِمنَ َّ
َّللاِ َحدِيثًا[ النساء ،]82:فمقتضى
ْب فِي ِه َو َم ْن أ َ ْ
ِإلَى َي ْو ِم ْال ِق َيا َم ِة َال َري َ
اإليمان باسم هللا األعلى هو إدمان التأ ّمل في كتابه وتقديمه على ما سواه.40
وربما فات الغزالي في تأصيله في موضوع العرض أن يستدل بآيات
ق ِليَحْ ُك َم
عديدة في موضوع العرض ،كقوله تعالىَ  :وأ َ ْنزَ َل َمعَ ُه ُم ْال ِكت َ
َاب بِ ْال َح ّ ِ
اس فِي َما ْ
اختَلَفُوا فِي ِه[ البقرة ،]112:وقوله :أَلَ ْم ت ََر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا
بَيْنَ النَّ ِ
َّللاِ ِليَحْ ُك َم بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم يَت ََولَّى فَ ِر ٌ
ب َّ
يق ِم ْن ُه ْم َو ُه ْم
ع ْونَ إِلَى ِكت َا ِ
َصيبًا ِمنَ ْال ِكت َا ِ
ب يُ ْد َ
ن ِ
ُم ْع ِرضُونَ [ آل عمران ،]12:وقوله أيضا :أَفَغَي َْر َّ
َّللاِ أ َ ْبت َ ِغي َح َك ًما َو ُه َو الَّذِي
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ص ًال[ األنعام ،]110:ولعلّه غفل عن االستشهاد بها مع
َاب ُمفَ َّ
أ َ ْنزَ َل إِلَ ْي ُك ُم ْال ِكت َ
استحضاره لمعانيها.
أما بالنسبة لتأصيل الغزالي لقاعدة العرض حديثيا؛ فلم أقف في مصنّفاته
على استشها ٍد بحديث العرض «ما جاءكم عنّي فاعرضوه على كتاب هللا ،فما
وافقه فأنا قلته ،وما خالفه فلم أقله» ،41وربما ّ
اطلع على طعن المحدّثين -من
مدرسة أهل السنة -في سنده ،وحكمهم عليه بالوضع ،42ولكنه لم ينف معناه،
فهو كما قال الشاطبي" :ال بد في كل حديث من الموافقة لكتاب هللا كما صرح
به الحديث المذكور؛ فمعناه صحيح ،صح سنده أو ال".43
وقد استشهد بأحاديث ذات الدالالت القريبة من العرض كحديث« :أما إنها
ستكون فتنة قلت :فما المخرج منها يا رسول هللا؟ قال :كتاب هللا تعالى؛ فيه نبأ ُ
وخبر ما بعدكم ،وحك ُم ما بينكم» ،44وعقّب عليه بقوله" :والحديث يفيد
ما قبلَكم
ُ
سنَّة
أن دراسة القرآن تسبق دراسة السنة ،أو بتعبير آخر :لن يكون فقي ًها في ال ُّ
قصير الباع في فقه القرآن الكريم ،والكتاب والسنة معًا دِعامتا الدين" ،45كما
تنص على تقدّم الكتاب على غيره ،46كحديث:
استشهد ببعض األحاديث التي
ّ
47
«فضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على خلقه»  ،وكذا حديث معاذ:
«أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما بعثه إلى اليمن قال له :كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟
قال أقضي بما في كتاب هللا ،قال :فإن لم يكن في كتاب هللا؟ قال :فبسنة رسول
48
وأقره على ذلك.
هللا» ّ ،
ورغم أن هذه األحاديث التي استشهد بها الغزالي ضعيفة وغير معتبرة
لدى المحدّثين؛ إال أن في التأصيل العقلي والقرآني ما يُغني عنها.
سي بعمل الصحابة والعلماء
ثالثا :التأ ّ
وصلتها بالكتاب لم يأت
يذكر الغزالي أن هذا الذي ذكره في "فهم ال ُّ
سنَّة ِ
فيه بجديد ،إنما هو علم األئمة األولين ،وإدراكهم الصحيح لحقائق هذا الدين"،49
مستشهدا بما جرى عليه عمل أئمة الصحابة؛ حيث حرصوا على أن يخلو
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الطريق للقرآن الكريم كي يحت ّل مكانته األولى في القلوب ،وحرصوا على أال
يزاحمه في موضع الصدارة شيء.50
وأورد في ذلك آثارا عديدة من عمل الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي
وعائشة ،مؤيّدا ترتيبهم السليم لمصادر اإلسالم ،51ومن أمثلة ما استشهد به :أن
أبا بكر "إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب هللا ,فإن وجد فيه ما يقضي به قضى
به بينهم ,فإن لم يجد في الكتاب ,نظر:هل كانت من النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه سنة؟ فإن
علمها قضى بها" ،52ومواقف عمر في ذلك أشهر من أن تخفى ،فمنها ما ُروي
ي
ي بالقرآن كدو ّ
أنه قال يوما لبعض مبعوثيه" :إنكم تأتون أهل قرية لهم دو ّ
جردوا القرآن ،وأقلّوا الرواية عن
النحل ،فال تبدونهم باألحاديث فيشغلونكم؛ ِ ّ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وامضوا وأنا شري ُككم"53؛ وذلك دفعا لالنشغال بها عن كتاب هللا
عز وجل ،و ِلما في اإلكثار من مظنّة الوقوع في الخطأ.
وبيّن الغزالي أن قاعدة العرض ذات َها تعود جذورها إلى عمل الصحابة،
مستشهدا بما ُروي عن عبد هللا بن مسعود" :إذا حدّثتكم بحدي ٍ
ث أتيناكم بتصديق
ذلك في كتاب هللا" ،54وكذا نقد عائشة  لعدة أحاديث رواها الصحابة لمخالفة
القرآن ،55وعلّق على منهجها بقوله" :المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس
لمحاكمة الصحاح إلى القرآن الكريم ،الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من
خلفه".56
ولم يقف هذا المسلك عند الصحابة بل استمر عند أوائل الفقهاء- ،كأبي
سروه في
حنيفة ومالك ،-حيث "نظروا إلى المالبسات المحيطة بالحديث ،وف ّ
ضوء اآلية القرآنية المحكمة ،وجعلوا اآلية حاكمة على الحديث ،ومحددة
57
مبرءا إياهم من تهمة ترك السنة،
لمعناه"  ،ويدافع الغزالي عن هؤالء الفقهاء ّ
التحري في الرواية.58
مبيّنا أن منهجهم
ّ
وهناك ثلّة من المحدِّثين وضعوا مقاييس لردّ الحديث من جهة متنه ،منها

مخالفة القرآن ،وممن استشهد بهم الغزالي :الخطيب البغدادي (ت012:ه)؛
حيث قال" :وال يُقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل ،وحكم القرآن الثابت
المحكم ،والسنة المعلومة ،والفعل الجاري مجرى السنة ،وكل دليل مقطوع
مجلة اإلحياء
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به" ،59وابن الجوزي (ت792:هـ) قال" :فك ّل حديث رأيته يخالف المعقول ،أو
يناقض األصول ،فاعلم أنه موضوع؛ فال تتكلّف اعتباره" ،60وعلّق عليه
الغزالي مؤيدا بقوله" :وقد ل ّخص ُ
ابن الجوزي بحوثا كثيرة بهذه الكلمة
الجامعة".61
لكنه يوضّح أن هذا المنهج ال يتبنّاه جميع المحدثّين فهو يعاتب على
بعضهم قائال" :ك ّل ما نحرص نحن عليه شدّ االنتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه؛
فجملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنها ،مستغرقون في شؤون أخرى
تشرب الوحي ،والفقهاء المحقّقون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا
تعجزهم عن ّ
ك ّل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة ،وحاكموا المظنون إلى المقطوع،
وأحسنوا التنسيق بين شتى األدلة ،أما اختطاف الحكم من حديث عابر،
واإلعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماء".62
أما من المعاصرين فقد أشاد الغزالي بمدرسة المنار 63التي يرى أنها
"بذلت جهودا ً متصلة لتصحيح المعرفة الدينية ،بمحاربة األحاديث الضعيفة،
وضبط األحاديث الصحاح داخل الهداية القرآنية" ،64فهي "تقد ّم الكتاب على
السنة ،وتجعل إيماءات الكتاب أولى باألخذ من أحاديث اآلحاد" ،65وممن
استشهد الغزالي بهم أيضا؛ المحدّث المعاصر عبد هللا الغماري ،الذي نقد
أحاديث عديدة أغلبها صحيح اإلسناد ،لكون بعضها يخالف القرآن.66
ويوضّح الغزالي أن نقد األحاديث وتمحيصها بمعيار القرآن الكريم ال
ق لألدلة؛
يعني أبدا النيل من السنة الشريفة ،وإنما هو من ُحسن إدراكٍ وتنسي ٍ
لالنتفاع بكنوزها ،سيرا على نهج األسالف الصالحين ،حيث يقول" :وما بنا من
ازورار عن سنن اآلحاد ،معاذ هللا ،ولكنا نقف منها موقف أسالفنا األولين من
األئمة المتبوعين والعلماء الراسخين ،وكم في السنة من كنوز روائع تنتظر أن
نجلّيها وأن نضعها في نسق رتيب مع دالالت القرآن القريبة والبعيدة".67
صل الغزالي قواعدَ نظرية واضحة لمنهجه في العرض ،إال إشارا ٍ
ت
لم يف ّ
مقتضبة في ثنايا تطبيقاته ،أجملها في قوله" :إن الحديث ال نأخذُه على ِحدَه عند
االستدالل ،بل يجب أن نأخذ كافة األحاديث التي وردت في موضوع واحد ثم
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نُلحقها بما يؤيّدها ويتّصل بها من الكتاب الكريم ،ولن نعدم هذه الصلة" ،68فهو
يعتقد أنه من الخطأ أن يؤخذ حك ٌم من حديث واحد مفصول عن غيره ،بل
الواجب أن يُنظر إلى مجموع األحاديث في المسألة ،ثم تُعمل هذه األحاديث في
يقارن مجموع
اإلطار العام للقرآن الكريم؛ أي يض ّم الحديث إلى الحديث ،ثم َ
األحاديث بما د ّل عليه القرآن الكريم ،69ومن هذا الملخص يمكن أن نستنتج
ثالث خطوات في عملية العرض؛ أوالها :جمع األحاديث المتعلقة بالموضوع
محل البحث ،والثانية :جمع النصوص القرآنية المتّصلة بالموضوع ،والثالثة:
المقارنة بينهما وتمييز الحديث الموافق للقرآن من غيره.
َ
األحاديث التي
ونتيجةً لعملية المقارنة يصنّف الغزالي -في تطبيقاته-
يستشهد بها إلى ثالث :الحديث الموافق للقرآن فيقبله ،والحديث المخالف له
فيؤوله أو يردّه ،أما الحديث المستقل 70فقد يقبله أيضا إذا وجد له صلة بدالالت
ّ
القرآن القريبة أو البعيدة وال يتعارض معه ،وسنتناول هذه األقسام فيما يأتي:
أوال :الحديث الموافق
وهذا هو القسم األغلب في األحاديث الصحيحة ،حيث قال الغزالي" :أجد
طائفة كبيرة من األحاديث تطابق في معانيها وأهدافها ما تض ّمن القرآن الكريم
تقرر المعنى نفسه ،الذي احتوته اآلية،
من معان وأهداف ،وأن هذه األحاديث قد ّ
71
تقرر معنى آخر يدور في فلكه وينتظم معه في اتجاه واحد"  ،وهنا يميّز بين
أو ّ
صنفين من الحديث الموافق؛ وهما :الحديث المطابق الذي يؤكد داللة الكتاب
نفسها ،والحديث المبيّن الذي يضيف شروحا وتفاصيل منسجمة مع كليات
القرآن وروحه ،قال الغزالي" :قد أنظر لمتن الحديث فأجد معناه متفقا كل
االتفاق مع آية من كتاب هللا ،أو أثر من سنة صحيحة فال أرى حرجا من
روايته ،وال أخشى ضيرا من كتابته؛ إذ هو لم يأت بجديد فى ميدان األحكام
والفضائل ،ولم يزد على أن يكون شرحا لما تقرر من قبل فى األصول
المتيقنة" ،72وهذه بعض األمثلة التي أوردها:
 .1حديث 'اإلسالم واإليمان واإلحسان'ُ 73مبديا انسجامه مع آيات عديدة كقوله
ص َالة َ َويُؤْ تُونَ َّ
الز َكاة َ َو ُه ْم
تعالىُ  :هدًى َوبُ ْش َرى ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ الَّذِينَ يُ ِقي ُمونَ ال َّ
مجلة اإلحياء
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بِ ْاآل ِخ َرةِ ُه ْم يُوقِنُونَ [ النمل ]1،2:وقولهَ  :و َم ْن يَ ْكفُ ْر بِ َّ
اَّللِ َو َم َالئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه
ض َال ًال بَ ِعيدًا[ النساء ]121:ونحوها.74
َو ُر ُ
ض َّل َ
س ِل ِه َو ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر فَقَ ْد َ
 .1حديث «باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه ،إن أمسكت نفسي فارحمها،
وإن أرسلتها فاحفظها» ،75قال الغزالي" :وهذا الحديث شرح لآلية
س ِحينَ َم ْو ِت َها َوالَّ ِتي لَ ْم ت َ ُم ْ
َام َها فَي ُْم ِسكُ
الكريمةَّ  :
ت ِفي َمن ِ
َّللاُ يَت ََوفَّى ْاأل َ ْنفُ َ
س ًّمى
ضى َ
الَّتِي قَ َ
علَ ْي َها ْال َم ْوتَ َوي ُْر ِس ُل ْاأل ُ ْخ َرى ِإلَى أ َ َج ٍل ُم َ
76
[الزمر. "]01:
 .2حديث «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء...ليس فيها معلم
77
ع ِن ْال ِجبَا ِل فَقُ ْل يَ ْن ِسفُ َها َر ِبّي نَ ْسفًا
ألحد»  ،موافق لقوله تعالىَ  :ويَسْأَلُونَكَ َ
صفًا َال ت ََرى فِي َها ِع َو ًجا َو َال أ َ ْمتًا[ طه.78]142-147:
فَيَذَ ُر َها قَا ً
ص ْف َ
عا َ
 .0حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص« :من قاتل تحت راية عمية ،يدعو إلى عصبية ،أو يغضب
لعصبية ،فقتلته جاهلية» 79ربطه الغزالي مع المبدأ العام في كتاب هللاِ  :إ َّن
أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ
َّللاِ أَتْقَا ُك ْم[ الحجرات ،]12:وو ّجه حديث «األئمة من
قريش من أهل السبق إلى الدين والتضحية
قريش» 80بأنه خاص يوم كانت
ُ
في نصرته وحمايته ،وليس أمرا متعلّقا بالجنس والساللة.81
يقرر الغزالي أن في السنة ما يشبه القرآن الكريم فيما أتى به من
وهكذا ّ
عقائد وأحكام ،وهذا القسم ال يمكن ردّه ،وهو كثير في التراث النبوي ،وعليه
تقوم الكثرة الكاثرة من األحكام المقررة.82
ثانيا :الحديث المعارض
سنَّة تعارض حكما قرآنيا بتاتا ،ويؤكد أنه
ينفي الغزالي أن تكون هناك ُّ
من المستحيل أن يوجد حديث ثابث يعارض أحكام القرآن الخاصة ،أو قواعده
يؤول على وجه مستساغ ،وإما أن
العامة؛ وإذا ُ
عثر على شيء من ذلك؛ فإما أن َّ
يُردّ ،ونورد هنا أمثلة تطبيقية له للمسلكيْن:
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المسلك األول :تأويل الحديث المعارض للقرآن
أورد الغزالي جملة من األحاديث المخالفة في ظاهرها للقرآن ،وحاول
التوفيق بينها وبين المفاهيم القرآنية ،منها:
المثال األول :حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ،83يتعارض
ظاهره مع مدلول قوله تعالى :قُ ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَةَ َّ
َّللاِ الَّتِي أ َ ْخ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه
َو َّ
فأول
الط ِيّبَا ِ
ت ِمنَ ِ ّ
ِي ِللَّذِينَ آ َمنُوا فِي ْال َح َياةِ الدُّ ْن َيا[ األعرافّ ،]21:
الر ْز ِ
ق قُ ْل ه َ
الحديث على أن مرادَه :أن المؤمن لديه قيودا وضوابطا في التمتّع بما رزقه هللا
من تلك الطيبات ،فال يترك غرائزه تلعب به كما تهوى ،ونفى المعنى المتبادر
الذي يتنافى مع القرآن حيث قال" :ليس معنى أن المؤمن سجين ،أنه يجب أن
84
وقرر الغزالي قاعدة عامة في
يعيش هيّن الشأن والمنزلة ،صفر اليد والفؤاد" ّ ،
أمثال تلك األحاديث في قوله" :وكل حديث ورد يُزهد ظاهره في الدنيا؛ فإنه
يُقصد به غالبا لفت المؤمن عن االشتغال بشهواتها الحرام ،أو التعلّق بها"،85
وكذا اآليات الواردة في ذلك ،فال نفهم منها نبذَ ُمتع الحياة الدنيا كلَّها واالنعزال
عنها.
ويرى الغزالي أن األخذ بظاهر تلك األحاديث أحدث ضررا بالغا على
مستوى التقدم الحضاري لألمة ،في حين أن القرآن الكريم ّ
حث على السعي في
األرض وتسخير خيراتها لمنافع اإلنسان واالبتغاء من فضل هللا ،حيث قال:
ض َج ِميعًا ِم ْنهُ إِ َّن فِي ذَلِكَ َآليَا ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم
س َم َاوا ِ
س َّخ َر لَ ُك ْم َما فِي ال َّ
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
َ و َ
َيتَفَ َّك ُرونَ [ الجاثية ،]12:ويرى أن عشرات األحاديث جاءت تحت عنوان
الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين ،وهي
معلولة ال يجوز أن تُروى ،فظواهرها مرفوضة وفق القواعد القرآنية
والنصوص القاطعة.86
ع َملُهُ ال َجنَّةَ» 87يتعارض في
المثال الثاني :حديث «لَ ْن يُد ِْخ َل أ َ َحدَ ُك ْم َ
الظاهر مع قوله تعالى :ا ْد ُخلُوا ْال َجنَّةَ ِب َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ [ النحل ،]21:وقوله:
س َال ِم ِع ْندَ َر ِبّ ِه ْم َو ُه َو َو ِليُّ ُه ْم ِب َما َكانُوا َي ْع َملُونَ [ األنعام ،]112:وقوله:
ار ال َّ
لَ ُه ْم دَ ُ
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ث ِم ْن ِعبَا ِدنَا َم ْن َكانَ ت َ ِقيًّا[ مريم ،]12:وقولهَ  :وتِ ْلكَ ْال َجنَّةُ
ور ُ
تِ ْلكَ ْال َجنَّةُ الَّتِي نُ ِ
ورثْت ُ ُموهَا بِ َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ [ الزخرف ،]21:ونحوها في كتاب هللا كثير.
الَّتِي أ ُ ِ
وبيّن الغزالي الفهم السليم للموضوع أنه "البد من عمل يَنال به المر ُء
ّ
ويستحق رحمته؛ فالجنة ليست لل ُكسالى واألراذل ،بيد أن العمل
رضا ربّه
المقبول هو المقرون بالتواضع هلل ،وإنكار الذات ،والخوف من عدم القبول؛ ألن
عيوبه ال ت َخفَى عليه ،أو ألنه دون حقّه ،أو ألي سبب آخر؛ فالحديث تنويهٌ بقيمة
النعم التي يحظى أغلب الناس بها ،وليس فيها أي انتقاص لعنصر العدالة ،أو
خدش لموازين الجزاء في الدار اآلخرة" ،88وبعض الناس أخذوا بظاهر الحديث
مجردَ حظوظ ال دور للعمل فيها؛ مما أدّى إلى اضطراب
فحسبوا الجزا َء اإللهي
ّ
في الفهم وانحراف في السلوك.
ومثل هذا حديث البطاقة ،وفيه« :فيخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال
هللا ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،فيقول :يا رب ،ما هذه البطاقة مع هذه
السجالت؟ فقال :فإنك ال تظلم ،فتوضع السجالت في كفة والبطاقة في كفة،
فطاشت السجالت ،وثقلت البطاقة ،وال يثقل مع اسم هللا شيء» ،89وهذا
ير َوالَّذِينَ
ص ُ
يتعارض في الظاهر مع قوله تعالىَ  :و َما يَ ْست َ ِوي ْاأل َ ْع َمى َو ْالبَ ِ
ت َو َال ْال ُمسِي ُء قَ ِل ً
يال َما تَتَذَ َّك ُرونَ [ غافر ]78:ونحوه.
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
آ َمنُوا َو َ
و ّجه الغزالي مفهوم الحديث بقوله" :عندي أن هذا الحديث -إن استقام
سنده -إنما يصح في شخص مشرك ،قضى حياته في الفساد ،ثم آمن قبل أن
يحين أجلُه بقليل فلم يستطع بعد إسالمه أن يبقى مدّة يُصلح فيها ما مضى،
ينوه بما لخاتمة اإليمان من قيمة ،وما لتوحيد هللا من منزلة؛ أما
والحديث بهذا ّ
إطالق هذا الحديث وأشباهه بين العوام أو بين الناشئة دون وعي؛ فهو هد ٌم
للدين كله ،وهو األساس لتكوين طوائف من المتديّنين ،تحط من قدر اإليمان
وأثره ،كيف جاز لهم أن يقطعوا صلة اإليمان بالعمل ،والخطيئة بالعقاب؟!".90
المثال الثالث :حديث «أمرت أن أقاتل الناس ،حتى يقولوا ال إله إال
ِين[ البقرة ]171:ونحوها،
هللا»،91
ُ
متعارض الظاهر مع آية  اال إِك اْرا اه فِي ال ّد ِ
فبيّن الغزالي أن المراد بالناس في الحديث عبدة األوثان من العرب خاصة،
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وذلك أن اإلسالم أعطى مشركي الجزيرة حق البقاء على الوثنية ما طابت بها
نفوسهم ،على أن يتركوا الحرية لمن هجرها إلى اإليمان باهلل وحده فال يفتنوه أو
يضطهدوه ،وظهر ذلك جليا منذ أول اإلسالم في سورة الكافرون ،وفي قوله
ق ِم ْن اربِّ ُك ْم فا ام ْن شاا اء فا ْليُ ْؤ ِم ْن او ام ْن شاا اء فا ْليا ْكفُ ْر[ الكهف:
تعالى  :اوقُ ِل ا ْل اح ُّ
 ،]19فلفظ 'الناس' في الحديث عموم أريد به خصوص؛ إذ تعني قوما معيّنين
وصفتْهم أوائ ُل سورة براءة.92
تصور
ويتساءل الغزالي :إذا كان الحديث على ظاهره فكيف يكون
ّ
ومبررا لكل ما يد ّعيه الغير
اآلخرين تجاه اإلسالم؟ ،ويعتبِر ذلك مسيئا لإلسالم،
ّ
93
من تشويهات لحقيقة اإلسالم ووصمه باإلرهاب وانتشاره بالسيف .
متسرعا في ردّ كل
ومن هذه األمثلة ونحوها نجد أن الغزالي لم يكن
ّ
ظاهره مخالفةَ القرآن  -كما اتُّهم ،-فهو يسعى ّأوال إلى معالجة
حديث أوهم
ُ
التعارض بأوجه الجمع والتوفيق المعروفة كالتخصيص والتقييد ومراعاة
السياق والجمع الموضوعي للنصوص ونحو ذلك؛ بل قد يصل إلى حدّ التكلّف
في ذلك.
واألولى -في نظر الباحث -عدم التكلّف ألن الرواية ظنية ال تستدعي
ْ
سف في إثباتها ،وهو ما أشار إليه الغزالي إذ قال" :ولو أننا استحضرنا
التع ّ
توجيهات القرآن ابتداء ما احتجنا إلى مناقشة السند وتوهينه ،يكفي أن يكون
المتن مخالفا للقرآن ليرد أشد الرد" ،94وفي هذا ردٌّ على بعض المحدّثين الذين
ال يردّون الحديث لمخالفته للقرآن إال إذا كان ضعيف السند.95
المسلك الثاني :ر ّد الحديث المخالف للقرآن
يقرر الغزالي بحزم أن "أي حديث يخالف روح القرآن أو نصه فهو باطل
من تلقاء نفسه ،والدليل الظني متى خالف القطعي سقط اعتباره على
اإلطالق"96؛ ألن "القرآن الكريم هو الدعامة األولى في حياة رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم؛ فهيهات أن يصدُر عنه إال ما يوافق القرآن ويسعى بين هداياتِه
المقررة" ،97ويقول مشدّدا" :ونحن نؤ ّكد مرة ومرتين أنه ليس لروايات اآلحاد
ّ
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أن تشغب على المحفوظ من كتاب هللا وسنة رسوله ،أو أن تعرض حقائق الدين
للتهم والريب" ،98ومن ث َ ّم فمخالفة الحديث للقرآن الكريم -لدى الغزالي -من
أوضح العالمات على ضعفه وبطالنه ،وقد أورد لهاته القاعدة تطبيقات عديدة،
منها:
َّار َربّ ِ ال ِع َّز ِة فَتَدَلَّىَ ،حتَّى َكانَ
المثال األول :حديث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص «دَنَا ِل ْل َجب ِ
سي ِْن أ َ ْو أ َ ْدنَى» ،99انتقده الغزالي مبيّنا أن المقصود في اآلية ث ُ َّم ادناا
ِم ْنهُ قَ َ
اب قَ ْو َ
فات ا ادلَّى[ النجم ]8 :إنما هو جبريل  وليس ربُّ العزة ج ّل شأنه ،واستد ّل على
ينُ .م َ
ذلك بقوله تعالىِ  :إنَّهُ لَقَ ْو ُل َر ُ
سو ٍل َك ِر ٍيم .ذِي قُ َّوةٍ ِع ْندَ ذِي ْال َع ْر ِش َم ِك ٍ
طاعٍ
ين[ التكوير ]11-19:ونحوه ،وهذه األوصاف تعود إلى جبريل ،
ث َ َّم أ َ ِم ٍ
مسلم بن الحجاج استدرك على شيخه البخاري في تلك
وأشار 100إلى أن
َ
الرواية ،مر ّجحا قول عائشة" :إنما ذاك جبريل ملسو هيلع هللا ىلص كان يأتيه في صورة
الرجال"101؛ ألنها هي الموافقة للقرآن الكريم.
المثال الثاني :حديث «إن هللا إذا خلق العبد للجنة ،استعمله بعمل أهل
الجنة ،حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة ،فيدخله الجنة؛ وإذا خلق
العبد للنار ،استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل
النار ،فيدخله هللا النار» ،102عقّب عليه الغزالي بقوله" :وهذا السياق يكاد يكون
نصا في الجبر؛ ولذلك نرفضه ،ونراه من أوهام الرواة ،بل نراه من الجهل
بمعاني القرآن الكريم ،فهو يسير في اتجاه مضاد للمفهوم الواضح من اآليات
البيّنات ،التي تح ّمل اإلنسان مسؤولية عمله ،وتخاطب أهل الشقاء بأنه :ليس لكم
عذر قائم وال ح ّجة ناهضة ،إنني منحتكم عقال يفكر وفطرة تبعث على التوحيد
واالستقامة ،وأنزلت ما يمنعكم من تقليد اآلباء الجهلة؛ فلماذا تجاهلتم هذه المعالم
كلها ،وهمتم على وجوهكم في طرق الشر والغواية ،كما في قوله تعالى :أَلَ ْم
علَ ْي ُك ْم فَ ُك ْنت ُ ْم بِ َها ت ُ َك ِذّبُونَ [ المؤمنون.103"]147:
ت َ ُك ْن آيَاتِي تُتْلَى َ
المثال الثالث :انتقد الغزالي بعض األحاديث الموهنة من شأن المرأة
كحديث «ال يُسأل الرج ُل فيم ضرب امرأت َه» ،104مستغربا كيف يُقبل مثل ذلك
سب على عمله؟!؛
وهللا تعالى نهى عن الظلم ،وأن اإلنسان البدّ وأن يُسأل ويحا َ
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َّللاَ َال يَ ْ
فاهلل تعالى يقول :إِ َّن َّ
ظ ِل ُم ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ[ النساء ،]04:ويقولَ :م ْن يَ ْع َم ْل
ُون َّ
يرا[ النساء ،]112:وكذا
ُ
َص ً
َّللاِ َو ِليًّا َو َال ن ِ
سو ًءا يُجْ زَ بِ ِه َو َال يَ ِج ْد لَهُ ِم ْن د ِ
105
حديث«ولوال حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر»  ،مع أن القرآن صريح في
أن آدم هو الذي عصى ربه ،ورأى أن نق َل مثل هذه المرويات يقف عقبة أمام
سير الدعوة اإلسالمية106؛ إذ ّ
يعزز ادّعاء األعداء بأن اإلسالم ينتقص من شأن
المرأة.
مخرجا في
والمالحظ في منهج الغزالي أنه ال يمنع ردّ الحديث أن يكون
ّ
الصحاح؛ ألنه يعتبر أن تصحيح األحاديث عمل اجتهادي بشري ،يعتريه ما
ُجوز االستدراك على أئمة الحديث مع تثمين
يعتري البشر من خطأ ونسيان ،في ّ ِ
جهدهم واالعتراف بفضلهم ،كما استدركوا على بعضهم بعضا ،كتعليل
البخاري ،107لحديث مسلم «خلق هللا التربة يوم السبت» ،108وكذا ابن القيم
اعتبره مخالفا لما جاء في القرآن حيث فيه أن هللا خلق السموات واألرض في
ستة أيام ال في سبعة أيام.109
وجدير بالذكر أن من الضروري في نقد الحديث التأكيد على سالمة النية
وتحري الصواب ،وهو ما أشار إليه الغزالي بقوله" :إننا ال نحرص على
ّ
تضعيف حديث يمكن تصحيحه ،وإنما نحرص على أن يعمل الحديث داخل
سياج من دالالت القرآن القريبة أو البعيدة"110؛ فالمطلوب ليس هو ردّ الحديث
لذاته ،وإنما لنفي المعنى الذي يتعارض مع قواطع الوحي.
ثالثا :الحديث المستقل
يرى الغزالي أن "السنة يمكن أن تستق ّل بإنشاء أحكام إلى جوار ما ُ
شرع
في القرآن ،خاصة في مجال األحكام العملية ،مثل تحريم الذهب والحرير على
111
سنة مأخوذة من القرآن ،حيث
الرجال"  ،لكنه ير ّجح  -في موطن آخر -أن ال ُّ
يقول" :نعتقد -مثل كثير من العلماء المحقّقين -أن األحكام التي توجد في
األحاديث الصحيحة هي مأخوذة ومستنبطة من القرآن الكريم ،استنبطها النبي
صلى هللا عليه وسلمـ من القرآن بتأييد إلهي وبيان رباني؛ ولذلك يجب علينا
قبولها والعمل بها بشرط ثبوتها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وهذا الفهم واالستنباط يسمى في
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اصطالح القرآن تارة 'تبيينا' وتارة 'إراءة' ،قال هللا تعالىَ  :وأ َ ْنزَ ْلنَا إِلَيْكَ ال ِذّ ْك َر
اس َما نُ ِ ّز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَعَلَّ ُه ْم يَتَفَ َّك ُرونَ [ النحل ،]00:وقال جل شأنه :إِنَّا
ِلتُبَيِّنَ ِللنَّ ِ
اس بِ َما أ َ َراكَ َّ
َّللاُ[ النساء.112"]147:
ق ِلتَحْ ُك َم بَيْنَ النَّ ِ
أ َ ْنزَ ْلنَا إِلَيْكَ ْال ِكت َ
َاب بِ ْال َح ّ ِ
وعليه فالسنة في دورها ال تكون إال بيانا للقرآن ،بيانا يتّسق مع دالالته
مجالي العقيدة والفقه ،فأحكام الفقه قد
القريبة والبعيدة113؛ ويمكن التمييز هنا بين
ْ
سس إال على
يكفي في إثباتها اآلحاد ،أما العقائد فيشدّد الغزالي على أنها ال تتأ ّ
اليقين ،كما سبق ذكره.
َ
أحاديث آحادا ً في العقائد تحمل
لكنه من حيث حيث التطبيق نجده قد يورد
إضافات على النص القرآني ،ربما تساهال أو عن غير قصد ،كحديث « ّ
اطلعت
على النار فرأيت أكثر أهلها األغنياء والنساء» ،114وكذا بعض أحاديث أشراط
معان قريبة من دالالت
الساعة 115ونحوها ،ولعلّه استد ّل بها ِلما تحمل من
ٍ
القرآن الكريم؛ لكن قد نكتشف عند التدقيق أن فيها ما يستق ّل عنه ،فال يُعتقد بها
على سبيل الجزم.
فهذا مجمل ما وقفنا عليه من منهج الغزالي في عرض الحديث على
القرآن الكريم من خالل مصنّفاته ،وال نقول إنه قد طبّق هذا المنهج بحذافيره
مر عليها
على كل األحاديث التي أوردها في كتبه؛ حيث نس ّجل أحاديث عديدة ّ
مرور الكرام ،واستشهد بها دون تمحيص وعرض على القرآن الكريم؛ كبعض
األحاديث في موازين الحساب والشفاعة وأحوال أهل النار والعالقة بين الحاكم
والمحكوم116؛ لم يلتزم الغزالي فيها باالستقراء الشامل للنصوص القرآنية
والحديثية؛ فهي بحاجة للفحص والتمحيص؛ فمنهج الغزالي إذن بشري ،يصيب
ويُخطئ ،وال نرى فيه العصمة والكمال.
الخاتمة
نخلُص من هذا البحث إلى أن الغزالي لم يكن منكرا للسنة مثلما اتهمه
بعض المعاصرين ،بل هو معترف بح ّجيتها ومدافع عن مكانتها ،وك ّل ما قام
به هو أنه فعّل مقياسا من مقاييس نقد متون الحديث التي وضعها العلماء ،لم
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يأخذ حقّه من العناية والتطبيق ،وهو مقياس عرض الحديث على القرآن
أسس متينة وأصيلة ،عقلية ونقلية ،ولم
الكريم ،وقد بيّن الغزالي أنه يقوم على ٍ
يخرج في تطبيقاته عن القواعد الحديثية واألصولية المتعارف عليها بين
العلماء في مباحث التعارض والترجيح ،كمراعاة النظرة الشمولية للنصوص،
ودرء التعارض بينها بالجمع والتوفيق قبل الترجيح ،وتقديم الكتاب على
الحديث عند تعذّر الجمع ،وعدم القطع بأحاديث اآلحاد في مسائل االعتقاد،
وتثمين جهود العلماء في تنقية الحديث دون تقديس عملهم؛ وبهذا يُعتبر عملُه
أنموذجا يُحتذى به في تفعيل ذلك المقياس.
أخيرا يص ّح القول :إن عرض الحديث على القرآن الكريم مقياس فعّال
في تنقية التراث اإلسالمي والفكر اإلسالمي مما ع ِلق بهما من الشوائب الدخيلة،
ويصلح اعتبارها قاعدة صلبة للتحاكم والتقارب بين المدارس اإلسالمية؛ ألنه ال
شيء يجمعها مثل كتاب هللا تعالى المجيد وما يوافقه من الهدي النبوي الشريف،
فينبغي على العلماء وأهل االختصاص -من كل المدارس اإلسالمية -تفعيل تلك
تفرق
صحاحها مما ع ِلق بها وكان سببا في ّ
القاعدة وإعادة االعتبار لها؛ لتنقية ِ
األمة وضعفها ،وفي ذلك حماية بالغة للعقيدة اإلسالمية ،وصيانة للسنة النبوية
من األهواء ،ودفاع عن اإلسالم من أن تناله سهام األعداء.
الهوامش:
 -1مختار الصحاح (بتصرف) :دمحم بن أبي بكر الرازي ،لبنان ،مكتبة لبنان ،دون رقم الطبعة،
1981م ،مادة [ع ر ض] ،ص.129-128
 - 2لسان العرب :دمحم بن مكرم ابن منظور ،تح :عبد هللا الكبير وآخرون ،القاهرة ،دار المعارف ،دون
تاريخ النشر ،مج.1887/21 ،0
 - 3االتّجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ق2ه :عبد المجيد محمود ،مصر ،مكتبة الخانجي،
دون رقم الطبعة1929 ،م ،ص.141
 -4علل وأدوية(بتصرف) :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى،
ص.00
 - 5السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث (بتصرف) :دمحم الغزالي ،مصر ،مكتبة االسكندرية،
الطبعة السادسة1411 ،م ،ص.191
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 -6ليس من اإلسالم :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى،
ص.21
 -7اإلسالم المفترى عليه :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى،
ص.121
 -8ينظر :ليس من اإلسالم :دمحم الغزالي ،ص20؛ و مائة سؤال عن اإلسالم :دمحم الغزالي ،مصر ،دار
نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى ،ص.114
 -9اإلسالم واألوضاع االقتصادية :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
األولى ،ص.10
ّ
 -10اإلسالم والطاقات المعطلة :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
األولى ،ص.11
 -11الطريق من هنا :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى،
ص.72
 -12اإلسالم والطاقات المعطلة (بتصرف) :دمحم الغزالي ،ص.72-71
 -13السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص.37
بتصرف) :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
 -14كيف نفهم اإلسالم(
ّ
األولى ،ص.181
 -15فقه السيرة :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى ،ص.28
 -16اإلسالم والطاقات المعطلة :دمحم الغزالي ،ص.110
 -17المصدر نفسه (بتصرف) ،ص110؛ وينظر :الدعوة اإلسالمية تستقبل عامها الخامس عشر :دمحم
الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى ،ص.107
 -18تراثنا الفكري :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى،
ص.181
 -19المقولة منسوبة لمكحول؛ يُنظر :الكفاية في علم الرواية :أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،تح:
إبراهيم الدمياطي ،ميت غمر ،دار الهدى ،الطبعة األولى1442 ،م.2/1 ،
 -20تراثنا الفكري :دمحم الغزالي ،ص.181
 -21ليس من اإلسالم ،دمحم الغزالي ،ص.19
 -22ينظر :كيف نفهم اإلسالم؟ :دمحم الغزالي ،ص197؛ دستور الوحدة الثقافية :دمحم الغزالي ،مصر،
دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى ،ص19؛ تراثنا الفكري :دمحم الغزالي،
ص108؛ دفاع عن العقيدة والشريعة :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر،
الطبعة األولى ،ص.11:
 -23تأ ّمالت في الدين والحياة :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
األولى ،ص.21
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 -24ينظر :السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص14؛ ويُنظر :علوم الحديث
(مقدمة ابن الصالح) :عثمان الشهروزري ،تح :نور الدين عتر ،دمشق ،دار الفكر ،دون رقم
الطبعة1981 ،م ،ص.11-11
ّ
المعطلة :دمحم الغزالي ،ص.14
 -25اإلسالم والطاقات
 -26ينظر :السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص.11
 -27فقه السيرة (بتصرف) :دمحم الغزالي ،ص.12
 -28مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر،
الطبعة األولى ،ص.147
 -29خطب الشيخ دمحم الغزالي :المكتبة الشاملة ،دون معلومات النشر.88/1 ،
 -30كيف نفهم اإلسالم؟ :دمحم الغزالي ،ص.198
 -31تراثنا الفكري :دمحم الغزالي ،ص.121
 -32ينظر :المقدمة في علوم الحديث :ابن الصالح ،ص17-10؛ التيسير والتقريب :محيي الدين
النووي ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األولى1987 ،م.1/17 ،
 -33السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص.18
 -34تراثنا الفكري (بتصرف) :دمحم الغزالي ،ص.120
 -35المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 -36ينظر :المقدمة :ابن الصالح ،ص.29
 -37ينظر :اإلسالم والطاقات المعطلة :دمحم الغزالي ،ص.14
 -38المصدر نفسه (بتصرف) :ص.70
 -39االستعمار أحقاد وأطماع :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
األولى ،ص.112
 -40ليس من اإلسالم :دمحم الغزالي ،ص.18
 -41نقله الشافعي في الرسالة معقبا عليه بقوله" :ما روى هذا أحدٌ يثبت حديثه في شيء صغُر وال
كبُر ،...وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ،ونحن ال نقبل مثل هذه الرواية في شيء"،
الرسالة :مح ّمد بن إدريس الشافعي ،شرح عبد الفتاح كبارة ،دار النفائس ،الطبعة الثانية،
1414م ،ص.122
 -42ينظر :جامع بيان العلم وفضله :يوسف ابن عبد البر ،تح :أبي األشبال الزهيري ،السعودية ،دار
ابن الجوزي ،الطبعة األولى1990 ،م.1191/1 ،
 -43الموافقات في أصول الشريعة :إبراهيم بن موسى الشاطبي ،تح :دمحم اإلسكنداراني وعدنان
درويش ،بيروت ،دار الكتاب العربي1411 ،م ،ص.181
 -44سنن الترمذي الجامع الصحيح ،الذبائح ،باب ما جاء في فضل القرآن ،ح .1948:قال األلباني:
إسناده ضعيف.
 -45مائة سؤال عن اإلسالم :دمحم الغزالي ،ص.203
 -46هذا ديننا :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى ،ص.127
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 -47سنن الترمذي الجامع الصحيح ،الذبائح ،أبواب فضائل القرآن ،ح ،1912:ضعّفه األلباني.
 -48مسند أحمد بن حنبل ،مسند األنصار ،حديث معاذ بن جبل ،ح.11010:
 -49ليس من اإلسالم :دمحم الغزالي ،ص.21
 -50فقه السيرة :دمحم الغزالي ،ص.20-22 :
 -51المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 -52البيهقي ،السنن الكبرى ،كتاب آداب القاضي ،باب ما يقضي به القاضي ،ح.18911 :
 -53المستدرك على الصحيحين للحاكم ،كتاب العلم ،ح ،211 :وقال عنه' :هذا حديث صحيح اإلسناد،
له طرق تُجمع ويُذاكر بها'.
 -54المستدرك على الصحيحين للحاكم ،كتاب التفسير ،تفسير سورة المالئكة ،ح2710:؛ قال عنه:
يخرجاه ،وقال األلباني :ضعيف موقوف .ذكره الغزالي في كتابه:
هذا حديث صحيح اإلسناد ولم ّ
فن الذكر والدعاء عند خاتم األنبياء :مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى،
ص.142
 -55ينظر :اإلجابة إليراد ما استدْركتْه عائشة على الصحابة :بدر الدين الزركشي ،تح :سعيد
األفغاني ،ط( 1المكتب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان1924 ،م) ،كله.
 -56السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص.11
بتصرف) :دمحم الغزالي ،ص.11:
 -57دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(
ّ
 -58ينظر :السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي.12 ،10 ،
 -59الكفاية في فن الرواية ،الخطيب البغدادي ،ص.021
 -60الموضوعات :ابن الجوزي ،المدينة المنورة ،المكتبة السلفية ،الطبعة األولى1281 ،ه.141/1،
 -61تراثنا الفكري :دمحم الغزالي ،ص.122
 -62السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص.22
 -63ذكر الغزالي منهم :دمحم عبده وتلميذه :دمحم رشيد رضا ،ومحمود شلتوت ودمحم عبد هللا دراز،
وغيرهم.
بتصرف) ،دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
(
الثقافي
 -64الغزو
ّ
األولى.70 ،
 -65دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين :دمحم الغزالي ،ص.11 :
66
صديق الغماري ،ع ّمان،
 ينظر :الفوائد المقصودة في بيان األحاديث الشاذة المردودة :عبد هللا بن ال ّدار اإلمام النووي ،الطبعة األولى1447 ،م ،كله.
 -67ركائز اإليمان بين العقل والقلب :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر،
الطبعة األولى ،ص.101 :
 -68ليس من اإلسالم :دمحم الغزالي ،ص.20-22
 -69السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص.191
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ينص عليه وال على ما يخالفه" حجّية
 -70الحديث المستقل هو"الذي ورد بما سكت الكتاب عنه ،ولم
ّ
السنة :عبد الغني عبد الخالق ،المنصورة-مصر ،مطابع الوفاء ،دون رقم الطبعة وتاريخ النشر،
ص.740
 -71ليس من اإلسالم :دمحم الغزالي ،ص.21-21
 -72فقه السيرة :دمحم الغزالي ،ص.11
 -73ينظر :صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب سؤال جبريل النبي  عن اإليمان ،ح.74:
 -74الجانب العاطفي من اإلسالم :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
األولى ،ص.17-12
 -75صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ والقراءة عند المنام ،ح.7921:
 -76فن الذكر والدعاء عند خاتم األنبياء :دمحم الغزالي ،ص.22
 -77صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب :يقبض هللا األرض يوم القيامة ،ح.1111:
 -78ينظر :المحاور الخمسة للقرآن الكريم :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر،
الطبعة األولى ،ص.104
 -79سنن ابن ماجه ،كتاب الفتن ،باب العصبية ،ح.2901 :
 -80السنن الكبرى للنسائي ،كتاب القضاء ،باب ،ح .7218:صححه األلباني.
 -81اإلسالم واالستبداد السياسي :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
األولى ،ص.181
 -82دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين :دمحم الغزالي ،ص.12:
 -83صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،ح.7218:
 -84اإلسالم المفترى عليه :دمحم الغزالي ،ص.79
 -85اإلسالم المفترى عليه :دمحم الغزالي ،ص.14
 -86الطريق من هنا :دمحم الغزالي.72-71 ،
 -87صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصد والمداومة على العمل ،ح.1149 :
 -88جدّد حياتك (بتصرف) :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة
األولى ،ص112؛ مائة سؤال عن اإلسالم(بتصرف) :دمحم الغزالي ،ص.148
 -89صحيح ابن حبان ،كتاب اإليمان،باب فرض اإليمان ،ذكر البيان بأن هللا جل وعال بتفضّله قد
يغفر لمن أحب ،ح .117:صححه األلباني.
 -90عقيدة المسلم :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر ،الطبعة األولى ،ص:
.111 ،101 ،119
 -91صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب دعاء النبي  الناس إلى اإلسالم والنبوة ،ح.1842:
 -92ينظر :عقيدة المسلم :دمحم الغزالي ،ص111؛ اإلسالم واالستبداد السياسي :دمحم الغزالي ،ص-111
112؛ سر تأ ّخر العرب والمسلمين :دمحم الغزالي ،مصر ،دار نهضة مصر ،دون تاريخ النشر،
الطبعة األولى ،ص.82
 -93السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص.2
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 -94هذا ديننا :دمحم الغزالي ،ص.111:
 -95ينظر :ردّ الحديث من جهة المتن دراسة في مناهج المحدِّثين واألصوليين :معتز الخطيب،
بيروت ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،الطبعة األولى1411 ،م ،ص.244
 -96هذا ديننا :الغزالي ،ص.112
 -97المصدر نفسه (بتصرف) ،ص.208
 -98السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :دمحم الغزالي ،ص.120
 -99صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قوله  :وكلم هللا موسى تكليما ،ح.2141:
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المسائل العقديَّة المتعلقة بحديث عمر بن الخطاب" :سمعتُ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ق ال َّ
لر َزقَكُم كما يَ ُ
طي َْر ت َ ْغدُو
يقول :لَ ْو أَنَّكُم ت َ َوكَّلتُم على هللا َح َّ
رز ُ
ق ت َ َو ُّك ِل ِه َ
ح ِب َطانًا"
صا وت َ ُرو ُ
ِخ َما ً
Faith issues related to the hadith of 'Umar ibn al-Khattab:

(I heard the Messenger of Allah said : If you really trust in God,
then he will give you what you need just as the birds when they fly
)hungry and get back with overfilled stomach
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الملخص:
إن التو ُّكل على هللا -عز وجل -من أهم األعمال القلبية التي حثنا عليها
يز الر ِح ِيم ۞ الذِي
هللا -عزوجل -في محكم كتابه حيث قالَ  :وت ََوك ْل َ
علَى ْالعَ ِز ِ
اجدِينَ ۞( الشعراء ،)712-712 :وفي
يَ َراكَ ِحينَ تَقُو ُم ۞ َوتَقَلُّبَكَ فِي الس ِ
سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص حيث ورد عنه عليه الصالة والسالم" :لَ ْو أَن ُكم ت ََوكلتُم على هللا
ُ
صا وت َُرو ُح بِ َ
لرزَ قَ ُكم كما يَ ُ
طانًا" ،والعتبار
رز ُق الطي َْر ت َ ْغدُو ِخ َما ً
َحق ت ََو ُّك ِل ِه َ
العلماء هذا الحديث الشريف أصالً في التو ُّكل على هللا هلالج لج ،وخوض بعض
الطوائف بالباطل في العالقة بين التو ُّكل واألخذ باألسباب؛ أتت هذه الدراسة
لتُبيِن المسائل العقدية المتعلقة بهذا الحديث ،من بيان أهمية توكل اإلنسان على
هللا  -عز وجل -وحده في جميع أموره وأحواله ،وعدم استقامة حياته إال به،
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 وبطالن أقوال َمن، وعدم منافاتها للتوكل،وضرورة األخذ باألسباب الشرعية
.زعم خالف ذلك في هذا الباب
.صا؛ بطانا
ً  المسائل العقدية؛ توكلتم؛ خما:الكلمات المفتاحيَّة
Abstract:
The trust in God - the Almighty - is one of the most important
acts of heart, which God urged us - the Almighty - in the Quran , he
said: (and trust in the Mighty , the merciful * who sees you when you
stand up * and your turning over and over among those who prostrate
themselves before Allah) Poets: 217 - 219, and The Prophet (peace
and blessings of Allaah be upon him) said: " If you really trust in God
, then he will give you what you need just as the birds when they fly
hungry and get back with overfilled stomach". since the scientists
deemed this Hadith as the origin of the trust in God, and some groups
tried to ignore the normal work and depend only on trust in God so I
worked on this study to identify the faith issues related to this Hadith,
such as showing the importance of trust in God for all the human
needs, the importance of normal work. I also showed that the normal
work do not deny the trust in God. And I also showed that normal
work with trust in God are right method in this live and any other
method is the wrong one.
Keywords: Faith issues; trust in God; flying hungry; overfilled
stomach.

:مقدِّمة
 وسيد، والصالة والسالم على خاتم النبيين،الحمد هلل العلي القدير
، يُنير للبشرية دروب الخير، المبعوث رحمة للعالمين، وإمام المتقين،المرسلين
...  وبعد، وعلى آله وصحبه األطهار األخيار،سبل الحق والسالمة واألمان
ُ و
 ومنزلتها الرفيعة في الشريعة،فإن أعمال القلوب لها مكانتها العظيمة
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اإلسالمية ،وال تقل أهميةً عن أعمال الجوارح؛إذ إنها تعتبر من أصول اإليمان
وقواعده؛ فإذا صلح القلب صلح العمل والحال ،وإذا فسد القلب فسد العمل
ضغَةً :إِذَا
س ِد ُم ْ
والحال ،وهذا مصداق قول رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص« :أَالَ َوإِن فِي ال َج َ
سدَ ْ
صلَ َح ْ
ب».1
ِي القَ ْل ُ
سدَ ال َج َ
ت فَ َ
سدُ ُكلُّهَُ ،و ِإذَا فَ َ
صلَ َح ال َج َ
ت َ
َ
سدُ ُكلُّهُ ،أَالَ َوه َ
ف َمن تأمل الشريعة اإلسالمية في مصادرها ومواردها ،علم ارتباط أعمال
الجوارح بأعمال القلوب ،وأنها ال تنفع بدونها ،وأن أعمال القلوب أفرض على
العبد من أعمال الجوارح،وهل يُميز المؤمن عن المنافق إال بما في قلب كل
واحد منهما من األعمال التي ميزت بينهما،وهل يمكن ألحد الدخول في اإلسالم
إال بعمل قلبه قبل جوارحه،وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر
وأدوم،فهي واجبة في كل وقت .2ومن أهم هذه األعمال القلبية التو ُّكل على هللا
ع ْن ُه ْم َوقَا َل يَا
عز وجل؛ حيث حثنا عليه هللا عز وجل في محكم تنزيلهَ  :وت ََول ٰى َ
ف َوا ْبيَض ْ
ع ْينَاهُ ِمنَ ْال ُح ْز ِن فَ ُه َو َك ِظيم( يوسف ،)48 :وقوله:
علَ ٰى يُو ُ
ت َ
سفَ ٰى َ
أَ َ
س َ
ص ُر ُكم ِمن َب ْع ِد ِه ۗ
ب لَ ُك ْم ۖ َو ِإن َي ْخذُ ْل ُك ْم فَ َمن ذَا الذِي َين ُ
ِ إن َين ُ
ص ْر ُك ُم َّللاُ فَ َال غَا ِل َ
علَى َّللاِ فَ ْل َيت ََوك ِل ْال ُمؤْ ِمنُونَ ( آل عمران ،)161 :وقولهَ  :وقَا َل َيا َبنِي َال
َو َ
عن ُكم ِمنَ َّللاِ ِمن
ب َو ِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُوا ِم ْن أَب َْوا ٍ
ت َ ْد ُخلُوا ِمن بَا ٍ
ب ُّمتَفَ ِرقَ ٍة ۖ َو َما أ ُ ْغنِي َ
علَ ْي ِه فَ ْليَت ََوك ِل ْال ُمت ََو ِكلُونَ ( يوسف،)62 :
علَ ْي ِه ت ََوك ْلتُ ۖ َو َ
َيءٍ ۖ إِ ِن ْال ُح ْك ُم إِال ِّلِلِ ۖ َ
ش ْ
علَى َّللاِ َحق ت ََو ُّك ِل ِه ،لَ َرزَ قَ ُك ْم َك َما
وفي سنة نبيِ ِه ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال« :لَ ْو أَن ُك ْم ت ََوك ْلت ُ ْم َ
صاَ ،وت َُرو ُح ِب َ
طانًا» ،3وألهمية هذا الحديث الشريف
َي ْر ُز ُق الطي َْر ،ت َ ْغدُو ِخ َما ً
وعظيم شأنه ،واعتبار العلماء له بأنه أصل في التو ُّكل على هللا عز وجل،
وخوض بعض الطوائف بالباطل في العالقة بين التو ُّكل واألخذ باألسباب؛
ب ،منها:
آثرت دراسة المسائل العقدية المتعلقة به؛ وذلك ألسبا ٍ
 .1عظم أهمية موضوع التو ُّكل على هللا  -عز وجل -في جميع األمور صغيرها
وكبيرها؛ السيما في عصرنا الحاضر ،حيث أصبح البعض يتعلق بغير هللا
عز وجل ،من خالل تصديق بعض العرافين والمشعوذين.
 .2جعل هللا عز وجل التو ُّكل شر ً
ً
ودليال على صحته ،وهذا بيِن من
طا لإليمان،
علَى َّللاِ فَت ََوكلُوا إِن ُكنتُم ُّمؤْ ِمنِينَ ( المائدة.)72 :
خالل قول هللا تعالىَ  :و َ
مجلة اإلحياء
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 .0اآلثار اإليجابية التي يحصل عليها المتوكل على هللا ،من امتالء القلب باليقين
واالطمئنان ،وهدوء النفس ،حين تفويض أموره إلى خالقها عز وجل ،وكونه
سببًا في دخول الجنة والفوز برضا هللا تعالى والقرب منه.
 .1توضيح العالقة بين التو ُّكل على هللا عز وجل ،واألخذ باألسباب المشروعة.
 .5بيان مذاهب أهل البدع والضالل الذين ضلُّوا في هذا الباب ،وجانبوا طريق
الحق والصواب ،والردُّ عليهم وفق عقيدة أهل السنة والجماعة.
الدراسات السابقة:
لم أقف على بحث يتناول هذا الحديث الشريف ،بدراسة المسائل العقدية
الواردة فيه ،والذي وقفتُ عليه شروحات لهذا الحديث ،وبعض المقاالت التي
تحدثت عن موضوع التو ُّكل على هللا عز وجل ،وهناك بعض الدراسات
والبحوث العلمية قد تناولت موضوع التو ُّكل من أبرزها:
 .1التو ُّكل أصول وضوابط للباحث :هيثم الحداد ،وهو بحث منشور في مجلة
الحكمة ،العدد الثاني عشر.
 .2التو ُّكل على هللا في القرآن الكريم ،دراسة موضوعية للباحثة :معتوقة دمحم
الحساني ،وهي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 1877هـ.
 .0التو ُّكل على هللا وعالقته باألخذ باألسباب ،وموقف الطوائف اإلسالمية من
ذلك ،للباحثة :منيرة دمحم المطلق ،وهي رسالة ماجستير ،كلية التربية للبنات
بالرياض1818 ،هـ.
 .1التو ُّكل عند الصوفية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ،جمعة خالد
العنزي ،وهي رسالة ماجستير بجامعة المك سعود1812 ،هـ.
 .5هدي القرآن الكريم في التو ُّكل دراسة في التفسير الموضوعي ،للباحث:
مشرف أحمد جمعان الزهراني ،وهي رسالة ماجستير بجامعة المك سعود.
 .1التو ُّكل على هللا ،للباحث :صالح بن زيار العتيبي ،رسالة ماجستير بالجامعة
اإلسالمية قسم العقيدة.
 .7عقيدة التو ُّكل عند أهل السنة ،للباحثة :نور دمحم عبد هللا مصيري ،رسالة
ماجستير بكلية التربية للبنات بجدة ،قسم الدراسات اإلسالمية 1814 ،هـ.
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وعليههه؛ فههإن هههذا البحههث ينفههرد بههالتركيز علههى دراسههة المسههائل العقديههة
لهرزَ قَ ُكم كمها يَ ُ
هرز ُق
المتعلقة بهذا الحديث" :لَ ْهو أَن ُكهم ت َ َهوكلتُم علهى هللا َحهق ت ََو ُّك ِله ِه َ
صهها وتَه ُهرو ُح بِ َ
طانًهها" علههى وجههه الخصههوب ،مههع بيههان بعههض
الط ْيه َهر ت َ ْغ هدُو ِخ َما ً
والرد عليها ،وفق الخطة التالية:
الشبهات المثارة حول موضوع التو ُّكل،
ِ
المطلب األول :معنى التو ُّكل في اللغة واالصطالح.
لرزَ قَ ُكم كما
المطلب الثاني:روايات الحديث" :لَ ْو أَن ُكم ت ََوكلتُم على هللا َحق ت ََو ُّك ِل ِه َ
صا وت َُرو ُح ِب َ
َي ُ
طانًا" ،وبيان مدلوله.
رز ُق الطي َْر ت َ ْغدُو ِخ َما ً
المطلب الثالث :درجات التو ُّكل.
المطلب الرابع :التو ُّكل وردُّ الشبهات العقدية المثارة حوله.
الخاتمة :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
منهج البحث:
 .1المنهج االستقرائي ،وذلك باستقراء روايات هذا الحديث" :لَ ْو أَن ُكم ت ََوكلتُم
صا وت َُرو ُح بِ َ
لرزَ قَ ُكم كما يَ ُ
طانًا"
رز ُق الطي َْر ت َ ْغد ُو ِخ َما ً
على هللا َحق ت ََو ُّك ِل ِه َ
وجمع طرقه.
 .7المنهج التحليلي ،وذلك بتحليل أقوال أهل السنة والجماعة ،ومخالفيهم في
مسألة التو ُّكل واألخذ باألسباب.
 .2المنهج النقدي الذي يقوم على نقد األقوال المخالفة لعقيدة أهل السنة
والجماعة في مسألة التو ُّكل واألخذ باألسباب الشرعية ،ومناقشة ما استدلوا
به ،والرد عليها وفق عقيدة أهل السنة والجماعة.
 .8عزوتُ اآليات إلى سورها برقم اآلية في المتن.
 .5وثقتُ األحاديث في الهامش.
 .6عرفتُ باألعالم غير المشهورين.
 .2عرفتُ بالفرق الواردة في البحث.
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 .4حرصتُ على عزو نصوب العلماء والباحثين إلى مصادرها ،ووضعها بين
صا ،وأشرت في الهامش
عالمتي التنصيص في حال نقل الكالم كما هو ن ًّ
بلفظة( :انظر) في حال التصرف في النص المنقول.
 .2عندما أقوم بتخريج األحاديث التي ترد في البحث،وأجده في الصحيحين أو
في أحدهما؛ فإنني أكتفي بهذا الطريق الوارد في الصحيح ،وال أضيف
الطرق الواردة في السنن أو المسانيد أو غيرها ،وإذا لم أجد الحديث المراد
تخريجه في الصحيحين ،فإنني أجتهد في تخريجه من أصحاب السنن
والمسانيد والجوامع وغيرها.
 .11عند تكرار الحديث فإنني أكتفي بتخريجه ً
أوال،وأشير بعد ذلك بقول :سبق
تخريجه.
 .11عند بيان درجة الحديث والحكم عليه ،فإنني أكتفي بذكر َمن صححه أو
ضعفه من أهل العلم المعتبَرين.
 .17ذيلتُ البحث بفهرس للمصادر والمراجع ،وفهرس للموضوعات.
هههذا ،وأسههأل هللا عههز وجههل اإلخههالب والسههداد والتوفيههق ،وأن يجعههل هههذا
ي ذلك والقادر عليه.
البحث نافعًا لإلسالم وأهله ،وال يحرمني ثوابه ،إنه ول ُّ
المطلب األول :معنى التوكُّل في اللغة واالصطالح:
التوكُّل في اللغة :يقول القزويني« :وكل :الواو والكاف والالم أصل
صحيح ،يدل على اعتماد غيرك في أمرك» .4يقالَ « :و َك َل باهلل ،وتوكل عليه
ً
ووكوال :أي سل َمهُ وتركه.6
واتكل :استسلم له» ،5وو َك َل إليه األمر ،و ْك ًال
والوكيل فعيل بمعنى مفعول :الذي يقوم بأمر موكله ،قال األزهري« :سمي
ً
وكلَهُ قد و َكل إليه القيام بأمره ،فهو موكول إليه األمر» .7والتو ُّكل
وكيال؛ ألن ُم ِ
إظهار العجز واالعتماد على الغير ،يقال :اتكلت على فالن في أمري ،إذا
اعتمدته.8
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يقول ابن األثير :يقال :توكل باألمر ،إذا ضمن القيام به ،ووكلتُ أمري
إلى فالن :أي ألجأته إليه ،واعتمدتُ فيه عليه ،ووكل فالن فالنًا ،إذا استكفاه
أمره ثقة بكفايته.9
التوكُّل في االصطالح:قال ابن عباس« :هو الثقة باهلل» .10وقال اإلمام
أحمد رحمه هللا« :قطع االستشراف باإلياس من الخلق» .11وسئل الحسن عن
التو ُّكل فقال« :الرضا عن هللا» .12وقال ابن الجوزي عن بعضهم« :هو تفويض
األمر إلى هللا ثقة بحسن تدبيره» .13وقال ابن رجب الحنبلي« :حقيقة التو ُّكل هو
المضار ،من
صدق اعتماد القلب على هللا عز وجل في استجالب المصالح ودفع
ِ
أمور الدنيا واآلخرة كلها».14
ولعل أدق وأشمل التعريفات للتوكل هو ما ذكره اإلمام ابن القيم رحمه هللا
بأنه« :حال للقلب ينشأ عن معرفته باهلل ،واإليمان بتفرده بالخلق والتدبير
والضر والنفع،والعطاء والمنع ،وأنه ما شاء كان ،وإن لم يشأ لم يكن ،فيوجب
ضا إليه ،وطمأنينة به وثقة به،ويقينًا بكفايته لما توكل
له هذا اعتمادًا عليه ،وتفوي ً
15
عليه فيه ،وأنه ملي به ،وال يكون إال بمشيئته ،شاءه الناس أم أبوه» .
المطلب الثاني :روايات الحديث وبيان مدلوله:
روي هذا الحديث الشريف من عدة طرق،عن عبد هللا بن هبيرة ،عن أبي
تميم الجيشاني ،قال :سمعتُ عمر يقول :سمعتُ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول« :لَ ْو أَن ُكم
لرزَ قَ ُكم كما َي ُ
صا وت َُرو ُح
رز ُق الطي َْر ت َ ْغدُو ِخ َما ً
ت ََوكلتُم على هللا َحق ت ََو ُّك ِل ِه َ
بِ َ
طانًا».16
ً
أصال في التو ُّكل على هللا عز وجل،
ويأتي مدلول هذا الحديث الشريف في كونه
17
وهو من أعظم األسباب التي يُستجلَب بها الرزق  ،قال تعالى :فَإِذَا بَلَ ْغنَ
ع ْد ٍل ِمن ُك ْم
ي َ
ارقُو ُهن ِب َم ْع ُروفٍ َوأ َ ْش ِهدُوا ذَ َو ْ
أ َ َجلَ ُهن فَأ َ ْم ِس ُكو ُهن ِب َم ْع ُروفٍ أ َ ْو فَ ِ
ع ُ
َوأَقِي ُموا الش َهادَة َ ِّلِلِ ۚ ٰذَ ِل ُك ْم يُو َ
ق َّللاَ
ظ ِب ِه َمن َكانَ يُؤْ ِم ُن ِباّلِلِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر ۚ َو َمن يَت ِ
يَجْ عَل لهُ َم ْخ َر ًجا ۞ َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َحي ُ
علَى َّللاِ فَ ُه َو
ْث َال يَحْ تَس ُ
ِب ۚ َو َمن يَت ََوك ْل َ
َيءٍ قَد ًْرا( الطالق.)2-7 :
َح ْسبُهُ ۚ إِن َّللاَ بَا ِل ُغ أ َ ْم ِر ِه ۚ قَ ْد َجعَ َل َّللاُ ِل ُك ِل ش ْ
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وفيه حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمته على التو ُّكل ،حين قال:لو أنكم تتوكلون على هللا حق
ً
توكال حقيقيًّا ،تعتمدون على هللا عز وجل اعتمادًا تا ًّما في طلب
تو ُّكله أي:
رزقكم وفي غيره ،لرزقكم كما يرزق الطير،فرزقها على هللا عز وجل؛ ألنها
الجو ،وتغدو إلى أوكارها ،وتستجلب رزق هللا
طيور ليس لها مالك ،فتطير في
ِ
صا أي تذهب أول النهار؛ ألن الغدوة هي أول النهار،
عز وجل ،تغدو خما ً
صا يعني :جائعة ليس في بطونها شيء ،لكنها متوكلة على ربها عز وجل،
وخما ً
وتروح أي ترجع في آخر النهار؛ألن الرواح هو آخر النهار ،بطانًا أي ممتلئة
البطون من رزق هللا عز وجل،وفيه هذا دليل على أنه ينبغي لإلنسان أن يعتمد
على هللا حق االعتماد ،وأنه ما من دابة في األرض إال على هللا رزقها ،حتى
جو السماء إال هللا ،وال يرزقه إال هللا عز
جو السماء ،ال يمسكه في ِ
الطير في ِ
ضا على أن اإلنسان إذا توكل على هللا حق التو ُّكل فليفعل
وجل ،وفي هذا دليل أي ً
متوكل ،فهذا غير صحيح،
األسباب ،ولقد ضل من قال ال أفعل السبب ،وأنا
ِ
متوك ًال على هللا عز وجل؛ ولهذا قال عليه
فالمتوكل :هو الذي يفعل األسباب
ِ
ِ
صا ،أي تذهب لتطلب الرزق ،ولم
الصالة والسالم :كما يرزق الطير تغدو خما ً
تبقَ في أوكارها ،لكنها تغدو وتطلب الرزق ،فإذا توكل العبد على هللا حق
التو ُّكل ،فالبد أن يفعل األسباب التي شرعها هللا -عز وجل-له من طلب الرزق
من وجه حالل بالزراعة ،أو التجارة ،أو غير ذلك ،18وعليه؛ فإن التو ُّكل
الحقيقي ال يضادُّه الغدو والرواح في طلب الرزق ،والسعي في السبب ال ينافي
التو ُّكل.19
المطلب الثالث :درجات التوكُّل
التو ُّكل مركب من مجموع أمور ،ال تتم حقيقة التو ُّكل إال بها ،وهي على
درجات ثمانية ،هي:
 الدرجة األولى :معرفةبالرب وصفاته ،من قدرته ،وكفايته ،وقيوميته،
ِ
وانتهاء األمور إلى علمه ،وصدورها عن مشيئته وقدرته ،وهذه المعرفة أول
درجة يضع بها العبد قَدمه في مقام التو ُّكل؛ ولذلك ال يص ُّح التو ُّكل وال يُتصور
من فيلسوف ،وال من القدرية ،20النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما ال يشاء،
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الرب هلالج لج ،وال يستقيم التو ُّكل إال من
ضا من الجهمية 21النفاة لصفات
وال يستقيم أي ً
ِ
علويِ ِه؟
فلي ِه و ُ
أهل اإلثبات ،فأي توكل لمن يعتقد أن هللا ال يع ُّم جزيئات العالم ُ
س ِ
وال هو فاعل باختياره؟ وال له إرادة ومشيئة ،وال يقوم به صفة؟ فكل من كان
باهلل وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى ،22وهذا هو الصواب
الموافق لطريق الحق.
 الدرجة الثانية :إثبات في األسباب والمسببات ،فمن نفى األخذ باألسبابفتو ُّكله مدخول؛ وذلك ألن التو ُّكل من أعظم األسباب التي يحصل بها المطلوب،
ويندفع بها المكروه ،فمن أنكر األسباب لم يستقم منه التو ُّكل ،ولكن من تمام
التو ُّكل عدم الركون إلى األسباب ،وقطع عالقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامه
باهلل ال بها ،وحال بدنه قيامه بها.23
 الدرجة الثالثة :رسوخ القلب في مقام توحيد التو ُّكل :حقيقة التو ُّكل هوتوحيد القلب ،وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التو ُّكل.24
 الدرجة الرابعة :اعتماد القلب على هللا ،واستناده إليه ،وسكونه إليه؛بحيث ال يبقى فيه اضطراب من تشويش األسباب ،وال سكون إليها ،بل يخلع
السكون إليها من قلبه ،ويلبسه السكون إلى مسببها ،وعالمة هذا أنه ال يبالي
بإقبالها وإدبارها ،وال يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها ،وإقبال ما
يكره؛ ألن اعتماده على هللا عز وجل ،وسكونه إليه ،واستناده إليه ،قد حصنه
سرق منه ،فقال له
من خوفها ورجائها ،فحاله حال من من أعطاه ملك دره ًما ،ف ُ
الملك :عندي أضعافه ،فال تهتم ،متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه،
فإذا علم صحة قول الملك ،ووثق به ،واطمأن إليه ،وعلم أن خزائنه مليئة بذلك
لم يحزنه فوته.25
 الدرجة الخامسة :حسن الظن باهلل عز وجل ،فعلى قدر حسن ظنكالظن
بربك ورجائك له ،يكون تو ُّكلك عليه؛ ولذلك فسر بعضهم التو ُّكل بحسن
ِ
باهلل ،والتحقيق أن حسن
الظن به يدعوه إلى التو ُّكل عليه؛ إذ ال يُتصور التو ُّكل
ِ
26
على من ساء ظنك به ،وال التو ُّكل على من ال ترجوه .
ولذلك قال هللا تعالى في الحديث القدسي« :أَنَا ِع ْندَ َ
ع ْبدِي بِيَ ،وأَنَا
ظ ِن َ
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إل
َمعَهُ إِذَا ذَ َك َرنِي ،فَإ ِ ْن ذَ َك َرنِي فِي نَ ْف ِس ِه ذَ َك ْرتُهُ فِي نَ ْفسِيَ ،وإِ ْن ذَ َك َرنِي فِي َم َ ٍ
ب
ب إِلَي بِ ِشب ٍْر تَقَربْتُ إِلَ ْي ِه ذ َِرا ً
عاَ ،وإِ ْن تَقَر َ
إل َخي ٍْر ِم ْن ُه ْمَ ،وإِ ْن تَقَر َ
ذَ َك ْرتُهُ فِي َم َ ٍ
ً .27
عاَ ،و ِإ ْن أَت َانِي َي ْمشِي أَت َ ْيتُهُ َه ْر َولَة»
عا تَقَربْتُ ِإلَ ْي ِه َبا ً
ِإلَي ذ َِرا ً
 الدرجة السادسة :استسالم القلب هلل ،وانجذاب دواعيه كلها إليه ،وقطعمنازعاته ،فاالستسالم كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده ،وانقياده له ،وترك
منازعات نفسه ،وإرادتها مع سيده.28
 الدرجة السابعة :التفويض ،وهو روح التو ُّكل ولبه وحقيقته ،وهو إلقاءواضطرارا .وقد جاء
واختيارا ،ال كر ًها
أموره كلها إلى هللا ،وإنزالها به طلبًا
ً
ً
ضتُ أ َ ْم ِري
في دعائه عليه الصالة والسالم« :الل ُهم أ َ ْسلَ ْمتُ َوجْ ِهي ِإلَيْكَ َ ،وفَو ْ
إِلَيْكَ َ ،وأ َ ْل َجأْتُ َ
ظ ْه ِري إِلَيْكَ َ ،ر ْغبَةً َو َر ْهبَةً إِلَيْكَ  ،الَ َم ْل َجأ َ َوالَ َم ْن َجا ِم ْنكَ إِال إِلَيْكَ ،
س ْلتَ ».29
الل ُهم آ َم ْنتُ ِب ِكت َا ِبكَ الذِي أ َ ْنزَ ْلتَ َ ،و ِبنَ ِب ِيكَ الذِي أ َ ْر َ
 الدرجة الثامنة :درجة الرضا ،وهي ثمرة التو ُّكل ،ومن فسر التو ُّكلبأجل ثمراته ،وأعظم فوائده ،فإنه إذا توكل حق التو ُّكل رضي
بها فإنما فسره
ِ
30
بما يفعله وكيله .
وباكتمال هذه الدرجات الثمانية يكتمل عند العبد مقام التو ُّكل ،ومن أنقص
منها شيئًا فقد نقص من توكله بقدر ذلك النقص ،وهللا أعلم.
المطلب الرابع :التوكُّل ور ُّد الشبهات العقديَّة المثارة حوله
التو ُّكل هو أصل من أصول عبادة هللا عز وجل ،يقول هللا تعالى في محكم
كتابهَ  :و ِّلِلِ َ
ض َو ِإلَ ْي ِه ي ُْر َج ُع ْاأل َ ْم ُر ُكلُّهُ فَا ْعبُ ْدهُ َوت ََوك ْل
ْب الس َم َاوا ِ
غي ُ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
عما ت َ ْع َملُونَ ( هود ،)172 :وقد أمر به عباده المؤمنين
علَ ْي ِه ۚ َو َما َربُّكَ ِبغَا ِف ٍل َ
َ
حينما قال في سبع مواضع في القرآن الكريمَ  :يا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َمتَ
س ُ
علَى
علَ ْي ُك ْم ِإ ْذ هَم قَ ْوم أَن يَ ْب ُ
عن ُك ْم ۖ َواتقُوا َّللاَ ۚ َو َ
طوا ِإلَ ْي ُك ْم أ َ ْي ِديَ ُه ْم فَ َكف أ َ ْي ِديَ ُه ْم َ
َّللاِ َ
َّللاِ فَ ْليَت ََوك ِل ْال ُمؤْ ِمنُونَ ( المائدة ،)11 :وفي السنة النبوية علمنا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أدعية تفيض بمعاني التو ُّكل واالعتماد على هللا عز وجل،
وتفويض األمور إليه ،كما ورد في الصحيحين عن البراء بن عازب قال ،قال
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ « :يا فُالَ ُن ِإذَا أ َ َويْتَ ِإلَى ِف َراشِكَ فَقُ ْل :الل ُهم أ َ ْس َل ْمتُ نَ ْفسِي ِإلَيْكَ ،
ظ ْه ِري ِإلَيْكَ َ ،ر ْغبَةً َو َر ْهبَةً
ضتُ أ َ ْم ِري ِإلَيْكَ َ ،وأ َ ْل َجأْتُ َ
َو َوج ْهتُ َوجْ ِهي ِإلَيْكَ َ ،وفَو ْ
إِلَيْكَ  ،الَ َم ْل َجأ َ َوالَ َم ْن َجا ِم ْنكَ إِال إِلَيْكَ  ،آ َم ْنتُ بِ ِكت َابِكَ ال ِذي أ َ ْنزَ ْلتَ َ ،وبِنَبِيِكَ الذِي
علَى ال ِف ْ
صبْتَ
ط َر ِةَ ،و ِإ ْن أ َ ْ
س ْلتَ  ،فَإِنكَ ِإ ْن ُمت ِفي لَ ْيلَتِكَ ُمت َ
أ َ ْر َ
ص َبحْ تَ أ َ َ
31
أَجْ ًرا»  ،وفي دعاء الخروج من المنزل روى الترمذي عن أنس بن مالك
رضي هللا عنه قال ،قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ « :م ْن قَا َل إِذَا خ ََر َج ِم ْن بَ ْيتِ ِه :بِس ِْم هللاِ،
ع ْنهُ
علَى هللاِ ،الَ َح ْو َل َوالَ قُوة َ ِإال ِباّلِلِ ،يُقَا ُل لَهُُ :كفِيتَ َ ،و ُوقِيتَ َ ،وتَنَحى َ
ت ََوك ْلتُ َ
32
الش ْي َ
ط ُ
ان» .
وقد ورد عن السلف  -رحمهم هللا -أقوال عديدة في بيان فضل التو ُّكل،
وأهميته ،وارتباطه باإليمان ،حيث قال ابن عباس رضي هللا عنه« :التو ُّكل
جماع اإليمان» ،33وقال سعيد بن جبير« :التو ُّكل على هللا جماع اإليمان».34
وقال أبي الدرداء رضي هللا عنه« :ذروة اإليمان أربع :الصبر للحكم ،والرضا
للرب -عز وجل .35»-وقال الفضيل بن
بالقدر ،واإلخالب للتوكل ،واالستسالم
ِ
عياض« :التو ُّكل قوام العبادة».36
ويجب اإليمان بهذه العبادة العظيمة ،والتو ُّكل على هللا جل شأنه حق
توكله ،وتفويض جميع األمور إليه ،مع ضرورة األخذ باألسباب الشرعية التي
شرعها هللا عز وجل لعباده وأباحها ،فالقلب معتمد على هللا عز وجل ،والبدن
يقوم بتلك األسباب.
ومن أنكر األسباب لم يستقم منه التو ُّكل ،ومن تمام التو ُّكل عدم الركون
إلى األسباب ،وقطع عالقة القلب بها ،فيكون حال قلبه قيامه باهلل ال بها ،وحال
تعلق
بدنه قيامه بها ،كما أن األسباب محل حكمة هللا وأمره ودينه ،والتو ُّكل م ِ
بربوبيته وقضائه وقدره ،وال تقوم عبودية األسباب إال على ساق التو ُّكل ،وال
يقوم ساق التو ُّكل إال على قدم العبودية.37
ً
باطال من األخذ باألسباب الشرعية في
وقد اتخذ بعض الناس موقفًا
تحقيق التو ُّكل على هللا عز وجل ،فمنهم من اعتقد أن تحقيق التو ُّكل في االعتماد
على األسباب بالكلية ،ومنهم من اعتقد أن تحقيق التو ُّكل في عدم االلتفات إلى
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كل قول والجواب
األسباب بالكلية ،ومنهم من نفى تأثير هذه األسباب ،وبيان ِ
عنه فيما يلي:
 القول األول :االلتفات إلى األسباب بالكلية ،واعتماد القلب والجوارحعليها من غير نظر إلى مسببها ،وهذه نظرة الماديين والعقالنيين قدي ًما وحديثًا،
موجدًا مع هللا عز وجل ،وكل نظرهم
فقد وقعوا في الشرك؛ ألنهم أثبتوا
ِ
38
واعتمادهم على هذه األسباب ،وغفلوا عن مسببها .
 الجواب عنه :اعتقاد أصحاب هذا القول هو اعتقاد باطل؛ وذلك لجعلهماألسباب هي التي تملك الضر والنفع والتصرف والتدبير بذاتها ،مخالفين بذلك
المنهج الحق الذي دلت عليه النصوب الشرعية ،وهي أن األسباب قد تتخلف
عن مسبباتها وبيانه في قوله تعالىَ  :و َمن يَقُ ْل ِم ْن ُه ْم إِنِي إِ ٰلَه ِمن دُونِ ِه فَ ٰذَلِكَ
نَجْ ِزي ِه َج َهن َم ۚ َك ٰذَلِكَ نَجْ ِزي الظا ِل ِمينَ ( األنبياء.)72 :
ضا -أن األسباب قد تتخلف عن
ونحن نعلم  -بالشاهد المحسوس أي ً
مسبباتها بإذن هللا عز وجل ،فقد تخلف في إحراق النار إلبراهيم الخليل حين
ِيم( األنبياء:
ألقي فيها فقال هللا تعالى :قُ ْلنَا َيا ن ُ
س َال ًما َ
َار ُكونِي َب ْردًا َو َ
علَ ٰى ِإب َْراه َ
 ،)62فكانت بردًا وسال ًما عليه ،ولم يحترق بها ،مع العلم أن طبيعة اإلحراق
معان مختلفة ،ومع هذا أحرقت الحطب،
في النار معنى واحد ال يتجزأ إلى
ٍ
حرها في الوقت الذي هي كائنة بردًا وسال ًما على إبراهيم؛
فصار رمادًا من ِ
فدل ذلك داللة قاطعة على أن التأثير حقيقة ،إنما هو بمشيئة خالق السموات
واألرض ،وأنه يُسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من األسباب .39والماء
ضا بإذن هللا يغرق ،فإذا أذن له أن يمتنع من اإلغراق امتنع ،كما أذن له في
أي ً
إغراق فرعون وقومه ،ومنعه من إغراق موسى وقومه ،كما هو بيِن في قوله
ع ْونَ َوأَنت ُ ْم ت َن ُ
ظ ُرونَ 
تعالىَ  :وإِ ْذ فَ َر ْقنَا بِ ُك ُم ْالبَحْ َر فَأَن َج ْينَا ُك ْم َوأ َ ْغ َر ْقنَا آ َل فِ ْر َ
(البقرة ،)51 :فالقلب إذا مال إلى األسباب ُو ِك َل إليها بقدر ميله إليها ،وفقد من
معونة هللا وتأييده على قدر ذلك ،فكما أن البدن ال تعمل جارحة من جوارحه،
وركن من أركانه ،من حركة أو سكون إال بالروح ،كذلك ال يعمل سبب من
ضر إال بالقدر واإلذن من هللا جل شأنه.40
األسباب من نفعٍ أو ٍ
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 القول الثاني :اإلعراض عن األسباب بالكلية بدعوى التو ُّكل على هللاتعالى ،وهذافهم بعض الصوفية 41للتو ُّكل ،فهم ال يرون تحقيق التو ُّكل إال
باإلعراض التام عن األسباب؛ ألن االلتفات إليها منافٍ لحقيقة التو ُّكل ،42وفي
ذلك يقول ذو النون المصري« :43التو ُّكل خلع األرباب ،وقطع األسباب»،44
وقال سهل التستري« :45أول مقام في التو ُّكل أن يكون العبد بين يدي هللا -عز
وجل -كالميت بين يدي الغاسل،يقلبه كيف أراد ،ال يكون له حركة وال تدبير،
فالمتوكل على هللا سبحانه وتعالى يكون ال يسأل ،وال يريد ،وال يردُّ ،وال
يحبس» .46وقد ترتب على ذلك عندهم ترك التكسب والعمل؛ لكونه ينافي
التو ُّكل ،يقول دمحم البصري« :47من أطاق التو ُّكل فالكسب غير مباح له ...ومن
ضعف عن حال التو ُّكل التي هي حال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أُبيح له طلب المعاش
والكسب» .48وقال ابن الجوزي« :لو قال رجل للصوفية :من أين أطعم عيالي؟
لقالوا :قد أشركت ،ولو سئل عمن يخرج إلى التجارة ،لقالوا :ليس بمتوكل وال
موقن».49
 الجواب عنه :ال ُّشك أن اإلعراض عن األسباب بالكلية ،وعدم االلتفات
إليها يعدُّ قد ًحافي الشرع؛ ألن هللا عز وجل أمرنا في محكم كتابه وسنة رسوله
ملسو هيلع هللا ىلص باألخذ باألسباب الشرعية ،حيث قال جل شأنه  :فَأَما َم ْن أ َ ْع َ
ط ٰى َواتقَ ٰى ()5
ب
سنُ َيس ُِرهُ ِل ْليُس َْر ٰى (َ )2وأَما َمن َب ِخ َل َوا ْست َ ْغن َٰى (َ )4و َكذ َ
صدقَ ِب ْال ُح ْسن َٰى ( )6فَ َ
َو َ
سنُ َيس ُِرهُ ِل ْلعُس َْر ٰى (( )11الليل ،)11-5 :فالبد أن يعمل العبد
ِب ْال ُح ْسن َٰى ( )2فَ َ
ت
ويعطي حتى يصل إلى ثمرة هذا العمل .وقال تعالى  :أ َ ْم لَ ُهم ُّم ْلكُ الس َم َاوا ِ
ب( ب ،)11 :وقال في موضع آخر:
ض َو َما بَ ْينَ ُه َما ۖ فَ ْليَ ْرتَقُوا فِي ْاأل َ ْسبَا ِ
َو ْاأل َ ْر ِ
سبَبًا( الكهف ،)48 :وقوله :يَا
ِ إنا َمكنا لَهُ فِي ْاأل َ ْر ِ
َيءٍ َ
ض َوآت َ ْينَاهُ ِمن ُك ِل ش ْ
ع ْنهُ َوأَنت ُ ْم ت َ ْس َمعُونَ ( األنفال:
أَيُّ َها الذِينَ آ َمنُوا أ َ ِطيعُوا َّللاَ َو َر ُ
سولَهُ َو َال ت ََول ْوا َ
 ،)71فهذه اآلية الكريمة وردَ فيها عدة أسباب يؤخذ بها ،وهي :اإلعداد والقوة
ت الص َالة ُ فَانتَش ُِروا فِي
ضيَ ِ
والخيل واإلنفاق وإرهاب العدو ،وقال أي ً
ضا :فَإِذَا قُ ِ
يرا ل َعل ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ( الجمعة.)11 :
ض َوا ْبتَغُوا ِمن فَ ْ
ض ِل َّللاِ َوا ْذ ُك ُروا َّللاَ َكثِ ً
ْاأل َ ْر ِ
ضا على أن تعاطي األسباب ال ينافي التو ُّكل على
ومن أصرح األدلة أي ً
مجلة اإلحياء
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اح ٍد َوا ْد ُخلُوا ِم ْن
ب َو ِ
هللا قوله تعالى عن يعقوبَ  :وقَا َل َيا َبنِي َال ت َ ْد ُخلُوا ِمن َبا ٍ
علَ ْي ِه ت ََوك ْلتُ ۖ
أَب َْوا ٍ
ب ُّمتَفَ ِرقَ ٍة ۖ َو َما أ ُ ْغنِي َ
َيءٍ ۖ إِ ِن ْال ُح ْك ُم إِال ِّلِلِ ۖ َ
عن ُكم ِمنَ َّللاِ ِمن ش ْ
علَ ْي ِه فَ ْليَت ََوك ِل ْال ُمت ََو ِكلُونَ ( يوسف ،)62 :أمرهم في هذا الكالم بتعاطي السبب،
َو َ
وتسبب في ذلك باألمر به؛ ألنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين ؛ ألنهم
ً
رجال أبناء رجل واحد ،وهم أهل جمال وكمال وبسطة في األجسام،
أحد عشر
فدخولهم من باب واحد مظنة ألن تصيبهم العين؛ فأمرهم بالتفرق والدخول من
أبواب متفرقة ،تعاطيًا للسبب في السالمة من إصابة العين.50
وقد فرض هللا عز وجل على العباد اإلكتساب ؛ لطلب المعاش ليستعينوا
ت
ض َي ِ
به على طاعة هللا عز وجل ،حيث قال تعالى في كتابه العزيز :فَإِذَا قُ ِ
يرا ل َعل ُك ْم
ض َوا ْبتَغُوا ِمن فَ ْ
ض ِل َّللاِ َوا ْذ ُك ُروا َّللاَ َكثِ ً
الص َالة ُ فَانتَش ُِروا فِي ْاأل َ ْر ِ
صابَ ُكم ِمن
ت ُ ْف ِل ُحونَ ( الجمعة ،)11 :فجعل اإلكتساب سببًا للعبادة ،وقالَ  :و َما أ َ َ
سبَ ْ
ير( الشورى ،)21 :أي بجنايتكم على
ت أ َ ْيدِي ُك ْم َويَ ْعفُو َ
ُّم ِ
عن َكثِ ٍ
صيبَ ٍة فَبِ َما َك َ
أنفسكم ظن فقد سمى جناية المرء على نفسه كسبًا ،وقد أمرنا هللا بالدعاء حيث
َصيب ِمما
علَ ٰى َب ْع ٍ
ض ُك ْم َ
قالَ  :و َال تَت َ َمن ْوا َما فَض َل َّللاُ بِ ِه َب ْع َ
ض ۚ ِل ِلر َجا ِل ن ِ
ض ِل ِه ۗ ِإن َّللاَ َكانَ ِب ُك ِل
سبْنَ ۚ َواسْأَلُوا َّللاَ ِمن فَ ْ
س ِ
اء ن ِ
َصيب ِمما ا ْكت َ َ
سبُوا ۖ َو ِللنِ َ
ا ْكت َ َ
ع ِلي ًما( النساء ،)27 :ومعلوم أن ما قدر لكل أحد فهو يأتيه ال محالة ،ومع
َيءٍ َ
ش ْ
ذلك ال يتطرق إلى ترك السؤال والدعاء ،فاألنبياء  -عليهم السالم -كانوا يسألون
الجنة مع علمهم أن هللا تعالى يدخلهم الجنة ،وقد وعدهم ذلك وهو ال يخلف
الميعاد ،وكانوا يأمنون العاقبة ،ثم كانوا يسألون هللا تعالى ذلك في دعائهم.51
يضرالتو ُّكل ،فالقلوب تضعف وتمرض ،وربما ماتت بالغفلة
والدعاء ال
ُّ
عا وأعظم
والذنوب ،وترك إعماله فيما خلق له من أعمال القلوب المطلوبة شر ً
ذلك الشرك ،وتحيا وتقوى وتص ُّح بالتوحيد واليقظة ،وإعماله فيما خلق له،
فالعارف يجتهد في تحصيل أسباب اإلجابة من الزمان والمكان وغير ذلك ،وال
يمل وال يسأم ،ويجتهد في معاملته بينه وبين ربه عز وجل في غير وقت
الشدة ،52وهذا من تحقيق األخذ باألسباب في عالج القلوب من األمراض
العارضة عليها.
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بهز النخلة كما قالَ  :و ُه ِزي
كما أنه عز وجل أمر مريم (عليها السالم) ِ
ساقِ ْ
علَي ِْك ُر َ
طبًا َجنِيًّا( مريم ،)75 :وهو قادر على أن
ط َ
إِلَي ِْك بِ ِج ْذعِ الن ْخلَ ِة ت ُ َ
هز منها ،كما كان يرزقها في المحراب ،فقال عز وجل:
يرزقها من غير ٍ
علَ ْي َها
سنًا َو َكفلَ َها زَ َك ِريا ۖ ُكل َما دَ َخ َل َ
س ٍن َوأَنبَت َ َها نَ َباتًا َح َ
فَتَقَبلَ َها َربُّ َها ِبقَبُو ٍل َح َ
اب َو َجدَ ِعندَهَا ِر ْزقًا ۖ قَا َل يَا َم ْريَ ُم أَن ٰى لَ ِك ٰ َهذَا ۖ قَالَ ْ
ت ُه َو ِم ْن ِعن ِد
زَ َك ِريا ْال ِمحْ َر َ
ب( آل عمران ،)22 :وإنما أمرها بذلك
سا ٍ
َّللاِ ۖ إِن َّللاَ يَ ْر ُز ُق َمن يَشَا ُء بِغَي ِْر ِح َ
ليكون بيانًا للعباد أنه ينبغي لهم أن ال يدعو اكتساب السبب ،وإن كانوا يتيقنون
أن هللا تعالى هو الرازق ،وهذا نظير الخلق فإن هللا تعالى هو الخالق ،قد يخلق
ال من سبب ،وال في سبب ،كما خلق آدم عليه السالم ،وقد يخلق ال من سبب في
سبب ،كما خلق عيسى عليه السالم ،وقد يخلق من سبب في سبب كما قال
اس ِإنا َخلَ ْقنَا ُكم ِمن ذَ َك ٍر َوأُنث َ ٰى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوبًا َوقَ َبائِ َل
تعالىَ  :يا أَيُّ َها الن ُ
ع ِليم َخ ِبير( الحجرات ،53)12 :إلى
ارفُوا ۚ ِإن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ َّللاِ أَتْقَا ُك ْم ۚ ِإن َّللاَ َ
ِلت َ َع َ
غير ذلك من اآليات القرآنية التي تدل داللة صريحة على ضرورة األخذ
باألسباب ،وأنها ال تنافي حقيقة التو ُّكل.
أما األدلة من السنة النبوية ،فقد ورد عن أنس بن مالك رضي هللا قال،
سو َل هللاِ أ َ ْع ِقلُ َها َوأَت ََوكلُ ،أ َ ْو أ ُ ْ
ط ِلقُ َها َوأَت ََوكلُ؟ قَا َل :ا ْع ِق ْل َها
«قَا َل َر ُجلَ :يا َر ُ
َوت ََوك ْل» .54وعن المقدام رضي هللا عنه ،عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ « :ما أ َ َك َل أ َ َحد
طعَا ًما قَ ُّ
َ
علَ ْي ِه السالَ ُمَ ،كانَ
ع َم ِل يَ ِدهَِ ،وإِن نَبِي َّللاِ دَ ُاودَ َ
طَ ،خي ًْرا ِم ْن أ َ ْن يَأ ْ ُك َل ِم ْن َ
ع َم ِل يَدِه» ،55وقال الحافظ ابن حجر« :في الحديث أن التكسب ال يقدح
يَأ ْ ُك ُل ِم ْن َ
56
ضا حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وهو المقصود
في التو ُّكل»  .وأي ً
دراسته في هذا البحث ،حيث قال فيه اإلمام أحمد« :ليس في الحديث داللة على
القعود عن الكسب؛ بل فيه ما يد ُّل على طلب الرزق؛ ألن الطير إذا غدت فإنما
تغدو لطلب الرزق» ،57ومعروف من عادة الطيور أنها ال تقع إال حيث تبصر
لق ً
طا ،وأنها ال تزال تسبح في الهواء حتى ترى ما ًء فتنزل عليه ،وكل ذلك ابتغاء
58
ضا ما ورد عن عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) حيث قال:
منها للرزق  .وأي ً
ي فِي ِ
« َكانَ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُ ْن ِف ُق َ
علَى أ َ ْه ِل ِه نَفَقَةَ َ
سنَتِ ِه ،ثُم يَجْ عَ ُل َما بَ ِق َ
السالَحِ
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سبِي ِل َّللاِ» ،59وفي الحديث جواز ادخار قوت سنة ،وجواز
َوال ُك َراعِ ُ
عدة ً فِي َ
60
االدخار للعيال ،وأن هذا ال يقدح في التو ُّكل .
وقد اتخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من األسباب المشروعة ما تعينه على النصر حين
هجرته ،وتبليغ دعوته ،ومن ذلك اختياره لرفيقه أبي بكر الصديق ،وتجهيزه
للراحلة والزاد ،وتكليفه لعلي بن أبي طالب المبيت في فراشه قبل الهجرة،
وسلوكه طريقًا غير متوقع لكفار قريش ،وحفره للخندق في معركة األحزاب،
وغير ذلك كثير مما هو واضح بين صفحات كتب السيرة النبوية.
وكالم أصحاب هذا القول نابع عن سوء فهمهم لمعنى التو ُّكل ،حيث ظنوا
أن التو ُّكل هو ترك الكسب ،وتعطيل الجوارح عن العمل ،ولو عرفوا ماهية
التو ُّكل لعلموا أنه ليس بينه وبين األسباب تضاد؛ وذلك أن التو ُّكل اعتماد القلب
علَى الوكيل وحده ،وذلك ال يناقض حركة البدن فِي التعلُّق باألسباب ،وال ادخار
َ
َ
سفَ َها َء أ ْم َوالَ ُك ُم التِي َج َع َل َّللاُ لَ ُك ْم قِيَا ًما
المال ،فقد قَا َل تعالىَ  :و َال تُؤْ تُوا ال ُّ
سو ُه ْم َوقُولُوا لَ ُه ْم قَ ْو ًال م ْع ُروفًا( النساء )5 :أي قوا ًما
ار ُزقُو ُه ْم فِي َها َوا ْك ُ
َو ْ
أمر بأخذ الحذر ،فَقَال :يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنُوا
أمر بالتو ُّكل َ
ألبدانكم ،واعلم أن الذي َ
ُخذُوا ِح ْذ َر ُك ْم فَان ِف ُروا ثُبَا ٍ
ت أ َ ِو ان ِف ُروا َج ِميعًا( النساء ،)21 :ولو كان كل كاسب
متوكلين ،فقد كان آدم
ليس
بمتوكل لكان األنبياء (عليهم الصالة والسالم) غير
ِ
ِ
نجارين ،وإدريس خيا ً
عين،
حراثًا ،ونوح وزكريا
طا ،وإبراهيم ولوط زرا َ
َ
تاجرا ،وكان داود يصنع الدرع ويبيع كل درع باثني عشر ألفًا ،ويأكل
وصالح
ً
61
من ثمنه ،وكان موسى وشعيب ودمحم رعاة ،عليهم أفضل الصالة وأتم التسليم .
وقد مضى الصحابة الكرام (رضوان هللا عليهم) على هذا النهج ،حيث كانوا
يكتسبون ويأخذون بفعل األسباب ،فقد روي أن أبا بكر الصديق كان بزازا،
تاجرا يجلب إليه الطعام فيبيعه ،وكان
وعمر كان يعمل في األدم ،وعثمان كان
ً
62
ارا ،والوليد بن المغيرة حدادًا  ،وهو
الزبير خياطا ،وعمرو بن العاب جز ً
فصل طويل ذكر فيه ابن قتيبة الصحابة وسواهم من أشراف العرب ذوي
الصناعات.
وبنا ًء على ذلك فإن إسقاط األسباب ليس من التوحيد؛ بل القيام بها
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واعتبارها ،وإنزالها في منازلها التي أنزلها هللا فيها هو محض التوحيد
والعبودية ،63فال تتم حقيقة التوحيد إال بمباشرة األسباب التي نصبها هللا تعالى،
وأن تعطيلها يقدح في نفس المتوكل ،وتر ُكها عجز ينافي التو ُّكل الذي حقيقته
اعتماد القلب على هللا في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ،ودفع ما يضره
ً
معطال
في دينه ودنياه ،والبد لهذا االعتماد من مباشرة األسباب ،وإال كان
ً
ً
عجزا.64
توكال وال توكله
للحكمة والشرع ،فال يجعل العبد عجزه
 القول الثالث :نفي تأثير األسباب بالكلية ،والقائلون بهذا القول همالجبرية 65أتباع جهم بن صفوان؛ حيث جعل من تمام توحيد الذات نفي
الصفات ،ومن تمام توحيد األفعال نفي األسباب ،حتى أنكر تأثير قدرة العبد ،بل
قادرا ،وقالوا ال فعل وال عمل ألحد غير هللا ،وتنسب األعمال إلى
نفى كونه
ً
66
المخلوقين على المجاز .
 الجواب عنه :الناس في األسباب والقوى والطبائع ثالثة أقسام :منهممن بالغ في نفيها وإنكارها ،فأضحك العقالء على عقله ،وزعم أنه بذلك ينصر
الشرع ،فجنى على العقل والشرع ،وسلط خصمه عليه ،ومنهم :من ربط العالم
العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار ،ومدبر لها يصرفها
ويكف قوة هذا عن
كيف أراد ،في سلب قوة هذا ،ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه،
ُّ
التأثير مع بقائها ،ويتصرف فيها كما يشاء ويختار ،وهذان طرفان جائران عن
عا ،وأنزلها بالمحل الذي
الصواب ،ومنهم :من أثبتها خلقًا
قدرا وشر ً
وأمراً ،
ً
أنزلها هللا به ،من كونها تحت تدبيره ومشيئته ،وهي طوع المشيئة واإلرادة،
ومحل جريان حكمها عليها ،فيقوي -سبحانه -بعضها ببعض ،ويبطل إن شاء
بعضها ببعض ،ويسلب بعضها قوته وسببيته ،ويمنعه من موجبها مع بقائه
عليه ،ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد ،وأنه ال مستقل بالفعل والتأثير غير
مشيئته.67
وما ذهب إليه أصحاب هذا القول هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع
ي َرحْ َمتِ ِه ۖ َحت ٰى
الر َيا َح بُ ْش ًرا َبيْنَ َيدَ ْ
السلف؛ حيث قال تعالىَ  :و ُه َو الذِي ي ُْر ِس ُل ِ
ِإذَا أَقَل ْ
س ْقنَاهُ ِلبَلَ ٍد م ِي ٍ
تۚ
ت فَأَنزَ ْلنَا بِ ِه ْال َما َء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِب ِه ِمن ُك ِل الث َم َرا ِ
س َحابًا ثِقَ ًاال ُ
ت َ
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َك ٰذَلِكَ نُ ْخ ِر ُج ْال َم ْوت َٰى َل َعل ُك ْم تَذَك ُرونَ ( األعراف ،)52 :وقال في موضع آخر:
ْس ِب َ
ٰ ذَلِكَ ِب َما قَد َم ْ
سئِل
ظال ٍم ِل ْل َعبِي ِد( آل عمران ،)147 :وقد ُ
ت أ َ ْيدِي ُك ْم َوأَن َّللاَ لَي َ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ترك العمل ،وأجاب بضرورة األخذ باألسباب كما هو بين في قوله
ارَ ،و َم ْق َعدُهُ ِمنَ ال َجن ِة» قَالُواَ :يا
ملسو هيلع هللا ىلصَ « :ما ِم ْن ُك ْم ِم ْن أ َ َح ٍد ِإال َو َق ْد ُك ِت َ
ب َم ْق َعدُهُ ِمنَ الن ِ
ع ال َع َملَ؟ قَا َل« :ا ْع َملُوا فَ ُك ٌّل ُميَسر ِل َما
علَى ِكت َابِنَاَ ،ونَدَ ُ
َر ُ
سو َل َّللاِ ،أَفَالَ نَت ِك ُل َ
ُخلِقَ لَهُ ،أَما َم ْن َكانَ ِم ْن أ َ ْه ِل السعَادَ ِة فَيُيَس ُر ِلعَ َم ِل أ َ ْه ِل السعَادَةَِ ،وأَما َم ْن َكانَ
اء فَيُيَس ُر ِلعَ َم ِل أ َ ْه ِل الشقَ َاوةِ» ،ثُم قَ َرأ َ  :فَأَما َم ْن أ َ ْع َ
ط ٰى َواتقَ ٰى ۞
ِم ْن أ َ ْه ِل الشقَ ِ
صدقَ ِب ْال ُح ْسن َٰى۞( الليل ،68»)6-5 :والذي عليه السلف وأتباعهم وجمهور
َو َ
أهل اإلسالم المثبتون للقدر ،إثبات األسباب ،وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير
كتأثير سائر األسباب في مسبباتها ،وهللا تعالى خلق األسباب والمسببات،
واألسباب ليست مستقلة بالمسببات؛ بل ال بد لها من أسباب أخر تعاونها ،ولها
مع ذلك أضداد تمانعها ،والمسبب ال يكون حتى يخلق هللا جميع أسبابه ،ويدفع
عنه ضداده المعارضة له ،وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما
يخلق سائر المخلوقات ،69فالشبع ً
مثال يحصل بأكل العبد وابتالعه ،وبما جعله
هللا في اإلنسان وفي الغذاء من القوى المعينة على حصول الشبع ،وهو سبحانه
وتعالى خالق لألثر المتولد عن هذا السبب ،وخالق للسبب.70
 القول الصواب :هو الموافق للكتاب والسنة ،من عدم إنكار وجود ماخلقه هللا من األسباب ،وعدم جعلها مستقلة ،وعدم إنكار تأثيرها؛ والعلم بأنه ما
من سبب مخلوق إال وحكمه متوقف على سبب آخر ،وله موانع تمنع حكمه ،كما
أن الشمس سبب في الشعاع ،وذلك موقوف على حصول الجسم القابل به ،وله
مانع كالسحاب والسقف ،وهللا خالق األسباب كلها ،ودافع الموانع.71
وهذا باب عظيم نافع في التوحيد ،يُوجب للعبد إذا تبصر فيه الصعود من
تضر وال تنفع إال بإذنه ،وأنه
األسباب إلى مسببها ،والتعلق به دونها ،وأنها ال
ُّ
ضارا وضارها نافعًا ،فااللتفات إلى األسباب ضربان:
إذا شاء جعل نافعها
ً
أحدهما شرك ،واآلخر عبودية وتوحيد ،فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها،
ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود ،فهو معرض عن المسبب لها ،ويجعل
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مقصورا عليها ،وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء
نظره والتفاته
ً
لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها ،فهذا االلتفات عبويدة وتوحيد إذ لم يشغله
عن االلتفات إلى المسبب ،وأما محوها أن تكون أسبابًا فقدح في العقل والفطرة،
ً
وإبطاال له ،وحقيقة التو ُّكل
فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قد ًحا في الشرع
القيام باألسباب ،واالعتماد بالقلب على المسبب ،واعتقاد أنها بيده ،فإن شاء
لضد أحكامها ،وإن شاء أقام لها
منعها اقتضاءها ،وإن شاء جعلها مقتضية
ِ
72
موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه .
وعليه فإنه يجب على العبد أن يعرف في األسباب عدة أمور ،هي:
قدرا.
 .1أن ال يجعل منها سببًا إال ما ثبت أنه سبب شر ً
عا أو ً
سببها و ُمقدِرها ،مع قيامه بالمشروع
 .2أن ال يعتمد العبد عليها؛ بل يعتمد على ُم ِ
منها ،وحرصه على النافع منها.
 .0أن يعلم أن األسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء هللا وقدره ال
خروج لها عنه ،وهللا تعالى يتصرف فيها كيف شاء ،73وفي ذلك يقول اإلمام
أحمد رحمه هللا« :وهذا هو األصل في هذا الباب ،وهو أن يستعمل هذه
األسباب التي بينها هللا تعالى لعباده وأذن فيها ،وهو يعتقد أن المسبب هو هللا
سبحانه وتعالى ،وما يصل إليه من المنفعة ،فبتقدير من هللا عز وجل ،وأنه
إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب ،فتكون ثقته باهلل واعتماده
عليه في إيصال تلك المنفعة إليه ،مع وجود السبب».74
 .1أن األعمال الدينية ال يجوز أن يُتخذ منها شيء سببًا إال أن تكون مشروعة؛
فإن العبادات مبناها على التوقيف ،فال يجوز لإلنسان أن يشرك باهلل فيدعو
غيره ،وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه ،كذلك ال يعبد هللا
بالبدع المخالفة للشريعة ،وإن ظن ذلك ،فإن الشياطين قد تعين اإلنسان على
بعض مقاصده إذا أشرك.75
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الخاتمة:
كثيرا طيبًا مبار ًكا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى ،أن أعان
الحمد هلل حمدًا
ً
ويسر لي إتمام هذا البحث ،والتي أرجو أن أنال به رضاه عز وجل ،وأن يجعل
صا لوجهه ،وقد توصلتُ من خالله إلى عدة نتائج ،أهمها:
عملي فيه خال ً
ع ْنهُ ،أَن
ع ْن ُ
ع َم َر ب ِْن ْالخَطا ِ
ي َّللاُ َ
ب َر ِ
 .1عظم أهمية هذا الحديث الشريفَ :
ض َ
ع َلى َّللاِ َحق ت ََو ُّك ِل ِه َل َرزَ َق ُك ْم َك َما يَ ْر ُز ُق
َر ُ
سو َل َّللاِ ملسو هيلع هللا ىلص َقا َلَ « :ل ْو أَن ُك ْم ت ََوك ْلت ُ ْم َ
ً
صا َوت َُرو ُح بِ َ
أصال في التو ُّكل على هللا
طانًا» ،واعتباره
الطي َْر ت َ ْغدُو ِخ َما ً
تعالى  ،وهو من أعظم األسباب التي يستجلب بها الرزق.
 .2التو ُّكل الحقيقي ال يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق ،والسعي في
السبب ال ينافي التو ُّكل على هللا.
الرب وصفاته هي أول درجة يضع بها العبد قَد َمه في مقام التو ُّكل.
 .0معرفة
ِ
 .1التو ُّكل من أفضل األعمال القلبية بعد اإليمان واليقين.
ُبطل قول من اعتمد على
 .5األسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن هللا ،وهذا ي ِ
األخذ باألسباب دون االعتماد القلبي على هللا عز وجل.
 .1إسقاط األسباب ليس من التوحيد ،وال تتم حقيقة التوحيد إال بمباشرة
األسباب ،وتعطيلها قدح في الشرع ،وهذا يُبطل قول من اعتقد بضرورة
اإلعراض عن األخذ باألسباب المشروعة.
تأثيرا في فعله بإذن
 .7خلق هللا -عز وجل-األسباب والمسببات ،وجعل للعبد
ً
ُبطل قول من قال بنفي تأثير األسباب.
هللا ،وقدرته ومشيئته ،وهذا ي ِ
 .8األسباب مهما ع ُ
ظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء هللا وقدره.
 .9األعمال الدينية ال يجوز أن يُتخذ منها شيء سببًا إال أن تكون مشروعة.
وختا ًما :فإن أوصي بما يلي:
 ضرورة استشعار التو ُّكل على هللا -عز وجل-في جميع األحوال ،وصدق
المضار ،وتجديد هذا الشعور مع هللا
االعتماد عليه في جلب المنافع ودفع
ِ
رب عز وجل،وذلك بالتقرب إليه بالطاعات
جل شأنه ،وتقوية العالقة بال ِ
والعبادات.
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 االعتقاد بأن كل شيء يصيب اإلنسان هو بقضاء هللا وقدره ومشيئته وإرادته
وحكمته البالغة ،فإليه يرجع األمر كله.
سب والخروج إلى ميدان العمل ،فبالعمل تقوم الحياة ،وتعمر
 ضرورة التك ُّ
الديار؛ وأن ذلك ال ينافي التو ُّكل على هللا عز وجل.
 االعتماد على األخذ باألسباب المشروعة ،وترك األسباب المحرمة؛ كاللجوء
إلى المشعوذين والسحرة ،وتفويض جميع األمور إلى هللا تعالى ،واللجوء
إليه والوقوف بين يديه.
اللهم اشرح صدورنا بفيض اإليمان بك ،وجميل التو ُّكل عليك ،وحسن
الظن بك ،وتقب ْل منا صالح أعمالنا ،وتجاوز عن سيئاتنا ،إنك ولي ذلك والقادر
ِ
رب العالمين.
عليه ،والحمد هلل ِ
المراجع:
القرآن الكريم.
 -1اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان .المؤلف :دمحم بن حبان التميمي (ت 258 :هـ)،
ترتيب :علي بن بلبان الفارسي (ت 222 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب
األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة :األولى 1814 ،هـ1244 ،م.
 -2اآلداب الشرعيَّة والمنح المرعيَّة ،دمحم بن مفلح المقدسي ،دار عالم الكتب.
 -0اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإللحاد .المؤلف :صالح بن فوزان
الفوزان ،الناشر :دار ابن الجوزي ،الطبعة :الرابعة1871 ،هـ1222 ،م.
 -1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .المؤلف :دمحم األمين الشنقيطي (ت1222 :ه)،
الناشر :دار الفكر -لبنان ،عام النشر1815 :هـ1225 ،م.
رب العالمين .المؤلف :دمحم بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت:
 -5إعالم الموقعين عن
ِّ
251هـ) ،تحقيق :دمحم عبد السالم إبراهيم ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة:
األولى1811 ،هـ1221 ،م.
 -1األعالم .المؤلف :خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (ت1226 :هـ) ،الناشر :دار
العلم للماليين ،الطبعة :الخامسة عشر7117 ،م.
 -7إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  .المؤلف  :المؤلف :دمحم بن أبي بكر بن قيم الجوزية
(ت251 :هـ) ،تحقيق :دمحم حامد الفقي ،الناشر  :مكتبة المعارف – الرياض .
مجلة اإلحياء

171

د /ندى القشيري
 -8االكتساب في الرزق المستطاب،المؤلف:دمحم بن الحسن الشيباني ،تحقيق :محمود عرنوس
–دار الكتب العلمية -بيروت ،لبنان 1816هـ 1246م.
 -9االنتصار في الرد على المعتزلة القدريَّة األشرار .المؤلف :أبو الحسين يحيى بن سالم
العمراني الشافعي (ت554:هـ) ،تحقيق :سعود بن عبد العزيز الخلف ،الناشر :أضواء السلف
 الرياض ،الطبعة :األولى1812 ،هـ1222 ،م. -11تاج العروس من جواهر القاموس .المؤلف :دمحم بن دمحم الحسيني ،الملقب بمرتضى
الزبيدي (ت1715 :هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية.
 -11ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،المؤلف :القاضي عياض بن موسى اليحصبي ،تحقيق
جزء  :1ابن تاويت الطنجي 1265 ،م ،جزء  :8 ،2 ،7عبد القادر الصحراوي- 1266 ،
 1221م ،جزء  :5دمحم بن شريفة ،جزء  :4 ،2 ،6سعيد أحمد أعراب - 1242-1241
مطبعة فضالة ،المغرب ،الطبعة :األولى.
 -12التصوف المنشا والمصادر.المؤلف :إحسان إلهي ظهير الباكستاني (ت1812:هـ)،
الناشر :إدارة ترجمان السنة  -باكستان ،الطبعة :االولى1816 :هـ 1246 -م.
 -10تفسير الفاتحة والبقرة .المؤلف :دمحم بن صالح العثيمين (ت1871:هـ) ،الناشر :دار ابن
الجوزي ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :االولى1872 ،هـ.
 -11تفسير القرآن العظيم .المؤلف :إسماعيل بن عمر بن كثير (ت228 :هـ) ،تحقيق:
سامي بن دمحم بن سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1871 ،هـ،
1222م.
 -15تقريب التدمريَّة .المؤلف :دمحم بن صالح العثيمين (ت1871 :هـ) ،الناشر :دار ابن
الجوزي -الدمام ،الطبعة :األولى1812 ،هـ.
 -11تلبيس إبليس.المؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
(ت522:هـ) ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر  -بيروت ،الطبعة :األولى1871 ،هـ -
7111م.
 -17تهذيب اللغة .المؤلف :دمحم بن أحمد األزهري (ت221 :ه) ،تحقيق :دمحم عوض مرعب،
الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيروت ،الطبعة :األولى7111 ،م.
 -18التوكُّل.المؤلف :القاضي أبو يعلى ،دمحم بن الحسين بن خلف المعروف بابن الفراء
(ت854:هـ) ،تحقيق :د .يوسف علي الطريف ،الناشر :دار الميمان  -الرياض ،الطبعة:
األولى1825 ،هـ 7118 -م.
 -19التوكُّل.المؤلف :يوسف القرضاوي ،الناشر :دار الفرقان -األردن ،الطبعة :األولى،
1812هـ1226 ،م.
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 -21التوكُّل على هللا .المؤلف :أبو بكر عبد هللا بن دمحم القرشي المعروف بابن أبي الدنيا
(ت741:هـ) ،تحقيق :مصطفى عبدالقادر عطا ،الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت،
الطبعة:األولى1812 ،هـ1222 ،م.
 -21التوكُّل على هللا وعالقته باألسباب.المؤلف:د.عبد هللا بن عمر الدميجي ،الناشر :دار
الفضيلة  -الرياض ،الطبعة :الثالثة1827 ،هـ7111 ،م.
 -22جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم .المؤلف:
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ،)225 :تحقيق :شعيب األرنؤوط ،إبراهيم
باجس ،الناشر :مؤسسة الرسالة -بيروت ،الطبعة :السابعة1877 ،هـ7111 ،م.
 -20الجامع الكبير -سنن الترمذي .المؤلف :دمحم بن عيسى الترمذي (ت722 :هـ) ،تحقيق:
بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي -بيروت ،سنة النشر1224 :م.
 -21جامع المسائل .المؤلف :شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت274 :هـ) ،تحقيق :دمحم عزيز
شمس ،إشراف :بكر أبو زيد ،الناشر :دار عالم الفوائد -مكة ،الطبعة :األولى1877 ،هـ.
 -25الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه (صحيح
البخاري) .المؤلف :دمحم بن إسماعيل البخاري ،تحقيق :دمحم زهير الناصر ،الناشر :دار طوق
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1877 ،هـ.
 -21الجامع ألحكام القرآن .المؤلف :دمحم بن أحمد القرطبي (ت621 :هـ) ،تحقيق :أحمد
البردوني وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية -القاهرة ،الطبعة :الثانية1248 ،هـ،
1268م.
 -27الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء .المؤلف :دمحم بن أبي بكر
بن أيوب بن قيم الجوزية (ت251:هـ) ،الناشر :دار المعرفة  -المغرب ،الطبعة :االولى:
1814هـ1222 ،م.
 -28الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة .المؤلف :إسماعيل بن دمحم األصبهاني
(ت ،)525 :تحقيق :دمحم ربيع المدخلي ،الناشر :دار الراية -الرياض ،الطبعة :الثانية،
1812هـ1222 ،م.
 -29حليَّة األولياء وطبقات األصفياء.المؤلف :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني
(ت821:هـ) ،الناشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر1228 ،هـ 1228 -م.
 -01الخالف العقدي في باب القدر دراسة تحليل َّية نقد َّية ألصول القدر َّية والجبر َّية في أفعال
العباد .المؤلف :عبد هللا بن دمحم القرني ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت -لبنان،
الطبعة :األولى7112 ،م.
 -01الدر المنثور .المؤلف :جالل الدين السيوطي (ت211 :هـ) ،الناشر :دار الفكر -بيروت.
 -02درء تعارض العقل والنقل .المؤلف :شيخ اإلسالم ابن تيمية ،تحقيق :دمحم رشاد سالم.
مجلة اإلحياء
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 -00الرد على المنطقيين .المؤلف :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت274 :هـ) ،الناشر :دار
المعرفة  -بيروت.
 -01الرسالة القشيريَّة.المؤلف:عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت865:هـ) ،تحقيق:
د.عبد الحليم محمود،د.محمود بن الشريف ،الناشر :دار المعارف  -القاهرة.
 -05زاد المسير في علم التفسير .المؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
الجوزي (ت522 :هـ) ،تحقيق:عبد الرزاق المهدي ،الناشر :دار الكتاب العربي  -بيروت،
الطبعة :االولى1877 ،هـ.
 -01زاد المعاد في هدي خير العباد .المؤلف :دمحم بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت251:هـ)،
الناشر :مؤسسة الرسالة بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية -الكويت ،الطبعة :السابعة
والعشرون1815 ،هـ 1228 -م.
 -07سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .المؤلف :دمحم ناصر الدين
األلباني (ت1871:هـ) ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  -الرياض ،الطبعة :األولى.
 -08السنة ،للمؤلف:عبد هللا بن أحمد بن حنبل،تحقيق :د .دمحم بن سعيد القحطاني-دار ابن
القيم -الدمام ،الطبعة:األولى  1816هـ 1246 -م.
 -09سنن ابن ماجه .المؤلف :دمحم بن يزيد القزويني (ت722 :هـ) ،تحقيق :شعيب
األرنؤوط ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،الطبعة :األولى1821 ،هـ7112 ،م.
 -11السنن الكبرى .المؤلف :أحمد بن شعيب النسائي (ت212 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه:
حسن عبد المنعم شلبي ،أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد المحسن
التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة -بيروت ،الطبعة :األولى1871 ،هـ7111 ،م.
 -11شرح العقيدة الطحاويَّة .المؤلف :علي بن أبي العز الدمشقي (ت227 :هـ) ،تحقيق :د.
عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثانية،
1878هـ7115 ،م.
 -12شرح رياض الصالحين .المؤلف :إسماعيل بن عمر بن كثير (ت228:هـ) ،تحقيق:
سامي بن دمحم بن سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1871 ،هـ،
1222م.
 -10شعب اإليمان .المؤلف :أحمد بن الحسين البيهقي( :ت854 :هـ) ،تحقيق :د .عبد العلي
عبد الحميد ،أشرف على تحقيقه :مختار أحمد الندوي ،الناشر :مكتبة الرشد بالرياض
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي الهند ،الطبعة :األولى1872 ،هـ7112 ،م.
 -11الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة .المؤلف :إسماعيل بن حماد الفارابي (ت222 :ه)،
تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليين -بيروت ،الطبعة :الرابعة،
1812هـ1242 ،م.
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 -15الطب النبوي  -جزء من كتاب زاد المعاد البن القيم .المؤلف :دمحم بن أبي بكر بن قيم
الجوزية (ت251:هـ) ،الناشر :دار الهالل  -بيروت.
 -11طبقات األولياء .المؤلف :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي
(ت418:هـ) ،تحقيق :نور الدين شريبة من علماء األزهر ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاهرة،
الطبعة :الثانية1815 ،هـ 1228 -م.
 -17طبقات الحنابلة .المؤلف :أبو الحسين ابن أبي يعلى (ت576 :هـ) ،تحقيق :دمحم حامد
الفقي ،الناشر :دار المعرفة -بيروت.
 -18طبقات الصوفيَّة.المؤلف :دمحم بن الحسين النيسابوري أبو عبد الرحمن السلمي
(ت817:هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت،
الطبعة :االولى1812 ،هـ1224 ،م.
 -19طريق الهجرتين وباب السعادتين .المؤلف :دمحم بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت:
251هـ) ،الناشر :دار السلفية ،القاهرة -مصر ،الطبعة :الثانية1228 ،هـ.
 -51العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .المؤلف :ابن الوزير دمحم بن إبراهيم
بن علي القاسمي (ت481:هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة -بيروت،
الطبعة :الثالثة1815 ،هـ1228 ،م.
 -51الغُنية لطالبي طريق الحق َّ
عز وج َّل في األخالق والتصوف واآلداب اإلسالميَّة.
المؤلف :عبد القادر الجيالني (ت561:هـ) ،وضع حواشيه :صالح بن دمحم بن عويضة،
الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولى1812 ،هـ1222 ،م.
 -52الفرق بين الفرق .المؤلف :عبد القاهر البغدادي اإلسفراييني (ت872 :هـ) ،نقحه وعلق
عليه وقدم له :نعيم حسين زرزور ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيروت ،الطبعة :األولى،
1821هـ7112 ،م.
 -50القاموس المحيط .المؤلف :دمحم بن يعقوب الفيروز آبادي (ت412 :هـ) ،تحقيق :مكتب
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف :دمحم نعيم العرقسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
بيروت -لبنان ،الطبعة :الثامنة1876 ،هـ7115 ،م.
 -51القول السديد شرح كتاب التوحيد .المؤلف :أبو عبد هللا عبد الرحمن بن ناصر بن
عبد هللا آل سعدي (ت1226:هـ) ،تحقيق :المرتضى الزين أحمد ،الناشر:محموعة التحف
النفائش الدولية ،الطبعة :الثالثة.
 -55لسان العرب .المؤلف :دمحم بن مكرم بن منظور (ت211 :هـ) ،الناشر :دار صادر-
بيروت ،الطبعة :الثالثة1818 ،هـ.
 -51لوامع األنوار البهيَّة وسواطع األسرار األثريَّة لشرح الردة المضيَّة في عقد الفرقة
المرضيَّة .المؤلف :دمحم بن احمد السفاريني الحنبلي (ت1144:هـ) ،الناشر :مؤسسة الخافقين
ومكتبتها  -دمشق ،الطبعة :الثانية1817 ،هـ1247 ،م.
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 -57مجلة البحوث اإلسالم َّية -مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،المؤلف :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
والدعوة واإلرشاد،عدد األجزاء 25 :جز ًءا.
 -58مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيميَّة ،جمع وترتيب :عبد الرحمن بن دمحم بن
قاسم الحنبلي ،الطبعة :األولى1872 ،هـ7117 ،م.
 -59مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم بن صالح العثيمين .جمع وترتيب :فهد بن
ناصر السليمان ،دار الثريا للنشر ،الطبعة :األولى1818 ،هـ1222 ،م.
 -11مختار الصحاح .المؤلف :دمحم بن أبي بكر الرازي (ت666 :هـ) ،تحقيق :يوسف الشيخ
دمحم ،الناشر :المكتبة العصرية -الدار النموذجية ،بيروت -صيدا ،الطبعة :الخامسة1871 ،هـ،
1222م.
 -11مختصر الصواعق المرسلة على الجهميَّة والمعطلة البن قيم الجوزيَّة (ت251 :هـ).
الموصلي (ت228 :هـ) ،قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له :د.
المؤلف :دمحم بن
ِ
الحسن بن عبد الرحمن العلوي ،مكتبة أضواء السلف -الرياض ،الطبعة :األولى1875 ،هـ،
7118م.
 -12مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .المؤلف :دمحم بن أبي بكر بن قيم
الجوزية (ت251 :هـ) ،تحقيق :دمحم المعتصم باهلل البغدادي ،الناشر :دار الكتاب العربي-
بيروت ،الطبعة :الثالثة1816 ،هـ1226 ،م.
 -10المستدرك على الصحيحين .المؤلف :أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا (ت815 :هـ)،
تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولى،
1811هـ12221 ،م.
 -11مسند أبي داود الطيالسي .المؤلف :أبو داود سليمان بن داود الطيالسي (ت 718:هـ)،
تحقيق :د.دمحم بن عبد المحسن التركي ،الناشر :دار هجر ،مصر ،الطبعة :األولى1812 ،هـ -
1222م.
 -15مسند أبي يعلى .المؤلف :أحمد بن علي الموصلي (ت212 :هـ) ،تحقيق :حسين سليم
أسد ،الناشر :دار المأمون للتراث -دمشق ،الطبعة :األولى1818 ،هـ1248 ،م.
 -11مسند اإلمام أحمد بن حنبل .المؤلف :أحمد بن حنبل الشيباني (ت781 :هـ) ،تحقيق:
شعيب األرناؤوط ،عادل مرشد ،وآخرين ،إشراف :د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى1871 ،هـ7111 ،م.
 -17مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .المؤلف :أحمد بن عمرو العتكي المعروف
بالبزار (ت727 :هـ) ،تحقيق :محفوظ الرحمن زين هللا ،وعادل بن سعد ،وصبري
عبد الخالق ،الناشر :مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى7112 ،م.
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 -18المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (صحيح مسلم).
المؤلف :مسلم بن الحجاج النيسابوري ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي -بيروت.
 -19المعارف ،المؤلف:عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،تحقيق :ثروت عكاشة -الهيئة المصرية
العامة للكتاب -القاهرة،الطبعة :الثانية1227 ،م.
 -71معجم مقاييس اللغة .المؤلف :أحمد بن فارس القزويني (ت225 :هـ) ،تحقيق:
عبد السالم دمحم هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر1222 :هـ1222 ،م.
 -71مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .المؤلف :دمحم بن أبي بكر بن قيم
الجوزية (ت251:هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت.
 -72مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين .المؤلف :أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري
(ت221 :هـ) ،قدم له وكتب حواشيه األستاذ :نعيم زرزور ،المكتبة العصرية ،صيدا-
بيروت1822 ،هـ7117 ،م.
الشهرستاني (ت584 :هـ) ،ضبطه وعلق
 -70الملل والنحل .المؤلف :دمحم بن عبد الكريم
َ
عليهِ :كسرى صالح العلي ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،الطبعة :األولى1828 ،هـ7112 ،م.
 -71منازل السائرين .المؤلف:عبد هللا بن دمحم األنصاري الهروي (ت841:هـ) ،الناشر :دار
الكتب العلمية -بيروت .دار الكتب العلمية -بيروت.
 -75المنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل الرفض واالعتزال .المؤلف :شمس
الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد الذهبي (ت284:هـ) ،تحقيق :محب الدين الخطيب.
 -71منهاج القاصدين ومفيد الصادقين،المؤلف:عبد الرحمن بن علي الجوزي ،تحقيق :كامل
دمحم الخراط – دار التوفيق للطباعة -دمشق1821 ،هـ7111 ،م.
 -77المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .المؤلف :محيي الدين بن شرف النووي (ت:
626هـ) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيروت ،الطبعة :الثانية1227 ،هـ.
 -78المنهاج في شعب اإليمان .المؤلف :الحسين بن الحسن بن دمحم الجرجاني (ت812:هـ)،
تحقيق :حلمي دمحم فودة ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :األولى1222 ،هـ1222 ،م.
 -79موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر دمحم ناصر الدين األلباني .المؤلف :دمحم ناصر
الدين (ت1871 :هـ) ،صنعه :شادي بن دمحم آل نعمان ،الناشر :مركز النعمان للبحوث
والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة ،صنعاء -اليمن ،الطبعة :األولى1821 ،هـ،
7111م.
 -81موسوعة فقه القلوب .المؤلف :دمحم بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري ،الناشر :بيت
األفكار الدولية.
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 -81النهاية في غريب الحديث واألثر .المؤلف :دمحم بن عبد الكريم الجزري ابن األثير (ت:
 616هـ) ،الناشر :المكتبة العلمية -بيروت1222 ،هـ1222 ،م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي،
محمود دمحم الطناحي.
 -82الوافي بالوفيات .المؤلف :صالح الدين الصفدي (ت268 :هـ) ،تحقيق :أحمد األرنؤوط
وتركي مصطفى ،الناشر :دار إحياء التراث -بيروت ،عام النشر1871 :هـ7111 ،م.

الهـــوامــش
 -1متفق عليه .أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب :اإليمان ،باب :فضل من استبرأ لدينه،
رقم الحديث ،71/1 ،57 :تحقيق :دمحم زهير الناصر -دار طوق النجاة ،الطبعة األولى
1877هـ .وأخرجه مسلم في صحيحه :كتاب :المساقاة ،باب :أخذ الحالل وترك الشبهات،
رقم الحديث ،1712/2 ،1522 :تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي -دار إحياء التراث العربي-
بيروت.
 -2انظر :بدائع الفوائد ،البن القيم ،122/2 :دار الكتاب العربي ،بيروت.
 -3سيأتي تخريجه في المطلب األول.
 -4معجم مقاييس اللغة ،كتاب :الواو ،باب :الواو والكاف وما يثلثهما( ،وكل)،126/6 :
تحقيق :عبد السالم دمحم هارون -دار الفكر1222 -هـ1222 ،م.
 - 5لسان العرب ،البن منظور :فصل الواو - 228/11 :دار صادر -بيروت ،الطبعة الثالثة
1818هـ.
 -6انظر :القاموس المحيط ،للفيروز آبادي :فصل الواو ،1162/1 :تحقيق :مكتب تحقيق
التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف :دمحم نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت-
لبنان ،الطبعة الثامنة 1876هـ7115 ،م.
 -7تهذيب اللغة :باب الكاف والظاء ،712/11 :تحقيق :دمحم عوض مرعب -دار إحياء التراث
العربي -بيروت ،الطبعة األولى 7111م.
 -8انظر :الصحاح تاج اللغة العربية ،للفارابي :فصل الواو (وكل) ،1485/5 :تحقيق :أحمد
عبد الغفور عطار -دار العلم للماليين -بيروت ،الطبعة الرابعة 1812هـ1242 ،م.
ويُنظر أيضًا :مختار الصحاح للرازي ،باب الواو (وكل) ،288 :تحقيق :يوسف الشيخ
دمحم -المكتبة العصرية -الدار النموذجية ،بيروت -صيدا ،الطبعة الخامسة 1871هـ،
1222م .والقاموس المحيط للفيروز آبادي ،فصل الواو ،1162/1 :وتاج العروس ،فصل
الواو (و ك ل) ،)24/21( :تحقيق :مجموعة من المحققين  -دار الهداية .ولسان العرب
البن منظور،فصل الواو.226/11 :
 -9انظر :النهاية في غريب الحديث واألثر :حرف الواو ،باب :الواو مع الكاف( ،وكل):
 ،)771/5تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ،محمود دمحم الطناحي -المكتبة العلمية -بيروت
1222هـ 1222م.
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 -10زاد المسير في علم التفسير ،البن الجوزي  ،271/1 :تحقيق:عبد الرزاق المهدي -دار
الكتاب العربي -بيروت ،الطبعة االولى 1877هـ.
 -11طبقات الحنابلة ،ألبي يعلى ،816/1 :تحقيق :دمحم حامد الفقي -دار المعرفة -بيروت.
 -12شعب اإليمان ،للبيهقي ،852/7 :تحقيق :د .عبد العلي عبد الحميد ،أشرف على تحقيقه:
مختار أحمد الندوي -مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي الهند،
الطبعة األولى 1872هـ7112 ،م.
 -13زاد المسير في علم التفسير.)271( :
 -14جامع العلوم والحكم ،822/7 :تحقيق :شعيب األرنؤوط ،إبراهيم باجس -مؤسسة
الرسالة -بيروت ،الطبعة السابعة 1877هـ 7111م.
 -15مدارج السالكين ،112/1 :تحقيق :دمحم المعتصم باهلل البغدادي -دار الكتاب العربي-
بيروت ،الطبعة الثالثة 1816هـ 1226م.
 -16أخرجه ابن ماجه في سننه :باب التو ُّكل واليقين ،رقم الحديث ،766/5 , 8168 :تحقيق:
شعيب األرنؤوط -دار الرسالة العالمية ،الطبعة األولى 1821هـ 7112م .وقال
األرناؤوط :حديث صحيح ،وهذا إسناد حسن ،رواية ابن وهب عن عبد هللا بن لهيعة
قوية .وأبي داود الطيالسي في مسنده :أحاديث عمر بن الخطاب ،رقم الحديث،51 :
 ،55/1تحقيق:د.دمحم بن عبد المحسن التركي -دار هجر  -مصر ،الطبعة االولى 1812هـ
 1222م .وأحمد في مسنده :مسند الخلفاء الراشدين  -مسند عمر بن الخطاب  -رقمالحديث  ،824/1 , 221تحقيق :شعيب األرناؤوط ،عادل مرشد ،وآخرين ،إشراف :د.
عبد هللا بن عبد المحسن التركي -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1871هـ 7111م .وقال
األرناؤوط :حديث صحيح .والبزار في مسنده :مسند عمر بن الخطاب ،رقم الحديث:
 ،826/1 ،281تحقيق :محفوظ الرحمن زين هللا ،وعادل بن سعد ،وصبري عبد الخالق-
مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة ،الطبعة األولى 7112م .وقال« :هذا الحديث ال
نعلم رواه عن النبي  إال عمر بن الخطاب بهذا اإلسناد» .وابن حبان في صحيحه :كتاب
الرقائق ،باب :الورع والتو ُّكل ،رقم الحديث ،512/7 ،221 :ترتيب :علي بن بلبان
الفارسي (ت 222 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرناؤوط -مؤسسة
الرسالة -بيروت ،الطبعة األولى 1814هـ 1244م .والحاكم في مستدركه :كتاب الرقاق،
رقم الحديث , 258/8 ،2428 :تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا-دار الكتب العلمية -
بيروت ،الطبعة األولى 1811هـ 12221م ،وقال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم
يخرجاه ،وأقره الذهبي .وقال فيه اإلمام األلباني رحمه هللا« :بل هو صحيح على شرط
مسلم ،فإن رجاله رجال الشيخين غير ابن هبيرة وأبي تميم ،فمن رجال مسلم وحده .وقد
تابعه ابن لهيعة عن ابن هبيرة به» .سلسلة األحاديث الصحيحة ،671/1 :مكتبة المعارف
للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى .وأخرجه أبو نعيم األصبهاني في حلية األولياء
وطبقة األصفياء ،62/11 :السعادة  -محافظة مصر1228 ،هـ 1228 -م .وأبو يعلى في
مسنده :مسند عمر بن الخطاب ،رقم الحديث ،717/1 ،782 :تحقيق :حسين سليم أسد،
دار المأمون للتراث ،دمشق ،الطبعة األولى 1818هـ 1248م .والترمذي في سننه :باب
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التو ُّكل على هللا ،رقم الحديث ،151/8 ،7288 :تحقيق :بشار عواد معروف -دار الغرب
اإلسالمي -بيروت 1224م ،وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ،ال نعرفه إال من
هذا الوجه ،وأبو تميم الجيشاني اسمه:عبد هللا بن مالك .والنسائي في سننه الكبرى :كتاب
الرقائق ،رقم الحديث ،242/11 ،11415 :حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد المنعم شلبي،
أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد هللا التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
الطبعة:األولى1871 ،هـ 7111م.
 -17انظر :جامع العلوم والحكم ،البن رجب الحنبلي .822/7 :ويُنظر أيضًا :منهاج القاصدين
ومفيد الصادقين ،البن الجوزي ،1721/7 :تحقيق :كامل دمحم الخراط – دار التوفيق
للطباعة -دمشق1821 ،هـ7111 ،م.
 -18انظر :شرح رياض الصالحين ،دمحم العثيمين - 552 – 552/1 :دار الوطن للنشر،
الرياض  1876هـ.
 -19انظر :تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ،122/4 :تحقيق :سامي بن دمحم بن سالمة-دار
طيبة -الطبعة الثانية1871 ،هـ 1222م .والجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي،112/4 :
تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش -دار الكتب المصرية -القاهرة ،الطبعة الثانية
1248هـ 1268م.
 -20غالة القدرية هم الذين ينكرون علم هللا وكتابته السابقة ،ويزعمون بأن هللا ال يعلم من
يطيعه أو يعصيه؛ بل األمر أُنف أي مستأنف ،وهذا القول أول ما حدث في اإلسالم بعد
افتراق عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان ،كان أول من ظهر عنه
معبد الجهني با لبصرة ،ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم
والكتاب السابق ،لكن ينكرون عموم مشيئة هللا وقدرته على أفعال العباد ،وأن أفعالهم
ً
استقالال بدون مشيئة هللا؛ تنزي ًها له عن الظلم؛ألنه لو قدر المعاصي عليهم ثم
فعلوها
عذبهم لظلمهم .انظر :الفرق بين الفرق للبغدادي ،115 :نقحه وعلق عليه وقدم له :نعيم
حسين زرزور ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت ،الطبعة :األولى 1821هـ 7112م.
والملل والنحل للشهرستاني ،172/1 :ضبطه وعلق عليهِ :كسرى صالح العلي ،مؤسسة
الرسالة ناشرون -الطبعة :األولى 1828هـ 7112م .واالنتصار في الرد على المعتزلة
القدرية األشرار،يحيى العمراني ،68/1 :تحقيق :سعود بن عبد العزيز الخلف ،أضواء
السلف ،الرياض ،الطبعة األول 1812هـ 1222م .ومجموع فتاوى ابن تيمية،851/4 :
جمع وترتيب :عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم الحنبلي ،الطبعة األولى 1872هـ 7117م.
ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،دمحم الموصلي ،182 :قرأه وخرج
نصوصه وعلق عليه وقدم له د .الحسن بن عبد الرحمن العلوي ،مكتبة أضواء السلف،
الرياض ،الطبعة األولى 1875هـ 7118م.
21
سموا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوان ،وهو من الجبرية الخالصة ،من
 الجهميةُ :معتقداتها :أن اإليمان هو المعرفة باهلل فقط ،والكفر هو الجهل باهلل فقط ،وينسبون األعمال
إلى المخلوقين على سبيل المجاز ،فاإلنسان عندهم ال يقدر على شيء ،إنما هو مجبور في
أفعاله ،ال قدرة له وال إرادة وال اختيار ،كما أنهم يوافقون المعتزلة في نفي الرؤية،
وإثبات خلق الكالم .انظر :الملل والنحل للشهرستاني ،)118( :والفرق بين الفرق
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للبغدادي ،)128( :ومقاالت اإلسالميين لألشعري ،)118( :قدم له وكتب حواشيه
األستاذ :نعيم زرزور ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت 1822هـ 7117م.
 -22انظر :منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ،البن الجوزي .1782/7 :والعواصم والقواصم
في الذب عن سنة أبي القاسم ،البن الوزير ،787/5 :تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثالثة 1815هـ 1228م .ومدارج السالكين ،البن القيم:
 ،114/7وطريق الهجرتين ،752 :دار السلفية ،القاهرة -مصر ،الطبعة الثانية 1228هـ.
 -23انظر :مدارج السالكين.112/7 :
 -24انظر:المصدر نفسه.171/7 :
 -25انظر :منهاج القاصدين ومفيد الصادقين،البن الجوزي .1788/7 :ومدارج السالكين:
.171/7
 -26انظر:مدارج السالكين ،171/7 :واإلرشاد إلى صحيح االعتقاد ،صالح الفوزان- 27 :
دار ابن الجوزي ،الطبعة الرابعة 1871هـ1222 ،م .والجواب الكافي لمن سأل عن
الدواء الشافي ،البن القيم-،75 :دار المعرفة  -المغرب ،الطبعة األولى1814 :هـ
1222م.
 -27متفق عليه .أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب :التوحيد ،باب :قوله تعالى" :ويحذركم
هللا نفسه" ،رقم الحديث .171/2 ،2815 :ومسلم في صحيحه :كتاب :الذكر والدعاء
والتوبة واالستغفار ،باب :الذكر والدعاء والتقرب إلى هللا ،رقم الحديث،7625 :
.7162/8
 -28انظر :موسوعة فقه القلوب ،دمحم بن إبراهيم التويجري ،1456/7 :بيت األفكار الدولية.
ومدارج السالكين.171/7 :
 -29متفق عليه .أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب :الوضوء ،باب :فضل من بات على
الوضوء ،رقم الحديث .45/1 ،782 :ومسلم في صحيحه :كتاب :الذكر والدعاء والتوبة
واالستغفار ،باب :ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ،رقم الحديث.7141/8 ،7211 :
 -30انظر :مدارج السالكين.177/7 :
 -31متفق عليه ،سبق تخريجه ،ب .2
 -32أخرجه الترمذي في سننه :باب الدعوات ،ما يقول إذا خرج من بيته ،رقم الحديث:
.265/5 ،2876
 -33الدر المنثور ،للسيوطي ،17/8 :دار الفكر -بيروت .وشعب اإليمان ،للبيهقي.828/7 :
 -34السنة ،لعبد هللا بن أحمد بن حنبل ،261/1 :تحقيق :د .دمحم بن سعيد القحطاني ،دار ابن
القيم ،الدمام ،الطبعة األولى  1816هـ  1246 -م.
 -35شعب اإليمان ،للبيهقي.224/1 :
 -36التو ُّكل ،للقاضي أبي يعلى ،5 :تحقيق :د .يوسف علي الطريف -دار الميمان  -الرياض،
الطبعة األولى 1825هـ 7118م ،وشعب اإليمان ،للبيهقي.828/7 :
 -37انظر :المصدر نفسه.171/7 :
 -38انظر :تقريب التدمرية ،البن عثيمين ،24 :دار ابن الجوزي ،الدمام ،الطبعة األولى
1812هـ .والتو ُّكل ،يوسف القرضاوي ،21 :دار الفرقان ،األردن ،الطبعة األولى
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1812هـ 1226م .والتو ُّكل على هللا وعالقته باألسباب ،عبد هللا الدميجي ،164 :دار
الفضيلة ،الرياض ،الطبعة الثالثة1827 ،هـ 7111م.
 -39انظر :أضواء البيان ،للشنقيطي ،224/2 ،287/7 :دار الفكر -لبنان 1815هـ1225 ،م.
وتقريب التدمرية ،للعثيمين ،24 :ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ،712/8 :جمع
وترتيب :فهد بن ناصر السليمان-دار الثريا  -الطبعة :األولى 1818هـ 1222م ،وتفسير
ابن عثيمين ،771/1 :دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى
1872هـ .ويُنظر أيضًا :موسوعة األلباني في العقيدة ،1122/2 :صنعه :شادي بن دمحم آل
نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة ،صنعاء،
اليمن ،الطبعة األولى1821 ،هـ 7111م.
 -40انظر :الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ،إسماعيل األصبهاني،52/7 :
تحقيق :دمحم ربيع المدخلي ،دار الراية ،الرياض ،الطبعة الثانية 1812هـ 1222م.
 -41الصوفية :نسبة إلى الصوف ألنه غالب لباس الزهاد ،وهو :األخذ بالحقائق ،واليأس مما
في أيدي الخالئق ،وقد عرفه ابن الجوزي بأنه :طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ،ثم
ترخص المنتسبون إليه بالسماع والرقص ،فمال إليهم طالب اآلخرة من العوام؛ لما
يظهرونه من التزهد .وقد ذم األئمة صنيع بعض الطوائف الصوفية ،كما ورد عن
القاضي عياض« :قال المسيبي :كنا عند مالك وأصحابه حوله ،فقال رجل من أهل
كثيرا ثم يأخذون في القصائد،
نصيبين :يا أبا عبد هللا عندنا قوم يقال لهم الصوفية ،يأكلون ً
ثم يقومون فيرقصون ،فقال مالك :أصبيان هم ؟ قال :ال ،قال أمجانين؟ قال :ال ،قوم
مشايخ ،قال مالك :ما سمعت أن أحدًا من أهل اإلسالم يفعل هذا ،قال الرجل :يأكلون ثم
يقومون فيرقصون نوائب ،ويلطم بعضهم رأسه ،وبعضهم وجهه ،فضحك مالك ثم قام
فدخل منزله» .ترتيب المدارك للقاضي عياض ،58/7 :تحقيق جزء  :1ابن تاويت
الطنجي 1265 ،م ،جزء  :8 ،2 ،7عبد القادر الصحراوي 1221 - 1266 ،م ،جزء :5
دمحم بن شريفة ،جزء  :4 ،2 ،6سعيد أحمد أعراب  - 1242-1241مطبعة فضالة –
المغرب ،الطبعة األولى .وقال اإلمام الشافعي« :ما لزم أحد الصوفية أربعين يو ًما فعاد
عقله إليه أبدًا» .تلبيس إبليس للجوزي ،272 :دار الفكر  -بيروت ،الطبعة األولى
1871هـ 7111م.
وقد تنوع التصوف إلى ثالثة أصناف ،هي:
أو ًال :صوفية الحقائق :وهم الذين مقصود التصوف عندهم عبارة عن حقائق وأحوال وحدود
وسيرة مستلزمة لصفاء الباطن من كدر األمراض الباطنة ،وصفاء الظاهر بكثرة
العبادات والزهد في الملذات والشهوات ،وهؤالء إنما أطلق عليهم صوفية نسبة إلى لباس
الصوف ،وقد تنازع الناس في هذا القسم؛ فطائفة ذمتهم ،وطائفة غلت فيهم وادعو أنهم
أفضل الخلق،وكال طرفي هذه األمور ذميم ،و"الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة هللا
كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة هللا ،ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ،وفيهم
المقتصد الذي هو من أهل اليمين،وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ،وفيهم من
يذنب فيتوب أو ال يتوب.
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ثانيًا :صوفية األرزاق :وهم الذين تركوا البحث عن الرزق،واكتفوا بما يجود به الناس عليهم
من الصدقات واألوقاف الخيرية ،ويشترط فيهم ثالثة شروط :أحدها العدالة الشرعية،
بحيث يؤدون الفرائض ،ويجتنبون المحارم ،والثاني التأدب باآلداب الشرعية في غالب
األوقات ،والثالث أن ال يكون أحدهم متمس ًكا بفضول الدنيا.
ثالثًا :صوفية الرسم:وهؤالء بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد.
وقد أثنى اإلمام ابن القيم -رحمه هللا -على علماء وعقالء الصوفية  ،ودافع عنهم في الكثير
من كتبه ،السيما المستقيمون من السالكين؛ كجمهور مشايخ السلف مثل  :الفضيل بن
عياض ،وإبراهيم بن أدهم ،وأبي سليمان الداراني ،ومعروف الكرخي ،والسري
السقطي ،والجنيد بن دمحم ،وغيرهم من المتقدمين :مثل الشيخ عبد القادر الجيالني،
والشيخ حماد ،والشيخ أبي البيان ،وشيخ اإلسالم أبي ذر الهروي وغيرهم من المتأخرين،
فهم ال يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن األمر
والنهي الشرعيين .انظر :الفرق بين الفرق ،781 :والرسالة القشيرية،عبد الكريم
القشيري ،881/7 :تحقي :د.عبد الحليم محمود ،د .محمود بن الشريف ،دار المعارف،
القاهرة ،ومدارج السالكين ،البن القيم .154/1 :وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،البن
القيم  178/1 :تحقيق  :دمحم حامد الفقي ،مكتبة المعارف ،الرياض .والتصوف المنشأ
والمصادر ،إحسان إلهي ،728 -142 :إدارة ترجمان السنة ،باكستان ،الطبعة األولى
1816هـ 1246م .ومجموع فتاوى ابن تيمية ،12-12/262،11/11 :وتلبيس إبليس،البن
الجوزي .185 :ومجلة البحوث اإلسالمية ،158/81 :مجلة دورية تصدر عن الرئاسة
العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،عدد األجزاء 25 :جز ًءا.
 -42انظر:التو ُّكل ،يوسف القرضاوي ،21 :والتو ُّكل على هلل وعالقته باألسباب ،عبد هللا
الدميجي .162 :ويُنظر أيضًا :منازل السائرين ،للهروي - 122 :دار الكتب العلمية-
بيروت.
 -43ثوبان بن إبراهيم اإلخميصي المصري ،أبو الفياض أو أبو الفيض ،أحد الزهاد العباد
المشهوري ن من أهل مصر ،كانت له فصاحة وحكمة وشعر ،أول من تكلم ببلدته في
ترتيب األحوال ومقامات األولياء ،فأنكر عليه عبد هللا بن عبد الحكم وهجره ،توفي سنة
خمس وأربعون للهجرة .انظر :طبقات األولياء البن الملقن ،714 :تحقيق :نور الدين
شريبة من علماء األزهر ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،الطبعة الثانية 1815هـ 1228م.
وطبقات الصوفية للسلمي ،72 :تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة األولى 1812هـ 1224م .واألعالم للزركلي ،117/7 :دار العلم
للماليين ،الطبعة الخامسة عشرة 7117م.
 -44الغُنية لطالبي طريق الحق -عز وجل -في األخالق والتصوف واآلداب
اإلسالمية،عبد القادر الجيالني ،271/7 :وضع حواشيه :صالح بن دمحم بن عويضة ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1812 ،هـ1222 ،م .ويُنظر أيضًا :الرسالة
القشيرية.211/1 :
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 -45سهل بن عبد هللا بن يونس التستري ،أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ،له كتاب في تفسير
القرآن ،وكتاب رقائق المحبين وغير ذلك ،توفي سنة ثالث وثمانين للهجرة .انظر:
طبقات الصوفية للسلمي ،166 :وطبقات األولياء البن الملقن.727 :
 -46الغُنية لطالبي طريق الحق،عبد القادر الجيالني.212/7 :
 -47دمحم بن أحمد بن سالم أبو الحسن البصري ،شيخ أهل البصرة في زمانه ،أدرك سهل
التستري وأخذ عنه ،وبقي إلى الستين والثالثمائة .انظر :الوافي بالوفيات ،صالح الدين
الصفدي ،17/4 :تحقيق :أحمد األرنؤوط وتركي مصطفى-دار إحياء التراث -بيروت،
1871هـ7111،م.
 -48طبقات الصوفية ،دمحم بن الحسين السلمي 217 :باختصار.
 -49تلبيس إبليس ،البن الجوزي.751 :
 -50انظر :أضواء البيان ،للشنقيطي.224/2 :
 -51انظر :االكتساب في الرزق المستطاب ،دمحم بن الحسن الشيباني ،76 :تحقيق :محمود
عرنوس ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1816 ،هـ 1246م.
 -52انظر :اآلداب الشرعية والمنح المرعية ،دمحم بن مفلح ،182 -188/1 :عالم الكتب.
 -53انظر :االكتساب في الرزق المستطاب ،دمحم بن الحسن الشيباني.72 ،76 ،12 :
 -54أخرجه الترمذي في سننه :باب :صفة القيامة والرقائق والورع ،رقم الحديث ،7512
 ،782/8وابن أبي الدين في التو ُّكل :رقم الحديث ،51 ،11 :تحقيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،الطبعة األولى 1812هـ 1222م .وأبو نعيم في
الحلية ،221/4 :والبيهقي في شعب اإليمان ،باب التو ُّكل باهلل والتسليم ألمره في كل
شيء ،رقم الحديث ،872/7 ،1152 :وابن حبان في صحيح :كتاب الرقائق ،باب :الورع
والتو ُّكل ،رقم الحديث .511/7 ،221 :وقال فيه األلباني رحمه هللا :حسن .انظر صحيح
الجامع الصغير وزيادته ،787/1 :المكتب اإلسالمي.
 -55أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :البيوع ،باب كسب الرجل وعمل يده ،رقم الحديث:
.52/2 ،7127
 -56فتح الباري ،216/8 :رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه ،دمحم فؤاد عبد الباقي ،وقام بإخراجه
وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن
عبد هللا بن باز ،دار المعرفة ،بيروت.1222 ،
 -57شعب اإليمان ،للبيهقي.815/7 :
 -58انظر :المنهاج في شعب اإليمان ،لل َح ِليمي ،2/7 :تحقيق :حلمي دمحم فودة ،دار الفكر،
الطبعة األولى 1222 ،هـ 1222 -م.
 -59متفق عليه ،أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الجهاد والسير ،باب :المجن ومن
يترس بترس صاحبه ،رقم الحديث ،7218 :ومسلم في صحيحه ،كتاب الجهاد والسير،
باب :حكم الفيء ،رقم الحديث.1226/2 ،1252 :
 -60انظر :المنهاج شرح صحيح مسلم ،للنووي ،21/17 :دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
الطبعة الثانية 1227هـ.
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المسائل العقديَّة المتعلقة بحديث عمر بن الخطاب
 -61انظر :االكتساب في الرزق المستطاب ،دمحم بن الحسن الشيباني .71 ،وتلبيس إبليس،
البن الجوزي .784 ،751 :ويُنظر أيضًا شرح العقيدة الطحاوية ،البن أبي العز،721 ،
تحقيق :د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثانية 1878هـ 7115م.
 -62انظر :المعارف البن قتيبة ،526 ،تحقيق :ثروت عكاشة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
القاهرة ،الطبعة الثانية1227 ،م ،واالكتساب في الرزق المستطاب ،دمحم بن الحسن
الشيباني.75 ،
 -63انظر :مدارج السالكين ،البن القيم.852/2 :
 -64انظر :الطب النبوي ،البن القيم ،18 ،دار الهالل ،بيروت .وزاد المعاد ،18/8 ،مؤسسة
الرسالة بيروت ،مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة السابعة والعشرون 1815هـ -
1228م.
 -65الجبر هو :نفي الفعل حقيقة عن العبد ،وإضافته إلى الرب تعالى ،وأول من قال بهذه
المقالة في اإلسالم الجعد بن درهم ،وهم أصناف ،الجبرية الخالصة التي ال تثبت للعبد
ً
ً
أصال ،والجبرية المتوسطة التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة
فعال وال قدرة على الفعل
ً
أثرا ما في الفعل ،وسمى ذلك كسبًا فليس بجبري .انظر :الملل
أصال ،أما من أثبت للقدرة ً
والنحل للشهرستاني ،112 :والفرق بين الفرق ،للبغدادي.274 :
 -66انظر :الفرق بين الفرق ،للبغدادي ،122 :والملل والنحل ،للشهرستاني ،424 ،وجامع
المسائل ،البن تيمية ،44/1 :تحقيق :دمحم عزيز شمس ،إشراف :بكر أبو زيد ،دار عالم
الفوائد ،مكة ،الطبعة األولى 1877هـ.
 -67انظر :إعالم الموقعين ،البن القيم ،712/7 :تحقيق :دمحم عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى 1811هـ 1221م .ومدارج السالكين ،752/1 :ومفتاح
دار السعادة ،البن القيم ،782/7 :دار الكتب العلمية ،بيروت .ولوامع األنوار البهية،
للسفاريني ،217/1 :مؤسسة الخافقين ومكتبتها ،دمشق ،الطبعة الثانية 1817هـ
1247م.
َ
 -68متفق عليه ،أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :تفسير القرآن ،باب :قوله  :فَأما َم ْن
أ َ ْع َ
ط ٰى َواتقَ ٰى( الليل ،)5 :رقم الحديث ،121/6 ،8282 :ومسلم في صحيحه :كتاب:
القدر ،باب كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله ،رقم الحديث،7682 :
.7181/8
 -69انظر :مجموع فتاوى ابن تيمية ،842/4 :والرد على المنطقيين ،البن تيمية ،522 :دار
المعرفة ،بيروت .ويًنظر أيضًا :الخالف العقدي في باب القدر ،د.عبدهللا القرني- 52 :
 ،52مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 7112م.
 -70انظر :درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية ،21/2 :تحقيق :دمحم رشاد سالم.
 -71انظر :المنتقى من منهاج االعتدال ،للذهبي ،171 :تحقيق :محب الدين الخطيب.
والمصدر نفسه.72/2 :

مجلة اإلحياء
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د /ندى القشيري
 -72انظر :المنتقى من منهاج االعتدال ،للذهبي ،511 :وشرح العقيدة الطحاوية ،البن أبي
العز ،622/7 :ومدارج السالكين.752/1 ،867/2 :
 -73انظر :القول السديد في مقاصد التويحد،عبد الرحمن بن ناصر سعدي ،82 ،87 :تحقيق:
المرتضى الزين أحمد ،مجموعة التحف النفائش الدولية ،الطبعة الثالثة ،ومجموع فتاوى
ابن تيمية.122/1 :
 -74شعب اإليمان ،للبيهقي.875/7 :
 -75انظر :مجموع فتاوى ابن تيمية.124 ،122/1 :
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"ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ"
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monetary through his book
Uncover the encased meanings and words located in
""the Muwatta
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اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺗﯿﺒﺮﻣﺎﺳﯿﻦ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ1
ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﻀﺎري وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ

fatahdoc@hotmail.fr
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل2018/09/17 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﻮل2019/07/17 :

اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﺑﻦ
ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ "ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ"،
ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺪرك واﻧﺘﻘﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺷﺮوﺣﮫ ،وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺎ أورده ﻣﻨﮭﺎ أن ﻟﮫ ﻣﻨﺤﻰ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻷﻗﻮال ﺷﺮاح اﻟﻤﻮطﺄ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪراك ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪى ﻧﻘﺪه إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أﻗﻮال
اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻜﺒﺎر ،وﻟﻢ ﯾﺴﺘﺜﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﯿﺚ ﺧﺼﮭﻢ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ،ﺻﻮب
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ أﻗﻮاﻻ ورد أﺧﺮى ،واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ھﺬا أﻟﻔﺎظﺎ
وﻋﺒﺎر ات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ رﺳﻮخ ﻣﻠﻜﺘﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆھﻞ طﺮﯾﻘﺘﮫ ﻷن ﺗﻜﻮن
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻨﻘﺪ وﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨﻮن ،واﺷﺘﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ
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اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺗﯿﺒﺮﻣﺎﺳﯿﻦ

 وﻣﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﮫ ﻣﻤﺎ اﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻦ أﻗﻮال،ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎراﺗﮫ
.ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎ وإﺑﺮازا ﻟﻨﺰﻋﺘﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
 ﻣﺤﻤﺪ، ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ،اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، اﻟﻤﻮطﺄ، اﻟﺤﺪﯾﺚ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
.اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
Abstract
This study’s aim is to highlight the sheikh of Islam, al-Maliki Ibn
Ashour’s way of criticism, in his book " Kachf al-moghata min almaàni wa al-alfadh al-wakiàa fi al-muwatta " ( Revealing the covered
meanings and words in the muwatta) , where he criticized and drew
attention to a number of the statements that are contained in it. It has
been shown through his reports that he has a unique way which can be
summed up the following:
his criticism has got over to some of the great imams’ statements,
He did not exclude the imams of the language where specified a
series of criticism for them, based on his criticisms he accepted a
number statements and denied some other, in his piece of work he has
used a various of different words and statements that show his solid
criticism knowledge, Which qualifies his method to be a model in
criticizing and correcting the rest of our scientists’ books in different
arts, and the study included some models of his choices, that was
adjusted and the statements that needed to be verified and revised ,it
was all to clarify and highlight his criticizing way.
Keywords: Hadith, Al-Muwatah, critic, criticizing, kachf almoghata , Mohamed Eltaher Ben Ashour.
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اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر

ﻣﻘﺪﻣــﺔ:
اﻟﺤﻤﺪ

وﻛﻔﻰ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ:

أدى ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وظﺮوف ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻋﻤﺎل ﺟﻠﯿﻠﺔ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﺂﻟﯿﻔﮭﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺎح وﻣﺠﺎﻣﻊ
وﻣﺴﺎﻧﯿﺪ وﻣﻮطﺂت ،وﻣﻜﻨﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ،واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ،واﻟﺸﺮح
ﻟﻤﺼﺎدرھﺎ ،واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺪواوﯾﻨﮭﺎ اﻟﻜﺒﺮى ،وﻣﻨﮭﺎ ﺷﺮح " ﻣﻮطﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ  ،اﻟﺬي
أﻟﻔﮫ" اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر"واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت
اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑـ "ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ".
وﻟﻠﻤﻮطﺄ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺬاھﺐ
وﻣﺪارﺳﮭﺎ ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﺎﺑﻘﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻹﺧﺮاج ،ﯾﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﺑﻦ
ﻋﺎﺷﻮر ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺴﺒﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺼﺪر"اﻷم"" :وﻟﻜﻦ دﺧﻞ ﺑﮫ اﻟﺘﺪوﯾﻦ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺑﺘﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻮطﺄ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﮫ أول اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ،ﻓﻜﺎن
ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ذﻟﻚ أدﻋﻰ إﻟﻰ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﺎﻣﻠﮭﺎ ،وإﻗﺮار اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮭﺎ".1
وﻷھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﺮوح ،وﺗﻌﺪدت ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎھﺞ
ﺷﺮاﺣﮫ ،2وﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﺮوح ﻋﻠﯿﮫ وﻛﺜﺮﺗﮭﺎ إﻻ أﻧﮫ  -وﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  -ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﯾﮫ ﻧﻜﺖ وﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎ وﻧﻘﺪا وﻛﺸﻔﺎ وإﯾﻀﺎﺣﺎ ،وھﺬا
اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺬي ﺷﺮح ﻓﯿﮫ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﻤﻮطﺄ  ،ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮح ،واﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺠﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ،ﺻﺤﺢ ﻓﯿﮫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ إﺷﻜﺎل ﺑﯿﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﺬي ﯾﺤﻈﻰ ﺑﮫ ،اﻧﻘﺪﺣﺖ ﻓﻲ ذھﻨﻲ ﻓﻜﺮة دراﺳﺔ
ﻛﺘﺎﺑﮫ "ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ" واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﺮﺿﮫ اﻟﻤﺘﻘﻦ ﻟﻤﺎدﺗﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻷﻗﻮال ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﺮح ،واﻟﻀﺒﻂ ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي أﺑﺪع ﻓﯿﮫ ،ﻣﺒﯿﻨﺎ ﻧﺰﻋﺘﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وطﺮﯾﻘﺔ ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻤﺴﺎﺋﻠﮫ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎري ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﮫ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ،واﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺒﻨﺎءة ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺷﺮوح اﻟﻤﻮطﺄ
ﻣﻦ أﻗﻮال ﻷﺋﻤﺔ أﻋﻼم.
وﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث اﻟﺸﯿﺦ
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻋﺮض وﺑﯿﺎن طﺮﯾﻘﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،وﻛﯿﻔﯿﺔ
ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،واﻟﺸﺮاح ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﮫ " ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ".
واﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ "اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ
ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮطﺄ" ،وﻓﻲ ﺣﺪود اطﻼﻋﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ دراﺳﺎت وﻛﺘﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦ
ﻋﺎﺷﻮر ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺧﺼﺖ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺒﺤﺚ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﺘﺎﺑﯿﮫ "اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﺴﯿﺢ وﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ" ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان "ﺟﮭﻮد اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ  -دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ" وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﯿﺮ "ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ"  ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻏﻮل ﻣﺮاد ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف د /ﻧﺼﺮ
ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ،رﻛﺰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض أھﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻨﺎﯾﺘﮫ ﺑﻌﻠﻢ اﻹﺳﻨﺎد ،وﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺮاﺳﯿﻞ اﻟﻤﻮطﺄ،
وﻟﮫ ﺑﺤﻮث ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدراج اﻟﺤﺪﯾﺚ وزﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻠﻢ ﯾﺘﻌﺮض
ﻟﮫ إﻻ ﻓﻲ ﻧﻘﺪه ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻛﺄﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﮭﺪي،
وﺳﺤﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﺴﯿﺢ ،أﻣﺎ ﻛﺘﺎب
اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻠﻢ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺘﺒﻊ
ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺘﻘﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺮّ اح ،واﺳﺘﻌﻨﺖ
ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟﻐﺮض ﺑﯿﺎن ﻧﺰﻋﺘﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﺒﺤﺜﯿﻦ وﺧﺎﺗﻤﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻔﯿﮭﺎ ﺑﯿﺎن اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ وأﺳﺒﺎب
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع وأھﻤﯿﺘﮫ وﻣﺎ وﺟﺪﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻷول ﻓﮭﻮ ﺑﻌﻨﻮان" :اﻟﺘــﻌـــﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر وﻛﺘﺎﺑﮫ
ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ" ،ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ اﻷول ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان :اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺸﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان :اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻜﺘﺎب ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺄوردت ﻓﯿﮫ أھﻢ اﻧﺘﻘﺎدات
واﺧﺘﯿﺎرات اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ،ﺧﺼﺼﺖ ﻟﮫ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ اﻷول
ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﯿﮫ ﻟﺒﯿﺎن أھﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻛﺸﻔﮫ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﯿﮫ
ا ﺧﺘﯿﺎرات وﺗﺮﺟﯿﺤﺎت اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،وﺿﻤﻨﺖ آﺧﺮه ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣﺎ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﺘــﻌـــﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر وﻛﺘﺎﺑﮫ ﻛﺸﻒ
اﻟﻤﻐﻄﻰ.
إن اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻦ اﻷﻓﺬاذ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا أﻣﮭﺎت اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ
واﻟﺘﺼﻮﯾﺐ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﻗﻮال ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاح ،وأﺑﺎن ﻋﻦ ﻣﻘﺪرة
ﻋﺠﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ أودﻋﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺎﺋﻘﺔ وﺷﺮوح راﺋﻘﺔ،
ﯾﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ ،وﺑﻤﺼﻨﻔﮫ اﻟﺬي أﻓﺮدﺗﮫ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ،وﻓﻲ ھﺬﯾﻦ
اﻟﻤﻄﻠﺒﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻟﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.
ھﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 1296ه-
1879م ،ﺑﻘﺼﺮ ﺟﺪه ﻟﻸم اﻟﻮزﯾﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮﻋﺘﻮر 3ﺑﻀﺎﺣﯿﺔ
اﻟﻤﺮﺳﻰ ،وأﺳﻼﻓﮫ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺛﻢ ھﺎﺟﺮوا إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻼ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﺛﻢ
اﻧﺘﻘﻠﻮا إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ .4ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،واﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ
أظﻔﺎره وﻛﺎن اﺣﺘﻔﺎؤه ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ أﺷﺪ وأﻋﻤﻖ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﺄﺟﯿﺰ إﺟﺎزﺗﯿﻦ
ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،وﻛﻼھﻤﺎ ﺑﺮواﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻔﺮﺑﺮي ﺑﺴﻨﺪ ﻋﻦ ﺟﺪه
اﻟﻮزﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮﻋﺘﻮر ،وھﻮ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ أﺟﯿﺰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ.5
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وﻣﻤﻦ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺘﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻮخ ،ﻣﻦ أﺑﺮزھﻢ :اﻟﺸﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮﻋﺘﻮر ،6وﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ ،7واﻟﺸﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺿﻮان ،8واﻟﺸﯿﺦ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﯾﻒ 9واﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺨﻠﻲ اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ ،10واﻟﺸﯿﺦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺣﺎﺣﺐ،11
وﻋﻠﻰ ﯾﺪ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ درس ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻞ
"اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺨﺎري" ،و"اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮطﺄ" ،وأﺟﺎزه ﺷﯿﺨﮫ اﻹﺟﺎزة
اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﺒﮭﺎ ﻟﮫ ﺑﺨﻄﮫ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ دروﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ
ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﺳﻨﺔ 1323ھـ.12
ﻓﺎﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ ﻧﺸﺄ
ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ زﯾﺘﻮﻧﯿﺔ ﺗﻤﺠﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮي ،وﺗﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ أﯾﺪي أﻛﺎﺑﺮ اﻟﺸﯿﻮخ
ﻣﻦ رواة اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وأﺻﺤﺎب اﻹﺟﺎزات اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻣﺼﻄﻠﺤﮫ.
وﻣﻤﺎ ﯾﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﯿﻮﺧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﺟﻤﮭﻢ ﺟﻤﻌﮭﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻌﺪدة،
وﻣﺆھﻼت ﻋﻠﻤﯿﺔ ،وأﻟﻘﺎب ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ وﻋﺎء ﻣﻦ أوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،وھﺬه اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﯿﻮﺧﮫ ،وأﻋﻼم ﻋﺼﺮه ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ ،وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺒﻮﻏﮫ،
وأھﻠﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء.
واﻟﺸﯿﺦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ھﺬا ﻛﻠﮫ ﻟﮫ إﺳﮭﺎﻣﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ،
واﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎت ،واﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،وﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺪة ،ﻛﺎﻟﻘﻀﺎء واﻹﻓﺘﺎء
واﻟﺘﺪرﯾﺲ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺒﻌﺪ ﺻﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ،وﺗﺒﺤﺮه ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ،
وﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻌﯿﻦ؛ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﺳﻨﺔ
1950م ،واﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ 1955م.13
وﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺪﯾﺪ ﻗﻀﺎه اﻟﺸﯿﺦ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪرﯾﺲ ،واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ،
ﺗﻮﻓﻲ رﺣﻤﮫ ﷲ ﻓﻲ  13ﻣﻦ رﺟﺐ 1393ھـ ،اﻟﻤﻮاﻓﻖ  12أوت  ،1973ودﻓﻦ
ﺑﻤﻘﺒﺮة اﻟﺰﻻج ،14ﺗﺎرﻛﺎ ﻛﺘﺒﺎ ﻗﯿﻤﺔ وأﺛﺎرا ﻧﻔﯿﺴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﻔﻨﻮن اﻷدﺑﯿﺔ واﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ،وﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻵﺛﺎر :ﻛﺘﺎب ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ ،وھﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد دراﺳﺘﮫ
ﻟﻤﺎ ﯾﺤﻤﻠﮫ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﺳﺘﺪراﻛﯿﺔ ظﮭﺮت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﮫ
وﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺗﮫ وإﺿﺎﻓﺎﺗﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺴﮫ ﻟﻠﻤﻮطﺄ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻜﺘﺎب "ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ".
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺎب "ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ" 15ﺟﮭﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻻح ﻟﻠﺸﯿﺦ أﯾﺎم ﺗﺪرﯾﺴﮫ ﻟﻠﻤﻮطﺄ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ ﻓﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﺼﻨﯿﻔﻲ ،ﯾﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﯿﺎﻧﮫ
ﻟﺴﺒﺐ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ " :ﻓﻜﻨﺖ ﺣﯿﻦ أﻗﺮأﺗﮫ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻋﻘﺪت اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ ﺷﺮح ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻔﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﯾﺠﻤﻊ أﺷﺘﺎت ﻣﺎ أﻧﻘﺪح ﻓﻲ اﻟﺪرس".16
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب إذن ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ ﻟﯿﺲ ﺷﺮﺣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﻮطﺄ ،وإﻧﻤﺎ
ھﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻻ ﯾﻌﺪو أن ﯾﻜﻮن إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﺸﺮوح ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
واﻹﺛﺮاء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻌﻤﻖ ،وﺣﺎول ﺻﺎﺣﺒﮫ أن ﯾﺠﻌﻠﮫ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﺬﯾﯿﻞ ﻟﻤﺎ أﻏﻔﻠﮫ اﻟﺸﺮاح ،وأن ﯾﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﻗﺼﺮوا ﻓﯿﮫ ،وأن ﯾﺴﺘﺨﺮج ﺑﻌﺾ
ﻓﻮاﺋﺪه ودرره.
ﻓﻜﺘﺎﺑﮫ اﻟﻜﺸﻒ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
"إﻓﺎدات وﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ أن ﻗﺼﻮرا ﻗﺪ اﻛﺘﻨﻔﮭﺎ ،ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﯿﺎن
وﺗﻮﺿﯿﺢ ،واﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﯾﺪرك ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﯿﺦ ورؤﯾﺘﮫ اﻟﺘﻘﻮﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﺒﺪﯾﮭﺎ ﺣﻮل أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﻮطﺄ ،وﯾﺪرك ﻣﺪى طﻮل ﻧﻔﺲ اﻟﺸﯿﺦ ،وﻋﻨﺎﯾﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﺮ ﺟﮭﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﺘﻜﺮار ،ﺑﻞ أﺟﺎد ﻓﻲ
ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ ھﺬا ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﮭﻢ ،واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ" ،17وﻓﻲ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﯿﺔ
ﻏﺰﯾﺮة واﻓﯿﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻔﻘﮫ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻷﺻﻮل،
واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻠﻲء ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﺎت وﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻋﻠﻮﻣﮫ وﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ واﻟﻔﻘﮭﯿﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰات ،ﻓﺈن ﻣﻦ أھﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ ﻣﻦ
ﻗﺮاءة ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮوح اﻟﺠﻤﺔ ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻗﺪ وﻗﻒ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﻮاطﻦ "ﻟﻢ ﯾﺸﻒ اﻟﺸﺮاح ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮطﺄ ﻏﻠﯿﻼ ،ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﺠﻤﻞ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺑﯿﺎن ،وﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺴﻂ ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ،وإزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻏﻤﻮض" ،18واﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﮫ ﯾﺠﺪه ﺛﺮﯾﺎ ﻓﻲ
ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻔﺮاﺋﺪ واﻟﻐﺮر واﻟﺪرر اﻟﺘﻲ وردت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء

193

اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺗﯿﺒﺮﻣﺎﺳﯿﻦ

ﻣﮭﻤﺔ ﻗﯿﻤﺔ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﺪﯾﺜﯿﺔ ﺟﺪﻟﯿﺔ ﺑﻨﺰﻋﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺷﻤﻠﺖ أﻏﻠﺐ اﻷﻋﻼم
اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ واﻟﺸﺮاح.
ﯾﺼﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ "اﻟﻤﺆﻟﱢﻒ واﻟﻤﺆﻟﱠﻒ"
ﺑﻘﻮﻟﮫ" :ﻣﺆﻟﻔﮫ ﻣﻦ أﻓﺎﺿﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ أدرﻛﺘﮫ وﻟﻢ ﯾﻘﺪر ﻟﻲ رؤﯾﺘﮫ ،وھﻮ
ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻌﺼﺮ وﻧﻮادر اﻟﺮﺟﺎل ،واﺳﻢ ﺷﺮﺣﮫ "ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ"
ﺻﻐﯿﺮ اﻟﺤﺠﻢ ،ﻋﻈﯿﻢ اﻟﻨﻔﻊ ،ﯾﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺪات" ،19ﯾﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ھﻨﺎ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﻜﺘﺎب وﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺄن ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺸﻒ اﺳﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﺴﻤﺎه
ﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﻓﯿﮫ وأوﻋﻰ ﻣﺼﻨﻔﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ورواﯾﺎت ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺸﺮح
واﻟﺘﻮﺿﯿﺢ.
وﻣﻤﺎ أورده ﺗﻠﻤﯿﺬه اﻟﻤﺤﻘﻖ "ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺐ" ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ ﻗﺎﺻﺪا ﺑﮭﺎ ﻛﺘﺎﺑﯿﮫ " :اﻟﻜﺸﻒ" و"اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﺴﯿﺢ"" :وﯾﻌﺪ ھﺬان اﻟﻜﺘﺎﺑﺎن
ﻧﻤﻂ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﯾﻜﻤﻞ ﺑﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن واﻟﺸﺮّ اح ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺒﻮي ﻓﻲ ﻣﻮطﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ .20وﺑﮭﺬا اﻟﻌﺮض ﺗﺘﻀﺢ أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻮﺿﻊ دراﺳﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﺑﯿﺎن ﻧﺰﻋﺘﮫ ﻓﯿﮭﺎ ،وھﻮ
ﻣﺎ ﺳﺄذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺑﯿﺎن أھﻢ اﻧﺘﻘﺎدات واﺧﺘﯿﺎرات اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺎب "ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮطﺄ"ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ أﺑﺮز ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻘﻮل ،وﻧﻘﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﻣﻦ ﺷﺮّ اح اﻟﻤﻮطﺄ ،وﻗﺪ ظﮭﺮت ﻓﻲ ﺻﻨﯿﻌﮫ ھﺬا ﻧﺰﻋﺘﮫ
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،واﺧﺘﯿﺎره ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وھﻮ أﻣﺮ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ – ﻓﻲ
ﻧﻈﺮي -اﻟﺪراﺳﺔ ،و اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪه ﻷھﻤﯿﺘﮫ ،وﺑﯿﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺒﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻓﻲ ﺑﯿﺎن أھﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻮاردة.
إن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﻘﺪ وإﺑﺮاز ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح.
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أوﻻ :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح.
 /1اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﯿﺎﻧﮫ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺄﻧﮫ:
"ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ )ﻧﻘﺪ( ،وﯾﻘﺎل :ﻧﻘﺪت اﻟﺪراھﻢ واﻧﺘﻘﺪﺗﮭﺎ ،إذا أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺰﯾﻒ،
وﯾﻄﻠﻖ اﻟﻨﻘﺪ وﯾﺮاد ﺑﮫ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ،ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﻤﺤﯿﺺ ،ﯾﻘﺎل ﻧﻘﺪت اﻟﺪراھﻢ
واﻧﺘﻘﺪﺗﮭﺎ.21
وورد ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﯿﺪي ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ،اﻷول:اﻟﻨﻈﺮ ،ﻓﯿﻘﺎل :ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﺸﻲء ﯾﻨﻈﺮه ﯾﻨﻘﺪه ﻧﻘﺪا وﻧﻘﺪ إﻟﯿﮫ أﺧﺘﻠﺲ اﻟﻨﻈﺮ ﻧﺤﻮه ،و اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻓﯿﻘﺎل:
ﻧﺎﻗﺪت ﻓﻼﻧﺎ إذا ﻧﺎﻗﺸﺘﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ،22.ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﻘﻠﯿﻦ أن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ داﺋﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻤﺤﯿﺺ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ أﻣﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل أو ﻧﺎﻗﺸﮫ
ﻣﻤﺤﺼﺎ ﻟﮫ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﺪه.
 /2اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح :ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺻﻄﻼح أھﻞ ﻛﻞ
ﻓﻦ ،أﺗﻨﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﻟﻌﻼﻗﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد
دراﺳﺘﮫ ،ﻓﮭﻮ ﻋﻨﺪھﻢ" :اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻣﻦ
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ،وﺑﯿﺎن ﻋﻠﻠﮭﺎ ،واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ رواﺗﮭﺎ ﺟﺮﺣﺎ وﺗﻌﺪﯾﻼ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ،
ذات دﻻﺋﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻔﻦ".23
وﻋﺮف ﻧﻘﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ أﯾﻀﺎ" :ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ طﺮق
اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وإﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ".24
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻣﻦ أﻗﻮال وﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ھﻮ :ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﺤﯿﺺ وﺗﻤﯿﯿﺰ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺤﺼﯿﻒ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻷﻗﻮال واﻵراء ﺑﺎﻟﺮد أو اﻹﻋﻤﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
وﺟﻮه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ،وﺗﺘﻢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻜﺸﻒ.
إن اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر أﺑﺎن ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ "اﻟﻜﺸﻒ" ﻋﻦ ﻣﻮاطﻦ اﻋﺘﺮاھﺎ
ﻋﺎرض اﻟﻘﺼﻮر ،واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﮫ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﻣﻦ ﺷﺮاح اﻟﻤﻮطﺄ ،ووﻗﻒ ﻓﻲ
ﻣﻮاطﻦ ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻵراء ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻘﺪ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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واﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ ﯾﻠﻤﺲ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،وھﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ
اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺒﻨﺎء ،وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﺑﯿﺎن طﺮﯾﻘﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،ﻧﻠﺤﻆ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت ﺧﺺ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺷﺮح اﻟﻤﻮطﺄ واﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻋﺒﺎرات
وأﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺼﯿﻎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ،وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻟﻤﺎ أورده ﻣﻨﮭﺎ:
أ  -ﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮاح اﻟﻤﻮطﺄ واﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ
ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ أوردھﺎ ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻮاﻟﮭﻢ ،ﻗﻮﻟﮫ" :اﺣﺘﺎر ﺷﺎرﺣﻮ
اﻟﻤﻮطﺄ واﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﻼم اﻟﻨﺒﻮي" ، 25.وﻗﻮﻟﮫ :أﯾﻀﺎ "وﻟﻠﺸﺎرﺣﯿﻦ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺗﻄﻮﯾﻞ وﺷﻜﻮك ﺗﻔﻜﻜﺖ ﺑﮭﺎ أوﺻﺎل ھﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﺸﺮﯾﻒ .26وﻣﻤﺎ
أﻓﺮد ﺑﮫ اﻟﻤﻮطﺄ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ وﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﻗﻮﻟﮫ رﺣﻤﮫ ﷲ" :وﻟﺸﺮاح اﻟﻤﻮطﺄ ﺣﯿﺮة
وﺗﻄﻮﯾﻞ ...وھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺧﻄﺄ ﻓﯿﮫ ﺟﻢ ﻏﻔﯿﺮ".27
وﻗﻮﻟﮫ" :وﻟﮭﻢ أﺟﻮﺑﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺟﻮاﺑﺎ ﻛﻠﮭﺎ ﻻ ﯾﻨﺜﻠﺞ ﻟﮭﺎ اﻟﺼﺪر
واﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ ھﻮ".28
ب  -دﻻﻻت ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﻨﻘﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺪه أدوات وﺣﺮوف داﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺼﺪه ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﻨﮭﺎ:
 أداة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء )ﻏﯿﺮ( :ﻣﺘﺠﮫ /ﻣﻠﺘﺌﻢ /ﻣﻘﺒﻮل /ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.29 وﺣﺮف اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ )ﻗﺪ(:ﻏﻔﻞ ،ﺳﻜﺖ ،ﺗﻮھﻢ ،ﻗﺼﺮ اﻟﺸﺮاح ،ﺧﻔﻲ ﻋﻦاﻟﻨﺎظﺮﯾﻦ.30
 وأدوات اﻟﺠﺰم ﺑﺄداة) :ﻟﻢ( أو ﻣﻦ ﯾﺸﻒ ﻏﻠﯿﻼ) ،ﯾﺤﻘﻖ( )ﯾﺒﯿﻦ(" ،ﯾﺸﺮب".31 ﺿﻤﯿﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ )وھﻮ( :ﺑﻌﯿﺪ ،ﺧﻄﺄ ،ﻏﻠﻂ.32 واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرات وأﻟﻔﺎظ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ اﻟﻨﻘﺪ :وأورد اﻟﺸﯿﺦ أﻟﻔﺎظﺎوﻋﺒﺎرات دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹھﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ واﻟﺨﻠﻂ واﻟﻐﻠﻂ واﻟﺤﯿﺮة
واﻟﺘﺮدد واﻻﺳﺘﺸﻜﺎل.
وﻣﺜﺎﻟﮫ :ﻣﺎ اﺳﺘﺪرﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ،ﺑﻘﻮﻟﮫ) :وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻈﺮ ،ﻓﯿﮫ
ﻧﻈﺮ( .33
196

اﻟﻌدد /22 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر

وﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﺪرﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﺑﻘﻮﻟﮫ
"اﻟﺘﺒﺲ ھﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻓﺸﺮﺣﮫ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﺧﻄﺄ ﺑﯿﻦ".34
أو ﻣﺎ اﺳﺘﺪرﻛﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاح ﺑﻘﻮﻟﮫ "ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﺪ أﺧﻄﺄ ﻓﯿﮫ
ﺟﻢ ﻏﻔﯿﺮ ...وﻟﯿﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد أن ﷲ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﯿﻔﻌﻠﻮﻧﮫ
ﻣﻦ ﺧﯿﺮ أو ﺷﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮھﻤﮫ اﻟﺸﺮاح ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،35...ﻓﮭﺬه أھﻢ
اﻟﻌﺒﺎر ات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺪه ﻟﻠﺸﺮاح ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﮫ،
وﺳﯿﺘﻀﺢ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ "اﻟﻜﺸﻒ" ﯾﻘﻒ اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﮭﮭﺎ
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻟﻠﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻼم ،وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاح ،واﻟﻨﺤﺎة ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﺷﺮوح وﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﺜﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮطﺄ ،ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎذج وأﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 -1اﻧﺘﻘﺎدات اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻟﻸﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم وﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ذﻟﻚ.
أ -اﻧﺘﻘﺎد اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻟﻸﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ :ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺴﻎ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ
أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﻨﺪ  ،ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎض اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻌﯿﺮ،
واﻋﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻘﻮل "وھﻤﺎ" واﺳﺘﺒﻌﺪ  -ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﮫ  -أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻼل ﺳﺒﺒﺎ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎض ،وﺧﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ ،وﻋﺒﺮ ﻋﻦ
ﺣﯿﺮﺗﮫ واﺳﺘﻐﺮاﺑﮫ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ "وﻣﻦ أﻋﺠﺐ اﻟﻌﺠﺐ أن ذھﺐ أﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﺄن
اﻟﻮﺿﻮء ﯾﻨﺘﻘﺾ ﺑﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻌﯿﺮ ﻟﺸﺪة زھﻮﻣﺘﮫ" ،36وﯾﻄﯿﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎطﻤﺌﻨﺎﻧﮫ أن أﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻢ ﯾﺨﺮح ھﺬا
اﻟﺤﺪﯾﺚ واھﺘﺪى إﻟﻰ ھﺬا ﺑﻘﻮﻟﮫ" :ورﺣﻢ ﷲ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺨﺎري" ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺨﺮج
ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ،ﻣﻤﺎ ﻣﺴﺖ اﻟﻨﺎر "وﻻ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ
ﺑﻦ ﺳﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻟﺤﻮم اﻹﺑﻞ" .37وﻟﻢ ﯾﺄت ﻓﻲ رده ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ
واﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﮫ.
ب -اﻧﺘﻘﺎده واﺳﺘﺪراﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ :وﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎداﺗﮫ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎري
وﻣﺴﻠﻢ إﻏﻔﺎﻟﮭﻢ ﻹﯾﺮاد ﺑﻌﺾ طﺮق اﻟﺮواﯾﺔ  ،وﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺮواﯾﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﺑﻦ اﻟﮭﺎد ،ﺣﯿﺚ اﻧﺘﻘﺺ ﺟﮭﻮد أﺋﻤﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﮭﻢ ﻟﺘﺨﺮﯾﺞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ
ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ ،ووﺟﻮد اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواة اﻟﺜﻘﺎة ،وﻋﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ،
وﺳﺎق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﯾﺎت أﺛﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻷداء ،وﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم
أﺧﺬھﻤﺎ "ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ" ﺑﻐﺮاﺑﺔ اﻟﺮاوي ،وھﺬا ﻋﻨﺪه ﻻ ﯾﻮﺟﺐ إﻏﻔﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﻘﻮل:
"وﻣﻦ اﻟﻌﺠﯿﺐ إﻏﻔﺎل اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ إﯾﺎه وﻓﻲ ﺳﻨﺪه ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؛
واﺳﺘﺪرك ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄن إﻏﻔﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺳﺒﺒﮫ اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي
وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ" ﻓﻠﻘﯿﺖ ﺑﺼﺮة اﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﺼﺮة "ﻓﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ واﻟﻐﻤﻮض ﻓﻲ اﺳﻢ
اﻟﺮاوي وھﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺐ إﻏﻔﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ" ،38وھﺬا اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪﯾﺜﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ
ﻋﺎﺷﻮر دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ إﻟﻤﺎﻣﮫ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ،وﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻨﻘﺪ ﻷﺳﺎﻧﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ
وﻣﺘﻮﻧﮭﺎ واطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻧﯿﺪھﻤﺎ وﻣﺘﻮﻧﮭﻤﺎ.
ج -اﻧﺘﻘﺎد اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻟﺸﺮاح اﻟﻤﻮطﺄ :ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺜﯿﺮة
ﻋﻠﯿﮭﻢ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎده ﻷﺣﺪ ﺷﺮاح اﻟﺒﺨﺎري ،وھﻮ اﻹﻣﺎم" اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ "ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﺤﺮوف ﺑﯿﻦ ﻟﻔﻈﺘﻲ "أﻧﮫ " و"آﯾﺔ" ﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺘﺼﺤﯿﻒ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻲ "أﻧﮫ" و"آﯾﺔ" ﯾﻘﻮل" :وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﺮدﺗﯿﻦ ﻓﻲ أھﻢ
ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ واﻟﺘﺼﺤﯿﻒ" ،ﺑﻘﻮﻟﮫ "زﻋﻢ
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري أن اﻟﺮواﯾﺔ ﺑﮭﻤﺰة وﻧﻮن ﺗﺼﺤﯿﻒ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺚ "ﻣﺎ
ﻣﻦ اﻣﺮئ ﯾﺘﻮﺿﺄ ﻓﯿﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻮء ،"...ﯾﻘﻮل رﺣﻤﮫ ﷲ "وھﺬا ﺧﻄﺄ وﺟﺮأة ﻋﻠﻰ
اﻟﺮواة اﻟﺜﻘﺎة ،ﻓﺈن اﻟﺤﺪﯾﺚ "ﻣﻌﻨﻌﻦ" ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ "أي ﻣﺘﺼﻞ اﻹﺳﻨﺎد" ،ﻓﻼ ﯾﻈﻦ
ﺑﺮواﺗﮫ أﻧﮭﻢ ﻧﻘﻠﻮه ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ "أي ﺗﻠﻘﯿﺎ دون ﻓﻘﮫ" ﻷن ھﺬه
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻋﻨﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻒ ،39وأﻋﺠﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻋﺘﺬر
ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﯿﻒ ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة "وﻟﻮﻻ آﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﷲ" ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ ،وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ
ﻓﺼﺤﺢ ﻷﺟﻠﮭﺎ ﺑﻌﺾ رواﺗﮫ ﻟﻔﻆ "آﯾﺔ" ﺑﺎﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﺼﯿﺮة ﺑﺎﻟﻨﻮن "أﻧﮫ" ﯾﻌﻨﻲ وﺳﻠﻢ
ﻣﻦ ذﻟﻚ رواة ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري إذ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ذﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ "ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﷲ".40
وھﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻓﯿﮫ ﻧﻈﺮ ،وإن ادﻋﻰ رﻓﻊ اﻟﻠﺒﺲ وإزاﻟﺔ اﻟﻮھﻢ ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ
وﺣﻔﻈﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻮن اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺎﺑﺬة اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ
ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.
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ﻧﺠﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺎم ﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺼﺤﯿﺢ وﯾﺪﻓﻊ اﻟﺘﺼﺤﯿﻒ واﻟﺘﺤﺮﯾﻒ ﻋﻦ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﻮطﺄ ،ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ
"ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻗﺔ" وﻗﻊ ﻓﯿﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ طﻠﺤﺔ" :ذﻟﻚ ﻣﺎل
راﺑﺢ" وھﻲ رواﯾﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺮواة وﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ،وذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري أﻧﮫ رواه إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
وﯾﺤﻲ ﺑﻦ ﯾﺤﻲ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ "راﯾﺢ" ﺑﺎﻟﯿﺎء اﻟﻤﺜﻨﺎة اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،وھﻲ رواﯾﺔ ﻣﻄﺮف واﺑﻦ
اﻟﻤﺎﺟﺸﻮن واﺑﻦ وھﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺎرﺣﻮن ﻛﺎﻟﺒﺎﺟﻲ واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ،
ووﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ "ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺟﻲ أﻧﮫ روي راﯾﺞ ﺑﺎﻟﺠﯿﻢ ﺑﺪل اﻟﺤﺎء ،وھﻮ
ﻏﻠﻂ ﺳﺮى إﻟﻰ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ".41
وﻓﻲ ﺳﯿﺎق رده ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال ﻧﺠﺪه أﻛﺜﺮ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ،واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ "ﻧﻔﺦ" أو "ﻧﻔﺢ"
ﺑﺘﺼﺤﯿﺤﮫ وﺗﺼﻮﯾﺒﮫ ﻟﻤﺎ ﯾﺮاه ﺗﺤﺮﯾﻔﺎ وﻗﻊ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺎرح ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻗﻮﻟﮫ ﺑﺒﻌﺾ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﻤﻌﺎﺟﻢ وﻗﻮاﻣﯿﺲ ﻟﻐﻮﯾﺔ ،واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ
ﺷﺬوذا ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮه أﺣﺪ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ رد ﻋﻠﯿﮫ أﯾﻀﺎ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ
" َرﺑْﻄﺔً ﺳﺎرﺑِﺮﯾ ًﺔ" ،ﻓﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﯿﺪة ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ وﺑﯿﺎﻧﮫ
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وھﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮه ﻛﺘﺐ أھﻞ اﻟﻠﻐﺔ .42
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪى اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻣﺘﺎزت
ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل واﻟﺪﻗﺔ ﺣﺎول أن ﯾﺒﺮز ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ أﻗﻮال ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ،وھﺬه
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﺄﻣﻠﯿﺔ ﻟﺪى اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺗﻮﻟﺪت ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺼﺎدر
اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ،وﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اطﻼﻋﺎ واﺳﺘﯿﻌﺎﺑﺎ وﺗﻘﻮﯾﻤﺎ وإﺿﺎﻓﺔ وإﺑﺪاﻋﺎ ﺣﺘﻰ
أﻓﺮزت إﻧﺠﺎزا ﻗﯿﻤﺎ ﺧﻀﻊ ﻓﯿﮫ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻤﯿﺔ.
د -اﻧﺘﻘﺎده ﻷھﻞ اﻟﻠﻐﺔ :إن اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﯾﻌﺪ أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺒﺎرزﯾﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻓﻨﻮﻧﮭﺎ ،واﻟﻨﺎظﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ "اﻟﻜﺸﻒ" ﯾﺠﺪه ﺛﺮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ
ھﻮ ﻣﻼﺣﻆ ﻓﻲ ردوده واﻧﺘﻘﺎداﺗﮫ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻷھﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﺎة  ،واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻟﻘﻮاﻣﯿﺲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ:
 ﺗﻮﺟﯿﮭﮫ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ :ﺣﯿﺚ رد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮭﻢ ﻟﻠﻘﺮاءةت
ﺗﻮﺟﯿﮭﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :ﺣﺎ ِﻓﻈُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ
ﺼﻠَ َﻮا ِ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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َواﻟﺼ َﱠﻼ ِة ْاﻟ ُﻮ ْﺳﻄَ ٰﻰ َوﻗُﻮ ُﻣﻮا ِ ﱠ ِ ﻗَﺎ ِﻧ ِﺘﯿﻦَ ) اﻟﺒﻘﺮة ،(238 :ﺑﻘﻮﻟﮫ" :واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ" وھﺬه ﻗﺮاءة ﻋﺎﺋﺸﺔ وﺣﻔﺼﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ ،ﻓﻔﮭﻢ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻨﮭﺎ أن :اﻟﻘﺮاءة ﻓﯿﮭﺎ دﻻﻟﺔ ﺻﺮﯾﺤﺔ أن اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻏﯿﺮ
اﻟﻌﺼﺮ ،ﻓﻜﺎن ﯾﺮى ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺄن اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻏﯿﺮ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،وﯾﺮﺟﺢ
ﻛﻮن اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﻰ ھﻲ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ،واﺳﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ،
ﻣﻌﻤﻼ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ "اﻟﻌﻄﻒ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻐﺎﯾﺮة" ،43ﻓﻘﺎل" :وﻣﻦ زﻋﻢ أن
ﻋﻄﻒ" "وﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ" ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻋﺎﺋﺸﺔ وﺣﻔﺼﺔ ﻻ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻐﺎﯾﺮة ،ﻟﺠﻮاز
أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﻄﻮف ﻣﻐﺎﯾﺮا ﻟﻠﻤﻌﻄﻮف ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ دون اﻟﺬات ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
ﻋﻄﻒ اﻟﺼﻔﺎت ...ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻓﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ،44ﻷن ذﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻄﻒ
ﻣﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮد ،وأﻣﺎ اﻵﯾﺔ ﻓﻔﯿﮭﺎ ﻋﻄﻒ ﻣﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ،ﻓﮭﻮ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ
أﻓﺮاد اﻟﻌﺎم ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﮫ ،ﻓﻼ ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺎ
ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﯿﮫ.
وﯾﺮى اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر أن ﻣﺎ ﯾﻘﻌﺪه اﻟﻨﺤﺎة ﻟﯿﺲ ﺑﻼزم ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،وﻋﻠﻞ
ذﻟﻚ ﺑﻜﻮﻧﮭﻢ ﯾﻄﺮدون ﻗﻮاﻋﺪھﻢ دﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎرض ،ﻛﻤﺎ ھﻮ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ أﻧﮫ ﺑﻠﻐﮫ أن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ ﻗﺎل" :ﯾﻘﺎل :ﻻ ﯾﺨﺮج
أﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺪاء إﻻ أﺣﺪ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮫ إﻻ ﻣﻨﺎﻓﻖ" ،ﺟﺎء ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﯿﯿﻦ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺘﮭﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ رﻓﻊ أﺣﺪھﻤﺎ وﻧﺼﺐ اﻵﺧﺮ ،وﻋﻠﻞ اﺑﻦ
ﻋﺎﺷﻮر ھﺬا ﺑﺄن أداة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة واﻟﻜﻼم ﺗﺎم ،وﻋﺪﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ
ﺗﻜﺮﯾﺮ )إﻻ( ﻟﻐﯿﺮ ﺗﻮﻛﯿﺪ )ﻣﻊ اﻟﻜﻼم ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻔﺮع( ﻣﻦ رﻓﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﯿﺎت
وﻧﺼﺐ اﻟﺒﺎﻗﻲ "ﻣﺠﺮد ﻧﻈﺮ" ﻻ ﺷﺎھﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ،وﻻ أﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮب
ﯾﺮﺗﻀﻮﻧﮫ ،وإﻧﻤﺎ ﺟﺮ اﻟﻨﺤﻮﯾﯿﻦ إﻟﯿﮫ طﺮد ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﻢ 45.ﻓﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎده ﻟﻠﻨﺤﺎة ﻣﺸﯿﺮا
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻨﺪه.
 ﺗﻤﯿﯿﺰه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﻤﺠﺎزي ﻓﻔﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ،ﻓﻲ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﯾﻘﻮل" :وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺄن اﻟﺴﻌﻲ ھﻨﺎ
ورد ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻤﺠﺎزي ﻻ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ،وھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﮭﻮر ﻓﻲ ﻛﻼم
اﻟﻌﺮب" و ﯾﺮى ﺑﺄن ﺣﻤﻞ اﻵﯾﺎت ﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎزي ﻟﻠﺴﻌﻲ ،واﺳﺘﺒﻌﺪ أن
ﯾﻜﻮن اﻟﺴﻌﻲ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
200

اﻟﻌدد /22 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر

اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﺗﻤﮭﯿﺪا وﺗﻮطﺌﺔ ﻟﺘﺮك اﻟﺒﯿﻊ ،وﺣﺎول أن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻤﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﺛﻮر
ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﺛُ ﱠﻢ أَ ْدﺑَ َﺮ ﯾَ ْﺴ َﻌ ٰﻰ) اﻟﻨﺎزﻋﺎت ، (22 :ﺣﻜﺎﯾﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻋﻮن ...ﻓﻠﯿﺲ اﻟﺴﻌﻲ
ﻣﻦ ﺷﯿﻢ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺮﻋﻮن ،وﻣﻦ ﻓﺴﺮه ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻓﻘﺪ أﺧﻄﺄ اﻟﻤﻘﺼﻮد واﺧﺘﺎر
اﻟﺴﻌﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻤﺠﺎزي ھﻮ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة" ،46ﻓﺄﺑﺎن ﺑﺤﻤﻠﮫ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻌﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎزي ﻋﻦ اﻟﻤﺮاد واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ.
وھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺆﻟﻔﺎﺗﮫ ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ ﺗﻌﺪت إﻟﻰ دروﺳﮫ وﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﮫ ،ﯾﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻠﻤﯿﺬه "ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺎم" ﺑﻘﻮﻟﮫ:
"وﻗﺪ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺄن أﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت دروﺳﮫ ،و أﺗﺘﻠﻤﺬ ﻟﮫ وآﺧﺬ ﻋﻨﮫ  -ﻛﺎن ﺑﺮد ﷲ
ﺛﺮاه  -ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء درﺳﮫ ﻣﺪة ﺗﺮﺑﻮ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺘﯿﻦ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ،ﻻ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ
ورﻗﺔ ،وﻻ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﺪرس ،واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ،
واﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ وﺷﺮاح اﻟﺤﺪﯾﺚ وأﺻﺤﺎب اﻵراء ،وﯾﻘﺮع ﺣﺠﺠﮭﻢ ﺑﺤﺠﺘﮫ ،وﯾﺮد
ﺗﺨﺮﯾﺠﺎﺗﮭﻢ ﺑﺄدﻟﺔ ﯾﻠﻘﯿﮭﺎ ،وﯾﻨﺴﺞ ﺑﺮودھﺎ ،وﯾﺼﻘﻠﮭﺎ ﺻﻘﻼ ،وﯾﻨﺴﺒﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﮭﺎ
وأﺻﻮﻟﮭﺎ وﻣﻈﺎﻧﮭﺎ وﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ طﺎﻟﻌﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ".47
وﻣﻦ ھﺬه اﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺎ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻦ طﻮل اﻟﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺮدود،
واﻟﻨﻘﺪ ،واﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،وﯾﺘﻀﺢ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺮى
اﻟﻘﺪاﺳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻔﻆ أو ﺗﻜﺮر ،وﻛﺎن ﻣﻨﮭﺠﮫ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻋﻦ
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ "ﻛﻞ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ وﯾﺮد إﻻ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" ،إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أو ﺟﻞ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺪه ﻣﻦ أﻗﻮال.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﯿﺎرات اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.
ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺗﺼﻮﯾﺒﺎت واﺧﺘﯿﺎرات ﺧﺎﻟﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ،وھﻲ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻜﺔ راﺳﺨﺔ ،ﻣﻜﻨﺘﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﯿﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻀﻠﻌﮫ ﻓﯿﮫ ،وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎن ﻷھﻢ
ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﮭﺎ.

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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أوﻻ :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح.
 -1اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﻐﺔ:
ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻓﺎرس أن :اﻟﺨﺎء واﻟﯿﺎء واﻟﺮاء أﺻﻠﮫ" :اﻟﻌﻄﻒ واﻟﻤﯿﻞ ﺛﻢ ﯾﺤﻤﻞ
ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺎﻟﺨﯿﺮ ﺧﻼف اﻟﺸﺮ ،ﻷن ﻛﻞ أﺣﺪ ﯾﻤﯿﻞ إﻟﯿﮫ ،وﯾﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ".48
وﻛﻤﺎ ذھﺐ إﻟﻰ أن "اﻻﺧﺘﯿﺎر" ﯾﻄﻠﻖ وﯾﺮاد ﺑﮫ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ﻣﻨﮭﺎ" :اﻻﺟﺘﺒﺎء
واﻻﺧﺘﯿﺎر" 49،واﻟﺘﻨﻘﻲ واﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ،وﯾﺮاد ﻣﻨﮫ أﯾﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ:
"اﻻﺻﻄﻔﺎء" ،50وﻛﺬا "اﻟﺘﺨﯿﺮ" ،وﺧﯿﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﺌﯿﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ اﻟﺨﯿﺎر.
وھﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﯿﺪي ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ،وھﻮ "ﺗﺮﺟﯿﺢ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﯾﻦ أو اﻷﻣﻮر
ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،أو طﻠﺐ ﺧﯿﺮ اﻷﻣﺮﯾﻦ".51
وذھﺐ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ إﻟﻰ أن "اﻻﺧﺘﯿﺎر"ﯾﻄﻠﻖ وﯾﺮاد ﺑﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ":اﻻﻧﺘﻘﺎء واﻟﺘﻔﻀﯿﻞ واﻻﺻﻄﻔﺎء".52
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻘﻠﮫ ﯾﺘﻀﺢ أن ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ
واﻟﺘﻨﻘﯿﺔ واﻟﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
 -2اﻻﺧﺘﯿﺎر اﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﮫ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻛﺎﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮﻟﮫ أﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاءات ،ﻓﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻨﺪھﻢ
ﯾﺮاد ﺑﮫ " ﻣﻼزﻣﺔ إﻣﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﮭﺎ أو أﻛﺜﺮ اﻟﻘﺮاءات ،ﻓﯿﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺸﮭﺮة واﻟﻤﺪاوﻣﺔ ،ﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺮأي واﻻﺟﺘﮭﺎد".53
وﻋﺮف اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺄﻧﮫ" :ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺸﻲء وﺗﺨﺼﯿﺼﮫ،
وﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه" .54وﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻠﻐﻮي وﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل" :واﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻦ ﻣﺮﻏﻮب وﺿﺪه ،وھﻮ زﻧﮫ اﻓﺘﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮ ،ﺻﯿﻐﮫ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ
ﻏﯿﺮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎوﻋﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺧﺎر وھﻮ :ﺗﻜﻠﻒ طﻠﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﺧﯿﺮ".55
وﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت أن اﻻﺧﺘﯿﺎر ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺑﺮزھﺎ
اﻻﻧﺘﻘﺎء واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ،وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻛﺎن اﻋﺘﻤﺎد واھﺘﻤﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ
ﻣﺼﻨﻔﮫ.
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اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر

ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻧﻤﺎذج ﻣﻤﺎ ﺿﺒﻄﮫ و اﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.
ﺗﻨﻮﻋﺖ اﺧﺘﯿﺎرات اﻟﺸﯿﺦ وﻛﺜﺮ ﺿﺒﻄﮫ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﮫ "اﻟﻜﺸﻒ" ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﺛﺮﯾﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺜﯿﺮة ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ اھﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺒﻼﻏﻲ وﻏﯿﺮھﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ﻓﻲ ﺿﺒﻂ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم وﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ.
 ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ ﻣﺘﻌﺮﺿﺎﻷوﺟﮭﮭﺎ ،وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ ﻟﯿﺰﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاح،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﻔﺮدة أو ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻄﻖ أو اﻹﻋﺮاب،
ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة واﻟﺼﻼة وﺗﺤﺪﯾﺪا "ﺑﺎب اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺪرع
واﻟﺨﻤﺎر" ﺿﺒﻂ اﺳﻢ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻹﺳﻨﺎد ﺿﺒﻄﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎ وھﻮ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ
ﻗﻨﻔﺬ" ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﺿﺒﻂ آﺧﺮ اﻟﺤﺮف إﻣﺎ ﺑﺪال ﻣﮭﻤﻠﺔ أو ﺑﺬال ﻣﻌﺠﻤﺔ ،ﻓﺎﺧﺘﺎر اﻟﺬال
اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻟﻜﻮﻧﮫ اﻟﻀﺒﻂ اﻷﺻﺢ ﻣﻌﻠﻼ إﯾﺎه ﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ أﺣﺪ
رﺟﺎل اﻹﺳﻨﺎد ،واﺧﺘﺎر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻠﯿﻢ وھﻮ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ " ،و أزاح
اﻹﺷﻜﺎل ﻋﻦ ﺿﺒﻂ آﺧﺮ اﻟﺤﺮف ﻣﻨﮫ ﺑﺪال ﻣﮭﻤﻠﺔ أو ﺑﺬال ﻣﻌﺠﻤﺔ "،وﻛﻼھﻤﺎ ﻟﻐﺔ
ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﺤﯿﻮان اﻟﻤﻌﺮوف ذي اﻟﺸﻮك اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮه ،وﯾﻌﺮف ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ
زﯾﺪ ﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ".56
 وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،وذﻛﺮ أن ﻟﮭﺎﻟﻐﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻔﻈﺔ "ھﺮاق" اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ "ﺑﺎب اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮاب
ﻓﻲ آﻧﯿﺔ اﻟﻔﻀﺔ واﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاب" ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻤﻔﺮدة ﻋﻠﻰ أوﺟﮫ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،واﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺿﺒﻄﮫ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،ﺣﯿﺚ
ﻗﺎل" :وﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاب ﻗﻮل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
ﻟﻠﺬي ﻗﺎل ﻟﮫ :إﻧﻲ أرى اﻟﻘﺬاة ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻘﺎل" :ﻓﺄھﺮﻗﮭﺎ" ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ
"ھﺮاق" وھﻲ" :اﻟﮭﺎء ﺛﻼث :اﻷوﻟﻰ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﮭﺎء ﯾﮭﺮﯾﻖ ،واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أھﺮق ﻛﺄﻛﺮم
ﺑﮭﻤﺰة ﻗﻄﻊ ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أھﺮاق ﺑﮭﻤﺰة ﻗﻄﻊ وﺳﻜﻮن اﻟﮭﺎء ،واﻷﻣﺮ ﻣﻨﮫ "اھﺮﯾﻖ"
ﺑﮭﻤﺰة وﺻﻞ ،ورﺟﺢ ﻧﺴﺨﮫ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺦ 57.ﺣﯿﺚ ﻏﻠﺐ اﻟﻔﺘﺢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن .وھﻮ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻄﻮل اﻟﻨﻔﺲ واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ﻟﻠﻐﺮﯾﺐ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﺒﺊ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ
اﻟﻤﺨﻄﻮطﺔ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻧﺎدرة أﺻﯿﻠﺔ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال.58
ﺛﺎﻟﺜﺎ :أﻟﻔﺎظ وﺻﯿﻎ اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر:
ﯾﻮظﻒ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺻﯿﻎ ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﮫ وﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺗﮫ،
وﻣﻤﺎ ورد ﻋﻨﮫ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻋﻤﺎﻟﮫ وﯾﺴﺘﺤﺴﻨﮫ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 - 1اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﻘﻮﻟﮫ "وھﻮ اﻷظﮭﺮ" ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ" ،ﺑﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء
ﻓﻲ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب" ووﻗﻊ ﻓﯿﮫ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ" :ﻻ آﻛﻞ اﻟﺴﻤﻦ ﺣﺘﻰ
ﯾﺤﯿﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أول ﻣﺎ ﯾﺤﯿﻮن" ،وﻗﻊ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺮاح،
وﻛﺬﻟﻚ ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﺮوﯾﺔ ،ﻓﻌﺪد اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
ﺗﺮﺟﯿﺤﮫ ﻓﻘﺎل)" :أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ "أﺣﯿﺎ" أي ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺼﺐ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮس،
ورﺟﺢ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺒﻄﻠﯿﻮﺳﻲ ﻓﻲ :ﺷﺮح ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮطﺄ( )أﺣﯿﺎ اﻟﻨﺎس
ﯾﺤﯿﻮن(" .59واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺬي رﺟﺤﮫ أﻛﺜﺮ رواة اﻟﻤﻮطﺄ "ھﻮ اﻷظﮭﺮ" ﻋﺮﺑﯿﺔ.
ورﺟﺢ اﻟﻮﺟﮫ اﻷول ...ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ أﺣﯿﺎ أي ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺼﺐ.
-2اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺼﯿﻐﺔ" :وھﻮ اﻷﺻﺢ" ،اﺳﺘﻌﻤﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺿﺒﻄﮫ ﻟﻜﻠﻤﺔ
"اﺻﻮع" ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﯿﻮع "ﺑﺎب اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺑﯿﻌﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﯿﻌﺔ" ،وﻓﯿﮫ "ﻗﻮﻟﮫ ﻋﺸﺮة
أﺻﻮع وﻧﺤﻮه" ،ﻓﻘﺪ ﻋﺪد ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﺎع ﺳﺖ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت وھﻲ" :أﺻ ُﻮع ،أﺻﺆُع،
وآﺻﻊ " ،وذﻛﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
وأﺻﻮاع ،وﺻﻮع ،وأﺻﺆع،
ِ
ﻧﺴﺨﺔ اﺑﻦ ﻋﺘﺎب "أﺻﻮع ﺑﺎﻟﮭﻤﺰ ...وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ اﺑﻦ اﻟﻄﻼع "آﺻﻊ"،
واﺳﺘﺪرك ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ "أﺻﻮع " ﺑﻮاو ﺑﻌﺪ
اﻟﺼﺎد "وھﻮ اﻷﺻﺢ" ،وﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ آﺻﻊ ،واﻋﺘﺒﺮه ﺷﺬوذا ﻓﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻠﮫ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ.60
-3اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺼﯿﻐﺔ "أﺷﮭﺮ" ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ واﻟﺘﺄﻧﯿﺚ ﻟﻼﺳﻢ  ،وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻗﻮﻟﮫ "واﻟﺪﻟﻮ واﺣﺪا" ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر أﻧﮫ ھﻜﺬا ورد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ ذﻛﺮ "واﻟﺪﻟﻮ واﺣﺪة" ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﯿﺚ ،وارﺗﻀﻰ رﺣﻤﮫ
ﷲ ﺟﻮاز اﻟﻮﺟﮭﺎن ﻣﻊ ﺗﺮﺟﯿﺢ واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮﺟﮫ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺄن اﻟﺪﻟﻮ ﺗﺬﻛﺮ وﺗِﺆﻧﺚ
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اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر

واﻟﺘﺄﻧﯿﺚ "أﺷﮭﺮ" ،61ﻓﺎﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر أوﻟﻰ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐﻮي
واﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
 - 4اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺼﯿﻎ أﺧﺮى "اﻟﺼﻮاب واﻟﻤﺸﮭﻮر واﻟﺮاﺟﺢ" :ﻓﮭﺬه اﻟﺼﯿﻎ
ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﮫ وﺗﺼﻮﯾﺒﺎﺗﮫ ﻟﻜﺜﯿﺮ
ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ وﻣﻦ ذﻟﻚ:
أ – ﻋﺒﺎرة " اﻟﻤﺸﮭﻮر واﻟﺮاﺟﺢ" أطﻠﻖ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ،واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﮫ ھﺬﯾﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﺑﺎب "ﻣﯿﺮاث اﻷﺧﻮة ﻟﻸب واﻷم" ،وﻗﻊ ﻓﻲ
أول ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ" :وﻻ ﻣﻊ اﻷب ِد ْﻧﯿﺎ " ،وھﻮ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺪال وﺳﻜﻮن اﻟﻨﻮن ،وﯾﺠﻮز
أﯾﻀﺎ ﺿﻢ اﻟﺪال ،واﻟﻤﺸﮭﻮر اﻟﻜﺴﺮ ،ودﻋﻢ ﻣﺎ اﺧﺘﺎره ورﺟﺤﮫ ﺑﺎﺳﺘﺸﮭﺎده ﺑﺒﯿﺖ
ﺷﻌﺮي ﻟﻠﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﯿﺎﻧﻲ:
ﺑﻨﻮ ﻋﻤﮫ دﻧﯿﺎ وﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ

أوﻟﺌﻚ ﻗﻮم ﺑﺄﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻛﺎذب

وﻣﻌﻨﺎه :اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ،ﻓﯿﻘﻊ وﺻﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻆ اﻟﻌﻢ واﻟﻌﻤﺔ واﻟﺨﺎل
واﻟﺨﺎﻟﺔ "اﻷﻗﺎرب وذوي اﻷرﺣﺎم" ﺑﺎﺗﻔﺎق أھﻞ اﻟﻠﻐﺔ.62
ب -ﺗﺮﺟﯿﺤﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ "واﻟﺼﻮاب" :اﺧﺘﺎر اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
اﻟﺒﯿﻮع ﺑﺎب اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،وﻗﻊ ﻓﯿﮫ ﻗﻮﻟﮫ " َرﺑْﻄﺔً
ﺳﺎرﺑﺮﯾ ًﺔ" ﻣﻨﺘﻘﺪا ﻣﺎ
ِ
ﺿﺒﻄﮫ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ واﻟﺴﯿﻮطﻲ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻣﺮﺟﺤﺎ اﻟﻤﺸﮭﻮر واﻟﺼﻮاب
ﺑﺄﻧﮫ ﻛﺴﺮ اﻟﺒﺎء ،63وﻋﺎب ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻻﻏﺘﺮارھﻤﺎ ﺑﻤﺎ
ورد ﻓﻲ ظﺎھﺮ "اﻟﻘﺎﻣﻮس" ،وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ "ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس" ﺣﯿﺚ أطﻠﻘﻮه دون
ﺿﺒﻂ ،واﺳﺘﺪرك اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺤﯿﺼﮫ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ،ﻓﻮﺟﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس أﻧﮫ أﺗﻘﻦ ﺿﺒﻄﮫ ﺑﻜﺴﺮة ﺗﺤﺖ اﻟﺒﺎء ،واﺳﺘﺄﻧﺲ
ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﺮﺟﺤﺎ ھﺬا اﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﺎ أورده ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻠﺴﺎن" ،ﻣﻊ ﻋﺰوه ﻟﮭﺬا
اﻟﺘﺼﻮﯾﺐ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻄﺒﻌﺔ ودار اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ
"اﻟﻠﺴﺎن" ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،و"اﻟﻤﺨﺼﺺ" ﻻﺑﻦ ﺳﯿﺪه ،وﻣﻊ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،ﺑﺘﻐﻠﯿﺐ ﻛﺴﺮ اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﮭﺎ.

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﻮﯾﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ واﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮاز إﺣﺪاث ﻗﻮل ﺛﺎﻟﺚ ،وأﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻺﺟﻤﺎع ،وﺗﺮﺟﯿﺤﮫ
ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﻤﺬھﺒﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻟﻲ وﻗﺒﺎء ﻣﻦ ﻛﺘﺎب
اﻟﻄﮭﺎرة واﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب وﻗﻮت اﻟﺼﻼة ،ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.64
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮫ وﻧﻘﻠﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج وﺻﯿﻎ اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ
ﻧﻘﺪه ،اﺗﻀﺢ أن ﻟﻠﺸﯿﺦ طﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﮫ ﻵراﺋﮫ وﻧﻘﺪه ﻷﻗﻮال ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ،ﻓﮭﻮ
ﯾﺮى ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻜﺮة ،ﻓﻠﻼﺣﻖ أن ﯾﺒﺪي وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮه ،وأن ﯾﺴﺘﺪرك أو
ﯾﻀﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ أو ﯾﺨﺘ ﺎر ،وھﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ھﺬا ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي واﻟﻌﻘﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﯾﻘﻮل رﺣﻤﮫ ﷲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮه" :وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ أﺻﻮل
اﻟﻔﻘﮫ أن اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ إذا ذﻛﺮوا وﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻵﯾﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺮاج وﺟﮫ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ،وإﻻ ﻟﺼﺎرت اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺒﻄﮭﺎ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮدودة ،وذﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﻮﻟﮫ إﻻ ﻣﻘﻠﺪ ﺟﻠﻒ".65
 إن اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻗﺪ أﻧﺠﺰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎھﺪه ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﻛﺰة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ طﻮل اﻟﺒﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ وإﺣﺎطﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ،
واﻟﺪراﯾﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻣﺼﻄﻠﺤﮫ ،ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﻧﻔﺴﮫ أﻣﺎم ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻋﻮﯾﺼﺔ ﻻ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﺔ ﻣﻤﻦ ﺟﻤﻌﻮا اﻟﺰاد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻣﺘﻠﻜﻮا آﻟﯿﺎﺗﮫ؛
ﻓﺈزاﻟﺔ اﻹﺑﮭﺎم واﻹﺷﻜﺎل وﺑﯿﺎن اﻹﺟﻤﺎل وﻓﺼﻞ اﻟﻨﺰاع وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﺎﻟﺸﺮح
واﻹﯾﻀﺎح ﻹﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺐ واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ودﻓﻊ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ واﻟﺘﺼﺤﯿﻒ ﻛﻞ
ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻠﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﺣﻘﻖ إﻧﺠﺎزھﺎ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺑﻤﺮﺗﻜﺰات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﺗﺤﺮرﯾﺔ ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﻨﻜﺖ وإﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻟﻠﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺟﮭﺪا ﻛﺒﯿﺮا
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﺎ ورد ﻣﻦ أﻗﻮال ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺷﺮاح اﻟﻤﻮطﺄ ،وﻗﺪ
اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
أﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاح ،وإظﮭﺎر ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼﺗﮫ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة وﻣﻠﻜﺘﮫ اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮظﻔﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﺻﯿﺪه اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺒﯿﺎﻧﻲ ،وﻗﺪ
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اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر

ﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎﺗﻮا ﻓﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﻦ ردود واﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻜﺒﺎر اﻷﺋﻤﺔ ،ﺣﯿﺚ
ﻗﺎدﺗﮫ ﻧﺰﻋﺘﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪراك ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ورده ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎض
وﺿﻮء ﻣﻦ أﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻹﺑﻞ ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أداه إﻟﯿﮫ اﺟﺘﮭﺎده اﻟﻌﻘﻠﻲ ،واﻟﻤﺘﺄﻣﻞ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﯾﻠﺤﻆ ﻓﯿﮫ اﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻛﺜﯿﺮة طﺎﻟﺖ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ
اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺨﺮﯾﺠﮭﻢ ﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺬي رواه ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
اﻟﮭﺎد ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻗﺪ اﻋﺘﺮﺗﮭﻤﺎ.
وﻛﺎن ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺼﯿﺐ واﻓﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺪه وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻤﺎذج ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ اﻟﺒﺤﺚ.
وأظﮭﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻈﺎھﺮ ﻧﻘﺪه واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻣﻦ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﺘﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،واﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ورد ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ
دﻗﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺒﺮﯾﺮه ﻟﻤﺎ ﯾﻨﺘﻘﺪه وﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ اﻷﻗﻮال.
وﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﺘﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ رﺳﻤﮫ وإﺑﺪاﻋﮫ
ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﻤﺎ دوﻧﻮه وﺣﺮروه ﻓﻲ
ﺷﺮوﺣﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺻﻨﯿﻊ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ " ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ".
اﻟﮭـــﻮاﻣــﺶ
 -1اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺸﯿﺦ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،وﻣﻀﺎت ﻓﻜﺮ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،
ﺗﻮﻧﺲ  1982م ،ص .61
 -2ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺷﺮوﺣﺎ ﻣﺨﻄﻮطﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أوﺻﻠﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﺷﺮﺣﺎ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ،وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﺨﻄﻮطﺎ،اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺰﯾﻦ اﻟﻔﯿﻼﻟﻲ ،ﺑﯿﺒﻠﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ ﺷﺮوح ﻣﻮطﺄ اﻹﻣﺎم
ﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ذو اﻟﺤﺠﺔ 1413ھـ ،ﺟﻮان  1993م ،دار اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،
ص .373
 -3اﺑﻦ اﻟﺨﻮﺟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺐ ،ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﻹﻣﺎم اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر وﻛﺘﺎﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ج) ،1طﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ أﻣﯿﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ آل
اﻟﺜﺎﻧﻲ( ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﻄﺮ )1425ھـ2004 ،م( ،ص .153
 -4أﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ص .141
 -5اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،أﻟﯿﺲ اﻟﺼﺒﺢ ﺑﻘﺮﯾﺐ ،ص ،49اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وآراء
إﺻﻼﺣﯿﺔ ،دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ط2006 ،1م1427-ه ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﮭﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺪد ،151رﺟﺐ ﺷﻌﺒﺎن 1423ه ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2002م ،ﻣﻘﺎل :ﺑﻘﻠﻢ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺎم :ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ،ذﻛﺮﯾﺎت ﻋﺎدات أﻋﺮاف ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ،ص .51
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اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺗﯿﺒﺮﻣﺎﺳﯿﻦ
 -6ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺗﺮاﺟﻢ اﻷﻋﻼم ،ص  139وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،
ط.1970 ،2
 -7اﻟﺨﻀﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﺗﻮﻧﺲ وﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ ،ص .112
 -8اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺗﺮاﺟﻢ اﻷﻋﻼم ،ص .132
 -9اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺗﺮاﺟﻢ اﻷﻋﻼم ،ص.212
 -10ﻣﺠﻠﺔ اﻟﮭﺪاﯾﺔ ،اﻟﻌﺪد ،2 ،1ص  ،107اﻟﺴﻨﺔ  ،25ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر ﺑﻮﺳﻨﯿﻨﺔ ،اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺨﻠﻲ
1421ھـ2000-م.
 -11اﺑﻦ اﻟﺨﻮﺟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺐ ،ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﻹﻣﺎم اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر وﻛﺘﺎﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ج ،1ص.143
 -12اﻟﻐﺎﻟﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ ،ﺷﯿﺦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺣﯿﺎﺗﮫ
وأﺛﺎره ،ص  .45-44دار اﺑﻦ ﺣﺰم ،ط 1417 ،1ھـ 1996م.
 -13اﻟﻐﺎﻟﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ،ﺷﯿﺦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻋﻈﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺣﯿﺎﺗﮫ وآﺛﺎره ،ص .55
 -14ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ،ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ،ج  ،3ص  ،309 ،300ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﯿﻦ،
ﺗﻮﻧﺲ وﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ ،ص .126 ،123
" -15وھﺬا اﻟﻜﺘﺎب طﺒﻊ ﻋﺪة طﺒﻌﺎت ،طﺒﻌﺘﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﺎم 1975م ،ﺛﻢ طﺒﻌﺘﮫ دار
اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺆﺳﺴﺔ دار ﺳﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﺎم
1427ھـ 2006م ،واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد دراﺳﺘﮫ طﺒﻌﺘﮫ دار اﻟﺴﻼم ﻓﻲ طﺒﻌﺘﮫ اﻷوﻟﻰ
1427ھـ2006-م ،ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ :د /طﮫ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﺳﺮﯾﺢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
 -16اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ ،ص،17
ﺗﺤﻘﯿﻖ :د /طﮫ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﺳﺮﯾﺢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،دار اﻟﺴﻼم ،ط1427 ،1ھـ2006-م.
 -17اﺑﻦ اﻟﺨﻮﺟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺐ ،ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﻹﻣﺎم اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر وﻛﺘﺎﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ج ،1ص  383ﺑﺘﺼﺮف.
 -18اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ،ص  13ﺑﺘﺼﺮف.
 -19ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻤﻮطﺄ ،ج ،1ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻘﺪﯾﻢ :د /ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ،ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜﺎن ،ط1421 ،1ه-
2001م .ص .125
 -20ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤ ﺒﯿﺐ اﺑﻦ اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﺨﻮﺟﺔ ،ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﻹﻣﺎم اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
وﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ج ،1ص .365
 -21اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج ،3دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت ' د ط " ،ص  ،426اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ،
ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي ،ج ،1وﺑﮭﺎﻣﺸﮫ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت وﺷﺮوح ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﻮرة
ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮﯾﺔ ،ﺳﻨﺔ 1301ه .ص .339
 -22ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺠﯿﻨﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ج ،9ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر
أﺣﻤﺪ ﻓﺮاج ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﻜﻮﯾﺖ1391 ،ه1971-م ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب .ص .234
 -23ﯾﺤﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣ ﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺤﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺳﯿﻒ ،ج،1
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وإﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ط1399 ،1ه1979-م ،ص .6
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اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
 -24ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻷﻋﻈﻤﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻟﻄﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ أﺿﻮاء
اﻟﺒﯿﺎن ،اﻟﺮﯾﺎض ،ط1999-1420 ،1م ،ص .516
 -25اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ ،ص .68
 -26اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .83
 -27اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .141
 -28اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص 119
 -29اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .332 ،230 ،147 ،141 ،107
 -30اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .238 ،186 ،174 ،116 ،12
 -31اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص.249 ،208
 -32اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .394 ،231،258
 -33اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .268
 -34اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .366،394 ،318 ،285 ،211،196 ،62
 -35اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .141
 -36اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .80 ،79
 -37اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .81 ،80
 -38اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ،ص .106
 -39اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .85 ،84
 -40اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .84
 -41اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .394 ،393
 -42اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .286 ،140،285
 -43ھﺬه إﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ،وﻣﻌﻨﺎھﺎ :أي أن اﻟﻤﻌﻄﻮف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻄﻮف ﻋﻠﯿﮫ ،واﻷﺻﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺘﻐﺎﯾﺮ ،اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ،ج  ،40ص  ،456ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻛﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت
اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﮭﺎﻧﻮي ،ج ،1ﺗﻘﺪﯾﻢ وإﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ د/رﻓﯿﻖ
اﻟﻌﺠﻢ ،د/ﻋﻠﻲ دﺣﺮوج ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑﯿﺮوت ،ط1996 ،1م ،ص.1758
 -44اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ،ص .113
 -45اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .118
 -46اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ،ص.103،104
 -47ﻣﺠﻠﺔ اﻟﮭﺪاﯾﺔ ،اﻟﻌﺪد ،6 :اﻟﺴﻨﺔ ،23 :ﻣﺠﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﻣﻦ ﻣﻘﺎل اﻟﺸﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر وﻋﻨﺎﯾﺘﮫ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻗﺪﻣﮫ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺎم،
1419ھـ  1999 -م ،ص .23
 -48اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج  ،399 ،15ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ
زﻛﺮﯾﺎء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ھﺎرون ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت ،د ط ،ص.337
 -49ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،طﺒﻌﺔ ﻣﺪﻗﻘﺔ ،إﺧﺮاج داﺋﺮة
اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﺎﺣﺔ رﯾﺎض اﻟﺼﻠﺢ ﺑﯿﺮوت 1986 ،م ،ص  ،81اﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﻣﻌﺠﻢ
ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ص .47
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 -50اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺠﻤﺎت وإﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث ،ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ
ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ط  1425 ،4ھـ 2004 ،م ،ص  .264اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج  ،14ص  .463اﻟﺮازي ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ص .81
 -51اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ،ج  11ص  ،243ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن ،اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﺒﺪ رب اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رب اﻟﺮﺳﻮل اﻷﺣﻤﺪ ﻧﻜﺮي ،ج  ،1ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺴﻦ ھﺎﻧﻲ ﻓﺤﺺ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﯿﺮوت 1421 ،ھـ 2000 ،م ،ص .44
 -52ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ،،ج ،1ﺗﺤﻘﯿﻖ د /ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﺔ ،ص .137
 -53ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻔﺴﯿﺮ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﻣﻦ ﻣﻘﺎل :اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ وأﺛﺮھﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،caligh= justfyأﺑﻮ ﻣﺠﺎھﺪ اﻟﻌﺒﯿﺪي،
(15/05/2007
–
https://vb.tafsir.net/tafsir8398/#.XOweUlIza1s
) 28/04/1428ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺨﻄﯿﺐ ،،ج  ،11دار ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ ،دﻣﺸﻖ،
ط 1422 ،1ھـ 2002 -م ،ص  13ﺑﺘﺼﺮف.
 -54ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻛﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﮭﺎﻧﻮي ،ج ،2
ﺗﻘﺪﯾﻢ وإﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ د /رﻓﯿﻖ اﻟﻌﺠﻢ ،د /ﻋﻠﻲ دﺣﺮوج ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑﯿﺮوت،
ط1996 ،1م ،ص .119
 -55اﻷﺳﺘﺎذ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،ج ،9اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ 1984 ،م ،ص  ،123ج  ،16ص .198
 -56اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ،ص .115
 -57اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ،ص .366
 -58اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻠﻒ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
داﺣﺔ اﻷﻧﺼﺎري اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻘﺮطﺒـﻲ ،اﻹﻣﺎم وﻟﺪ ﺳﻨﺔ أرﺑﻌﺔ وﺗﺴﻌﯿﻦ وأرﺑﻌﯿـﻦ وﻣﺌﺔ ،وﺗﻮﻓﻲ
ﻓﻲ ﺛﺎﻣﻦ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺳﺒﻌﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﻣﺌﺔ ودﻓﻦ ﺑﻤﻘﺒﺮة ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻘﺮب ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ
ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻔﻘﯿﮫ ،اﻧﻈﺮ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﻹﻣﺎم اﻟﺬھﺒﻲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ د /ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف،
ود/ﻣﺤﺒﻲ ھﻼل اﻟﺴﺮﺣﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ط 1404 ،1ھـ 1984 ،م ،ج،21
ص. 142 ،139
 -59اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻄﻰ ،ص 371 - 370
 -60اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ص .283
 -61اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ص . 153
 -62اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ص .241
 -63اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ص .286 ،285
 -64اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .335 ،64
 -65اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ،ج  ،1ص .27
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الملخص:
المصحف الماليزي دراسة في الخط والزخرفة البحث يعالج واحدا ً من
نماذج الكتابة والتدوين في ماليزيا في العصر الحديث ،وفي مؤسسة متخصصة
بطباعة المصحف الشريف ،وهي (رستو) ،وتمثل الطبعة الجودة العالية
واإلتقان المتميز في الشكل للنص في كتابة القرآن ،ومعها الجمال في التأطير
والزخرفة لصفحات سور القرآن الكريم مع الزخرفة المتنوعة .والبحث بعد
المقدمة في تمهيد عن تاريخ طباعة القرآن الكريم في ماليزيا وجهود مؤسسة
رستو لطباعة المصحف ،ومبحثين :األول عن خط القرآن الكريم واآلخر عن
الزخرفة واأللوان لصفحات القرآن الكريم ،والخاتمة التي تتضمن خالصة
البحث وأبرز النتائج التي توصل لها البحث .يدخل ضمن المبحث األول بيان
مدى تحقق المعايير المراعاة في خط المصحف :حسن الشكل والوضع والضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 211
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 وضمن المبحث اآلخر الظاهرة المتميزة بماليزيا في تنوع الزخرفة،والتقليد
 ورؤوس، وأول المصحف وأوسطه وآخره،لحواشي الصفحات وهوامشها
 وهذه النقوش والزخارف مرتبطة في شكلها وألوانها وممثلة لواليات،السور
: حيث جاء كل جزئين من القرآن بزخرفة ونقوش خاصة بتلك الوالية،ماليزيا
. والحمد هلل رب العالمين. إلخ...كالنتن وترنجانو ومالكا و
Malaysian Qur'an’s calligraphy and decoration
Research deals with one of the models of Quran’s writing in
Malaysia in modern times, on an institution specialized in
printing the Holy Quran, namely (Resto). The edition
represents the high quality and outstanding proficiency in
the calligraphy of the Quran, and with beauty in the framing
and decoration of the Quran’s pages and its verses. The
research is divided to an introduction, two chapters and
conclusion. The introduction talks on the Holy Quran’s
history of printing in Malaysia. First chapter is on the
Quran’s calligraphy where it shows the standards that have
been observed in holy Quran such as: good shape, status.
Second chapter illustrates the distinct phenomenon of
decoration diversity of the Quran’s footnotes and margins in
Malaysia. These inscriptions and decorations is linked to
States of Malaysia such as: Kelantan, Terengganu, and
Maleka, etc. Conclusion includes the research summary and
research findings.

Keywords:
decoration
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المقدمة:
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ،والصالة
والسالم على من بلّغ الرسالة وأدّى األمانة وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد
فتأتي أهمية البحث في أسباب كثيرة اجتمعت على اإلقبال عليه أهمها:
إدراك الذوق الفني لتميز القرآن بالتفوق والتألق شكالً ومضموناً ،وإبراز عناية
المسلمين بكتابه الخالد طباعةً ونشرا ً في اآلفاق لينهل المسلمون من معينه الثّر،
ويستظلوا تحت دوحته الباسقة ،وإلبراز مكانته الرفيعة لدى المسلمين غير
العرب خاصة ،هوية وثقافة وخلقا ً.1
وتكمن إشكالية البحث في الجواب على سؤالين مهمين هما :هل إعداد
كتاب هللا على هذا النحو من الطباعة يوافق قواعد النشر المعهودة؟ وما مدى
اتفاقه واختالفه عن الطبعات والنشرات األخرى الحديثة؟ ويهدف البحث إلى
بيان مدى نجاح المسلمين في إتقان نشر كتاب هللا وجودة عرضه بماليزيا
وجنوب شرق آسيا ،ومدى خدمتهم لكتابه خطا ً وزخرفةً ،ولم أقف على دراسة
سابقة تناولت الموضوع بدراسة وتحليل مادة المصحف في بعديه األساسين:
الخط والزخرفة.
وقد اتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة الموضوع،
واستعان بتحليل المادة بالمصادر والمراجع المتخصصة ،واستشارة أهل
التخصص في فن رسم المصحف وكتابته ،وزخرفة حواشيه ومطالعه ،ولم نجد
دراسة سابقة إال بحثا واحدا عن جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف
مما أفدنا منه ووردت اإلشارة إليه في الهامش.
وقد جاء البحث بعد المقدمة في تمهيد عن تاريخ طباعة القرآن الكريم في
ماليزيا وجهود مؤسسة (رستو) لطباعة المصحف ،ومبحثين :األول عن خط
القرآن الكريم واآلخر عن الزخرفة واأللوان لصفحات القرآن الكريم ،والخاتمة
التي تتضمن خالصة البحث وأبرز النتائج التي توصل لها البحث .وأردفت
البحث بمالحق مهمة لغالف مصحف ماليزيا وصفحات لصدر القرآن وأوسطه
وخاتمته ،ونموذج لزخرفة إطار الجزء األول والثاني ،ونموذج لتحليل مادة
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الزخرفة المستمدة من النباتات والثقافة الماليزية ،ونموذج لطباعة مصحف قناة
الهجرة المتميز بألوانه المختلفة.
وقد توصل البحث إلى أن التفوق في زخرفة حواشي المصحف أظهر من
الجودة في كتابته ،لكن الدقة والضبط في إتباع رسم المصحف العثماني واضحة
ال خلل فيها ،وإن كانت ثمة مالحظات على الكتابة فهي من قبيل األتم
واألحسن ،واألكمل واألفضل ،ونص كتاب هللا وإن كان عالميا ً لجميع المسلمين
وفي كل زمان ومكان ،لكن طريقة نشره وأسلوب عرضه قد يكون مناسبا ً لبيئة
وعصر أكثر من بيئة وعصر آخر وهللا الموفق.
التمهيد :تاريخ طباعة القرآن الكريم في ماليزيا
وجهود مؤسسة رستو لطباعة المصحف لعل من أوائل طبعات القرآن
الكريم بماليزيا في العصر الحديث المصحف السلطاني الحميدي سنة 4391م،
وذلك لوجود نسخ من القرآن متداولة فيها أغالط قرآنية ،ثم جاءت بعد ذلك
طبعة مكتبة المعارف الواقعة في جزيرة بيننج والتي أسسها األستاذ صالح نهدي
سنة 4391م .وقامت بعد ذلك مطبعة شركة سيمال بطباعة مصحف اسمته
(القرآن الكريم) سنة 4399م ،وقام األستاذ قمر الدين بن الحاج أمري مدرس
القرآن الكريم بمعهد تحفيظ القرآن والقراءات التابع لمكتب رئيس الوزراء
بمراجعته ،ومن الطبعات األخرى التي طبعت في ماليزيا طبعة مصحف المدينة
النبوية سنة 0222م من قبل مكتبة المعارف بجزيرة بيننج ،وقد نالت الموافقة
على الطباعة من قبل وزارة الداخلية سنة 4332م ،ثم كان تأسيس مؤسسة
رستو بوالية سالنجورالتي تولت مهمة طباعة المصحف ونشره.2
تعريف بمؤسسة رستو :مؤسسة خيرية ت ّم تأسيسها سنة 4331م وقد
ونموها وأهمها :معرض فن نسخ
مرت المؤسسة بمراحل مهمة في تطورها
ّ
ّ
المصحف 0224/9 /9 -5 /9م في مدرسة الجنيد اإلسالمية بسنغافورة،
ومعرض مركز رستو للتصميم اإلسالمي في 0220 /3 /02م في جوهوربارو.
ومعرض المصحف الماليزي سنة 0229م في مركز التجارة العالمي في
العاصمة الماليزية كوااللمبور ،وزيارة رئيس الوزراء وزوجه في السنة نفسها.
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تعد رستو بوالية سالنجور ثاني أكبر مركز عالمي لطباعة المصحف
الشريف بعد المملكة العربية السعودية ،وتهتم بخدمة القرآن الكريم من حيث
الخط والطباعة والزخرفة والتلوين والصيانة واالحتفاظ بالمصاحف القديمة،
وكذا تعليم القرآن والقراءات .ولهم برنامج وقف القرآن الذي يركز على
الحصول على هبات وتبرعات الواقفين لطباعة القرآن وتوزيعه على
المؤسسات والهيئات.
وفي مبنى المؤسسة :متحف القرآن الذي يض ّم نماذج من المخطوطات
للقرآن الكريم ،وفي هذا المعرض جناح خاص ونموذج مصغّر لبيت النبي
صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم وحجرات أزواجه عليه الصالة والسالم ،وفي
المؤسسة مركز إسالمي لألطفال ،وقاعة للصالة ،وقاعة الكترونية ،وملعب
رياضي وكافتيريا.3
أما أقسام المؤسسة فستة وهي :قسم الخطوط الذي يعالج أصناف الخط
العربي (الجاوي) لكتابة القرآن ،وقسم التصميم اإلسالمي ،والزخرفة والنقوش،
والتلوين ،وقسم التنمية ،وأخيرا ً قسم اإلعالن والتسويق.
وتتبع المؤسسة أكاديمية علمية تمنح الدارسين درجتي الدبلوم
والبكالوريوس في تخصصات مختلفة.4
في الحقيقة إن مشروع القرآن مصحف ماليزيا ،كان انطالقة نحو تأسيس
(مجمع رياض فن اإلسالم) وقد منحته حكومة والية سالنجور أفضل المواقع
بالنسبة لمشروع قرآني وفني إسالمي ،حيث ت ّم بناء المجمع في نهاية 0249م
بتكلفة قدرها ( 92مليون رنقت) ،وذلك على أرض تقع قبالة مسجد شاه عالم
أحد أكبر المساجد في شرق آسيا ،وفي منطقة غالبية سكانها من المسلمين ،وتعد
أجمل المناطق ذات األغلبية المسلمة في البالد.
طباعة المصحف الشريف :هو االسم الذي أطلق على أبرز مشاريع
مؤسسة رستو الماليزية وهدفه إصدار طبعة من القرآن مكتوبة بأيدي
الخطاطين الماليزيين المحليين نسخوها حسب الرسم العثماني ،ويتولى القيام
بالزخرفة فريق من الفنانيين الماليزيين الذين دربوا على هذا العمل ،ويهدف هذا
مجلة اإلحياء
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الجهد الكريم إلحياء الثقافة القرآنية بين أفراد المجتمع الماليزي ،وتقديم
المصحف والتعريف به للمسلمين في داخل البالد وخارجها .وصدر المصحف
الشريف سنة 4101هـ0221 /م جامعا ً بين جمال الخط ووضوح اآليات بترتيب
جيد في الحروف والكلمات يسهل على القارئ المسلم تالوته ،مع روعة زخرفة
إطار صفحاته حسب خطة زخرفة القرآن ونسخه.5
ث ّم اتسع إنتاج المصاحف في مؤسسة رستو مثل سنغافورة ،ومصحف
فلسطين وتريم بالرسم العثمانى برواية ابن عمرو عن الد ِّّْوري في
0249/44/42م بعد جهود أكثر من عشرين سنة في خدمة القرآن الكريم.6
المبحث األول :خط القرآن الكريم لمصحف ماليزيا
هذا وصف موجز لمصحف ماليزيا ،فالصفحات الخمس األولى بعد
الغالف وقبل نص القرآن غير مرقمة تتضمن ما يأتي :طرة اآلية :إِّ َّن هَـذَا
ِّي أ َ ْق َو ُم َويُ َب ّ
ت أ َ َّن لَ ُه ْم
صا ِّل َحا ِّ
ش ُِّر ْال ُمؤْ ِّمنِّينَ الَّذِّينَ َي ْع َملُونَ ال َّ
ْالقُ ْرآنَ ِّي ْهدِّي ِّللَّتِّي ه َ
أَجْ را ً َك ِّبيرا ً ص ،4ثم طرة (القرآن الكريم) في ص ،0ثم طرة (القرآن مصحف
س ِّْر ِّلي أ َ ْم ِّري *
صد ِّْري* َويَ ّ
ماليزيا) في ص ،9وطرة اآليةَ  :ربّ ِّ ا ْش َرحْ ِّلي َ
الر ِّح ِّيم) في
َواحْ لُ ْل ُ
من َّ
سانِّي في ص ،1وطرة اآلية( :بِّس ِّْم هللاِّ َّ
ع ْقدَة ً ِّ ّمن ِّلّ َ
الرحْ ِّ
ص .5ثم النص القرآني الفاتحة ص 4إلى سورة الناس ص.992
الصفحات األخيرة 7بعد نص القرآن أكثر من  52صفحة تتضمن ما
اإل ْسالَ َم
علَ ْي ُك ْم نِّ ْع َمتِّي َو َر ِّ
يأتي :طرة ْ اليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِّينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
ضيتُ لَ ُك ُم ِّ
دِّينا ً ص ،994طرة (صدق هللا العظيم) ص ،990ودعاء ختم القرآن بالعربي
والماليو ،صفحتان لكل منهما ص.999-999
معلومات عن عالمات الضبط في المصحف (النص بالماليزية) أكثر من
 02عالمة ،ص ،914 - 996وتاريخ رسم المصحف ومنهج كتابة الرسم
العثماني ص ،910وخمس قواعد في الرسم العثماني :ص :911أ -زيادة حرف
ب -حذف الحرف ج -الهمزة د -إبدال الحرف هـ -همزة الوصل والفصل.
وحكم اتباع الرسم العثماني ص ،913وفضائل وتطور الرسم العثماني
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ص .954علم القراءات :المقدمة ص ،950وتاريخ وبداية علم القراءات :أ-
تعريف القراءات ،ب -أئمة القراءات العشرة (أسماؤهم) ص .956وأخيرا ً
أهداف مصحف ماليزيا مقدمة :ص ،992فنون إسالمية وعالقتها بالمصحف،
أ -فن الزخرفة ،ب -فن الخط ص  ،994مراحل كتابة المصحف ص،999
وضرورة نشر هذا المصحف لألمة ،وموقع مبنى رياض الفن اإلسالمي
والخاتمة ص.991
أهداف القرآن مصحف ماليزيا :باللغة اإلنجليزية ،العالقة بين الفن
اإلسالمي ومصحف القرآن ص .999أ -متن الزخرفة ،ب -فن الخط وطريقة
الكتابة ص .993حاجة األمة ،حديقة سلنجور الفنية والخاتمة ص .964القرآن
مصحف ماليزيا :باللغة العربية ص .969 - 960وأخيرا ً خالصة لنماذج
زخرفة إطار الصفحات للقرآن الكريم كله ص ،961لكل والية زخرفة خاصة
لجزئين.8
تاريخ خط المصحف وكتابته :رسم المصحف :نوع الخط ،وأسلوب
الكتابة ،وتصميم الكتاب ،وتزيين المصحف ،ومواد الكتابة وأدواتها .وتدخل
هذه العناصر في محوري البحث :الخط في نوعه وأسلوب الكتابة ،والزخرفة
في التصميم والتزيين.
المقومات الجمالية لخط المصحف :من أبرزها:9
 -4حسن الشكل بتصحيح شكل الحرف وتحسين صورته في سلسلة مترابطة
من التقنيات الهندسية والفنية بالمقادير المناسبة من الطول والعرض والكبر
والصغر ،...ويطلق على هذه التقنيات ألفاظ :التوفية واإلتمام واإلكمال
واإلشباع واإلرسال.
 -0حسن الوضع بإنشاء البنية المعمارية لمرسوم الخط ،ويقوم على ترتيب
الحروف الخطية في أحسن نظام عبر تقنيات وقواعد هندسية ولغوية وفنية
تستند على المناسبة المكانية بين هذه الحروف من حيث الجوار أو االتصال،
حتى يصير السطر كامالً في مرسومه الخطي ،ويطلق على حسن الوضع
ألفاظ :الترصيف والتأليف والتنصيل والتسطير.
مجلة اإلحياء
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 -9حسن الضبط ويتصل بمرسوم الخط القرآني فيما عرف برموز القراء
وحركات التشكيل وعالمات اإلعجام بصفتها لواحق الخط ،وفي وظيفتها
األساسية :الزينة ،والتحلية فضالً عن ضبط القراءة نحويا ً وصوتيا ً.
 -1حسن التقليد وهو التصور الفاضل لجمالية المخطوط القرآني في ضوء
المعرفة الفنية اإلسالمية ،ويقوم على طريقة معينة في الرؤية والمنهج
والسلوك ،وقاعدة محددة خاصة لتصميم مرسوم الخط وتوزيعه في صفحة
المصحف ،أو أسلوب واضح ومميز في اختيار نوع الخط العربي في كتابة
المصحف.
وتدخل المعايير السابقة كلها في مفهوم فقه ال ُحسن الواجب لكتابة
المصحف التي جمع البيهقي (ت159 :هـ) تلك الشروط واآلداب لكتابة
المصحف ،وتتلخص في إتباع الرسم العثماني للمصحف ،وذلك "أن يفخم
ويكتب مفرجا ً بأحسن خط وال يصغّر وال تقرمط حروفه".10
قواعد ضبط المصحف :ظهرت لجان علمية وشرعية تدقق النظر في
البالد اإلسالمية للتأكد من صحة النص ،وقد ت ّم تأسيس لجنة تصحيح المصاحف
بماليزيا لمتابعة ومراقبة المصاحف ،وجعلت الحكومة المهمة لوزارة الداخلية
4396م ،ولها ثالثة أهداف :مراجعة المصاحف المطبوعة والتأكد من سالمتها،
ومراقبة البائعين للمصاحف في األسواق ،ومصادرة المصاحف غير الصالحة،
ومراجعة المصاحف المطبوعة والرقمية قبل طبعها لمنح التراخيص بالطبع
والتوزيع .ويشترط في عضوية اللجنة أن يكون حافظان للقرآن ،متخصصا ً في
القرآن وعلومه ،متمكنا ً من اللغة العربية ،ملما ً بعلم القراءات ورسم
المصحف.11
سم األخطاء إلى قسمين :الكبيرة والصغيرة ،الكبيرة تتعلق بالحركات
وتق ّ
والكلمة التي تؤدي إلى اختالط القراءة ،أو تؤدي إلى أخطاء التالوة :كقطع
الكلمة الموصولة ،والحركات البعيدة من الحروف ،والحركات موجودة
والحروف معدومة إلى غير ذلك .وأما الصغيرة فتتعلق بعدم وضوح الحرف
ونظافة الصفحة ،ووجود حبر زائد حول الحروف والكلمات .وقد حددت اللجنة
عدد األخطاء الكبيرة التي تسمح للشركة إعادة التصحيح ،وهي أقل من 92
212

العدد /22 :سبتمبر 2119

المصحف الماليزي دراسة في الخط والزخرفة

خطأ ،واألخطاء الصغيرة أقل من  402خطأ ،وإذا تجاوز عدد األخطاء هذه
األرقام فإن اللجنة ترد المصحف وتمنع الشركة من طباعته ونشره .وتُبلغ
بالقرار في أقل من شهرين من تاريخ استالم المصحف بعد التصحيح.12
الخط القرآني لمصحف ماليزيا :في ضوء المعايير السابقة لخط القرآن
شكالً ووضعا ً وضبطا ً وتقليدا ً نجد حظ مصحف ماليزيا منه كبيرا ً خاصة في
شكل الحرف وتحسين صورته في سلسلة مترابطة من التقنيات الهندسية والفنية
بالمقادير المناسبة من الطول والعرض والكبر والصغر ،وإن كان مختلفا ً عن
المصاحف العربية الحديثة في عدد الصفحات كنسخة مطبعة المدينة المنورة
حيث أكثر نسخ القرآن في الوقت الحاضر بحدود 921ص ،لكن نسخة ماليزيا
في 992ص ،والتوافق بين الماليزية وغيرها محقق في األجزاء األربعة األولى
من القرآن إلى ص ،90ويبدأ التفاوت في الجزء الخامس في ص 99بزيادة
صفحة.13
أما في حسن الوضع ترتيبا ً لحروف الخط في أحسن نظام ،عبر تقنيات
وقواعد هندسية ولغوية وفنية تستند على المناسبة المكانية بين هذه الحروف من
حيث الجوار أو االتصال ،فلمصحف ماليزيا حظ كبير كذلك ،لكن أهل الحرفة
واالختصاص يلحظون ضعفا ً يسيرا ً 14في المسافات بين الكلمات حيث تتراص
في بعض السطور وتبتعد فيما بينها في سطور أخرى ،وبعض السطور كثير
الكلمات وبعض منها قليل الكلمات ،ويمكن المقارنة بين السطر األخير بالسطر
السابق له ص 443من سورة المائدة حيث نجد خمس كلمات في السطر األول،
وأكثر من ثماني كلمات في السطر األخير ،15ولعل بعض السبب في تفاوت
ضبط عدد الكلمات وتقاربها في اآلية الواحدة هو في حرص الخطاط على نهاية
كل صفحة بنهاية اآلية.
وإن كان هذا التفاوت غير ملحوظ في الصفحة الواحدة ،لكن قصار
السور من سورة الزلزلة إلى اإلخالص كتبت بمعدل سورتين في الصفحة
الواحدة ،وأفردت صفحة لكل من المعوذتين الفلق والناس ،والحكمة في ذلك
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منح القارئ المسلم حرية أكبر في قراءة السور للوضوح والجالء في كتابة آيات
قصار السور.16
وفي حسن الضبط الذي يتصل بمرسوم الخط القرآني من رموز القراء
وحركات التشكيل وعالمات اإلعجام بصفتها لواحق الخط ،وهي الحروف
الصغيرة غير األصلية التي تكتب فوق أو تحت الحروف األصلية وهي ثالثة
أقسام ،17ولمصحف ماليزيا حظ كبير منها التزاما ً برسم المصحف ،لكن بعض
المختصين 18يرون أن المنظومة التناسبية للحروف المكتوبة غير متوازنة،
وبعضها خارج عن قواعد الخط العربي ،فأشكال بعض الحروف متفاوت مع
البعض اآلخر في المواضع األخرى في الصفحة الواحدة مثل حرف العين في:
ار َكعُواْ َم َع ،)...والواو في ( ُّمالَقُوا َربِّّ ِّه ْم َوأَنَّ ُه ْم ،19)...وموقع
(فَ َمن تَبِّ َع )...و( َو ْ
الواو بعيدة عن الكلمة ،مثل كلمة (و ِّإيَّاكَ  ،)...وكلمة ( َولَ ْْل ِّخ َرة ُ ،)...وكلمة
( َوا ْقتُلُو ُه ْم ،20)...وأحيانا هناك تباعد بين حروف الكلمة الواحدة مثل:
( َجآؤُو ُك ْم )...في اآلية  94من سورة المائدة كتبت كأنها كلمتان جاء وكم ،ورسم
الميم في آخر الكلمة ينبغي أن تكون مفتوحة (منورة) ،أما المغلقة فهي غير
مألوفة.21
وكذلك بعد موقع بعض اللواحق كاإلمالة في وسط الكلمات بكتابة األلف
الخنجرية فوق نبرة الياء مباشرةً ،ومستوى الحركات بعيدة عن الحرف أحياناً،
وتداخل وتراكب بعض الحركات ،مثل (أنعمت) حركة السكون والفتحة على
حرفي النون العين.22
ويالحظ أن النص القرآني كتب بخط عدد من الخطاطين المحليين ال
يبلغون درجة واحدة في التفوق ،ألنهم ليسوا بمهارة أو جودة واحدة ،وأغلب
المصاحف المخطوطة قديما ً أو حديثا ً كتبت بخط خطاط واحد ماهر متقن.
المبحث اآلخر :الزخرفة واأللوان لصفحات القرآن الكريم
يمتاز هذا المصحف عن غيره من المصاحف بتنوع الزخرفة والنقوش:
في أول المصحف وأوسطه وآخره ،23ورؤوس السور ،وإطار صفحاته
مزخرف بشكل مختلف عن اآلخر يوحي بمعان
وحواشيها ،فلكل جزء إطار
ٌ
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تتعلق بمفهوم التوحيد ،وهذه النقوش للزخارف محلية في شكلها وألوانها،
مستوحاة من كل والية من واليات ماليزيا ،حيث جاء كل جزئين من القرآن
بصنفين من زخرفة ونقوش خاصة بتلك الوالية :كالنتن وترنجانو ومالكا و...
إلخ ،مقسمة على  41والية مع احتساب زخرفة الجزء األول واألخير لماليزيا،
وهذا كله بناء على دراسات قام بها الفنانون لهذا المشروع من المصادر
المختلفة كالزخارف المعمارية والفنية ،مع االعتماد على النباتات والزهور
واأللوان التي تنتشر في تلك الواليات .ويذكر أنه استخدمت أكثر من 4222
زخرفة من الفنون البصرية الماليوية ،وبحدود  909تصميم مختلف في كل
صفحتين ،استغرق العمل لتلك التصاميم  941222ساعة ،ومدة  5سنوات في
التلوين ،وكلفة إجمالية  9ماليين دوالر.24
أما الغرض من تصميم هذه الزخارف فهو:
 -4إعالم أبناء الجيل عن كيان شخصية الشعب الماليوي ،وهم لذلك مكلفون
بالتعريف بشخصيتهم.
 -0تعد الزخرفة وسيلة من وسائل التربية والتثقيف.25
لقد تنوعت الزخارف اإلسالمية في تصاميمها وموضوعاتها وأساليبها،
وتعددت واختلفت أشكالها حسب الزمان والمكان .فلكل عصر ودولة له
خصوصيته ،وتخضع تقنيات العمل الزخرفي وإخراجه حسب المكان والسطح
الذي صمم ألجله والزخارف النباتية توحي بالعذوبة واللطف والسكينة
بالقوة والعظمة والرهبة والجالل .إن
والجمال ،أ ّما الزخارف الهندسية فتوحي
ّ
سد فيما يجده المتلقّي من سكينة
هذه الروح المبثوثة في الزخرفة اإلسالمية تتج ّ
نفسية تقود خياله ومشاعره نحو عالم من الحلم يغمره إحساس بالسكينة
والجالل.26
والشكل الجمالي هو األقوى وهو الذي يتجاوز حدود الزمان ورقعة
المكان وقيود اللغة والثقافة ،ألن الفنون اإلسالمية ليست فقط للمتعة والتأمل،
وإنما تحفّز المطلع والمشاهد لهذه الفنون على التفاعل معها وتعلمها ،وتترك
أثرا ً عميقا ً في النفس والعقل والروح .والبد من اإلشارة إلى بحوث ودراسات
مجلة اإلحياء
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كثيرة وقفت على الجانب الفني في خط القرآن ورسم حروفه ،وزخرفة حواشي
سوره ومطالعها ،فمن هذه الدراسات :الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية
لعبد الناصر ياسين.
ويمكن أن نقرر أن عناية ماليزيا بالزخرفة والتلوين أكبر من العناية
برسم الخط والكتابة ،ومجال البراعة والتفوق أكبر وأكثر مرونة ورحابة في
المجال الثاني من األول ،وقد يكون ذلك ألن الضوابط والقيود في األول أكثر
من الثاني .وقبل دراسة طبعة مصحف ماليزيا نشير إلى وجود طبعات خاصة
لبعض سور القرآن الكريم بزخرفة خاصة في ماليزيا :ولهذه الزخرفة حول هذه
معان خاصة مستوحاة من البيئة الماليزية ،فزخرفة سورة الفاتحة من
السور
ٍ
ثمرة جوز الهند ،ويدل ذلك على أهمية السورة كأهمية الثمرة في حياتهم،
وزخرفة سورة يس مستوحاة من التمر الهندي النافع لتبريد جسم اإلنسان
وأعصابه ،وزخرفة آية الكرسي من ثمرة الليمون لفائدة الثمرة وتحصينها جسم
اإلنسان من المرض ،وزخرفة الجزء األخير من القرآن من ثمرة المانقوستين
المتميز بحالوته كي يتذوق المتدبر له معانيه ،وزخرفة دعاء ختم القرآن من
نباتات المقبالت والبهارات لضرورة الدعاء كضرورة هذه المقبالت مع
الطعام.27
وفي ماليزيا طبعة أخرى للقرآن متداولة بإشراف قناة الهجرة الفضائية،
وهذا المصحف يتميز بألوان الورق المطبوع عليه ،وقد اختيرت له خمسة ألوان
أساسية تبدأ بالبنفسجي وتنتهي باللون األزرق وبينهما ثالثة ألوان هي األحمر
والبرتقالي واألخضر ،وتتبع األلوان الخمسة المذكورة الداكنة (الغامقة) خمسة
ألوان أخرى فاتحة (فاقعة) ،فيكون مجموع األلوان عشرة بمعدل ثالثة أجزاء
لكل لون على النحو اآلتي :الجزء  9-4بلون بنفسجي داكن ،الجزء  9-1بلون
بنفسجي فاتح ،الجزء  3-6بلون أحمر داكن ،الجزء  40-42بلون أحمر فاتح،
الجزء  45-49بلون برتقالي ،الجزء  49-49بلون أصفر ،الجزء  04-43بلون
أخضر فاتح ،الجزء  01-00بلون أخضر داكن ،الجزء  06-05بلون أزرق
داكن ،الجزء  92-09بلون أزرق فاتح ،ثم دعاء ختم القرآن والفهرس ،ولجنة
المراجعة.
222

العدد /22 :سبتمبر 2119

المصحف الماليزي دراسة في الخط والزخرفة

المقومات الجمالية لزخرفة المصحف:
الجمال :حسن الشيء وبعده عما ينفر منه سواء أكان الحسن ذاتيَّا ً فيه أو
طارئا ً عليه وسواء أكان حسيًّا أو معنويًّا ،فجمال الشيء وجوده على الوجه الذي
ينبغي أن يكون عليه ،ويعرف الراغب األصفهاني الجمال فيقول :ال ُحس ُْن
الكثير .28ويقول حجة اإلسالم الغزالي" :كل شيء جماله وحسنه في أن يحضر
كماله الالئق به الممكن له ،فإذا كان جميع كماالته الممكنة حاضرة ،فهو في
غاية الجمال ،وإذا كان الحاضر بعضها ،فله من الحسن والجمال بقدر ما
حضر.29
وقد وردت مادة ُحسْن في القرآن  431مرة ،وصفا للجمال الظاهر
والباطن ،ومن األلفاظ المقاربة للفظ الجمال لَ ْف َ
ظا الزينة والزخرف ،وقد وردت
مادة زين في  11مرة ،ومثل الزينة في قربها من كلمة الجمال كلمة الزخرف
التي وردت  1مرات ،ومقومات الجمال متعددة ومتنوعة :يراها بعض الدارسين
وهو الدكتور صالح الشامي في" :السالمة من العيوب ،والقصد ،والتناسق
والتنظيم" ،30ويلخص الدكتور فريد األنصاري خصائص الجمالية اإلسالمية
في ثالث :الحكمة والمتعة والعبادة ،31ويرى الدكتور عبد الفتاح رواس قلعجي
خصائص الجمال اإلسالمي في ثالث أخرى هي :التوحيد والوحدة والحركة،32
ويستخلص الدكتور عبد العظيم صغيري مما سبق ثالث خصائص هي :التوحيد
والمتعة ثم التناسق والتنظيم ،كما يستخلص معايير الجمال من الفكر اإلسالمي
والغربي في :التناسق ،والسالمة من العيوب ،والقصد ،والجاذبية ،والتنوع،
واللذة ،والنفعية.33
ويذكر الدكتور محروس بسيوني أهداف الجمال ،ثم المعايير للجمال
فيراها في :السالمة من العيوب ،والتناسق والتنظيم ،والتالزم بين الظاهر
والباطن ،والمشروعية وعدم الفساد في األرض .34ويل ّخص عفيف بهنسي
الحرية واإلبداع والبحث عن المثل
معايير الجماليّة العربية اإلسالميّة في
ّ
والتسامي واإلطالق ،35أما عناصر الزخرفة اإلسالمية فقد استمدّها الفنّان
ّ
الخطية والنباتية والهندسية ،م ّما يجده مبثوثا ً أمامه في
المسلم من األشكال
مجلة اإلحياء
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الطبيعة ،أو م ّما يمكن أن تمتدّ إليه مخيّلته من األشكال المر ّكبة والمساحات
سه الفطري وذائقته الفنّية المرهفة.36
المتناوبة مستعينا ً في ذلك بح ّ
ويقوم البعد الفلسفي للزخرفة في المصحف الماليزي على ثالث دعائم:
اإلسالم ،واإليمان ،واإلحسان ،وينطلق من ثالثة تصورات :الشريعة ،المنفعة،
الجمال ،وترتبط الزخرفة بمصدرين غزيرين هما :النباتات والثقافات.
زخرفة مصحف ماليزيا:
هذه بعض المالحظات عن األلوان األساسية لمصحف ماليزيا حيث
جاءت الصفحتان للفاتحة وأول البقرة بخلفية زهرية نباتية ذات ألوان فاتحة،
وهي جميلة تناسب النص القرآني وتعين على تالوته .أما اإلطارات والحواشي
لصفحات القرآن الكريم فقد جاءت بزخرفة متنوعة لكل جزء ،زخرفة خاصة
تبعا ً للواليات  ،41لكل والية زخرفة لجزءين من القرآن ،مع اطالق اسم
ماليزيا للجزء األول واألخير ،فيكون المجموع  92جزءا.
ويالحظ بعض األكاديمين المختصين أن الصفحات الخمس األولى
االفتتاحية مع نصوص من القرآن بخطوط متميزة في شكل الطرة غير مألوف
في المصاحف األخرى وال ضرورة له .وأن األلوان لزخرفة الحواشي بعضها
باهر كاللون األحمر في الجزء  41و ،09لكن األجزاء األخرى أكثر جماالً
لهدوئها مثل ج 6و 9و ،3وهي إجماالً تتناسب مع ثقافة البالد .37ويالحظ بعض
المختصين بالزخرفة جودة هذه الزخرفة في تنوعها لكل جزء من القرآن ،لكنه
يرى ضعفا ً في التكوين الزخرفي للتصميم ،وأول المصحف تجميع من مواد
زخرفية مشتركة ال توجد فيها أساسيات الزخرفة المعتمدة في المصاحف
األصيلة ،وكذلك لوجود أشكال تشبه الصليب ألكثر من موضع مما ال تجوز في
المصاحف ،38ويحذر من شكلي المثلث والمربع ويرى أن الشكل التراثي الجديد
الذي يمكن التعامل معه هو المثمن المكون من مربعين مقتبسين من حملة
العرش الثمانية.39
تحليل ومقارنة:
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الزخرفة الخاصة في حواشي األجزاء جميلة كزخرفة الجزء (:)4
زهرية ذات ثمانية أطراف تتوسطها دائرتان كبيرة خضراء وصغيرة برتقالية
متوزعة بشكل متساو على أطراف الصفحة ،وأرضية الزخرفة بلون أحمر
داكن تمثل تشكيلة زخرفية جميلة خاصة بماليزيا ،ومثل ذلك زخرفة الجزء ()0
المكون من أغصان نباتات تتوسطها وردة بلون أصفر ،وتتصل باألخرى
ّ
40
بفروع متساوية رشيقة وجميلة  .ويأتي تصميم الجزء ( )9مقتبسا ً من ثمرة
أسيوية خاصة مفتوحة (الرامبوتان) ،41وعلى الجهتين ورقتان بلون أخضر
بشكل متسا ٍو توزعت على أرضية بلون بنفسجي ،وزخرفة الجزء ( )1باللون
األزرق للخلفية وفي وسطها وردة بلون بني فاتح ،ويبرز الشكل الهندسي من
مثلثات غير مكتملة في الجزء ( ،)5ورؤوس المثلثات متداخلة بلونين غامق
أزرق وبني فاتح ،وزخرفة الجزء ( )9في صورة ورد على شكل مثمن توزع
بين الورود بشكل متساو باللون األخضر ،وتعتمد زخرفة الجزء ( )6على
الشكل المعيني المسنن بلون أحمر ،وفي الوسط والخارج بلون أخضر.
وتعتمد هذه الزخارف على النباتات والثقافة للواليات غالباً ،وتبين بعض
جهود هؤالء المزخرفين األصول التي اعتمدوا عليها في الزخرفة ،فمن الثمار
واألزهار المعروفة في البيئة إلى نقوش بعض منابر المساجد والقصور
وأسوارها ،42وال شك أننا ال نجد هذا اللون من الزخارف الذي يقتبسه الفنان
الماليزي من النباتات المحلية أو المواقع الخاصة كالمسجد والقصر وما يتصل
بهما من منبر أو سور في المصاحف الحديثة في بالدنا العربية واإلسالمية ،وال
نجد هذا التمثيل للمدن والواليات في بالدنا العربية ،بل يغلب عليها أن تتصف
بالعالمية للدولة في اللون أو الشكل أحياناً ،وبالطبع فال نكاد نجد مصحفا ً آخر
طبع خارج ماليزيا تتعدد فيه أطر الصفحات وتتنوع ،بل يغلب أن تكون صنفا ً
ولونا ً واحدا ً من أول المصحف إلى آخره.
وقد استقرت صورة المصحف في البالد العربية على نموذج مصحف
المدينة المنورة في المشرق العربي ،خاصة في عددالصفحات ،ونهاية كل
صفحة ،مع تفاوت يسير في بعض النماذج للطباعة فمصحف دولة الكويت
مجلة اإلحياء
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الجديد طبع 0229م يتميز بأمور أهمها التعقيبة بأسفل كل صفحة فضالً عن
زخرفة الصفحات الثالث األولى منه في هيئة طرة تتوسطها آية من القرآن،
وكذلك تصدير المصحف بسورة الفاتحة ومطلع سورة البقرة.43
الخاتمة :خالصة البحث وأبرز النتائج
جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين ،التمهيد :تعريف بمؤسسة رستو
الطابعة للمصحف ثم نبذة عن طباعة القرآن بماليزيا ،المبحث األول :خط
القرآن لمصحف ماليزيا تضمن التعريف بالمصحف ،وتاريخ خط المصحف
وكتابته ،والمقومات الجمالية لخط المصحف في شكل الحرف وحسن الوضع،
وحسن الضبط مقارنة بمصحف المدينة ،المبحث اآلخر :الزخرفة واأللوان
بتنوع الزخرفة والنقوش في أول المصحف وأوسطه وآخره ،والغرض من
تصميم هذه الزخارف ،وأهميتها وأثرها اإليجابي ،ومدى تفوق هذه الزخارف
في المصحف الماليزي ،واإلشارة إلى طبعة بزخارف خاصة لبعض السور،
وطبعة بألوان خاصة لقناة الهجرة ،ثم المقومات الجمالية لزخرفة المصحف،
والبعد الفلسفي لها بماليزيا ،ثم دراسة وتحليل ألهل الصنعة ومقارنة
لزخارفمصحف ماليزيا بغيره .ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث ما
يأتي:
 -4إن حظ مصحف ماليزيا كبير في خط القرآن شكالً ووضعا ً وضبطا ً
وتقليداً ،خاصة في شكل الحرف وتحسين صورته في سلسلة مترابطة من
التقنيات الهندسية والفنية ،وإن كان يختلف عن المصاحف العربية الحديثة،لكن
كتابة النص القرآني بخط عدد من الخطاطين المحليين ال يحقق جودة الخطاط
الواحد وإتقانه.
 -0جاءت عناية مصحف ماليزيا بالزخرفة والتلوين أكبر من العناية
برسم الخط والكتابة ألن مجال البراعة والتفوق أكبر وأكثر مرونة ورحابة في
المجال الثاني من األول ،خاصة والضوابط والقيود في األول أكثر من الثاني.
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 -9يقوم البعد الفلسفي للزخرفة في المصحف الماليزي على ثالث دعائم:
اإلسالم ،واإليمان ،واإلحسان ،وينطلق من ثالثة تصورات :الشريعة ،المنفعة،
الجمال ،وترتبط الزخرفة بمصدرين أساسين هما :النباتات والثقافات المحلية.

ملحق رقم  1غالف المصحف وعنوانه

مجلة اإلحياء
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ملحق رقم  2الفاتحة ومطلع سورة البقرة

ملحق رقم  3إطار (زخرفة) الجزء األول من المصحف

222

العدد /22 :سبتمبر 2119

المصحف الماليزي دراسة في الخط والزخرفة

ملحق رقم  0إطار (زخرفة) الجزء الثاني من المصحف

ملحق رقم 2وسط القرآن زخرفة (مطلع سورة الكهف)

مجلة اإلحياء
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ملحق رقم  2زخرفة آخر سورتين (المعوذتان)

ملحق رقم  2تحليل لمادة الزخرفة من الزهور والثمار والقصور
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ملحق رقم  2ألوان (الجزء  )13-12إطار مصحف قناة الهجرة

ملحق رقم  9ألوان (الجزء  )22-21إطار مصحف قناة الهجرة
مجلة اإلحياء
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المصادر والمراجع
 د .عفيف بهنسي ،أثر الجمالية اإلسالمية في ّالفن الحديث :ط دار الكتاب
العربي ،القاهرة4339 ،م.
 أبو حامد الغزالي ت525هـ:إحياء علوم الدين :ط دار الكتب العلمية ،بيروتلبنان.
 الظاهرة الجمالية في اإلسالم ،وميادين الجمال ،والتربية الجمالية في اإلسالم،ط المكتب اإلسالمي ببيروت 4399م.
 مصحف الكويت :ط دار مصحف أفريقيا من قطاع المساجد بوزارة األوقافوالشئون اإلسالمية في الكويت ،بإشراف الدكتور ياسر إبراهيم المزروعي.
 مفتاح السعادة :طاش كبري زادة المفردات في غريب القرآن :الراغب االصفهاني ،تحقيق صفوان عدنانالداودي ط 4دار القلم ،دمشق4140 ،هـ.
 مؤسسة طباعة المصحف (رستو) ،الملحق العربي للتعريف بمصحف ماليزياوأكثره بالماليزية واإلنجليزية ص.999- 994
 موقع مؤسسة رستو على شبكة المعلومات (االنترنت) باللغة الماليزيةواإلنجليزية.
المجالت والندوات والمؤتمرات والمقابالت:
 د فريد األنصاري .مفهوم الجمالية في اإلسالم من الترتيل إلى التشكيل ،مجلةحراء ،العدد  ،0المغرب.
 د .إدهام حنش :جمالية المخطوط القرآني ،...مجلة معهد المخطوطاتالعربية ،القاهرة ،مجلد 0244 /4 /55م.
 د .عبد الفتاح رواس قلعجي :مجلة الوعي اإلسالمي ،الكويت ،العددرقم 139في 2006-12-23م البحث بعنوان :منطلقات الوعي الجمالي اإلسالمي.
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 مؤتمر الظاهرة الجمالية في اإلسالم ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةبجامعة قطر ،قطر 0245 /44 / 49 – 45م .ومن البحوث التي روجعت:
الجمال في اإلسالم فلسفته ومعاييره :د .محروس بسيوني ،وخصائص
الجمال رؤية إسالمية :د .عبد العظيم صغيري ،والخصائص الجمالية في
الفنون :مسعود بو دوخة.
 د .ذو الكفل دمحم يوسف وآخر :جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف،مؤتمر مركز بحوث القرآن بجامعة ماليا 0240م.
 مقابلة ومناقشة وحوار مع الدكتور عبد الصمد الخالدي األستاذ المتخصصفي كلية الفنون والتصميم بجامعة الشارقة بتاريخ 0245 /40/94م.
 مقابلة األستاذ مصعب شامل الدوري مدرس مادة التذهيب والزخرفة بمركزالشارقة للخط العربي والزخرفة ،بتاريخ 0249 /4/49م.
 مقابلة األستاذ دمحم فاروق الحداد مسؤول الخط العربي بمركز الشارقة للخط،بتاريخ 0249 /4/49م.
 مقابلة الشيخ مأمون الراوي رئيس لجنة كتابة مصحف الشيخ خليفة ،دائرةالشؤون اإلسالمية بدبي .عن قواعد رسم المصحف بتاريخ 0249 /4/9م.
 د .خير األنوار بن دمحم البكري :منهج لجنة تصحيح وضبط وطباعةالمصاحف ونشرها في وزارة الداخلية الماليزية مع آخرين ،ندوة طباعة
القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف بالمدينة المنورة 0241 /44/06-05م .البحث بعنوان.:
 ندوة الفنون اإلسالمية :القواعد والطرائق واألشكال ،الندوة العلمية الدوليةلمركز الكويت للفنون اإلسالمية بالتعاون مع كلية الفنون والعمارة اإلسالمية
بجامعة العلوم اإلسالمية العالمية األردن ،الكويت 0249 /9 /3 – 9م.
المجلة البريدي اإللكتروني jsis@ku.edu.kw

مجلة اإلحياء
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اإلحاالت:
( )1شكري الجزيل وتقدير الكبير للدكتورة فردوس عزام التي ساعدت على الوصول إلى مصادر
المادة العلمية باللغة الماليزية في الزخرفة من مؤسسة طباعة المصحف (رستو) ،والكشف عن
أبعاد الزخرفة الفنية ومضمونها.
( )2راجع د .خير األنوار بن دمحم البكري مع آخرين:منهج لجنة تصحيح وضبط وطباعة المصاحف
ونشرها في وزارة الداخلية الماليزية ضمن ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع
والمأمول ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 0241 /44/06-05م.
( )3راجع د .ذو الكفل دمحم يوسف وآخر:جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف ،بحث في مؤتمر
مركز بحوث القرآن بجامعة ماليا 0240م.
( )4راجع في المعلومات عن أقسام المؤسسة واألكاديمية ،موقع مؤسسة رستو على االنترنت باللغة
الماليزية واإلنجليزية.
( )5راجع الملحق العربي للتعريف بمصحف ماليزيا في آخر المصحف ص .969- 960وما ورد في
هدف الطباعة غير ما سيرد من هدف الزخرفة.
ِّ ّ
أن مؤسسة رستو سبق ْ
( )6الجدير بالذكر ّ
بخط العديد من المصاحف لعدد من البلدان منها:
وأن قامت
مصحف مدريد ،ومصحف الصين ،ومصحف تايالند ،ومصحف كمبوديا ،ومصحف أفريقيا،
أن يتم إنجاز ّ
شهر تم البدء في مصحف فلسطين ،وعسى ّ
خط المصحف وطباعته وقد
وقبل
ٍ
تحررت فلسطين واألقصى الشريف.
( )7راجع الصفحات بعد نص القرآن في آخر المصحف ،وأكثرها بالماليزية واإلنجليزية ص- 994
.999
( )8في كل صفحة  45نموذجا ً لـ  45جزءا ً من القرآن الكريم ،وكل نموذجين يمثالن والية من واليات
ماليزيا :الجزء األول :ماليزيا ،الجزء  0و :9كالنتن ،الجزء  1و :5ترنجانو ،الجزء  9و :6قدح،
الجزء  9و :3مالكا ،الجزء  42و :44جوهور ،الجزء  40و :49بهانج ،الجزء  41و :45بيننج،
الجزء  49و :46بيرق ،الجزء  49و :43سينبالن ،الجزء  02و 04سلنجور ،الجزء  00و:09
كوااللمبور ،الجزء  01و :05بارليس ،الجزء  09و :06سراواك ،الجزء  09و :03صباح،
الجزء  92ماليزيا.
( )9إدهام حنش ،جمالية المخطوط القرآني :...مجلة معهد المخطوطات العربية ،مجلد /4 /55
0244م ،ص .049
( )10راجع طاش كبري زادة:مفتاح السعادة.503/4 ،
( )11راجع د .خير األنوار بن دمحم البكري مع آخرين:منهج لجنة تصحيح وضبط وطباعة المصاحف
ونشرها في وزارة الداخلية الماليزية ،ضمن ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع
والمأمول ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 0241 /44/06-05م،
راجع الملحق  9أعضاء لجنة مراجعة المصاحف الماليزية في عام 4332م ،وعددهم 45
عضوا ،وراجع الملحق رقم ( )4أعضاء لجنة تصحيح ومراجعة المصاحف بوزارة الداخلية
الماليزية من سنة 0223م وحتى اآلن وعددهم  95عضوا.
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( )12المرجع السابق وقدموا نموذجا لألخطاء الطباعية في الملحق  5بكلمة (لساحر) الشعراء 91
بوجود نقطة على الحاء.
( )13قارن عدد الصفحات الجزء  45سورة اإلسراء ص 099بزياادة  1صافحات ،وفاي ساورة الكهاف
ص ،033بزيادة  9صفحات ،ويختلف المصحف عن سائر المصاحف فاي عارض اآلياات الثماان
األولى من سورة الكهف في صافحتين علاى نحاو صافحتي صادر القارآن :الفاتحاة وفاتحاة البقارة،
بينما تستوعب المصاحف األخرى أكثر  45آية في الصفحتين.
( )14هذا ما قاله دمحم فاروق الحداد مسؤول الخط العرباي بمركاز الشاارقة للخاط" :خاط المصاحف هاو
خط نسخ ضعيف غير منضبط ،وفيه كثير من الخلل والضاعف فاي أشاكال الحاروف وتفاصايلها"
مقابلة بتاريخ 0249 /4/49م .
( )15قارن عدد الكلمات  42 -3في السطر الواحد ص 9سورة البقرة س  1تحت ،و 6كلمات ص539
سورة اإلنسان السطر الثاني ،وقارن اآلية  449من ساورة آل عماران ص 95كتبات فاي ساطرين
ونصف بينما كتبت في مصحف المدينة في سطرين فقط .راجع اآلية  99من سورة المائدة.
( )16راجع ص 909 – 900وهي  41سورة ،وص 992– 903للمعوذتين ،ومجموع السور  49في 3
ص ،وفي مصحف المدينة في  9ص.
( )17تكون فوق الحرف وتدل على النطاق بهاا فقاط مثال :الصالوة وتكتاب األلاف علاى الاواو .أو تكاون
تحت الحرف وتادل علاى أن الكلماة فيهاا وجهاان والاراجح النطاق باالحرف األصالي ،وهاي كلماة
واحدة فقط من طريق الشاطبية :المصايطرون وتكتاب الساين تحات الصااد .أو تكاون باين حارفين
أصليين فيدل على النطق به وبهما مثل :العالمين وأتــاها ،وتكتب األلف فوق العين والتاء .قواعاد
رسم المصحف عن الشيخ مأمون الراوي رئيس لجنة كتابة مصحف الشيخ خليفة ،دائرة الشاؤون
اإلسالمية بدبي.
( )18هذا ما قاله الشيخ مأمون الراوي تعليقا ً على نمط خط القرآن فاي النمااذج مان بعاض ساور القارآن
الكريم مقابلة بتاريخ 0249 /4/9م.
( )19راجع مالحظة الشيخ مأمون الراوي على حرف العين في اآلية  99و 19من سورة البقارة ص،6
والواو في اآلية .19
( )20راجع سورة الفاتحة وسورة الضحى وأول اآلية 434من سورة البقرة ص.92
( )21يكتمون في اآلية  94من سورة المائدة الميم غير منورة ،وتكاررت فاي مواضاع أخارى مثال (وال
هم ينصرون) البقرة .19
( )22قارن موقع األلف في اآلية 45من سورة النازعات (هل أتااك حاديث موساى) ص 921بمثلهاا فاي
مصحف المدينة ،وحركة الفتحة على الراء فاي كلماة (رب) بساورة الفاتحاة ،وقاارن رسام الكااف
بنوعيها المعتادة (كـ) والزندية (كــ) في كلمة (كنتم) بين المصحف الماليزي ومصحف المدينة.
( )23راجع الملحق رقم  0و 5و 9ألول القرآن وأوسطه وآخره.
( )24راجع د .ذو الكفل دمحم يوسف وآخر:جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف :مرجع سابق.
( )25راجع الملحق العربي للتعريف بمصحف ماليزيا في آخر المصحف ص.960

مجلة اإلحياء

232

أ.د .مجاهد مصطفى بهجت
( )26راجع مسعود بو دوخة:الخصائص الجمالية في الفنون ،ص ،41 -49من بحوث مؤتمر الظاهرة
الجمالية في اإلسالم :مؤتمر كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر /44 / 49 – 45
0245م.
( )27راجع د .ذو الكفل دمحم يوسف وآخر:جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف ،مرجع سابق.
( )28راجع الراغب االصفهاني:المفردات في غريب القرآن ص 020تحقيق صفوان عدنان الداودي
ط 4دار القلم ،دمشق4140 ،هـ.
( )29راجع أبو حامد الغزالي:إحياء علوم الدين 939/1 :ط دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان.
( )30د .صالح الشامي:له سلسلة من ثالثة كتب :الظاهرة الجمالية في اإلسالم ،وميادين الجمال،
والتربية الجمالية في اإلسالم ،ط المكتب اإلسالمي ببيروت 4399م.
( )31راجع د فريد األنصاري:مفهوم الجمالية في اإلسالم من الترتيل إلى التشكيل ،مجلة "حراء"،
العدد / 0ص.9 -1
( )32راجع د .عبد الفتاح رواس قلعجي:منطلقات الوعي الجمالي اإلسالمي ،مجلة "الوعي
اإلسالمي" ،العددرقم 139في ،2006-12-23ص.39
( )33د .عبد العظيم صغيري:خصائص الجمال رؤية إسالمية ،ص ،92وما بعدها ،من بحوث مؤتمر
الظاهرة الجمالية في اإلسالم بجامعة قطر.
( )34راجع د .محروس بسيوني:الجمال في اإلسالم فلسفته ومعاييره :ص 04 -46من بحوث مؤتمر
الظاهرة الجمالية في اإلسالم بجامعة قطر.
ّ
( )35راجع د .عفيف بهنسي:أثر الجمالية اإلسالمية في الفن الحديث ،ص ،9ط دار الكتاب العربي،
القاهرة4339 ،م.
( )36راجع د .مسعود بو دوخة:الخصائص الجمالية في الفنون ،ص ،44مرجع سابق.
( )37مقابلة ومناقشة وحوار مع األستاذ المتخصص الدكتور عبد الصمد الخالدي في كلية الفنون
والتصميم بجامعة الشارقة بتاريخ 0245 /40/94م.
( )38األستاذ مصعب شامل الدوري مدرس مادة التذهيب والزخرفة بمركز الشارقة للخط العربي
والزخرفة ،مقابلة بتاريخ 0249 /4/49م.
()39
ٌ
ش َربِّّكَ فَ ْوقَ ُه ْم يَ ْو َمئِّ ٍذ ث َ َمانِّيَة} الحاقة ،46وال يرى بأسا من
اإلشارة إلى قوله تعالىَ { :ويَحْ ِّم ُل َ
ع ْر َ
شكلي المثلث والمربع في زخارف المصحف المترجم للتعبير عن خصوصية المكان أو الزمان
للجهة التي تنشر الترجمة.
( )40راجع الملحق رقم  9ورقم  1إطار (زخرفة) الجزء األول والثاني من المصحف.
( )41راجع الملحق رقم  6وهي ثمرة (ذات الشعر) معروفة في جنوب شرق آسيا.
( )42راجع الملحق رقم  6اقتبس المزخرف من منبر مسجد السلطان أبي بكر في والية بهانج ،وسور
قصره وبوابته.
( )43ذكرت مزايا هذه الطبعة في ثمان نقاط راجع ص 901 -909مرقمة بحروف األبجدية (ق ر)،
وطبع في  912ص بدار مصحف أفريقيا ،من قطاع المساجد بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
في الكويت ،بإشراف الدكتور ياسر إبراهيم المزروعي.
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إسهامات علماء المسلمين في تأسيس علم مقارنة األديان:
أبو الريحان البيروني أنموذجا
Contributions of Muslim Scholars to the Establishment
of Comparative Science of Religion: Abu Rayhan alBiruni as a Model
***************
أ .يوسف الشاطر

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس  -المملكة المغربية
prf.chater@gmail.com
تاريخ اإلرسال2112/10/22 :

تاريخ القبول2112/19/12 :

الملخص:
يعنى هذا البحث بدراسة إسهامات أبي الريحان البيروني في تأسيس
علم مقارنة األديان ،ساعيا إلى إبراز األثر البارز لهذا العالم المسلم في هذا
الفرع العلمي ،وسبقه في كثير من قواعده وأصوله ،ومن ثم بيان جانب من
فضل الحضارة اإلسالمية على الحضارة الغربية التي تنسب هذا العلم إليها .وقد
سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي االستنباطي ،ألخلص في األخير إلى
مجموعة من النتائج منها :أن الحضارة اإلسالمية لها الفضل الكبير في ظهور
علم مقارنة األديان وتطوره ،وأن علماء المسلمين سبقوا علماء الغرب في كثير
من مواضيع هذا العلم وقواعده وأصوله ،وأن دراسة علماء المسلمين لألديان
(ومنهم البيروني) لم تكن دراسة عشوائية وعبثية ،بل كانت قائمة على أصول
علمية محكمة .أما أهم توصيات البحث فهي الدعوة إلى مزيد من االهتمام بهذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 237

أ .يوسف الشاطر

الفرع العلمي (مقارنة األديان) واعتباره من العلوم اإلسالمية المشكلة للتراث
اإلسالمي.
مقدمة:

اختلف الباحثون حول مسألة نشأة الفرع العلمي الموسوم" :علم مقارنة
األديان" وحول مؤسسيه ،وحول بداياته األولى .فهناك من قال إنه بدأ منذ أقدم
العصور مع اإلغريق والرومان والهنود ،1وذهب آخرون إلى أنه علم إسالمي
أسسه المسلمون وكتبوا فيه الشيء الكثير .2إال أن الذي عليه أغلب الباحثين في
هذا المجال هو أن هذا العلم لم يظهر علما قائما بذاته وفق مناهج وقواعد معينة،
إال في أوربا منذ أواسط القرن التاسع عشر ،فهو علم حديث النشأة" ،وضع
وثيقته التأسيسية عالم الفيلولوجيا ماكس مولر.3
ورغم أن علم مقارنة األديان يعتبر علما حديثا لم يظهر بمناهجه
العلمية إال مع فجر القرن التاسع عشر في أوربا ،فإن جذوره وإرهاصاته تمتد
في أعماق التاريخ ،ذلك أن الحديث عن العقائد البشرية  -كما يرى عبد هللا دراز
 في جوهره شأن قديم  -معاصر ،الختالف الناس في مللهم ونحلهم ،تتسعمادته حينا ،وتضيق حينا بمقدار تعارف أهل األديان فيما بينهم ،ووقوف
بعضهم على مذاهب بعض.4
فهناك من الباحثين من يشير إلى أن دراسة األديان قد بدأت منذ أقدم
عصور التاريخ ،منهم المستشرق األمريكي ألفرد جيفري ) (A. Jeffreyالذي
يرى أن االهتمام بدراسة األديان إنما يرجع إلى مرحلة موغلة في القدم ،هي
مرحلة األلواح المسمارية التي يتجلى فيها االهتمام الواضح بالشعائر الدينية
التي كانت تتصل بمراكز العالم القديمة المختلفة ،مرورا باإلغريق الذين امتد
اهتمامهم إلى وصف أديان الشعوب األخرى ومقارنتها بالظواهر المتعلقة بما
في دياناتهم .5ومنهم الباحث الهندي "كيدرنات" ( )Kedarnathالذي يرى أن
المحاوالت األولى لعلم مقارنة األديان ظهرت بالهند ،غير أن الوضعية
السياسية التي كانت سائدة آنذاك حالت دون االهتمام بهذه المحاوالت .يقول:
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« Attempts at comparative study of religions have been
made in India since very old days, but due to the political
subjigation that she had to suffer for long, her voice was not
recognised and cared for in the family of nations »6.
ويرى الباحث الفرنسي "بينار دوال بوالي" ()Pinard de la Boullaye
أنه إذا أخدنا كلمة علم بمفهوم واسع يدل على كل معرفة تعتمد على سلسلة دقيقة
من األدلة ،فإن علم األديان يجد جذوره في جهود الفالسفة األوائل الذين سعوا
لتقديم شرح شامل للكون ،مما أدى بهم إلى اإلقرار بوجود اإلله ،وضرورة
العبادة.7
وإذا كان أغلب الباحثين والمتخصصين في ميدان الدراسات العلمية
لألديان ،يقرر أن الدراسات الجادة والجهود العلمية الدقيقة في مجال علم مقارنة
األديان لم تظهر في الحقيقة إال في أوربا ،وبالضبط مع كتابات "ميلر" في
القرن التاسع عشر ،فإن كثيرا من هؤالء يؤكد أن علماء اإلسالم قدموا إسهامات
ال يمكن إغفال قيمتها العلمية ،أو التقليل من شأنها في مجال علم مقارنة األديان،
بل أكثر من ذلك اعتبر بعض الباحثين  -سواء من المسلمين أو من الغربيين -
علم األديان ،أو علم مقارنة األديان ،علما إسالميا ،ابتكره المسلمون وكان لهم
فضل السبق في إظهاره وإخراجه للوجود .يقول عبد هللا الشرقاوي" :لقد كان
للفكر اإلسالمي شرف النشأة األولى لعلم الدين المقارن ،ومن ثم فإن األبوة
الشرعية لهذا العلم تكمن في الفلسفة اإلسالمية" .8وقال إبراهيم تركي" :إنه من
الممكن أن يقال ،وفي شيء من االطمئنان :إن مفكري اإلسالم كان لهم فضل
السبق في ظهور علم مقارنة األديان .إذ إنه من المالحظ أنه ال توجد في
الثقافات السابقة على الحضارة اإلسالمية مؤلفات تعالج هذا الموضوع بالدقة
والمنهجية التي اتسمت بهما الكتابات اإلسالمية في هذا الصدد".9
وقال آدم متز" :10وكان تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود
والنصارى ،وهو التسامح الذي لم يسمع بمثله في العصور الوسطى ،سببا في
أن لحق بمباحث علم الكالم شيء لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطى،
وهو علم مقارنة الملل 11".وقال فرانز روزنتال" :)Franz Rossental( 12إن
مجلة اإلحياء
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الغرب يعترف اليوم صراحة بأن الدراسة المقارنة لألديان تعتبر واحدة من
اإلنجازات العظيمة للحضارة اإلسالمية ،أسهمت في التقدم الفكري لإلنسانية
كلها 13".كما أشادت دائرة المعارف البريطانية بجهود المسلمين المتميزة في
دراسة األديان ،مشيرة إلى سبق المسلمين  -خاصة ابن حزم  -في معرفتهم
باألديان معرفة تفوق المعرفة األوربية:
" Muslim knowledge of other religions was in advance of
European knowledge, notably in the work of the theologian
Ibn Hazm"14.
هذا إلى جانب أقوال أخرى كثيرة تصف علماء اإلسالم بالسبق في هذا
الميدان.15
ومهما يكن من شأن هذه األقوال ،وشأن قائليها ،فإن الموضوعية
العلمية تفرض علينا أن نضعها موضع شك وعدم تسليم ،خصوصا عندما نطالع
أراء أخرى مناقضة تماما لهذه األقوال ،تنفي عن المسلمين أي إسهام في علم
مقارنة األديان.16
بل وتنفي عن المسلمين أي منهج علمي في التأليف والدراسة ،سواء في
األديان أو غيرها من العلوم .فقد تعالت أصوات وال زالت ،واصفة المسلمين
بنقلة تراث اليونان ،وأنهم كانوا عالة على علمائها وفالسفتها ،لم يقدموا
للحضارة اإلنسانية شيئا يذكر ،سوى أنهم كانوا وسيطا بين الحضارتين اليونانية
واألوروبية؛ أخذوا علوم اليونان ،وحافظوا عليها إلى أن جاء األوروبيون
فاستعادوها منهم .ومن ثم فإن تاريخ اآلداب والفنون والعلوم ال يبدأ عند هؤالء
إال بمصر القديمة وبابل بدءا خاطفا سريعا ،ثم يتوسع ويتشعب ببالد اإلغريق
ورومة ،مارا مرورا عابرا ببزنطة ،ومنتقال إلى القرون الوسطى المسيحية،
لينتهي منها آخر األمر بالعصور الحديثة.17
في هذا السياق يأتي هذا البحث المعنون بـ" :إسهامات علماء المسلمين
في تأسيس علم مقارنة األديان ،البيروني أنموذجا" ليسلط الضوء من جهة على
هذا العالم المسلم الذي يبدو أنه أكثر شهرة في الغرب منه في العالم اإلسالمي.
وليبرز من جهة أخرى أثره وإسهاماته في دراسة األديان ،وما قدمه من أبحاث
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ساهمت في تأسيس علم مقارنة األديان وتأصيله قبل أن يعرفه الغرب بقرون،
وفي ذلك اعتراف وإقرار بفضل الحضارة اإلسالمية على الحضارة اإلنسانية
عموما ،والحضارة الغربية خصوصا.
مدخل عام:
لقد كانت وراء نشأة هذا الفرع العلمي  -مقارنة األديان  -في الفكر
اإلسالمي ،بواعث ودوافع كثيرة تآزرت وتساندت في توجيه علماء اإلسالم
وحثهم على اإلقبال على هذا الحقل العلمي الجديد ،وتنميته وتطويره موضوعا
ومنهجا .18وقد ذكر الباحثون عددا منها.19
وعموما يمكن القول إن علم األديان ،أو علم مقارنة األديان قد اجتمعت
أسباب ظهوره عند المسلمين من إشارات قرآنية ،واتساع رقعة البالد
اإلسالمية ،واحتكاك المسلمين مع باقي أتباع األديان األخرى ،إضافة إلى
التسامح الذي عرف به المسلمون اتجاه باقي األديان.
يقول دين دمحم ميرا" :لقد ظهرت الدراسة التحليلية النقدية لألديان
كنشاط علمي له قواعده وأصوله ،ومناهجه ومفاهمه في العالم اإلسالمي على
أيدي علماء المسلمين الذين كان للقرآن الكريم فضل تنبيههم إليها ،وجذبهم
نحوها وإن كانت الظروف االجتماعية مثل االحتكاك بأهل األديان األخرى
والتعايش معهم ،وكذلك واجبات الدعوة والتصدي لشبهات اآلخرين ،والدفاع
عن حظيرة التوحيد ومبادئ اإلسالم كل تلك  -مجتمعة أو منفردة  -األسباب
المباشرة لبروز هذا النشاط العلمي لديهم".20
وهكذا وجد المسلمون أنفسهم – بفعل العوامل السابقة  -مدفوعين دفعا
نحو تناول األديان بالدرس والتحليل .فمنذ القرن الثاني الهجري انفتح الفكر
اإلسالمي على أديان العالم ،وجعلها موضوعا مستقال للدراسة والبحث ،ووضع
علماء اإلسالم لذلك مناهج علمية سديدة ،فوصفوا أديان العالم وحللوها وقارنوا
بينها وأرخوا لها وانتقدوا بعضها.21
ورغم أنهم لم يكونوا السباقين إلى ذلك ،إال أن دراستهم لألديان امتازت
عن دراسة من سبقهم  -حسب عبد هللا دراز  -بطابعين جديدين :األول هو أن
الحديث عن األديان أصبح دراسة وصفية واقعية منعزلة عن سائر العلوم
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والفنون ،شاملة لكافة األديان المعروفة في عهدهم .والثاني هو أنهم لم يعتمدوا
في وصفهم لألديان المختلفة على األخيلة والظنون ،ولكنهم كانوا يستمدون
أوصافهم من مصادرها الموثوق بها.22
وإن الناظر في التراث اإلسالمي سيجد أن الحديث عن األديان قد
تقاسمته علوم عديدة ،23منها علم التفسير ،حيث قدم المفسرون إيضاحات
وبيانات ال بأس بها من حيث قيمتها العلمية والموضوعية عن األديان التي ورد
ذكرها في القرآن .24ومنها علم التأريخ ،25حيث تعرض المؤرخون للحديث عن
األديان في إطار حديثهم عن الشعوب واألمم التي كانوا يؤرخون لها ،إال أنهم لم
يفردوا لها فصوال خاصة ،وإنما اختلط الحديث عن األديان عندهم بالحديث عن
أمور أخرى ال تعني الباحث في مقارنة األديان .ومنها علم الكالم ،26فقد أفسح
المتكلمون جانبا ال بأس به من نشاطهم الفكري للحديث عن األديان في شيء
من الدقة والعمق والتفصيل ،27حتى اعتبر بعض الباحثين علم مقارنة األديان
مبحثا من مباحث علم الكالم.28
هذا االهتمام الكبير بدراسة األديان عند المسلمين ،وهذه الحقول
المعرفية المتعددة التي تقاسمت الموضوع ،إضافة إلى تنوع العوامل المحيطة
بعلماء اإلسالم الذين كتبوا عن األديان ،كل ذلك نتج عنه تنوع في مناهج دراسة
األديان عند المسلمين ،فمنهم من أرخ ووصف ،ومنهم من حلل وانتقد ،ومنهم
من رد وجادل.
ولعل أهم منهج اتبعه المسلون في دراستهم لألديان ،منهج التأريخ
والوصف ،وهو منهج يعنى بالتأريخ لألديان ،ووصف معبوداتها ومعتقداتها
وشعائرها وفرقها ،دون تحليل أو نقد أو رد أو إبطال.
وقد شغل التأريخ لألديان ووصفها مساحة واسعة من فكر المسلمين
حتى امتألت المكتبة اإلسالمية بكتب عديدة ذات صلة بالموضوع ،فقد كتب أبو
عيسى الوراق (ت" )742مقاالت الناس واختالفهم" وكتب آخرون كتبا حملت
اسم "المقاالت" منهم أبو القاسم البلخي (ت ،)913وأبو الحسن األشعري
(ت ،)974والناشئ األكبر ،29والمسعودي (ت .)943ثم كتب النبختي
(ت)913كتابه "اآلراء والديانات"  ،وكتب أبو المعالي العلوي كتابه "بيان
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األديان" ،وصنف أبو العباس اإليرانشهري 30والمسبحي" 31درك البغية في
األديان والعبادات" ،وكتب كثيرون كتبا بعنوان "الملل والنحل" مثل أبي
منصور البغدادي ،والشهرستاني.32
ولم يعتمد علماء اإلسالم في وصفهم لألديان المختلفة على الخيال
والظن وال على األخبار المحتملة للصدق والكذب ،وال على العوائد الشائعة في
الطبقات الجاهلة التي قد تنحرف قليال أو كثيرا عن حقيقة أديانها ،ولكنهم
استمدوا أوصافهم لكل ديانة من مصادرها الموثوق بها ،واستقوها من منابعها
األولى .33كما امتاز منهجهم في وصف األديان بالموضوعية والحياد ،وبكثير
من السمات التي تعتبر اليوم من أهم قواعد البحث في األديان ودراستها.
المبحث األول :أبو الريحان البيروني و كتابه "تحقيق ما للهند من مقولة
مقبولة في العقل أو مرذولة"
يعتبر أبو الريحان البيروني رائدا من رواد دراسة األديان في الفكر
اإلسالمي ،ال ألنه من أوائل من كتب في هذا المجال ،ولكن لمنهجه العلمي
الرصين الذي اتبعه في حديثه عن أديان الهند .وال عجب في ذلك ،فالبيروني -
كما سيأتي في تعريفه  -رجل علمي في المقام األول.
34
أوال :التعريف بأبي الريحان البيروني
هو أبو الريحان أحمد بن دمحم البيروني الخوارزمي ،ولد في بلدة بيرون
سنة 937هـ329 /م ،وتوفي سنة 443هـ 1341/م بغزنة (كابل اليوم) .فيلسوف
ورياضي ومؤرخ ،اطلع على فلسفة اليونانيين والهنود ،وكان ذا شهرة عالية
ومكانة متميزة عند ملوك عصره .له مؤلفات كثيرة ومهمة في ضروب مختلفة
من العلم ترجمت أغلبها إلى أه ّم اللّغات العالمية .ففي الجغرافيا ألَّف :تصحيح
الطول والعرض لمساكن المعمور من األرض .وفي التاريخ ألف :اآلثار الباقية
عن القرون الخالية .وفي الفلك له :االستشهاد باختالف األرصاد .ومما أُثِ َر عنه
في الرياضيات :كتاب استخراج الكعاب واألضالع وما وراءه من مراتب
الحساب .وفي األدب كتب شرح ديوان أبي تمام .وله في الفلسفة :كتاب المقاالت
واآلراء والديانات ،وغير ذلك من المؤلَّفات الضخمة التي تربو على األربعمائة
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كتاب .وبهذه المؤلفات يكاد يكون البيروني قد ألَّف في كل فروع المعرفة التي
عهدها عصره.
لقد قدم البيروني إسهامات علمية قيمة في ميدان العلوم التجريبية ،فقام
بحسابات وحل معادالت ال تعالج اليوم إال باألدمغة االلكترونية ،واختار أصعب
المسائل وحلها ،وتسمى هذه المسائل الهندسية والرياضية «مسائل البيروني».
وابتكر نظرية خاصة لتقدير «النسبة التقريبية» الضرورية لحساب مساحات
ومحيطات الدوائر ،وتمكن من تقدير محيط الكرة األرضية وقطره .35واهتم
بالخواص الفيزيائية لكثير من المواد ،وتناولت أبحاثه علم ميكانيكا الموائع
والهيدروستاتيكا ،كما انضم مع ابن سينا إلى الذين شاركوا ابن الهيثم في رأيه
القائل بأن الضوء يأتي من الجسم المرئي إلى العين .ومن أبرز ما قام به
عنصرا مركبًا ،بعضها من
البيروني أنه توصل إلى تحديد الثقل النوعي لـ 11
ً
األحجار الكريمة ،مستخد ًما الجهاز المخروطي ،وقد استخرج قيم الثقل النوعي
لهذه العناصر منسوبة إلى الذهب مرة وإلى الماء مرة أخرى .وفي ظاهرة
الجاذبية كان البيروني ،مع ابن الحائك ،من الرواد الذين قالوا بأن لألرض
خاصية جذب األجسام نحو مركزها .ومن المسائل الفيزيائية التي تناولها
البيروني في كتاباته ظاهرة تأثير الحرارة في المعادن ،وضغط السوائل
وتوازنها ،وتفسير بعض الظواهر المتعلقة بسريان الموائع ،وظاهرة المد
والجزر وسريان الضوء.36
فال عجب بعد هذا كله أن نجد المستشرق األلماني "سخاو" يصفه
بقوله" :إن البيروني من أضخم العقول التي ظهرت في العالم ،وإنه أعظم
علماء عصره ،ومن أعظم العلماء في كل العصور" .37ونجد جورج سارتون
يقول فيه" :كان ر ّحالة وفيلسوفًا ،ورياضيًّا ،وفلكيًّا ،وجغرافيًّا ،وعال ًما
موسوعيًّا ،ومن أكبر عظماء اإلسالم ،ومن أكابر علماء العالم" ،38ونجد أيضا
المستشرق الروسي كراتشكوفسكي يقول فيه" :ال نملك إزاء هذا إال االنحناء في
خشوع واحترام أمام النتائج العلمية الباهرة التي توصل إليها ،والتراث العلمي
الحافل الذي أنتجه في ظروف الزمان الذي عاش فيه".39
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وال عجب كذلك أن نجد في القمر أماكن تحمل اسمه ،وأن تسمي روسيا
مدينة وجامعة باسمه ،وتقيم له تمثاال في جامعة موسكو ،وتنظم في شأنه
الندوات ،ويكرم من قبل دول عديدة.40
ثانيا :التعريف بكتاب "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو
مرذولة"
بعد أن استقر المقام بالبيروني في قصر السلطان محمود الغزنوي
(ت )441في غزنة ،أتيحت له فرصة مرافقته في معظم فتوحاته العسكرية في
بالد "الهند" والتي بلغت سبع عشرة موقعة ،وقد أقام البيروني هناك بضع
سنين ،فكان من ثمرة ذلك كتاب "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو
41
صرح به البيروني في مقدمة كتابه أنّه كتب هذا
مرذولة" ويبدو من خالل ما ّ
الكتاب استجابة لطلب أستاذه أبي العباس اإليرانشهري ،حتّى يص ّحح ما وقع فيه
أستاذه من أخطاء بسبب نقله لروايات العوام.42
ويعد هذا الكتاب من أضخم كتب المسلمين التي ألفت في مجال تاريخ
األديان ،إذ يقع في حوالي ستمائة صفحة ،وقد قسمه البيروني إلى ثمانين بابا
حوت كما هائال من الموضوعات المتشعبة والمتشابكة ،والتي يصعب حصرها.
فبعد مقدمة صغيرة ضمنها البيروني بعض مالمح منهجه في الكتاب ،استطرد
في الحديث عن كل ما يتعلق بالهند من الناحية الدينية ،واالجتماعية ،والثقافية،
والعلمية وغيرها .حتى أصبح هذا الكتاب موسوعة تاريخية لثقافة الهند ،فقد
تطرق فيه البيروني لمعتقدات الهنود في هللا تعالى ،وفي الموجودات العقلية
والحسية ،وفي األرواح والجزاء والجنة والنار ،ووصف آلهتهم ،وطقوسهم،
وفرقهم ،وكتبهم ،ومعارفهم ،وبالدهم ،وأنهارهم ،وبحارهم ،وممالكهم،
ومنجميهم ،وشرائعهم وغير ذلك.
فهو يعدّ وثيقة تاريخية وحضارية فريدة ونادرة تكشف عن عالم الهند
قبل دخول المسلمين إليها وبسط نفوذهم عليها.43
وقد اكتسى الكتاب أهمية كبيرة ،واشتهر عند علماء األديان كواحد من
أهم الكتب في المجال ،وحظي باهتمام الباحثين والدارسين ،خاصة الغربيين
منهم ،والذين أثنوا عليه ،وأشادوا بقيمته العلمية ،فقد وصفه المستشرق الروسي
مجلة اإلحياء
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روزين بأنه "أثر فريد في بابه ،ال مثيل له في األدب العلمي القديم أو الوسيط،
سواء في الغرب أو في الشرق" 44وقال فيه آدم متز" :وفي أوائل القرن الخامس
الهجري ألف أبو الريحان البيروني كتابه المسمى "تحقيق ما للهند من مقولة
مقبولة في العقل أو مرذولة" ،وجعله كتاب حكاية لمذاهب الهند على وجهها ،ال
كتاب حجاج وجدال ،ولذلك لم يناقض الخصوم ،ولم يتحرج من حكاية كالمهم،
45
وإن باين الحق ،فكان هذا الكتاب كتاب بحث علمي نزيه".
المبحث الثاني :إسهامات أبي الريحان البيروني في علم مقارنة األديان
إذا كان البيروني قد ساهم إسهاما قيما في كثير من العلوم اإلنسانية
والتجريبية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،فإن إسهامه في علم مقارنة األديان كان
أكثر قيمة وتميزا .وفي ذلك يقول المستشرق األمريكي آرثر أبهام بوب" :وغير
ممكن أن يكتمل أي تاريخ للرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو علم اإلنسان أو
مقارنة الديانات ،دون اإلقرار بالمساهمة العظيمة للبيروني في كل علم من تلك
العلوم".46
أوال :منهج البيروني في وصف أديان الهند
بدأ البيروني وصفه ألديان الهند بانتقاد سابقيه م ّمن اهت ّموا بحضارة
عمل في اآلراء
الهند وتقاليدها الدينية ،وأظهر عيوب كتب المقاالت وما ُ
والدّيانات ،ورأى ّ
أن أكثرها منحول وبعضها عن بعض منقول وملقوط ،مخلوط
47
أقر البيروني بأنّه لم يجد من
غير مهذّب على رأيهم وال مشذّب  .ولذلك ّ
المجردة من غير ميل وال مهادنة
أصحاب كتب المقاالت أحدًا قصد الحكاية
َّ
سوى أبي العبّاس اإليرانشهري .48ولذلك فقد اتبع البيروني في وصفه ألديان
الهند منهجا خالف به من سبقه من علماء اإلسالم ،ويمكن إجمال سمات هذا
المنهج فيما يلي:
أ -تحري األمانة العلمية في نقل األخبار :وهذه من أهم السمات التي
يجب توفرها عند جميع العلماء والباحثين في كل أصناف المعرفة ،وخاصة في
ميدان دراسة األديان .وقد كان البيروني ملتزما بهذا المنهج في كتابه ،فهو
ينسب األقوال إلى أصحابها ،وعندما يكون بصدد الحديث عن موضوع ليس
لديه عنه معلومات ومصادر وافية وأصيلة ،فإنه ال يلجأ إلى التخمين والشك ،أو
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االفتراض ،بل يعلم قراءه عن ذلك بكل شجاعة وصراحة ،49فمثال عند دراسته
(للشمنية) والحديث عن أساطيرها وخرافاتها يقول" :وألني لم أجد كتابا
للشمنية ،وال أحد منهم أستشف من عنده ما هم عليه ،فإني إذا حكيت عنهم
فبواسطة "اإليرانشهري" وإن كنت أظن أن حكايته غير محصلة ،أو عن غير
محصل" .50ومن أمثلة األمانة العلمية لديه أيضا توقفه في باب" :مبدأ عبادة
األصنام وكيفيّة المنصوبات" عن إصدار الحكم في أمر ال علم له به .يقول:
إن من اليونانية من ذكر ّ
"أ ّما قولكم ّ
يقربون لها القرابين
أن األصنام تنطق وأنّهم ّ
ويدّعون فيها الروحانية فال علم لنا بشيء منه وال يجوز أن نقضي على ما ال
51
علم لنا به"
ب -االعتماد على المعاينة والمشاهدة المباشرة :أي أن البيروني لم
يقم بدراسة نظرية ألديان الهند ،بل قام بدراسة تطبيقية ميدانية .يدل على ذلك
ميحرلا نمحرلا هللا إنّما صدق قول القائل «ليس
قوله في مقدمة الكتاب" :بسم
الخبر كالعيان» ّ
ألن العيان هو إدراك عين الناظر عين المنظور إليه في زمان
52
وجوده وفي مكان حصوله" ولم يكتف البيروني بالمشاهدة فقط ،بل كان في
بعض األحيان يسأل ويستفسر العلماء والمنجمين ورجال الدين .وفي ذلك يقول:
"كنت أقف من من ّجميهم مقام التلميذ من األستاذ لعجمتي فيما بينهم وقصوري
ع ّما هم فيه من مواضعاتهم".53
ج -الحياد والموضوعية :54ابتعد البيروني عن النقد والجدل ،واختفت
مرجعيته اإلسالمية في ثنايا الكتاب ،فكان مجرد حاك وناقل لما شاهده في بالد
الهند ،وكان ذلك مما أكده البيروني في مقدمة كتابه ،حيث قال ..." :ففعلته غير
ّ
الحق واستفظع
متحرج عن حكاية كالمه وإن باين
باهت على الخصم وال
ّ
سماعه عند أهله فهو اعتقاده وهو أبصر به .وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل
ّ
الحق ،وإنّما هو
حتّى أشتغل فيه بإيراد حجج الخصوم ومناقضة الزائغ منهم عن
كتاب حكاية فأورد كالم الهند على وجهه" ،55ويقول في موضع أخر" :وأنا في
أكثر ما سأورد من جهتهم حاك غير منتقد".56
وقد شهد بموضوعية وحياد البيروني ثلة من علماء الغرب:
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يقول أالنا  G. Allanaصاحب الكتاب التذكاري عن البيروني" :إن
البيروني ألف كتابه عن الهندوسية ولم يكن فيه منحازا ،أو متعصبا ،واستشعر
واجبه كمسلم في اقتباس نصوصهم كاملة ،ولم يكن كتابه كتابا جدليا ،بل هو
تسجيل تأريخي للحقائق ،قد وضع فيه أمام القارئ نظريات الهندوس كما
هي".57
ويقول الباحث األمريكي إيمبريك" :يتقدم البيروني نحو فهم اإلختالفات
الثقافية ،ويعرض عقائد الهنود تاركا الهندوسيين يتكلمون عنها بأنفسهم،
وبتعبيرهم الخاص".58
ويقول بارتولد" :وكان يهتم بالفرق بين دين الخواص ودين العوام ،وال
يعترض وال ينقد مطلقا حينما يشرح العقائد الدينية .كما كان يحافظ  -ما أمكن -
على العبارات التي يستخدمها معتنقو كل دين ،وإذا قارن بين دين ودين ،فإنما
يقارن بينهما مقارنة علمية محضة".59
بل إن حياد البيروني بلغ درجة جعلت إدوارد سخاو يقول" :إنك تقرأ
بعناية صفحات عديدة من الكتاب دون أن يتبادر إلى ذهنك أن الكاتب مسلم،
وليس هندوسيا".60
د -إتباع منهج المقارنة :وقد أعلن البيروني عن ذلك في مقدمة كتابه
حين قال" :فأُورد كالم الهند على وجهه وأضيف إليه ما لليونانيين من مثله
لتعريف المقاربة بينهم" ،61ويؤكد الباحث علي بن مبارك ّ
أن البيروني قد التزم
في مختلف فصول كتابه بمنهج المقارنة الذي أعلن عنه في مقدمة كتابه،62
يقول" :فنجده في مطلع الباب الرابع (حال األرواح وتردّدها بالتناسخ في العالم)
يقارن الديانة الهندية ببقية األديان من خالل رموزها التأسيسية ،فكما ّ
أن الشهادة
بكلمة اإلخالص شعار إيمان المسلمين ،والتثليث عالمة النصرانية ،واإلسبات
عالمة اليهودية ،كذلك التناسخ علم النحلة الهندية ،فمن لم ينتحله لم يكن منها
ولم يعد من جملتها.63
وفي نفس السياق المنهجي ربط البيروني في الباب الثالث في ذكر
اعتقادهم في الموجودات العقلية والحسية ،بين مقالة الهند وما ذهب إليه أساطين
صة فيما تعلّق بالفلسفة الميتافيزيقية .كما شبّه في الباب
الحكمة اليونانيين خا ّ
222
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الرابع عند حديثه في نظرية االستنساخ عند الهندوس كالم حكيمهم باسدو بقول
ّ
للمسيح ،ث ّم ربط كالم كليهما بحكمة اليونانيين قائال" :وقد كان اليونانيون
موافقين الهند في هذا المعتقد.65"64
ثانيا :مصادر البيروني في وصفه ألديان الهند
إلى جانب دراسته الميدانية ،اعتمد البيروني كذلك في وصفه ألديان
الهند على مصادرها المكتوبة .وقد صرح بذلك في أكثر من موضع ،فقال مثال
تفردت
في سياق حديثه عن كتابه" :ولقد أعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي ّ
ّ
المظان،
به في أيّامي ،وبذلي الممكن غير شحيح عليه في جمع كتبهم من
واستحضار من يهتدي لها من المكامن".66
والمطالع لكتاب "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو
مرذولة" يجد إشارات متكررة من البيروني إلى كتب الهند ،سواء كانت
إشارات عامة ،أو إشارات خاصة إلى كتب بأسمائها .نذكر من ذلك:
67
 "ولنورد في ذلك شيئا من كتبهم لئال تكون حكايتنا كالشيء المسموع فقط" "قال السائل في كتاب «باتنجل» :من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته؟بأوليّته".68
قال المجيب :هو المستغني ّ
 "وحقيق علينا أن نورد من كتبهم شيئا من صريح كالمهم في هذا الباب وما69
يشبهه من كالم غيرهم فيه"
يصرح بهذه المعاني ،ففي "بشن
 "ونحن نذكر هاهنا أيضا من كتبهم ماّ
پران"ّ :
إن "ميتري" سأل "پراشر" عن الغرض في جهنّم والعقاب به؟
70
فأجابه ّ
الشر والعلم من الجهل وإظهار العدل" .
بأن ذلك لتمييز الخير من
ّ
ولعل ما يؤكد مطالعة البيروني لهذه المصادر واعتماده المباشر عليها،
ترجمته لكتابين منها ،وهو ما صرح به في مقدمة كتابه حيث قال" :وكنت نقلت
ي كتابين أحدهما في المبادئ وصفة الموجودات ،واسمه "سانك"
إلى العرب ّ
واآلخر في تخليص النفس من رباط البدن ويعرف "بياتنجل" وفيهما أكثر
األصول التي عليها مدار اعتقادهم دون فروع شرائعهم ،وأرجوا ّ
أن هذا ينوب
عنهما وعن غيرهما في التقرير ويؤدّي إلى اإلحاطة بالمطلوب بمشيئة هللا".71
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يقول المستشرق الروسي فاسيلي فالدمير مؤكدا اعتماد البيروني على
المصادر األصلية للهنود" :وألف كتابا قيما عن الهند ،يدل على نظر واسع
وحياد علمي تام ،وفي كتابه عن الهند معلومات واسعة عن األديان والعلوم التي
فيها ،وقد استقاها البيروني من منابعها الهندية المباشرة".72
كما أشار البيروني إلى أنه قد اعتمد على أستاذه أبي العباس
اإليرانشهري ،73عند دراسته للشمنية وحديثه عن أساطيرها وخرافاتها .يقول:
" وألني لم أجد كتابا للشمنية ،وال أحد منهم أستشف من عنده ما هم عليه ،فإني
إذا حكيت عنهم فبواسطة اإليرانشهري".74
خاتمة:
لقد اجتمعت في البيروني كل صفات دارس األديان ،فإضافة إلى حياده
وموضوعيته ،وأمانته في نقل األخبار ،واعتماده على الدراسات الميدانية،
ورجوعه إلى المصادر األصلية ،فقد تميز بصفة غابت عن جل علماء اإلسالم
المتقدمين الذين تطرقوا لموضوع األديان ،أال وهي إتقانه للغة األمة التي تناولها
بالدرس والوصف ،وهي اللغة السنسكريتية.75
ّ
إن دراسة األديان تتطلّب اإللمام بأكثر من لغة والسيّما لغة الملّة
موضوع الدراسة .وهذا المنهج تو ّخاه البيروني بك ّل صرامة فأقبل على اللّغة
السنسكريتية ،لغة بالد الهند قبل زيارتها ،كما أتقن استعمال لغات أخرى قراءة
وكتابة من قبيل الخوارزمية والفارسية والسريانية واليونانية.76
كما كان البيروني رائدا في استخدام ما سمي حديثا بالمنهج
األنثروبولوجي ( )Anthropological Approachفي دراسة األديان ،وقد أكد
صليبا على هذه النقطة قائال" :لقد أعطى قارئه تقريرا كامال وصورة واضحة
للممارسات الدينية التي تنتمي إلى مختلف الديانات التي درسها ،وفي ذلك خدمة
جليلة لعلم األنثروبولوجيا ،وتوظيف مبكر له في دراسة األديان...ولقد عد
بعض الباحثين األنثروبولوجيين المعاصرين البيروني أول عالم أنثروبولوجي
مسلم".77
بعد هذا يمكن القول وفي شيء من الثقة إنه رغم انتساب علم مقارنة
األديان للغرب ،ورغم أن أولى الكراسي العلمية لتدريس هذا العلم ظهرت في
201
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جامعات أوربا ،ورغم أن أشهر رجاله ورواده هم غربيون ،ورغم أن الكتابات
الغربية المعاصرة في هذا العلم تتفوق على الكتابات العربية اإلسالمية من حيث
الدقة والعمق والتوثيق للمعلومات ،وهذا أمر طبيعي كان البد أن يحدث نتيجة
التطور العلمي الهائل ،ليس فقط في مناهج البحث ،وإنما أيضا في مجال
اكتشاف الوثائق والكتب الدينية واالطالع عليها في مصادرها األصلية .رغم
كل هذا تبقى إسهامات علماء اإلسالم في هذا الحقل المعرفي اإلنساني أوضح
من الشمس في واضحة النهار ،وال أحد يستطيع أن ينكر جهودهم في خدمة هذا
العلم ،وأثرهم البارز فيه ،وتميزهم عمن سبقهم ،وسبقهم لمن جاء بعدهم فيه،
سواء على مستوى المنهج ،أو النتائج المتوصل إليها .وحتى وإن لم يكن علم
مقارنة األديان علما إسالميا ،فيكفي المسلمين فخرا ما قدموه من إسهامات كان
لها األثر الكبير والواضح في تأسيسه وتأصيله.
وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث :
 ظهور علم مقارنة األديان باعتباره فرعا علميا مستقال له مناهجه وأصوله،كان في الغرب أواسط القرن التاسع عشر ،على يد ماكس مولر.
 علم مقارنة األديان له تاريخ طويل وجذور تمتد إلى أقدم العصور ،ويمكن أننعتبره علما تتقاسمه جميع الحضارات واألمم التي مرت في تاريخ
اإلنسانية.
 عرف الفكر اإلسالمي دراسة األديان منذ وقت مبكر ،وساهمت مجموعة منالعوامل في دفع المسلمين نحو هذا الحقل العلمي الجديد.
 ساهم علماء اإلسالم إسهامات قيمة في علم مقارنة األديان ،تميزوا بها عمنسبقهم ،وسبقوا بها من جاء بعدهم في هذا المجال.
 تنوعت مناهج دراسة األديان عند علماء اإلسالم ،بين التأريخ والوصف والنقدوالمقارنة والرد والجدل.
 وصف البيروني أديان الهند ومذاهبها في كتابه "تحقيق ما للهند من مقولةمقبولة في العقل أو مرذولة" وجمع صفات أهلته لذلك ،أبرزها تمكنه من
اللغة السنسكريتية ،وقيامه بزيارة ميدانية للهند ،واطالعه على مصادرها
األصلية ،وبلغ من الحياد العلمي درجة جعلت البعض يشكك في إسالمه.
مجلة اإلحياء
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كانت هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ،وال شك أني لم
أوف الموضوع حقه ،فهو ال زال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة،
فموضوع كهذا "إسهامات علماء المسلمين في تأسيس علم مقارنة األديان"
يحتاج إلى موسوعة ضخمة حتى نحيط بجل أعالم المسلمين الذين أسهموا
وكتبوا في األديان.
وأختم فأقول  :إذا كان المسلمون يفتخرون بعلم أصول الفقه ،وعلم
المقاصد ،وعلم النحو ،وعلم البالغة ،وغيرها من العلوم اإلسالمية األصيلة،
فمن حقهم كذلك أن يفتخروا بعلم مقارنة األديان ،وأن يعطوه من األهمية ما
يعطونه للعلوم األخرى ،سواء على مستوى تدريسه بالجامعات ،أو على
مستوى إقامة الندوات والمحاضرات.
المصادر والمراجع
 أعالم الجغرافيين العرب ،حميدة عبد الرحمن ،دمشق ،دار الفكر1314 ، األعالم ،الزركلي خير الدين ,بيروت ،دار العالم للماليين7337 ، تطور الفكر العلمي عند المسلمين ،عفيفي دمحم الصادق ،القاهرة ،مكتبةالغانجي1322 ،
 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ،البيروني أبو الريحاندمحم بن أحمد الخوارزمي ،عالم الكتب بيروت1439 ،
 الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،متز آدم ،نقله إلى العربية دمحمعبد الهادي أبو ريدة ،القاهرة ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،
1312
 دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند،األعظمي دمحم ،الرياض،مكتبة الرشد ناشرون7339 ،
 الدين ،بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان ،دراز عبد هللا ،القاهرة ،دار القلمللنشر والتوزيع7339 ،
 شمس العرب تسطع على الغرب ،زغريد هونكه ،نقله عن األلمانية فاروقبيضون وكمال دسوقي ،بيروت ،دار الجيل ،دار األفاق الجديدة1339 ،
 العرب وما قدموه للحضارة ،طوقان فدوى ،بيروت ،دار الكتاب العربي202
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 علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم ،تركي إبراهيم ،اإلسكندرية ،دارالوفاء لدنيا الطباعة والنشر7337 ،
 الفهرست ،ابن النديم ،تحقيق إبراهيم رمضان ،بيروت ،دار المعرفة1332 ، في مقارنة األديان ،بحوث ودراسات ،الشرقاوي دمحم عبد هللا ،القاهرة ،دارالفكر العربي7337 ،
 في علم الدين المقارن ،مقاالت في المنهج ،ميرا دين دمحم ،القاهرة  ،دارالبصائر 7333
 الالهوت العربي وأصول العنف الديني ،زيدان يوسف ،القاهرة ،دارالشروق7313 ،
 موسوعة أعالم الفلسفة العرب واألجانب ،إيلي ألفا روني ،بيروت  ،دارالكتب العلمية1337 ،
 مدخل لدراسة تاريخ األديان ،حايفي مسعود ،دمشق  ،دار األوائل للنشروالتوزيع7313 ،
مقاالت:
 البيروني والمنهج النقدي ،عاكف عدنان ،مقال بمجلة الحوار المتمدن ،العدد 72 ،7393يناير 7333
 علي بن مبارك ،منهج البيروني في دراسة األديان ،مقال بمجلة ثقافتنا ،العدد ،1473 ،13إيران
كتب أجنبية:
- Tiwari Kedarnath, Comparative religion, Delhi 1983, Motilal
Banarsidas, Delhi
- de la Boullaye Pinard, Histoire de l'étude comparée des religions,
Copyright by Gabriel Beauchesne, 1922, Paris
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اإلحاالت:
 -1منهم المستشرق األمريكي ) (Alfred Jeffreyو ) (Michel Meslinو (Pinard
)de la Boullaye
 -2منهم الدكتور شلبي .والدكتور عبد هللا الشرقاوي ،وآدم ميتز.
 -3في مقارنة األديان ،بحوث ودراسات ،عبد هللا الشرقاوي ،ص.32
 -4الدين ،بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان ،عبد هللا دراز ،ص.33
 -5علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم ،إبراهيم تركي ،ص.43
6
- Comparative religion, Kedarnath Tiwari, p1.
7
-« Si l’on prend le mot science dans un sens large, comme désignant
toute connaissance qui ne s’appuie ni sur la seule expérience
individuelle, ni sur l’autorité pure, mais sur un enchaînement
rigoureux de preuves, la Science de la religion trouve ses origines
dans les efforts des premiers philosophes pour fournir une
explication totale de l’univers, qu’ils aient abouti à reconnaître
l’existence de la divinité et la nécessité d’un culte. » Histoire de
l'étude comparée des religions, Pinard de la Boullaye, p23.
 -8في مقارنة األديان بحوث ودراسات ،ص.97
 -9علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم ،ص.33
 1312 - 1133( -10م) هو مستشرق سويسري ألماني .اهتم باألدب العربي في القرن الرابع
الهجري وما تاله .له كتاب  Die Renaissance des Islamsباأللمانية ،ترجمه إلى
العربية دمحم عبد الهادي أبو ريدة ،وسماه «الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري.
 -11الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،أدم ميتز ،ج ،1ص.933
 -12ولد في برلين عام  1914والتحق بجامعة برلين عام  1397حيث درس الحضارات
واللغات الشرقية بها ،حصل على درجة الدكتوراه عام  1393من نفس الجامعة .وعمل
أستاذا للغات السامية في كلية االتحاد العبري في سنساتى بوالية أوهايو .درس اللغة
العربية في جامعة بنسلفانيا ،وقام بترجمة وتحقيق مقدمة ابن خلدون ،وله مؤلفات
مستفيضة في دراسة الحضارة اإلسالمية منها :مناهج العلماء المسلمين في البحث
العلمي.
 -13في مقارنة األديان بحوث ودراسات ،ص.99
14
- www.britannica.com, encyclopedia-britannica online .
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 -15من أمثلة ذلك وصف بينار بوالي البن حزم برائد مقارنة األديان في الفكر اإلنساني
كله ،واعتبر إيريك شارب ومعه موسوعة وكيبديا أن شرف كتابة أول تاريخ لألديان في
العالم اختص به الشهرستاني.
 -16يقول يوسف زيدان" :وألن المؤرخين المسلمين وضعوا كتبا للتعريف بعقائد أهل الملل
والديانات غير اإلسالمية ،فقد عد بعضهم علم مقارنة األديان علما إسالميا أصيال ،اختفى
عن المسلمين حينا من الزمان ،ثم عاد إليهم في العصر الحديث" .واعتبر يوسف زيدان
ذلك زعما علميا مأزوما ،مضيفا" :ففي حقيقة األمر ،لم يقدم علماء المسلمين األوائل
علما لمقارنة األديان ،بالمعنى المذكور ،بل لم يقدموا تاريخا للعقائد على النحو الواجب...
فأما ذاك الذي قدمه ابن حزم والشهرستاني والمسبحي والنوبختي وأمثال هؤالء ،فهو
وصف عام لعقائد الفرق والجماعات اإلسالمية وغير اإلسالمية ،فحسب" الالهوت
العربي وأصول العنف الديني ،زيدان يوسف ،ص.72-73
 -17شمس العرب تسطع على الغرب ،زغريد هونكه ،ص.57
 -18في مقارنة األديان بحوث ودراسات ،ص.94
 -19ذكر إبراهيم تركي عددا من العوامل معتبرا أنها كانت وراء إقبال علماء اإلسالم على
هذا العلم ،فذكر القرآن الكريم وما حوى من إشارات ودعوات لتناول األديان بالدراسة
والتحليل ،والتأكد من أن اإلسالم هو الدين الحق ،وذكر اتساع الفتوحات اإلسالمية،
واالحتكاك بأصحاب الديانات األخرى ،كما ذكر ازدهار التأليف عند المسلمين،
وتسامحهم اتجاه أتباع األديان األخرى .علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم ،ص-94
 .92وذكر مسعود حايفي عامل االعتراف باألخر المختلف دينيا ،وعامل نشاط حركة
الترجمة في العصر العباسي .مدخل لدراسة تاريخ األديان ،مسعود حايفي ،ص.49
 -20في علم الدين المقارن ،مقاالت في المنهج ،ميرا دين دمحم ،ص.99
 -21في مقارنة األديان بحوث ودراسات ،ص.97
 -22الدين ،ص.71
 -23هذا ال يعني أن دراسة األديان لم تكن علما مستقال بذاته في الفكر اإلسالمي ،فإبراهيم
تركي يرى أنها ظهرت في البداية في إطار علوم إسالمية متعددة ،قبل أن تستقل بعد ذلك
متمثلة في علم مقارنة األديان .علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم ،ص.92
 -24نجد ذلك خصوصا في كتب التفاسير التي تتسم بالشمول والتفصيل مثل تفسير الطبري
"جامع البيان في تأويل القرآن" وتفسير الزمخشري "الكشاف" وتفسير الفخر الرازي
"مفاتيح الغيب".
 -25من أهم ما كتب في هذا الشأن  :كتاب "التاريخ" ألحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي (ت
أوائل القرن الرابع) ،وكتابات أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت
مجلة اإلحياء
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 ،)943وجلها مفقود باستثناء كتابين هما" :مروج الذهب" و"التنبيه واإلشراف" ،وكتاب
"البدء والتاريخ" ألبي نصر المقدسي (ت القرن الرابع).
 -26يمكن تقسيم دراسات المتكلمين لألديان إلى قسمين :القسم األول يتمثل في تلك الدراسات
التي كان هدفها هو الدفاع عن اإلسالم والرد على باقي األديان ،ومن أمثلتها كتاب
"المغني في أبواب العدل والتوحيد" للقاضي عبد الجبار (ت  )413حيث أفرد جزءا من
هذا الكتاب للحديث عن الفرق غير اإلسالمية .أما القسم الثاني فتمثل في تلك الدراسات
التي اهتمت باألديان لذاتها ،ويتجلى ذلك بوضوح في كتب المقاالت والفرق والملل
والنحل ،مثل كتاب "الملل والنحل" للشهرستاني .علم مقارنة األديان عند مفكري
اإلسالم ،ص.47
 -27علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم ،ص.47-92
 -28يذهب آدم متز إلى أن نشأة علم مقارنة األديان في الفكر اإلسالمي لم تكن من جانب
المتكلمين مستدال بان أوائل من ألفوا في هذا العلم لم يكونوا من المتكلمين ،فذكر
النوبختي ،وهو مؤلف أول كتاب له شان في اآلراء والديانات ،وذكر المسعودي الذي
ألف كتابين في الديانات ،وذكر المسبحي ،صاحب كتاب درك البغية في وصف األديان
والعبادات ،وهؤالء جميعا لم يكونوا من المتكلمين .الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع
الهجري ،ص .932-933ويرى عبد هللا الشرقاوي من جهته أن علم مقارنة األديان
مستقل عن علم الكالم ،معتبرا أن الدليل القائل بأن أكثر من كتب في هذا العلم من
المتكلمين غير كاف للتدليل على كون علم مقارنة األديان جزء من علم الكالم .في مقارنة
األديان بحوث ودراسات ،ص.93-93
 -29عبد هللا بن دمحم ،الناشئ األنباري ،أبو العباس :شاعر مجيد ،يعد في طبقة ابن الرومي
والبحتري .أصله من األنبار .أقام ببغداد مدة طويلة .وخرج إلى مصر ،فسكنها وتوفي
ي واحد وقافية واحدة،
بها .وهو من العلماء باألدب والدين والمنطق .له قصيدة علي رو ّ
في أربعة آالف بيت ،في فنون من العلم .وكان فيه هوس .األعالم ،ج ،4ص.112
 -30سيأتي التعريف بهذا العلم في بابه ،عند الحديث عن أبي الريحان البيروني الذي يعد أحد
تالميذه.
 -31دمحم بن عبيد هللا بن أحمد المسبحي ،عز الملك :أمير ،مؤرخ ،عالم باألدب .كان على زي
األجناد .أصله من حران ،ومولده ووفاته بمصر .له كتاب كبير في تاريخ المغاربة
ومصر من أربعين جزءا .توفي سنة  .473األعالم ،ج ،3ص.733
 -32في مقارنة األديان ،بحوث ودراسات ،ص.91
 -33الدين ،ص.71
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 -34ينظر في ترجمة البيروني :األعالم ،ج ،3ص .914العرب وما قدموه للحضارة ،طوقان
فدوى ،ص 139وما بعدها .تطور الفكر العلمي عند المسلمين ،عفيفي دمحم الصادق،
ص .113-117أعالم الجغرافيين العرب ،حميدة عبد الرحمن ،ص .947-943موسوعة
أعالم الفلسفة العرب واألجانب ،ج ،1ص.933-733
 -35تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ،البيروني أبو الريحان دمحم بن
أحمد الخوارزمي ،مقدمة الناشر.
 -36للتوسع في إنجازات البيروني ينظر :علماء العرب وما قدموه للحضارة ،ص-139
 .123تطور الفكر العلمي عند المسلمين ،ص .173-114أعالم الجغرافيين العرب،
ص.931-943
 -37تطور الفكر العلمي عند المسلمين ،ص.177
 -38تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ،مقدمة الناشر.
 -39البيروني والمنهج النقدي ،عاكف عدنان ،مقال بمجلة الحوار المتمدن ،العدد 72 ،7393
يناير .7333
 -40تحقيق ما للهند ،مقدمة الناشر.
 -41تحقيق ما للهند ،مقدمة الناشر .ينظر كذلك :البيروني والمنهج النقدي ،عدنان عاكف.
 -42يقول البيروني" :وحين بلغ فرقة الهند والشمنيّة (يقصد اإليرانشهري) صاف سهمه عن
الهدف وطاش في آخره إلى كتاب زرقان ونقل ما فيه إلى كتابه ،وما لم ينقل منه فكأنّه
مسموع من عوا ّم هاتين الطائفتين ول ّما أعاد األستاذ أيّده هللا مطالعة الكتب ووجد األمر
حرص على تحرير ما عرفته من جهتهم ليكون نصرة لمن
صورة المتقدّمة ّ
فيها على ال ّ
أراد مناقضتهم وذخيرة لمن رام مخالطتهم ،وسأل ذلك ففعلته غير باهت على الخصم وال
متحرج عن حكاية كالمه" تحقيق ما للهند ،ص.13
ّ
 -43منهج البيروني في دراسة األديان ،بن مبارك علي ،مجلة ثقافتنا ،العدد ،1473 ،13
إيران.
 -44أعالم الجغرافيين العرب ،ص.941
 -45الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،ص.932
 -46تطور الفكر العلمي عند المسلمين ،ص.177
 -47تحقيق ما للهند ،ص.13
 -48يقول البيروني في مقدمة الكتاب" :وكان وقع المثال في فحوى الكالم على أديان الهند
ومذاهبهم فأشرت إلى ّ
أن أكثرها هو مسطور في الكتب هو منحول وبعضها عن بعض
ّ
ّ
منقول وملقوط مخلوط غير مهذب على رأيهم وال مشذب ،فما وجدت من أصحاب كتب
مجلة اإلحياء
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المجردة من غير ميل وال مداهنة سوى أبي العبّاس
المقاالت أحدا قصد الحكاية
ّ
ي" تحقيق ما للهند ،ص.13
اإليرانشهر ّ
 -49في مقارنة األديان بحوث ودراسات ،ص ،93نقال عن علماء المسلمين وقضية المنهج،
دين دمحم ،المجلة الحولية للجامعة اإلسالمية العالمية ،إسالم آباد ،العدد الثالث.1333 ،
 -50تحقيق ما للهند ،ص.732-733
 -51تحقيق ما للهند ،ص.12
 -52نفسه ،ص.19
 -53نفسه ،ص.73
 -54بلغ حياد البيروني في وصفه ألديان الهند درجة جعلت بعض الباحثين يقولون بإمكانية
انتمائه إلى ديانة من الديانات التي درس ،ومن هؤالء علي أومليل الذي رجح أن يكون
خاص بالمانوية ،وح ّجته في ذلك اهتمامه الكبير بدراسة المانوية ،والبحث
للبيروني تعلّق
ّ
مجرد اطالع
عن كتبها نيّفًا وأربعين سنة ،وهذا العمل  -يضيف أومليل  -قد ال يقصد به
ّ
قوم على مذهب غريب ،بل قد يكون الهدف من ورائه أيضا الدعوة إلى هذا المذهب .وقد
رد الباحث علي بن مبارك على فرضية أومليل نافيا أن يكون اهتمام البيروني الكبير
بالمانوية دليال على اعتناقه لها ،وقدم مثال دراسات المستشرقين للديانة اإلسالمية ،حيث
تقربًا
كرس بعضهم عقودًا من عمره يدرس اإلسالم أو جز ًءا منه فيبسّط ويترجم ويل ّخص ّ
ي ،ومع ذلك لم يعتبر أحد ذلك دليال على اعتناقهم اإلسالم .ويضيف قائال:
لذهنية الغرب ّ
"لقد أدركت الدراسات الحديثة في األديان والحضارات ّ
أن الباحث ال بدّ أن يقترب من
موضوع بحثه حتّى يفهمه ،وأن يبتعد عنه في مرحلة ثانية حتى ينقده .وعلى هذا األساس
تأسست أغلب النظريات في تاريخ األديان واألديان المقارنة" منهج البيروني في دراسة
األديان ،علي بن مبارك ،مجلة ثقافتنا.
 -55تحقيق ما للهند ،ص.13-13
 -56نفسه ،ص.77
 -57في مقارنة األديان بحوث ودراسات ،ص ،93نقال عن ،G. Allana, Albairuni
الكتاب التذكاري عن البيروني الذي صدر في باكستان.
 -58مدخل لدراسة تاريخ األديان ،ص.43
 -59تطور الفكر العلمي عند المسلمين ،ص.179
 -60مدخل لدراسة تاريخ األديان ،ص.43
 -61تحقيق ما للهند ،ص.13
 -62منهج البيروني في دراسة األديان ،علي بن مبارك.
 -63تحقيق ما للهند ،ص.93
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 -64نفسه ،ص.49
 -65منهج البيروني في دراسة األديان ،علي بن مبارك.
 -66تحقيق ما للهند ،ص.71
 -67نفسه ،ص.79
 -68نفسه ،ص.79
 -69نفسه ،ص.43
 -70نفسه ،ص.41
 -71تحقيق ما للهند ،ص.13
 -72تطور الفكر العلمي عند المسلمين ،ص.177
 -73يبدو من خالل إشارة البيروني أن اإليرانشهري كان من علماء اإلسالم الذين خاضوا
ميدان دراسة األديان ،وأنه كان متقدما في ذلك .يقول البيروني في مقدمة كتابه ..." :فما
المجردة من غير ميل وال مداهنة
وجدت من أصحاب كتب المقاالت أحدا قصد الحكاية
ّ
ي ،إن لم يكن من جميع األديان في شيء بل منفردا بمخترع
سوى أبي العبّاس اإليرانشهر ّ
له يدعو إليه ولقد أحسن في حكاية ما عليه اليهود والنصارى وما يتض ّمنه التوراة
واإلنجيل وبالغ في ذكر المانويّة وما في كتبهم من خبر الملل المنقرضة ،وحين بلغ فرقة
الهند والشمنيّة صاف سهمه عن الهدف وطاش في آخره إلى كتاب زرقان ونقل ما فيه
إلى كتابه ،وما لم ينقل منه فكأنّه مسموع من عوا ّم هاتين الطائفتين ول ّما أعاد األستاذ أيّده
حرص على تحرير ما عرفته
صورة المتقدّمة ّ
هللا مطالعة الكتب ووجد األمر فيها على ال ّ
من جهتهم ليكون نصرة لمن أراد مناقضتهم وذخيرة لمن رام مخالطتهم ،وسأل ذلك
ففعلته "...ص .13وقد أشار يوسف زيدان إلى هذا العلم ،فذكر أنه على أهميته مغمور،
فقدت كتبه منذ زمن طويل ،وال يعرف عنه شيء إال من خالل إشارة لناصر خرسو في
كتابه "سفر نامة" ومن إشارة البيروني السالفة الذكر .الالهوت العربي ،ص.71
 -74تحقيق ما للهند ،ص.733
 -75هناك مجموعة من األدلة تؤكد تمكن البيروني من اللغة السنسكريتية  ،منها ترجمته
ي
لكتابين منها إلى اللغة العربية كما صرح بذلك في مقدمة كتابه" :وكنت نقلت إلى العرب ّ
كتابين أحدهما في المبادئ وصفة الموجودات ،واسمه «سانك» واآلخر في تخليص
النفس من رباط البدن ويعرف «بياتنجل» وفيهما أكثر األصول التي عليها مدار اعتقادهم
دون فروع شرائعهم" ص .13ومنها استعماله الكثيف لبعض مصطلحات هذه اللغة ،مثال
ذلك قولهّ " :إال أنّي كنت أسمع منهم التصعيد والتكليس والتحليل وتشميع الطلق وهو
ي؛ ولهم ّ
فن شبيه بهذا الباب
بلغتهم «تالك»
ّ
فأتفرس فيها أنّهم يميلون إلى الطريق المعدن ّ
ّ
مشتق من الذهب" ص .194وقوله
اختص الهند به ويس ّمونه «رساين» وهو اسم
قد
ّ
مجلة اإلحياء
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أيضا" :وهم يس ّمون طبقاتهم «برن» أي األلوان ويس ّمونها من جهة النسب «جاتك» أي
المواليد" ص .21ومنها حواره مع علماء الهند ،ودليل ذلك قوله" :إنّي كنت أقف من
من ّجميهم مقام التلميذ من األستاذ لعجمتي فيما بينهم وقصوري ع ّما هم فيه من
مواضعاتهم ،فل ّما اهتديت قليال لها أخذت أوقّفهم على العلل وأشير إلى شيء من البراهين
ي متع ّجبين وعلى االستفادة متهافتين
ّ
والوح لهم الطرق الحقيقيّة في الحسابات فانثالوا عل ّ
يسألون :ع ّمن شاهدته من الهند حتى أخذت عنه" ص.71-73
 -76منهج البيروني في دراسة األديان ،علي بن مبارك.
 -77في مقارنة األديان بحوث ودراسات ،ص.41-43
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الملخص:
إن أهم دعامة ترتكز عليهاا أككاام اله اإل اإلساالمي وتارتا بهاا ا تاا اا
وثي ا هي األدلة الشرعية ،ومن هذا المنطلق جاءت هاذ الد اساة لتعاالس مةا لة
إكياااء ماانهس التاادليل صااي التقاانيل اله هااي المااالكي المعالاار ،و لا ماان ااال
إبراز ضرو ة إكيائإل وتهعيلاإل صاي عقارنا ،وبياان أهام الهوائاد التاي قق هاا صاي
اله إل اإلسالمي ،ما ت كياد ألاالة هاذا المانهس صاي الماذهك الماالكي الاة لاد
المت دمين ،كتى وإن شاع عن المذهك غلااة مانهس التيرقاد صياإل لاد المتا رقن
ألسااب بينتها الد اسة.
كماااا كااازت الد اساااة علاااى تهقااايل لاااو إكيااااء مااانهس التااادليل صاااي
المقاانهات المالكيااة المعالاارة ،مااارزة متطلاااات ونمااا كاال لااو ة ماان هااذ
القااو  ،وقااد تاام التولاال إلااى جملااة ماان النتااائس والتولاايات ت اامنتها اتمااة
الد اسة.
الكلمااات المفتاحيااة :ماانهس التاادليلح اإلكياااءح المقاانهات المالكيااة المعالاارةح
القو ح المتطلاات.
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 جميلة قارش/د

Abstract :
The lawful argumentations are the most important brace on which the
rulings of Islamic jurisprudence are based and clamps tightly together.
Hence, the current investigation explores the issue of reviving the
argumentation approach in Al- Maliki 's contemporary jurisprudential
authorship by highlighting the need to revive and activate it in our era.
By stating the most important benefits achieved in Islamic
jurisprudence, we confirmed the authenticity of this approach in the
Maliki’s doctrine especially for the precedents even if it is common
for the doctrine the predominance of the abstraction approach in the
latecomers for reasons investigated by the study.
Moreover, the research focuses on elaborating cases of
reviving the argumentation approach in Maliki 's contemporary
authorship highliting the requirements and models of each of these
cases. Consequently, on the basis of the data emanated from the study,
a number of results and recommendations were provided in the
conclusion of the investigation.
Key words: Argumentation approach, Revival, Maliki 's
contemporary authorship, cases, requirements

:مقدمة
إن المااتمعن صااي مههااوم اله ااإل اإلسااالمي قيااد أن الدعامااة األساسااية التااي
 مما قؤكد علاى أن با الهاروع اله هياة،بُنيت عليها أككامإل هي األدلة الشرعية
ب لاااولها وأدلتهاااا الشااارعية مطلاااك شااارعي وم قاااد مطلاااوب صاااي الشااارقعة
.اإلسالمية
والمااذهك المااالكي أكااد أشااهر المااذاهك اإلسااالمية المعتماادة صااي اله ااإل
 غيار أن ك يارا مان،  وهو مان ألاقها وأعادلها صاي األككاام والهتاو،اإلسالمي
 وكوناإل أقال الماذاهك اعتماادا،العلماء أشاعوا عنإل تهمة تيرقد ص هاإل عان الادليل
 مما نقا بك ير من العلمااء،على منهس التدليل سواء عند المت دمين أو المت رقن
2119  سبتمبر/22 :العدد
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المعالرقن -الة منهم المنتةاون إلى المذهك -إلاى مقاولاة التق اق مان هاذ
التهمة ومقاولة إبراز منهس التدليل وإكيائإل صي المذهك المالكي.
ماان هنااا جاااءت هااذ الد اسااة لتعااالس إشااكالية ئيةااة مهادهااا :هاال هنااا
ضرو ة تدعو إلى إكياء منهس التدليل صي التقانيل اله هاي الماالكي المعالار
وما هي لو ومتطلاات هذا اإلكياء
وتاااارز أهمياااة الد اساااة مااان اااال موقااا اله اااإل اإلساااالمي صاااي القيااااة
اإلسالمية ،صهو بم ابة ال لك النااب صيهاا ،باعتااا أككاماإل عملياة تارتا بواقا
األصراد والمكلهين ،ومان هناا كاان د باد مان تققايل أككاماإل و لاهاا مان أدلتهاا
الشرعية التهقيلية التي تُعد هي أساس القكم و راز  ،صالقكم أو الهتو اله هية
من غير دليل كشيرة من غير جذو .
وتزداد أهمية منهس التدليل للهروع اله هية صي عقرنا ما ازدقااد وعاي
أصراد المةلمين  -الة منهم لاة العلم الشرعي -ب ارو ة إساناد اله اإل للادليل،
صال قُ ال ككم ود تل ى صتو قاود لدقهم إد إ ا اقترنات بالادليل ،كماا أن القادق
عن إكياء هذا المنهس هو صي المذهك المالكي أك ر المذاهك انتشا ا ووسطية.
وتهدف الد اسة إلى تيدقد الدعوة إلى ضرو ة إكياء مانهس التادليل صاي
المذهك المالكي ،سواء صي التعامال ما المصتقارات المياردة بق اا عان التادليل
لها ،أو كتى م المقنهات المدللة من ال تققيح ادستدد وعدم ادقتقاا
على األدلة الن لية النقية ص  ،بل ادستعانة بادساتدد الع لايح ألناإل مان أوجاإل
التدليل للهروع.
كما تهدف الد اسة أق اا إلاى إعاادة لاياغة اله اإل الماالكي صاي عقارنا
لياغة ت وم على منهس التدليل ،سواء من ال إكيااء المادونات ال دقماة أو صاي
التقنيل المعالر ،وإثاات ألالة هذا المنهس صي المذهك المالكي.
أما عن الد اسات الةااب ة صاي الموضاوع :ص غلاك مان كتااوا عان مانهس
التدليل صي الماذهك الماالكيح إنماا تقادثوا عان غلااة مانهس التيرقاد صاي الماذهك
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و الة عند المت رقن ،ومقاولتهم استاعاد تهمة تيرقد ص إل المذهك عن الادليل
ومن هذ الد اسات:
 مانهس كتابااة اله اإل المااالكي بااين التيرقاد والتاادليل لااادود عااد القاامد الطاااهر،وهو كتاب من منشاو ات دا الاقاول للد اساات اإلساالمية وإكيااء التارال
بدبي.
 اله إل المالكي بين التادليل والتيرقاد  -نقاو مانهس معالار لحلاالم الماذهاي-لمقمااود سااالمة غ النرقاااني ،وهااي و قااة بق يااة م دمااة إلااى الملت ااى األو
ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي المنع د بدبي صي الهترة ما بين 11-11
مقرم  1141المواصق  42 -11:ما س 4221م.
 المتا رون بااين التيرقااد والتاادليل للقااادل باان عاااد الااركمن النرقاااني ،وهاايو قة م دمة لنهس الملت ى الةابق :ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي.
 التدليل صاي ماذهك اإلماام مالا وأثار صاي التيدقاد اله هاي لادقا ا سايا  ،وهايو قااة بق يااة منشااو ة ضاامن األعمااا الكاملااة لمااؤتمر اإلمااام مالا - 1111
4211م.
وت ا تي هااذ الد اسااة للقاادق عاان إكياااء ماانهس التاادليل صااي التقاانيل
المالكي المعالر ،بإبراز ضرو تإل ولو ومتطلااتإل ،وهو ما لم تتعار لاإل
تل الد اسات.
أما منهيية الد اسةح صإن ايعة الموضوع وعنوانإل صر
المنهس الولهي ،م ادستعانة بال واعد المنهيية التالية:

علينا اعتمااد

 التحليل :و ل عند التعر لمهااهيم مانهس التادليل ومانهس التيرقاد ،ومقاولاةتهكيكها وتاةيطها و بطها باله إل المالكي.
 االستقراء :من ال مقاولتنا تتا المقنهات المالكية المعالرة التي اهتماتبإكياء منهس التدليل ،وكذا مقاولة است راء لو ومتطلاات هذا اإلكياء.
وقد تم ت ةيم الد اسة إلى ثالثة مقاو
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األول تناااو مههااوم ماانهس التاادليل ومااا ق ابلااإل ماان ماانهس التيرقااد ،ثاام
القدق عن ضرو ة إكيائإل والهوائد التي قق ها صي عقرنا.
الثاني تقدل عن واق منهس التدليل صي المذهك الماالكي باين المت ادمين
والمت رقن ،من ال بيان ألالة هذا المنهس صي المذهك عند المت دمين وغلااة
منهس التيرقد عليإل عند المت رقن ،ثم أع اتاإل ب ساااب غلااة مانهس التيرقاد لاد
المت رقن.
الثالا صقاالت صيااإل لااو إكياااء ماانهس التاادليل صااي المقاانهات المالكيااة
المعالاارة ومتطلااتاااإل وبعااا نما جااإل صيااااءت القاااو ة األولااى عااان التااادليل
للمصتقرات والمقنهات الميردة عن الدليل –متطلااتاإل ونما جاإل .بينماا جااءت
القاااو ة ال انياااة عااان التااادليل بتصااارقس األكادقااا وتقاااقيح ادساااتدد صاااي
المقنهات المدللة – متطلااتإل ونما جإل.
أما القو ة ال ال ة صعن التقنيل المدلل المةت ل – متطلااتإل ونما جإل.
أوال /مفهوم منهج التدليل وضرورة إحيائه في عصرنا:
أ -التعريف بمنهج التدليل:
المنهج لغة واصطالحا :أما المعنى اللنود للمنهس ص للإل من الهعل
نَ َه َس ،وق ا :نَ َه َس صالن األمر نَ ْهيْ اح أد أبانإل وأوضقإل ،ونَ َه َس الطرققَ  :سلكإل،
ُ
الطرقق :وضح واستاان ،ولا ن ْهيا واضقا بينا ،والمنهس بهتح الميم
وأ َ ْن َه َس
وكةرها هو النهس والمنها ح أد الطرقق الواضح المةت يم 1.ومن معانيإل أق ا
الصطة المرسومة.2
أما اصطالحا :صعُرف تعرقهات متعددة أشهرها:
المنهج هو" :صان التنيايم القاقيح لةلةالة مان األصكاا العدقادة إماا مان
أجل الكشل عن الق ي ة كاين نكاون بهاا جااهلين ،وإماا مان أجال الارهناة عليهاا
لآل رقن كين نكون بها عا صين".3
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الماانهج ااو" :الطرقااق المااؤدد إلااى الكشاال عاان الق ي ااة صااي العلااوم
بواسطة ائهة من ال واعد العامة التي تهايمن علاى ساير الع ال ،وتقادد عملياتاإل
كتى ققل إلى نتيية معلومة".4
وإن كااان المعنااى الااذد سنةطقااقاإل معنااا صااي معنااى "ماانهس التاادليل"
كمركااك هااو المعنااى اليااام بااين اللنااة وادلااطالم ،وهااو الطرقااق الواضااح
المؤدد إلى النر .
ب -التدليل لغة واصاطالحا :أماا التادليل لناة ص لالإل مان الهعال دَ علاى
الشيء قَدُلُّإل َ
دد و ِددَلَاة :سادد إلياإل ،والا ْد ِليل :ماا قُةاتد باإل ،5كماا أن الادليل هاو
المرشد إلى المطلوب .6والت ْد ِليل مقد دَل َل قُدَلل تدلي ْ
ال ،ودَل َل على المة لة أقاام
الدليل على لقتها ،وأثاتها بالدليل.7
أماااا التااادليل الاااطالكا :صاااال قاتعاااد عااان معناااا صاااي اللناااةح إ هاااو صاااي
ادلااطالم اله هااي ":إقامااة األدلااة ماان الكتاااب والةاانة ومااا قرج ا إليهمااا ماان
األلااو المةااتناطة علااى أككااام المةااائل اله هيااة والهتاااو العلميااة" .8أو هااو:
"إقااراد األدلااة الشاارعية صااي الكتااك اله هيااة م رونااة باألككااام والمةااائل ،سااواء
ت دمت األدلة على األككام أو ت رت عنها".9
ج -ماااانهج التاااادليل :ممااااا ساااااق ماااان تعرقاااال الماااانهس والتاااادليل لنااااة
والااطالكاح قكااون تعرقاال ماانهس التاادليل كمركااك هااو " :رق ااة صااي الت ا ليل
اله هي ت وم على ت لايل المةاائل اله هياة وادساتدد لهاا مان اال با اله اإل
ب دلتإل من الكتاب والةنة واآلثا والنير".10
د -بين التدليل واالستدالل :ق او اآلمادد" :ادساتدد هاو لاك الادليل
وقطلق عند اله هاء تا ة بمعنى كر الدليل ،سواء كان الدليل نقاا أو إجماعاا أو
قياسا ،وقُطلق تا ة أ ر على نوع اص من أناواع األدلاة" ،11صاالمعنى األو
لالسااتدد هااو مرادنااا ماان التاادليل صااي اله ااإل اإلسااالمي ،ألن المعنااى ال اااني هااو
المعنى األلولي لالستدد والذد جعلإل علمااء األلاو هاو" :التهكار صاي كاا
المنيو صيإل لاا للعلم بما هو نير صيإل ،أو لنلاة الين إن كان مما رق اإل غلااة
الين".12
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وأ يااارا صاااإن الماااراد بالتااادليل اله هاااي هاااو الاقااا عااان الااادليل ألجااال
استق ا أدلة قو ص هي معين ،ونقن إ نركز علاى هاذا المعناى للتادليل ،نااين
أن مراتك لك الدليل على المةائل ثالثة:13
 هنا الاق عن الدليل بهدف الولو إلى القكم الشرعي غير المعلوم. وهنا الاق عن الدليل بهدف الترجيح أو الت كد من مواص ة ادستناا اله هايل واعد ادستدد الشرعية.
 وهنا الاق عن الدليل د لالجتهاد ود للترجيحح وإنما للتادليل ،وهاو مرادنااماان التاادليل للمةااائل اله هيااة .ولعاال الماارتاتين األولااى وال انيااة تااد الن صااي
المعنى األلولي لالستدد  ،د معنا اله هي المرادف للتدليل.
 -2التعريف بمنهج التجريد:
أ -التجريااد لغااة :ألاال الكلمااة ماان َجا َاردَ الشاايء َقيْ ا ُاردُ ُ َجا ْاردا ،و َجااردَ ُ:
قَشا َار ُ ،و َجا َاردَ اليلااد قَيْ ا ُاردُ ُ َجا ْاردا :ناازع عنااإل الشااعر ،والتيرقااد :التعرقااة ماان
ال ياب ،وقُ ا  :اليرقدة أد الةاعهة التاي ت ُ ش ُار مان ولاها ،وكال شايء قشارت َإل
عن شيء ص د جردتإل عنإل.14
ب -التجرياااد اصاااطالحا :التيرقاااد صاااي الاااطالم اله هااااء هاااو ":تصلياااة
المؤلهات اله هية عن األدلة الشرعية ،أو بمعنى تعرقة المةائل اله هية عن أدلتها
الشرعية".15
ج -منهج التجريد :بما أن تعرقل المنهس مار معناا صاي التعرقال بمانهس
التدليلح صإن التعرقل بمنهس التيرقد كمركك هو " :رق اة صاي كتاباة اله اإل ت اوم
على تيرقد اله إل عن أدلتإل التهقيلية ،وعدم با مةاائلإل بهاا" ،16وبمعناى خ ار
هو ":منهس صي كتابة اله إل ق وم علاى كار الهاروع عا قاة عان أدلتهاا وم اذها،
وهذا المنهس غالاا ما قُتوسل بإل صي لياغة المتون اله هية المصتقرة".17
د -عالقااة ماانهج التجريااد بماانهج التاادليل :ممااا ساااق قتاااين أن عالقااة
التيرقد بالتدليل عالقة م ابلة ،صهما مت ادان ،ل أن القكم إما أن قكون ُمقلاى
بدليلااإل ،وهااو التاادليل ،وإمااا أن قكااون ُميااردا عنااإل ،وهااو التيرقااد ،18وكمااا ق ااا
مجلة اإلحياء
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باألضداد تُد
التيرقد.

المعاني ،صيت ح وقت كد معناا معناى التادليل أك ار بمعرصاة معناى

 -2ضرورة إحياء منهج التدليل في عصرنا وفوائده:
أ -ضرورة إحياء منهج التدليل وأ ميتاه :إن قيماة اله اإل ووزناإل مارتا
بما استند إلياإل مان أدلاة وألاو  ،لا أن مانهس التادليل هاو وم اله اإل وزقنتاإل،
ولعل أك ر ما قت ح ل هو صي تعرقل اله إل المشهو " العلم باألككام الشرعية
العملية المكتةك مان أدلتهاا التهقايلية" ،والاذد قؤكاد علاى التاراب الوثياق باين
الهروع اله هية (األككام الشرعية) وأدلتها على ا تالف أنواعها الن لية والع لية،
المتهق عليها والمصتلل صيها ،كما أن هذا المنهس هو منهس الناي -للى هللا علياإل
وسلم -ولقابتإل الكرام الذقن كانت ت ترن صروعهم وصتاوقهم بالدليل.
ول ااد ألاااح إكياااء هااذا الماانهس ضاارو ة صااي عقاارنا عقاار النه ااة
اله هية القدق ة ،وتتيلى هذ ال رو ة من ال ما قلي:
 كونإل المنهس الذد قةتوعك أككام النواز اله هية بتصرقيها وقياسها على تلاألدلة ،الة وأن الهروع الميردة متناهية و القياة اله هية متياددة ،كماا أن
ماان أهاام مراكاال النياار صااي النااواز اله هيااة مركلااة التاادليل بعااد التقااوقر
والولل للمةا لة ،باعتااا التادليل هاو استق اا األدلاة والشاواهد بماا صياإل
الن ااو اله هيااة ماان األلااو وال واعااد وأقااوا األئمااة ،كتااى وإن لاام تكاان
األ يرة أدلة كاكمة ،بل مهةرة وم ا بة للدليل.19
 إن منهس التدليل قعتار من أهم متطلاات التيدقد اله هي الذد قنةس األككام صيضااوء التاادليل لهااا ماان الن اال والتعلياال لهااا ماان الع اال ،ص ضااقى التاادليل بااد
التيرقد كنا للتيدقد ،الة وأنإل من أهم مةال الولل بين اله إل والقدق
ألجل تيدقد الصطاب اله هي.20
 إن ت دقم التدليل على التيرقد قُعد من أهم ضواب الهتو صي عقارنا ،الاةوأن من أهم أوجإل الصلال وادضاطراب صاي الهتاو اضاطراب المانهس ،وهاو
العراء عن التدليل والتعليل.21
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من هنا د بد من التنايإل على ضرو ة مةاقرة عقرنا الذد نعاي صياإل،
وهو عقر عمت صيإل لقوة إسالمية ناهت إلى ضرو ة األ اذ بماا قامات علياإل
األدلة من األككام الشرعية ،بدليل إقدام لاة العلوم الشرعية على الكتك اله هية
التي قيدون صيها المةاائل مقاقوبة بالادليل ،وإعراضاهم وانقاراصهم عماا كاان
منهااا ميااردا ماان الاادليل ،أو اساات لو علااى األقاال ،ممااا قؤكااد علااى ضاارو ة أن
ققمل العلماء  -الة أتااع المذاهك -مشاعل إكيااء هاذا المانهس ،وبالصقاوص
أتااع المذهك المالكي الذد غلات على مصتقاراتإل صاي عقار المتا رقن مانهس
التيرقد الذد بما كانت لإل مةوغات صي ل العقر ،إد أنإل صي عقرنا لم قعد
م اود د صي ميا الد اساات و الاقاول العلمياة ،ود صاي مياا التعااد والتادقن
تنييك منهس التدليلح ألنإل وكد الكهيال با ن ق ارب األككاام الشارعية إلاى نهاوس
الناس.22
والدعوة إلى إكياء منهس التدليل ظلت متيددة على مار العقاو بةااك
ما أصرز منهس التيرقد من جمود وت ليد وبعد عن وم اله إل الق ي ية ،ولعل هذ
الدعوة نةتشهها من قو اإلمام العز بان عااد الةاالم" :ومان العياك العيياك أن
اله هاااء الم لاادقن ق اال أكاادهم علااى ضااعل م ااذ إمامااإلح بقيا د قيااد ل ااعهإل
مدصعا وم هذا ق لد صيإل وقتار مان الكتااب والةانة واألقيةاة القاقيقة لمذهااإل
جمودا على ت ليد إمامإل" .23وهي الدعوة التي أكادها ابان ال ايم صاي قولاإل" :عااب
بع الناس كار ادساتدد صاي الهتاو  ،وهاذا العياك أولاى بالعياك ،بال جماا
الهتو و وكها هو الدليل ،صكيل قكون كر كاالم هللا و ساولإل -لالى هللا علياإل
وسااالم -وإجمااااع المةااالمين وأقاااوا القاااقابة  -ضاااوان هللا علااايهم -وال يااااس
الققيح عياا".24
ب -فوائااااد ماااانهج التاااادليل :وألن ماااانهس التاااادليل غاقتااااإل دمااااة اله ااااإل
اإلسالميح صإن لإل صوائد جليلة قمكن جمعها صي ما قلي:25
 أن التدليل للهروع بالكتااب ،والةانة ،واإلجمااع ،وال يااس القاقيح ،هاو وماله ااإل وجمالااإل ،و ااراز الهتااو وكليتهااا ،وبالتااالي قطاا كيااة الصرالااين
والمرجهين والياهلين الذقن قدعون علاى ص اإل الماذاهك أو بع اها أنهاا بنيار
مجلة اإلحياء
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دلياال ،أو مقااادمة لكتاااب هللا وساانة سااولإل -لاالى هللا عليااإل وساالم -بعااد أن
قُصر هذا اله إل صي ثوب جدقد مةنود باألدلة على ا تالف أنواعها.
 العودة باله إل إلى مةل الت ليل مان اال بنااء ص اإل مادلل ،و لا باياان م اذاألككام وأدلة الهاروع ،وتقانيل تلا األدلاة إلاى م ااو قُعمال باإل ،وماردود
قُطاارم ود قُلتهاات إليااإل ،ممااا قمكاان لله ااإل القااقيح معنااى وشااكال ،ظاااهرا
وم قدا ،الة صي المذهك المالكي ألجل تصليقإل من مانهس التيرقاد الاذد
علق بإل صي عقر المت رقن.
 إضهاء الشرعية على كالم اله يإل أو المهتي ،وإقامة القية على الاك اله اإل أوالمةتهتي ،و م نة الم لاد غيار المؤهال للتارجيح إلاى التازام مذهااإل باألساانيد
الشرعية التي أوجك الشا ع ادستناا منهاح مما قُوصر ال ة باله إل اإلساالمي
بعد أن قُصر صاي لاو ة جدقادة مقاالة بالادليل ،الاة صاي نيار مان كاانوا
قينون أنإل ميرد خ اء وصتاو لرجا م لهم.
 إعطااء أهال التارجيح صاي الماذهك صرلاة لال االع علاى اآل اء اله هياة مدللااةللنير صي مد جقانها ،وهو ما قُشكل إسعاصا أق ا لمان ق وماون بد اساات
ص هية م ا نة ل اقا شرعية صي مصتلل الميادت ،و الة المةتيدات التي
قتطلك القكم عليها بق اا عان أدلاة الماذاهك اله هياة وأدلاة خ اء علمائهاا ،بماا
قكون مةتندا لهم صي أد أو ق ية ألجل ترجيح ككمها.
 إن ب الدليل و ب الهرع اله هي بإل  -الة منها أدلة ال رخن والةنة  -قيعالالعالم والةام قشعر دائما أنإل متاِ  ،وأنإل مةول بنقوص الشرع وهدقاإل ،د
بهوا وتعقاإل ،صيكون هذا الشعو مدعاة لالستيابة وادمت ا  ،كما أن منهس
التدليل ق ود الياناك اإلقمااني وادعت اادد عناد ود ادلتازام الماذهاي ،مان
ال تنايههم أن إمامهم كاشل عن ككم هللا ومنائ بإل ،وليس منشئا لإل ،وأنإل
قُقاااكم صااي اجتهاااد وصتاااوا إلااى ماانهس الشاارقعة اإلسااالمية صااي ادسااتدد
وادستناا .
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ثانيا :واقع منهج التدليل في المذ ب المالكي بين المتقدمين والمتأخرين:
وقت ح لنا ل من ال القادق عان ألاالة هاذا المانهس صاي الماذهك
المالكي و الة عناد المت ادمين ،ثام إباراز أهام األساااب التاي ت ال و اء كلاو
منهس التيرقد بدقال عنإل لد المت رقن.
أ -منهج التدليل منهج أصيل في المذ ب المالكي :ل اد شااع عان الك يار
من العلماء أن المذهك المالكي أك ر المذاهك ميال إلى منهس التيرقد ،وكاذا لاو
مةائلإل وصروعإل عن الدليل ،بل كاو الاع إثاات ل والاق عان األساااب،
غياار أن ادساات راء التااا قصي للمااذهك قيعاال هااذا ادتهااام هااين مركلااة زمنيااة
معينة أ ُ ِر صيها المذهك المالكي بشاكل ماتاو د قُعاار عان كاصاة مدا ساإل ،ود
مصتلل مراكلإل ،بل ود كتى من كاصة علمائإل ،26ق و اليكني الشن يطي" :وقاد
كانت صروع المذهك المالكي مان أك ار الهاروع جرقاا علاى األدلاة ،د قُماثلاإل صاي
ل أد مذهك مان الماذاهك المدوناة صروعهاا ،لا أن ماذهاي الشااصعي وأكماد
معروصان ب نهماا أهال القادق  ،وماذهك أباي كنيهاة معاروف باالرأد ،وقاد جما
مذهك مال األ ذ من الكتاب والةنة وال ياس...ولماا كاان ألاقابنا اشاتنلوا صاي
تاادوقن األككااام بادكتهاااء بنةاااتها إلااى ال ائاال بهااا ماان شاايو هم دون اسااتيالب
أدلتها ،ث ة منهم بهم ،واعتمادا على قاعدة هي قولهم :أن الناقل أمين ما لام ق اات
عدم ل ".27
ماان هنااا صماانهس التاادليل ماانهس ألاايل صااي المااذهك المااالكي منااذ نش ا تإل
وت سيةإل على قاد إماام دا الهيارة مالا بان أناس الاذد تعتاار مد ساتإل ومذهااإل
جامعا بين علمي القدق واله إلح بل جل صتاوا وإجاباتاإل اله هياة كانات مةاتناطة
ماان نقااوص الكتاااب والةاانة ،مرساايا بااذل ماانهس التاادليل للهااروع ،مرشاادا إلااى
قواعد النير ،وقد سا المت دمون من المذهك على هذا المنهس م ارنين صاروعهم
ومةااائلهم اله هيااة ب دلتهااا ،28وألهميااة كتااك المت اادمين وقيامهااا علااى الت لاايل
والتدليلح ص د جعلها الشا اي هي المعتمد لد الك العلم إ ق و " :أن قتقر
كتك المت دمين من أهل العلمح صإنهم أقعد بإل مان غيارهم مان المتا رقن ...صلاذل
لااا ت كتااك المت اادمين وكالمهاام وساايرهم أنها لماان أ اد األ ااذ بادكتيااا صااي
مجلة اإلحياء
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العلاام علااى أد نااوع كااان و قولااا علاام الشاارقعة الااذد هااو العااروة الااوث ى،
والوز األكمى".29
ولعل مد سة العرال المالكية كان لها الةااق دون مناازع صاي ادكتياا
لله إل المالكيح إ ساعدها صي ل عامالن أساسيان هما:30
 القركة العلمية صي بندادح إ كان بها معتار النازا ومياالس النياا وميادانالتناصس.
 ص هاء المالكية المت دمون بالعرال كانوا جميعهم كملة خثا  ،و واة سانة ،و هاوما قت ح من أعالم المد سة.
وم قادوم عقار المتا رقن وظهاو المصتقارات أضاقت مقانهاتهم
تعس بالمةائل اله هية ميردة عن الدليل لنر اد تقا والتيةير ،صقل مانهس
التيرقد بدقال عن منهس التدليل صي تدوقن اله إل المالكي ،وهذا المانهس وإن جار
اعتماد صي كل المذاهك اله هيةح إد أن الك يار نةااإل إلاى المالكياة ،ما أناإل شااع
عناد المتا رقن مانهم ص ا  ،كاين تقاو اهتماامهم إلاى تلصايا ماا صاي األمهااات
وشركإل وتقليلإل والتعليق عليإل ،وقد بدأ عقر التيرقد بدد من التدليل م كتاب
" ابن أبي زقد ال يرواني" الرسالة ،وأك ر ما تيلى م ظهو المصتقر الصليلي
وشروكإل التي اع ليتها بين مصتلل الهئات ،وهي الية من الدليل.31
من هنا نيد أن المصتقارات  -و الاة منهاا مصتقارات المدوناة -قاد
لعات دو ا با زا صي غلاة منهس التيرقد لد المت رقن ،ما كارم اله اإل الماالكي
لارصت الهمام عان ادكتياا علاى المةاائل إلاى
صي هذ المركلاة مان الادليل ،و ُ
الاق عن المشهو بالمقطلح المت ر وادكتهاء بإل.
وم غلاة منهس التيرقد صي عقر المتا رقنح إد أن هاذا المانهس شاكل
رق ة ومنهيا منااقرا صاي كتاباة وتادوقن اله اإل الاذد توسال مان اللاإل ألاقابإل
لياغة متون ص هية مصتقرة ت تقر على المشهو والاراجح صاي الماذهك دون
دلياال ود تعلياال ،ما أن الك ياار ماانهم كااانوا علااى علاام ب دلااة مااذهاهم التهقاايلية،
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وكانت كاضرة صي أ هانهم وهم قدونون كتاهم ،صمصتقاراتهم هاذ لام تاان علاى
صراغح ولكن غلك عليها التيرقد لمةوغات عندهم.32
ولكن سرعان ما ان ش ضااب التيرقد عن المذهك الماالكي ما ظهاو
ماادونات وتاا ليل ماان باااب التاا ليل اله هااي الماادلل ،كمؤلهااات اباان عاااد الااار:
ادستذكا والتمهيد ،وكتاك عااد الوهااب الانادادد :المعوناة والتل اين ،ومؤلهاات
ابن شد اليد :الم دمات والايان ،وكذا الذ يرة لل راصي ،وغيرها من المدونات،
وهو ما قد على ألالة التدليل صي المذهك المالكي ،وأن ما أُشي عنإل أناإل أك ار
المذاهك تيرقدا غير مةلم بإل ،باعتاا أن ماا سااهم صاي اتهاام المد ساة المالكياة
بااذل هااو كااون التاارال اله هااي الماادلل الااذد أنتيتااإل مد سااة العاارال -المت اادمون
منهم والمت رون -د وجاود لاإل الياوم باين أقادد النااس ،إ ا ماا اسات نينا مؤلهاات
ال اضااي عاااد الوهاااب ،ولاام قاااق منهااا سااو أو ال قليلااة ماع اارة صااي اازائن
المصطو ات ،وبذل قُعلام ِعيام الرزقاة التاي أ ُلايك بهاا المالكياة صاي دواوقانهم
األولى.33
ب -أسباب غلبة منهج التجريد على منهج التادليل عناد المتاأخرين :إ ا
كنا قد توللنا إلى أن ادتهام الذد ا المذهك المالكي بكونإل مذهاا ميردا عن
الاادليل هااو هااين صتاارة ظهااو المصتقاارات صااي عقاار المت ا رقن ،صااإن هنااا
أسااب وعوامل و اء غلاة هذا المنهس أهمها:
ظهااور االختصااار والمختصاارات :إن مااا وق ا ماان اد تقااا صااي كتااك
اله اإل المااالكي كااان لااإل األثاار الكاياار صااي توجيااإل ماانهس كتابااة هااذا اله ااإل إلااى اتيااا
التيرقد بد التدليل ،كتى م لدل م قد أهلإل الذقن ققدوا منإل أمرقن:
األول :ت ليل األلهاظ تيةيرا للقهظ.
الثاني :جم ما صي كتك المذهك من الهروع ليكون أجم للمةائل.
ول د أسهم أمار المصتقارات ب اوة صاي إققااء أدلاة الهاروع اله هياة عان
كتااك اله ااإل المااالكي ،وترساايصها لماانهس التيرقااد صااي كتابتااإل ،الااة وأن أك اار
المصتقرات لم تكتال ص ا بت ليال األلهااظ صاي ا تقاا ها للكتاك المدللاة ،وإنماا
مجلة اإلحياء
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زادت عليهااا كااذف مااا صااي هااذ الكتااك ماان األدلااة الن ليااة ،أو كااذف الك ياار منهااا
قاار د ققااود هااو بنهةااإل إد
ألجاال هااذ الناقااة ،كمااا أنااإل قااد قكااون الكتاااب المصت َ
اليةير من األدلة ،صيا تي مان قصتقار وققاذف أدلتاإل لال تقاا  ،وقكاون األثار
لذل تيهيل المادة اله هية بالمرة.34
عااادم وجاااود المناااافل القاااوي فاااي بيناااات وماااوابن انت اااار الماااذ ب
المالكي :قعتار العامل ال اني الذد ساعد على ترسيخ هذا المنهس وإشاعة ال ناعة
بااإل ،الااة صااي بع ا بيئااات المااذهك المااالكي ومااوا ن انتشااا  ،هااو غياااب
المناصس ال ود ،الة صي مقر وإصرق ية التي انتشر بها المذهك المالكي وكال
بدقال عن مذهك األوزاعي ومذهك أبي كنيهة اللذقن سا ا إليها ،ود سيما بعد ما
تانا بع القكام صي األندلس ،ود قنيك عنا الت ثير ال ود لهذا العامل صي دعام
منهس الت ليل الميرد عن األدلة ،باعتااا أن التنااصس ققمال كاال مان الصقامين
علاااى ادكتياااا لماااا ق اااو  ،وعلاااى كااار دليلاااإل مااان الن ااال أومااان النيااار ،مماااا
ق طرهما إلى سالو مانهس قاائم علاى ت لايل المةاائل اله هياة وادساتدد لهاا
وم ا عااة القيااة بالقيااة ،صتكااون تل ا هااي لااانة المؤلهااات اله هيااة ،وهااذا مااا
كقل م المد سة العراقية المالكية.35
ضااعف المصاانفين فااي عصاار المتااأخرين فااي عل ا الحاادي  :إن أغلااك
المقاانهين صااي اله ااإل المااالكي صااي عقاار المت ا رقن كااان لهاام ضااعل صااي علاام
القدق  ،مما أثار صاي الياناك ادساتددلي صاي الكتاك المؤلهاة ،ولعال هاذا العامال
كان على العكس صي عقر المت ادمين الاذقن كاان أغلاك علماائهم مان المشاتنلين
بعلم القدق  ،والمهتمين باآلثا  ،مما جعل تاوجههم تادليليا باد التيرقاد ،ونقان
نعلم أن أك ر ادستدددت على المةائل اله هية تكون من الةنة واآلثا .36
تعصااب بعاام المتمااذ بين بمااذ ب مالا  :إن هااذا الةاااك هااو مااا جعاال
بع ا المتمااذهاين المتعقاااين قاادعون تاارجيح قااو مال ا صااي كاال مة ا لة ماان
مةائل اله إل ولو دون دليل أو مةتند ،ما أو ل أثرا عكةيا متطرصا كمل الاع
علااى ادتةاااع صااي دعااو لااو المااذهك ماان الاادليل ،م ا أنااإل ثااات تا قصيااا أن
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التعقاااك للماااذهك إنماااا شاااااع صاااي عقااار المتاااا رقن ،الاااة مااا ظهااااو
المصتقرات وشروكها التي توجهت بالمذهك إلى منقى التيرقد والت ليد.37
ضعف الهم وفتور العااائ فاي عصار المتاأخرين :إن دعاو ماا تار
األولون للمت رقن شيئا قاد أثارت بشاكل قاود صاي عقار المتا رقن ،صانقاك
أك رهم على الت ليد والتكرا  ،مما أو ل ضعها صي الهمم وققو ا على ادبتكا
واإلبااداع  ،صركنااوا إلااى مقاانهات وماادونات المت اادمين قصتقاارونها وقُن قااون
منها ،دون أد إضاصة أو تيدقد.
ثالثا :صور إحياء منهج التدليل في المصنفات المالكية المعاصرة ومتطلباته:
وعيا ب همية منهس التدليل وقيمتإل صي اله اإل اإلساالمي ،وتهعايال وترجماة
لادعوة الك يار مان علمااء األماة إلااى ضارو ة إكيائاإل صاي عقارنا ،و الاة صااي
المذهك المالكي بنر إ ارا ص هاإل إ راجاا جدقادا تُارب صياإل الهاروع ب دلتهاا،
جاااءت بع ا المقاانهات والماادونات المالكيااة المعالاارة متيهااة اتيااا ماانهس
التدليل ظهر صي لو قمكن إ جاعها إلى ثالثة با زة وهي:
 التدليل للمصتقرات والمقنهات الميردة عن الدليل. التدليل بتصرقس األكادق وتققيح ادستدد صي المقنهات المدللة. التقنيل المدلل المةت ل.وسااانتقدل عااان هاااذ القاااو موضاااقين متطلااتهاااا ،ومةتعرضاااين
نمو جين من المقنهات اله هية المالكية المعالرة صي كل لو ة.
 -1التدليل للمختصرات والمصنفات المجردة عن الدليل  -متطلباته ونماذجه: -
أ -توضاايا الصااورة ومتطلباتهااا :باعتاااا أن الاادليل هااو الهيقاال بااين
الملاازم وغياار الملاازم ماان األككااام اله هيااة ،والمااذهك المااالكي واقعيااا هااو غنااي
باألدلة ،وإنما غاقة ما ققتاجإل ص إل هذا المذهك هو العناقة بالاق عن هذ األدلة
والتق ق من وجودها ،سواء صاي مقانهات أ ار مدللاة ،أو بالاقا عان الادليل
كتى ا المذهك صي كالاة عاوز الادليل ،الاة وأن التادليل د قنققار ص ا
مجلة اإلحياء
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صي األدلة الن لية (النقوص) ،بال هناا أهمياة لةدلاة الع لياة واألدلاة المصتلال
صيهااا صااي ادسااتدد للمااذهك ماان كتااك المااذاهك األ اار  ،وكااذا تاادليل المةااائل
المصرجة تصرقيا بذكر ال ياس الذد تم إجراؤ  ،إضاصة إلى اعتماد دليل األلل،
أو ادستدد بال واعد اله هية على الهروع المند جة تقتها  -كتاى ما إقارا أن
ال واعد اله هية د قُةتد بها على القكم ولكن تُدعمإل.38-
وأق ااا قمكاان ادسااتهادة ماان توالاال المد سااة المالكيااة م ا غيرهااا صااي
مة لة التادليل ،باعتااا أن هاذ المد ساة لادقها الك يار مان األككاام كانات نتيياة
التل ي الصا جي عن أئمة غير المالكية ،واعتماد ص إل تالميذ اإلماام ،الاة مانهم
الذقن تل وا بع المةائل من غير أئمة المذهك.39
و اللة ال او صاي هاذ القاو ة مان إكيااء مانهس التادليل هاو مقاولاة
الاقااا عااان ادساااتدد للمصتقااارات أو المقااانهات المياااردة عااان الااادليل صاااي
المااذهك المااالكي ،الااة منهااا كتااك المت ا رقن التااي اساات ر عليهااا اهتمااامهم،
وإ راجها صي شكل مادلل مان اال با صروعهاا ومةاائلها بالادليل و باالطرل
التي ت دمت خنها.
ب -نماذجه :هنا اهتمامات معالرة بالتدليل لله إل المالكي ،ولايس أد
على لا مان المشاروع الاذد تانتاإل "دا الاقاول للد اساات اإلساالمية وإكيااء
الترال" بدبي بعنوان "اله إل المالكي بالدليل" ،وقد ساق هذا المشاروع مقانهات
وكتك اهتمت بالتدليل للمصتقرات المالكية الميردة صاي عقارنا ،وما أن هاذ
القو ة مان لاو إكيااء التادليل لام تكتمال ولام تةاتيم كال مصتقارات اله اإل
سمت الطرقق لالهتماام باذل ،
المالكي ومقنهاتإل الميردة ،إد أن هنا نما
وسنكتهي من هذ القو ة بعر نمو جين ص هما :كتاب " مةال الددلة صي
شرم مةائل الرسالة" ،وكتاب " مواهك اليليل من أدلة ليل".
كتاااب "مسااال الداللااة فااي ااارا مسااائل الرسااالة" :ألكمااد باان غ
القدقق النما د :هذا الكتاب هو شرم على سالة " ابن أبي زقاد ال يرواناي"،
اعتنااى صيااإل باألدلااة للمةااائل اله هيااة الااة ماان األكادقا واآلثااا  ،وألاال هااذا
الكتاب ا تقا لكتاب خ ر لنهس المؤلل سما "تصارقس الاددئل لماا صاي ساالة
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ال يرواني من الهروع والمةائل" ،وصي ل ق و المؤلل " :صإني كنت وضاعت
على سالة ابن أبي زقاد كتاباا رجات صياإل ددئال ماا اشاتملت علياإل مان الهاروع
اله هية ،وأ لت صيإل بإقراد أك ر األكادق وسميتإل تصرقس الددئل لماا صاي ساالة
ال يرواني مان الهاروع والمةاائل ،ثام أقات ادقتقاا علاى كادق أو اثناين ما
اإلشا ة إلى ما صي الاااب أساهل للتققايل وأقارب للتنااو  ،صا تقارتإل صاي هاذا
اليزء سميتإل مةال الددلة على مةائل الرسالة".40
منهجه في التدليل للمسائل :ل اد دلال النماا د للمةاائل التاي أ أنهاا
تقتا إلى التدليل صي كتاب الرساالة لل يرواناي ،متينااا ماا جااء صاي الماتن وهاو
ظاهر د ققتا إلى دليل ،وصي لا ق او " :وهاو ك لالإل الاذد لام أتعار صياإل
ليمي المتن بل كذصت منإل ما هو ظاهر د ققتا إلى دليل".41
كما أن منهيإل ق وم على عدم ادكتهاء باذكر الادليل ص ا للمةاائل ،وإنماا
قُ اايل إليااإل تصاارقس األكادقا وبيااان د جتهااا صااي أك اار األكيااان ،صهااو إ ا كاار
القدق قُاين من أ رجإل ،وقد قذكر ماا قيال صياإل مان تقاقيح أو غيار مان كاالم
األئمة ،إ ك يرا ما قتكلم على األكادق و واتها.42
كتاب "موا ب الجليل من أدلة خليل" :ألكمد بان غ األماين بان أكماد
شر َم مصتقار ليال باألدلاة مان الكتااب والةانة
اليكني الشن يطي :وهو كتاب َ
واآلثا  ،باعتاا أن كل العلماء الةااب ين الاذقن اعتناوا بشارم هاذا المصتقار لام
قهتموا باستيالب أدلة الهروع الوا دة صيإل ،ق و عاد هللا إبراهيم األنقا د صاي
ت دقمإل لهذا الكتاب" :قام باستيالب ما وقل عليإل من أدلة ليل ،صيااء بقماد هللا
كتابإل بم ابة تا تو بإل صروع مذهك إمام األئمة إمام دا الهيارة ،وغيار ااف
أنااإل د قُةااتطاع التاادليل علااى كاال المةااائل الهروعيااة ادجتهادقااة ،ل ا مااا كماال
المؤلل على تةمية كتابإل " مواهك اليليل من أدلة ليل" ،ص تى بمن التاعي ية
الرجعة ،وما د قُد كلإل د قُتر كلإل".43
ليتر لنهةإل
وصي ساك ت ليهإل لهذا الكتاب قذكر المؤلل صي م دمة مقانهإل أناإل ألهاإل ِلماا سامعإل
لاة العلم قاولهم "مان أقان لصليال قولاإل كاذا "" ،مان أقان لمالا قولاإل
من بع
44
كذا " الة أنهم لم قتذوقوا عم اله إل كين لو من الدليل .
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منهجه في التدليل لمختصر خليل :ل د كر المؤلل صي م دماة كتاباإل أناإل
إنما دلل لما استطاع الوقوف عليإل من أدلة صروع مصتقر ليل الذد هو ما باإل
الهتو صي مذهك اإلمام مال  ،وأنإل سوف قُهوت مةائل ك يرة د قُةتطاع التدليل
عليها ،ألن الةايل إليها مق ادجتهاد الاقت ،كما أنإل قُؤكد على بذلإل ققا
جهااد صاي إجااراء هااذ المةااائل علااى قواعااد المااذهك الصيااات أم وصاقيااات ،وقااد
جعاال دقاادن منهيااإل أنااإل إن وجااد للمدونااة نقااا صااي الموضااوع ساااقإل ،صااإن كااان
مرصوعا اكتهى بإل ،وإن كان ميرد صتو من المذهك نيرح صإن عا ضاها الانا
أثات بإل زادا لتل الهتو .45
و"اليكني" قد أضاف إلاى جاناك التادليل للمةاائل باالمن و مان الكتااب
والةنة ادستدد بالنير تا ة ،وبالن ل عن إمام المذهك تا ة أ ر صي المةائل
التي قُعوز صيها الدليل من المن و واألثر.46
 -2التاادليل بتخااريج األحادي ا وتصااحيا االسااتدالل فااي المصاانفات المدللااة –
متطلباته ونماذجه :-
أ -توضاااايا الصااااورة ومتطلباتهااااا :إن التصاااارقس القاااادق ي وتقااااقيح
ادستدد هو القو ة ال انية من لو إكياء منهس التدليل صي اله إل المالكي صاي
عقرنا ،باعتاا أن التصرقس القدق ي قُعاد مان أهام مرتكازات ومتطلااات مانهس
التدليل اله هي ،و ل ألجل بيان مراتك األدلة كتى قتميز لقيقها من س يمها،
صيُعتمااد الااراجح ماان األقااوا دا اال المااذهك ،أو بااين المااذاهك ،صااال قكهااي وجااود
األدلااة علااى المةااائل اله هيااةح باال دبااد ماان الت كااد ماان لااقة هااذ ادسااتدددت،
الااة وأن وا األكادق ا ال ااعيهة والموضااوعة صااي ماادونات اله ااإل عمومااا
شاهد كي على تل الهيوة واليهاء بين اله إل والقدق .47
ود ش ا أن ادسااتدد باألكادق ا دون التمة ا بقااقيقها قُم اال ثناارة
كايرة صي المؤلهات اله هية ،وهو لل صي األسس إلى كل ما بُني عليهاا مان خ اء
وترجيقات ،ومن ثم تُنزع عنها ال ة وته د قيمتها العلمية ،48كما تيك مراجعاة
بع الهروع اله هية صاي المادونات المالكياة ،والمصالهاة لةكادقا ال ابتاة و لا
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لاايس دائمااا بةاااك التعقااك كمااا قُشاااعح وإنمااا للتعااا
ال طعية وبع أ اا اآلكاد الينية.49

بااين قواعااد الشاارقعة

وقااد د قكهااي التوقاال عنااد كااد التصاارقس القاادق ي وتقااقيح ادسااتدد
باأل كادق ا  ،باال د بااد ماان تقااقيح ادسااتدد باألدلااة غياار األكادق ا واآلثااا
باعتاا من متطلاات إكيااء مانهس التادليل صاي عقارناح الاة وأن ك يارا مان
األككام اله هية صي المذهك المالكي بُنيات علاى أدلاة ات لاانة وقتياة كاالعرف
والمقلقة م ال ،أو على توس صي الدليل اليزئاي ،أو علاى تصارقس علاى مةا لة
ُميتهد صيها ،وليةت كل المةائل المذهاية مةاتناطة اساتناا ا مااشارا مان الادليل
األلولي المقدد ،وبالتالي هنا الك يار مان المةاائل بقاجاة إلاى معرصاة ماناهاا
الققيحح ألن التدليل هو م دمة وعنوان إلى التيدقد.50
ب -نماذجه :من النما المعالارة صاي التقانيل اله هاي الماالكي التاي
اهتماات بتصاارقس األكادقا والاقا عاان د جتهااا لاااا لالسااتدد القااقيح نيااد
كتابين مهماين هماا :كتااب " الهداقاة تصارقس أكادقا الاداقاة" ،وكتااب "تصارقس
األكادق الناوقة الوا دة صي مدونة اإلمام مال ".
كتااااب "الهداياااة تخاااريج أحاديااا البداياااة" :ألكماااد بااان غ القااادقق
النمااا د :وهااو كتاااب قااام صيااإل لاااكاإل بتصاارقس أكادق ا كتاااب "بداقااة الميتهااد
ونهاقااة الم تقااد" دباان شااد القهيااد ،وقةاامى أق ااا "هداقااة الرشااد لتصاارقس
أكادقاا بداقااة اباان شااد" ،وهااو تصااارقس موساا ماان نماا تصاارقس المت ااادمين
كااالزقلعي صااي " نقااك الراقااة" ،وهااو ماان أمهااات كتااك التصاارقس التااي ظهاارت
للناس كدق اح بل من أهمها.51
ُمقانهإل
وم أن كتاب "بداقة الميتهد" كتاب قهتم بالدليلح إ قةاتعر
المة ا لة الواكاادة علااى المااذهك المااالكي ،ثاام علااى سااائر اله هاااء المعتااارقن عنااد
جماعة المةلمين ،صيُاين أوجإل ادتهال وأوجإل اد اتالف ماو دا كياس كال واكاد
منهم ،ثم قُرجح ما قرا لاوابا ،صاإن النماا د ققاد أكاد مةاتلزمات ومتطلااات
التاادليل وهااو التصاارقس القاادق ي ،صةاال مةاال التصاارقس الموسا للقاادق بيميا
رقإل و واقاتإل ،وما قد ل صي بابإل.52
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منهجه في تخريج أحادي البداية :كانت رق ة النما د صاي التصارقس
قرد القادق للكتاك الةاتة إن وجاد صيهاا ،ود
ألكادق كتاب "بداقة الميتهد" أن ُ
قكتهااي بااذل ح باال قا ُارد لكاال ماان علاام أنااإل قروقااإل اكاارا سااائر الطاارل واألسااانيد
ومصتلل الرواقات واأللهاظ للقدق الواكد ،ملتزما بتصرقس األكادق المرصوعة
ص  ،دون الموقوصة على الققابة من اآلثا .53
وهو م ن ا تصرقيإل لآلثا الموقوصة على الققابةح إد أنإل قا اى مان
أجاال األعمااا صااي هااذا العقاار ،وقااد قتطااوع أكااد المهتمااين بالمااذهك المااالكي
ومدوناتإل  -الة من لاة العلم الشرعي -بإتمام هاذا العمال اليليال صاي شاطر
المتا ي وهو تصرقس اآلثا .
كتاااب" تخااريج األحادياا النبويااة الااواردة فااي مدونااة اإلمااام مال ا :
للطاهر غ الد دقرد :وألل هاذا الكتااب ساالة علمياة لنيال د جاة الادكتو ا
صي القدق ب ةم الد اسات العليا الشارعية ،صارع الكتااب والةانة بكلياة الشارقعة
والد اسات اإلسالمية ،جامعة أم ال ر بالمملكة العربية الةعودقة ،نوقشت عاام
1191 - 1121م ،وهااو اآلن كتاااب مطاااوع منشااو صااي ثالثااة ميلاادات ،نشاار
مركز الاق العلمي وإكياء الترال اإلسالمي بالمملكة العربية الةعودقة.54
منهج الباح في تخريج أحادي المدونة :وصي هذ الرسالة قام الااك
بتصاارقس جمي ا األكادق ا الااوا دة صااي المدونااة  -وعااددها مااس مائااة وواكااد
و مةين كدق ا -وترتياهاا كةاك كرهاا صاي المدوناة علاى األباواب اله هياة ما
بيااان تاارقيم هااذ األكادقا و بيااان د جتهااا ماان لااقة وضااعل ،55وهااو أق ااا
كااالنمو الةااابق اقتقاار علااى تصاارقس األكادق ا المرصوعااة دون اآلثااا ح ممااا
قتطلك جهدا إضاصيا تكميليا من المهتمين بالمذهك المالكي علماء و لاة.
 -2التصنيف المدلل المستقل - :متطلباته ونماذجه:-
أ -توضيا الصورة ومتطلباتهاا :هاذ القاو ة مان إكيااء مانهس التادليل
صي عقرنا إما أن تكون عن رقق تقنيل كتك مةات لة تهاتم بالتادليل لمةاائل
المااذهك المااالكي صااي مصتلاال األبااواب اله هيااة ،اعتمااادا علااى بعا المقاانهات
للمت دمين أو المت رقن ،أو عن رقق ادهتماام بالتادليل آلكااد األباواب اله هياة
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صي المذهك ،كالعاادات أو المعاامالت ،أو جازء منهاا كاالقس والقاوم ...إد أنناا
صي كر النما سنهقل لليانك األو بنمو جين ،بينما نكتهي بذكر م الين عن
اليانك ال اني دون تهقيل.
وقتطلااك التقاانيل اله هااي المةاات ل صااي المااذهك المااالكي إلمامااا ماان
ال ُمقااانل ب لاااو الماااذهك ومقاااطلقاتإل كتاااى ق ااال علاااى المعتماااد والاااراجح
والمهتى بإل صي المذهك ،كما قتطلاك معرصاة دقي اة بمقانهات المالكياة للمت ادمين
والمتاا رقنح الااة المعتماادة والمشااهو ة صااي المااذهك ،كمااا تعتااار المعرصااة
ب واعد علم التصرقس القدق ي من متطلاات هذ القو ة والتي من ش نها مةاعدة
ال ُمقنل على ادستدد بالققيح ،تماما كما تتطلك إلماما بعلم تصرقس الهاروع
على األلو  ،ألجل تصرقس المةائل المةتيدة على ألو المذهك.
ب -نماذجاااه :وساااوف نركاااز صاااي عرضااانا لنماااا هاااذ القاااو ة صاااي
عقاارنا علااى نمااو جين عليهمااا ماادا ادهتمااام عنااد لاااة األككااام الشاارعية
عمومااا ،و لاااة العلاام الشاارعي قولااا ،و لاا لةااهولة أساالوب المقاانهين
وبةا ة ألهاظهما ،ن قد بهماا كتااب " اله اإل اإلساالمي وأدلتاإل" وكتااب "مدوناة
اله إل المالكي وأدلتإل".
كتاااب الفقااه المااالكي وأدلتااه :للقايااك باان اااهر ،وهااو كتاااب صااي اله ااإل
المالكي ومن أكدل المقنهات التي ظهرت صي عقارنا ،وهاو تا ليل قاائم علاى
األدلة الشرعية ققد مؤلهإل من وضعإل إصادة من ق باين قدقاإل مانهس العلمااء صاي
مما سااتهم النقااوص الدقنيااة واألدلااة ادجتهادقااة كياال ا وهااا علااى ال اااقا
اليزئية واستصرجوا لها أككاما ص هية ،و ل من ال إلقال جمي مةائل اله اإل
ب دلتها التي وق استناا ها منهاح ألن من شا ن مانهس التادليل للمةاائل اله هياة أن
ق دم مما سة تطاي ية لعلام األلاو  ،وأن قكشال عان ماد اساتناد مةاائل اله اإل
إلااى األدلااة ليةااهل تقاانيهها إلاى مااا هااو معلااوم ماان الاادقن بال اارو ة ،وإلااى مااا
مةتند النقوص واألدلة ال ابتة كال رخن والةنة ،وإلى ما مةتند الرأد واألدلاة
المتنيرة كالعرف م ال.56
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وقعد كتاب القايك بان ااهر مان أهام كتاك المالكياة المعالارة األك ار اعتماادا
لد لاة العلام الشارعي لربطاإل المةاائل ب دلتهاا ،وساهولة األسالوب وبةاا تإل،
وتاوقك المةائل وترتياها ،م اعتماد على مقاد اله إل المالكي.
ماانهج المفلااف فااي التاادليل للمسااائل الفقهيااة :ل ااد كاار "القايااك باان
اهر" أناإل اعتماد صاي لاياغتإل لكتاباإل علاى كتااب "أقارب المةاال إلاى ماذهك
مال " للشيخ الد دقر ،ملق اا بالمةاائل اله هياة األدلاة التاي اساتناطت منهاا ،وقاد
كاارص علااى أن د قتاار مة ا لة قوجااد لهااا دلياال مااذكو أو تعلياال عنااد ص هاااء
المالكية إد كار  ،معتمادا صاي لا علاى أمهاات المقااد صاي الماذهك الماالكي
التاااي قعةااار اقتناؤهاااا أو ق ااال تاااداولها ،وهاااو صاااي كااال لااا قاااو د التوجيهاااات
والتعليالت لةدلة الماذكو ة ،لايُه ِهم المطاال وجاإل و رق اة اساتصرا القكام مان
الدليل وهو الم قود.57
وألن كتابإل قهتم بعر األدلة وقواعدهاح صإنإل عر األدلة وص ا لت ةيم
األككام من ناكية أ كانها وسننها ومندوباتها ،لاذل كاان منهياإل غيار قاائم علاى
شرم نقوص ،ود تعليق على أقوا مدونات بعينها ،بل جاء منهيا مهقال صي
عااار األدلاااة 58،كماااا أن المؤلااال لااام قُقااادد إن كاااان قُصااار األكادقااا وقُااااين
د جتها ،وإن وجدنا ل صي هوام الكتابح إد أنإل د قذكر د جاة القادق صاي
أغلك األكيان ،وم كون الكتاب قيما إد أن لإل بعا الن اائا ،كإغهاا مةاائل
ك يرة عن كر الدليل.59
كتاب "مدونة الفقه المالكي وأدلته" :للقادل عااد الاركمن النرقااني،
وهااو أق ااا أكااد كتااك اله ااإل المااالكي المعالاارة المهتمااة بإكياااء ماانهس التاادليل،
الة وأن مؤلهإل أبارز داصعاإل مان وضا الكتااب وهاي أماو ثالثاة أكادها لاو
الكتااك التراثيااة ماان ترجي ا المةااائل إلااى أدلتهااا ماان الكتاااب والةاانة وال واعااد
واأللااو المعتماادة ،باعتاااا أن جمااا الهااروع ب لااولها ،60كمااا أن المتقااهح
للكتاب قيد صيإل إد اجا للمةائل وال اقا اله هية المعالرة.
ماانهج المفلااف فااي التاادليل للمسااائل الفقهيااة :اهااتم النرقاااني صااي هااذا
الكتاااب بااذكر األدلااة ماان الكتاااب والةاانة واأللااو وال واعااد العامااة ،وقااد بااين
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منهيااإل صااي لاا ماان ااال أنااإل د قةااتد علااى شاايء ماان األككااام بالقاادق
ال عيل ،إد إ ا كان أك ر العلمااء علاى العمال باإل ،وكاين د قكاون صاي المةا لة
دليل غير ح ألن ال عيل عند ير من خ اء الرجا  ،كما أنإل قذكر لالساتئناس
ص ح ألن للمة لة دليل خ ر غير  ،أو أن المة لة متعل ة به ائل األعما التي د
قُنكر ادستدد عليها بال عل غير الشدقد ،ود قةكت كينئاذ عان القادق  ،بال
قذكر ضعهإل ،أما كل كدق سكت عنإلح صهو لالح لالستدد بإل عند العلماء.61
وصااي اعااة الكتاااب المزقاادة اعتنااى بتصاارقس الةاانن واآلثااا ماان كي ا
التققيح والت عيل لكل األكادق المرصوعة  ،كما أن منهيإل جاء ميماال صاي
عر الدليل ،كي قعر القكم وأدلتإل من ال رخن والةنة ،كما قعر أقاوا
العلماء ،وإن اصت ر كتابإل بعد ل للمناقشات العمي ة كتل التي ُوجادت صاي كتااب
"القايك بن اهر" وم ل صهو كتاب قيم من كيا اهتماماإل بالتادليل للمةاائل
اله هية صي المذهك المالكي.62
أما عن اليانك ال اني من التقنيل المدلل المةت ل ،والذد قهتم بالتدليل
لااب مان األباواب اله هياة ،أو جازء منهاا صتم لاإل جملاة مان المؤلهاات ناذكر منهاا
نمو جين ص دون تهقيل لهما:
كتاااب "فقااه العبااادات وأدلتااه علااى مااذ ب السااادة المالكيااة" :ألكةاان
زقو  ،وهو كتاب تم صيإل التدليل لمةائل باب العاادات من المذهك المالكي.
كتاب "الحج في الفقه المالكي وأدلته" :لحمام عاد هللا بن اهر ،وهاو
كتاب اهتم بالتدليل ليازء مان بااب المعاامالت وهاو القاس وص اا ألككاام الماذهك
المالكي.
الخاتمة:
النتائج :نصلا صي نهاقة هذ الد اسة إلى جملة من النتائس أهمها:
 -1ماانهس التاادليل الااذد ق ااوم علااى ب ا الهااروع اله هيااة ب دلتهااا ،سااواء الن ليااة
(النقوص) أو الع لية ،مانهس ألايل صاي الماذهك الماالكي جةادتإل مقانهات
الك ير من المت دمين ،وأكيتإل بع مقنهات المعالرقن.
مجلة اإلحياء
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 -4هنا أسااب ك ي ية ت ل و اء تقييد منهس التدليل وغلاة منهس التيرقد عليإل
صي مصتقارات و متاون متا رد الماذهك الماالكيح غيار أن لا د قُؤساس
لالتهااام الااذد شاااع عاان المااذهك أنااإل أقاال المااذاهك اله هيااة إعماااد للاادليل
وادستدد للهروع والمةائل اله هية.
 -1إن إكياء منهس التدليل صاي عقارنا ضارو ة قتطلاهاا الاوعي والنه اة التاي
شهدتها العلاوم الشارعية ،وكاذا ليملاة مان الهوائاد والناقاات التاي قُق هاا صاي
اله إل اإلسالمي ،الة وأنإل قُم ل جما اله إل وكلية الهتو و رازها.
 -1قُعد التدليل للمصتقرات اله هية والمتون الميردة عان الادليل – الاة منهاا
المصتقاار الصليلااي الااذد اساات ر عليااإل متا روا المالكيااة -أولااى لااو إكياااء
ماانهس التاادليل صااي عقاارنا ،م لتااإل بع ا المقاانهات أهمهااا كتاااب "مةااال
الددلة صي شرم الرسالة" للنما د ،وكتاب "مواهك اليليل مان أدلاة ليال"
ألكمد اليكني الشن يطي ،وهما ير نمو جين لهذ القو ة..
 -1إن تصرقس األكادق الناوقة وتقاقيح ادساتدد صاي المقانهات المدللاة هاو
القو ة ال انية من لو إكياء منهس التدليل صي عقارنا ،وما قلاة النماا
صااي هااذ القااو ة للمااذهك المااالكي ،إد أن كااال ماان كتاااب "الهداقااة تصاارقس
أكادق ا الاداقااة" ألكمااد باان القاادقق النمااا د ،وكتاااب "تصاارقس األكادق ا
الناوقة الوا دة صي مدونة األمام مال بان أناس" للطااهر غ الاد دقرد قم ال
تطاي ااا عمليااا لهااذ القااو ة صااي المااذهك المااالكي ،باال إن كتاااب "النمااا د"
ضاهى بع كتك المت دمين صي التصرقس "كنقك الراقة " للزقلعي.
 -1أما التقنيل المدلل المةت لح صهاو القاو ة ال ال اة إلكيااء مانهس التادليل صاي
عقرنا ،وقد م لإل نمو جان عليهما مدا اهتمام لاة العلوم الشرعية صي هذا
العقر ،ن قد بهما كتاب "اله إل المالكي وأدلتإل" للقاياك بان ااهر ،وكتااب
"مدونة اله إل المالكي وأدلتإل" للقادل عاد الركمن النرقاني.
 -7وم عرضنا لقو إكياء هذا المنهس األليل صاي الماذهك الماالكي وبعا
نما جإل صاي التقانيل اله هاي المعالار ،إد أن لا قعتاار جهادا ضائيال صاي
كاق هااذا الماذهك األلاايل والمعتااد  ،ققتاا إلااى جهااود أك ار واهتمااام أكااار
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إلعطائااإل المكانااة الق ي يااة التااي قةااتق ها مؤسةااإل إمااام دا الهياارة وعااالم
المدقنة الذد شهد لإل كدق الرسو ملسو هيلع هللا ىلص.
التوصاايات واالقتراحااات :ماان أهاام ادقتراكااات التااي نتوجااإل بهااا إلااى
الاااااك ين و لااااة العلااام الشااارعي عموماااا ،وإلاااى المهتماااين بالماااذهك الماااالكي
قولا:
 -1إكمااا الاان ا الااذد تةاايلإل بع ا المقاانهات التااي اهتماات بالتاادليل لكتااك
المااذهك المااالكي عاان رقااق التصاارقس القاادق ي ،ككتاااب "الهداقااة تصاارقس
أكادق الاداقة" ،وكتاب "تصرقس األكادق الناوقة الوا دة صاي مدوناة اإلماام
مال ا " ،والتااي رجاات لةكادقاا المرصوعااة دون الموقوصااة (اآلثااا ) ،ممااا
قتطلااك تصرقيااا لهااا صااي جانااك اآلثااا كيهااد مكماال ماان المهتمااين بالمااذهك
المالكي.
 -4أن قُاااد ضااامن اهتماماااات وا تياااا ات الطلااااة والاااااك ين صاااي مركلتاااي
الماسااتر والاادكتو ا التصاارقس القاادق ي للمقاانهات المالكيااة المدللااة ،والاقا
عن مد لقة ادستدددت من الةنة على وجإل الصقوص.
 -1اهتمام الااك ين صي ميا د اسات المذهك المالكي المدلل ب ك ر من التصرقس
لةكادق الوا دة صي المقنهات المالكية ،وهو الت كد من لقة ادساتدددت
لانهت
وعدم مصالهتها لةلو وال واعد العامة ،الة صي المقنهات التاي ُ
صي عقر الت ليد والتعقك.
 -1إقامااة د اسااات علميااة كااو المقاانهات اله هيااة المالكيااة المعالاارة كاله ااإل
المااالكي وأدلتااإل للقايااك باان اااهر ،ومدونااة اله ااإل المااالكي وأدلتااإل للقااادل
النرقااااني ،كاااو ماااد التزامهاااا بااااألقوا المعتمااادة صاااي الماااذهك الماااالكي
و جقانها صي عقرنا.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوال /الكتب:
 -1اإلككام صي ألو األككام ،أبو القةن سيل الدقن علي بان غ اآلمادد (ت
 ،) 111علق عليإل الشيخ عااد الارزال عهيهاي ،المكتاك اإلساالمي ،بياروت،
. 1124 ،4
 -4اإلشا ة صي ألو اله اإل وقلياإل القادود صاي األلاو  ،أباو الولياد ساليمان بان
لااال الاااااجي (ت  ،) 171تق ياااق كةااان غ كةااان إساااماعيل ،دا الكتاااك
العلمية ،بيروت ،د  ،دت.
 -1أعالم الموقعين عن ب العالمين ،أباو عاادهللا شامس الادقن غ بان أباي بكار
بن كرقز الز عي المشهو بابن ال يم اليوزقة (ت  ،) 711تق يق :إل عاد
الرؤوف سعد ،دا الييل ،بيروت1171 ،م.
 -1تصاارقس األكادق ا الااوا دة صااي مدونااة اإلمااام مال ا باان أنااس ،الطاااهر غ
الااد دقرد ،نشاار مركااز الاق ا العلمااي وإكياااء التاارال ،جامعااة أم ال اار ،
المملكة العربية الةعودقة. 1121 ،1 ،
 -1اله إل الماالكي وأدلتاإل ،القاياك بان ااهر ،مؤسةاة المعاا ف ،بياروت،1 ،
4221 ، 1141م.
 -1قواعااد األككااام صااي مقااالح األنااام ،أبااو غ عااز الاادقن عاااد العزقااز باان عاااد
الةااالم (ت  ،) 112اجعااإل وعلااق عليااإل :ااإل عاااد الاارؤوف سااعد ،مكتاااة
الكليات األزهرقة ،ال اهرة1111 ، 1111 ،م.
 -7الكليات ،أقوب بن موسى القةيني ال رقمي الكهود ،أبو الا ااء (ت،) 1211
تق ياااق :عااادنان د وقااا  ،غ المقااارد ،مؤسةاااة الرساااالة ،بياااروت،4 ،
1119م.
 -9لةان العرب،غ بن مكرم جماا الادقن بان منياو (ت  ،) 711دا لااد ،
بيروت ،د  ،دت.
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 -1مدونة اله إل المالكي وأدلتإل ،القادل عااد الاركمن النرقااني ،دا ابان كازم،
4211 ، 1111 ،1م.
 -12مةااال الددلااة صااي شاارم مةااائل الرسااالة ،أكمااد باان القاادقق النمااا د،
لااققإل وأشاارف عليااإل:عزقااز إقنزقاار ،المكتاااة العقاارقة ،بيااروت،1 ،
4224 ، 1141م.
 -11معيم اللنة العربية المعالارة ،أكماد مصتاا عمار ،عاالم الكتاك ،ال ااهرة،
4229 ، 1141 ،1م.
 -14المعيم الوسي  ،إبراهيم أنس وخ رون ،دون معلومات النشر.
 -11منااهس الاقا العلماي ،عااد الاركمن بادود ،وكالاة المطاوعاات ،الكوقات،
1177 ،1م.
 -11منهس الاق صي اله إل اإلسالمي ،عاد الوهاب إبراهيم أباو ساليمان ،المكتااة
المكية ،المملكة العربية الةعودقة. 1141 ،4 ،
 -11منهس كتابة اله إل المالكي بين التيرقد والتدليل ،بدود عاد القامد الطااهر،
دا الاقاااول للد اساااات اإلساااالمية وإكيااااء التااارال ،دباااي، 1141 ،1 ،
4224م.
-11المواص ااات صااي ألااو األككااام ،أبااو إسااقال إبااراهيم باان موسااى اللصمااي
المشهو بالشا اي (ت  ،) 712علق عليإل :الشيخ غ كةانين مصلاوف ،دا
الهكر للطااعة والنشر والتوزق . 1111،
 -17مواهااك اليلياال ماان أدلااة لياال ،أكمااد باان غ األمااين باان أكمااد اليكنااي
الشن يطي ،اعتناء :عاد هللا إبراهيم األنقا د1191 ، 1121 ،م.
 -19الهداقة تصرقس أكادقا الاداقاة ،أكماد بان القادقق النماا د ،عاالم الكتاك،
بيروت1197 ، 1127 ،1 ،م.
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ثانيا /األبحاث والمقاالت:
 -19التق يااق صااي دعااو مصالهااة المااذهك المااالكي للاادليل ،كاااتم باااد ،ا تقااا
للد اسة منشو على الراب  :تا قخ اد الع.4219/29/11:
alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=992&Vol=613

 -11التدليل صي مذهك اإلماام مالا وأثار صاي التيدقاد اله هاي ،األعماا الكاملاة
لمااؤتمر اإلمااام مال ا  ،الياازء ال اااني4211 ، 1111 ،م ،اليامعااة األساامرقة
اإلسالمية :منشو على الراب  :تا قخ اد الع.4211/21/11 :
www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content
 -42د اسااات صااي ماانهس ال اضااي عاااد الوهاااب ادسااتددلي ماان ااال كتابيااإل:
اإلشااراف والمعونااة ،و قااة بق يااة م دمااة إلااى الملت ااى األو ال اضااي عاااد
الوهاب الاندادد الماالكي ،المنع اد بادبي ،صاي الهتارة الممتادة مان 11إلاى 11
مقرم  ، 1141المواصق 42 -11 :ما س 4221م4221 ، 1141 ،1 .م.
 -41ضواب صي مياا الهتاو  ،قطاك الرقةاوني ،منشاو علاى الاراب  :تاا قخ
اد العmidad.com/article/199875 .4211/21/11 :
 -44علااى طااى عاااد الوهاااب ،تعرقاال بمشااروع اله ااإل المااالكي بالاادليل الااذد
ت طل بإل دا الاقاول اإلساالمية وإكيااء التارال ،و قاة بق ياة م دماة إلاى
الملت ى األو ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي.
 -41اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد -نقو منهس معالر لحلالم الماذهاي-
مقمود سالمة غ النرقاني ،و قاة بق ياة م دماة إلاى الملت اى األو ال اضاي
عاد الوهاب الاندادد المالكي.
 -41لمقااة عاان عناقااة ص هاااء المالكيااة بالتقاانيل اله هااي الماادلل ،غ العربااي
بوضاااياف ،و قاااة بق ياااة م دماااة إلاااى الملت اااى األو ال اضاااي عااااد الوهااااب
الاندادد المالكي.
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 -41المت رون باين التيرقاد والتادليل ،القاادل النرقااني ،و قاة بق ياة م دماة
إلى الملت ى األو ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي.
 -41مراكل النير صي النازلاة اله هياة ،الاد بان عااد هللا المزقناي ،و قاة بق ياة
م دمة إلى القل ة الاق ية التي قنيمهاا مركاز التمياز الاق اي صاي ص اإل ال ااقا
المعالرة ،بيامعة اإلمام غ بن سعود اإلسالمية ،الرقا . 1112 ،
 -47مناهس الت ليل صي كتك األدلة عند المالكية ،الد يراب ،و قة م دمة إلى
ملت ى منااهس التا ليل اله هاي ونما جهاا صاي مؤلهاات المالكياة ،المنع اد ب اعاة
مقاضااارات ناااادد باااد ال ااااصي بنرداقاااة ،اليزائااار بتاااا قخ 41-41 :بيااا
ال اني ، 1111المواصق  11-11 :صيهرد 4211م.
 -49الولل بين اله إل والقدق  -ال ارو ة واإلجاراء -قطاك الرقةاوني ،ميلاة
الايااان ،منشااو بتااا قخ 47 :شااوا 4227/11/29 ، 1149م،علااى الااراب :
 ،midad.com/article/214757تا قخ اد الع.4211/21/11 :
الهوامش:
 -1جما الدقن بن منيو (ت  ،) 711لةان العرب ،دا لاد  ،بيروت ،د  ،دت ،مس ،4ص.191
 -2إبراهيم أنس وخ رون ،المعيم الوسي  ،دون معلومات النشر ،ص.117
 -3عاد الركمن بدود ،مناهس الاق العلمي ،وكالة المطاوعات ،الكوقت1177 ،1 ،م ،ص.1
 -4المرج نهةإل ،ص.1
 -5ابن منيو  ،لةان العرب ،مس ،11ص ص.411-419
 -6أبو الا اء الكهود (ت  ،) 1211الكليات ،تح :عدنان د وق  ،غ المقرد ،مؤسةة الرسالة،
بيروت1119 ،4 ،م ،ص.111
 -7أكمد مصتا عمر ،معيم اللنة العربية المعالرة ،عالم الكتك ،ال اهرة4229- 1141 ،1 ،م،
مس ،1ص.711
 -8دقا ا سيا  ،التدليل صي مذهك اإلمام مال وأثر صي التيدقد اله هي ،و قة بق ية م دمة إلى ملت ى
اإلمام مال المنع د عام 4211م ،األعما الكاملة لمؤتمر اإلمام مال  ،اليزء ال اني، 1111،
4211م .اليامعة األسمرقة اإلسالمية ،www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content :
ص.929
 -9كمدد عاد المنعم شلاي ،د اسات صي منهس ال اضي عاد الوهاب ادستددلي من ال كتابيإل:
اإلشراف والمعونة ،و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو  :ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي،
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المنع د بدبي ،صي الهترة الممتدة من 11إلى  11مقرم  ، 1141المواصق  42 -11 :ما س
4221م4221 ، 1141 ،1 ،م ،مس ،1ص.121
 -10بدود عاد القمد الطاهر ،منهس كتابة اله إل المالكي بين التيرقد والتدليل ،دا الاقول للد اسات
اإلسالمية وإكياء الترال ،دبي4224 ، 1141 ،1 ،م ،ص -71بتقرف.-
 -11علي بن غ اآلمدد (ت  ،) 111اإلككام صي ألو األككام ،ت  :الشيخ عاد الرزال عهيهي،
المكتك اإلسالمي ،بيروت ،1 ، 1124 ،4 ،ص.119
 -12أبو الوليد الااجي(ت  ،) 171اإلشا ة صي ألو اله إل وقليإل القدود صي األلو  ،تح :كةن غ
كةن إسماعيل ،دا الكتك العلمية ،بيروت ،د  ،دت ،ص.121
 -13مقمود سالمة غ النرقاني ،اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد -نقو منهس معالر لحلالم
المذهاي -و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو  :ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي ،مس،1
ص.141
 -14ابن منيو  ،لةان العرب ،مس ،1ص ص.111-111
 -15كمدد عاد المنعم شلاي ،د اسات صي منهس ال اضي عاد الوهاب الاندادد ادستددلي ،مس،1
ص.121
 -16بدود عاد القمد الطاهر ،منهس كتابة اله إل المالكي ،ص.11
 -17قطك الرقةوني ،الولل بين اله إل والقدق  -ال رو ة واإلجراء ،ميلة الايان ، ،منشو على
الراب :
 ،midad.com/article/214757بتا قخ 47:شوا  1149المواصق  4227/11/29 :م ،تا قخ
اد الع4211/21/11:
 -18دقا ا سيا  ،التدليل صي مذهك اإلمام مال  ،ص.914
 -19المرج نهةإل ،ص .921الد بن عادهللا المزقني ،مراكل النير صي النازلة اله هية ،و قة بق ية
م دمة إلى القل ة الاق ية التي قنيمها مركز التميز الاق ي صي ص إل ال اقا المعالرة بيامعة
اإلمام غ بن سعود اإلسالمية ،الرقا  ، 11212 ،ص.11
 -20دقا ا سيا  ،التدليل صي مذهك اإلمام مال  ،ص .911قطك الرقةوني ،الولل بين اله إل
والقدق .
 -21قطك الرقةوني ،ضواب صي ميا الهتو  ،منشو بتا قخ47:شوا 4227/11/29/ 1149م
 ،midad.com/article/199875تا قخ اد الع.4211/21/11 :
على الراب :
 -22بدود عاد القمد الطاهر ،منهس كتابة اله إل المالكي ،ص ص -11-12بتقرف.-
 -23العز بن عاد الةالم (ت ،) 112قواعد األككام صي مقالح األنام ،ت  :إل عاد الرؤوف سعد،
مكتاة الكليات األزهرقة ،ال اهرة1111 ، 1111 ،م ،4 ،ص .111
 -24ابن ال يم اليوزقة ( ،) 711أعالم الموقعين عن ب العالمين ،تح :إل عاد الرؤوف سعد ،دا
الييل ،بيروت1171 ،م ،1 ،ص .412
 -25انير :قطك الرقةوني ،الولل بين اله إل والقدق  .بدود عاد القمد الطاهر ،على طى
ال اضي عاد الوهاب -تعرقل بمشروع اله إل المالكي بالدليل الذد ت طل بإل دا الاقول
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للد اسات اإلسالمية وإكياء الترال ،و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو  :ال اضي عاد الوهاب
الاندادد المالكي ،مس ،7ص ص.119،111مقمود سالمة النرقاني ،اله إل المالكي بين التدليل
والتيرقد ،مس ،1ص.147
 -26مقمود سالمة النرقاني ،اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد ،مس ،1ص ص .141-149
 -27أكمد بن غ األمين اليكني الشن يطي ،مواهك اليليل من أدلة ليل ،اعتناء :عادهللا إبراهيم
األنقا د ،مطاوعات إدا ة إكياء الترال اإلسالمي ،قطر1191- 1121 ،م ،1 ،ص ص.9،1
 -28دقا ا سيا  ،التدليل صي مذهك اإلمام مال  ،ص.921
 -29أبو إسقال الشا اي (ت  ،) 911المواص ات صي ألو األككام ،ت  :غ كةنين مصلوف ،دا
الهكر للطااعة والنشر والتوزق  ،د  ،دت ،1 ،ص ص .14-11
 -30القادل النرقاني ،المت رون بين التيرقد والتدليل ،و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو
ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي ،مس ،1ص.121
 -31انير :دقا ا سيا  ،التدليل صي مذهك اإلمام مال  ،ص .921مقمود سالمة النرقاني ،اله إل
المالكي بين التدليل والتيرقد،مس 1ص .141القادل النرقاني ،المت رون بين التيرقد
والتدليل،ص ص ،117 ،111ص.149
 -32انير :دقا ا سيا  ،التدليل صي مذهك اإلمام مال  ،ص .911بدود عاد القمد الطاهر ،منهس
كتابة اله إل المالكي ،ص.1
 -33انير :مقمود سالمة النرقاني ،اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد ،مس ،1ص .141القادل
النرقاني ،المت رون بين التيرقد والتدليل ،مس ،1ص .111
 -34بدود عاد القمد الطاهر ،منهس كتابة اله إل المالكي ،ص ص.71-74
 -35المرج نهةإل ،ص ص.71،79
 -36كاتم باد ،التق يق صي دعو مصالهة المذهك المالكي للدليل ،ا تقا للد اسة منشو على
الراب :
alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=992&Vol=613
 -37المرج نهةإل.
 -38مقمود سالمة النرقاني ،اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد ،ص ص .111-141
 -39المرج نهةإل ،ص.111
 -40أكمد بن القدقق النما د ،مةال الددلة صي شرم مةائل الرسالة ،لققإل وأشرف عليإل عزقز
إقنزقر ،المكتاة العقرقة ،بيروت4224 - 1141 ،1 ،م ،ص.7
 -41المرج نهةإل.
 -42بدود عاد القمد الطاهر ،منهس كتابة اله إل المالكي ،ص.444
 -43أكمد بن أكمد اليكني الشن يطي ،مواهك اليليل من أدلة ليل ،1 ،ص.1
 -44المرج نهةإل ،1 ،ص.9
 -45نهةإل ،ص.11
 -46بدود عاد القمد الطاهر ،منهس كتابة اله إل المالكي ،ص.441
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 -47قطك الرقةوني ،الولل بين اله إل والقدق .
 -48عاد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،منهس الاق صي اله إل اإلسالمي ،المكتاة المكية ،المملكة
العربية الةعودقة ، 1141 ،ص.114
 -49غ العربي بوضياف ،لمقة عن عناقة ص هاء المالكية بالتقنيل اله هي المدلل ،و قة بق ية
م دمة إلى الملت ى األو ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي ،مس ،7ص.11
 -50مقمود سالمة النرقاني ،اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد ،مس ،1ص.142
 -51بدود عاد القمد الطاهر ،منهس كتابة اله إل المالكي ،ص ص .441 -449
 -52أكمد بن القدقق النما د ،الهداقة تصرقس أكادق الاداقة ،تح :ميموعة من المق ين ،عالم
الكتك ،بيروت1197 ، 1127 ،1 ،م ،1 ،ص.11
 -53المرج نهةإل.
 -54الطاهر غ الد دقرد ،تصرقس األكادق الوا دة صي مدونة اإلمام مال بن أنس ،نشر مركز
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الملخص:
لقددد ترددولن النقددور حددي مراةددن متتللددة انت دد لدد تددد ن السددلران
الحكومية حي أمر صدالها وتنظيمه ،كان تلك النقدور حدي كدن مرةلدة مد تلدك
المراةن تدل عل ةقيقة متتللة ع غيرها ،ذ تمثن حي بعض ا عروضا ،وحدي
البعض اآل ر قيمة نقدية ثمينة م غير الذهب واللضة الخ ...
ولما كان اال تالف حي تكييف هذه النقور الولقية ،وتحديد ةقيقت ا علد
ما هي اآلن يؤثر حي بعض األةكام المالية ،حإننا ةاولنا حي هذا المقالبيان ةقيقدة
هذه النقور -بعدد اسدتعراا النظريدان القا مدة حدي هدذا ال د ن -و عردا األةكدام
ال ددرعية الماليددة المتعلقددة بدداألولاة النقديددة بنددا علدد التكييددف المتتددال لتلددك
األولاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 293

د /شهر الدين قالة

الكلماااات المحات ياااة :األولاة النقديدددة؛ تكييدددف النقدددور؛ أثدددر اال دددتالف؛ أةكدددام
المعامالن.
Abstract:
Money has evolved in different stages over to the intervention of
government authorities in its issuance and regulation. Money in each
of these stages was showing a different reality from a stage to another,
accounting sometimes for offers, and in other times for a pricing
monetary value other than gold, silver, etc...
Since the differences in adapting paper money and the determination
of their actual status are affecting some financial provisions, we tried
in this work to reflect the reality of this money - after reviewing
existing theories in this regard - and to give legal financial provisions
related to paper money based on the chosen adaptation.
;Keywords: paper money; money adaptation; impact of differences
transactions dispositions.

مقدمة:
نظددرا لكددون النقددور عناددرا أساسدديا حددي ال ياكددن االقتاددارية ،ولكددون
العمددالن تتسدداب مددن الددلم حددي التكيددف والتتيددر والتبدددل تبعددا لتتيددر الملدداهيم
االقتاارية ،اهتم علم االقتاار بدلاسة الثم ( )1وتقلباته.
ولما كان لتكييف العمالن أثر حي األةكام ال درعية علد تلدك العمدالن
حإننا نحاول بحث أشكال تكييف األولاة النقديدة وتتيرهدا ،وأثدر ذلدك حدي أةكدام
المعددامالن الماليددة ،وذلددك مد ددالل شددري اإلشددكالية األساسددية التاليددة :مددا هددي
شبيعددة النقددور الولقيددة ،ومددا أثددر اال ددتالف حددي تكييل ددا حددي أةكددام المعددامالن
المالية.
ولإلجابددة ع د هددذه اإلشددكالية وضددع رددة للبحددث تضددمن مقدمددة تعددرف بدده
وترري شكاليته ،وألبعة مرالب ،كان المرلدب األول من دا تعريلدا بدالنقور ،أمدا
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المرلب الثاني حقد عرا لن ة النقور ومراةن ترولها ،وةوى المرلب الثالث
وظا ف النقور ،بينما كدان المرلدب الرابدن بياندا لحقيقدة النقدور الولقيدة مد ةيدث
تكييل ا ،و يرار النظريدان القا مدة حدي ذلدك ،مدن بيدان مسدتللم كدن نظريدة من دا،
و تم البحث بتاتمة ضم أهم النتا ج المتوصن لي ا.
المطلب األول :تعريف النقود.
النقود في اللغة جمن نقد ،وهو األرا حي الحال مقابن شي آ در ،وهدو
الف النسا  .وانتقدن ال ي ذا نظرته لتعرف جيده م لريئه(.)2
أما اصاطالحا :حقدد عرحد ب ن دا" :كدن مدا يتعامدن بده النداد مد رندانير
ذهبية ،أو حضية أو حلود( )3نحاسية ،أو عمالن ولقية"(.)4
عر ح ب ن ا" :كن وسدي للتبدارل يلقد قبدوال عامدا م مدا كدان ذلدك
كما ّ
()5
الوسي  ،وعل أي ةال يكون" .
أو هددي" :أي شددي يكددون مقبددوال قبددوال عامددا كوسددي للتبددارل ومقيدداد
للقيمة وأراة لإلر ال"(.)6
ولعدددن تعريدددف الباةدددث عبدددد ا بددد سدددليمان المنيدددن (حدددي بحدددو حدددي
االقتاار اإلسالمي) هدو التعريدف المدامن المدانن مدن كونده متتادرا ،ذ أنده لدم
ي ترش أكثر م أن يكون واسرة للتبارل ،من كونده يلقد القبدول العدام ،وهدو مدا
يستللم أن يكون مقياسا للقيمة وأراة لالر ال.
وقول الباةث حي تعريله" :يلق قبوال عاما" قيد حي التعريف أ در بده
بعدددض وسدددا التبدددارل التدددي لدددم تلددد صدددلة القبدددول العدددام؛ كالسدددندان اآلذندددة،
وال يكان ،والكمبياالن ،حال يمك اعتبالها نقورا.
ويؤ دددذ مددد قدددول الباةدددث حدددي تعريلددده" :بددد ي وسدددي " أن كدددن مدددا تدددم
االصرالي عل اعتباله نقدا هو كذلك ،بتدض النظدر عد كدون ذلدك الوسدي ذا
ندددلة عاليددة حددي نلسدده وقيمددة ذاتيددة ،كالددذهب واللضددة ،أو كوندده ذا ندددلة معنويددة
ناتمة عما يُتتذ م جدرا ان وتحلظدان تمندن اللوضد حدي اإلصددال ،وتحداح
عل الثقة العامة حي قبوله؛ كاألولاة النقدية.
مجلة اإلحياء
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ولقددد ولر حددي تراثنددا اللق ددي بعددض مددا يؤكددد أن كددن مددا اصددرل عل د
اعتباله نقدا هو كذلك ،حقال اإلمام مالك لةمه ا" :ولو أن الناد أجازوا بيدن م
الملور ةت يكون ل ا سكة وعي لكرهت ا أن تباع بالذهب والولة نظرة"(.)7
وقددال شدديخ اإلسددالم اب د تيميددة لةمدده ا" :وأمددا الدددلهم والدددينال حمددا
يعرف له ةد شبيعي وال شرعي ،بن مرجعه ل العارة واالصرالي ،وذلك ألنه
حددي األصددن ال يتعل د التددرا المقاددور بدده ،بددن التددرا أن يكددون معيددالا لمددا
يتعاملون به"(.)8
وللنقور أللاظ أ رى وهي :األثمان والللود.
أمددا األثمددان ح ددي عنددد حق ا نددا( )9ترل د عل د النقدددي الثمينددي  :الددذهب
واللضدة ،لمدا تميدل بده هدذان المعددنان مد ثبدان القيمدة وعددم التعدرا للت كدن،
وعدم الت ثر بالمؤثران الموية ونحوها.
وقد ا ما النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
 -1أنه ةرم استعمال ا ك نية لل رب ،وحي ذلك توحير ل ما الستتدام ما أثمانا.
 -2أندده ةددرم اسددتعمال الددذهب كحلددي للتددلي  ،وحددي ذلددك تددوحير لثمنيتدده كددذلك،
واستثن النسا لحاجة المرأة للتلي .
 -3أنه أوجب اللكاة حي أعيان ما ذا بلتا ناابا ،لتحريك ثمنيت ما ،ةت يتدداوال
حي االستعمال ،و ال أكلت ما اللكاة عند الركور.
 -4أنه ةرم المراباة حي ما.
أما الللود :ح ي كن ما استعمن نقدا حي التعامدن باصدرالي النداد ممدا اتتدذ
م المعارن غير الذهب واللضة ،ليكون مسكوكا (مضروبا) له صلة النقور(.)10
ولددم يددرر ع د النبددي ملسو هيلع هللا ىلص نددص صددري دداع يدددل عل د يمدداب اللكدداة حددي
(الللود) ،وال نص يمنن التلاضن أو النسا حي بيع ا ،مدن أن حدي السدنة النبويدة
ما يدل عل أن الللود كاند مسدتعملة حدي ع دده ملسو هيلع هللا ىلص ،وذلدك حدي األةاريدث التدي
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تذكر اإلحالد( ،)11و لل اإلحالد م ت م (الللس) ،وذلك ألن الرجن ذا أكثر
رينه لجن ماله ل الللود بعد أن كان الدينال والدلهم.
المطلب الثاني :نشأة النقود وتطورها:
لقد ل ا عل وجدن النداد ،و دص كدن نسدان بدبعض نعمده ،ووهدب
لبعض عباره م المواهب ما يكتمن من مواهب غيره.
حلددم يددلل اإلنسددان  -ليددؤري لسددالته -محتاجددا ل د مددا عنددد غيددره ،حكددان
الناد قديما يتبارلون السلن ع شري المقايضة.
ويذكر علما االقتاار أن نظام المقايضة سار وقتا ما ،ثم استعيض عنه
بتيددره مددن ترددول ةيدداة الندداد ،بسددبب الاددعوبان التددي تقتددرن مددن هددذا النظددام
االقتااري البسي  ،وم تلك الاعوبان:
 -1صددعوبة التواح د المددلرو بددي متبددارلي  ،حادداةب الددللع ،قددد ال يمددد م د
يبارله بما هو حي ةاجة ليه م أروان الحر .
 -2صعوبة توازن قيم السلن ،وةلد نسدب التبدارل بين دا ،حدال يمكد قيداد كميدة
م السكر بمل م السم أو الق وة ،أو غيرها ال بعنا .
 -3صددعوبة التمل ددة ذ قددد تكددون الحاجددة لد شددي تاحدده حددال يتكاحد هددذا ال ددي
التاحه من ما يرغب حيه م سلعة أ رى.
 -4صددددعوبة اةتلدددداظ السددددلن بقيم ددددا لتكددددون مسددددتورعا للثددددروة وقددددوة لل ددددرا
المرل (.)12
ن هددذه الاددعوبان المرتبرددة بنظددام المقايضددة أرى ل د االستعاضددة عن ددا
برريقة يحان ب دا التتلدب علد تلدك الادعوبان ،حن د مبددأ األ دذ بوسدي حدي
التبددارل يكددون وةدددة للمحاسددبة ،ومقياسددا للقدديم ،و لانددة للثددروة ،وقددوة شددرا ية
مرلقددة ،ح وجددد الندداد النقددور السددلعية ،وهددي السددلن التددي تعددالف الندداد علي ددا
الستتدام ا وسيرا حي المبارالن ،كالحيوانان والحبوب ،وغيرها.

مجلة اإلحياء
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ومن ترول الحياة الب رية حي متتلف نواةي ا ظ ر عمل السلن كوسي
للتبددارل ع د مسددايرت ا ذلددك الترددول ،وذلددك بسددبب ت د لج قدديم السددلن التلاعددا
وانتلاضددا ،تبعددا لمسددتللمان العددرا والرلددب ،ولكددون السددلعة عرضددة للتلددف،
حضدال عد صدعوبة ةمل دا ،وعد األ ردا التدي تاداةب نقل دا ،كمدا أن بعدض
السلن التي يحتا لي ا الناد ليس ل دا قيمدة تدذكر بماندب السدلن المتتدذة وسدا
تبارل.
لذلك اتمه اللكر االقتاداري لد بحدث االستعاضدة عد السدلن كوسدا
للتبارل بما يس ن ةمله ،وتكبر قيمتده ،ويكدون لده مد الملايدا والادلان مدا يقيده
عوامن التلدف والتد لج بدي الليدارة والنقادان ،حاهتددى لد المعدارن النليسدة،
كالدددذهب واللضدددة والنحددداد( ،)13حكانددد هدددي العملدددة المتداولدددة أمددددا ،غيدددر أن
ا تالف أنواع هذه المعدارن  -اصدة الدذهب -أوجدد حدي اسدتعمال ا ثتدرة كاند
ميدانا للتالعب واللوض  ،لتلا العيال المقبدول للتبدارل لددى اغلدب النداد ،كمدا
أن ترك تقدير القرن النقدية ل الناد أوجد حرصا للتالعب بوزن ا.
ألجددن ذلدددك كدددان واجبددا علددد والة األمدددول التددد ن حدددي شدددؤون النقدددد،
واةتكددالهم اإلصدددال ،حاددالن العمددالن قرعددا معدنيددة مد النقددور متتللددة ،كددن
قرعة من ا متتومة بتتم يدل عل وزن ا وعيالها ،ولعن أول م ضرب النقدور
هو كرويود ملك ليديا حي جنوب آسيا الاترى حي القدرن السدابن قبدن المديالر،
ويوجد حي المتحف البريراني نموذ م نقوره ،ثم نح منحاه حي ضرب النقور
جيرانه م الملوك.
وبإصدال النقور وضرب ا بلغ النقدد مرةلدة كبيدرة مد الثقدة واالشمئندان
والقدددلة عل د التعامددن بددي الندداد ،غيددر أندده ظددن عدداجلا ع د مسددايرة الترددول
االقتااري المتساب من اللم  ،ويبدو عمله حي الاعوبة النسدبية لحملده ونقلده
م مكان ل آ ر تبعا لتعدر الالقان الكبرى حدي األسدواة التماليدة حدي العدالم
حضال ع المتاوف المتمثلة حي ضياعه أو سرقته ،حاتمه اللكر االقتااري لد
تروير النقد حن ن العمالن الولقية(.)14
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وألهمية الترول الاحي لحقيقة العملة الولقية ،ولالتاال الوثيد بدي
مراةن ن و ا ،والتكييف االقتااري لتلدك األولاة النقديدة ،الدذي يعتبدر أسداد
تربي األةكام ال رعية علي ا ،حإننا نرى ضرولة اإلشالة ل مراةن ن ة تلك
األولاة النقدية .لقد مرن األولاة النقدية عل ألبن مراةن(:)15
المرحلة األولى :شهادات الصياغة
عندما اتسن نراة التمدالة وزار ةمدم المعدامالن وةادن التمدال علد
ألبداي شا لدة لمد النداد لد يدداع أمدوال م حدي دلا لددى الاداغة وحدا مد
السرقة ،وكان المورعون يحالون عل صكوك بقيمة ورا ع م،وكان اللرر كلما
ألار القيام بعملية تمالية يذهب ل الاا غ ويارف من قيمة الاك ليدحن ثمد
الم تريان ،ومن مدرول الدلم اسدتراع التداجر أن يقدوم بتظ يدر الادك للتمدال
اآل ري ومن قبول األحرار للكرة تظ ير الاكوك ال تالف قديم المعدامالن أ دذ
الاياغ حي صدال صكوك بلئان صتيرة.
ومنذ ذلك التاليخ ظ ر استعمال النقور الولقية وأشل علي ا البنكندون،
وعندما تول البنوك صدال هذه األولاة كان تمثن ريندا علد البندك يددحن عندد
كن شلب.
حاألولاة النقدية  -ذن -تتمثن حي هذه المرةلدة حدي التحاويدن التدي كدان
التمدال يحملون دا بددال عد النقدد علد أةددد ال تاديان أو الم دان ذان السددمعة
الحسنة حي البالر المتوجه لي ا.
ولددم تكد تلددك التحاويددن نقددورا ،نمددا هددي بدددين مؤقد عد النقددور يتمتددن
ةامل ا بكن شم نينة ةال ما ذا حقددها ،ألن رحدن مدا تحويده م دروش بد مر كتدابي
م المحين ل المحال ليه ،يحمن تمه أو توقيعه بتسليم محتواها للمحال ةامن
التحوين.
المرحلة الثانية:أوراق نقدية صادرة بدون غطاء معدني كامل
لقد لأى المحدالون أن مادلحت م  -لكدي تكدون هدذه التحاويدن أكثدر نلعدا
وأيسر تداوال -حدي عددم تعيدي أشتاصد م حدي الحوالدة ،وأن يكتلد بدذكر التع دد
مجلة اإلحياء
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بدددحن المبلددغ المحددال بدده لحاملدده رون تعيددي ل تادده ،ح صدددل الادديالحة أولاقددا
مارحية ليس  -حي الواقن -ال ورا ن نقدية لدي م ،كدان تدداول ا بدايدة صددالها
عل نراة ضي جدا ،كان صاةب السدلعة يسدالع لد الاديرحي لسددارها عندد
أ ذها مباشرة.
المرحلة الثالثة :أوراق نقدية صادرة بغطاء معدني كامل
شدداع األولاة النقديددة لدددى الادديالحة ،ولا قبول ددا حددي التددداول رون
الرجوع لي م لسدارها ال حي ةاالن نارلة ،ح رلك الايالحة قيمدة هدذه األولاة
ورلجة قبول ا العام ،حعمددوا لد صددال أولاة مادرحية جديددة بمقددال المدل
المتداول حي األسواة ،حكان قيمة ما أصدل م أولاة مارحية تليد عد قيمدة
الورا ن النقدية التي لدي م ،بمعن أن المل الذي أصدلوه ال لصيد له عندهم.
حانتقلد األولاة النقديددة – حددي هددذه المرةلددة – مد رول بدددليت ا للعملددة
المعدنية ل موضن النقور نلس ا ،ح صبح نقورا ل ا صلة القبول الحذل ،حضال
ع اعتبالها متلنا للثروة ،ومقياسا للقيم ،وقوة شرا ية مرلقة.
ومن اتساع نراة العمليان تول الدولة اإلشراف عل صدال هذه
األولاة ع شري البنوك المركلية .وقد كان هاته األولاة قابلة للتحوين
ةيث كان يمثل ا غرا كامن بمقدال قيمت ا م الذهب ل أن أصبح أولاة
للامية ل ا غرا ذهبي بالكامن.
المرحلة الرابعة :األوراق النقدية القابلة لالستبدال بنقود معدنية
هذه المرةلة هي مرةلدة اكتمدال تدام لن د ة األولاة النقديدة ،لكون دا حدي
المرةلة السابقة لدم تكتسدب صدلة القبدول العدام ،لكدون اإلصددال م دوبا بلوضد
وتالعب ،بسبب كونه ملتوةا لكن مد زاول م ندة الادراحة ،الدذي يددلكون أن
جل ا قليال مما يادلونه م أولاة مارحية هو الدذي يقددم لدي م لسدداره ،وأن
التالبيدة العظمد مد هددذه األولاة الماددرحية ال يتقددم لددي م ب ددا ،الن ددتال ا حددي
التداول العام حي الممتمن ،حتد ل الدولة حي أمدر اإلصددال ومراقبتده وتحديدده،
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وتعيي شكن اع تكون عليه األولاة النقدية التي صالن نقدا لده قدوة اإلبدرام
التام والقبول العام.
والنقور الولقية ثالثة أنواع:
 -1النقور البديلة أو النا بة :وهي التي ال تادل حي نراة الدولة المحلية ال بعد
يداع لصيد كامن ل ا م الذهب واللضة ،وهي تعد صكوكا بدي عل
الدولة.
 -2النقور الوثيقة :وهي النقور الولقية المتراة بالذهب تترية جل ية غير كاملة،
ولك تستمد قوت ا حي المل غير المتر م قوة الدولة التي أصدلت ا.
 -3النقور اإلللامية :وهي التي ليس ل ا غرا معدني مرلقا ،و نمدا تسدتمد قوت دا
وقيمت ا م القانون الذي حرضت ا عملة للتداول.
المطلب الثالث :وظائف النقود
يذكر الباةثون حي االقتاار ألبن وظا ف للنقور:
 -1النقدور معيددالا للسددلن ،ووةدددة للقيدداد؛ ةيددث تحدددر قدديم السددلن والتدددمان حددي
التبارل.
 -2النقور وسيرا للتبارل وتحقي الرغبة حي تنويدن الكسدب؛ ح دي وسدي معقدول
حي تحقي ما يرغب ليه م بين ما حاا م ةاجات م م السلن والتددمان،
وقددبض ثمن ددا نقدددا ،بدددال ع د السددلعة ،ل ددرا مددا يحتدداجون ليدده م د سددلن،
وتحقي ما يرغبون حيه م دمان.
 -3تعتبر النقدور أراة ال تدلان القديم ومسدتورعا للثدروة ،ةيدث يمكد لإلنسدان ذا
باع ما زار ع ةاجته م السلن ب ا أن يحتل بقيمت ا ،واستعمال ا حي شدرا
ما يحتا ليه م سلن حي حتران الةقة ،وي ترش لذلك اةتلاظ النقور بقيمت دا
النسبية للترة شويلة.
 -4تعتبدددر النقدددور حدددي األصدددن قاعددددة للمددددحوعان المؤجلدددة وتسدددوية الدددديون
وااللتلامددان ،لكدد تتيددر قيمت ددا التلاعددا وانتلاضددا – اصددة بعددد الحددرب
مجلة اإلحياء
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العالمية األول  -أرى لد لحدض كثيدر مد األحدرار والددول اعتبالهدا مقياسدا
للمدحوعان المؤجلة ،واتتاذ وةدان أ رى ذان قيمة ثابتة ،كالذهب واللضة
أو األس م والسندان والعقالان(. )16
بالنظر ل الوظا ف التي تؤري ا النقور ،والتدرا التدي وجددن ألجلده،
حإن المتتبن للتوج ان اإلسالمية حيما يتعل ب ن رة األحرار والمماعان حي جمن
الثروة وتوزيع ا يرى أن اإلسالم ضي را رة التبدارل حدي النقدور ،لكون دا وسديلة
لتبارل السلن والتدمان ،ومقياسا لتقويم قيم هذه السلن ،وأن الترو بالنقور عد
هددذا المعندد يعرددي نتددا ج سددلبية تبددرز آثالهددا حددي تقدداعس الندداد عدد العمددن
واإلنتا  ،والضرب حي األسواة ،وتعرين الماانن والمدلالع ،وبالتدالي تكددد
األثمان حي أيدي قلة م الناد يتحكمون بسدبب تملك دم ياهدا حدي مادال العبدار
الدينيدددة واالقتادددارية والسياسدددية واالجتماعيدددة والعسدددكرية ،حتتل ددد البرالدددة،
والمريمة حي الممتمن(.)17
ولذلك نلح أن بين األثمان بعض ا بدبعض و ن كاند جدا لة مد ةيدث
المبدددأ ،ال أن ثمددة قيددورا وضددع ا اإلسددالم حددي بيددن األثمددان كددي ال تتددر ع د
وظيلت ا ،وةين ا ينتج ع ذلك الضرل واإلضرال.
ولددذلك لددم يمددل بيددن المددنس بعضدده بددبعض ال متمدداثال ،ويدددا بيددد ،و ذا
ا تلل األجناد اشترش التقابض حي مملس العقد.
كن ذلك لتضيي را رة التعامن باألثمان بيعا وشرا ألن ا لم تمعن –حدي
األصن -سلعا ،بن وجدن لتقويم السلن وتس ين التبارل.
ولقددد أكددد اللق ددا هددذا المعند  ،حقددال ابد تيميددة" :والدددلاهم والدددنانير ال
تقاد لنلس ا ،بن هي وسيلة لد التعامدن ب دا ،ول دذا كاند أثماندا بتدالف سدا ر
األموال حإن المقاور االنتلاع ب ا نلس ا"(.)18
وقددال اب د القدديم" :حددإن الدددلاهم والدددنانير أثمددان المبيعددان ،والددثم هددو
المعيدال الددذي بدده يعددرف تقددويم األمدوال ،حيمددب أن يكددون محدددورا مضددبوشا ،ال
يرتلدن وال يددنتلض ،ذ لدو كددان الدثم يرتلددن ويددنتلض كالسدلن لددم يكد لنددا ثمد
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تعتبر به المبيعان ،بن الممين سلعا ،وةاجة الناد ل ثم يعتبدرون بده القيمدة،
وذلك ال يكون ال بثم تقوم به األشيا  ،ويستمر عل ةالة واةددة وال يقدوم هدو
بتيددره ،ذ يعتبددر سددلعة ترتلددن وتددنتلض حتلسددد معددامالن الندداد ويقددن التددالف
وي تد الضرل كما لأي م حسار معامالت م ،والضرل الالة ب م ةي اتتذن
الللود سلعا تعد للرب  ،حعم الضرل ،وةادن الظلدم ،ولدو جعلد ثمندا واةددا ال
يدددلرار وال يدددنقص بدددن تقدددوم بددده األشددديا  ،وال تقدددوم هدددي بتيرهدددا لادددل أمدددر
الناد. )19("...
المطلب الرابع :حقيقة النقود الورقية
ا تلددف العلمددا حددي تكييددف النقددور الولقيددة ،وبنددا علدد ذلددك ةاددن
اال تالف حي بعض التربيقان المتعلقة بالتعامن بتلك األولاة النقدية.
ويمكننا ةار ا دتالح م حدي ألبعدة أقدوال ،يمكد اعتبدال كدن قدول من دا
نظرية قا مة بذات ا بمال ا م تعلين وتدلين واستللام(.)20
القول األول :النظرية السندية
يددذهب أصددحاب هددذا القددول ل د أن األولاة النقديددة سددندان بدددي عل د
الم ددة المادددلة ل ددا ،وذهددب ل د هددذا القددول أةمددد الحسدديني حددي كتابدده ب مددة
الم تاة حي بيان ةكم زكاة أموال األولاة( ،)21وكاند عليده اللتدوى سدابقا لددى
م يتة األزهر( ،)22وقد كان هذا القول قويا ،والقا لون به مرمئندي ليده ،عنددما
كان التع دد بددحن قيمت دا قا مدا ،ووج ده أنده ال قيمدة ل دا حدي ذات دا ،لكد لمدا كدان
يقابل ا مقدال محدر م الذهب أو اللضة ،مورع حي لانة الدولدة الماددلة ل دا،
حإن المتعامن ب ا ذا أ رج ا مد يدده لد يدد أ درى يعتبدر قدد أةدال بدذلك الددي
الذي له عل الدولة شتص آ ر ،ح ي ةوالة سوا كان م تريا منه أو مست جرا
أو مستوهبا(.)23
واستدل أصحاب هذا القول ع تكييل م األولاة النقدية بما يلي:
 -1التع د المسمن عل كن ولقة نقدية بتسليم قيمت ا لحامل ا عند شلبه.
 -2ضرولة تتريت ا بالذهب واللضة أو بواةد من ما حي لا
مجلة اإلحياء
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 -3انتلا القيمة الذاتية ل ذه األولاة ،ةيث ن المعتبر ما تدل عليه م العدر ،ال
حي قيمت ا الولقيدة بددلين التقدالب حدي الحمدم بدي اللئدان المتتللدة من دا ،مدن
اللالة حي القيمة الثمنية.
 -4ضمان السلران المادلة ل ا قيمت ا وق

برال ا ،و ن ا التعامن ب ا.

مستلزمات هذا القول :يستللم اعتبال األولاة النقدية سندان بدي عل ج دة
صدالها:
 -1عدم جواز الم الكة ب ا ،ألن الدي ال يكون لأسمال شركة.
سدلم المتلد علي دا قدبض أةدد
 -2عدم جواز جعل ا لأسمال سلم ،ذ م شروش ال ّ
العوضي حي مملس العقد.
 -3عدددم جددواز اعتبالهددا رينددا م د شددرا الددذهب واللضددة ب مددا؛ ألن م د شددرش
الارف التقابض حي المملس.
 -4عدم وجوب زكات ا مرلقا ،عندد مد يدرى أنده ال زكداة علد الددا وال علد
المدي  ،وعدم وجوب ا عل الدا عند م يرى أن اللكاة عل المدي .
والحقيقددة أن هددذا القددول لدده وجدده واعتبددال عندددما كددان لدددى الحكومددان
استعدار لدحن القيمة االسمية لتلك األولاة النقدية ،أما اآلن حدال وجده لده ،ذ لديس
لذلك وجور ،حال يتتلف اثنان حدي أن المالدك لتلدك األولاة النقديدة لدو تقددم للبندك
المركددلي الملا ددري بولقددة نقديددة صددارلة مندده ،شالبددا االستعاضددة عن ددا بمددا
تحتويه م ذهب أو حضة أو غيرهما مما هو متقوم لما وجد وحا ل ذا التع د.
كمددا أن القددول ب ن ددا سددندان متردداة بددذهب أو حضددة أو ب مددا معددا ،لدديس
صددحيحا ،ذ ن الحاجددة لدد تتريت ددا جميع ددا ليسدد ملحددة ،بددن يكلددي تتريددة
بعض ا ،عل الف بي الدول حي تعيي المل الدالزم تتريتده ،أمدا البداقي حدإن
غرا ه يكون التلام الدولة.
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كما أن التترية ال يللم أن تكون معدنا نليسا مد ذهدب أو حضدة ،بدن قدد
تكون غير ذلك كاألولاة التمالية أو العقال أو غير ذلدك ممدا تقدوم عليده رعدا م
االقتاار كالبترول.
أما توجيه هذا القول بانتلدا القيمدة الذاتيدة ل دذه األولاة ،حإنده يبردن ذا
علمنا أن المعتبر هو ما تدل عليه هذه األولاة م القيمة والتقدير ،ال حي قيمت دا
الولقيدة ،وهددذا واضد مد تعريدف النقددد ،وحيدده :أندده أي شدي يلقد قبددوال عامددا
بالته أراة للتبارل.
القول الثاني :النظرية العرضية
ويذهب أصحاب هذا القول ل أن األولاة النقدية عرا م عدروا
التمددالة تمددري علي ددا أةكددام عددروا التمددالة ،حيمددوز بيددن بعضدد ا بددبعض
متسدداوية أو متلاضددلة ،ةالددة أو مؤجلددة ،ال ضددير حددي ذلددك ،ب ددرش قددبض أةددد
العوضي حي المملس ،و ذا أعدن للتمالة وجب حي ا اللكداة ،و ال حدال ،كمدا أن
بين ولة نقدي ب ر ال تمري عليه أةكام الارف ،وكذلك عند بيع ا بدذهب أو
حضددة ،ومم د قددال ب ددذه النظريددة يحددي أمددان( ،)24وعلددي ال ندددي ،وسددليمان ب د
ةمدان(.)25
ويوجه أصحاب هذا القول قول م بما يلي:
 -1أن ا ليس ذهبا وال حضة ،حال تنرب علي ا الناوع الوالرة بمنن المراباة
حي الذهب واللضة.
كما أنه بتتبن العلن الربويدة التدي ذكرهدا العلمدا حدي تعليدن ةرمدة الربدا
علم أن ا غير موجورة حي الولقة النقدية ،حلم يلح باألصناف الربوية(.)26
حالحنلية عللوا ةرمة الربا حي الذهب واللضدة بكون مدا أثماندا لقدة(،)27
()28
وهددو مددا ال يتددوحر حددي الددولة النقدددي؛ ذ ن ثمنيتدده اصددرالةية ،والمالكيددة
وال دداحعية( )29عللددوا الربددا حددي الددذهب واللضددة بكون مددا ليود أثمددان ،حيتددتص
بالذهب واللضة وال يتماوزهما ل غيرهما.
أما اإلمام أةمد حقد لوي عنه لوايتان:
مجلة اإلحياء
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ةددداهما أن علددة لبويت مددا الددوزن ،واأل ددرى جوهريددة الددثم  ،كقددول
المالكية وال احعية(.)30
وعل جمين هذه التعليالن ال يقاد الولة عل الذهب واللضدة ،لكونده
ليس بثم لقة ،بن اصرالةا ،وألنه ال يباع بالوزن.
 -2قياد النقور الولقية عل الللود المعدنية.
مستلزمات هذا القول :يستللم القول بعرضية األولاة النقدية األةكام اآلتية:
أ -عدم جواز السلم ب ا عند مد ي دترش كدون أةدد العوضدي نقددا مد الدذهب أو
اللضة ،أو غيرهما م أنواع النقد المعدني ،وال تال األولاة النقديدة لدذلك
لكون ا عروضا ال أثمانا.
ب -عدم وجدوب اللكداة حي دا مدا لدم تعدد للتمدالة ،ذ ي دترش لوجدوب اللكداة حدي
العروا اتتاذها للتمالة.
والذي يبددو  -وا أعلدم -أن القدول بكدون األولاة النقديدة عروضدا هدو
قول مررور لكونه يسلب صدلة الثمنيدة عد هدذه األولاة التدي القد قبدوال عامدا
كوسي للتبارل.
و ذا كددان جددنس الددولة الددذي هددو وعددا العمددالن النقديددة عرضددا م د
العروا ،حإن الذي نبحثه –هنا -ليس ذلك الولة الممرر ،بن ما اعتمدته الدولة
وسيرا للتبارل ،وتلقاه الناد بالقبول حال شدك أن هدذا الندوع مد الدولة قدد انتقدن
عد جنسدده النتلددا أسددباب االنتلدداع بدده كددولة يكتددب حيدده ،وتحلد حيدده األشدديا ،
وانتقن ل جنس ثمني لضيه الناد لمعامالت م وتقييم األشيا به(.)31
القول الثالث :نظرية إل اقها بالحلوس
يرى أصحاب هذا القول أن األولاة النقدية تلح بالمعارن غيدر الدذهب
واللضددة بمددامن شددرو الثمنيددة ،ومددا ثبد للللددود مد أةكددام حددي الربددا واللكدداة
والسددلم ثب د لدداولاة النقديددة مثل ددا ،ويعتبددر هددذا القددول وسددرا بددي أصددحاب
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النظريدددة السدددندية والنظريدددة العرضدددية ،وممددد ذهدددب لددد هدددذا القدددول ،أةمدددد
()33
التريب( ،)32وعبد الرةمان السعدي
مستلزمات هذا القول:
ذا كان أصحاب هذا القول يقاددون بإلحداق م األولاة النقديدة بدالللود
التلري د بين ددا وبددي الددذهب واللضددة ،حددإن م لددم يتلقددوا حددي أةكددام التعامددن بتلددك
األولاة النقدية.
حبعض م يعردي العمدالن الولقيدة –كدالللود -ةكدم النقددي حدي جريدان
لبا النسيئة حي ا ،التلاق ا مع ما حي الثمنية ،ومنن جريان لبا اللضن حي ما بحمة
أن ا ليس كالنقدي م كن وجه( ،)34وذهدب بعضد م لد أن الللدود ومدا ألحد
ب ا ليس أمواال زكوية وال لبوية ،حال زكاة حي ا ال ذا اقتني للتمالة ،ويمدوز
بين بعض ا ببعض أو بتيرها م جنس ا م األثمان متلاضال ونسيئة.
ححاددن االتلدداة بددي أصددحاب هددذا القددول والقددا لي ب ن ددا عددروا تمددالة ةكمددا
ونتيمة.
والدذي يمكد أن يوجده لد أصددحاب هدذا القددول مد نقدد هددو أن اللريد
الددذي ذهددب ل د أن العمددالن الولقيددة ليس د أمددواال زكويددة وال لبويددة مرلقددا،
يلتحون باب الذليعة ل لبدا النسديئة ،كمدا أن لحداق م األولاة النقديدة بدالللود
حيدده نظددر ،لكددون الللددود (المعددارن غيددر الددذهب واللضددة) تقاددر قيمت ددا رون
العمددالن الولقيددة ،كمددا أن الللددود ذا كسددرن ال تلقددد كددن قيمت ددا ،بددن ل ددا قيمددة
كسا ر العروا بتدالف النقدور الولقيدة ،باإلضداحة لد أن التالدب حدي األولاة
النقدية غال قيمت ا ،كالنقدي  ،بن ن بعض األولاة النقدية –من صتر ةمم دا-
تعمل أكبر قرعة نقدية ع اللحاة ب ا(.)35
أما اللري الذي التق من القا لي ب ن األولاة النقديدة عدروا ال زكداة
حي ا ال ذا أعدن للتمالة ،وال يمري علي ا الربا بنوعيه ،حقد كلانا لرا علي م ما
تم الرر به عل أصحاب القول الثاني (النظرية العرضية).

مجلة اإلحياء
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القول الرابع :النظرية البديلة
يعتبر أصحاب هذا القول األولاة النقدية بدال لما استعيض ب ا عنه مد
الذهب واللضة حتعامن معاملت ما ،ال أن ا شي آ ر ،ليس هي الدذهب وليسد
هدددي اللضدددة ،بدددن هدددي أجنددداد أ دددرى بحسدددب الددددول الماددددلة ل دددا ،حالددددينال
الملا ري جنس ،والريال السدعوري جدنس ،واألولو جدنس ....وهدذا القدول هدو
السا د اآلن والملتد بمقتضداه حدي أةكدام التعامدن بدالنقور الولقيدة ،وبده صددلن
قرالان م بعض الممامن اللق ية(.)36
مستلزمات هذا القول:
 -1وجوب اللكاة حدي األولاة النقديدة ذا بلتد الناداب()37وتدوحر حي دا شدروش
وجوب اللكاة حي النقدي .
 -2جريان الربا بنوعيه حي هدذه األولاة النقديدة ،حدال يمدوز بيدن المدنس الواةدد
حي ددا بلضددة بددبعض مددؤجال وال متلاضددال ،كمددا ال يمددوز بيددن جددنس بمددنس
مؤجال ،كما أنه ال يموز شرا الذهب أو اللضة بالولة النقدي رون تقابض.
 -3جواز السلم ب ا.
ولقد ذهب بعض الباةثي المعاصري
أجناد لبوية ،لما يلي:

()38

ل انتقار القول ب ن األولاة النقدية

أ -أن من القول ب ن األولاة النقدية أجناد لبوية هو كون النقور الولقية
مرتبرة  -قديما -بالذهب واللضة التباشا صحيحا ،ولك الذي شرأ هو
انلكاك االلتباش بي الولة النقدي وبي النقدي (الذهب واللضة) م أوا ن
الترب العالمية الثانية ،أو قبل ا ،ثم سال ذلك االنلكاك تدليميا ،وعل
مراةن ،كما هو معروف حي تاليخ ن ة النقور الولقية ،ةت صال الولة،
عمالن مستقلة استقالال كامال ع الذهب وليس ل ا به أي التباش ،ومن ذلك
كله ظن القول عند اللق ا يستاحب التباش الولة النقدي بالذهب واللضة،
حكان حتواهم بنا عل ذلك ،واستمرن الممامن اللق ية عل الرريقة
القديمة حي اعتبال الولة النقدي لبويا قياسا عل الذهب.
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ويرى أصدحاب هدذا التوجده وجدوب عدارة النظدر حدي قيداد األولاة النقديدة
بالذهب بنا عل اعتبال األوضاع التي جدن عل تلك األولاة النقدية(.)39
ب -أساد هذا القول (النظرية البديلة) هو أن األولاة النقديدة بديلدة عد الدذهب
واللضددة مددن أن تلددك األولاة يسددتعاا ب ددا ع د غيددر النقدددي ؛ كالعقددالان،
والبترول ...
جـ -األضرال واأل ردال التدي تدنمم عد هدذا القدول ،ةيدث يدذهب أصدحاب هدذا
النقددد الموجدده لد هددذا القددول لد أن أغلددب المعددامالن ب ددذه األولاة النقديددة
ةال النسيئة ي دكن ضدرلا حارةدا حدي ةد البدا ن ،والمقدرا ذا كيلد علد
أن ددا أجندداد لبويددة ،ممددا يددؤري لدد أن المقددرا – اصددة حددي القددروا
الرويلدددة األمدددد -ال يحادددن ال علددد جدددل يسدددير ممدددا أقرضددده ،وال دددريعة
اإلسالمية لما نا عل تحريم الربا نما كان ال دف مندن الظلدم ،وهدو أكدن
ود
المقددرا مددال المقتددرا بتيرة د  ،حقددال ا تعددال َ  :و ِن ت ُ ْب دت ُ ْم حَلَ ُك د ْم ُل ُ ُ
أ َ ْمد َدوا ِل ُك ْم َال ت َْظ ِل ُمددونَ َو َال ت ُ ْ
ظلَ ُمددونَ ( البقددرة ،)272 :ولددم يك د ال دددف هدددال
المقرا ةقه ،وبتسه ماله ،حإن ذلك مسلك تتنله عنده ال دريعة كمدا تنلهد
ع الظلم األول.
وستكون نتيمة ذلك ما امتناع الناد ع االقتراا تماما ،و ما الرضدا
بالتسا ر ،و ما التماسر عل أ ذ اللوا دد مدن اعتقدار ةرمت دا ،أو االلتلداف علد
األةكام ال رعية والتحاين علي ا ،وكن ذلك بال (.)40
الرأي المختار:
ذا ثب د م د ددالل تعريددف النقددد أندده كددن مددا يلق د قبددوال عامددا كوسددي
للتبارل ،و ذا علمنا أن الولة النقدي لم يعد يعني تع دا بتسليم مقدال ما اعتبدرن
برا عنه لحامله عند شلبه ،وأن ذان الولقة ممررة عما تمثله م قيمة ال تعدو
أن تكون ممرر قااصان ال يا شالة عدروا التمدالة علي دا ال مد بداب
اقتنا ا لالنتلاع ب ا حي جانب م جوانب الحياة؛ ك ن يكتب علي ا ،أو تلف السلن
حي ا.
مجلة اإلحياء
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حإن الذي يظ ر بمال هو كون تلك األولاة النقدية أثمان قا مدة بدذات ا،
ألق د قبددوال عامددا كوسددي للتبددارل ،ال يكم د سددر ذلددك القبددول حددي كون ددا متردداة
جميع ا بذهب أو حضة ،بن وال غيرهما مما له قيمة كالعقالان ،وغيرهدا ،و نمدا
سر قبول ا يكم حيما اكتسبته م ثقة الناد ب ا كقوة شرا ية.
ولما كان هذه األولاة تمثن ةقيقة الثمنية بعم  ،حإن ا أجناد لبوية
يعتبر اتتاذها سلعا روجا ع م لوف األثمان ،يمري علي ا ما يمري عل
النقدي م أةكام.
نتائج الب ث:
لص البحث ل النتا ج التالية:
 -1تعتبر األولاة النقدية ثمنا قا مدا بذاتده ،ح دي ليسد ذهبدا وال حضدة ،وال هدي
عروا تمالة.
 -2تعتبر العمالن الولقية أجناد تتعدر بتعدر ج ان صدالها.
 -3يمري الربا بنوعيه حي األولاة النقدية كما يمري حي الذهب واللضة ،وهو
ما يستللم:
أ -عدم جواز بيعه بعضه ببعض ،أو بتيره م األجناد الثمنية نسيئة.
ب -عدم جواز بين المنس الواةد منه بعضه ببعض متلاضال سوا أكان ذلك
نسيئة أو يدا بيد.
جـ -يموز بين بعضه ببعض م غير جنسه متلاضال ب رش أن يكون يدا بيد؛
حيموز مثال بين واةد ألو بما ة وع ري رينالا جلا ريا ،أو أقن من ا أو أكثر
ذا كان يدا بيد.
 -4وجوب زكات ا ذا بلت النااب.
 -5جواز السلم ب ا.

211

العدد /22 :سبتمبر 2119

أثر االختالف في تكييف النقود الورقية في أحكام المعامالت المالية

قائمة المراجع:
 -1القرآن الكريم.
 -2محددي الدددي أبددو زكريددا يحددي بدد شددرف النددووي ،صددحي مسددلم ب ددري
النووي ،رال التقوى للن ر والتوزين ،القاهرة.
 -3دمحم ب د عيس د الترمددذي ،سددن الترمددذي ،تحقي د وشددري أةمددد دمحم شدداكر،
مربعة مارل بابي الحلبي ،القاهرة ،الربعة الثانية1321 ،هـ1271-م.
 -4النسددا ي ،سددن النسددا ي ،مربعددة ماددرل البددابي الحلبددي ،القدداهرة ،الربعددة
األول 1313 ،هـ1294-م.
 -5عبددد ا أةمددد ب د ةنبددن ،مسددند أةمددد ،تحقي د شددعيب األلنددؤوش ،مؤسسددة
الرسالة ،الربعة الثامية1421 ،هـ1222-م.
 -9الليومي ،الماباي المنير ،المربعة األميرية ،مار ،الربعة الثالثة 1212م.
 -7اب القاسم ،المدونة الكبرى ،مربعة السعارة ،مار1323 ،هـ.
 -1اب تيمية ،ممموع اللتداوى ،مممدن الملدك ح دد لرباعدة المادحف ال دريف،
المدينة المنولة1419 ،هـ1225-م.
 -2اب قيم الموزيدة ،أعدالم المدوقعي  ،رال الكتدب العلميدة ،بيدرون1417 ،هدـ-
1429م.
 -11الكاسددداني ،بددددا ن الادددنا ن ،المربعدددة المماليدددة ،مادددر ،الربعدددة األولددد ،
1321هـ1211-م.
 -11صال عبد السمين األبي األزهري ،جواهر اإلكليدن شدري متتادر ليدن،
مربعة البابي الحلبي ،مار.
 -12النووي ،الممموع ،رال اللكر ،بيرون1421 ،هـ2111-م.
 -13اب قدامة ،المتني ،رال همر ،القاهرة ،الربعة الثانية1412 ،هـ1222 -م.
 -14ابدد عابدددي  ،ةاشددية ابدد عابدددي  ،رال اللكددر ،بيددرون ،الربعددة الثانيددة،
1319هـ.
 -15النووي ،من ا الرالبي  ،مربعة البابي الحلبي ،مار.
 -19وهبة اللةيلدي ،المعدامالن الماليدة المعاصدرة ،رال اللكدر ،رم د  ،الربعدة
الرابعة1421 ،هـ2117-م.
مجلة اإلحياء
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 -17نددداظم ال ددددمري ،النقددددور والمادددالف ،رال المعددددالف ،ةمددددص-سددددوليا،
1227م.
 -11عبدددد ا بددد سدددليمان المنيدددن ،بحدددو حدددي االقتادددار اإلسدددالمي ،المكتدددب
اإلسالمي ،بيرون ،الربعة األول 1419 ،هـ1229-م.
 -12دمحم زكددي شدداحعي ،مقدمددة حددي النقددور والبنددوك ،مربعددة الن ضددة ،ماددر،
1222م.
 -21دمحم سدددليمان األشدددقر ،النقدددور وتقلدددب قيمدددة العملدددة ،رال اللكدددر ،بيدددرون،
2111م.
 -21سد ير ةسد  ،النقددور والتددوازن االقتادداري ،رال النلددا س ،األلرن ،الربعددة
األول .
 -22سددماعين هاشددم ،النقددور والبنددوك ،مربعددة بددوالة ،ماددر ،الربعددة األولد ،
1221م.
 -23أةمد الحسيني ،ب مة الم تاة حي بيان ةكدم زكداة أمدوال األولاة ،مربعدة
كررستان العلمية  ،مار.
 -24يحي أمان ،جريدة ةرا  ،عدر  27 ،231جمارى اآل رة1371 ،هـ.
 -25سددليمان بدد ةمدددان ،جريدددة الددبالر السددعورية ،عدددر  22 ،2217جمددارى
األول  1171 ،هـ.
 -29عبد الرةمان السعدي ،ةكم التعامن باألولاة النقدية ،جريددة ةدرا  ،عددر:
 21 ،2113جمارى األول 1371 ،هـ.
الهـــوامــش
 -1الثم هو العوا ،والممن أثمان ،وأثمن ال ي بعته بثم  ،ويسم الثم بالنقد( .ينظر:
الماباي المنير ،الليومي ،1 ،ع.)134:
 -2الليومي ،الماباي المنير ،2 : ،ع.252:
 - 3الللود هي المعارن سوى الذهب واللضة.
 - 4وهبة اللةيلي ،المعامالن المالية المعاصرة ،ع.142:
 - 5عبد ا ب سليمان المنين ،بحو حي االقتاار اإلسالمي ،ع.171 :
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 - 6ناظم ال مري ،النقور والماالف ،ع 22:و س ير ةس  ،النقور والتوازن االقتااري،
ع.5:
 - 7اب القاسم ،المدونة الكبرى ،3: ،ع.329:
 - 8اب تيمية ،ممموع اللتاوى  ،22: ،ع.251 :
 - 9كما عند ال احعي ة والحنابلة ،أما المالكية حالم ول عندهم أن األثمان ترل عل جنس
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الملخص:
تعرف عملة البيتكوين ( )Bitcoinاالفتراضية انتشارا كبيرا عبر دول
العالم ومن ضمنها العالم اإلسالمي ،ورغم ذلك ال يزال غالبية الناس يجهلون
حقيقة هذا النوع من العمالت باعتبارها نازلة جديدة على مستوى النظام النقدي
العالمي ،فعلى غرار سرعة انتشارها وارتفاع قيمتها في وقت قياسي استحدثت
منصات افتراضية ووسائط مبادالت جديدة قادرة على تخطي الطرق التقليدية
المعتمدة في تنظيم تبادل السلع والخدمات ،وفي ظل ما تشكله العمالت
االفتراضية من تساؤالت جاءت هذه الدراسة لبيان حقيقة عملة البيتكوين
( )Bitcoinبوصفها أشهر العمالت االفتراضية تداوال ،وبيان مدى مشروعية
التعامل بها من الناحية الشرعية والقانونية.
الكلمات المفتاحية :العملة ; البيتكوين ; الفقه اإلسالمي ; القانون الجزائري
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 صالح بوبشيش/د. أ+  أحمد أمداح/د
Abstract
The Bitcoin virtual currency has witnessed a great widespread
across the globe including the Islamic world. Owing to the fact that it
is an up-to-date issue, the majority of people are still ignorant of the
reality of this type of currency at the level of the global monetary
system. Subsequent to the quickness of its spread and the rising of its
value in a record time, virtual platforms and new modes of exchange,
able to skip traditional methods adopted in regulating the exchange of
goods and services, have been developed. The current investigation is
an attempt to determine the reality of bitcoin currency being the most
popular virtual currency traded with reference to the legitimacy
dealing with it either from the legal or the religious side.

:مقدمة
أصبحت النقود اإللكترونية تفرض نفسها في ساحة االقتصاد العالمي وذلك
نتيجة الثورة الرقمية والتكنولوجية التي تجتاح العالم اليوم السيما في القطاع المالي
 وهي نازلة لم تشغل فقط الدول الغربية بل تشابكت وتعددت األسئلة،والمصرفي
عنها في الدول اإلسالمية خاصة ما يتعلق بمدى مصداقية التعامل بها على
 وذلك في ظل،اعتبارها شكل جديد من أشكال النقود االصطالحية من عدمها
اإلشكاليات والتساؤالت التي أثارتها أنواع من العمالت اإللكترونية المستحدثة التي
تلقى رواجا في أوساط المجتمع االفتراضي وعلى رأسها عملة «البيتكوين» ـ

 وهي عملة ال تكف عن إثارة الجدل منذ نشأتها حيث تخطت كل النظم،  ـBitcoin
المالية التقليدية في العالم كما تجاوز سعر وحدتها أكثر من عشرة آالف دوالر
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متضاعفا ٌ بأكثر من ألف في المائة مقارنة بسعرها عند نشأتها أين كان ال يتعدى
دوالرا واحدا سنة .1 9002
والفرضية التي ينطلق منها البحث أن فقه المعامالت المالية ذو عالقة
بالقضايا االقتصادية بما في ذلك النقود ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة الفقهية
التطبيقية حول إحدى النوازل المالية وهي عملة "البيتكوين" اإللكترونية نظرا
لحداثتها وشح الكتابة فيها من ناحية الفقه اإلسالمي خاصة ،وما يتطلبه األمر من
رفع اللبس عنها وذلك بتخريج الظاهرة وفق الضوابط الشرعية ،حيث تتحدد
المشكلة التي تعالجها الدراسة باإلجابة عن التساؤالت التالية:
ما حقيقة عملة "البيتكوين ـ  Bitcoinـ" ،وما مصادرها وآليات تحصيلها؟
هل وظائفها تخولها صفة النقود االصطالحية أم هي مجرد سلعة؟ ما وجهة نظر
الفقه اإلسالمي تجاه هذه العملة خصوصا ،و ما مدى مشروعية التعامل بها في كل
من الشريعة والقانون؟

المبحث األول :حقيقة النقود اإللكترونية
قبل الخوض في تعريف النقود اإللكترونية كمصطلح ذي تركيب إضافي،
فإنه يتعين تعريف النقود في اللغة واالصطالح كما يلي.
المطلب األول :مفهوم النقود لغة واصطالحا
الفرع األول :النقود في اللغة
اشتقت النقود لغة من نقد ،والنقد يطلق على معان عدة منها؛ اإلعطاء "نقّدته
2
تعرف
الدراهم ،ونقدت له الدراهم ،أي :أعطيته ،فانتقدها ،أي قبضها"  ،كما ّ

بالتمييز ،أي :إخراج الزيف من النقود ،وفي هذا يقال" :نقدت الدراهم وانتقدتها إذا
ميز جيدها من رديئها" ، 3كما يعرف النقد بمعنى العملة من الذهب والفضة ،أو
غيرهما مما يُتعام ُل به.4
مجلة اإلحياء
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الفرع الثاني :التعريف االصطالحي للنقود
يراد بلفظ النقود في اصطالح الفقهاء ما يلي:
 1ـ يطلق لفظ النقود على الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو لم يكونا،
والنقود" :جمع نقد ،وهو عبارة عن الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين ،أو لم
يكونا كذلك".5
 9ـ كما يطلق لفظ النقود على كل ما يقوم مقام الذهب والفضة ويؤدي
سبِي ِل
ب َوال ِفضَّةَ َوال ين ِفقونَ َها فِي َ
وظائفهما ،قال هللا تعالىَ  :والَّ ِذينَ يَكنِزونَ الذَّ َه َ
يم 6فما يقع عليه اإلنفاق هو النقود ،7وورد لفظ الدينار
َّ ِ
ب أ َ ِل ٍ
َّللا فَبَشِرهم ِبعَذَا ٍ
علَي ِه
والدرهم في قوله تعالىَ :و ِمنهم َّمن ِإن تَأ َمنه ِبدِينَ ٍار ال يؤ َِد ِه ِإلَيكَ ِإال َما دمتَ َ
قَائِ ًما ،8وقوله عز وجلَ  :وش ََروه بِث َ َم ٍن بَخ ٍس د ََرا ِه َم َمعدو َد ٍة َوكَانوا فِي ِه ِمنَ
َّ
الزا ِهدِين 9والدينار والدرهم هما وحدات النقود المضروبة من الذهب والفضة
المسماة في الفقه اإلسالمي بالنقود الخلقية ،10يقول اإلمام مالك " :ال خير فيها ـ
بالو ِرق ،ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون
الفلوس ـ نظرة بالذهب وال َ
لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" ،11وجاء في الفتاوى
الكبرى" :وما سماه الناس درهما ،وتعاملوا به ،تكون أحكامه أحكام الدرهم من
وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه ،والقطع بسرقة ثالثة دراهم منه ،إلى غير ذلك
من األحكام ،ق ّل ما فيه من الفضة أو كثر ،وكذا ما سمي دينارا".12
وهو ما استقر عليه الفقه المعاصر ،حيث تعرف النقود بأنها" :كل شيء
يلقى قبوال عاما ،كوسيط للتبادل ،مهما كان ذلك الشيء ،وعلى أي حال يكون"،13
و بأنها " :أي شيء يكون مقبوال قبوال عاما ،كوسيط للتبادل ،ومقياس للقيمة" ،14و
هي أيضا " :ما اتخذه الناس وسيطا للتبادل ،ومخزنا للقيم ،ومقياسا لألسعار"،15
وأنها " :تطلق على جميع ما تتعامل به الشعوب من دنانير ذهبية ،ودراهم فضية،
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وفلوس نحاسية  ...فالنقود وسيلة للتبادل ،ومعيار للسلع والخدمات على أية حال
كانت ومن أية مادة اتخذت سواء من الذهب أو الفضة أو الجلود أو الخشب أو
الحجارة أو الحديد ،ما دام الناس قد تعارفا على اعتبارها نقودا".16
وهي تعريفات ال تخرج عن تعريف العلماء المتقدمين للنقود إال من حيث
الصياغة ،مما يبين أن هناك إجماع حول وظائف النقود من جهة كونها وسيط
نوه له الفقهاء القدامى ،وفي ذلك
للتبادل ،ومقياس لألسعار ،ومخزن للقيم وهو ما ّ
يقول الرازي" :الذهب والفضة إنما كانا محبوبين؛ ألنهما جعال ثمن جميع األشياء،
فمالكهما كالمالك لجميع األشياء" 17وهو تقرير بأن النقود مخزن للقوة الشرائية.
ومن خالل هذه التعريفات يمكن استخالص تعريف النقود في االصطالح
الفقهي بأنها" :كل وسيط مباح يمكن أن يؤدي وظائف النقود عامة ويلقى قبوال
عاما في المعامالت المالية لدى الحاكم والرعية".
الفرع الثاني :النقود في االصطالح االقتصادي
اختلفت تعريفات النقود عند االقتصاديين بسبب انقسام آرائهم حول دورها
وأهميتها في النشاط االقتصادي ،فاتجه بعضهم في تعريفها باعتبار خصائصها
كمحافظتها النسبية على القدرة الشرائية وتماثلها مع الوحدات النقدية وسهولة
حملها وقابليتها للتجزئة ،وعرفها آخرون باعتبار معاييرها القانونية من حيث
اإلصدار وإلزاميتها ومدى اكتسابها للصفة القانونية ،18ونجد شبه إجماع لدى
علماء االقتصاد في تعريف النقود باعتبار وظائفها ،ومن بين ما جاء فيها " :أن
النقود هي كل شيء يقبله الجميع قبوال عاما بحكم العرف ،أو القانون أو قيمة
الشيء نفسه ،ويكون قادرا على أن يكون وسيطا في عمليات التبادل المختلفة للسلع
والخدمات ،ويكون صالحا لتسوية الديون وإبرام الذمم" ،19وهو تعريف يقوم على
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أساس وظائف النقود باعتبارها مقياس ومخزن للقيمة ،ووسيط للتبادل وتسوية
المدفوعات اآلجلة.
ويتضح من خالل استقراء تعريفات علماء االقتصاد للنقود أنها تتميز
بوظائف أساسية وثانوية؛ فالرئيسية منها أنها وسيط للتبادل ومقياس للقيمة حيث
تسمح بتحديد عدد الوحدات النقدية التي تدفع من أجل الحصول على الحاجات
السلعية أو الخدمية وهو ما كان يفتقده نظام المقايضة ،20أما وظائفها الثانوية
فتتمثل في كونها مخزن للقيمة وأداة لالدخار؛ فبادخارها يتمكن مالكها من
الحصول على ما يقابلها من مختلف السلع والخدمات ،وهي أيضا وسيلة للدفع
المؤجل لقدرتها على تسوية المبادالت اآلجلة بين الحكومات واألفراد.21
والمالحظ أن النقود في علم االقتصاد ال تبتعد عن نظر الفقه اإلسالمي الذي
كان له السبق في إدراك وظائفها ،وهو ما يؤكده ابن خلدون في قوله " :إن هللا خلق
الحجرين المعدنين من الذهب والفضة ،قيمة لكل متمول ،وهما الذخيرة والقنية
ألهل العالم في الغالب ،وإن اقتُني سواهما في بعض األحيان ،فإنما هو لقصد
تحصلهما بما يقع في غيرهما من حوالة األسواق التي هما عنها بمعزل ،فهما أصل
المكاسب والقنية والذخيرة" 22وهو كالم يبين وظائف النقود على أنها مقياس للقيمة
ووسيلة للمبادلة ،23وأنه ال ينتفع بذاتها بل بما يمكن تحصيله من خاللها من سلع
وخدمات.24
المطلب الثاني :مفهوم النقود اإللكترونية E-Money

الفرع األول :تعريف النقود اإللكترونية

تعد النقود اإللكترونية جزء من التحوالت التي تحدث في العالم نتيجة الثورة
التكنولوجية والرقمية في فضاء نظم المعلومات ،ونظرا لحداثة المصطلح يصعب
التوصل إلى تعريف جامع يتضمن كافة نظم النقود اإللكترونية على نحو يميزها
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بدقة من النواحي القانونية والتقنية واالقتصادية ،لكن هناك اتفاق لدى الخبراء في
أن مصطلح النقود اإللكترونية يشمل على وجه الخصوص صورتان؛ البطاقات
اإللكترونية مختزنة القيمة وهي األكثر شيوعا واستخداما في المعامالت المالية
التقليدية منها والشبكية كبطاقات ( )Visa Cardو (  ،)Master Cardو الثانية آليات
الدفع مختزنة القيمة التي تتيح إجراء المعامالت المالية عن طريق الشبكات
المفتوحة وعلى رأسها شبكة االنترنت ،وهو ما يعرف بالنقود السائلة الرقمية E-

.25Cash
ومن بين التعريفات المتعلقة بالنقود اإللكترونية ما يلي:
هي " قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزنة بشكل إلكتروني أو على
أداة إلكترونية يحوزها المستهلك"

26

وهو تعريف ركز على الناحية التكنولوجية

وأهمل الجانب الكالسيكي للنقود كالوظائف وغيرها ،كما تعرف بأنها " قيمة نقدية
مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى
بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض
مختلفة"

27

ويعاب على هذا التعريف حصر النقود اإللكترونية في البطاقات

البالستيكية مختزنة القيمة دون آليات الدفع اإللكترونية األخرى ،كما تعرف بأنها
"مجموعة من البروتوكوالت والتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة اإللكترونية أن
تحل فعليا محل تبادل العمالت التقليدية" ،28وهو تعريف يركز أكثر على الناحية
التقنية لسريان عملية الدفع اإللكتروني كاالعتماد على البرمجيات المخصصة
إلتمام عمليات الشراء والدفع عبر االنترنت ،حيث تتيح هذه البرمجيات إرسال
النقود اإللكترونية باإلرفاق مع رسائل البريد اإللكتروني ،بينما أغفل الجانب
القانوني واالقتصادي للنقود.

مجلة اإلحياء
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وبناء على ذلك يمكن اقتراح تعريفا جديدا للنقود اإللكترونية على أنها" :
كل وسيط يحظى بالقبول العام بحكم القانون في الوفاء باإللتزامات ،ويكون على
شكل وحدات ائتمانية مخزونة على وسائط الكترونية يمتلكها المستخدم الستعمالها
وفق ما تتيحه له وظائف النقود التقليدية" وهو تعريف يجمع بين الجانب القانوني ـ
القبول العام لدى الحاكم والرعية ـ ،وأيضا الجانب التقني ـ أن شكل النقود في هذه
الحالة عبارة عن وحدات رقمية مخزونة على وسائط الكترونية ـ ،والجانب
االقتصادي المتمثل في عالقة وظائف النقود بالمعامالت المالية واالقتصادية.
الفرع الثاني :حقيقة النقود اإللكترونية
عند فحص التعريفات المختلفة حول ماهية النقود اإللكترونية نجد أغلبها ال
يعبر عن واقعها الحقيقي ،بينما هناك عدد قليل من التعريفات اتسمت بالدقة نسبيا
في بيان خصائص النقود اإللكترونية مقارنة بغيرها من وسائل الدفع ،ومن
أبرزها :النقود اإللكترونية هي " قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة
مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غير من قام
بإصدارها ،وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة" ،29وهو تعريف يبين
بوضوح حقيقة النقود االلكترونية استنادا على مقومات النقود التقليدية وبيان ذلك
كما يلي:
 1ـ قيمة نقدية :فهي تشمل على قيمة مالية معتمدة كالدينار أو الدوالر ،قادرة
على شراء السلع والخدمات.30
 9ـ مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما :وهو العنصر األهم الذي تتميز
به النقود اإللكترونية عن غيرها من النقود التقليدية ،حيث يتم شحن القيمة النقدية
لوحدات نقدية محددة بطريقة إلكترونية على وسائط صلبة أو مرنة ،ويتم شراء
هذه الوسائط مسبقا من المؤسسات المصدرة لها.
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 3ـ غير مرتبطة بحساب بنكي :وهو وصف يميزها عن باقي وسائل الدفع
اإللكتروني كون العديد منها مرتبط بحسابات بنكية لحاملها تسمح له بالقيام
بمعامالت مالية مختلفة ويتعهد البنك بتسديدها مقابل عمولة يستقطعها لقاء الخدمة
كما هو الشأن في البطاقات االئتمانية ،بينما النقود اإللكترونية عبارة عن أداة
محمولة مدفوعة الثمن مقدما وغير مرتبطة بأي حساب بنكي ،فتنتهي صالحيتها
مباشرة عند فراغ المحفظة المالية التي تحتوي عليها.
 4ـ تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها :فالقبول العام هو خاصية
أساسية العتبار أي شيء يقوم بأداء وظيفة النقود ،وال يمكن اعتبار "العمالت
اإللكترونية" نقودا إذا اقتصر استعمالها بين مجموعة من األفراد أو لفترة زمنية
محددة ،بل يجب أن تكتسب ثقة عامة الناس وقبولهم لها كوسيط للمبادالت.
 5ـ تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة :وهو عنصر يتحد مع سابقه
ليجعل من النقود اإللكترونية نوعا من أنواع النقود العامة ويميزها عن الوسائط
اإللكترونية األخرى ذات االستعمال األحادي كبطاقات تعبئة أرصدة الهواتف التي
ال تتعدى هذه المهمة مما يجعلها تفتقد إلى صفة النقدية.
والخالصة ،أنه لم يحسم بعد الخالف في تعريف النقود اإللكترونية ألسباب
عدة أهمها؛ التشابه القائم بين طريقة عملها وغيرها من وسائل الدفع اإللكترونية
األخرى ،إضافة إلى انعكاس اختالف مفهوم النقود التقليدية تضييقا وسعةً على
تعريف النقود اإللكترونية.

31

المبحث الثاني :حقيقة عملة البيتكوين وآلياتها
نتيجة النتشار االنترنت وما أحدثته من ثورة في جميع نواحي الحياة ،كان
لذلك تأثير كبير في مجريات األمور المالية على المستوى العالمي ،حيث سيطرت
البنوك اإللكترونية على معظم المعامالت المالية عبر االنترنت إلى أن ظهرت
مجلة اإلحياء
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عمالت إلكترونية جديدة لم تعهدها البشرية من قبل ومن أبرزها عملة البيتكوين
 ،Bitcoinفما حقيقة هذه العملة وما هي آلياتها.

32

المطلب األول :مفهوم عملة البيتكوين ونشأتها
الفرع األول :تعريف عملة البيتكوين
أوال :تعريف العُملة:
العملة في اللغة رزق العامل وأجر العمل ،33كما تطلق على النقود وجمعها
ع ْمالت ألنها تعطى أجرة على العمل.34
ع ُمالت و ُ
ُ
وتعرف عند االقتصاديين؛ بأنها وحدة التبادل التجاري التي تخلقها الدول
ّ
وتجد قبوال عا ًما للمبادالت السلعية والخدمية.35
ثانيا :تعريف عملة البيتكوين Bitcoin

تعرف بأنها عملة إلكترونية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي على أرض
ّ
الواقع ،ويتم تداولها عبر شبكة االنترنت فقط ،ويطلق لفظ البيتكوين على أمور
ثالثة:36
 1ـ يطلق على وحدة هذه العملة اإللكترونية  Bitcoinويرمز لها في السوق
االفتراضية بـ " ،"BTCوهي تتجزأ إلى وحدات صغيرة :ميللي بتكوين )(mBTC

وتساوي  0.001جزءا من عملة البيتكوين ،و مايكرو بيتكوين ) (uBTCوتساوي
 0.000001جزءا من عملة البيتكوين ،و الساتوشي ) (Satoshiوتساوي
 0.00000001جزءا من عملة البيتكوين ،والغرض من هذه التجزئة السماح للقيمة
اإلجمالية للبيتكوين أن تصل إلى أي رقم يلبي احتياجات المتعاملين من هذه العملة.
 9ـ ويطلق لفظ البيتكوين على البنية التحتية للواجهة البينية بين الحواسيب
أو ما يعرف ببروتوكول التحكم في نقل البيانات الذي تعتمده هذه العملة في
التعدين والمبادالت.
523

العدد /22 :سبتمبر 2119

عملة البيتكوين وحكم التعامل بها في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

 3ـ كما يطلق هذا اللفظ أيضا على البرامج المهيئة لغرض التعامل بهذه
العملة.

37

الفرع الثاني :نشأة البيتكوين
يرجع ظهور هذه العملة إلى سنة 9002م على يد شخصية نكرة أطلق على
نفسه اسم "ساتوشي ناكاموتو" ) ،(Satoshi Nakamotoحيث أنشأ موقعا إلكترونيا
نشر فيه ورقة عمل بعنوان :البيتكوين نظام مالي إلكتروني من الند للند (Bitcoin

) is a peer-to-peer electronic money systemبيّن فيه طريقة عمل هذه العملة
وخصائصها ،38وفي سنة 9002م استطاع "ساتوشي" أن ينتج أول عملة
"بيتكوين" عن طريق عملية حاسوبية معقدة ،وقام بصرف هذه العملة بطريقة الند
للند ( )peer-to-peerبينه وبين شخص آخر يُعتقد أنه المبرمج الفعلي لهذه العملة،
وقدرت قيمة عملة البيتكوين آنذاك مقابل الدوالر األمريكي بـ 1302.03 :وحدة
بيتكوين مقابل دوالر واحد.
ثم قفز سعر عملة البيتكوين الواحدة إلى  900دوالر سنة 9013م ،وهي سنة
شهدت فيها العملة تذبذبات بين االرتفاع والنزول ،و لم يلبث أن استقر سعرها بـ
 200دوالر للوحدة سنة 9014م ،وقد أدى اختراق نظام أحد منصات تبادل عملة
البيتكوين  Mt. Goxإلى خسارة قدرت بحوالي  050ألف وحدة بتكوين ملك
للمتعاملين ومائة ألف وحدة من عمالت المنصة نفسها ،األمر الذي أثر على
موثوقيتها فنزلت قيمتها مجددا إلى حوالي  300دوالر سنة 9015م.

39

ثم تعافت العملة مع مطلع عام 9010م ليصل سعرها  1000دوالر أمريكي
للوحدة ،وقفز سعرها في أواخر العام إلى حوالي  12ألف دوالر للبيتكوين الواحد،
وخالل سنة 9012م شهد البيتكوين ثالثة أزمات حادة؛ حيث انخفض سعره شهر
فيفري بنسبة أكثر من ( %92من  12200دوالر إلى  9100دوالر) ،ثم عاد إلى
مجلة اإلحياء
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االرتفاع وانخفض مجددا شهر أفريل بنسبة ( %49من  19000دوالر إلى 9400

دوالر) ،ثم تعافى نسبيا وانخفض مجددا شهر ماي بنسبة ( ٪92من  10آالف
دوالر إلى  0900دوالر).

40

ولتفادي مخاطر تضخم هذه العملة حدد مؤسسها سقف إصدارها بحوالي 91

مليون وحدة حول العالم على أن يبلغ كامل إصدارها خالل الفترة  9095ـ 9030م،
وبعدها يتم تدوير عملة البيتكوين المتواجدة في السوق االفتراضية دون إنتاجها،
ولتخطي ندرتها مستقبال ابتكر تقسيمها إلى جزيئات أصغر سميت بـ "الساتوشي"
كما سبق بيانه ،وهو ابتكار في نظر مؤسسها يتيح للقيمة اإلجمالية لها أن تلبي كل
احتياجات المتعاملين بها.

41

لكن المالحظ في المسار التاريخي لهذه العملة أنها تعرف منذ نشأتها أزمات
متتالية في أسعارها بسبب قيامها على أساس المغامرات والتكهنات والمضاربة،
إضافة إلى ما تتعرض إليه أنظمتها من قرصنة واختراقات ،وما تتلقاه من رفض
لدى أغلب حكومات العالم والهيئات المالية الرسمية ،كل ذلك جعل خطر الخسارة
فيها كبير جدا.
المطلب الثاني :آليات إصدار عملة البيتكوين وخصائصها
الفرع األول :آليات إصدار عملة البيتكوين
يطلق على عملية إصدار البيتكوين مصطلح التعدين أو التنقيب
" ،"Cryptominingوهي عملية متاحة لكل فرد في العالم االفتراضي ،وتتطلب
حواسيب ذات قدرات عالية لمعالجة خوارزميات رياضية ومنطقية بالغة التعقيد
سرية بالغة يتعذر
تعمل على التحقق من مجريات معامالت البيتكوين وذلك وفق ّ
فيها التعرف على هوية المتعاملين أو تفاصيل صفقاتهم ،ويتم ُمكافأة المنقّب
) (Minerبعملة البيتكوين بعد نجاحه في العثور على المدخل الصحيح لعملية
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رياضية معقدة تسمى دالة الهاش ” “Hash Functionوتحريره لكتلة معامالت
جديدة ) (Blockتضاف إلى سلسلة الكتل السابقة المعروفة بـ )،(Blockchain
وعلى إثرها تقوم شبكة  Bitcoinبتغيير ُمستوى صعوبة ال ُمعادالت الرياضية
قياسا على سرعة حل المعادالت السابقة من طرف المعدنين ،وهي طريقة تضمن
إصدار عملة البيتكوين بمعدل ثابت مما يجعل من التعدين عمال تنافسيا للغاية،
بحيث كلما انضم المنقبين إلى الشبكة تصبح عملية تحقيق الربح أصعب بكثير.
ويعود مصطلح التعدين أو التنقيب على إصدار البيتكوين إلى تطابقه الكبير
بعمليات التنقيب التقليدية في استخراج الذهب وما يتطلبه من بذل الجهد والوقت
وهو ما ينطبق على عملية استخراج  Bitcoinواحد ،أما تكنولوجيا البلوك تشين
) (Blockchainفهي عبارة عن منصة افتراضية تسمح بتسيير مخرجات
ومنجزات العمالت االفتراضية مباشرة دون أي وسيط ـ الند للند )(Peer-to-Peer

ـ وتحتوي هذه المنصة على قاعدة بيانات ال مركزية مفتوحة المصدر يشبه نظامها
فكرة دفتر األستاذ المعروف في المصطلح المحاسبي؛ حيث يسمح بمعالجة أي
معاملة جديدة إذا ثبت أن الطرف المعني بالدفع لديه ما يكفي من رصيد لنقل المبلغ
المقترح إلى عنوان المستفيد ،وبناء على ذلك يتم تضمين الرصيد الجديد عن
طريق إدراج العملية في سلسلة الكتل لضمان تنفيذ جميع العمليات المستقبلية وهذا
بعد تسجيل المعامالت وتخزينها على شكل كتل تحتفظ بها شبكة متراكمة من
الحواسيب المتصلة باالنترنت كما يبينه الشكل رقم" ،"1ويتم تحديثها تلقائيا عن
طريق خوارزمية رياضية ورموز مشفرة تفاديا ألي اختراق أو تعديل للمعلومات
المسجلة بها.

مجلة اإلحياء
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شكل رقم ،1 :يبين آليات التعدين وفق تكنولوجيا البلوك تشين "" Blockchain

43

ورغم الترويج بمناعة تكنولوجيا "البلوك تشين" تجاه القرصنة فإن ذلك لم
يمنع من تعرضها لالحتيال اإللكتروني ،وهو ما تبرزه البيانات المستخلصة من
انهيار 45شركة تعمل بتكنولوجيا الـ " " Blockchainأن السبب الرئيسي في
تضررها يعود إلى االختراقات األمنية ،فيما تراوحت أسباب االنهيار األخرى بين
ثغرات في التطبيق أو البروتوكول وأسباب أخرى مجهولة.

44

الفرع الثاني :خصائص عملة البيتكوين
تتسم البيتكوين بأنها عملة ليست فيزيائية وإنما عبارة عن أرقام ورموز
تنتقل بين المحافظ اإللكترونية " 45 " E. Walletلألشخاص بطرق يتعذر فيها تتبع
حيثيات البيع والشراء أو هوية المتعاملين بها ،وهو ما جعلها من أكثر العمالت
اإللكترونية تداوال في مجال حركة األموال المشبوهة حول العالم ،ومن خصائصها
ما يلي:
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 1ـ إخفاء هوية المتعاملين بها؛ فال يتطلب تداولها اإلفصاح عن أي بيانات أو
معلومات شخصية لمستخدميها مقارنة بما يجري في باقي العمليات التجارية
اإللكترونية التي تتوسطها المؤسسات االئتمانية كالبنوك والحكومات.
 9ـ تسمح بتحويل األموال إلى أي رقعة جغرافية وذلك في نطاق الهيئات التي
تعترف بها.
 3ـ تتسم باإلدارة التلقائية للصفقات المالية والتجارية التي تنجز في بضع ثوان
مع تعتيمها التام لموضوع الصفقات المتداولة في عملياتها مما يجعل تعقبها بالغ
الصعوبة.
 4ـ ليس بإمكان أي جهة خارجية توقيف معامالت البيتكوين في حال إجرائها
مهما كان موضوعها.

المبحث الثالث :موقف الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري تجاه عملة
البيتكوين » « Bitcoin
ينبني التكييف الفقهي لعملة البيتكوين على مدى موافاتها لوظائف النقود
المشروعة وضوابطها ،وذلك من خالل مقارنة عملة البيتكوين بالوظائف األساسية
للنقود وضوابط إصدارها في الفقه اإلسالمي كمعايير تضفي على العمالت
المستحدثة الصفة الشرعية للنقود ،وبيان ذلك في المطلبين التاليين.
المطلب األول :مقارنة عملة البيتكوين تجاه الوظائف األساسية للنقود في الفقه
اإلسالمي
أجمع الفقهاء على ثمنية الذهب والفضة باعتبارهما أصل النقود ،كما
أجمعوا على أنواع العمالت التي جاءت بعدها

46

بأنها عمالت مساعدة في تيسير

تعامل الناس ورفع الحرج عنهم ،وقد أقرت الشريعة اإلسالمية الوظائف التقليدية
للنقود من منطلق أهمية المال ودوره ،كما تم تكييف وظائفها الحديثة وفق أصول
مجلة اإلحياء
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االستصحاب والمصلحة ،وما يجب التنويه له أن وظائف النقود في الفقه اإلسالمي
ال تختلف في الماهية عنها في النظم الوضعية ،إال أن الفقهاء استعملوا عبارات
أدق من عبارات االقتصاديين ،وذلك من حيث تحصيل النقود للمقاصد واألغراض
وكونها أصول األثمان ومعيارها وقيم المتلفات.47
الفرع األول :النقود وسيط للمبادلة )(Medium of Exchange
تستعمل النقود كوسيلة لتبادل السلع والخدمات ،48وهي ميزة تقسم عملية
المبادلة إلى بيع وشراء حيث يقول ابن عاشور " :ومن أحسن ما ظهرت فيه مزية
ُ
البائع من المشتري ،فباذل النقد مشتر وباذل
تمييز
التعامل بالنقدين أنه يمكن فيه
ِ
العوض بائع" ، 49وقد حث الدين اإلسالمي على استخدام النقود كوسيط للتبادل
تجنبا للوقوع في البيع الربوي وهو ما جاء في قوله ملسو هيلع هللا ىلص" :بع الجمع بالدراهم ثم ابتع
50
ب بالجمع
بالدراهم جنيبا" فالقصد ببيع الجمع بالدراهم؛ التوسل إلى حصول الجني ِ

لكن على وجه مباح ،51ولتحقيق دور الوساطة يشترط أن تتسم النقود بالقبول العام
من جميع األفراد 52وأن تمثل قوة شرائية عامة لجميع السلع والخدمات.
بينما لو تفحصنا عنصر القبول العام لدى عملة البيتكوين لوجدناها
تفتقده ،ولعل السبب في ذلك ما يشوب العملة من غرر وغبن ومخاطرة وهي
صور منهي عنها شرعا لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل حيث قال تعالى :يا
اض
أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َال ت َأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُكم بَ ْينَ ُكم ِب ْالبَ ِ
ارة ً َعن ت ََر ٍ
اط ِل ِإ َّال أَن تَ ُكونَ تِ َج َ
ِ ّمن ُك ْم

53

وجاء في معرض تفسير هذه اآلية.." :أجمع العلماء على بطالن بيع

عوض وال هبة" ، 54وأصل
القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير
ٍ
الغرر ما ُ
طوي علمه وخفي باطنه و ِس ُّره بحيث ال تُعرف أوصافه وال يُدرى هل
يحصل أو ال ،وهو ما ينعكس على العقود المنجزة بعملة البيتكوين التي يتعمد فيها
طمس شخصية أطراف المبادلة "بائع ومشتري" وموضوعها أهي سلعية أم
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خدمية ،و نوعية المثمنات محل العقد ،أما أثمانها فما هي إال أرقام ورموز تنتقل
إلى المحافظ اإللكترونية للمتعاملين من دون ضمان أي جهة معتمدة ،كما أن
صفقاتها تعقد في ثوان دون إتاحة أي فرصة لخيار التراجع في حال اإلخالل
بالتزامات العقد حتى وإن حصل توافق في نية إلغاء العقد لدى الطرفين فإن ذلك
يصبح مستحيال بعد مضي العقد نتيجة انعدام الجهة الضامنة ،وهي تصرفات تبرز
مدى قيام هذا النوع من المعامالت على الغرر والمخاطرة.
كما تفتقر هذه العملة إلى صفة العموم كقوة شرائية لجميع السلع والخدمات
نتيجة عدم اإلقرار بها كعملة رسمية في معظم دول العالم ،بل هناك من الدول من
ّ
سن تشريعات تعاقب على التعامل بها كما هو الشأن في القانون الجزائري الذي
يمنع شرائها وبيعها وحيازتها بسبب غياب الدعامة المادية لها وما ينجم عنها من
أضرار خاصة وعامة ،55وهو ما قلص القوة الشرائية لهذه العملة وأفقدها أهم
الصفات األساسية للنقود المتمثلة في القبول العام مما يجعل حكم التعامل بها كنقود
غير جائز شرعا.
الفرع الثاني :النقود مقياس للقيمة )(Measure of Value؛
فالنقود هي وسيلة للمقارنة بين قيم األشياء المختلفة حيث في مجموع
الفتاوى" :الدراهم والدنانير ال تقصد لنفسها ،بل هي وسيلة إلى التعامل بها ،ولهذا
كانت أثمانا بخالف سائر األموال فإن المقصود االنتفاع بها نفسها ،فلهذا كانت
مقدّرة باألموال الطبيعية أو الشرعية" ،56بمعنى أن األثمان ـ الدراهم والدنانير ـ ال
تقصد ألعيانها بل يقصد بها التوصل إلى السلع ،أما إذا صارت في نفسها سلعة
تقصد ألعيانها فإن ذلك يفسد أمر الناس ،وهو أمر معقول يختص بالنقود وال
يتعدى إلى غيره ،57و في ذلك قال الحطاب " :المعقود عليه ثمن ومثمن ،فالثمن
الدنانير والدراهم ،وما عداها مثمنات" ،58فالوحدة النقدية يجب أن تكون هي
مجلة اإلحياء
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تردُ إليه قيم
المقياس العام للقيمة بين أطراف التبادل على اختالفهم والمعيار الذي ِ
األشياء السلعية منها أو الخدمية واالستهالكية.59
ولكون عملة البيتكوين ال يتحقق فيها صفة القبول العام مقارنة بباقي النقود
المتعارف عليها كالدوالر األمريكي ،واليورو األوروبي ،فإن الناس يرون أنه من
العبث شراء البيتكوين مقابل اليورو أو الدوالر من أجل إنفاقه القتناء سلع أو
خدمات ما دامت العمالت األخرى تؤدي هذا الغرض بكفاءة ،وهو ما جعل
استعمال عملة البيتكوين ينحصر في المضاربة على العملة نفسها بغرض الربح
السريع دون إدراك المخاطر التي تنجم عنها ،وبذلك أصبحت مجرد سلعة ـ غير
استهالكية ـ تلقى رواجا لدى فئات محدودة

60

تستعملها كسلعة تقصد ألعيانها

وهو مخالف للشرع؛ فالنقود عند اكتسابها القدرة الشرائية العامة تكف عن المنفعة
الخاصة ومن ثم ال تصبح سلعة وال تعد محال للتجارة وتحقيق األرباح وإال فقدت
صفة النقدية ،وقد نهت الشريعة اإلسالمية عن بيع النقد بجنسه متفاضال أو نسيئة
أو اتخاذه سلعة تباع وتشترى كما هو الحال في عملة البيتكوين ،حيث قال صلى
هللا عليه وسلم " :الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر
بمثل فإن اختلفت األصناف فبيعوا
والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد ِمثال ِ
كيف شئتم إذا كان يدا بيد" ،61ووجه الداللة من هذه األحكام هو تضييق دائرة
التعامل باألثمان بيعا وشراء؛ ألنها لم تخلق سلعا تباع وتشترى ،وإنما خلقت لتقييم
السلع وتسهيل التبادل 62حيث تعتبر عدد الوحدات النقدية التي تستبدل بها السلعة أو
الخدمة ثمنا لها أو قيمة لها ألن النقود هي المعيار الذي ترد إليه قيم األشياء سواء
كانت سلعا أو خدمات استهالكية أو خدمات عوائد اإلنتاج.63
المطلب الثاني :التكييف الفقهي للبيتكوين " "Bitcoinمن حيث الكفاءة
واإلصدار
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يتوقف تأدية النقود لمهامها على مدى كفاءتها الوظيفية ،حيث يتطلب تدخل
ولي األمر بمنحها قوة اإللزام واإلبراء وضمان ثبات قيمتها باعتباره السلطة
األولى في إدارة شؤون المجتمع ،وعلى ضوء نصوص الكتاب والسنة الشريفة بيّن
الفقهاء وظائف النقود ومسؤولية ولي األمر تجاهها ،كما وضحوا الضوابط
الشرعية في ضرب النقود ودور ولي األمر في السياسات المالية والنقدية المؤثرة
على كفاءتها.64
الفرع األول :مدى كفاءة عملة البيتكوين في أداء وظيفة النقود
تعتمد كفاءة النقود في أداء وظائفها على الثبات النسبي في قيمتها ،فلتكون
النقود وسيطا للمبادلة يتطلب تحقق ثقة األفراد فيها والقبول العام لها ،مع العلم أن
الثقة تضعف تجاه العملة إذا شهدت تقلبات متتالية فينعكس ذلك على كفاءة النقود
مما يؤدي إلى رفض األفراد لها لعدم استقرارها و ما ينتج عنه من إخالل في
الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين المتعاملين؛ حيث يطفف ما بذمة البعض لحساب
البعض اآلخر وهو مناف لمنطق العدل الذي تؤكده الشريعة في سائر المعامالت.
لذلك اهتم الفقهاء بضرورة ثبات قيمة النقود لتكون معيارا مستقرا حفاظا
على حقوق الناس ،وهو ما يؤكده ابن القيم من وجوب ثبات قيمتها كمطلب شرعي
ووضعي ُمل ّح في قوله “ :فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ،والثمن (النقود)
هو المعيار الذي به يعرف تقويم األموال ،فيجب أن يكون محددًا مضبو ً
طا ال
يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن (النقود) يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا
ثمن (نقد) نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع ،وحاجة الناس إلى ثمن (نقد) يعتبرون
به المبيعات حاجة ضرورية وعامة وذلك ال يمكن إال بسعر تعرف به القيمة،
يقوم
تقوم به األشياء ويستمر على حالة واحدة ،وال َّ
وذلك ال يكون إال بثمن (نقد) َّ
هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معامالت الناس ويقع ال ُخلف،
مجلة اإلحياء
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ويشتد الضرر ...ولو جعلت ثمنًا واحدًا ال يزداد وال ينقص ...لصلح أمر
الناس”..

65

وهو كالم يستخلص منه أهم اآلثار المترتبة على عدم استقرار قيمة

النقود كما يلي:
 1ـ اإلضرار بمصلحة المجتمع .
 9ـ اإلخالل بقاعدة الملكية الخاصة المصونة في الشريعة .
 3ـ تر ّكز الثروة لدى فئات قليلة عكس مقاصد الشريعة.
 4ـ اإلضرار بمصلحة أصحاب الدخول الثابتة والملكيات الصغيرة.
وواقع عملة البيتكوين يكون صادما عند فحص مدى كفاءتها من حيث
الثبات في القيمة ،فهي ال تعرف االستقرار النسبي في قيمتها بحسب ما تؤكده
البيانات واإلحصاءات حيث تشهد هزات ارتدادية متتالية في كل أيام السنة ،وأحيانا
تنزل قيمتها في اليوم الواحد عدة مرات ألدنى مستويات قياسية ،فعلى سبيل المثال
خالل شهر نوفمبر من سنة 9012م خسرت عملة البيتكوين أكثر من  %95من
قيمتها في ظرف مدة قصيرة من الزمن وهو ما يوضحه الشكل التالي:
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شكل رقم ،9 :يبين التقلبات السريعة والمتتالية في عملة البيتكوين

66

يتضح من الشكل الهبوط القياسي لعملة البيتكوين؛ حيث نزلت إلى قيمة
 4900دوالر أمريكي بعدما كانت تتأرجح ما بين  9900ـ  9200دوالر ،بمعنى
فقدانها أكثر من  9000دوالر في أقل من  94ساعة (بين الثامنة صباحا  90نوفمبر
9012م والسادسة صباحا من يوم  91نوفمبر 9012م) وهو ما يوحي إلى حجم
الضرر الذي يلحق االستثمار في هذه العملة مما يجعله من أخطر أنواع
االستثمارات غررا ،كما يؤدي عدم االستقرار النسبي في قيمة العملة إلى اإلخالل
بوظائفها النقدية وهو ما ينتج عنه ضياع حقوق الناس لما يتعرضون له من غرر
وغبن فاحش نتيجة التقلب السلبي في قيمتها ،وهذا معارض للنص الشرعي في
ارة ً
قوله تعالى ﴿ :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َال ت َأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم ِب ْالبَ ِ
اط ِل ِإ َّال أ َ ْن ت َ ُكونَ تِ َج َ
اض ِم ْن ُك ْم ﴾ ،67فكل معاملة تجارة ٌ على أي وجه كان العوض ،إال أن قوله :
َع ْن ت ََر ٍ
اط ِل ﴾ أخرج منها كل عوض ال يجوز شر ًعا من ربًا أو جهالة ،أو تقدير
﴿ بِ ْالبَ ِ
عوض فاسد وما يترتب عليه من غبن أو ضرر وهو ما ينطبق على عملة
البيتكوين68؛ وهذا ما يؤكده ابن حزم بقوله" :وال يكون التراضي البتة إال على
يرض به ،فصح أن
معلوم القدر ،وال شك في أن من لم يعلم بالغبن وال بقدره فلم
َ
البيع بذلك أكل مال بالباطل".69
الفرع الثاني :مدى توافق تعدين عملة البيتكوين مع الضوابط الشرعية
إلصدار النقود
شدد الفقهاء في حكم ضرب النقود لغير ولي األمر حتى وإن كانت خالصة
من الذهب أو الفضة المتعارف عليها ،70وساندهم ابن خلدون برؤية علمية دقيقة
حيث يقول في معرض حديثه عن ضرب النقود " :هي وظيفة ضرورية للملك ،إذ
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بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس من النقود عن المعامالت ،ويتقون في
سالمتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة".71
وأكد ذلك البهوتي بقوله " :ينبغي للسلطان أن يضرب لهم ـ للرعايا ـ فلوسا
تكون بقيمة العدل من معامالتهم ،من غير ظلم لهم"؛ تسهيال عليهم ،وتيسيرا
لمعاشهم " ،وال يتجر ذو السلطان بالفلوس ،بأن يشتري نحاسا فيضربه ،فيتجر
فيه"؛ ألنه تضييق " وال بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ،ويضرب لهم
غيرها"؛ ألنه إضرار بالناس ،وخسران لهم".72
وقد أجمع جمهور الفقهاء على حصر حق ضرب النقود إلى ولي األمر
باعتباره حق سيادي ،وحتى لو فرض أن ضرب شخص ما نقدا سالما من الغش
يبقى الحكم فيه الحرمة وال يتعدى ذلك ،73بينما الحنفية يرون الحكم يتردد بين
الكراهة والحرمة على خالف بينهم.74
وهذه األحكام أطلقها الفقهاء بخصوص ضرب النقود الذهبية والفضية
والفلوس المعروفة عندهم لضبط وحدتها النقدية خشية التالعب بالعيار فيما لو
أسند سكها لغير ولي األمر ،وهو ما ينطبق على النقود الورقية حيث يحرم على
غير ولي األمر إصدارها ألنها تستمد قيمتها من جهة اإلصدار الضامنة لها مما
يجعلها تخضع لضوابط دقيقة ال يسمح لألفراد االضطالع بها وإال أصبحت وسيلة
للثراء بالباطل ،ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:75
 1ـ توكل مهمة إصدار النقود وجوبا لولي األمر أو من ينيبه وفق ما تتطلبه
المصلحة العامة.
 9ـ من واجب ولي األمر تجاه إصدارها ضمان إصالح النقود من كل ما
يضعف قيمتها أو يعطل وظائفها.
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 3ـ من واجب ولي األمر تجاه إصدارها الحرص على تحقيق االستقرار
النقدي ،والتحكم في العرض الكلي للنقود دون غيره.
واستنادا إلى آليات إصدار عملة البيتكوين ،فإن مصدّرها جهة مجهولة
تراعي الربح الشخصي وال تنتمي ألي سلطة سيادية أو هيئة مالية ضامنة ،وال
تخضع لقيود المؤسسات المصرفية والنقدية الدولية وهو ما جعلها ذريعة مثلى في
عمليات غسيل األموال و تمويل تجارة المخدرات و تحويل األموال الناتجة عن
عمليات الجريمة المنظمة وتمويل اإلرهاب ،76وكل ذلك يشكل مخاطر جسيمة
تهدد االستقرار النقدي وما يلحقه من أضرار في السياسات النقدية واقتصاديات
الدول وأمنها ،وما يعكسه من إلحاق الضرر بحقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل،
وهي عوامل مخالفة للشريعة اإلسالمية مما يجعل عملة البيتكوين محرمة سواء
من ناحية إصدارها ـ تعدينها ـ أو التعامل بها إلى حين تكييفها وفق الضوابط
الشرعية وما يقتضيه العرف في مسألة النقود.
المطلب الثالث :موقف القانون الجزائري من عملة البيتكوين
في ظل فقدان العملة االفتراضية ألي سلطة مالية تراقبها فإنها حتما ستأخذ
قوتها وقيمتها من الجهات التي تتعامل بها ،وهي في العادة جهات مجهولة الهوية
تعمل على استغالل العملة في عمليات غير مشروعة كغسيل األموال وتجارة
المخدرات والقمار ،وتحويل األموال الناتجة عن الجرائم المنظمة ،وهو ما ينجم
عنه من مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد المجتمعات.
وإيمانا من معظم دول العالم بمدى خطورة التعامل بالعمالت االفتراضية
على أمنها القومي خاصة منها التي ال تخضع ألي سلطة رقابية ،فقد أصدرت
مجموعة من التشريعات والقواعد التنظيمية التي تحضر التعامل بهذا النوع من
العمالت وعلى رأسها عملة "البيتكوين" ،ومن بين هذه الدول الجمهورية
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شرعت المادة  110من قانون المالية لسنة 9012م تمنع من خاللها
الجزائرية التي ّ
شراء العمالت االفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها ،مع معاقبة كل من يخالف
هذا الحكم.77
الفرع األول :مفهوم المادة  113من قانون المالية الجزائري 2113م
ومبرراتها
أوال ـ نص المادة ومفهومها:
تنص المادة  110من قانون المالية الجزائري لسنة 9012م ما يلي:
" يمنع شراء العملة االفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها.
العملة االفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو اإلنترنت عبر شبكة
اإلنترنت ،وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع واألوراق النقدية وعمليات
الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية.
يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم ،طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول
بها".

78

فنص المادة جاء صريحا في تجريم تداول العمالت االفتراضية بأي شكل
كان ،حيث يمنع شراؤها أو بيعها كما يمنع تداولها في المعامالت المالية التي تتم
عن طريق شبكة االنترنت ،ويمنع أيضا امتالكها بأي صورة كانت.
وتفسر المادة  110مفهوم العملة االفتراضية محل الحضر ،بأنها كل
العمالت االفتراضية المستخدمة عبر شبكة االنترنت التي ليس لها أي دعامة مادية
كما هو الشأن بالنسبة للقطع واألوراق النقدية أو الصكوك والبطاقات البنكية فكلها
تخضع لسيادة الدولة والرقابة المركزية ،على عكس النقود االفتراضية مجهولة
الصفة بعدم انتماءها ألي دولة معينة أو هيئة مالية معتمدة رسميا وال تخضع ألي
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رقابة مركزية ،كما تتسم معامالتها بالتعتيم والسرية الفائقة مما يحول دون تجميدها
أو مصادرتها.
وكنتيجة لتجريم المادة  110تداول العمالت االفتراضية ،فإنه يسلط العقاب
على كل من ثبت في حقه مخالفة هذا الحكم ،وذلك وفق القوانين والتنظيمات
المتعلقة بأنواع األضرار وجسامتها الناجمة عن التعامل بها.
ثانيا ـ مبررات الحظر القانوني للعملة االفتراضية من خالل المادة  113من
قانون المالية الجزائري
يطمح المشرع الجزائري من خالل منع التعامل بالعمالت االفتراضية التي
على رأسها عملة البيتكوين ” “Bitcoinإلى إقامة رقابة مشددة وصارمة على مثل
هذا النوع من المبادالت بالنظر إلى ما تشكله من تهديد القتصاد وأمن البالد،
خاصة وأنها تفتح الطريق أمام المتاجرة بالمخدرات ،وغسيل األموال ،باإلضافة
إلى تمويل اإلرهاب والجريمة المنظمة.
وبناء على ذلك يمكن استخالص أهم المبررات التي دعت إلى حضر العملة
االفتراضية كما يلي:
أوال :المخاطر الخاصة ،ويقصد بها األضرار التي تلحق المتعاملين أنفسهم
جراء القرصنة أو األخطاء الفنية.
 1ـ مخاطر القرصنة واالحتيال :في حال قرصنة بيانات الملكية الخاصة
بصاحب محفظة النقود الرقمية سواء عن طريق االختراق األمني أو االحتيال ،فإن
المالك األصلي يتعذر عليه إلغاء المعامالت الصادرة من ملكيته حتى لو كانت
نتيجة االستخدام غير مصرح بها ،وبذلك يفقد ما يملكه دون رجعة.
 9ـ مخاطر أخطاء المعالجة :قد تحدث أخطاء في تنفيذ المدفوعات ،كتحويل
المبلغ إلى عنوان مستفيد آخر ،أو تحويل مبلغ غير صحيح ،فإنه في معظم أنظمة
مجلة اإلحياء
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العمالت االفتراضية ال يمكن فيها التراجع أو استرداد المبالغ الضائعة ،ونظرا
لعدم وجود جهة معروفة ترفع إليها الشكوى سيؤدي ذلك إلى ضياع المال الخاص
دون وجه حق.
 3ـ مخاطر األخطاء الفنية لمنصات التعامل :فمنصات التعامل بالعمالت
االفتراضية ال توفر آلية تأمين تعويض أصحاب المحافظ اإللكترونية في حال
حدوث إخفاقات تقنية أو أعطال يتعذر فيها الوصول إلى المحفظة ،كحصول خطأ
فني في منصة المعالجة يحول دون استفادة طرف من أطراف المعاملة ،وبذلك فإن
أي خلل يحصل قد تضيع فيه العمالت االفتراضية وهو ما يلحق الضرر
بمالكيها.

79

ثانيا :المخاطر العامة،
تبين مما سبق أن التداول بالعمالت االفتراضية يصعب تتبعها لكونها أكثر
مجهولية من األنواع األخرى من وسائل الدفع عبر اإلنترنت ،وهذا حافز قوي
إلساءة استخدام هذه العمالت كوسيلة للمتاجرة بالممنوعات وتبييض األموال
وتمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي وغير ذلك من أشكال النشاط غير المشروع
وهي كلها مخاطر تضر باألمن القومي والسيادة النقدية ألي دولة كانت،
فالمنظمات اإلجرامية تدرك أن الحفاظ على قوتها وبقائها يتطلب توفير موارد
مالية ثابتة تصعب مالحقتها ومصادرتها من قبل المصارف والبنوك أو السلطات
العامة في الدول والحكومات ،لذلك تستغل التقنيات واآلليات الحديثة في إخفاء
مواردها المالية كتشفير عمليات نقل األموال وتجارة المخدرات وتمويل اإلرهاب،
وليس هناك سبيل أفضل من استعمال العمالت االفتراضية وعلى رأسها عملة
البيتكوين ،حيث تشير التقارير 80إلى إلمام الجريمة المنظمة بتلك العمالت الجديدة
نتيجة توافر القدرات العلمية والتقنية الالزمة الستخدامها واستثمارها ،وهو ما دفع
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العديد من الحكومات إلى إيجاد آليات حديثة لرصد وتتبع حركة العمالت
االفتراضية عبر الدول.
وباعتبار أن الجزائر تربطها اتفاقيات دولية في إطار محاربة اإلرهاب
وتبييض األموال ،81فإن تجريمها للتعامل بالعمالت االفتراضية يؤكد عزمها على
محاربة الجريمة المنظمة ،وذلك إيمانا منها بأن العمالت االفتراضية التي من بينها
عملة البيتكوين هي أحد األسباب الرئيسية وراء خلق الهوة بين االقتصاد الحقيقي ـ
السلع والخدمات ـ واالقتصاد المالي ،األمر الذي قد يؤدي إلى انهيار مالي خطير
ينشأ عنه أزمات مالية حادة تعود بالضرر الجسيم على األفراد والمجتمعات.
الفرع الثاني :التكييف القانوني لعملة البيتكوين
ينبني التكييف القانوني لعملة البيتكوين على مدى اعتبارها نقودا من عدمه
وذلك من حيث إلمام هذه العملة بشروط النقود ووظائفها ،وقد واجهت من هذه
الناحية الكثير من االنتقادات التي تضعف أهميتها كوحدات نقدية وذلك ألسباب
عدة ،من بينها:82
ـ عدم خضوعها ألي سلطة مالية أو هيئة رسمية تضبط إصدارها أو تتحكم
في عرضها وحمايتها ،بل تصدر من أشخاص مجهولي الهوية ،وهذا يجعلها تفتقد
إلى عنصر السيادة النقدية ،فالنقود تستمد قيمتها من جهة اإلصدار الضامنة لها مما
يجعلها تخضع لضوابط دقيقة وهو ما تفتقده عملة البيتكوين.
ـ عدم خضوعها ألي سعر رسمي يعمل على استقرارها نتيجة عدم ارتباط
إصدارها بأي هيئة مالية مركزية تتحكم في الكميات المصدرة منها ،فالمتعارف
عليه أن القيمة االسمية للنقود تحددها السلطات النقدية للدولة ،بينما تخضع القيمة
السوقية في تحديدها إلى قوى العرض والطلب في األسواق المالية ،وهو ما جعل
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عملة البيتكوين ال تعرف االستقرار لعدم ارتباطها بأي سلطة نقدية ،وبذلك
أصبحت تفتقد إلى أهم شروط العملة التقليدية وهو االستقرار النسبي في قيمتها.
ـ صعوبة ضبط تشريعات تنظم وتقنن هذه النازلة في أسواق المال ،نظرا
لصعوبة إدراك الثغرات والمتطلبات التقنية الستصدار قوانين مالءمة تجاهها.
ـ عدم استنادها ألي غطاء قانوني أو سلعي يدعمها نتيجة فقدانها للقيمة
الذاتية كما هو الشأن في النقود التقليدية ،بل هي مجرد أرقام تسلسلية في العالم
االفتراضي.
ـ ضعف قدراتها على تحقيق مصالح المجتمع؛ فتبادل السلع والخدمات
بواسطتها ال يتم إال بعد تقييمها بعملة أخرى وهذا يفقدها وظيفة مقياس القيمة ،كما
يتعذر أيضا استخدامها كمخزن للثروة نتيجة التقلبات المستمرة التي تشهدها في
قيمتها ،إضافة إلى تأثرها المباشر باألخطاء الفنية وعمليات القرصنة واالحتيال.
ـ ال تحظى بقبول عام إذا ما قورنت بالمتداول من العمالت القانونية في أي
دولة مع حجم النقود االفتراضية ،كما تتلقى الرفض الرسمي لها من غالبية دول
العالم وهو ما يقلل من ميزة القبول العام لها ومن ثم محدودية إدراجها ضمن
مصاف النقود.
وخالصة القول أن هناك أوجه مقاربة كثيرة بين الشريعة والقانون فيما
يخص التعامل بالعمالت االفتراضية التي على رأسها عملة البيتكوين ،بحيث ال
تعد نقودا لما تفتقده من وظائف وشروط أساسية للنقود القانونية ،كعدم اعتبارها
وسيط للمبادلة ومقياس للقيمة ،وعدم خضوع إصدارها للحاكم أو هيئة نقدية
رسمية وهو شرط أساسي في إصدار النقود ،وال تتسم باالستقرار النسبي وال
القبول العام لها ،إضافة إلى المخاطر الجسيمة التي تنجر عنها وما تلحقه من
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أضرار باألفراد والمجتمعات ،وكلها مبررات تفيد النهي عن التعامل بمثل هذه
النقود من الناحية الشرعية والقانونية.
خاتمة:
بناء على ما سبق ،تبين أن عملة البيتكوين ال تتمتع بأي غطاء نقدي وال
يخضع إصدارها ألي جهة رسمية ذات صلة بولي األمر ،كما تفتقد إلى القبول
العام لها كنقد متعارف عليه لدى الناس ،و تبين أن معامالتها تتضمن المقامرة
والغرر الفاحش لعدم استقرارها وأنها سلعة ال ضامن لها مما يجعلها عرضة
لعمليات القرصنة واالحتيال ،وكل ذلك مخالف لمقاصد الشريعة اإلسالمية وهو ما
يجعل حكم التعامل بها التحريم وقد عاضد المنع القوانين الوضعية ،كما ال يجوز
تعدينها خالفا للضوابط الشرعية واألعراف في إصدار النقود و ما ينجم عنه من
تحصيل الثروة الفاحشة بالباطل وإلحاق الضرر بأمن المجتمع.
وهذا حكم مصلحي؛ فكي تكتسب هذه العملة حكم اإلباحة ،يجب أن تحظى
بالقبول العام لها من طرف الدول على أن يخضع إصدارها لرقابة الجهات
الرسمية ـ الحاكم ـ أو من يمثلها كالسلطة النقدية المركزية وذلك وفق مجموعة من
الضوابط الهادفة إلى حماية األطراف المتعاملة بهذه العملة " "Bitcoinمن جهة،
وتحول دون استغالل مصدّريها لبقية األطراف من جهة أخرى ،ومن صور ذلك
وجوب التزام إصدارها بتوجيهات وأوامر السلطة النقدية المركزية ،مع ضمان
المحافظة على وضعها المالي واالئتماني الذي يجعلها قادرة على الوفاء بالتزامها
عند تحويلها إلى نقود اصطالحية ،وذلك وفق الضوابط المشروعة في عمليات
الصرف مع توفير الضمانات القطعية للمتعاملين بها مع إمكانية ردع المعامالت
غير المباحة في استثمارها ،والتزام تداولها وفق الضوابط الشرعية المتعلقة
مجلة اإلحياء
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بالمعامالت المالية ،و تطبيق األحكام المشروعة في أداء الحقوق المتعلقة بها
كالزكاة وغيرها ،وهللا أعلم.

قائمة المصادر والمراجع
المصادر والمراجع باللغة العربية :
 القرآن الكريم ابن تيمية ،كتب ورسائل ابن تيمية المسمى :مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمنبن دمحم بن قاسم العاصمي النجدي ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية1225 ،م.
 ابن حزم األندلسي ،المحلى باآلثار ،ج ،0دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،د.ت. أبو الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصري الماوردي ،األحكام السلطانية ،تحقيقأحمد مبارك البغدادي ،مكتبة دار ابن قتيبة ،الكويت1222،م.
 أحمد بن دمحم الخليل ،األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ،دار ابنالجوزي ،الرياض ،ط1490 ،9هـ.
 أحمد بن يحي بن جابر البالذري ،فتوح البلدان ،تحقيق :رضوان دمحم رضوان،ج ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1403 ،هـ.
 أحمد جمال الدين موسى ،الجديد في التقنيات المصرفية ،ج ،1منشورات الحلبيالحقوقية ،بيروت9009 ،م.
 أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب ،القاهرة9002 ،م. أسامة الفولي ،ومجدي محمود شهاب ،مبادئ النقود والبنوك ،دار الجامعة الجديدةللنشر ،االسكندرية ،مصر1222 ،م.
 اسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار الكتبالعلمية ،بيروت ،لبنان1222 ،م،
 اإلمام أبو عبد هللا دمحم القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،لبنان9009 ،م.
 اإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،الموافقات ،دار ابن القيم ،الرياض،دار ابن عفان ،القاهرة ،د.ت.
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اإلمام الحافظ ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،م ،9دار المعرفة ،بيروت ،لبنان،
1413هـ ـ 1223م.
اإلمام أبو عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري القرطبي ،جامع األحكام الفقهية من
تفسير اإلمام القرطبي ،جمع وتصنيف فريد عبد العزيز الجندي ،ط ،9دار الكتب
العلمية ،بيروت9005 ،م.
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني الشهير بابن تيمية ،الفتاوى الكبرى ،دار
المعرفة ،بيروت ،د.ت.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،09السنة
الرابعة والخمسون ،الصادرة في  92ديسمبر 9010م.
جمال الدين ابن منظور األنصاري ،لسان العرب ،دار صادر بيروت ،لبنان،
1414هـ.
جوشوا بارون ،أنجيال أوماهوني ،ديافيد مانهيام ،وسينثيا ديون ـ شفارتس،
تداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي ،كتاب رقمي بصيغة  PDFمترجم
باللغة العربية ،نشر مؤسسة  ،RANDسانتا مونيكا ،كاليفورنيا.9015 ،
جويل كرتزمن ،موت النقود ،ترجمة الدكتور دمحم بن سعود العصيمي ،دار الميمان
للنشر والتوزيع ،ط ،1المملكة العربية السعودية9019 ،م.
خالد المصلح ،التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي ،دار ابن الجوزي ،المملكة
العربية السعودية ،ط1490 ،1هـ ـ 9000م.
رفيق يونس المصري ،اإلسالم والنقود ،دار المكتبي ،دمشق ،ط1491 ،1هـ ـ
9001م.
زين العابدين بن إبراهيم بن دمحم المعروف بابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز
الدقائق ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1412 ،1هـ ـ 1210م.
ستر بن ثواب الجعيد ،أحكام األوراق النقدية والتجارية ،رسالة ماجستير ،جامعة
أم القرى1405 ،هـ ـ  1409هـ.
سعيد الخضري ،االقتصاد النقدي والمصرفي ،مؤسسة عز الدين للنشر ،بيروت،
.9004
الطاهر أحمد الزاوي ،ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير
وأساس البالغة ،ط ،3دار الفكر ،د.ت.
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عبد الرحمن بن خلدون ،العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األعظم المعروف بمقدمة ابن خلدون،
ط ،5دار القلم ،بيروت1224 ،م.
عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي ،وعبد المحسن الخلف ،النقود والبنوك واألسواق
المالية ،دار الخريجي للنشر والتوزيع ،الرياض1410 ،هـ.
عبد هللا الصعيدي ،النقود والبنوك ،مطابع البيان التجارية ،دبي1415 ،هـ ـ 1224م.
عبد هللا بن سليمان المنيع ،األوراق النقدية حقيقتها وحكمها ،مجلة البحوث الفقهية
المعاصرة ،السنة  ،3العدد 1419 ،10هـ.
عبد هللا بن سليمان بن منيع ،الورق النقدي حقيقة وحكما ،مجلة المجمع الفقهي
اإلسالمي ،ط1405 ،1هـ.
عثمان بن علي الزيلعي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط ،9د.ت.
عدنان خالد التركماني ،السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالم ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،لبنان1222 ،م.
علي أحمد السالوس ،النقود واستبدال العمالت ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط،1
1409هـ ـ 1209م.
علي حيدر خواجه ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
بيروت ،د.ت.
عمر سليمان األشقر وآخرون ،النقود وتقلب قيمة العملة ،بحوث فقهية في قضايا
اقتصادية معاصرة ،دار النفائس ،عمان ،ط1412 ،1هــ ـ 1220م.
عوض فاضل إبراهيم إسماعيل ،النقود والبنوك ،دار الحكمة للطباعة والنشر،
الموصل1220 ،م.
فخر الدين الرازي ،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان،
9005م.
القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العربي ،أحكام القرآن ،ط ،3دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان9003 ،م.
مالك بن أنس ،المدونة الكبرى ،رواية اإلمام سحنون ،دار النوادر ،دمشق،
سوريا ،ط9019 ،1م.
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مبادئ علم االقتصاد ،لمحمد صالح القرشي ،والدكتور ناظم الشمري ،دار الكتب
للطباعة والنشر ،الموصل ،العراق ،د.ت.
مجد الدين دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة
للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط 14099هـ ـ 9005م.
دمحم إبراهيم الشافعي ،اآلثار النقدية واالقتصادية المالية للنقود اإللكترونية،ج،1
بحث منشور في مطبوعة مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة
والقانون ،غرفة تجارة وصناعة دبي 9003م.
دمحم إبراهيم الشافعي ،اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية ،بحث
منشور في مطبوعة مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون،
دبي.9003،
دمحم إب راهيم محمود الشافعي ،اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود
اإللكترونية ،بحث منشور في مطبوعة مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين
الشريعة والقانون ،دبي.9003 ،
دمحم الطاهر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،تحقيق دمحم الطاهر الميساوي ،ط ،9دار
النفائس ،األردن9019 ،م.
دمحم بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ،أعالم الموقعين عن رب العالمين ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 1411هـ ـ 1221م.
دمحم بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،تحقيق
د.دمحم جميل غازي ،مطبعة المدني ،القاهرة ،د.ت.
دمحم بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ،إعالم الموقعين عن رب العالمين،
تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار الجيل للنشر والتوزيع ،بيروت1203 ،م.
دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية
الدسوقي ،ج ،3دار الفكر ،د.ت.
دمحم بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،9دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان9002 ،م.
دمحم بن دمحم بن عبد الرحمن المغربي ،المعروف بالحطاب ،مواهب الجليل لشرح
مختصر خليل ،دار عالم الكتب ،الرياض1439 ،هـ ـ 9003م.
دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،االستذكار ،ج ،9دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،د.ت.
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 دمحم خليل برعي ،النظم النقدية والمصرفية ،دار الثقافة العربية ،القاهرة1224 ،م. دمحم رواس قلعجي ،حامد صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس للطباعةوالنشر والتوزيع ،األردن1222 ،م.
 دمحم زكي الشافعي ،مقدمة في النقود والبنوك ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1229م.
 دمحم عثمان شبير ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي ،دار النفائس،عمان ،ط1499 ،9هـ ـ 9001م.
 محي الدين بن شرف النووي ،المجموع  ،ج ،9دار الفكر ،بيروت ،لبنان1412 ،هـ ـ 1229م ،ط.1
 مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،ج ،3مكتبة طالب العلم ،دمشق ،سوريا9013 ،م. مصطفى السيوطي الرحيباني ،مطالب أولي النهى ،المكتب اإلسالمي ،دمشق،سوريا1291 ،م.
 مصطفى يوسف كافي ،النقود والبنوك اإللكترونية في ظل التقنيات الحديثة ،داررسالن للطباعة والنشر والتوزيع9013 ،م ،دمشق ،سوريا.
 المعجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،ط،5القاهرة ،مصر9001 ،م.
 منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيق:هالل مصيلحي ،دار الفكر ،بيروت1409 ،هـ.
 منير دمحم وممدوح دمحم الجنبيهي ،التحكيم اإللكتروني ،دار الفكر الجامعي،االسنكدرية9009 ،م.
 وجدي محمود شهاب ،اقتصاديات النقود والمال :النظرية والمؤسسات النقدية؛بورصة األوراق المالية في مصر ،تطور النظام المصرفي ،اإلسكندرية ،دار
الجامعة الجديدة للنشر9000 ،م.
المصادر والمراجع باللغة األجنبية:
- Bitcoin Beginner’s Guide, by Trace Mayer, J.D. E.Boock pdf, pp. 7-20.
- Bitcoin, la monnaie acéphale, Jaques faviers et Adli Takkal Bataille,
CNRS Editions, Paris, France, 2017, pp.7-9
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- Bonneau, Joseph, Andrew Miller, Jeremy Clark, Arvind Narayanan,
Joshua A. Kroll, and Edward W. Felten, “Research Perspectives on
Bitcoin and SecondGeneration Cryptocurrencies,” Proceedings of IEEE
Security and Privacy 2015, San Jose, Calif.: IEEE Computer Society,
May 2015.
- Caytas , Jonna, regulatory issues and challenges presented bay virtual
currencies, Columbia business law review, 2017, pp 3-6.
- Chaum, David, Amos Fiat, and Moni Naor, “Untraceable Electronic
Cash,” in Shafi Goldwasser, ed., Advances in Cryptology: Proceedings
of Crypto ’88: Proceedings, Berlin: Springer-Verlag, 1990, pp. 319–
327.
- Elwell & Murphy & Seitzinger, Bitcoin: Questions, Answers, and
analysis of the legal issues, Congressional Research service, December
2013, pp8-12.
- La Révolution Blockchain- Algorithmes ou institutions, à qui donnerezvous votre confiance?, Philippe Rodrigeuze, éditions Dunod, Paris,
France , 2017, pp.37-43.

:المواقع اإللكترونية
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 صالح بوبشيش/د. أ+  أحمد أمداح/د
- https://ar.cointelegraph.com/bitcoin-price-index
- http://goo.gl/zfwCoH
- https://cryptoactu.com/rapport-exclusif-de-goxdox-les-causes-de-lachute-du-bitcoin-en-2018-expliquees
- https://www.arageek.com/tech/2017/12/18/companies-acceptbitcoin.html
- https://eumlat.net/
- http://goo.gl/GQSiOY
- http://elhiwardz.com/national/105416
- www.coindesk.com/900-20000-bitcoins-historic-2017-price-runrevisited
- www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin
- www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
- www.historyofbitcoin.org
- www.cryptoarabe.com/2018/05/30/crypto-market-continues-to-fall-anditcoin-price-may-fall-to-67000-dollar /
- www.coingecko.com/ar/
- www.tech-wd.com/wd/2017/09/26/blockchain
- www.alborsanews.com.
- www.ahram.org.eg

:الهوامش
From $900 to $20,000: Bitcoin’s Historic 2017 Price Run Revisited,  ـ1
: مقال منشور باللغة االنجليزية على الموقع اإللكتروني،ed. Stan Higgins
www.coindesk.com/900-20000-bitcoins-historic-2017-price-run.9012  ماي: تاريخ االطالع،9010  تاريخ النشر ديسمبر،revisited
، دار الكتب العلمية، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ـ إسماعيل بن حماد الجوهري2
 ترتيب، الطاهر أحمد الزاوي: و انظر،544/9 ،" مادة " نقد،م1222 ، لبنان،بيروت
"  مادة،ت. د، دار الفكر،3 ط،القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البالغة
.491/4 ، " نقد
.499/4 "  مادة " نقد، وترتيب القاموس المحيط،544/9 ، " مادة "نقد، الصحاح: ـ انظر3
،م9011، مصر،5 ط، القاهرة، مجمع اللغة العربية، مجموعة من المؤلفين، ـ المعجم الوسيط4
.990/9
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 5ـ انظر :علي حيدر خواجه ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
بيروت ،د.ت ،101/1 .و عثمان بن علي الزيلعي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،922/1 ،9و زين العابدين بن إبراهيم بن دمحم المعروف
بابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1412 ،1هـ ـ
1210م.402/9 ،
 6ـ سورة التوبة ،اآلية.34 :
 7ـ اإلمام الحافظ ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،م ،9دار المعرفة ،بيروت ،لبنان1413 ،هـ ـ
1223م390-394/10 ،
 8ـ سورة آل عمران ،اآلية.05 :
 9ـ سورة يوسف ،اآلية.90 :
 10ـ عبد الرحمن بن خلدون ،العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن
عاصرهم من ذوي السلطان األعظم المعروف بمقدمة ابن خلدون ،ط ،5دار القلم ،بيروت،
1224م ،ص .321
 11ـ مالك بن أنس ،المدونة الكبرى ،رواية اإلمام سحنون ،دار النوادر ،دمشق ،سوريا ،ط،1
9019م.190/9 ،
 12ـ تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني الشهير بابن تيمية ،الفتاوى الكبرى ،دار المعرفة،
بيروت ،د.س.455/4 ،.
 13ـ عبد هللا بن سليمان بن منيع ،الورق النقدي حقيقة وحكما ،مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي،
ط1405 ،1هـ ،ص .24
 14ـ الدكتور علي أحمد السالوس ،النقود واستبدال العمالت ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط،1
1409هـ ـ 1209م ،ص .91
 15ـ الدكتور عمر سليمان األشقر وآخرون ،النقود وتقلب قيمة العملة ،بحوث فقهية في قضايا
اقتصادية معاصرة ،دار النفائس ،عمان ،ط1412 ،1هــ ـ 1220م.990/1 ،
 16ـ الدكتور دمحم عثمان شبير ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي ،دار النفائس،
عمان ،ط1499 ،9هـ ـ 9001م ،ص .149
 17ـ فخر الدين الرازي ،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان9005 ،م،
.919/0
 18ـ الدكتور عوض فاضل إبراهيم إسماعيل ،النقود والبنوك ،دار الحكمة للطباعة والنشر،
الموصل1220 ،م ،ص  ،94وانظر :الدكتور عبد هللا الصعيدي ،النقود والبنوك ،مطابع
البيان التجارية ،دبي1415 ،هـ ـ 1224م ،ص .13
 19ـ المرجع نفسه ،ص .34
 20ـ انظر :النقود والبنوك ،لعوض فاضل إبراهيم إسماعيل ،ص  ،30ومبادئ علم االقتصاد،
لمحمد صالح القرشي ،والدكتور ناظم الشمري ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل،
العراق ،ص  302ـ .390
 21ـ انظر :مبادئ علم االقتصاد ،المرجع نفسه ،ص  ،390والنقود والمصارف ،المرجع نفسه،
ص .30
 22ـ ابن خلدون ،المقدمة ،مرجع سابق ،ص .303
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 23ـ الدكتور رفيق يونس المصري ،اإلسالم والنقود ،دار المكتبي ،دمشق ،ط1491 ،1هـ ـ
9001م ،ص .113
 24ـ الدكتور أحمد بن دمحم الخليل ،األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ،دار ابن
الجوزي ،الرياض ،ط1490 ،9هـ  ،ص  99ـ .90
 25ـ أحمد جمال الدين موسى  ،الجديد في التقنيات المصرفية ،ج ،1منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت9009 ،م ،ص .113
 26ـ دمحم إبراهيم الشافعي ،اآلثار النقدية واالقتصادية المالية للنقود اإللكترونية ،133/1 ،بحث
منشور في مطبوعة مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون ،غرفة
تجارة وصناعة دبي ،بتاريخ 2 :ربيع األول 1494هـ الموافق لـ  10ديسمبر 9003م.
 27ـ مصطفى يوسف كافي ،النقود والبنوك اإللكترونية في ظل التقنيات الحديثة ،دار رسالن
للطباعة والنشر والتوزيع9013 ،م ،دمشق ،سوريا ،ص.101
 28ـ منير دمحم وممدوح دمحم الجنبيهي ،التحكيم اإللكتروني ،دار الفكر الجامعي ،االسنكدرية،
9009م ،ص .09
 29ـ النقود والبنوك اإللكترونية في ظل التقنيات الحديثة ،المرجع السابق ،ص .101
 30ـ دمحم إبراهيم محمود الشافعي ،اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية ،بحث
منشور في مطبوعة مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون ،دبي،
 ،9003ص.134
 31ـ المرجع نفسه.
 32ـ Bitcoin Beginner’s Guide, by Trace Mayer, J.D. E.Boock pdf, P. 7-
20.
 33ـ انظر :جمال الدين ابن منظور األنصاري ،لسان العرب ،دار صادر بيروت ،لبنان،
1414هـ ،409/11 ،ومجد الدين دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط 14099هـ الموافق لـ 9005م ،ص
.1039
 34ـ انظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب ،القاهرة9002 ،م،
 ،1555/9و دمحم رواس قلعجي ،حامد صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس للطباعة
والنشر والتوزيع ،األردن1222 ،م ،ص .399
 35ـ الدكتور دمحم زكي الشافعي ،مقدمة في النقود والبنوك ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
1229م ،ص .90
 36ـ Bitcoin, la monnaie acéphale, Jaques faviers et Adli Takkal Bataille,
CNRS Editions, Paris, France, 2017, P.7-9
 37ـ انظر العنوان اإللكتروني ، www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin:تاريخ
االطالع. 9012/2/13 :
 38ـ انظر العنوان اإللكتروني ، www.bitcoin.org/bitcoin.pdf :تاريخ االطالع:
. 9012/2/13
 39ـ انظر العنوان اإللكتروني ، www.historyofbitcoin.org :تاريخ االطالع 03 :أوت
9012م.
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 40ـ انظر العناوين اإللكترونية التاليةwww.cryptoarabe.com/2018/05/30/crypto- :
،
/market-continues-to-fall-and-itcoin-price-may-fall-to-67000-dollar
تاريخ االطالع 15 :ديسمبر 9012م .و/:عمالت/بيتكوين ، www.coingecko.com/ar/نفس
التاريخ ، .وأيضا https://ar.cointelegraph.com/bitcoin-price-index :نفس تاريخ
االطالع.
 41ـ انظر البوابة العربية لألخبار التقنية ،مقال بعنوان :ماهية عملة البيتكوين اإللكترونية ،ألنس
العمراوي على الرابط ،http://goo.gl/zfwCoH :تاريخ اإلطالع 3 :ماي 9012م.
 42ـ La Révolution Blockchain- Algorithmes ou institutions, à qui
donnerez-vous votre confiance?, Philippe Rodrigeuze, éditions Dunod,
Paris, France , 2017, p.37-43.
لمزيد من االطالع ،انظر العنوان اإللكتروني:
 43ـ
 ،wd.com/wd/2017/09/26/blockchainتاريخ االطالع  13ماي 9012م.
 44ـ انظر العنوان اإللكترونيhttps://cryptoactu.com/rapport-exclusif-de- :
 ، /goxdox-les-causes-de-la-chute-du-bitcoin-en-2018-expliqueesتاريخ
االطالع 19 :فيفر .9012
 45ـ تتيح المحافظ اإللكترونية للمستخدم إمكانية إخفاء هويته ومعلوماته وذلك عن طريق تشويش
معامالت البيتكوين التي تتم في السوق عبر االنترنت ،وتحتوي هذه المحافظ على ثالثة أقسام
رئيسية هي :النفقات ،واألعمال التجارية ،والمدخرات ،ويستطيع العميل إضافة العدد الذي
يريده من األقسام ،وعادة ما يلجأ مستخدمو البيتكوين الذين يرغبون في البقاء مجهولين إلى
هذا النوع من المحافظ ،كما يلجأ إليها أيضا من يقوم بأنشطة غسيل األموال وتجارة
المخدرات وتجارة األسلحة وغيرها من األعمال غير القانونية التي تتطلب التخفي والتهرب
من الرقابة.
انظر :د.دمحم إبراهيم الشافعي ،اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية ،بحث
منشور بمطبوعة مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون ،دبي، 9003،
ص .933
www.tech-

 46ـ المقصود بالنقود الحكمية؛ المسكوكة منها والورقية التي يعتمدها الحاكم.
 47ـ ستر بن ثواب الجعيد ،أحكام األوراق النقدية والتجارية ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى،
1405هـ ـ  1409هـ  ،ص .42
 48ـ أسامة الفولي ،ومجدي محمود شهاب ،مبادئ النقود والبنوك ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية1222 ،م ،ص .15
 49ـ دمحم الطاهر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،تحقيق دمحم الطاهر الميساوي ،ط ،9دار النفائس،
األردن9019 ،م ،ص .400
 50ـ دمحم بن اسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير
منه ،حديث رقم ،090/9 ،9022:دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان9002 ،م.
 51ـ اإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،الموافقات ،دار ابن القيم ،الرياض ،دار ابن
عفان ،القاهرة ،د.ت.320/9 ،.
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 52ـ كي تؤدي النقود وظيفة األداة النقدية يجب أن تحظى بقبول عام مستمد من تراضي المجتمع
أو من قوة القانون ،وال تستمد النقود صفة الثبوت في الذمة إال من خالل القبول العام في
الحاضر والمستقبل .انظر :سعيد الخضري ،االقتصاد النقدي والمصرفي ،مؤسسة عز الدين
للنشر ،بيروت ،9004 ،ص.19
 53ـ سورة النساء ،اآلية.92 :
 54ـ اإلمام أبو عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري القرطبي ،جامع األحكام الفقهية من تفسير اإلمام
القرطبي ،جمع وتصنيف فريد عبد العزيز الجندي ،كتاب البيوع ،ط ،9دار الكتب العلمية ،
بيروت9005 ،م.10/9 ،
 55ـ أنظر قانون المالية لعام  9012الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  09بتاريخ 92
ديسمبر .9010
 56ـ ابن تيمية ،كتب ورسائل ابن تيمية المسمى :مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمن بن دمحم
بن قاسم العاصمي النجدي ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية،
المملكة العربية السعودية1225 ،م.951/12 ،
 57ـ دمحم بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق :طه
عبد الرؤوف سعد ،دار الجيل للنشر والتوزيع ،بيروت1203 ،م.150/9 ،
 58ـ دمحم بن دمحم بن عبد الرحمن المغربي ،المعروف بالحطاب ،مواهب الجليل لشرح مختصر
خليل ،دار عالم الكتب ،الرياض1439 ،هـ ـ 9003م 415/9 ،ـ .419
 59ـ دمحم خليل برعي ،النظم النقدية والمصرفية ،دار الثقافة العربية ،القاهرة1224 ،م ،ص .39
60
اإللكتروني:
العنوان
انظر
ـ
https://www.arageek.com/tech/2017/12/18/companies-accept ، bitcoin.htmlتاريخ االطالع9012/05/03 :م.
 61ـ أخرجه مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب الصرف وبيع الذهب بالورق
نقدا ،حديث  ،1520مكتبة طالب العلم ،دمشق ،سوريا9013 ،م.1911/3 ،
 62ـ عبد هللا بن سليمان المنيع ،األوراق النقدية حقيقتها وحكمها ،مجلة البحوث الفقهية
المعاصرة ،السنة  ،3العدد 1419 ،10هـ ،ص .12
 63ـ وجدي محمود شهاب ،اقتصاديات النقود والمال :النظرية والمؤسسات النقدية؛ بورصة
األوراق المالية في مصر ،تطور النظام المصرفي ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
9000م ،ص .11
 64ـ دمحم بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،تحقيق د.دمحم جميل
غازي ،مطبعة المدني ،القاهرة ،ص .350
 65ـ ابن القيم الجوزية ،أعالم الموقعين عن رب العالمين ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت،
لبنان1411 ،هـ ـ 1221م.414/9 ،
66
/البيتكوين-ينزل-لمستوى-قياسي-جديد-في-
الرابط:
على
المصدر
ـ
سن /https://eumlat.net/تاريخ االطالع  04 :ديسمبر 9012م.
 67ـ سورة النساء ،اآلية.92 :
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 68ـ انظر :اإلمام أبو عبد هللا دمحم القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
لبنان9009 ،م ،130/5 ،و القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العربي ،أحكام القرآن ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.130/1 ،9003 ،3
 69ـ انظر :ابن حزم األندلسي ،المحلى باآلثار ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،د.ت،
 ،390/0و دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،االستذكار ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،د.ت ،532/9 ،.و منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،كشاف القناع عن
متن اإلقناع ،تحقيق :هالل مصيلحي ،دار الفكر ،بيروت1409 ،هـ.1449/4 ،
 70ـ أنظر :محي الدين بن شرف النووي ،المجموع  ،ط ،1دار الفكر ،بيروت ،لبنان 1412 ،هـ
ـ 1229م .10/9 ،والطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،مرجع سابق ،ص  .940و
مصطفى السيوطي الرحيباني ،مطالب أولي النهى ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،سوريا،
.125/3 ،1291
 71ـ مقدمة ابن خلدون ،ص .909
 72ـ كشاف القناع ،المرجع نفسه.939/9 ،
 73ـ انظر :دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية
الدسوقي ،دار الفكر ،د.ت ،32/3 ،.والمقدمة البن خلدون ،المرجع السابق ،991/1 ،وأبو
الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصري الماوردي ،األحكام السلطانية ،تحقيق أحمد مبارك
البغدادي ،مكتبة دار ابن قتيبة ،الكويت1222،م ،ص.402
 74ـ انظر :أحمد بن يحي بن جابر البالذري ،فتوح البلدان ،تحقيق :رضوان دمحم رضوان ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1403 ،هـ  ،495/1 ،و عدنان خالد التركماني ،السياسة النقدية
والمصرفية في اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1222 ،م ،ص .99
 75ـ الدكتور خالد المصلح ،التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي ،دار ابن الجوزي ،المملكة
العربية السعودية ،ط1490 ،1هـ ـ 9000م ،ص .350
 76ـ انظر :جوشوا بارون ،أنجيال أوماهوني ،ديافيد مانهيام ،وسينثيا ديون ـ شفارتس ،تداعيات
العملة االفتراضية على األمن القومي ،كتاب رقمي بصيغة  PDFمترجم باللغة العربية ،نشر
مؤسسة  ،RANDسانتا مونيكا ،كاليفورنيا ،9015 ،ص  33ـ  .50وانظر " :عملة
البيتكوين اإللكترونية وسيلة التمويل األساسية لداعش " ...على الرابط اإللكتروني:
 ، http://goo.gl/GQSiOYتاريخ االطالع 2 :سبتمبر 9012م.
 77ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،09السنة الرابعة
والخمسون ،الصادرة في  92ديسمبر 9010م ،ص.54
 78ـ المرجع نفسه.
 79ـ هاني أبو الفتوح“ العمالت الرقمية…فوائد عظيمة وفوائد بالجملة ”.انظرموقع
البورصة ،www.alborsanews.com.تاريخ االطالع9012/2/13 :م.
 80ـ جويل كرتزمن ،موت النقود ،ترجمة الدكتور دمحم بن سعود العصيمي ،دار الميمان للنشر
والتوزيع ،ط ،1المملكة العربية السعودية9019 ،م ،ص  .31وانظر :دمحم عبد القادر:
"العمالت الرقمية… والتهديد االفتراضي” ،جريدة األهرام بتاريخ 94 :أكتوبر  9012على
الموقع www.ahram.org.eg :تاريخ االطالع 19 :ديسمبر .9012
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 81ـ انظر :شطيبة سمية" ،هل يهدد التعامل بالبيتكوين اقتصاد الجزائر؟" ،مجلة الحوار
اإللكترونية9010/19/5 ،م ،على الموقع:
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الملخص:
عند تعامل المجتهد مع األدلة الشرعية ،يظهر له في مواطن عدة،
تعارض بينها ،بحسب إدراكه ،وقوة فهمه ،وأصوله االجتهادية .وأقول :يظهر
له؛ ألنه ال وجود للتعارض الحقيقي بين األدلة ،فال تعارض في الشريعة؛ ذلك
أن التعارض معناه التناقض ،وهذا ممتنع في حق الشارع قال الشاطبي (رحمه
هللا)" :كل من تحقق بأصول الشريعة ،فأدلتها عنده ال تكاد تتعارض ،كما أن كل
من حقق مناط المسائل فال يكاد يقف في متشابه؛ألن الشريعة ال تعارض فيها
البتة .فالمتحقق بها متحقق بما في األمر ،فيلزم أن ال يكون عنده تعارض.
ولذلك ال تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم
الوقوف ،لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ ،أمكن
التعارض بين األدلة عندهم".
فإذا ظهر هذا التعارض بين األدلة في نظر المجتهد ،فإنه ال بد من
العمل على دفع هذا التعارض .وقد اختلفت طريقة العلماء في معالجة ما يظهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 357
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من تعارض ،إلى طريقتين :طريقة األحناف ،وطريقة الجمهور .فاألحناف
يرون أن المجتهد يسلك -عند التعارض -مراحل أربعة على الترتيب وهي:
النسخ فإن تعذر فيعمل على الترجيح ،فإن تعذر فيعمل على التوفيق والجمع
بينهما ،فإن تعذر فتساقط الدليلين .أما الجمهور فيرون سلوك هذه المراحل-
أيضا -على الترتيب وهي :الجمع والتوفيق ،وإال الترجيح ،فإن لم يمكن فالنسخ،
ثم تساقط الدليلين.
وعند اللجوء إلى الترجيح هناك مسلكا يعتمده العلماء في ذلك وهو
الترجيح بالمقاصد ،أي اعتبار مقاصد الشريعة في تقوية دليل على آخر
عارضه.
وفي هذه المقالة مثلت للترجيح بالمقاصد بأقوال علمين من علماء
مذهب إمام دار الهجرة ( رحمه هللا) وهما :عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن
عبد العزيزـ رحمهما هللا.
إن اعتماد مقاصد الشريعة في الترجيح بين األدلة عند التعارض وعدم
إمكان الجمع والتوفيق بينها ،أمر مهم ،وله فائدته ،كما أنه يساعد المجتهد على
ذلك ،خاصة ونحن نعلم أن نصوص القرآن والسنة أغلب أحكامها معللة،
وموضحة المقاصد.باإلضافة إلى إمكان القول بأن مقصد الشريعة إذا ظهر مع
دليل عارضه آخر ،يسهل ترجيحه على ما عارضه ،وهذا الذي حدا بفقهائنا إلى
عدم إهمال هذا المسلك من مسالك الترجيح.
الكلمات المفتاحية :مقاصد؛ ترجيح؛ تعارض؛ ابن القاسم؛ أشهب.
Abstract:
Prioritizing purposes: words of Ibn al-Qasim and Ashehab as an
example The jurist (Al Mujtahid) finds some contradictions when he
deals with evidences prioritization following methods such,
prioritizing purposes ،which means considering Sharia purposes in
strengthening evidences ،as:
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1- Prioritizing Achahb' words telling that the dead mother's abdomen
can be opened to extract a living fetus ،for the purpose of selfpreservation and offspring protection ،over the words of Ibn al-Qasim
that inhibit it.
2- Prioritize Ashehab' words obliging the offender to pay blood money
to the parents of the murdered deliberately if they accept it ،rather than
retribution in order to satisfy the victim ،instead of the words of Ibn
al-Qasim that forbid that.
Key words: Ashehab; Ibn-al-Qasim; Prioritizing purposes.

مقدمة:
عند تعامل المجتهد مع األدلة الشرعية ،يظهر له في مواطن عدة،
تعارض بينها ،بحسب إدراكه ،وقوة فهمه ،وأصوله االجتهادية .وأقول :يظهر
له؛ ألنه ال وجود للتعارض الحقيقي بين األدلة ،فال تعارض في الشريعة؛ ذلك
أن التعارض معناه التناقض ،وهذا ممتنع في حق الشارع ،قال الشاطبي (رحمه
هللا)" :كل من تحقق بأصول الشريعة ،فأدلتها عنده ال تكاد تتعارض ،كما أن كل
من حقق مناط المسائل فال يكاد يقف في متشابه؛ألن الشريعة ال تعارض فيها
البتة .فالمتحقق بها متحقق بما في األمر ،فيلزم أن ال يكون عنده تعارض.
ولذلك ال تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم
الوقوف ،لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ ،أمكن
التعارض بين األدلة عندهم.1
فإذا ظهر هذا التعارض بين األدلة في نظر المجتهد ،فإنه ال بد من العمل
على دفع هذا التعارض ،وقد اختلفت طريقة العلماء في معالجة ما يظهر من
تعارض ،إلى طريقتين :طريقة األحناف ،وطريقة الجمهور ،فاألحناف يرون
أن المجتهد يسلك -عند التعارض -مراحل أربعة على الترتيب 2وهي :النسخ،
فإن تعذر فيعمل على الترجيح ،فإن تعذر فيعمل على التوفيق والجمع بينهما،
فإن تعذر فتساقط الدليلين ،أما الجمهور فيرون سلوك هذه المراحل أيضا على
مجلة اإلحياء
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الترتيب 3وهي :الجمع والتوفيق ،وإال الترجيح ،فإن لم يمكن فالنسخ ،ثم تساقط
الدليلين.
وبعيدا عن هذا االختالف ،أريد تسليط الضوء على جزئية من هذا
الموضوع الكبير ،وهو :عند العمل على الترجيح ،فالترجيح له طرق يسلكها
المجتهد ،ومنها :الترجيح بالمقاصد .وقبل الخوض في ثنايا هذه الموضوع،
أذكر مجموعة تعاريف لمصطلحات هي بمثابة مفاتيح .وعند استكمال التنظير
للترجيح بالمقاصد أدعم الموضوع بتطبيقات من اختالف أقوال عبد الرحمن بن
القاسم ،4وأشهب بن عبد العزيز 5المالكيين ،والترجيح بينها بالمقاصد أنموذجا
لذلك.
أوال :تعريف التعارض:
 -1لغة :عارض الشيء بالشيء معارضة :قابله ،وعارضت كتابي
بكتابه ،أي :قابلته ،وفالن يعارضني أي :يباريني ،وفي الحديث" :إن جبريل
(عليه السالم) كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة ،وإنه عارضه العام
مرتين" ،6قال ابن األثير :أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن ،من
المعارضة :المقابلة ....وعرض الشيء يعرض واعترض :انتصب ومنع،
وصار عارضا كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها :تمنع السالكين
سلوكها .ويقال :اعترض الشي ُء دون الشيء ،أي :حال دونه.7
وأقرب معنى لغوي إلى استعمال األصوليين هو :المقابلة ،أي دليل في
مقابلة دليل آخر على وجه التساوي وهو لفظ يدل على المدافعة.
 -2اصطالحا :عرف التعارض بتعاريف عدة أذكر بعضها ،على أن أبين
المختار منها.
عرفه عبد العلي بن دمحم بن نظام الدين األنصاري بقوله" :التعارض :هو
تدافع الحجتين".8
وعرفه عبد العزيز البخاري بقوله " :تقابل الحجتين على الســـــواء ،ال
مزية ألحدهما في حكميــن متضادين".9
731

العدد /22 :سبتمبر 2119

الترجيح بالمقاصد

وعرفه الشوكاني بقوله" :استواء األمارتين" وهو يسميه التعادل.10
وعرفه مصطفى شلبي بقوله" :تقابل الدليلين المتساويين على سبيل
التمانع".11
وعرفه عبد العزيز البرزنجي بقوله" :هو التمانع بين األدلة الشرعية
مطلقا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه اآلخر".12
والتعريف المختار :هو الذي يدل على ما فيه التمانع والتساوي ،فالتمانع
هو اقتضاء أحد الدليلين عدم ما يقتضيه الدليل اآلخر ،وتساوي الدليلين :إلخراج
غير المتساويين ،إذ ال يتصور التعارض بينهما ،وهذا ما يتناسب معنى مع ما
عرف به األستاذ مصطفى شلبي التعارض.
ثانيا :تعريف الترجيح
 -1لغة :رجح :الراجح :الوازن .ورجح الشي َء بيده :وزنه ونظر ما
ثقله.وأرجح الميزان :أي أثقله حتى مال .وأرجحت لفالن ورجحت ترجيحا :إذا
ورجحانا،
أعطيته راجحا .ورجح الشيء ير َجح ويرجح وير ُجح رجوحا َ
ورجحانا ،ورجح الميزان يَر َجح ،ويرجح ،وير ُجح ُرجحانا :مال .ويقال :زن
ُ
13
وأرجح ،وأعط راجحا ،ورجح في مجلسه ير ُجح :ثقل فلم َيخف ،وهو مثل .
فالترجيح مأخوذ من غلبة الثقل والميل إلى إحدى الجهتين ،أو الطرفين.
 -2اصطالحا :هناك اختالف متباين بين الفقهاء في تحديد معنى الترجيح،
تبعا الختالفهم في مسائل أصولية ،وأذكر هنا مجموعة من التعاريف المختارة
منها:
تعريف عبد العزيز البخاري :عرف الترجيح بأنه" :إظهار قوة ألحد
الدليلين المتعارضين ،لو انفردت عنه ال تكون حجة معارضة".14
تعريف الشوكاني" :اقتران األمارة بما تقوى بها على معارضتها ،قال
في المحصول :15الترجيح تقوية أحد الطرفين على اآلخر ،فيعلم األقوى فيعمل
به ،ويطرح اآلخر ،وإنما قلنا طرفين؛ ألنه ال يصح الترجيح بين األمرين إال
مجلة اإلحياء
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بعد تكامل كونهما طرفين ،أو انفرد كل واحد منهما ،فإنه ال يصح ترجيح
الطرف على ما ليس بطرف".16
وهذا التعريف للجمهور بناء على أن الترجيح من فعل المجتهد.
تعريف اآلمدي:عرف الترجيح بأنه" :اقتران أحد الصالحين للداللة على
المطلوب ،مع تعارضهما بما يوجب العمل به ،وإهمال اآلخر".17
وهذا التعريف للجمهور بناء على أن الترجيح صفة األدلة.
تعريف البرزنجي" :الترجيح :تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل أحد
الطريقين المتعارضين ،لما فيه من مزية معتبرة ،تجعل العمل به أولى من
اآلخر".18
ومما سبق من تعاريف ،وبإعمال النظر فيها ،يمكن أن نعرف الترجيح
بأنه :عمل المجتهد على إظهار قوة أحد الدليلين المتعارضين على اآلخر،
فيكون األول راجحا ،والثاني مرجوحا.
ثالثا تعريف المقاصد:
 -1لغة :قصد ،القصد ،استقامة الطريق ،قصد ،يقصد فهو قاصد.
والقصد :العدل...
والقصد :االعتماد واألَم ،....وقصدت قصده :نحوت نحوه ...والقصد:
إتيان الشيء ...والقصد في الشيء :خالف اإلفراط ،وهو ما بين اإلسراف
19
علَى ه
سبيل( النحل.)9 :
صدُ ال ه
َّللا قَ ْ
والتقتير  .ومنها قول هللا تعالىَ  :و َ
وقصدت قصده :نحوت نحوه ،هو المعنى القريب من استعمال
األصوليين ،فالمقاصد :تعني االتجاه والنحو والهدف الذي يؤمه صاحبه.
 -2اصطالحا :عرفها الطاهر بن عاشور بقوله " :مقاصد التشريع العامة
هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها،
بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ،فيدخل
في هذا :أوصاف الشريعة ،وغايتها العامة ،والمعاني التي ال يخلو التشريع عن
732
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مالحظتها ،ويدخل فيها أيضا ،معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع
األحكام ،ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها".20
وعرفها عالل الفاسي بقوله" :المراد بمقاصد الشريعة :الغاية منها،
واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها".21
رابعا :الترجيح بالمقاصد
نقصد به تقديم أحد الدليلين المتعارضين على اآلخر ،مراعاة لمقصده
الذي ظهرت قوة مصلحته على اآلخر.وهذا التعريف مأخوذ من جمع تعريف
اللفظتين اصطالحا ،والتركيب بينهما ،على اعتبار األخذ بالمقاصد في ترجيح
أحد الدليلين المتعارضين على اآلخر.
خامسا :ضوابط الترجيح بالمقاصد
انطالقا من قول الشيخ الطاهر بن عاشور..." :أن مقصد الشريعة في
إناطة أحكامها أن تكون مرتبة على أوصاف ومعان"7 ،22فالبد من ضبط
الترجيح بالمقاصد بضوابط يمكن من خاللها الوقوف على مسالك تقوية دليل
على آخر ،والمقصد الذي يعتمد عليه في الترجيح ،مع معرفة المصلحة
والمفسدة التي يكون لها الحكم.
وقد حاولت الوقوف على هذه الضوابط ،فوجدت رسالة علمية قد
تعرضت لها بالتفصيل ،مع حسن ترتيب وتقسيم ،لذلك أذكرها هنا مختصرة،
على أن يعود إلى الرسالة من رام التوسع أكثر .وهذه الضوابط هي:23
1ـ الظهور واالنضباط :فالظهور هو وضوح الوصف المنوط به الحكم
الشرعي .فيجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا .واالنضباط هو:
وصف محصور يصلح إناطة الحكم الشرعي به ،مثل وصف السرقة ،ففيها
حصر وتحديد للمقصود .وهذان الضابطان كثيرا ما يقترنان؛ ألن االنضباط من
خصائصه الظهور.
2ـ المعقولية والتعبدية :وهما ضابطان متعاكسان؛ إذ وجود أحدهما يدل
على انتفاء اآلخر.
مجلة اإلحياء
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3ـ العموم والخصوص :فالعام يفيد في تعيين قصد التعميم ،والخاص يفيد
في تعيين قصد التخصيص.
4ـ اإلطالق و لتقييد :فيعمل اإلطالق حيث ال يعمل التقييد ،والعكس.
5ـ القطع والظن :وهما ضابطان متخالفان ،ولكن الظن كلما قوي ،كلما
مال إلى القطع ،أو كان قريبا منه ،فيصير ضابطا يؤخذ به ،وحكمه حكم القطع.
6ـ المناسبة والغلبة :فضابط الغلبة يقع حيث ال يكون ضابط المناسبة،
لكن هذا في بعض الموارد ،وليس على اإلطالق.
فهذه جملة ضوابط حاكمة للترجيح بالمقاصد ،وهي تتداخل في مساحات
كثيرة فتتكامل ـ أو يقيد بعضها بعضا من أجل تحقيق الغاية من األحكام في
تحصيل مقاصدها.
المسألة األولى :حكم بقر بطن األم الميتة الستخراج جنينها الحي.
لقد كرم اإلسالم اإلنسان واعتنى به عناية بالغة ،فشرع ألجل ذلك
أحكاما تحفظ حرمته وتصون كرامته .قال هللا تعالى :ولَقَ ْد َك هر ْمنَا بَني آدَ َم
َو َح َم ْلنَا ُه ْم في ْال َبر َو ْال َبحْ ر َو َرزَ ْقنَا ُهم منَ ه
ير م هم ْن
الطي َبات َوفَض ْهلنَا ُه ْم َ
علَ ٰى َكث ٍ
َخلَ ْقنَا ت َ ْفض ً
يال( اإلسراء.)07 :
ومن هذا التكريم ،أن جعل حرمة جسد المسلم بعد وفاته ،كحرمته بعد
مماته ،فهي محفوظة معصومة مصونة ،ال يجوز التعدي عليها ،وال امتهانها،
بأي صورة من صور األذى ،سواء بجرح ،أو كسر ،أو تشريح ،أو التخلي عن
التغسيل والتكفين والدفن ،إال لضرورة شرعية تقتضي ذلك.
فعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :كسر عظم الميت ككسره حيًا".24
قال الباجي" :يريد أن له من الحرمة في حال موته ،مثل ما له منها
حال حياته ،وأن كسر عظامه في حال موته يحرم ،كما يحرم كسرها حال
حياته".25
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فهذا كله يدل على حرمة الميت كحرمته حيا ،لكن إن ماتت امرأة حامل،
وكان جنينها في بطنها يضطرب ،ترجى حياته ،هل يجوز بقر بطنها
الستخراجه أم ال؟
اختلف قول عبد الرحمن بن القاسم عن قول أشهب بن عبد العزيز في
المسألة:
 فابن القاسم يرى ترك الجنين في بطن أمه حتى يموت ،وال يبقر بطنها لحرمةالميت.
 أما أشهب فيرى جواز بقر بطن األم الميتة؛ الستخراج الجنين الذي ترجىحياته.
جاء في كتاب الفواكه الدواني" :لو ماتت امرأة وجنينها يضطرب في
بطنها فإن أمكن إخراجه من محله فعل اتفاقا وإن لم يمكن فال تدفن ما دام حيا،
واختلف هل تبقر بطنها إلخراجه حيث رجي خروجه حيا؟ وهو قول سحنون،
وعزي ألشهب أيضا ،وقيل :ال تبقر وهو قول ابن القاسم ،ووقعت في زمنهما
وسئال عنها فأفتى أشهب بالبقر ،وأفتى ابن القاسم بعدمه ،فعملوا فيها بكالم
أشهب فخرج الجنين حيا وكبر وصار عالما يعلم العلم ويتبع قول أشهب ويدع
قول ابن القاسم".26
ويظهر أن أشهب إنما جوز بقر بطن األم الميتة ،تغليبا لمصلحة الجنين
الحي ،أخذا بمقصد حفظ النفس ،باإلضافة إلى تقديم مصلحة الحي على مصلحة
الميت .وهذا في الجنين الذي ترجى حياته .كما أن بقر بطن األم هنا ،ليس من
باب االعتداء على حرمتها وهي ميتة ،إنما طلبا لنجاة من ترجى حياته ،وهي
مصلحة شرعية.
ومعلوم أن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة
بحفظها ،قال الشاطبي (رحمه هللا)" :ومجموع الضروريات خمسة ،وهي :حفظ
الدين ،والنفس ،والنسل ،والمال ،والعقل".27

مجلة اإلحياء
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وقد بين (رحمه هللا) كيف حفظت الشريعة هذه الضروريات فقال:
"والحفظ لها يكون بأمرين :أحدهما :ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها .وذلك
عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود .والثاني :ما يدرأ عنها االختالل الواقع،
أو المتوقع فيها .وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم".28
فالعمل على إخراج الجنين من بطن أمه الميتة ،هو تحقيق لمقصد حفظ
النفس ،ما دام حيا في بطن أمه.
المسألة الثانية :الجمع بين الصالتين في الحضر من غير عذر
جعل هللا لكل صالة وقتا يختص بها ،وبين الفقهاء هذه األوقات بنوعيها
لكل صالة :االختياري والضروري ،ومع ذلك فقد أرخص هللا لعباده الجمع بين
الصالتين المشتركتين في الوقت تقديما وتأخيرا ،متى دعت الحاجة إلى ذلك،
خاصة للمسافر والمريض أو عند المطر ،وهذا من رحمة هللا بالعباد تخفيفا
وتيسيرا ورفعا للحرج.
وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس ألحد أن يجمع بين الصبح والظهر ،وال
بين العصر والمغرب ،وال بين العشاء والصبح ،لكن يجوز الجمع بين صالتين
اشتركتا في الوقت ،كأن يجمع بين الظهر والعصر ،أو يجمع بين المغرب
والعشاء ،إذا وجدت األسباب المبيحة للجمع ،وهذه األسباب هي:
 -1الجمع في السفر :وهذا دل عليه عمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص على عادته في الجمع
بين الصالتين فعن أبي الطفيل عامر بن واثلة؛ أن معاذ بن جبل (رضي هللا
عنه) أخبره ،أنهم خرجوا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عام تبوك ،فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يجمع
بين الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء ،قال :فأخر الصالة يوما ،ثم خرج
فصلى الظهر والعصر جميعا ،ثم دخل.ثم خرج فصلى المغرب والعشاء
جميعا.29
وعن مالك عن نافع ،أن عبد هللا بن عمر (رضي هللا عنهما) قال :كان
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا عجل به السير ،يجمع بين المغرب والعشاء.30
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وعن مالك ،أنه بلغه عن علي بن حسين ،أنه كان يقول :كان رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد أن يسير يومه ،جمع بين الظهر والعصر ،وإذا أراد أن يسير ليله
جمع بين المغرب والعشاء.31
 -2الجمع بسبب المرض :فالمريض إذا عجز عن أداء كل صالة في
وقتها جاز له الجمع تقديما وتأخيرا ،بين الظهر والعصر ،وبين المغرب
والعشاء.
قال سحنون (رحمه هللا)" :إنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد
به السير ،فالمريض أتعب من المسافر وأشد مؤنة ،لشدة الوضوء عليه في
البرد ،ولما يخاف عليه منه من بطن منخرق ،أو علة يشتد بها التحرك
والتحويل ،ولقلة من يكون له عونا على ذلك ،فهو أولى بالرخصة ،وهي به
أشبه منها بالمسافر ،سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء.
فالمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه".32
 -3الجمع بسبب المطر أو الوحل مع الظلمة :يجوز لجماعة المسجد
الجمع تقديما بين المغرب والعشاء للمطر ،سواء نزل ،أو يتوقع نزوله قريبا ،أو
كان هناك وحل في مسالك المصلين إلى بيوتهم وهي مظلمة.
فعن نافع أن عبد هللا بن عمر (رضي هللا عنهما) كان إذا جمع األمراء
بين المغرب والعشاء في المطر ،جمع معهم .33وألحق الجمع من أجل الظلمة
مع الوحل للمشقة.
 -4الجمع في عرفة ومزدلفة :وهذا من فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حجته ،وهو
مجمع عليه ،معلوم من أعمال الحج.
ومن المسائل المتعلقة بالجمع بين الصالتين ،الجمع في الحضر من غير
عذر ،هل يجمع أم ال ؟
قال عبد الرحمن بن القاسم :ال يجمع بين الصالتين في الحضر لغير
مرض وال مطر.
مجلة اإلحياء
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وقال أشهب بن عبد العزيز :ال بأس بذلك ،وإن كانت الصالة في أول
الوقت أفضل.34
فأشهب رأى الجواز ،وهذا نظرا للحاجة ،وهو يوافق مقصد الشريعة،
فيترجح به؛ ألن من مقاصد الشريعة اإلسالمية التيسير ورفع الحرج ،قال هللا
تعالى :يريدُ ه
َّللاُ ب ُك ُم ْاليُس َْر َو َال يُريدُ ب ُك ُم ْالعُسْر( البقرة ،)185 :وقال سبحانه:
علَ ْي ُك ْم في الدين م ْن َح َرجٍ( الحج.)08 :
َ و َما َج َع َل َ
ويعضده حديث عبد هللا بن عباس (رضي هللا عنهما) :صلى رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف وال سفر ،قال سعيد بن جبير:
فقلت البن عباس :ما حمله على ذلك؟ قال :أراد أن ال يحرج أمته.35
وهنا تصريح من ابن عباس (رضي هللا عنهما) بالمقصد :وهو رفع
الحرج عن األمة.
وقد خطب ابن عباس (رضي هللا عنهما) يوما في الناس ،فقال رجل:
الصالة ،فسكت ،ثم قال :الصالة ،فسكت ،ثم قال :الصالة ،فسكت ،ثم قال" :ال
أم لك ،أتعلمنا بالصالة ،وكنا نجمع بين الصالتين على عهد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم".36
المسألة الثالثة :حكم الجماعة الثانية في المسجد الواحد
لقد علم فضل صالة الجماعة على الفذ ،كما بينت ذلك األحاديث ،فعن
عبد هللا بن عمر (رضي هللا عنهما) أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال" :صالة الجماعة
تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة".37
وعن أبي سعيد الخدري (رضي هللا عنه) قال سمعت رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص يقول" :صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس وعشرين درجة".38
كما أن إعادة صالة المنفرد ألجر الجماعة غير صالة المغرب ،جائزة.
فقد روى مالك في موطئه ،عن زيد بن أسلم ،عن رجل من بني الديل
يقال له :بسر بن محجن ،عن أبيه محجن ،أنه كان في مجلس مع رسول هللا
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ملسو هيلع هللا ىلص فأذن بالصالة ،فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فصلى ثم رجع ،ومحجن في مجلسه لم
يصل معه ،فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل
مسلم؟" فقال :بلى يا رسول هللا ،ولكني قد صليت في أهلي ،فقال له رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص" :إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت".39
وعن رجل من بني أسد ،أنه سأل أبا أيوب األنصاري (رضي هللا عنه)
فقال :إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد اإلمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال
أبو أيوب األنصاري (رضي هللا عنه)" :نعم ،فصل معه فإن من صنع ذلك ،فإن
له سهم جمع ،أو مثل سهم جمع".40
قال مالك (رحمه هللا)" :وال أرى بأسا أن يصلي مع اإلمام من كان قد
صلى في بيته ،إال صالة المغرب؛ فإنه إذا أعادها كانت شفعا".41
وقد تقرر منع تعدد الجماعة في المسجد الواحد ،قال الصادق الغرياني:
"وأما تعدد الجماعة في وقت واحد بإمامين أو أكثر ،كل يصلي في جهة من
المسجد فهذا ال يجوز ،ألنه يصادم الحكمة األصلية من مشروعية صالة
الجماعة ،القائمة على توحيد الصفوف ،وجمع الكلمة ،بل هو من الضرار
والتفريق بين المؤمنين ،فلم يأذن هللا وال رسوله بتفريق الجماعة ،وصالتهم
بإمامين ،حتى في حالة الضرورة الشديدة ،عند القتال ،بل جاءت السنة بقسم
الجماعة ،ولكن بإمام واحد ،وصالة واحدة ،على ما هو معروف في صالة
الخوف ،وقد أمر هللا تعالى بهدم مسجد الضرار ،الذي من أخص أوصافه ،أنه
تفريق بين المؤمنين".42
لكن ،ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الواحد؟
فبعدما تقرر منع تعدد الجماعة في وقت واحد بإمامين فأكثر ،كل يصلي
في ناحية من المسجد ،فإن صاحبي اإلمام مالك (رحمه هللا) قد اختلفا في حكم
الجماعة الثانية:
فعبد الرحمن بن القاسم يرى منع تكرار الجماعة بعد الجماعة األولى،
وهذا هو مشهور مذهب اإلمام مالك (رحمه هللا).
مجلة اإلحياء
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وقد روى ابن القاسم عن اإلمام مالك (رحمه هللا) أنه ال تجمع في مسجد
صالة مرتين من الصلوات التي تجمع بإمام راتب وال من غيره.43
وخالفه أشهب فقال :ال بأس بذلك.44
وقد كان هذا من فعله (رحمه هللا) ،فعن أصبغ قال :دخلت المسجد مع
أشهب ،وقد صلى اإلمام ،فقال لي :يا أصبغ ،ائتم بي ،وتنح إلى زاوية فائتم
به.49
لكن بالنظر إلى مقاصد الشريعة يترجح ما ذهب إليه ابن القاسم ،والذي
هو مشهور المذهب؛ وذلك ألن المنع يوافق سد الذريعة المفضية إلى الشقاق،
والفرقة ،والتنازع ،واالختالف ،وقد يؤدي إلى الطعن في اإلمام الراتب ،وهذا
كله مخالف لمقصد الشريعة الذي يهدف إلى الوحدة والتآلف ،وجمع الكلمة،
وصالح ذات البين.
قال أبو بكر بن العربي (رحمه هللا)" :انفرد مالك ،رضي هللا عنه ،عن
الفقهاء بأن ال يصلى في مسجد واحد بجماعة مرتين ،وذلك أصل من أصول
الدين؛ وذلك أن الجماعة إنما شرعت في الصالة لتأليف القلوب ،وجمع الكلمة،
وصالح ذات البين ،والتشاور في أمور اإلسالم ،فال تكون إال واحدة ،ولو طرق
فيها التبعيض ،والتثنية ،ألفسد هذا النظام ،وتنافرت القلوب ،وافترقت
الكلمة.45"....
المسألة الرابعة :هل يجبر الجاني على دفع الدية حين يرضى بها ولي الدم
بدال عن القصاص في القتل العمد إذا امتنع؟
شرع هللا عز وجل القصاص في القتل العمد حفظا للنفوس ،ألن العبد إذا
علم أن القاتل يقتل ،فإنه يكف عن القتل ،كما أن بالقصاص من القاتل و وتسليم
أمره إلى أولياء المقتول ،إن شاءوا اقتصوا منه ،وإن شاءوا عفوا عنه ،فإن
القلوب تطمئن والنفوس ترتاح ،فال تطلب ثأرها ،وبذلك تصان األرواح ،وتحفظ
األنفس ،وهذا من مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء.
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قال الطاهر بن عاشور (رحمه هللا)" :فمقصد الشريعة من تشريع الحدود
والقصاص والتعزير وأروش الجنايات ،ثالثة أمور :تأديب الجاني ،وإرضاء
المجني عليه ،و زجر المقتدي بالجناة".46
وهذا الذي يتوافق مع المقصد العام من تشريع العقوبات ،والتي لم تكن
نكاية ،إنما تحوم حول إصالح حال األمة في سائر أحوالها.
قال الطاهر بن عاشور (رحمه هللا)" :لقد تأصل مما أفضنا به القول في
مبحث سماحة الشريعة ،ونفي الحرج عنها ،ما فيه مقنع من اليقين بأن الشريعة
ال تشتمل على نكاية باألمة .فأن من خصائص شريعة اإلسالم أنها شريعة
عملية تسعى إلى تحصيل مقاصدها في عموم األمة ،وخويصة األفراد ،فلذلك
كان األهم في نظرها إمكان تحصيل مقاصدها ،وال يتم ذلك إال بسلوك طريقة
التيسير والرفق .وأحسب أن انتفاء النكاية عن التشريع هو من خصائص
شريعة اإلسالم ....ولذلك لم يجز أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود إال
إصالحا لحال الناس بما هو الالزم في نفعهم دون ما دونه ،ودون ما فوقه؛ ألنه
لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه ،وألنه لو كان العقاب
فوق الالزم للنفع ،لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد اإلصالح".47
علَ ْي ُك ُم
ب َ
وفي شأن القصاص يقول هللا تعالى :يَا أَيُّ َها الهذينَ آ َمنُوا ُكت َ
ي لَهُ م ْن
اص في ْالقَتْلَى ۖ ْال ُح ُّر ب ْال ُحر َو ْالعَ ْبدُ ب ْالعَبْد َو ْاألُنث َ ٰى ب ْاألُنث َ ٰى ۚ فَ َم ْن ُ
ص ُ
ْالق َ
عف َ
يف من هرب ُك ْم َو َرحْ َمةٌ ۗ
َي ٌء فَاتبَا ٌ
ان ۗ ٰذَلكَ ت َْخف ٌ
ع ب ْال َم ْع ُروف َوأَدَا ٌء إلَيْه بإحْ َ
س ٍ
أَخيه ش ْ
صاص َحيَاة ٌ يَا أُولي ْاأل َ ْلبَاب
فَ َمن ا ْعتَدَ ٰى بَ ْعدَ ٰذَلكَ فَلَهُ َ
عذَابٌ أَلي ٌم َ -ولَ ُك ْم في ْالق َ
لَعَله ُك ْم تَتهقُونَ ( البقرة.)108-100 :
وحفظ النفس من الكليات الخمس المجمع على وجوب حفظها ،فالتعدي
عليها كبيرة من كبائر الذنوب ،وهي من السبع الموبقات ،شدد هللا فيها أيما
تشديد.
ب
قال هللا تعالىَ  :و َمن يَ ْقت ُ ْل ُمؤْ منًا ُّمتَعَمدًا فَ َجزَ اؤُ هُ َج َهنه ُم خَالدًا في َها َوغَض َ
ه
عظي ًما( النساء.)93 :
عذَابًا َ
عده لَهُ َ
علَيْه َولَعَنَهُ َوأ َ َ
َّللاُ َ
مجلة اإلحياء

731

عيسى دمحمي

وعن أبي هريرة (رضي هللا عنه) قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :اجتنبوا السبع
الموبقات" قالوا :يا رسول هللا وما هن ؟ قال" :الشرك باهلل والسحر وقتل النفس
التي حرم هللا إال بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف
المحصنات المؤمنات الغافالت".48
وعن عبد هللا بن عمر (رضي هللا عنهما) قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم" :لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما".49
لقد تقرر في الشرع أن القاتل العامد يقتل قصاصا ،ويسلم أمره إلى أولياء
المقتول ،فإن شاءوا اقتصوا منه ،وإن لشاءوا عفوا ،سواء كان عفوهم على دية
يأخذونها أو بدونها .مع العلم أن الحكم مختلف فيه عن مالك.
قال ابن عبد البر (رحمه هللا)" :والمشهور عن مالك  -عند المصريين من
أصحابه ،ومن سلك سبيلهم -في القاتل عمدا :أنه ليس عليه إال القصاص ،إال أن
يرضى أن يصالح عن دمه بما شاء ،فيلزمه ما رضي به إذا رضي بذلك ولي
الدم .وروى عنه طائفة من المدنيين ،وذكره عنه ابن عبد الحكم أيضا :أن أولياء
المقتول مخيرون في القصاص ،أو أخذ الدية ،أي ذلك شاءوا :كان ذلك لهم ،وبه
أقول؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص" :من قتل له قتيل ،فهو بخير النظرين ،إن شاء اقتص ،وإن شاء
أخذ الدية" ،50وقال به ربيعة ،وجماعة من أهل المدينة".51
وعلى الرواية الثانية ،هل يجبر الجاني على دفع الدية إذا رضي أولياء
المقتول بذلك؟
قال عبد العزيز بن أشهب (رحمه هللا)" :إن القاتل يجبر على دفع المال"
خالفا لعبد الرحمن بن القاسم (رحمه هللا).52
قال ابن يونس ":قال مالك :قاتل العمد إذا طلبت منه الدية فأبى إال أن
اص في ْالقَتْلَى ،ولقوله
ص ُ
ب َ
يقتلوه ليس لهم إال القتل :لقوله تعالىُ  :كت َ
علَ ْي ُك ُم ْالق َ
عليه الصالة والسالم" :العمد قود" ،53وإن عفا بعضهم ،فنصيب غير العافي في
مال الجاني :لتعذر تبعيض القتل ،وإن طلبوا في جرح العمد الدية فليس لهم إال
القصاص إذا امتنع الجاني .وقاله ابن القاسم ،وقال أشهب :ليس له االمتناع :ألنه
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يجب عليه حفظ نفسه ،ويجبر على ذلك ولقوله عليه الصالة والسالم" :من قتل
له قتيل فأهله بخير النظرين".55"54
ويترجح قول أشهب على قول ابن القاسم؛ ألنه يوافق مقصد الشريعة
القاضي بإرضاء المجني عليه.
قال الطاهر بن عاشور (رحمه هللا) ..." :وهذا المعنى الذي هو إرضاء
المجني عليه أعظم في نظر الشريعة من معنى تربية الجاني؛ ولذلك رجح عليه
حين لم يكن الجمع بينهما ،وهي صورة القصاص ،فإن معنى إصالح الجاني
فائت فيها ترجيحا ،إلرضاء المجني عليه .ولذلك ال ينبغي أن يختلف العلماء
خالفهم المعروف في مسألة رضا أولياء الدم بالصلح بالمال عن القصاص ،إذا
كان مال الجاني يفي بذلك .وكان األرجح فيها قول أشهب :إن القاتل يجبر على
دفع المال ،خالفا البن القاسم".56
وفي الختام أقول :إن اعتماد مقاصد الشريعة في الترجيح بين األدلة عند
التعارض وعدم إمكان الجمع والتوفيق بينها ،أمر مهم ،وله فائدته .كما أنه
يساعد المجتهد على ذلك .خاصة ونحن نعلم أن نصوص القرآن والسنة أغلب
أحكامها معللة ،وموضحة المقاصد .باإلضافة إلى إمكان القول بأن مقصد
الشريعة إذا ظهر مع دليل عارضه آخر ،يسهل ترجيحه على ما عارضه .وهذا
الذي حدا بفقهائنا إلى عدم إهمال هذا المسلك من مسالك الترجيح.
كثيرا.

وباهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

الهوامش:
 -1الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط  1424 ،3هـ-
. 210/4
 -2ابن عبد الشكور ،مسلم الثبوت ،المطبعة الحسينية المصرية.152/2 ،
 -3راجع :الغزالي ،المستصفى من علم األصول ،مطبعة مصطفى دمحم ،ط 1356 ،1هـ.
 -4ابن القاسم هو :أبو عبد هللا عبد الرحمان بن القاسم العتقي ،فقيه من كبار أصحاب مالك
وأثبتهم ،ومعظم ما في المدونة من المسائل عنه ،الزم اإلمام مالك عشرين سنة لم يشارك
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به غيره ،روى عن الليث ،وروى عنه البخاري ،وأخذ عنه جماعة منهم :أصبغ ويحي بن
دينار ،ويحي بن يحي األندلسي ،وابن عبد الحكم ،وأسد بن فرات ،وسحنون ،وغيرهم.
مولده سنة  136هـ ،أو 128هـ ،وتوفي سنة  191هـ ،انظر شجرة النور الزكية .88/1
 -5أشهب هو :أبو عمر أشهب بن عبد العزيز القيسي ،من أصحاب مالك ،روى له وروى
عنه سحنون والليث و أصحاب السنن ،وعدد كتب سماعه عشرون ،ولد عام 147هـ،
توفي بمصر سنة 274هـ ،انظر :شجرة النور الزكية .89/1
 -6البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي  رقم .4998
 -7ابن منظور ،لسان العرب ،الدار المتوسطية للنشر والتوزيع ،تونس ،ط 1426 ،1هـ/3 ،
 2501و .2502
 -8عبد العلي بن دمحم األنصاري ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ،دار إحياء التراث،
بيروت ،ط 1418 ،1هـ.243/2 ،
 -9عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار عن أصول البزدوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط
1418 ،1هـ.127/3 ،
 -10الشوكاني ،إرشاد الفحول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1414 ،1هـ ،ص .473
 -11مصطفى شلبي ،أصول الفقه ،ص .522
 -12عبد العزيز البرزنجي ،التعارض والترجيح بين األدلة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط
1413 ،1هـ.23/1 ،
 -13ابن منظور ،لسان العرب .1455/2
 -14عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار عن أصول البزدوي .1198/4
 -15فخر الدين الرازي ،المحصول في أصول الفقه ،تحقيق :طه جابر العلواني ،مؤسسة
الرسالة ،ط 1418 ،3هـ.390/5 ،
 -16الشوكاني ،إرشاد الفحول ص .473
 -17اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،دار الكتب العلمية ،بيروت.276/4 ،
 -18عبد العزيز البرزنجي ،التعارض والترجيح بين األدلة .89/1
 -19ابن منظور ،لسان العرب .3233/3
 -20ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،دار النفائس ،األردن ،ط 1421 ،2هـ ،ص.57
 -21عالل الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،دار الغرب اإلسالمي ،ط ،5
1993م  ،ص.0
 -22المرجع السابق ،ص .301
 -23دمحم عاشوري ،إشراف:أ.د.سعيد فكرة ،الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي ،جامعة
باتنة  ،1كلية العلوم اإلسالمية ،السنة الجامعية  ،2778/2770ص .346 ،264
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 -24مالك ،الموطأ ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء في االختفاء ،رقم  ،563موقوفا .أبو داود،
كتاب الجنائز ،باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ،رقم  .3720ابن ماجه،
كتاب الجنائز ،باب النهي عن كسر عظام الميت ،رقم .1616
 -25الباجي ،المنتقى شرح الموطأ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط 1473 ،3هـ.37/2 ،
 -26النفراوي ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،دار الفكر1415 ،هـ،
.371/1
 -27الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة .8/2
 -28نفسه .0/2
 -29مالك ،الموطأ ،كتاب قصر الصالة في السفر ،باب الجمع بين الصالتين في الحضر
والسفر ،رقم  .320و مسلم ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب الجمع بين الصالتين
في الحضر ،رقم .076
 -30مالك ،الموطأ ،كتاب قصر الصالة في السفر ،باب الجمع بين الصالتين في الحضر
والسفر ،رقم  .328والبخاري ،كتاب تقصير الصالة ،باب يصلي المغرب ثالثا في
السفر ،رقم .1791الومسلم ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب جواز الجمع بين
الصالتين في السفر ،رقم .073
 - 31مالك ،الموطأ ،كتاب قصر الصالة في السفر ،باب الجمع بين الصالتين في الحضر
والسفر ،رقم .332
 -32المدونة الكبرى .111/1
 -33مالك ،الموطأ ،كتاب قصر الصالة في السفر ،باب الجمع بين الصالتين في الحضر
والسفر ،رقم .337
 -34ابن عبد البر ،اختالف أقوال مالك وأصحابه ،دار الغرب اإلسالمي ،ط ،2773 ،1
ص.94
 -35مسلم ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب الجمع بين الصالتين في الحضر ،رقم
.075
 -36البيهقي ،السنن الكبرى ،كتاب الطهارة ،باب الجمع في المطر ،رقم .166/3 ،5343
 -37البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل صالة الجماعة ،رقم  .645مسلم ،كتاب المساجد
ومواضع الصالة ،باب فضل صالة الجماعة ،رقم .656
 -38البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل صالة الجماعة ،رقم .646
 -39مالك ،الموطأ ،كتاب صالة الجماعة ،باب إعادة الصالة مع اإلمام ،رقم .295
 -40مالك ،الموطأ ،كتاب صالة الجماعة ،باب إعادة الصالة مع اإلمام ،رقم .298
 -41مالك ،الموطأ ،دار اإلمام مالك للكتاب ،الجزائر ،الطبعة الثانية 1433 ،ه ،ص .89
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 -42الغرياني ،مدونة الفقه المالكي وأدلته ،دار ابن حزم ،بيروت1429 ،هـ.420/1 ،
 -43ابن عبد البر ،اختالف أقوال مالك وأصحابه ،ص.111
 -44ابن عبد البر ،اختالف أقوال مالك وأصحابه ،ص.111
 -45ابن العربي ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى
 1992م.274/1 ،
 -46ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .515
 -47نفسه ،ص .338 -330
 -48البخاري ،كتاب الحدود ،باب رمي المحصنات ،رقم .6850:ومسلم ،كتاب اإليمان ،باب
بيان الكبائر وأكبرها ،رقم.89 :
 -49البخاري ،كتاب الديات ،باب قول هللا تعالىَ  :و َمن َي ْقت ُ ْل ُمؤْ منًا ُّمتَ َعمدًا فَ َجزَ ا ُؤهُ َج َهنه ُم
رقم.6862 :
 -50البخاري ،كتاب في اللقطة ،باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ،رقم  .2434ومسلم ،كتاب
الحج ،باب النهي عن حمل السالح بمكة من غير حاجة ،رقم.1355:
 -51ابن عبد البر ،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ،دار ابن حزم ،بيروت ،الطبعة األولى
1434ه.1460/3 ،
 -52ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .510
 -53ابن أبي شيبة ،المصنف ،كتاب الحدود ،باب ما جاء في قتل الخطأ والعمد.
 -54تخريج الحديث هامش .50
 -55القرافي ،الذخيرة ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى  1994م.413/12 ،
 -56ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.510
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ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،19 :اﻟﻌﺪد ،22 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ص  -ص402 - 377 :

اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ2588-2406 :
اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ1112-4350 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ
"اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ"
ودورھﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
Jurisprudence rule
" "Public interest is an introduction to private interest
And its role in fighting corruption
***************

ﺳﻨﺎء رﺣﻤﺎﻧﻲ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ1

ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﻀﺎري وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ

sansoun.alg@gmail.com

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل2019/06/23 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﻮل2019/07/04 :

اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﺑﯿﺎن ﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ) :اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ( ،وﺑﯿﺎن ﺣﺠﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع واﻟﻤﻌﻘﻮل ،واﺳﺘﺠﻼء دورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،أو اﻹداري،
وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ھﻲ اﻟﺨﻂ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻼح
واﻟﻔﺴﺎد ﺣﯿﺚ أن إھﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻌﺪة ،وﻻﺷﻚ أن ھﺬه
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪي وﺑﺒﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺂﻟﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻸﻣﺔ ﺗﺼﻮرا ﺻﺤﯿﺤﺎ
ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮارھﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ؛ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ؛ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ اﻟﻔﺴﺎد.
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Abstract:

This research is a statement of the content of the jurisprudential
rule: (the public interest is prioritized over the private interest) and its
legitimacy in the light of the Share’a evidences; the Qur'aan, Sunnah,
consensus and reasonable. In addition to the clarification of its role in
combating corruption in general, whether was it economically,
socially, politically or administratively. One of the significant results
of this research is that this rule is the dividing line between
righteousness and corruption. The neglect of the application of the
rule and the lack of awareness of its importance have been the cause
of many crises in the Islamic world at all levels. There is no doubt that
this rule with its objectives and dimensions guarantee a correct vision
to the nation in order to insure its stability and development.
Key words:
The jurisprudential rule; public interest; private interest; corruption.

:اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إن اﻟﺤﻤﺪ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﯿﻨﮫ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﻌﻮذ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ
، ﻣﻦ ﯾﮭﺪه ﷲ ﻓﮭﻮ اﻟﻤﮭﺘﺪ وﻣﻦ ﯾﻀﻠﻞ ﻓﻠﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﮫ وﻟﯿﺎ ﻣﺮﺷﺪا،ﺳﯿﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ أﺟﻤﻌﯿﻦ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﮭﻢ
:ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﺑﺘﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮫ اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻔﻆ
 َو َﻻ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل،اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ
َ
ْ
: ]اﻷﻋﺮاف َض ﺑَ ْﻌ َﺪ إِﺻْ َﻼ ِﺣﮭَﺎ َذﻟِ ُﻜ ْﻢ َﺧ ْﯿ ٌﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
ِ ْﺗُﻔ ِﺴﺪُوا ﻓِﻲ ْاﻷر
، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ إﻓﺴﺎد ﻗﻞ أو ﻛﺜﺮ، "أﻟﻔﺎظ ﻋﺎﻣﺔ: ﻗﺎل ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻵﯾﺔ،[85
 ﻓﻘﺪ أﻣﺮ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺤﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﺔ،1"ﺑﻌﺪ إﺻﻼح ﻗﻞ أو ﻛﺜﺮ
2
ﻲ
َ  َو َﻻ ﺗ َْﻘ َﺮﺑُﻮا َﻣ :وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﺎل
َ ﺎل ْاﻟﯿَ ِﺘ ِﯿﻢ إِ ﱠﻻ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ِھ
 وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﺎﻟﮫ إﻻ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺻﻼﺣﮫ:[ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ152 : ]اﻷﻧﻌﺎم ُأَﺣْ َﺴﻦ
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ﯿﺮ ﻓُﺮُو ِﻋ ِﮫ" ،3وإن ﻛﺎن ھﺬا ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﯿﺘﺎﻣﻰ
وﺗﺜﻤﯿﺮه ،ذﻟﻚ ﺑﺤﻔﻆ أﺻﻮﻟﮫ َوﺗ َْﺜ ِﻤ ِ
ﻓﺄ وﻟﻰ أن ﯾﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻷن اﻋﺘﻨﺎء اﻟﺸﺮع ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﻓﺮ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎﺋﮫ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ" 4ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺮد ﻻ ﺑﻘﺎء ﻟﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﻔﺮد
ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﺑﺠﻤﺎﻋﺘﮫ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻷﻣﺔ
أوﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﺮد.5
أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺪھﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻀﺮورة
ﯾﻘﻮل اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم" :اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻟﻮ دﻋﺖ
ﺿﺮورة واﺣﺪ إﻟﻰ ﻏﺼﺐ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﻟﺠﺎز ﻟﮫ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إذا ﺧﺎف
اﻟﮭﻼك ﻟﺠﻮع أو ﺣﺮ أو ﺑﺮد ،وإذا وﺟﺐ ھﺬا ﻹﺣﯿﺎء ﻧﻔﺲ واﺣﺪة ،ﻓﻤﺎ اﻟﻈﻦ
ﺑﺈﺣﯿﺎء ﻧﻔﻮس".6
وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺣﺮص اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺑﯿﻨﺖ آﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ،أن
ﻗﺮﯾﺸﺎ أھﻤﮭﻢ ﺷﺄن اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺨﺰوﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﺖ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :وﻣﻦ ﯾﻜﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ رﺳﻮل
ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا :وﻣﻦ ﯾﺠﺘﺮئ ﻋﻠﯿﮫ إﻻ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﯾﺪ ،ﺣﺐ
رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻜﻠﻤﮫ أﺳﺎﻣﺔ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ " :أﺗﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود ﷲ ،ﺛﻢ ﻗﺎم ﻓﺎﺧﺘﻄﺐ ،ﺛﻢ ﻗﺎل :إﻧﻤﺎ أھﻠﻚ اﻟﺬﯾﻦ
ﻗﺒﻠﻜﻢ ،أﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا إذا ﺳﺮق ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺗﺮﻛﻮه ،وإذا ﺳﺮق ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻀﻌﯿﻒ أﻗﺎﻣﻮا
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺪ ،واﯾﻢ ﷲ ﻟﻮ أن ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻘﻄﻌﺖ ﯾﺪھﺎ".7
ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎ ،ﻓﻔﻲ
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي ،وﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود ﺑﻌﺪل
وﻣﺴﺎواة ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﺑﺎﻟﮭﻼك ﻟﯿﺲ
ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻸﻣﺔ ﻛﻜﻞ إذا ﻣﺎ ﺗﺰﻋﺰع ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﻓﮭﺬه اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﻘﺮر ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻋﺘﺒﺎرھﺎ ،ﺑﻞ
وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،وھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ،ﻛﻤﺎ أن اﻹﺧﻼل
ﺑﮭﺎ أوﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻹداري
أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻏﯿﺮه ،ﺑﻞ إن اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ،
ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺳﻮء ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻓﻠﻮ
طﺒﻖ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ وأﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮارات ﻣﻔﮭﻮم ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺗﻨﺎزل اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد.
واﻹﺷﻜﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻄﺮوح ھﻨﺎ :ﻣﺎ دور اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد؟
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎن:
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ؟ ﻣﺘﻰ ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ؟ ﻣﺎ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟ ھﻞ ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﯿﺪ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة؟ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد؟ وﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إھﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ
ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻣﺎ ھﻲ اﻟﺤﻠﻮل؟
ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺳﻨﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ،وﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺧﺎﺗﻤﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺻﯿﻐﮭﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :دور اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻹﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻹھﻤﺎﻟﮭﺎ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ﺗﺘﻀﻤﻦ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت.
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺗﻌﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ درج ذﻛﺮھﺎ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ إﻻ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﺷﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻔﺮدة ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ اﻟﻔﻘﮭﻲ.
وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
 ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ دراﺳﺔ أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ،إﻋﺪاد د .ﺧﺎﻟﺪﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ،د .ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وأدﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ،واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،وھﻮ ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻢ ﻓﻲ
ﺟﻤﻠﺘﮫ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺧﻼ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻒ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة
ودورھﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح و أﺣﺴﺒﮫ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
أﺳﺎﺳﺎ؛ ﻷن اﻹﺷﻜﺎل ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ
وإﺳﻘﺎطﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات وھﺬا ﯾﻤﺜﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻤﻘﺎل.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺻﯿﻐﮭﺎ
ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻋﺪة " :اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ".8
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ :ﻧﻘﯿﺾ اﻟﻤﻔﺴﺪة؛ واﻟﺠﻤﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ.9
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ :ھﻲ "اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺮع وﻣﻘﺼﻮد
اﻟﺸﺮع ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﺧﻤﺴﺔ :وھﻮ أن ﯾﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭﻢ دﯾﻨﮭﻢ وﻧﻔﺴﮭﻢ وﻋﻘﻠﮭﻢ وﻧﺴﻠﮭﻢ
وﻣﺎﻟﮭﻢ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ھﺬه اﻷﺻﻮل ﻓﮭﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾُﻔَ ﱢﻮ ُ
ت ھﺬه
اﻷﺻﻮل ﻓﮭﻮ ﻣﻔﺴﺪة ودﻓﻌﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ".10
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" :وھﻲ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﺻﻼ ُح ﻋﻤﻮم اﻷﻣﺔ أو
اﻟﺠﻤﮭﻮر ،وﻻ اﻟﺘﻔﺎتَ ﻣﻨﮫ إﻟﻰ أﺣﻮال اﻷﻓﺮاد ّإﻻ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮭﻢ أﺟﺰاء ﻣﻦ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻟﻤﺘﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﻹﺣﺮاق واﻹﻏﺮاق .ﻓﺈن ﻓﻲ ﺑﻘﺎء ﺗﻠﻚ
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻔﻆ
ّ
اﻟﻤﺘﻤ ّﻮﻻت ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻣﺼﺎﻟﺢ ،ھﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ
ﻧﻮاﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺷﺮﻋﺎً .ﻓﺈﺣﺮاﻗﮭﺎ وإﻏﺮاﻗﮭﺎ ﯾﻔﻮت ﻣﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر .وھﺬا ھﻮ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻘﺮآﻧﻲ 11"..وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ:
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﻀﺔ ،وﺣﻔﻆ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ م اﻟﺘﻔﺮق ،وﺣﻔﻆ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺰوال ،وﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ – ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ -ﻣﻦ أن ﯾﻘﻌﺎ ﻓﻲ أﯾﺪي ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،وﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ
اﻟﺘﻼﺷﻲ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺣﻔﺎظﮫ وﺗﻠﻒ ﻣﺼﺎﺣﻔﮫ ﻣﻌﺎ ،وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺻﻼﺣﮫ وﻓﺴﺎده ﯾﺘﻨﺎول ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﺔ
وﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﮭﺎ.12
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ" :وھﻲ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻧﻔﻊ اﻵﺣﺎد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﺪور
اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ آﺣﺎدھﻢ ﻟﯿﺤﺼﻞ ﺑﺈﺻﻼﺣﮭﻢ ﺻﻼح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻨﮭﻢ .ﻓﺎﻻﻟﺘﻔﺎت
ﻓﯿﮫ اﺑﺘﺪاء إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد ،وأﻣﺎ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺤﺎﺻﻞ ﺗﺒﻌﺎ ً .وھﻮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ
اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،وﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ .وھﺬا ﻣﺜﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ
اﻟﺴﺮف ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﯿﮫ ﻣﺪة ﺳﻔﮭﮫ ﻓﺬﻟﻚ ﻧﻔﻊ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻟﯿﺠﺪه ﻋﻨﺪ رﺷﺪه
أو ﯾﺠﺪه وارﺛﮫ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه وﻟﯿﺲ ﻧﻔﻌﺎً ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر".13
واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺼﻮص؛ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ھﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻠﯿﺔ أي اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ" ،ﻓﺈن ﺗﻌﺎرﺿﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
رﺟﺤﻨﺎ أﻗﻮاھﺎ أﺛﺮا وأﻋﻤﮭﺎ ﻧﻔﻌﺎ وأﻛﺜﺮھﺎ دﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪة ،وإذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ
14
ﻓﺮد أو ﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".
ﺻﯿﻎ أﺧﺮى ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة :ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺻﯿﻎ أﺧﺮى ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ:
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ .15
ﻻ ﺗﺮﺟﺢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺔ .16
ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .17
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮص.18
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أدﻟﺔ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة.
ﯾﺸﮭﺪ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أدﻟﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ،وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،واﻹﺟﻤﺎع،
واﻟﻤﻌﻘﻮل ،وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ذﻟﻚ:
أوﻻ :أدﻟﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
 -1اﻵﯾﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺗﻀﯿﯿﻊ اﻷﻣﻮال ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :و َﻻ ﺗُ ْﺆﺗُﻮا اﻟ ﱡﺴﻔَﮭَﺎ َء
أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠﺘِﻲ َﺟ َﻌ َﻞ ﱠ
ﷲُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻗِﯿَﺎ ًﻣﺎ َوارْ ُزﻗُﻮھُ ْﻢ ﻓِﯿﮭَﺎ َوا ْﻛﺴُﻮھُ ْﻢ َوﻗُﻮﻟُﻮا ﻟَﮭُ ْﻢ ﻗَﻮْ ًﻻ
ﺖ
ﺿﯿ َﻔ ِ
َﻣ ْﻌﺮُوﻓًﺎ] اﻟﻨﺴﺎء ،[5 :ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻵﯾﺔ" :وأُ ِ
اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﺿﻤﯿﺮ ْاﻟ ُﻤﺨَﺎ َ
ط ِﺒﯿﻦَ ﺑـ )ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ( إﺷﺎرة ﺑﺪﯾﻌﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎل
اﻟﺮﱠا ِﺋ َﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ھﻮ ﺣﻖ ﻟﻤﺎﻟﻜﯿﮫ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﻲ ظﺎھﺮ اﻷﻣﺮ ،وﻟﻜﻨﮫ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﺄﻣﻞ ﺗﻠﻮح ﻓﯿﮫ ُﺣﻘُﻮق ْاﻷﻣﺔ َﺟ ْﻤ َﻌﺎ َء ﻷن ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎَ ِ ،
ﻷ ﱠن
ﻣﺎ ﻓﻲ أﯾﺪي ﺑﻌﺾ أَ ْﻓ َﺮا ِدھَﺎ ِﻣﻦَ اﻟﺜﱠﺮْ َو ِة ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑِﺎﻟﺼﱠﺎﻟِ َﺤ ِﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺗﻠﻚ
اﻷﻣﻮال ﯾﻨﻔﻖ أرﺑﺎﺑﮭﺎ وﯾﺴﺘﺄﺟﺮون وﯾﺸﺘﺮون وﯾﺘﺼﺪﻗﻮن ﺛﻢ ﺗُﻮ َر ُ
ث ﻋﻨﮭﻢ إذا
ﻣﺎﺗﻮا ﻓﯿﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﯾﺪ إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﺎ ﻓﯿﻨﺘﻔﻊ اﻟﻌﺎﺟﺰ واﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺎﺟﺮ
واﻟﻔﻘﯿﺮ وذو اﻟ َﻜﻔَﺎف ،وﻣﺘﻰ ﻗﻠﺖ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أﯾﺪي اﻟﻨﺎس ﺗﻘﺎرﺑﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ
واﻟﺨﺼﺎﺻﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻓﻲ ﺿﻨﻚ وﺑﺆس ،واﺣﺘﺎﺟﻮا إﻟﻰ ﻗﺒﯿﻠﺔ أو أﻣﺔ أﺧﺮى
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺑﺘﺰاز ّ
ﻋﺰھﻢ ،واﻣﺘﻼك ﺑﻼدھﻢ ،وﺗﺼﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﮭﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻏﯿﺮھﻢ ،ﻓﻸﺟﻞ ھﺎﺗﮫ اﻟﺤﻜﻤﺔ أﺿﺎف ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺒﯿﻦ
ﻟﯿﻜﻮن ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ اﻷﻣﻮال واﻟﺜﺮوة اﻟﻌﺎﻣﺔ".19
وﻓﻲ ھﺬا دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺨﺼﻮص ،وﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ واﻟﺒﻌﯿﺪ.
 -2وﻣﻦ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻮﻻء وﻟﺮﺳﻮﻟﮫ وﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﷲ ھُ ُﻢ
ﷲ َو َرﺳُﻮﻟَﮫُ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ﻓَﺈِ ﱠن ِﺣ ْﺰ َ
ب ﱠِ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :و َﻣ ْﻦ َﯾﺘ ََﻮ ﱠل ﱠ َ
ْاﻟﻐَﺎﻟِﺒُﻮنَ ] اﻟﻤﺎﺋﺪة ، [56 :وﺟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻵﯾﺔ أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺟﻌﻞ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺮد ،ﺑﻞ ورﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﷲ

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ورﺳﻮﻟﮫ وﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺰب واﺣﺪ وأﻧﮭﻢ ھﻢ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :أدﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ
 -1اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ ،أو ﺑﯿﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺒﺎد ،ﻓﻌﻦ
أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل" :ﻧﮭﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ،
وأن ﯾﺒﯿﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺒﺎد" ،20ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ" :أن اﻟﺸﺮع ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎس واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ إن ﯾﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻟﻠﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ".21
وﺟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ :ﻧﮭﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﺒﯿﻌﯿﻦ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ إن ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ﯾﻨﺘﻔﻌﻮن ﻣﻦ وﻓﺮة
اﻟﻌﺮض ورﺧﺺ اﻷﺛﻤﺎن ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎم اﻟﺠﺎﻟﺒﻮن ﻟﺒﻀﺎﺋﻌﮭﻢ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ ،ﻓﺈذا اﺷﺘﺮﯾﺖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ھﺒﻮطﮭﺎ إﻟﻰ
اﻷﺳﻮاق ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻛﺒﺎن ،أو ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﻊ
اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻠﺒﺎدي ،ﻓﺈن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﻔﻮت ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ﻟﻺﺿﺮار ﺑﺎﻟﻨﺎس،
وﺳﯿﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﯿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻮم أھﻞ
اﻟﺴﻮق.22
 -2ﻓﻲ ﻧﮭﻲ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ" :ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺮ ﻓﮭﻮ
ﺧﺎطﺊ".23
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي" :اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﺤﺮم ھﻮ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻷﻗﻮات
ﺧﺎﺻﺔ وھﻮ أن ﯾﺸﺘﺮي اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻐﻼء ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻻ ﯾﺒﯿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﻞ
ﯾﺪﺧﺮه ﻟﯿﻐﻠﻮا ﺛﻤﻨﮫ ...واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻻﺣﺘﻜﺎر دﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻨﺎس".24
ﻓﻔﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﺗﻔﻮﯾﺖ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ،ﻓﻨﮭﻰ اﻟﺸﺮع ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺛﺎﻟﺜﺎ :دﻟﯿﻞ اﻹﺟﻤﺎع
وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب "اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ"
ﻣﺴﺄﻟﺔ" :إذا ﻏﻼ اﻟﻄﻌﺎم واﺣﺘﯿﺞ إﻟﯿﮫ وﺑﺎﻟﺒﻠﺪ طﻌﺎم ﯾﺄﻣﺮ اﻹﻣﺎم أھﻠﮫ ﻓﯿﺨﺮﺟﻮه"
ﺣﯿﺚ ﻗﺎل" :ھﺬا أﻣﺮ ﻻ أﻋﻠﻢ ﻓﯿﮫ ﺧﻼﻓﺎ؛ ﻷن ھﺬا وﺷﺒﮭﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ إذ ﻻ ﯾﺼﺢ أن ﯾﺘﺮك اﻟﻨﺎس ﯾﺠﻮﻋﻮن ،وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ طﻌﺎم ﻋﻨﺪ
ﻣﻦ ﻻ ﯾﺮﯾﺪه إﻻ ﻟﻠﺒﯿﻊ ،وﻣﻤﺎ ﯾﺸﺒﮫ ھﺬا ﻣﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ...ﻓﻜﺎن أﺣﻖ أن ﯾﺆﺧﺬ
اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﻨﺪه ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺬﻟﻚ ،وإزاﺣﺔ اﻟﻀﺮر
ﻋﻨﮭﻢ ،وﻻ ﺿﺮر ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ؛ إذا ﻟﻢ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻨﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﯾﺴﻮى ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق".25
راﺑﻌﺎ :دﻟﯿﻞ اﻟﻌﻘﻞ
وﯾﺴﺘﺪل ﻟﮭﺬا ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﻧﺼﮫ" :ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻞ
ﻗﺒﻞ ورود اﻟﺸﺮع أن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻀﺔ ،ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﻤﺤﻀﺔ ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ،وأن ﺗﻘﺪﯾﻢ أرﺟﺢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺄرﺟﺤﮭﺎ
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ،وأن درء أﻓﺴﺪ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻓﺄﻓﺴﺪھﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ،وأن ﺗﻘﺪﯾﻢ أرﺟﺢ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺄرﺟﺤﮭﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ،وأن درء أﻓﺴﺪ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻓﺄﻓﺴﺪھﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ،
وأن ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻮﺣﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ،وأن درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ
اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺟﻮﺣﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ".26
ﻛﻤﺎ "أﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﻘﻞ إھﺪار ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﮫ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس أو ﻏﺎﻟﺒﮭﻢ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﮫ ﻓﺎﺋﺪة ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو ﻓﺌﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻨﮭﻢ ،ﻷن ﻣﺼﻠﺤﺔ ھﺬا
اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺪ ﺗﺘﺼﺎدم ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺼﻮص آﺧﺮ ،وﺣﯿﻨﺌﺬ ﺳﯿﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﺮﺟﺢ ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ﻣﺎ داﻣﺖ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﺗﺮى أن ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﺎ
ھﻲ اﻟﺮاﺟﺤﺔ وأن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ ،وﻓﻲ ھﺬا إﻓﺴﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻀﯿﯿﻊ
ﻷﻣﻨﮫ واﺳﺘﻘﺮاره وإھﺪار ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﮫ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وﯾﻀﺎف إﻟﻰ ھﺬا ،أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ،ﻓﺈن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد
ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻨﺎ ،ﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،إذ ﻻ ﯾﺘﺼﻮر اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﺪاﺋﻢ
واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮص ،وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮم".27
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة.
ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 -1أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮص أﻗﻮى ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻻﻋﺘﺒﺎرات ،ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺜﻼ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورﯾﺎت ،ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﯿﻨﯿﺎت ،إذ ﻻ ﺗﻔﻮت ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد اﻟﻀﺮورﯾﺔ
أواﻟﺤﺎﺟﯿﺔ ،ﻷﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﯿﺔ ،ﻛﮭﺪم اﻟﺒﯿﻮت ﻣﺜﻼ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻠﻌﺐ.28
وﻓﻲ ھﺬا ﯾﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎطﺒﻲ ":اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﺒﻞ ھﺬا؛ إﻻ إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﮭﺎ ﻣﻔﺴﺪة ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ؛ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ
ﯾﻜﻠﻒ إﻻ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺼﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزع ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻗﺪ أﻣﻜﻦ ھﻨﺎ ﻗﯿﺎم اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﮫ
اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﻓﺬﻟﻚ واﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ،وإﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻗﺪ أﻣﻜﻦ ھﻨﺎ ﻗﯿﺎم اﻟﻐﯿﺮ
ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﻓﺬﻟﻚ واﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ،وإﻻ؛ ﻟﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈطﻼق ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺿﺮورة ،وھﻮ ﺑﺎطﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ،وإذا وﺟﺐ
ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﺘﺠﺮد إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".29
 -2أن ﯾﺘﻌﺬر اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﯿﻦ ،30وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﮭﻨﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﻟﻰ.
وﻣﺜﺎﻟﮫ ":ﺟﺎء رﺟﻞ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ دﯾﻨﮫ ،ﻓﺄﻗﺒﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
وﻗﻄﻊ ﺧﻄﺒﺘﮫ ،ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﻰ إﻟﯿﮫ ،ﺛﻢ ﺟﻲء إﻟﯿﮫ ﺑﻜﺮﺳﻲ ،ﻓﺠﻌﻞ ﯾﻌﻠﻢ ھﺬا اﻟﺮﺟﻞ؛
ﻷن ھﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺎء ﻣﺸﻔﻘﺎ ً ﻣﺤﺒﺎ ً ﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻌﻠﻢ دﯾﻨﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ،ﻓﺄﻗﺒﻞ
إﻟﯿﮫ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﻗﻄﻊ اﻟﺨﻄﺒﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻛﻤﻞ ﺧﻄﺒﺘﮫ،
وھﺬا ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﺣﺴﻦ رﻋﺎﯾﺘﮫ.
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ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ :أﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻋﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ؟ وﺣﺎﺟﺔ ھﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺧﺎﺻﺔ ،وھﻮ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﺨﻄﺐ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؟ ﻗﻠﻨﺎ :ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻔﻮت؛ ﻟﻜﺎن ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أوﻟﻰ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻔﻮت ،ﺑﻞ إﻧﮭﻢ ﺳﯿﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻠﻤﮫ اﻟﺮﺳﻮل
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﮭﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻐﺮﯾﺐ ،واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻔﻮت".31
واﻟﺸﺎھﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎل :أﻧﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﯿﻦ ،ﺑﻞ إن ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
)ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺟﻞ( ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وھﻲ اﺳﺘﻔﺎدة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻤﮫ
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﻠﺮﺟﻞ.
 -3أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﺮان ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﯿﮭﺎ  ،ﺑﺤﯿﺚ إذا ﻓﺎﺗﺖ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﺪل آﺧﺮ ،ﻛﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻼ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ أو ﻣﺜﻠﮭﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺆدي ذﻟﻚ
ﻟﺘﻀﯿﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺘﻲ راﻋﺎھﺎ اﻷﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮫ .أﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﺮان ،ﻛﺈزھﺎق ﻧﻔﻮس ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮس اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻨﺎ.32
وھﺬا اﻟﺸﺮط ﻗﺪ ﻧﺒﮫ إﻟﯿﮫ اﻟﺸﺎطﺒﻲ ﺑﻘﻮﻟﮫ" :ﻓﻼ ﯾﺨﻠﻮ أن ﯾﻠﺰم ﻋﻦ ﻣﻨﻌﮫ-
أي اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -
اﻹﺿﺮار ﺑﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻨﺠﺒﺮ ،أو ﻻ ،ﻓﺈن ﻟﺰم ﻗﺪم ﺣﻘﮫ – أي ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ -ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ...وإن أﻣﻜﻦ اﻧﺠﺒﺎر اﻹﺿﺮار ورﻓﻊ ﺟﻤﻠﺔ ،ﻓﺎﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎم أوﻟﻰ ،ﻓﯿﻤﻨﻊ اﻟﺠﺎﻟﺐ أو اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻤﺎ ھﻢ ﺑﮫ ،ﻷن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ".33
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺒﯿﻦ ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﺰاع اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إذ ﻗﺮر" :أﻧﮫ ﻻ
ﯾﺠﻮز ﻧﺰع ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 -1أن ﯾﻜﻮن ﻧﺰع اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻮري ﻋﺎدل ﯾﻘﺪره أھﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﻢ ل ﯾﻘﻞ
ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ.
 -2أن ﯾﻜﻮن ﻧﺎزﻋﮫ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
 -3أن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺰع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﯿﮭﺎ ﺿﺮورة ﻋﺎﻣﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺘﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر.
 -4أن ﻻ ﯾﺆؤل اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻨﺘﺰع ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﮫ إﻟﻰ ﺗﻮظﯿﻔﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم أو
اﻟﺨﺎص ،وأن ﻻ ﯾﻌﺠﻞ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﻗﺒﻞ اﻷوان.
إن اﺧﺘﻠﺖ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻛﺎن ﻧﺰع ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ
اﻷرض واﻟﻐﺼﻮب اﻟﺘﻲ ﻧﮭﻰ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ورﺳﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ .ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
إذا ﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺗﻜﻮن
أوﻟﻮﯾﺔ اﺳﺘﺮداده ﻟﻤﺎﻟﻜﮫ اﻷﺻﻠﻲ ،أو ﻟﻮرﺛﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻧﻔﺴﮫ.34".
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :دور اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺪور اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد ﻟﻐﺔ :ﺿﺪ اﻟﺼﻼح وأﻓﺴﺪ اﻟﺸﻲء أي أﺳﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ  35واﻟﻔﺴﺎد
اﺻﻄﻼﺣﺎ ھﻮ ":ﺧﻠﻞ ﯾﻌﺘﺮي اﻟﻔﻌﻞ ﯾﻮﻗﻊ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ" 36ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد
ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﻌﺎم ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة وﻟﺬا ﺳﻨﺒﯿﻦ دور ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد.
 -1اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ:
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ" :ھﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ودﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎر ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أو أﺻﻮﻟﮭﺎ
اﻟﻜﻠﯿﺔ" ،37ﻓﺄي اﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﺔ ودﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎر ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻓﺴﺎدا ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ.
إذن ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،وﺧﯿﺎﻧﺔ
اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ،ﻓﻼ ﯾﻜﺎد ﯾﺮﻋﻰ إﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﮫ واﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ إﻟﯿﮫ
ﻓﯿﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ أھﻤﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﯿﻄﯿﺶ اﻟﻌﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ،وﺗﺮى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ دون اﻷﺧﺮى،
وﺛﺮوات اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﮭﺎ ﻓﺌﺔ دون أﺧﺮى ،ودوران اﻟﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺔ دون أﺧﺮى،
وﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎھﺪات أو اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻘﺼﺪ ﻣﻨﮫ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻋﺪم
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ،وھﺬا ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺴﺎدا ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺮﻣﺘﮫ.38
وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻘﺎب اﻹﻣﺎم اﻟﺬي ﯾﺨﻮن رﻋﯿﺘﮫ وﻻ ﯾﺮاﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﺎ ﺑﻞ
وﯾﻘﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ:
"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﺴﺘﺮﻋﯿﮫ ﷲ رﻋﯿﺔ ،ﯾﻤﻮت ﯾﻮم ﯾﻤﻮت وھﻮ ﻏﺎش ﻟﺮﻋﯿﺘﮫ ،إﻻ ﺣﺮم
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺠﻨﺔ" ،39وﻏﺶ اﻟﺮﻋﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﺑﺘﻀﯿﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﻘﮭﻢ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ.40
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻓﻲ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﺧﯿﺮ
ﻗﺪوة ﻓﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺷﺆون اﻷﻣﺔ ﺣﯿﻦ ﻗﺎل" :ﻟﻮ ھﻠﻚ ﺣﻤﻞ ﻣﻦ وﻟﺪ اﻟﻀﺄن ﺿﯿﺎﻋﺎ
ﺑﺸﺎطﺊ اﻟﻔﺮات ﺧﺸﯿﺖ أن ﯾﺴﺄﻟﻨﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ" ،41وﻓﻲ ھﺬا اﻷﺛﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وھﻲ أﺳﺎس اﻟﺼﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﻓﻔﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻜﻤﻦ اﻟﺼﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻓﻲ ﺗﻀﯿﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﯾﻜﻤﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
وھﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
واﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺠﻤﯿﻊ وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ وﻻة اﻷﻣﻮر ﻓﻘﻂ
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ" :ﻛﻠﻜﻢ راع وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول
ﻋﻦ رﻋﯿﺘﮫ"  42ﻓﻜﻞ ﻣﺴﺆول ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺑﻞ إن ﻓﻲ ﺻﻼح أﻓﺮاد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺻﻼح وﻻة اﻷﻣﻮر ،ﻗﺎل اﺑﻦ اﻷزرق ":إن ﺻﻼح اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻓﺴﺎده
ﺻﻼح اﻟﺮﻋﯿﺔ وﻓﺴﺎدھﺎ".43
 -2اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري:
اﻹدارة" :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
واﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷھﺪاف
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﮫ". 44
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد اﻹداري :ھﻮ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر طﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو
ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﮭﺎ.
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻟﺪور اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري.
ﯾﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺷﺎوى وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻮظﻒ ،ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻠﻞ وﺻﺮاع ﺑﯿﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻐﺒﺘﮫ اﻧﮭﯿﺎر ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺛﺮه ،وﻗﺪ ورد ﻓﻲ
ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي اﻹﻧﻜﺎر اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﮭﺬا
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻘﺎل" :اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ رﺟﻼ ﻣﻦ اﻷزد ،ﯾﻘﺎل ﻟﮫ اﺑﻦ
اﻷﺗﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪم ﻗﺎل :ھﺬا ﻟﻜﻢ وھﺬا أھﺪي ﻟﻲ ،ﻗﺎل" :ﻓﮭﻼ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ
ﺑﯿﺖ أﺑﯿﮫ أو ﺑﯿﺖ أﻣﮫ ،ﻓﯿﻨﻈﺮ ﯾﮭﺪى ﻟﮫ أم ﻻ؟ واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﯿﺪه ﻻ ﯾﺄﺧﺬ أﺣﺪ ﻣﻨﮫ
ﺷﯿﺌﺎ إﻻ ﺟﺎء ﺑﮫ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﯾﺤﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ رﻗﺒﺘﮫ ،إن ﻛﺎن ﺑﻌﯿﺮا ﻟﮫ رﻏﺎء ،أو ﺑﻘﺮة
ﻟﮭﺎ ﺧﻮار ،أو ﺷﺎة ﺗﻌﯿﺮ" ﺛﻢ رﻓﻊ ﯾﺪه ﺣﺘﻰ رأﯾﻨﺎ ﻋﻔﺮة إﺑﻄﯿﮫ" :اﻟﻠﮭﻢ ھﻞ ﺑﻠﻐﺖ،
اﻟﻠﮭﻢ ھﻞ ﺑﻠﻐﺖ "ﺛﻼﺛﺎ" ،45وﻻﺷﻚ أن ھﺬا اﻹﻧﻜﺎر اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم ﺿﺮر ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ.46
 -3اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ھﻮ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة واﻧﺘﮭﺎء ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ،
وﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮه اﻟﺘﻔﻜﻚ واﻷﺛﺮة واﻷﻧﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﻢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﺮاﻋﺎت
وﻛﺜﺮة اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ ﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء واﻧﺘﺸﺎر
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،47وﯾﺒﺪأ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ إذ أﻧﮫ ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ وذﻟﻚ ﺑﻔﺴﺎد
اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾﺔ واﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻓﺴﺎد ذﻟﻚ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺮد ھﻮ ﻣﺤﻮر اﻟﻜﯿﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ :ظَ َﮭ َﺮ ْاﻟﻔَ َﺴﺎ ُد ِﻓﻲ ْاﻟ َﺒﺮﱢ َو ْاﻟ َﺒﺤْ ِﺮ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴ َﺒ ْ
ﺖ أَ ْﯾ ِﺪي
ْﺾ اﻟﱠ ِﺬي َﻋ ِﻤﻠُﻮا ﻟَ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ ﯾَﺮْ ِﺟﻌُﻮنَ ] اﻟﺮوم [41 :وﻛﺬا ﻓﺒﺪاﯾﺔ
ﺎس ﻟِﯿُ ِﺬﯾﻘَﮭُ ْﻢ ﺑَﻌ َ
اﻟﻨﱠ ِ
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﷲ َﻻ ﯾُ َﻐﯿﱢ ُﺮ َﻣﺎ ِﺑﻘَﻮْ ٍم
اﻟﺼﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺻﻼح اﻟﻔﺮد .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ :إِ ﱠن ﱠ َ
َﺣﺘﱠﻰ ﯾُ َﻐﯿﱢﺮُوا َﻣﺎ ﺑِﺄَ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ] اﻟﺮﻋﺪ.[11 :
 -4اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي:
"وھﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﺧﻼق اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ"،48
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن أﯾﻀﺎ ﺑﺘﻌﻄﯿﻞ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل ﻋﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪة
طﺮق ،ﻛﺘﻌﻄﯿﻞ ﻛﺴﺒﮫ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ أو إﺗﻼﻓﮫ وإﻓﺴﺎده وﺗﻀﯿﯿﻌﮫ وﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮل اﻟﻤﻮﻟﻰ
اﻷرْ ض َوا ْﺑﺘَ ُﻐﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِﻞ ﱠ
ﺖ اﻟﺼ َﱠﻼةُ ﻓَﺎ ْﻧﺘ َِﺸﺮُوا ِﻓﻲ ْ َ
ﷲِ
ﻀ َﯿ ِ
ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ  :ﻓَﺈِ َذا ﻗُ ِ
ِ
ﷲ َﻛﺜِﯿﺮً ا ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُ ْﻔﻠِﺤُﻮنَ ] اﻟﺠﻤﻌﺔ ،[10 :ﻓﺎﻻﺑﺘﻐﺎء ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ھﻮ
َو ْاذ ُﻛﺮُوا ﱠ َ
ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ ﯾﻘﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ:
"ﻧﻌﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ".49
وﻣﻦ طﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻞ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض ﺣﻔﻈﺎ ﻟﻠﻤﻘﺼﺪ
اﻷﻋﻠﻰ وھﻮ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل ﻓﺠﺎءت ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺗﺤﺮم أﻛﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ
ﺎط ِﻞ] اﻟﺒﻘﺮة ،[188 :وھﺬا اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :و َﻻ ﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮا أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜﻢ َﺑ ْﯿﻨَ ُﻜﻢ ِﺑ ْﺎﻟ َﺒ ِ
ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻛﺎﻟﻐﺼﺐ واﻟﻐﺶ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻘﻤﺎر واﻟﺮﺑﺎ
واﻟﺘﺤﺎﯾﻞ .ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻤﺎل ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ ﻷن ﻓﻲ أﻣﻮال اﻷﻓﺮاد ﺣﻘﺎ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ إذ ھﻲ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻧﻔﻌﮭﺎ ﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﯾﻌﻮد
إﻟﻰ اﻟﻔﺮد ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮق ﺷﺘﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة؛
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﻠﺤﻖ ﺿﺮرا أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﮫ.50
وﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎرة إﻟﻰ دار اﻟﺤﺮب،
أن ﯾﺤﻤﻞ ﻟﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻌﯿﻨﻮن ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ ،ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﻋﻨﺐ أو ﺗﻤﺮ أو
ﺷﻌﯿﺮ ﯾﺘﺨﺬوﻧﮫ ﺧﻤﺮا ،وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺒﯿﻌﮭﻢ ﺳﻼﺣﺎ ﯾﻘﺎﺗﻠﻮن ﺑﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎ .وإن
ﻛﺎن ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ؛ إﻻ أﻧﮫ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪار اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،51واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ھﺬا اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻌﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻻ زال ﺟﺎرﯾﺎ وﻗﺪ ﯾﻤﺜﻞ ﻟﮫ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي
ﯾﺴﺘﻮرد ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺎر ﻣﺎ ﯾﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﻏﯿﺮ
ﺷﺮﻋﻲ ،أو ﻋﺮض ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو ﻏﯿﺮه ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ذﻟﻚ
ﺗﻘﺪﯾﻤﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺟﻮاز ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ وﻟﻮ ﻛﺮھﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﺷﻖ اﻟﺘﺮع،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﯿﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس ودﻓﻌﺎ ﻟﻸذى واﻟﻀﺮر ﻋﻨﮭﻢ ،ﻣﻊ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ
اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻮ اﻟﺮﺿﺎ؛ ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :و َﻻ ﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮا أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ْﻢ
ْ
ﺎﻹ ْﺛ ِﻢ َوأَ ْﻧﺘُ ْﻢ
ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ ِﺑ ْﺎﻟ َﺒ ِ
ﺎط ِﻞ َوﺗُ ْﺪﻟُﻮا ِﺑﮭَﺎ إِ َﻟﻰ ْاﻟ ُﺤ ﱠﻜ ِﺎم ِﻟﺘَﺄ ُﻛﻠُﻮا ﻓَ ِﺮﯾ ًﻘﺎ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻣ َﻮ ِ
ﺎس ِﺑ ْ ِ
ال اﻟﻨﱠ ِ
ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ ] اﻟﺒﻘﺮة.52[188 :
ﻣﻦ روج اﻟﻤﺴﻜﺮات أو اﻟﻤﺨﺪرات أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ ،أو إھﺪاﺋﮭﺎ ،أو
ﺗﮭﺮﯾﺒﮭﺎ ،أو ﺻﻨﻌﮭﺎ ،أو ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ،أو اﺳﺘﯿﺮادھﺎ ،أو اﻹﻏﺮاء ﺑﮭﺎ ،وإﯾﮭﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻟﮭﺎ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،ﻓﮭﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﺮ ،وﺳﺎع ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺴﺎدا ،وﻣﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎطﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان ،ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺮوﯾﺞ واﻟﺘﮭﺮﯾﺐ واﻟﺘﺠﺎرة
ﻓﯿﮭﺎ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎول واﻟﻀﺮر ﺑﮫ أﻋﻢ وأﺷﻤﻞ ،ﻓﻠﻮﻟﻲ اﻷﻣﺮ
ﺗﻌﺰﯾﺮھﻢ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ إذا ﻟﻢ ﯾﺮدﻋﮭﻢ إﻻ ذﻟﻚ .وﻟﻢ ﺗﺪرأ اﻟﻤﻔﺴﺪة إﻻ ﺑﮫ .ﻓﺈن ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،ودرء اﻟﻤﻔﺴﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻋﻠﻰ درء اﻟﻤﻔﺴﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ.53
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ :آﺛﺎر اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﺣﺪى أھﻢ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﮭﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻤﺎ ھﻲ اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه
اﻟﻘﺎﻋﺪة؟ وﻣﺎ ھﻲ اﻷﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ إھﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة؟
 -1اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

 ﺻﻼح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاده وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻊذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ.
 اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﺮص اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم،ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ رواﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ:
"إن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن ﯾﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ".54
 ارﺗﻘﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﯿﺰ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ وذﻟﻚﺑﻮﺿﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
 -2اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻹھﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة.
-

-

-

-

-

ﻗﺘﻞ روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺪول واﻟﺘﻲ ھﻲ ﺳﺒﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﻘﺎن
اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ .ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ظﮭﻮر أﻣﺮاض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،واﻟﺮﺷﻮة ،واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻏﯿﺮھﺎ.
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮاھﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﺎ
ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ أﻓﺮاده وھﺬا ﺑﺪوره ﯾﺆدي إﻟﻰ
اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ.
إھﺪار ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻓﻘﺪان ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ ھﺠﺮة اﻟﻜﻔﺎءات إﻟﻰ ﺧﺎرج
اﻟﻮطﻦ.
ﺗﻘﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﺎﺋﻼ دون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت
واﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،أو ﺣﺘﻰ ﻧﺸﺮھﺎ ﺧﺎرج اﻟﻮطﻦ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﻀﺮر
أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮطﻦ.
ﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي وظﮭﻮر اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻟﺤﺆول دون ﺗﺒﻮء أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﺠﺎ ﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﯿﻄﺮة أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻗﺪ ﯾﺼﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وﻻ ﺷﻚ أن ﻛﻞ ھﺬه اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﻟﻸﺳﻒ ﺑﺴﺒﺐ إھﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻄﻐﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻤﺎ
ﺣﺎل دون ﺗﻘﺪم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وارﺗﻘﺎﺋﮭﺎ .وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إھﻤﺎل ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة؟
ﺗﺘﻨﻮع أﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ:
 ﺿﻌﻒ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺎﺋﺪﺗﮭﺎ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻌﻞ ھﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮاﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ.
 ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ. اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﺑﺸﺘﻰ ﺻﻮره" .وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔﯾﺘﺤﻠﻰ ﺑﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﯿﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻮطﻦ".55
اﻟﺤﻠﻮل:
 ﻏﺮس اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔواﻟﻤﺪارس.
 ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﯿﺎن آﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻟﻠﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺪمﺻﺒْﺮة
إھﺪارھﺎ .وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ،ﻣﺮ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻌﻠﻰ ُ
طﻌﺎم ،ﻓﺄدﺧﻞ ﯾﺪه ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻨﺎﻟﺖ أﺻﺎﺑﻌﮫ ﺑﻠﻼً ،ﻓﻘﺎل» :ﻣﺎ ھﺬا ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻄﻌﺎم؟« ﻓﻘﺎل :أﺻﺎﺑﺘﮫ اﻟﺴﻤﺎء ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ! ﻗﺎل» :أﻓﻼ ﺟﻌﻠﺘﮫ ﻓﻮق اﻟﻄﻌﺎم
ﺣﺘﻰ ﯾﺮاه اﻟﻨﺎس؟! ﻣﻦ ﻏﺸﻨﺎ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎ« .56وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺧﻼق ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻟﻌﺪوى اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ اﻷﻣﺔ.57
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

 اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﺜﺮوات اﻟﺒﻼد ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻓﻔﻲ ظﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداريأﯾﻀﺎ ً ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ ﻣﺒﻨﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ،وﯾﻮﺳﺪ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ أھﻠﮫ .ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺒﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﮫ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻟﻮﻻﯾﺎت
واﻟﻮظﺎﺋﻒ» :ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺔ رﺟﻼً ،وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ ھﻮ
أرﺿﻰ ﻣﻨﮫ ،ﻓﻘﺪ ﺧﺎن ﷲ وﺧﺎن رﺳﻮﻟﮫ وﺧﺎن اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ.59«58
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 -1أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ھﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع ،أﻣﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﮭﻲ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺔ أو ﺑﻤﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ،أﻣﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﮭﻲ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮد ،أو ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد.
 -2أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ":اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ" ﻗﺎﻋﺪة
ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮﻋﺎ ،ﻟﮭﺎ أدﻟﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻟﺤﺠﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع
واﻟﻤﻌﻘﻮل.
 -3ﻟﺘﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻧﻠﺨﺼﮭﺎ
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮھﻢ أن ﯾﺘﻌﺬر اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮم أﻗﻮى اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮص أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺠﺒﺮان. -4ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮫ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،ﻓﮭﻲ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﺼﻼح اﻟﻔﺴﺎد.
 -5أن إھﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
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ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 .1اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،رﻓﯿﻖ ﺑﻦ ﻣﺮﺳﻠﻲ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ2011 ،م.
 .2أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﻊ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﺟﮭﻠﮫ ،ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﻮض اﻟﺴﻠﻤﻲ،
دار اﻟﺘﺪﻣﺮﯾﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ط 1426 ،1ھـ  2005 -م.
 .3اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺤﯿﻢ ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )ت728 :ھـ( ﺗﺢ :ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﻘﻞ،
دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط1419 ،7:ھـ 1999 -م.
 .4اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﺸﺮح واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ،أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻘﺮطﺒﻲ )ت520 :ھـ( ﺗﺢ :د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﻲ وآﺧﺮون،
دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯿﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ط 1408 ،2ھـ  1988 -م.
 .5ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ،
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺑﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،اﻟﻌﺪد  13ﯾﻮﻟﯿﻮ 2015م
 .6ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ )ت1421 :ھـ(،
دار اﻟﻮطﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺮﯾﺎض ط 1426 :ھـ.
 .7أﺑﺤﺎث ھﯿﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،ﺷﻌﺒﺎن
1395ھـ.
 .8اﻻﻋﺘﺼﺎم ،ﻟﻠﺸﺎطﺒﻲ ،ﺗﺢ :ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﺪ اﻟﮭﻼﻟﻲ ،دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ط1412 ،1ھـ 1992 -م.
 .9ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﻟﻄﺒﺮي )ت310 :ھـ( ﺗﺢ:
أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ط 1420 ،1ھـ  2000 -م.
 .10اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺮطﺒﻲ )ت671 :ھـ( ،ﺗﺢ أﺣﻤﺪ
اﻟﺒﺮدوﻧﻲ وإﺑﺮاھﯿﻢ أطﻔﯿﺶ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻘﺎھﺮة ط1384 ،2ھـ -
 1964م.
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

.10اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
وﺳﻨﻨﮫ وأﯾﺎﻣﮫ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺨﺎري
اﻟﺠﻌﻔﻲ ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة،ط،1 :
1422ھـ.
 .11اﻟﺬﺧﯿﺮة ،ﻟﻠﻘﺮاﻓﻲ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط1994 ،1م.
 .12اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟ ُﺨﺴ َْﺮوْ ِﺟﺮدي
اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ )ت458 :ھـ( ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ط 1424 ،3 :ھـ  2003 -م.
 .13اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻋﺒﺪ
اﻟﻮھﺎب ﺧﻼف ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،ط1408ھـ 1988-م،
 - .14اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ،ھﺎﺷﻢ اﻟﺸﻤﺮي ،وإﯾﺜﺎر اﻟﻔﺘﻠﻲ ،دار
اﻟﯿﺎزوري -اﻷردن – ﻋﻤﺎن ط2011 ،1م.
 .15اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺼﻼح اﻹدارﯾﺎن وأﺛﺮھﻤﺎ ﻓﻲ ازدھﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ
إدرﯾﺲ )أرﯾﺘﯿﺮي(  ،ﺑﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن ،ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ،
اﻟﻌﺪد .232
 .16ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻷوﻟﻮﯾﺎت ،ﻟﻠﻘﺮﺿﺎوي ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ -ﺑﯿﺮوت،
ط1420،1ھـ 1999 -م،
 .17ﻗﺮارات ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ ،79 ،29،ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﯿﺎت.
 .18ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم ،ﻟﻠﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم) ،ت660 :ھـ(
ﺗﻊ :طﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻷزھﺮﯾﺔ – اﻟﻘﺎھﺮة ط 1414 ،ھـ
  1991م. .19ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ت711 :ھـ( ،دار ﺻﺎدر – ﺑﯿﺮوت ،ط- 3
 1414ھـ
 .20ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺠﻠﺔ دورﯾﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ،اﻟﻌﺪد  12اﻹﺻﺪار ﻣﻦ
رﺑﯿﻊ اﻷول إﻟﻰ ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ 1405ھـ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 - .21ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ...رؤﯾﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ ،اﻟﺼﺪﯾﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺰوﻟﻲ ،ﺧﺎﻟﺪ
ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺑﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
.22
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪوﯾﮫ ﺑﻦ ﻧُﻌﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻀﺒﻲ اﻟﻄﮭﻤﺎﻧﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري اﻟﻤﻌﺮوف
ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺒﯿﻊ )ت405 :ھـ( ﺗﺢ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ –
ﺑﯿﺮوت ط 1990 - 1411 ،1م.
 .23اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﻷﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ )ت505 :ھـ( ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ط1413 ،1ھـ 1993 -م.
 .24اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺸﯿﺮي اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري )ت:
261ھـ( ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﯿﺮوت.
 .25ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ،
ط2008 ،1م
 .26ﻣﻌﻠﻤﺔ زاﯾﺪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ،ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ،
ط 1ﻣﺆﺳﺴﺔ زاﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﮭﯿﺎن ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،أﺑﻮ
ظﺒﻲ -دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ1434 ،ه_ 2013م.
 .27ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ
ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )ت1393 :ھـ(ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺐ اﺑﻦ اﻟﺨﻮﺟﺔ ،وزارة
اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻗﻄﺮ 1425 :ھـ  2004 -م.
 .28ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪة ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎر ،دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط2008 ،2م،
 .29اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻟﻤﺤﻤﺪ أﺑﻮ زھﺮة ،دار
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.
 .30اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج ،أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﻰ
ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ676 :ھـ( ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﯿﺮوت
ط1392 ،2ھـ.
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

 .31اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ،إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎﻟﺸﺎطﺒﻲ )ت790 :ھـ( ﺗﺢ :أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة
ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن ،دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ط1417 1ھـ1997 /م.

اﻟﮭﻮاﻣﺶ:
 -1اﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ – ﺑﯿﺮوت ،ط1422 ،1ھـ
).(410\2
 -2ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ – ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ:
 1984ھـ )8ب\ (243
 -3ﯾﻨﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﻟﻄﺒﺮي )ت310 :ھـ( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺢ :أﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ا ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ط 1420 ،1ھـ  2000 -م ) ،(221 /12ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ
اﻟﻘﺮطﺒﻲ )ت671 :ھـ( اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮدوﻧﻲ وإﺑﺮاھﯿﻢ أطﻔﯿﺶ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻘﺎھﺮة ط1384 ،2ھـ  1964 -م ).(134 /7
 -4ﻟﻠﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم) ،ت660 :ھـ( ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم،ﺗﻊ :طﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف
ﺳﻌﺪ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻷزھﺮﯾﺔ – اﻟﻘﺎھﺮة ط 1414 ،ھـ  1991 -م ).(89 /2
 -5ﯾﻨﻈﺮ :ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ -ﺑﯿﺮوت ،ط1420، 1ھـ
 1999م) ،ص.(124: -6ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم ،ﻟﻠﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم) ،م.س().(188 /2
 -7رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ،ﻛﺘﺎب أﺣﺎدﯾﺚ اﻷﻧﺒﯿﺎء ،ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻐﺎر) ،ح.(3475:
 -8اﻟﻘﺮاﻓﻲ ،اﻟﺬﺧﯿﺮة ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط1994 ،1م ،(467\2) ،إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ
ﺑﺎﻟﺸﺎطﺒﻲ )ت790 :ھـ(  ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﺗﺢ  :أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن  ،دار
اﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ط1417 1ھـ1997 /م . (57\3) ،
 -9اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ت711 :ھـ( ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر – ﺑﯿﺮوت ،ط 1414 - 3ھـ
) ،(2479\28ﻣﺎدة )ﺻﻠﺢ(.
 -10أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ )ت505 :ھـ( اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ط1413 ،1ھـ 1993 -م )ص.(173:

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﺳﻨﺎء رﺣﻤﺎﻧﻲ
 -11ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )ت1393 :ھـ( ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺐ اﺑﻦ اﻟﺨﻮﺟﺔ  ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻗﻄﺮ 1425 :ھـ  2004 -م ).(202 /3
 -12ﻣﻌﻠﻤﺔ زاﯾﺪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ،ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ،ط 1ﻣﺆﺳﺴﺔ زاﯾﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﮭﯿﺎن ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،أﺑﻮ ظﺒﻲ -دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ1434 ،ه_ 2013م
).(201\4
 -13طﺎھﺮﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ) ،م.س(.(202 /3) ،
 -14ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﻮض اﻟﺴﻠﻤﻲ ،أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﻊ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﺟﮭﻠﮫ ،دار اﻟﺘﺪﻣﺮﯾﺔ،
اﻟﺮﯾﺎض  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ط 1426 ،1ھـ  2005 -م) ،ص.(209:
 -15اﻟﺸﺎطﺒﻲ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت) ،م.س( ).(498\1
 -16اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم) ،م.س(.(191\2) ،
 -17اﻟﺸﺎطﺒﻲ ،اﻻﻋﺘﺼﺎم ،ﺗﺢ :ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﺪ اﻟﮭﻼﻟﻲ ،دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ط1412 ،1ھـ
 1992م.(23\3) ، -18اﻟﺸﺎطﺒﻲ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت )م.س(.(58\3)،
 -19طﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ)م.س( ).(235 -234\4
 -20رواه ﻣﺴﻠﻢ ،ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق ،ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ أﺧﯿﮫ،
)ح.(1515:
 -21ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ )م.س((163 /10)،
 -22ﯾﻨﻈﺮ :ﻣﻌﻠﻤﺔ زاﯾﺪ) ،م.س( ،(207\4) ،د .ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ،د .ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ دراﺳﺔ أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ،ﺑﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ،اﻟﻌﺪد  13ﯾﻮﻟﯿﻮ 2015م) ،ص(86:
 -23رواه ﻣﺴﻠﻢ ،ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق ،ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻷﻗﻮات) ،ح.(1605 :
 -24ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ.(43 /11) ،
 -25أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻘﺮطﺒﻲ )ت520 :ھـ( اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﺸﺮح
واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺗﺢ :د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﻲ وآﺧﺮون ،دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط 1408 ،2ھـ  1988 -م).(352\9
 -26اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم) ،م.س(.(5 /1) ،
 -27ﻣﻌﻠﻤﺔ زاﯾﺪ) ،م.س(.(208\4) ،
 -28ﯾﻨﻈﺮ :ﻣﻌﻠﻤﺔ زاﯾﺪ ) ،(203\4ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ دراﺳﺔ أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ،
)م.س() ،ص.(95 :
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
 -29اﻟﺸﺎطﺒﻲ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت) ،م.س(.(89\3) ،
 -30ﯾﻨﻈﺮ :ﻣﻌﻠﻤﺔ زاﯾﺪ ) ،(203\4ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ دراﺳﺔ أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ،
)ص.(95 :
 -31ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ )ت1421 :ھـ( ،ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ،دار اﻟﻮطﻦ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺮﯾﺎض ط 1426 :ھـ ).(530 /3
 -32ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ) ،(204\4ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ – دراﺳﺔ أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ،
)م.س( )ص(95 :
 -33اﻟﺸﺎطﺒﻲ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت) ،م.س(.( 350\2) ،
 -34ﻗﺮار رﻗﻢ  (4\4) 29ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ).( 897\2
 -35أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ  ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط2008 ،1م ،
ﻣﺎدة )ﻓﺴﺪ((1634\2) ،
 -36اﻟﺼﺪﯾﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺰوﻟﻲ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ  ،ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ...رؤﯾﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺮاﺳﺨﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد  ،1اﻟﻤﺠﻠﺪ )،2015 ،1ص(3:
 -37ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺧﻼف ،اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،دار
اﻟﻘﻠﻢ ،ط1408ھـ 1988-م) ،ص.(20:
 -38ﯾﻨﻈﺮ :ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻷداء اﻹداري :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺳﺎﻟﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪن -اﻟﻌﺪد 2011 -3422م .ﺑﺘﺼﺮف
 -39رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ،ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن ،ﺑﺎب :اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻐﺎش ﻟﺮﻋﯿﺘﮫ اﻟﻨﺎر،
)ح.(142:
 -40ﯾﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ (166\2) ،
 -41رواه اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻒ  ،ﻛﺘﺎب اﻟﺰھﺪ ،ﺑﺎب  :ﻛﻼم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب) ،ح:
.(34486
 -42رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﺎب اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى واﻟﻤﺪن) ،ح(893:
 -43ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺻﺒﺤﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﺑﻦ اﻷزرق ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺴﻠﻚ ﻓﻲ طﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﻠﻚ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،وزارة اﻹﻋﻼم – اﻟﻌﺮاق ).(93/2
 -44رﻓﯿﻖ ﺑﻦ ﻣﺮﺳﻠﻲ ،اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ2011 ،م،
)ص.(20:
 -45رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ،ﻛﺘﺎب اﻟﮭﺒﺔ و ﻓﻀﻠﮭﺎ واﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺑﺎب ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺒﻞ
اﻟﮭﺪﯾﺔ ﻟﻌﻠﺔ) ،ح.(2597:
 -46ﯾﻨﻈﺮ :ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ...رؤﯾﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ) ،م .س( ص 5-4 :ﺑﺘﺼﺮف.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 -47ﯾﻨﻈﺮ :ﻧﻔﺴﮫ )ص.(6:
 -48ھﺎﺷﻢ اﻟﺸﻤﺮي ،وإﯾﺜﺎر اﻟﻔﺘﻠﻲ ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ دار اﻟﯿﺎزوري -اﻷردن – ﻋﻤﺎن
ط2011 ،1م )ص.(27:
 -49رواه أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه ،ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﺎﻣﯿﯿﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ) ،ح ،(17763:ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ":ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ وﻟﻢ
ﯾﺨﺮﺟﺎه ).(3\2
 -50ﯾﻨﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎر ،ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪة ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط،2
2008م) ،ص (197-187:ﺑﺘﺼﺮف.
 -51ﯾﻨﻈﺮ :ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )ت728 :ھـ( اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺤﯿﻢ ،ﺗﺢ :ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﻘﻞ ،دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن،
ط1419 ،7:ھـ 1999 -م ) ،ص .(232 -230
 -52اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻟﻤﺤﻤﺪ أﺑﻮ زھﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ )ص.(164-163 :
 -53ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺠﻠﺔ دورﯾﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ،اﻟﻌﺪد  12اﻹﺻﺪار ﻣﻦ رﺑﯿﻊ اﻷول إﻟﻰ ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ
1405ھـ ﻗﺮار رﻗﻢ  83ﺣﻮل ﺗﮭﺮﯾﺐ اﻟﻤﺨﺪرات) ،ص.(70:
 -54رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﺗﺸﺒﯿﻚ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ) ،ح(481:
 -55ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ إدرﯾﺲ )أرﯾﺘﯿﺮي( ،اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺼﻼح اﻹدارﯾﺎن وأﺛﺮھﻤﺎ ﻓﻲ ازدھﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،
ﺑﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن ،ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻌﺪد ) 232ص.(21:
 -56رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ،ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن ،ﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ" :ﻣﻦ ﻏﺸﻨﺎ
ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎ" )ح.(102:
 -57ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ إدرﯾﺲ ،ﺑﺤﺚ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺼﻼح اﻹدارﯾﺎن) ،م.س(.(21 /232) ،
 -58رواه اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻛﺘﺎب آداب اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﺑﺎب ﻻ ﯾﻮﻟﻲ اﻟﻮاﻟﻲ اﻣﺮأة ،وﻻ
ﻓﺎﺳﻘﺎ ،وﻻ ﺟﺎھﻼ أﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎء).ح ،(20364:ورواه اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ،ﻛﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم،
)ح ،(7023:وﻗﺎل ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد وﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟﺎه .
 -59ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ إدرﯾﺲ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺼﻼح اﻹدارﯾﺎن وأﺛﺮھﻤﺎ ﻓﻲ ازدھﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ)،م.س(،
).(21 /232
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المل ّخص:
يتناول موضوع الدراسة واحدة من المسائل المستجدة في الفقه الجنائي
اإلسالمي ،وهي السرقة االلكترونية ،والتي تشمل سرقة المعلومات والبرامج،
وسرقة األموال ،باختراق المواقع االلكترونية ،والحسابات المصرفية ،وبطاقات
االئتمان ونحوها ،وتثار هنا مسالة التكييف الشرعي لهذه الجريمة المعاصرة
وهل هي جريمة حدية أم جريمة تعزيرية ؟ هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
تبحث الدراسة إمكانية االعتماد على القرائن المستجدة في إثبات هذه الجريمة،
خصوصا وأن القرائن بصفة عامة ومنها القرائن المعاصرة ليست محل تسليم
بين فقهاء الشريعة ،ولم تحظ باالتفاق حول مشروعيتها في إثبات جرائم
الحدود ،وفي سبيل ذلك تتبعنا اآلراء الفقهية واالجتهادات المعاصرة المتناثرة
في هذا الموضوع ،محاولين جمع شتات ما تفرق للوصول إلى رأي رصين
مبني على األدلة والشرعية والمقاصد الكلية للشريعة.
الكلمات المفتاحية :السرقة؛ اإللكترونية ،القرائن؛ الحد ،التعزير.
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 دمحم الطيب عمور/د
Abstract:
The subject of the study deals with one of the emerging issues
in Islamic criminal jurisprudence, It is electronic theft, which includes
stealing information’s and software’s and stealing money by hacking
websites and bank accounts, Credit cards and so on. And here The
issue of the legal adaptation of this contemporary crime is raised, is it
a Punishable (Hadd'iyah) crime or an Discretionary punishment
(Taizir'iyah) crime? This is from one hand. On the other hand, the
study examines the possibility of relying on new evidences in proving
this crime, Especially since the evidences in general, including
contemporary evidences is not a A consensus among the scholars of
Sharia, It did not have agreement on its legality in proving (Hodoud)
crimes.In this way, we follow the contemporary jurisprudential
opinions scattered on this subject, Trying to gather and collect the
Diasporas to reach a solid opinion based on legitimate evidences, and
the Total Purposes of Sharia.
Keywords: theft; Electronic; presumptions; Al'Hadd; Ta'zir

:مقدمة
من مميزات هذا العصر التطور الهائل الذي شمل مختلف مناحي
 حيث استفاد، بفضل ما تحقّق من اكتشافات علمية كانت سالحا ذا حدين،الحياة
المجرمون من هذا التقدم العلمي والتقني وقطعوا أشواطا كبيرة في استخدام
،األساليب العلمية في ارتكاب جرائمهم دون أن يتركوا لها أثرا يدل عليهم
 ومن ذلك،وأكثر من ذلك أصبح بإمكان الجاني تنفيذ جريمته وهو في بيته
 كاالستحواذ على األموال باختراق،استخدام الوسائل التقنية في السرقة
.الحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان ونحوها
ولما كانت النصوص الشرعية متناهية والوقائع والظروف غير
 وجب تخريج النوازل الفقهية، وال يحيط المتناهي بغير المتناهي،متناهية
 على النصوص العامة والقواعد الكلية-  ومنها السرقة اإللكترونية- المعاصرة
2119  سبتمبر/22 :العدد
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والمقاصد الكبرى والعلل الجزئية للتعرف على الحكم الشرعي للسرقة
اإللكترونية ،وهل هي جريمة حدية أم جريمة تعزيرية ،هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى البحث في طرق إثبات هذه السرقة ،وهل يمكن االعتماد على القرائن
الحديثة في إثباتها ،إذ أنه بالرغم من إقامة كثير من أحكام الشريعة على القرائن
واتجاه القضاء من وقت نزول الشريعة إلى األخذ بهاّ ،
فإن بعض الفقهاء ال يسلّم
باعتبار القرائن ا
دليال من أدلة اإلثبات في جرائم الحدود ،بعلة أن القرائن في
أغلب األحوال قرائن غير قاطعة ال ترقى إلى مرتبة اليقين الذي تثبت به جرائم
ت الجريم ِة اعتمادٌ على دلي ٍل مشكوكٍ فيه
الحدود ،فاالعتمادُ عليها كدلي ٍل إلثبا ِ
ُ
يورث شبهةا في اإلثبات.
ومن هنا يمكننا أن نطرح اإلشكالية التالية :ما هو التكييف الشرعي
للسرقة اإللكترونية؟ وما هي طرق إثباتها؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا دراستنا إلى مبحثين :تطرقنا في
المبحث األول إلى مفهوم السرقة اإللكترونية والتكييف الفقهي لها ،ودرسنا في
المبحث الثاني حجية الدليل الرقمي في إثبات السرقة اإللكترونية.
المبحث األول :تعريف السرقة اإللكترونية وتكييفها الفقهي:
نتطرق في هذا المبحث لتعريف السرقة اإللكترونية (المطلب األول)،
وتكييفها الفقهي (المطلب الثاني).
المطلب األول :تعريف السرقة اإللكترونية:
ندرس في هذا المطلب تعريف السرقة لغة واصطالحا محاولين وضع
تعريف للسرقة اإللكترونية للمال.
الفرع األول :تعريف السرقة لغة:
س ِرقة) ،ويجوز إسكان الراء مع فتح
س ِرقة بفتح السين وكسر الراء (ال َّ
ال َّ
س َرقَ َيس ِْر ُق ،وهي أخذ الشيء من الغير
س ْرقة وال ّ
السين وكسرها (ال َّ
س ِْرقة) ،من َ
على وجه الخفية ،ومنه استراق السمع والنظر ،أي :سمع أو نظر متخفيا،
وسارقَهُ النظر ،أي طلب غفلة لينظر إليه ،والسارق هو من جاء مستترا ا إلى
مجلة اإلحياء
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حرز فأخذ ماالا لغيره ،أما األخذ على سبيل المجاهرة فهو ُمغَالَبَةٌ ،أو نُ ْهبَةٌ ،أو
سةٌ ،أو َ
غصْبٌ  ،ال سرقة(.)1
ِخ ْل َ
الفرع الثاني :تعريف السرقة اصطالحا:
نتعرف أوال على تعريف السرقة الموجبة للحد عند الفقهاء القدامى
للوصول إلى وضع تعريف لمفهوم السرقة اإللكترونية
أوال :تعريف السرقة التقليدية:
 -1تعريف السرقة عند المذاهب األربعة :اختلفت عبارات المذاهب
الفقهية في تعريف السرقة تبعا الختالفهم في شروط السرقة الموجبة للحد،
ودونك تعريفاتهم:
صاباا ُمحْ َر ازا أو ما قِي َمتُهُ
 تعريف الحنفية :السرقة هي":أ َ ْخذُ ْال َعاقِ ِل ْالبَا ِلغِ نِ َصابٌ ِم ْل اكا ِل ْلغَي ِْر َال ُ
ش ْب َهةَ له فيه على َوجْ ِه ْال ُخ ْفيَ ِة"(.)2
ِن َ
صغ َِر ِه أ َ ْو َم ااال
 تعريف المالكية :السرقة هي" :أ َ ْخذُ ُم َكلَّفٍ ُح ًّرا َال يَ ْع ِق ُل ِل ِاح ٍد ُخ ْف َيةا َال ُ
ش ْب َهةَ َلهُ ِفي ِه"(.)3
ص ٍد َو ِ
صاباا أ َ ْخ َر َجهُ ِم ْن ِح ْر ِز ِه ِب َق ْ
ُمحْ ت ََر اما ِلغَي ِْر ِه ِن َ
 تعريف الشافعية :السرقة هي" :أ َ ْخذُ ال َما ِل ُخ ْفيَةا ُظ ْل اما ِم ْن ِح ْر ِز ِمثْ ِل ِه
ِب ُ
ش ُروطٍ "(.)4
 تعريف الحنابلة :السرقة هي" :أ َ ْخذُ َما ٍل ُمحْ ت ََر ٍم ِلغَي ِْرهَِ ،و ِإ ْخ َرا ُجهُ ِم ْن ِح ْر ِزِمثْ ِل ِهَ ،ال ُ
علَى َوجْ ِه ِاال ْختِفَاء"(.)5
ش ْب َهةَ فِي ِهَ ،
 -2مناقشة التعريفات :من خالل عرض هذه التعريفات يظهر ما يلي:
 هذه التعريفات تتحدث عن السرقة الكاملة األركان الموجبة للحد.الحر الصغير ماالا يجب بسرقته القطع ،وهم بهذا يخالفون
 جعل المالكيةّ
جمهور الفقهاء.
 اتفقت هذه التعريفات على أن السرقة تتمثل في أخذ المال "خفية" وهيالسرقة الصغرى في عرف الفقهاء ،وخرج بهذا القيد أخذ مال الغير دون
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استخفاء؛ أي بعلم المجني عليه وبدون رضاه ،فإن كان بغير مغالبة فهو
االختالس والغصب والنهب ،ويطلق عليه الفقهاء لفظ االختالس بصفة
عامة ،وعقوبته تعزيرية ،وإن كان على وجه المغالبة فهو حدّ الحرابة أو
قطع الطريق ،ويطلق عليه السرقة الكبرى وعقوبته حدية(.)6
 تميّز تعريف الحنفية والمالكية بذكر قيد «النصاب» وهذا ما يوافقهما عليهالشافعية والحنابلة وإن لم يذكروا هذا القيد في تعريفهم.
 لم يذكر الشافعية في تعريفهم قيد «انتفاء الشبهة» مثل بقية التعريفات وإنماذكروا بدله لفظ «الظلم» وهو لفظ عام فخرج به ما أخذ على وجه الشبهة.
 كل التعريفات ذكرت لفظ «الحرز».والتعريف الذي نرجحه هو تعريف الحنفية ألنه تعريف جامع مانع،
وذلك لالعتبارات التالي:
 ذكر الشروط التي يجب توفرها في السارق ،وهي كونه بالغا عاقال. ذكر باقي الشروط الواجب توفرها في المال المسروق ،وهي :أن يكون المالالمسروق مملوكا للغير ،وأن يبلغ نصابا ،انتفاء الشبهة ،وجود الحرز ،كون
السرقة تتم على وجه الخفية.
ثانيا :تعريف السرقة اإللكترونية:
من خالل التعريفات السابقة للسرقة التقليدية يمكننا أن نضع تعريفا
للسرقة اإللكترونية ،يأخذ بعين االعتبار النقاط محل االتفاق بين الفقهاء في
تعريف السرقة التقليدية ،وما ترجح لدينا في تعريفها ،وبناء على ذلك يمكننا
تعريف السرقة اإللكترونية للمال بأنها" :أخذ مال الغير ،أو ما يمكن تقديره
بالمال كالبرامج والمعلومات ،نصابا ا خفيةا ،من حرز مثله ،ال شبهة فيه،
باستخدام التقنية الحديثة".
 نقصد ب "أخذ مال" :االستحواذ على مال متقوم شرعا ،ويشمل هذا النقودوالحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان.
مجلة اإلحياء
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 نقصد ب " أو ما يمكن تقديره بالمال كالبرامج والمعلومات" االستحواذ علىالبرامج والمعلومات اإللكترونية من كتب ونحوها باعتبارها أمواال مملوكة
ألصحابها ،ال فرق في ذلك بين االستعمال الشخصي أو المتاجرة بها.
 نقصد ب "الغير" :أن يكون المال مملوكا للغير. نقصد ب "نصابا" :أن يبلغ المال نصابا ،على اختالف الفقهاء في تقديره. نقصد ب "خفية" :أن يتم االستحواذ على مال الغير على وجه االستخفاء،بخالف الحرابة التي يتم فيها االستيالء على المال على وجه المجاهرة
والمكابرة والسالح.
 نقصد ب "من حرز مثله" :من شروط السرقة الحدية أن يكون المالالمسروق محرزا ،ويختلف الحرز باختالف أعراف الناس ،وسيأتي بحث
مسألة الحرز في هذه الدراسة.
 قولنا "ال شبهة له فيه" :انتفاء الشبهة ،والشبهة قد تكون في استحقاق المال ،أوفي الحرز ،أو غير ذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء على خالف بينهم.
 قولنا"باستخدام التقنية الحديثة" :أي استخدام الوسائل التقنية الحديثة فيالسرقة ،كاختراق الحسابات المصرفية ،االستحواذ على بطاقات االئتمان،
سرقة المعلومات والبرامج.
وحري بالتنويه أن المشرع الجزائري قد أشار إلى السرقة اإللكترونية
في القانون رقم قانون  90-90المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم
المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها( ،)7حيث صنّف في المادة
( )2بند (أ) الجرائم المعلوماتية إلى نوعين:
النوع األول :جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات :وتشمل
الجرائم التي يكون فيها النظام المعلوماتي هدفا الرتكاب الجريمة ،وحددها
المشرع بموجب قانون  51-90المؤرخ في  2990/55/59المعدل والمتمم
لقانون العقوبات( ،)8وتتضمن المواد  400مكرر إلى  400مكرر  7من قانون
العقوبات ،وهذه الجرائم هي:
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 الدخول و البقاء غير المشروع في نظام المعالجة اآللية للمعطيات. االعتداء العمدي على نظام المعالجة اآللية للمعطيات. االعتداء العمدي على المعطيات.النوع الثاني :أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها بواسطة
منظومة معلوماتية :ويشمل هذا النوع طائفة من الجرائم التقليدية التي يكون
نظام المعالجة اآللية للمعطيات وسيلة الرتكابها ،وهذه الطائفة لم يحدّدها
المشرع وترك لها المجال واسعا لتشمل أي جريمة أخرى «ترتكب أو يسهل
ارتكابها بواسطة منظومة معلوماتية» ،مثل جرائم السرقة اإللكترونية ،سرقة
المعلومات والبرامج ،تزوير النقود والمحررات اإللكترونية ،غسيل األموال،
تجارة المخدرات ،جرائم القذف والسب ،جرائم الدعارة ،جرائم التهديد
واالبتزاز ،خيانة األمانة ،تقليد المصنفات...
المطلب الثاني :التكييف الفقهي للسرقة اإللكترونية:
سرقات التي يمكن ارتكابها باستعمال المعلوماتية ،ويمكننا أن
تتنوع ال ّ
نميز بين نوعين من السرقة ،النوع األول :هو سرقة المعلومات ،مثل سرقة
البرامج ،والمؤلفات ،ونحوها ،والنوع الثاني :سرقة األموال ،ويشمل هذا النوع
سرقة الحسابات المصرفية ،بطاقات االئتمان ونحوها ،لذلك سنقسم الدراسة إلى
قسمين:
الفرع األول :سرقة المعلومات اإللكترونية وبرامج الحاسب اآللي
أوال :مفهوم المعلومات والبرامج
 -1مفهوم المعلومات :المعلومات هي األوامر ،أو الرسائل ،أو
األصوات ،أو الصور التي ت ُ َعدُّ أو التي سبق إعدادها ،الستخدامها في
الحاسب اآللي ،كاألرقام والحروف والرموز وغيرها( .)9أو هي كل ما
يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات ،وبوجه
خاص الكتابة والصور والصوت واألرقام والحروف والرموز واإلشارات
وغيرها(.)10
مجلة اإلحياء
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ويفهم من هذين التعريفين أن المعلومات تشمل كل المعارف والبحوث
والصور واألصوات والملفات التي يمكن معالجتها باستخدام الحاسب اآللي.
 -2مفهوم برامج الحاسب اآللي :البرامج هي «مجموعة من األوامر
والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب اآللي ،أو
شبكات الحاسب اآللي ،وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة»( .)11أو هي«مجموعة
من التعليمات واألوامر ،قابلة للتنفيذ باستخدام الحاسب اآللي ومعدة إلنجاز
مهمة ما»(.)12
ثانيا :مدى انطباق شروط السرقة الحدية على سرقة المعلومات اإللكترونية
وبرامج الحاسب اآللي:
لبحث مسألة إقامة عقوبة الحد أو التعزير على سرقة المعلومات
اإللكترونية يتوجب علينا أوال معرفة شروط تطبيق حد السرقة التقليدية،
ومعرفة مدى انطباق السرقة اإللكترونية للمعلومات والبرامج عليها:
بالنسبة للشروط المتعلقة بالسارق والمسروق منه فهي شروط عامة
تشترط في كل سرقة حدية ،تقليدية كانت أو إلكترونية ،ولذلك لن نتعرض
لذكرها ،وسنر ّك ُز على الشروط التي يظهر فيها الفرق بين السرقة التقليدية
والسرقة اإللكترونية.
ق ماال ُمت َ َق ّ ِّوما شرعا :وهذا الشرط ال
الشرط األول :أن يكون المسرو ُ
خالف حوله ،غير أن الحنفية حصروا معنى المال في األعيان المادية
َّ
ت
المحسوسة؛ ألن المال عندهم « َما يَ ِمي ُل إِلَ ْي ِه
َارهُ ِل َو ْق ِ
الط ْب ُع َوي ُْم ِك ُن اِ ِدّخ ُ
ْال َحا َج ِة»( ،)13وهذا غير متصور في المنافع التي ال يمكن ادخارها وحفظها(،)14
وبالتالي فإن المعلومات اإللكترونية وبرامج الحاسب اآللي ال تعتبر أمواال
تخريجا على هذا المذهب.
في حين ذهب الجمهور إلى توسعة مفهوم المال ليشمل األشياء المعنوية
التي يمكن تقويمها بالمال( ،)15وتخريجا على مذهب الجمهور فإن المعلومات
اإللكترونية وبرامج الحاسب اآللي تعتبر من قبيل الحقوق المالية المعتبرة.
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وال شك أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور في توسعة مفهوم المال،
فهو الصحيح المعمول به في عرف الناس ومعامالتهم( ،)16فإطالق اسم المال
ّ
أحق من إطالقه على األعيان ،إذ لوال المنافع لما صارت األعيان
على المنافع
()17
أمواال ،ولذا ال يصح بيع األعيان بدونها  .والقول بعدم انطباق وصف المال
على المعلومات والبرامج الحاسوبية يخرجها من مجال الحماية الجزائية
والشرعية لألموال ،ويفتح الباب واسعا أمام قراصنة المعلومات(.)18
وإذا كانت النصوص متناهية والوقائع غير متناهية فإن االعتداء على
المعلومات الخاصة في اإلنترنت يعتبر من قبيل الوقائع وليدة التقدم العلمي(،)19
وهي تندرج تحت الحقوق المعنوية المحمية ،وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي
بأنُ « :حقُ ُ
ص َحابِ َها َح ُّق
وق التَّأ ْ ِل ِ
صونَةٌ ش َْرعااَ ،و ِأل َ ْ
ار َم ُ
يف َو ِاال ْختِ ِراعِ أ َ ِو ِاال ْبتِ َك ِ
ف فِي َهاَ ،و َال َي ُج ُ
علَ ْي َها»(.)20
ص ُّر ِ
وز ِاال ْعتِدَا ُء َ
الت َّ َ
وعلى هذا النهج سارت أغلب التشريعات القانونية المقارنة في اعتبار
الحقوق المعنوية أموال تجب حمايتها ويمنع االعتداء عليها ،ومن ذلك المشرع
الجزائري الذي أصدر القانون رقم  90-94المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق
المجاورة ( ،)21واعتبرت المادة الرابعة فقرة (أ) منه البحوث العلمية والتقنية
وبرامج الحاسوب مصنفات أدبية وفنية محمية .أما المادة  25من ذات القانون
فنصت على أنه" :يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي
أبدعه .تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وال للتقادم وال يمكن
التخلي عنها .تمارس الحقوق المادية والمعنوية من قبل المؤلف شخصيا أو من
يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا األمر".
الشرط الثاني :أخذُ المال ُخ ْفيَة :وهذا الشرط متوفر في سرقة
المعلومات اإللكترونية؛ ألن السارق يقوم باالستيالء على المعلومات دون أن
يتنبّه المسروق منه إلى ذلك إال بعد فترة من الزمن.
وبالرغم من اعتبار المال المعلوماتي ماال متقوما شرعا إال أننا ال نقول
بتطبيق حد السرقة على سرقة المعلومات والبرامج الحاسوبية لوجود فروق
بينهما ،تتمثل فيما يلي:
مجلة اإلحياء
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 من شروط السرقة الحدّية أن يَعلم السارق بتحريم الفعل الذي اقترفه ،فالجهالةبالتحريم شبهة تدرأ الحد ،وقد ذَهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز
االنتفاع بالمعلومات اإللكترونية والبرامج الحاسوبية دون إذن أصحابها(،)22
ُ
يورث ُ
شبهةا يسقط بها الحدّ.
وهذا الرأي  -وإن كان مرجوحا -
 من شروط السرقة الحدية إخراج المال من حيازة المسروق منه وإدخاله فيحيازة السارق ،وهذا الشرط غير منطبق على سرقة المعلومات والبرامج،
سارق فإنها ال تخرج
إذ أنه ورغم دخول المعلومات والبرامج في حيازة ال ّ
سارق إنما يأخذ نسخة مشابهة لألصل دون
من حيازة المسروق منه؛ ألن ال ّ
أن يتأثّر األصل بهذا الفعل.
وعليه فإن سرقة المعلومات والبرامج الحاسوبية يش ّكل جريمة غصب
مقومة بمال ،ومن ث ّمة فهي جريمة تعزيرية ،يُترك تقديرها
لمال متقوم أو منفعة ّ
لولي األمر بما يحقق مصلحة األفراد والمؤسسات.
الفرع الثاني :سرقة األموال:
أوال :طرق السرقة اإللكترونية للمال :تت ّم السرقة اإللكترونية للمال
باستخدام تقنية المعلوماتية بطريقتين:
 -5الطريقة األولى :االستحواذ على الحسابات المصرفية :حيث يقوم مجرم
المعلوماتية باختراق قاعدة البيانات المصرفية للبنوك وإدخال بيانات غير
حقيقية ،أو تعديل البيانات الموجودة بطريقة تم ّكنه من تحويل األموال إلى
حسابه الشخصي أو حساب غيره.
 -2الطريقة الثانية :سرقة بطاقات االئتمان:
ع ّرفت بطاقات االئتمان بتعريفات مختلفة ،ونحن
أ -مفهوم بطاقة االئتمانُ :
نقتصر على التعريف الذي تبنّاه مجمع الفقه اإلسالمي ،حيث عرفها بأنها:
ص َ
ع ْق ٍد بَ ْينَ ُه َما -
« ُم ْستَنَدٌ يُ ْع ِطي ِه ُم ْ
صد ُِرهُ ِلش َْخ ٍ
علَى َ
ي ٍِ -بنَا اء َ
ي ٍ أ َ ِو اِ ْعتِ َب ِ
ار ّ
ط ِبي ِع ّ
سلَعِ ،أ َ ِو ْال َخدَ َماتِِ ،م َّم ْن يَ ْعت َِمدُ ْال ُم ْستَنَدَ دُونَ دَ ْفعِ الث َّ َم ِن
اء ال ِ ّ
يُ َم ِ ّكنُهُ ِم ْن ِش َر ِ
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صد ِِر ِبالدَّ ْفعَِ ,و َي ُك ُ
صد ِِر ،ث ُ َّم
ب ْال ُم ْ
ام ْال ُم ْ
سا ِ
َح ااالِ ،لت َ َ
ون الدَّ ْف ُع ِم ْن ِح َ
ض ُّمنِ ِه ا ِْل ِتزَ َ
ام ِل َها فِي َم َوا ِعيدَ دَ ْو ِر ِيّ ٍة»(.)23
علَى َح ِ
يَعُودُ َ
شرح التعريف:
 قولهُ " :م ْستَنَدٌ" :المراد به هنا البطاقة.صد ُِرهُ" :ال ُمصدِر هي الجهة التي تقوم بإصدار البطاقة،
 قوله" :يُ ْع ِطي ِه ُم ْوتشمل البنوك والشركات والمصارف.
ص َ
ي ٍ" :هو الطرف الثاني الذي تُعطى له
 قولهِ " :لش َْخ ٍي ٍ أ َ ِو اِ ْعتِ َب ِ
ار ّ
طبِي ِع ّ
البطاقة ،ويطلق عليه حامل البطاقة ،سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا
اعتباريا (معنويا)(.)24
ع ْق ٍد بَ ْينَ ُه َما" :أي بناء على اتفاق مبرم بين العميل (حامل
علَى َ
 قوله" :بِنَا اء َالبطاقة) وبين ال ُمصدِر (البنك الملتزم) يتض ّمن جملة من االلتزامات يق ُع بعضها
على عاتق الحامل وبعضها يقع على عاتق المصدر.
 قوله" :يُم ِ ّكنه" :أي يُم ِ ّكن حامل البطاقة.ت" :يعني أن محل العقد يتضمن شراء السلع
سلَعِ ،أ َ ِو ْال َخدَ َما ِ
اء ال ِ ّ
 قولهِ " :ش َر ِوالخدمات.
 قولهِ " :م َّم ْن يَ ْعت َِمدُ ْال ُم ْستَنَدَ" :أي أنه ال يُتعامل بالبطاقة إال مع من يعتمدالمستند ،وهو الطرف الثالث (المستفيد).
 قوله" :دُونَ دَ ْفعِ الث َّ َم ِن َح ااال" :هذه هي الفائدة التي يجنيها حامل البطاقة ،فهيتعفيه من حمل النقود.
صد ِِر ِبالدَّ ْفعِ" :أي أن ُمصدِر البطاقة (البنك) هو
ام ْال ُم ْ
 قولهِ " :لت َ َض ُّم ِن ِه ا ِْل ِتزَ َ
الذي يلتزم بدفع ثمن شراء السلعة أو الخدمة التي أبرمها حامل البطاقة.
ام ِل َها فِي َم َوا ِعيدَ دَ ْو ِر ِيّ ٍة" :أي أن ُمصدر البطاقة يرجع
ع َلى َح ِ
 قولهَ " :يعُودُ َعلى حاملها بالمبلغ الذي دفعه عنه في أوقات محددة متفق عليها سلفا.
مجلة اإلحياء
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ثانيا :مدى انطباق شروط السرقة التقليدية على السرقة اإللكترونية للمال:
تعتبر هذه المسألة من النوازل الفقهية المعاصرة ،ورغم ذلك لم ت ُ ْع َ
ط
حقها من البحث والمناقشة من العلماء المعاصرين ،وتكاد تجمع اآلراء الفقهية
المتناثرة التي وقفت عليها على تجريم هذا الفعل ،وإن اختلفت آراؤهم حول
تكييفه ،على النحو التالي:
القول األول :السرقة اإللكترونية سرقة حدية :يذهب أصحاب هذا الرأي
إلى اعتبار السرقة اإللكترونية للمال عن طريق اختراق المواقع اإللكترونية
للبنوك أو سرقة بطاقات االئتمان سرقة حدية مكتملة األركان ،وذلك ألن
سرقة خفية عن المالك ،وأ ُ ِخذَ ْ
ت من الحرز
المسروق مال بلغ نصابا ،ووقعت ال ّ
25
وهو الحاسب اآللي .وممن ذهب إلى هذا الرأي :الدكتور يوسف القرضاوي ،
والدكتور سالم بن حمزة مدني( ،)26ومال إلى هذا الرأي بعض الباحثين
المعاصرين(.)27
وقد أيّد أصحاب هذا القول رأيهم بمجموعة من الحجج ،منها:
 أركان السرقة التقليدية متوفرة كلها في السرقة اإللكترونية ،والذي تغيّر هوأسلوب السرقة فقط ،يقول الدكتور القرضاوي مبيّنا هذا المعنى« :سرقة
المال من البنوك ونحوها عن طريق بطاقة االئتمان ،ومعرفة رقم بطاقة
الشخص ،ومعرفة رقمها السري ،وصرف المال  -وقد يكون بالماليين -
عن هذا الطريق ،فالذي أراه هنا :أن هذه سرقة مكتملة األركان ،فالمسروق
مال ،ومأخوذ بطريق ال ُخفية ،فقد أخفاه عن البنك ،وأخفاه عن صاحب المال،
وهو أكثر من النصاب المطلوب ،وليس له أدنى شبهة في سرقته ،فهذه
سرقة كاملة يجب أن يُقام على السارق فيها الحدُّ»(.)28
 الحكمة من إقامة حد السرقة هي حفظ األموال ،وهذه الحكمة منطبقة تماماالنطباق على السرقة اإللكترونية ،بل هي أسوأ من السرقة التقليدية ،فبها
يمكن سرقة مبالغ ضخمة ،وليس فقط من إنسان واحد بل السرقة من عدة
أشخاص في وقت واحد ،فتطبيق حد السرقة هنا من باب أولى(.)29
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القول الثاني :السرقة اإللكترونية ينطبق عليها ح ّد الحرابة :ذهب إلى
هذا الرأي الدكتور عطا عبد العاطي دمحم السنباطي( ،)30واستند هذا الرأي على
بعض الحجج منها(:)31
 السرقة اإللكترونية ال تنطبق على السرقة التقليدية التي توجب الحد؛ ألنهاربما تمت بسبب إهمال المالك للمال المسروق ،كما أن شرط الحرز غير
متوفر فيها ،فالحاسب اآللي ال يعتبر حرزا ،فهو َكبَ ْي ٍ
ت في الصحراء وال
حافظ قوي له يتهيّب منه اللصوص ،باإلضافة إلى عدم مطالبة مالك المال
المسروق منه بماله وهو شرط في الحد.
 السرقة اإللكترونية تتم عادة من المنظمات اإلجرامية على وجه المجاهرةوالمغالبة والمحاربة لولي األمر ،وتُستخدم في نطاق أمور سياسية أو
عسكرية.
 جريمة الحرابة ينتج عنها خوف الناس وعدم اطمئنانهم على أموالهم وأنفسهم،وهذا المعنى موجود في جرائم الحاسب اآللي الذي يؤدي إلى خوف الناس
وتوجسهم الدائم ،والحرابة لم تعد ترتكب بطريقة محسوسة مباشرة ،كما أنها
ال ترتكب في المدن أو القرى أو العمران ،وإنما ترتكب عبر األثير أو في
الفضاء مما يجعلها أخطر من أنواع الحرابة التي كانت معروفة في عصر
تدوين الفقه.
القول الثالث :السرقة اإللكترونية جريمة تعزيرية :ذهب بعض الباحثين
المعاصرين إلى أن موجب السرقة اإللكترونية هو التعزير ،على اعتبار أن
شروط السرقة التقليدية غير متوفرة فيها ،فشرط الحرز غير متوفر ،باإلضافة
إلى وجود شبهة في المال المسروق ،وعدم مطالبة المسروق منه بحقه ،ولئن
المشرع
يخطئ اإلمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .وقد تبنّى
ّ
السعودي هذا الرأي فاعتبر سرقة األموال باالستفادة من التقنية المعلوماتية
جريمة تعزيرية ،حيث جاء في المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم
المعلوماتية« :يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد
مجلة اإلحياء

314

د /دمحم الطيب عمور

على مليوني لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا ا من الجرائم
المعلوماتية اآلتية:
 -1االستيالء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ،أو توقيع هذا السند،
وذلك عن طريق االحتيال أو اتخاذ اسم كاذب ،أو انتحال صفة غير
صحيحة.
 -2الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية ،أو ائتمانية ،أو بيانات
متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ،أو معلومات ،أو أموال ،أو
ما تتيحه من خدمات».
الترجيح :يرجع سبب اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى الخالف حول
انطباق السرقة اإللكترونية للمال على السرقة التقليدية من عدمه ،وللترجيح
بين هذه األقوال ينبغي البحث في توفّر شروط السرقة الحدّية في السرقة
اإللكترونية ،على النحو التالي:
الشرط األول :أن يكون المسروق ماال متقوما مملوكا للغير :ال شك أن
متقومة،
بطاقات االئتمان والحسابات البنكية لألفراد والشركات تعتبر أمواال
ّ
مملوكة ألصحابها؛ ألنها تم ّكن صاحبها من شراء السلع والخدمات والحصول
على النقود ،والهدف من قرصنة الحسابات البنكية أو بطاقات االئتمان هو سرقة
األموال التي تحويها ،ولم ينازع في ماليتها أي من اآلراء الفقهية السابقة(.)32
الشرط الثاني :أن يؤخذ المال من حرزه :ذهب جمهور الفقهاء من
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حد السرقة ال يقام إال إذا أخذ
السارق النصاب من حرزه؛ ألن المال غير المحرز ضائع بتقصير من صاحبه،
وقد اختلفت عباراتهم في تعريف الحرز على النحو التالي:
 الحرز عند الحنفيةَ " :ما يُحْ فَ ُعادَة ا َكالد َِّار َوإِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ َها بَابٌ "(.)33
ظ فِي ِه ْال َما ُل َ

ض ِيّعاا ِل َما ِل ِه
اح ُ
ص ِ
ال فِي ْال َعادَةِ ُم َ
ب ْال َم ِ
 والحرز عند المالكيةُ " :ك ُّل َما َال يُ َعدُّ َ()34
ضابِ ٌ
سبِ ِه فَ ْال ِح ْر ُز
بِ َو ْ
ْس لَهُ َ
َيءٍ بِ َح َ
ض ِع ِه فِي ِه" و"لَي َ
يَ ،و ِح ْر ُز ُك ِّل ش ْ
ط ش َْر ِع ٌّ
()35
ف بِ ْ
َاص َو ْاأل َ ْم َوا ِل" .
اختِ َال ِ
ف ْاأل َ ْشخ ِ
يَ ْخت َ ِل ُ
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 وعند الشافعية يرجع في تحديد الحرز إلى العرفَ " :فإِنَّهُ لَ ْم يُ َحدَّ ِفي ال َّش ْرعِ،
ف
اإلحْ يَ ِ
َو َال فِي اللُّغَ ِة ،فَ َر َج َع فِي ِه إلَى ْالعُ ْر ِ
فَ ،ك ْالقَب ِ
اءَ ،و َال ش ََّك أَنَّهُ يَ ْخت َ ِل ُ
ْض َو ْ ِ
بِ ْ
ون ال َّ
ف ْاأل َ ْم َوا ِل َو ْاألَحْ َوا ِل َو ْاأل َ ْوقَاتِ ،فَقَ ْد يَ ُك ُ
ش ْي ُء ِح ْر ازا فِي َو ْق ٍ
ت دُونَ
اختِ َال ِ
س ْل َ
ض ْع ِف ِه،
سا ِدهَاَ ،وقُ َّوةِ ال ُّ
ص َالحِ أَحْ َوا ِل النَّ ِ
س ِ
ان َو َ
اس َوفَ َ
َو ْقتٍِ ،ب َح َ
ب َ
ط ِ
()36
ضبَ َ
ض ِيّعاا" .
ص ِ
احبُهُ ُم َ
َو َ
ي ِب َما َال يُ َعدُّ َ
طهُ ْالغَزَ ا ِل ُّ
ارهُ فِي
عدَّ ِح ْر ازا فِي ْالعُ ْر ِ
 والحرز عند الحنابلةَ " :ما ُف فَإِنَّهُ َل َّما ثَبَتَ اِ ْعتِبَ ُ
ال َّ
ش ْرعِ ِم ْن َ
ف ِألَنَّهُ َال
ع ِل َم أَنَّهُ َردَّ ذَلِكَ إِلَى أ َ ْه ِل ا َ ْلعُ ْر ِ
علَى بَيَانِ ِه ُ
ص ٍ
يص َ
غي ِْر ت َ ْن ِ
()37
َ
ط ِريقَ ِإلَى َم ْع ِرفَ ِت ِه ِإ َّال ِم ْن ِج َه ِت ِه ،فَ ُر ِج َع ِإلَ ْي ِه" .
وبالنظر إلى هذه التعريفات التي ذكرها الفقهاء نعلم أنهم متفقون من
حيث األصل على أن الحرز هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة،
بحيث ال يُعدّ صاحبه مضيّعا له بوضعه فيه ،ومرجع ذلك إلى أعراف الناس؛
ع ِل َم ّ
أن مرجعه ألهل العرف؛ ألنه ال
ير ْد عن الشارع تحديدٌ لهُ ُ
ألنه لـ ّما لم ِ
طريق إلى معرفته فردا فردا إال من طريقه ،ومن المعلوم أن الحرز تختلف
ّ
والوالة ونوعية المال ،وبيان نوع الحرز
أحواله باختالف الزمان والمكان
موكول في كل قضية لم يرد فيها نص إلى الحاكم ،فيستعين على تعيين ذلك
بأهل الخبرة(.)38
وبتطبيق ذلك على الحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان نجد أن
الناس قد تعارفوا على أنها موضع للمال ،وأن استعمالها قاصر على مالكها،
وبالتالي يعتبر اختراق البنوك وقرصنة البطاقات المصرفية المملوكة للغير
انتهاكا للحرز؛ ألن الحرز ما يصير به المال محرزا من الضياع ،ومما يدل
على ذلك أن لكل عميل رقم سري خاص به يمكنه من استخدام بطاقة االئتمان
الستخراج النقود أو شراء السلع والحصول على الخدمات ،كما أن المصارف
تنفق أمواال كبيرة من أجل تقوية أنظمة الحماية اإللكترونية للحيلولة دون التسلل
إلى قاعدة البيانات والتالعب بالحسابات المصرفية.
الشرط الثالث :األخذ خفية :يشترط إلقامة حدّ السرقة أن يأخذ السارق
المال خفية ،وأن يخرجه من الحرز:
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 -5األخذ :ال يعتبر مجرد األخذ سرقة عند جمهور الفقهاء ،إال إذا نتج عن هتك
الحرز ،ولكنهم لم يتفقوا على طريقة األخذ التي تؤدي إلى إقامة الحد :فذهب
الحنفية( -)39إال أبا يوسف  -إلى أن األخذ ال يتحقق إال إذا كان هتك الحرز
هتكا كامال تحرزا عن شبهة العدم ،وذلك بأن يدخل الحرز فعال ،إذا كان مما
يمكن دخوله ،فإذا كان مما ال يمكن دخوله ،كصندوق وجيب ،فال يشترط
الدخول ،وذهب أبو يوسف( )40والمالكية()41والشافعية()42والحنابلة( )43إلى أن
دخول الحرز ليس شرطا لتحقق األخذ وهتك الحرز ،فدخول الحرز ليس
مقصودا لذاته ،بل ألخذ المال.
 /2الخفية :يشترط إلقامة حدّ السرقة أن يؤخذ الشيء خفية واستتارا ،بغير إذن
ي :مغالبة أو نهبا أو خلسة
المالك ،فإن أخذ الشيء على سبيل المجاهرة ُ
س ِ ّم َّ
أو اغتصابا أو انتهابا ،ال سرقة(.)44
 /4اإلخراج :ال تكتمل صورة األخذ خفية إال إذا أخرج السارق الشيء المسروق
من حرزه ،ومن حيازة المسروق منه ،وأدخله في حيازة نفسه(.)45
وبتطبيق هذا الشرط على سرقة الحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان
نجدهما متطابقين تماما ،فالسرقة اإللكترونية تتم بأخذ المال خفية ،وإخراجه من
حساب المسروق منه بانتهاك حرز الحاسب اآللي ،وإدخاله في حساب السارق
أو حساب غيره خفية.
ونخلص من هذا إلى أن السرقة اإللكترونية لألموال متطابقة تمام
التطابق مع السرقة الحدية ،وبالتالي يمكن تطبيق حد السرقة على السارق
بشرطين:
األول :أن يتّخذ القائمون على المصارف وبطاقات االئتمان جميع االحتياطات
األمنية وإجراءات الحماية الالزمة لحفظ الحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان
مفرطين في الحفظ ،كما يتعيّن على
من االختراق والقرصنة حتى ال يُعتبروا ّ
عميل البنك وحامل البطاقة أن يتّخذ جميع االحتياطات التي ت ُحول دون استحواذ
عدَّ مقصرا في حفظ ماله(.)46
الغير على بطاقته أو رقمه السري وإال ُ
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الثاني :أن يقوم السارق بإخراج المال من حيازة مالكه إلى حيازة نفسه أو
حيازة غيره ،أما إذا اكتفى بسرقة البطاقة أو الدخول إلى الحساب البنكي دون
أن يقوم بإخراج المال ،فإنه ال يمكن تطبيق حد السرقة عليه؛ ألن شرط األخذ
خفية يستلزم إخراج المال من حيازة مالكه ،وهذا الشرط غير متوفّر هنا ،وإن
أمكن تطبيق عقوبة تعزيرية عليه.
المبحث الثاني :حجية الدليل الرقمي في إثبات السرقة اإللكترونية:
ندرس في هذا المبحث أراء الفقهاء في إثبات السرقة اإللكترونية
بالقرائن الحديثة ممثلة في الدليل اإللكتروني (المطلب األول) ،وصوال إلى
الرأي الراجح (المطلب الثاني).
المطلب األول :استعراض آراء الفقهاء في إثبات السرقة اإللكترونية بالدليل
الرقمي
ال يوجد في كتب الفقه اإلسالمي القديمة ما يشير إلى حجية الدليل
اإللكتروني في اإلثبات نظرا لحداثته ،ولكن يمكن ردّ هذه المسألة إلى إقامة حدّ
السرقة بناء على القرائن التي تعرض لها الفقهاء القدامى في كتبهم ،وينسحب
عليها الخالف الوارد فيها ،وهناك خالف بين الفقهاء القدامى في إثبات حدّ
السرقة بناء على القرائن التي كانت معروفة عندهم ،كوجود المال المسروق في
حيازة المتهم ،وفي هذا الصدد يمكننا أن نميز بين رأيين:
الفرع األول :المانعون للعمل بالقرائن في إثبات ح ّد السرقة:
ذهب غالبة الفقهاء  -القدامى منهم والمحْ دَثُون  -إلى أن القرائن مهما
قويت ال تنهض دليالا على الجرائم الحدّية ،وال يمكن التعويل عليها في إثبات
حدّ السرقة ،وأن طريق إثبات هذه الجريمة محصورة في الشهادة أو
االعتراف( .)47وهو ما اعتمده القانون الجزائي العربي الموحد المستمد من الفقه
اإلسالمي( ،)48وقد دعم هذا الفريق موقفه بجملة من األدلة منها(:)49
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أوال -األدلة التي تفيد عدم االعتماد على القرائن في اإلثبات بوجه
عام :استدل المانعون للعمل بالقرائن في إثبات الحدود بعموم األدلة العامة التي
تفيد عدم حجية القرائن في اإلثبات الجنائي عموما ،ومنها:
 -1الدليل من السنة:
َّللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَا َل « :لَ ْو يُ ْع َ
ع ْن ُه َما َّ
سو َل َّ
اس
أن َر ُ
عب ٍ
طى النَّ ُ
ضي هللاُ َ
َّاس َر ِ
أ -عن ابن َ
عى
عى ن ٌ
علَى ْال ُمدَّ َ
َاس ِد َما َء ِر َجا ٍل َوأ َ ْم َوالَ ُه ْم َولَ ِك َّن ْاليَ ِمينَ َ
ِبدَع َْوا ُه ْم الَدَّ َ
علَ ْي ِه»( )50وفي رواية البيهقيّ ...« :
عى َو ْاليَ ِم ُ
علَى
ين َ
علَى َم ِن اد َّ َ
ولكن ْالبَ ِيّنَةُ َ
َ
()51
َم ْن أ َ ْن َك َر» .
وجه االستدالل :ليس في الحديث ذكر غير البينة ،فهي التي يعول عليها إلثبات
الحقوق ،والمراد بالبينة هنا الشهادة.
ب -ما ورد في السنة من أنه ملسو هيلع هللا ىلص أمر بدرء الحدود بالشبهات حيث قال « :اِ ْدفَعُوا
ا َ ْل ُحدُودَ َما َو َج ْدت ُ ْم لَ َها َم ْدفَعاا»(.)52
وجه االستدالل :األمر بدفع الحدود بالشبهة المحتملة ،والشبهة موجودة في
ُدرأ ُ بها الحد.
الدليل اإللكتروني الحتمال خطأ الخبير الرقمي ،وهذه شبهة ي َ
 -2الدليل من المعقول :إن القرائن مبنية على الظن والتخمين ،والظن ال يصلح
لبناء الحكم ،كما أنه منهي عنه شرعا(.)53
ثانيا :األدلة التي تفيد عدم إعمال القرائن في إثبات الحدود:
استدل القائلون بعدم حجية القرائن في إثبات حدّ السرقة ببعض األدلة
الخاصة التي تفيد عدم حجية القرائن في إثبات الحدود ومنها حد السرقة ،ومنها:
ُ
ف
ع ْن أ َ ِبي أ ُ َميَّةَ ْال َم ْخ ُز ِ
ي ملسو هيلع هللا ىلص ِب ِل ٍ ّ
َ -5
ص قَ ِد ا ْعت ََر َ
ي النَّ ِب ُّ
وم ّ
ي ِ رضي هللا عنه قَا َل :أتِ َ
سو ُل َّ
س َر ْقتَ  .قَا َل:
ا ْعتِ َرافااَ ،ولَ ْم يُو َج ْد َم َعهُ َمت َاعٌ ،فَقَا َل َر ُ
َّللاِ ملسو هيلع هللا ىلصَ « :ما إِّ َخا َلكَ َ
()54
علَ ْي ِّه َم َّرتَي ِّْن أ َ ْو ث َ َالثًا ،فَأ َ َم َر بِّ ِّه فَقُ ِّط َع» .
بَلَى ،فَأَعَا َد َ
وجه االستدالل :يدل هذا الحديث على أن الحدود الخالصة هلل  -ومنها حد
المقر عن اإلقرار ،ولو لم يكن
شدَّدُ في إثباتها ،وتسقط برجوع
السرقة  -يُت َ َ
ّ
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الحدّ محتمل السقوط بالرجوع ما كان للتلقين معنى ،وتلك هي السنة لإلمام
أقر عنده أحد بشيء من أسباب الحدود الخالصة أن يعرض له
والقاضي إذا ّ
بالرجوع ( ،)55وعليه فال يمكن إثبات حد السرقة بالدليل الرقمي.
سو ُل َّ
اج اما
ع ْن ُه َما قَا َل :قَا َل َر ُ
عب ٍ
ضي هللاُ َ
َّاس َر ِ
ع ْن اب ِْن َ
2ـ َ
َّللاِ ملسو هيلع هللا ىلص« :لَ ْو ُك ْنتُ َر ِ
أ َ َحداا ِبغَي ِْر بَ ِيّنَ ٍة لَ َر َج ْمتُ فُ َالنَةَ فَقَ ْد َ
الري َبةُ ِفي َم ْن ِط ِق َها َو َه ْيئ َ ِت َها َو َم ْن
ظ َه َر ِم ْن َها ِ ّ
علَ ْي َها»(.)56
يَ ْد ُخ ُل َ
وجه االستدالل :لو كان العمل بالقرائن في الحدود جائزا ألقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص الحد ّ
على هذه المرأة لوجود القرائن الدالة على زناها ،فد ّل هذا على عدم
مشروعية العمل بالقرائن في الحدود(.)57
الفرع الثاني :المجيزون للعمل بالقرائن في إثبات حد السرقة
يذهب اتجاه آخر في الفقه اإلسالمي إلى القول بأن أي قرينة قوية تفيد
ارتكاب المتهم للسرقة يمكن اعتمادها في إثبات هذا الحدّ ،وممن قال بذلك ابن
تيمية( )58وابن القيم( )59وابن فرحون( ،)60ومن المعاصرين الدكتور أحمد أبو
القاسم( .)61ويعتبر ابن القيم أشهر المدافعين عن هذا الرأي حيث يقولَ « :ولَ ْم
َيزَ ْل ْاألَئِ َّمةُ َو ْال ُخلَفَا ُء َيحْ ُك ُمونَ ِب ْالقَ ْ
طعِ إذَا ُو ِجدَ ْال َما ُل ْال َمس ُْر ُ
وق َم َع ْال ُمت َّ َه ِمَ ،و َه ِذ ِه
ان يَت َ َ
ِب،
صد ُْق َو ْال َكذ ُ
ط َّر ُق إلَ ْي ِه َما ال ِ ّ
اإل ْق َر ِار ،فَإِنَّ ُه َما َخبَ َر ِ
ْالقَ ِرينَةُ أ َ ْق َوى ِم ْن ْالبَيِّنَ ِة َو ْ ِ
ص ِري ٌح َال يَت َ َ
ط َّر ُق إلَ ْي ِه ُ
ش ْب َهةٌ»(.)62
َو ُو ُجودُ ْال َما ِل َمعَهُ ن ٌّ
َص َ
وقد دعم هذا الرأي موقفه بجملة من األدلة التي تفيد إثبات حدّ السرقة
بالقرائن ،منها:
أوال :عموم األدلة التي تفيد العمل بالقرائن :استدل هذا الفريق بعموم
األدلة التي تفيد االعتماد على القرائن في اإلثبات بوجه عام ،ومن األدلة على
ذلك:
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 -1الدليل من الكتاب:
ع ْن نَ ْفسِي َو َ
ش ِهدَ شَا ِهدٌ ِم ْن أ َ ْه ِل َها ِإ ْن َكانَ
ِي َر َاودَتْنِي َ
أ -قوله تعالىَ  :قا َل ه َ
صدَقَ ْ
صهُ قُدَّ ِم ْن
ت َو ُه َو ِمنَ ْال َكا ِذ ِبينَ (َ )20و ِإ ْن َكانَ قَ ِمي ُ
قَ ِمي ُ
صهُ قُدَّ ِم ْن قُبُ ٍل فَ َ
دُب ٍُر فَ َكذَبَ ْ
صهُ قُدَّ ِم ْن دُب ٍُر قَا َل إِنَّهُ ِم ْن
ت َو ُه َو ِمنَ ال َّ
صا ِدقِينَ ( )27فَلَ َّما َرأَى قَ ِمي َ
ع ِظي ٌم (( )22يوسف.)22-20:
َك ْي ِد ُك َّن ِإ َّن َك ْيدَ ُك َّن َ
وجه االستدالل :أن هللا تعالى قد جعل شق القميص من الخلف أمارة على صدق
يوسف عليه السالم وكذب المرأة ،وهذا دليل على مشروعية العمل
()63
بالقرائن
س َّولَ ْ
س ُك ْم أ َ ْم ارا
ت لَ ُك ْم أ َ ْنفُ ُ
يص ِه ِبدَ ٍم َك ِذ ٍ
علَى قَ ِم ِ
ب -قوله تعالىَ  :و َجا ُءوا َ
ب قَا َل َب ْل َ
َّللاُ ْال ُم ْست َ َع ُ
صب ٌْر َج ِمي ٌل َو َّ
َصفُونَ ( يوسف.)52 :
علَى َما ت ِ
ان َ
فَ َ
وجه االستدالل :أجمع المفسرون على أن إخوة يوسف أرادوا أن يجعلوا الدم
عالمة على صدقهم بأن الذئب أكله ،لكن يعقوب عليه السالم استدل على
كذبهم بعالمة أقوى منها تعارض ذلك وهي سالمة القميص من التمزيق ،فقد
ذكر القرطبي وغيره أن يعقوب عليه السالم لما تأمل القميص قال« :وهللا
الذي ال إله إال هو ما رأيت كاليوم ذئبا أحكم منه ،أكل ابني واختلسه من
قميصه ولم يمزقه عليه ،وعلم أن األمر ليس كما قالوا ،وأن الذئب لم يأكله»
وهذه اآلية أصل في الحكم بالقرائن(.)64
 -2اإلجماع :أن الصحابة رضي هللا عنهم حكموا بالقرينة واألمارة ولم يعلم لهم
مخالف فكان ذلك إجماعا(.)65
 -4المعقول :إن المقصود من القضاء هو إحقاق الحق وإقامة العدل ،فكل ما
يؤدي إلى هذه الغاية فهو مشروع ،فإذا ظهرت أمارات العدل بأي طريق
كان ،فثم شرع هللا ودينه ،وهللا سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق
العدل وأماراته وأعالمه بشيء ،ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة،
وأبين أمارة (.)66
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ثانيا :األدلة التي تفيد العمل بالقرائن في إثبات الحدود
 -1الدليل من الكتاب :قوله تعالى :قَالُوا َجزَ اؤُ هُ َم ْن ُو ِجدَ فِي َرحْ ِل ِه فَ ُه َو َجزَ اؤُ هُ
َكذَلِكَ نَجْ ِزي َّ
الظا ِل ِمينَ ( يوسف.)71 :
وجه االستدالل :تدل اآلية على أن وجود المسروق بيد السارق دليل كاف في
إقامة الحد عليه؛ ألنه بمنزلة إقراره ،وهو أقوى من البينة ،وغاية البينة أن
يستفاد منها الظن ،وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين(.)67
 -2اإلجماع :قالوا بأن األئمة والخلفاء حكموا بقطع يد السارق إذا وجد المال
المسروق في حيازته(.)68
 -4الدليل من المعقول :االستدالل بالمعقول من أوجه:
الوجه األول :إهمال العمل بالقرائن من شأنه أن يؤدي إلى إفالت كثير من
المجرمين من العدالة وتعطيل حد السرقة(.)69
الوجه الثاني :المقصود من اإلثبات هو إقامة الحق وأي طريق استخرج بها
العدل فهي من الطرق المشروعة(.)70
الوجه الثالث :داللة الدليل الرقمي على حد السرقة أقوى من شهادة الشهود؛ ألن
كالم الشاهد إخبار ظن يحتمل الكذب ،وشهادة الدليل الرقمي يقينية ال تكذب.
المطلب الثاني :الرأي الراجح
الرأي الذي نرجحه هو عدم كفاية الدليل اإللكتروني في إثبات حد
السرقة ،وإنما منعنا إقامة الحدّ -رغم قوة الدليل اإللكتروني ويقينيته  -ألن
الشارع قد سلك في مسلك الحدود التي يكون ّ
حق هللا فيها خالصا أو غالبا ما
يعرف "بنظام اإلثبات المقيَّد"( ،)71وهذا يعني أن المشرع هو الذي يحدّد الدليل
الذي ينبغي أن يستند عليه القاضي في الحكم ،ويُعَيّن مدى قوته في اإلثبات،
فالشارع هنا قيَّد حرية القاضي في اإلثبات وألزمه بالحكم بمقتضى طرق
اإلثبات المنصوصة شرعا ،ولم يتبع في باب الحدود ما يعرف "بنظام اإلثبات
مجلة اإلحياء
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الحر"( )72القائم على األدلة اإلقناعية ،الذي يعني ترك الحرية للقاضي في أن
ّ
ي دليل يثبت ذلك ولو لم يتم النص عليه.
يكون القناعة بالحكم من أ ّ
والمتتبع لمذاهب الفقهاء في حدّ السرقة يالحظ أنهم قد ضيقوا في دائرة
السرقات التي تقطع بها األيدي صيانة لجسم اإلنسان من التشويه ما أمكن،
ويظهر ذلك في جملة من األمور(:)73
أوال :منهج الشريعة في إثبات جرائم الحدود التي يكون فيها حق هللا
خالصا أو غالبا -ومنها حدّ السرقة  -يميل إلى التشدد في إثباتها ،ومن هنا ذهب
أغلب الفقهاء إلى عدم اعتبار القرائن في إثباتهاِ ،س َيما الحدود التي تُفضي إلى
القتل أو إتالف األعضاء كما هو الحال في حدّ السرقة الذي يؤدي إلى قطع
األيدي ،وال يمكن الحكم باإلتالف إال بدليل بيِّن واضح ال يعارضه احتمال
يضعفه.
وقد ضيَّق الفقهاء في دائرة السرقات التي تقطع بها األيدي صيانةا لجسم
اإلنسان من التشويه ما أمكن ،فاحتاطوا كل االحتياط أن تقطع األيدي ،احتاطوا
عليها في اشتراط الحرز ،فشدّدوا في اشتراطه ،وضيّقوا في معنى السرقة بسببه
ضيفه ،وحافظوا على األيدي في
حتى أنهم منعوا قطع يد الضيف إذا سرق من ُم ِ
اشتراط الملكية التامة ،كما اشترطوا الحرز التام غير الناقص ،بل من الفقهاء
من اشترط في األموال المسروقة أال تكون مما يتسارع إليه الفساد (.)74
ثانيا :أنه ال ينبغي أن تقطع األيادي في حدّ السرقة إال في المواطن التي
أجمع الفقهاء على القطع فيها ،فإن كان ثمة خالف  -كما هو حاصل في مسألة
إثبات السرقة  -نأخذ بقول من يمنع القطع ،وال نأخذ بقول من يتشدّد؛ ألن
موطن الخالف يكون فيه شبهة ،والحدود تسقط بالشبهات(.)75
ثالثا :عقوبة السرقة شرعت للترويع وإفزاع السارقين ،وذلك يتحقق
بإعالن العقوبة وثبوت التطبيق ،ولو في أي ٍد محدودة ،فإن العبرة في الترويع
باإلعالن ،من غير نظر إلى كثرة األيدي.
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وليس معنى ذلك إهمال هذه القرينة وعدم االعتداد بها في إثبات حد
السرقة ،بل يمكن اعتبار الدليل الرقمي قرينة يحكم بها القاضي بالعقوبة
التعزيرية إذا اطمأن إليها وقويت التهمة ،ويمكن للقضاء اإلسالمي أن يعتمد
على الدليل اإللكتروني في األمور التالية:
 في التحقيق مع المتهم وتوجيه التهمة. في الحكم بعقوبة تعزيرية إذا قويت هذه القرينة ،واقتنع بها القاضي،خصوصا إذا أثبت الخبراء صدقية الدليل اإللكتروني ويقينيته ،أو إذا انضم
إلى الدليل اإللكتروني قرائن أخرى تدعمه ،ويمكن هنا االستئناس بما نص
عليه بعض الفقهاء من جواز حبس المتهم بالسرقة لوجود قرينة معتبرة في
ذلك كتجوله في موضع السرقة ومعالجته أمورا تعتبر مقدمات لذلك(.)76
كما يحكم القاضي على السارق بالعقوبة التعزيرية ووجوب رد المال
إذا قويت التهمة ،ويمكن هنا أن نستأنس بما ذكره كثير من فقهاء المذاهب من
وجوب تضمين المتهم المال وإلزامه برده إن كان قائما أو رد مثله إن كان مثليا
أو قيمته إن كان قيميا ،ودونك بعض نصوص الفقهاء الدالة على ذلك:
س ِرقَ ِة ِألَجْ ِل ْال َما ِل فَإ ِ ْن أ َ َبى
ف فِي ال َّ
 المذهب الحنفي :جاء في المبسوط" :يُ ْستَحْ لَ ُض ِمنَ ْال َمالََ ،ولَ ْم يُ ْق َ
ط ْع؛ ِأل َ َّن ْال َما َل َح ُّق ْالعَ ْبدَِ ،و ُه َو يَثْبُتُ َم َع ال ُّ
ت
شبُ َها ِ
ف َ
أ َ ْن يَحْ ِل َ
علَى
َو َح ِقيقَةُ ْال َم ْعنَى فِي ِه أ َ َّن فِي ال َّ
س ِرقَ ِة أ َ ْخذُ ْال َما ِل ،فَإِنَّ َما يُ ْستَحْ لَ ُ
علَى ْاأل َ ْخ ِذ َال َ
ف َ
ض َم ُ
انَ ،ك َما لَ ْو َ
ب ْاأل َ ْخذَِ ،و ُه َو ال َّ
فِ ْع ِل ال َّ
ش ِهدَ
وج ِ
س ِرقَ ِةَ ،و ِع ْندَ نُ ُكو ِل ِه يُ ْق َ
ضى ِب ُم ِ
انَ ،و َال يَثْبُتُ ْالقَ ْ
ط ُع الَّذِي
ب ِلل َّ
وج ُ
َان بِال َّ
س ِرقَ ِة يَثْبُتُ ْاأل َ ْخذُ ْال ُم ِ
ض َم ِ
َر ُج ٌل َو ْام َرأَت ِ
س ِرقَ ِة"(.)77
علَى ِف ْع ِل ال َّ
َي ْن َب ِني َ
ق َردُّ ْال َما ِل
علَى ال َّ
ب َ
 المذهب المالكي :جاء في كتاب منح الجليلَ ":و َو َج َس ِ
ار ِ
غي ِْر ِح ْر ٍز أ ْوَ
َ
إن َل ْم يُ ْق َ
ق ِل ُم ْست َِح ِقّ ِه ْ
ب أ َ ْو ِألنَّهُ ِم ْن َ
صا ِ
ط ْع ِل ِقلَّتِ ِه َ
ع ْن ال ِنّ َ
ْال َمس ُْرو ِ
ع ْن إ ْق َر ِار ِه أ َ ْو ِل َك ْو ِن ال َّ
َان"(.)78
شا ِه ِد َو ِ
ِل ُر ُجو ِع ِه َ
احداا أ َ ْو َر ُج اال َو ْام َرأَت ِ
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 المذهب الشافعي :جاء في أسنى المطالب" :يَثْبُتُ ْال َما ُل بِشَا ِه ٍد َو ْام َرأَتَي ِْن أوين َو َال يَثْبُتُ ْالقَ ْ
سائِ ِر
ط ُع َّإال بِشَا ِهدَي ِْن فَ َال يَثْبُتُ ِب َما ذُ ِك َر َك َ
شَا ِه ٍد َويَ ِم ٍ
ت"(.)79
ْالعُقُو َبا ِ
صابا ا
 المذهب الحنبلي :جاء في المغني" :إذا ادَّ َعى رج ٌل على رج ٍل أنه َ
س َرقَ نِ َ
ب
ش ِهدَ له رج ٌل
من ِح ْر ِزهِ،
ف معه ،أو َ
وامرأتانَ ،و َج َ
وأقام بذلك شاهدا ا و َحلَ َ
ِ
َ
يجب القَ ْ
ط ُع؛ ألن
له الما ُل المشهودُ به إن كان باقيا ا أو قيمتُه إن كان تالفاا ،وال
ُ
هذه ُح َّجةٌ في المال دون القَ ْ
طعِ"(.)80
على أننا حين نرجح عدم كفاية الدليل اإللكتروني في إثبات حدّ السرقة
فإننا نترك لولي األمر االعتماد على هذا الدليل في إثبات حدّ السرقة إذا خال من
الشبهة واقتنع به القاضي ،وخصوصا إذا فشا هذا النوع من اإلجرام ،وعجزت
العقوبة التعزيرية عن ردع الجناة ،ونتج عن ذلك تعطيل المصالح االقتصادية
للدولة واألفراد معا ،ففي هذه الحالة يسوغ لولي األمر أن يض ّمن في تشريعاته
الحر المبني على االقتناع
الداخلية ما يسوغ االعتماد على مذهب اإلثبات
ّ
القضائي الذي يترك للقاضي حرية اختيار األدلة التي تثبت ارتكاب المتهم
للجريمة دون أن يتقيد بدليل محدد ،وهذا متسق مع مقاصد الشريعة في حفظ
المال ،ويمكن االستدالل لذلك بما يلي:
أوال :مرونة الشريعة اإلسالمية في الشق المتعلق بجزئيات األحكام
وفروعها العملية ،فقد اكتفت بالنص على القواعد العامة التي تجلب المصالح
وتدرأ المفاسد ،وذلك بخالف العقائد والعبادات التي وردت فيها أحكام تفصيلية،
وهذا بناء على أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية ،فهذا الجانب يتغير
بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحاال ،وجانب المرونة هذا هو
الضامن لصالحية الشريعة لكل زمان ومكان ،فالشريعة اإلسالمية ال تعارض
اإلثبات باألدلة العلمية إذا أفادت ارتكاب المتهم للجريمة بيقين ،والتفرقة بين
كون السرقة ارتكبت بطريقة تقليدية أم إلكترونية يؤدي إلى تعطيل حد السرقة،
وعدم اطمئنانهم
اس
واجتراء المجرمين على أموال الناس ،مما يُشِي ُع
خوف النّ ِ
َ
َ
على أموالهم.
321

العدد /22 :سبتمبر 2119

السرقة اإللكترونية :تكييفها الشرعي وطرق إثباتها

ثانيا :خطورة السرقة اإللكترونية التي تتم في الغالب بطريقة منظمة،
ومن عصابات اعتادت على ارتكاب اإلجرام ،مما ينتج عنه خسائر ضخمة جدا
ألصحاب المؤسسات المصرفية وعمالئهم.
ثالثا :الضّرر المترتّب على عدم إقامة حدّ السرقة على السرقة
اإللكترونية ،فهي تتم خفية في بيئة رقمية خالصة ،ويصعب إقامة الدليل عليها
بالشهادة أو االعتراف ،وإهمال إثباتها بالدليل الرقمي سيؤدي إلى زيادة هذه
الجريمة وانتشارها.
رابعا :الدليل الرقمي يتميّز بالدقة الكبيرة ،فال يمكن تغييره أو العبث به،
المزورة
وإذا حصل ذلك بإمكان الخبراء المختصين التعرف على األدلة الرقمية
ّ
أو التي تم تحريفها بمضاهاتها مع األدلة األصلية باستخدام البرامج والتطبيقات
الصحيحة ،بالقدر الذي ال يدع مجاال للشك.
الخاتمة:
بعد استعراض مسألة السرقة اإللكترونية وما دار حولها من نقاش
يمكننا القول بأن هذه السرقة تنقسم إلى نوعين :النوع األول هو سرقة البرامج
والمعلومات ،وهذا النوع يشكل جريمة تعزيرية على الرأي الغالب ،والنوع
الثاني هو السرقة اإللكترونية للمال ،وهذا النوع فيه خالف بين الفقهاء
المعاصرين ،بين من يكيف هذه الجريمة على أنها جريمة حدية يطبق عليها حد
السرقة ،وبين من يكيفها على أنها جريمة حرابة ،بينما يذهب رأي ثالث إلى أنها
جريمة تعزيرية ،على أن الرأي األول هو أقوى اآلراء وأرجحها ،النطباق
شروط السرقة الحدية التي ذكرها الفقهاء القدامى على شروط السرقة
اإللكترونية للمال ،وال فرق.
أما فيما يتعلق بإثبات السرقة اإللكترونية بالقرائن المعاصرة ومنها
األدلة اإللكترونية فينسحب عليها الخالف الفقهي القديم حول إثبات جرائم
الحدود بالقرائن ،على أن الرأي الذي انتهينا إليه هو عدم كفاية القرائن في إثبات
حدّ السرقة لألدلة التي ذكرناها في موضعها ،إال أنه ال تثريب على ولي األمر
في االعتماد على القرائن المعاصرة في إثبات حد السرقة اإللكترونية للمال،
مجلة اإلحياء
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وخاصة في حال انتشار هذا النوع من السرقة ،وتهديدها لألمن العام ،وعدم
كفاية العقوبة التعزيرية في ردع الجناة ،فإنه من المقرر أنه ال ينكر تغير
األحكام بتغير األحوال واألزمان.
قائمة المصادر والمراجع
أوال :القرآن الكريم
ثانيا :كتب الحديث النبوي الشريف
 ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد ،التلخيص الحبير فيتخريج أحاديث الرافعي الكبير ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.5020 ،5
 ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي بن دمحم (ت 212 :هـ) ،فتح الباري شرحصحيح البخاري ،تحقيق :عبد العزيز ابن باز ،دار الحديث القاهرة ،ط،5
.1998
 ابن ماجة دمحم بن يزيد أبو عبدهللا القزويني (ت 274 :هـ) ،سنن ابن ماجه،تحقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر – بيروت.
 أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني (ت 271 :هـ) ،سنن أبي داود ،الدارالمصرية اللبنانية ،القاهرة.1988 ،
 أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا الشيباني (ت 205 :هـ) ،مسند اإلمام أحمد بنحنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط،5
.5001
 األلباني ،دمحم ناصر الدين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية.5021 ،
 البخاري ،أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل (ت 210 :هـ) ،صحيح البخاري،تحقيق :دمحم علي قطب ،وهشام البخاري ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط،2
.5007
 البوصيري ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (ت 209 :هـ) ،مصباحالزجاجة في زوائد ابن ماجه ،تحقيق دمحم المنتقى الكشناوي ،دار العربية،
بيروت5094 ،هـ.
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 البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت 012 :هـ) ،سننالبيهقي الكبرى ،تحقيق  :دمحم عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز  -مكة
المكرمة ،طبعة.5000 :
 البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 012 :هـ) ،السننالصغرى ،تحقيق :خليل مأمون شيحا ،دار المعرفة .بيروت ،ط.5000 ،5
 الدارمي ،أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت 211 :هـ)،سنن الدارمي ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ،دار المغني للنشر
والتوزيع ،السعودية ،ط.2999 ،5
 الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب (ت 409 :هـ) ،المعجم الكبير ،تحقيق:حمدي بن عبد المجيد السلفي ،مكتبة العلوم والحكم ،العراق ،ط.5024 ،2
 النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 494 :هـ) ،سنن النسائيالكبرى ،تحقيق :د .عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد كسروي حسن ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط.5005 ،5
 مسلم بن الحجاج القشيري (ت205 :هـ) ،الجامع الصحيح المسمى :صحيحمسلم ،تحقيق :أبو صهيب الكرمي ،بيت األفكار الدولية.5002 ،
ثالثا :المعاجم
-

ابن منظور دمحم بن مكرم اإلفريقي (ت755 :هـ) ،لسان العرب ،دار صادر،
بيروت ،ط.5
الفيومي أحمد بن دمحم بن علي المقري (ت779 :هـ) ،المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير للرافعي ،المكتبة العلمية ،بيروت.
دمحم عبد الرؤوف المناوي (ت5945 :هـ) ،التوقيف على مهمات التعاريف،
تحقيق :د .دمحم رضوان الداية ،دار الفكر ،بيروت ،ط5059 ،5هـ.
الجوهري إسماعيل بن حماد (ت404 :هـ) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية ،تحقيق أحمد عبد الغفور
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رابعا :الكتب
 ابن العربي ،أبو بكر دمحم بن عبد هللا (ت104 :هـ) ،أحكام القرآن ،تحقيق :دمحمعبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.2994 ،4
 ابن الهمام ،كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي (ت205 :هـ) ،شرح فتحالقدير ،تحقيق :عبد الرزاق غالب المهدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،4
.2994
 ابن تيمية الحراني ،أحمد بن عبد الحليم(ت722 :هـ) ،الفتاوى الكبرى،تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط.5027 ،5
 ابن حزم األندلسي ،علي بن أحمد بن سعيد (ت010 :هـ) ،المحلى باآلثار،تحقيق :عبد الغفار سليمان البغدادي ،دار الفكر ،بيروت.
 ابن رشد القرطبي ،أبو الوليد دمحم بن أحمد (ت129 :هـ) ،المقدماتالممهدات ،تحقيق :سعيد أحمد أعراب ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط،5
.5022
 ابن عابدين ،دمحم أمين بن عمر (ت5212 :هـ) ،رد المحتار على الدر المختارشرح تنوير األبصار ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود و علي دمحم معوض،
دار عالم الكتب ،الرياض.2994 ،
 ابن عبد البر النمري القرطبي (ت5212 :هـ) ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا،االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،تحقيق :سالم دمحم عطا ودمحم علي
معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت.2999 ،
 ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن دمحم اليعمري (ت700 :هـ) ،تبصرة الحكامفي أصول األقضية ومناهج األحكام ،مكتبة الكليات األزهرية ،مصر ،ط،5
.5020
 ابن قدامة المقدسي ،أبو الفرج عبد الرحمن (ت022 :هـ) ،الشرح الكبير علىمتن المقنع ،دار الحديث ،القاهرة.5000 ،
 ابن قدامة المقدسي ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد (ت700 :هـ) ،المغني  ،دارالحديث القاهرة ،ط.1996 ،5
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 ابن قيم الجوزية ،إعالم الموقعين ،تحقيق :مشهور بن حسن آل سلمان ،دارابن الجوزي ،السعودية ،ط5024 ،5هـ.
 ابن قيم الجوزية ،دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي( ،ت:700هـ) ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،دار ابن حزم ،بيروت،
ط.2992 ،5
 ابن مودود الموصلي ،عبد هللا بن محمود (ت024 :هـ) ،االختيار لتعليلالمختار ،تحقيق :عبد اللطيف دمحم عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
الطبعة ط.2991 ،4
 أحمد عبد المنعم البهي ،من طرق اإلثبات في الشريعة والقانون ،دار الفكرالعربي ،القاهرة ،ط.5001 ،5
 أحمد فتحي بهنسي ،نظرية اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ،دار الشروق،بيروت ،ط.5020 ،1
 أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضةالعربية ،القاهرة ،ط.5025 ،0
 أسامة أحمد المناعسة ،جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت ،دار وائل ،عمان،ط.2995 ،5
 البهوتي ،منصور بن يونس بن إدريس (ت5915 :هـ) ،كشاف القناع عن متنضنادي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط.5007 ،5
اإلقناع ،تحقيق :دمحم أمين ال ِ ّ
 البهوتي ،منصور بن يونس بن إدريس (ت5915 :هـ) ،شرح منتهى اإلراداتالمسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ،تحقيق :د.عبد هللا بن عبد المحسن
التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط.2999 ،5
 الخطيب الشربيني ،شمس الدين دمحم بن دمحم( ،ت077 :هـ) مغني المحتاج إلىمعرفة ألفاظ المنهاج ،تحقيق :علي دمحم معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1994 ،5
 الدردير ،أبو البركات أحمد بن دمحم العدوي (ت5295 :هـ) ،الشرح الكبير،إحياء الكتب العربية ،بيروت.
مجلة اإلحياء
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 الرصاع دمحم بن قاسم األنصاري (ت200 :هـ) ،شرح حدود ابن عرفة،تحقيق :دمحم أبو األجفان والطاهر المعموري ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،
الطبعة األولى.5004 ،
 الزركشي ،دمحم بن عبد هللا الزركشي (ت772 :هـ) ،شرح الزركشي علىمختصر الخرقي ،تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية،
بيروت.2992 ،
 الزنجاني ،محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار (ت010 :هـ) ،تخريجالفروع على األصول ،تحقيق :د /دمحم أديب صالح ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط5402 ،2هـ.
 زكريا األنصاري ،زكريا بن دمحم بن زكريا (ت020 :هـ) ،أسنى المطالب فيشرح روض الطالب ،تحقيق :د /دمحم دمحم تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط.2999 ،5
 محمود مصطفى ،اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ،مطبعةجامعة القاهرة( ،د ر).5077 ،
 صالح بن غانم السدالن ،القرائن ودورها في اإلثبات في الشريعة اإلسالمية،دار بلنسية للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط5052 ،2هـ.
 السرخسي ،دمحم بن أحمد بن أبي سهل (ت024 :هـ) ،المبسوط ،دار الكتبالعلمية ،بيـروت ،ط.1993 ،5
 الخطيب الشربيني ،دمحم بن أحمد الشربيني (ت077 :هـ) ،مغني المحتاج إلىمعرفة معاني ألفاظ المنهاج ،تحقيق :دمحم خليل عيْتاني ،دار المعرفة،
بيروت ،ط.5007 ،5
 الشرواني ،عبد الحميد ،حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،مطبعةمصطفى دمحم ،مصر.
 الشنقيطي ،دمحم األمين بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكني ،أضواء البيانإيضاح القرآن بالقرآن ،تحقيق :دمحم عبد العزيز الخالدي ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط.2994 ،2
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 العدوي ،علي بن أحمد الصعيدي (ت024 :هـ) ،حاشية العدوي على كفايةالطالب الرباني ،تحقيق :دمحم عبد هللا شاهين ،دار الكتب العلمية بيروت،
ط.5007 ،5
 القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس(ت020 :هـ) ،الذخيرة ،تحقيق :د /دمحمحجي ودمحم بو خبزة  ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى.5000،
 القرطبي ،أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح(ت075 :هـ) ،الجامعألحكام القرآن ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.5021 ،
 الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود (ت127 :هـ) ،بدائع الصنائع فيترتيب الشـرائع ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط.1982 ،2
 الماوردي ،أبو الحسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري (ت019 :هـ)،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،تحقيق :علي دمحم معوض و
عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،5000 ،5
ج54ص.200
 المقدسي ،أبو دمحم عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد (ت020 :هـ) ،العدة شرحالعمدة ،تحقيق :صالح بن دمحم عويضة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،2
.2991
 المواق ،أبو عبد هللا دمحم بن يوسف (ت207 :هـ) ،التاج واإلكليل لمختصرخليل ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1995 ،5
 ضياء مصطفى عثمان ،السرقة اإللكترونية  -دراسة فقهية ،دار النفائس،األردن ،ط.2955 ،5
 عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا ا بالقانون الوضعي ،دارالكاتب العربي ،بيروت.
 علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،تعريب المحامي كمال فهمي،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 عليش ،دمحم بن أحمد ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر ،بيروت،.5020
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 دمحم أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،العقوبة ،دار الفكرالعربي ،القاهرة.
 مصطفى السيوطي ،مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني(ت5295 :هـ)،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،المكتب اإلسالمي ،دمشق،
.5005
 ميارة الفاسي ،دمحم بن أحمد بن دمحم المالكي ،شرح ميارة على التحفة ،تحقيق:عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية ،بيروت.2999 ،
 نزيه حماد ،قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد ،دار القلم ،دمشق،الدار الشامية ،بيروت ،ط.2995 ،5
 وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،سوريا ،ط.5021 ،2خامسا :المقاالت والدوريات
 د /إسماعيل عبد النبي شاهين ،أمن المعلومات في اإلنترنت بين الشريعةوالقانون ،بحث مقدم لمؤتمر" القانون الجنائي والكمبيوتر واإلنترنت"
المنعقد في الفترة  4-5ماي  ،2999نشر كلية الشريعة والقانون بجامعة
اإلمارات العربية المتحدة ،ط.2990 ،4
 د /أعمال ندوة تزوير البطاقات االئتمانية ،أكاديمية نايف العربية للعلوماألمنية ،الرياض ،الطبعة األولى.2992 ،
 د /رفعت طلعت ،حقوق اإلنتاج الذهني ،مجلة عصر الحاسب ،السعودية،العدد األول ،جمادى األولى5054 ،هـ.
 د /سالم بن حمزة مدني ،مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم اإللكترونية،مجلة الحجاز العالمية المح ّكمة للدراسات اإلسالمية والعربية ،السعودية،
العدد السادس ،فبراير .2950
 د /عطا عبد العاطي دمحم السنباطي ،موقف الشريعة اإلسالمية من اإلجرامالدولي (جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت) ،بحث مقدم لمؤتمر الوقاية من
الجريمة في عصر المعلوماتية ،الذي أقامته كلية الشريعة والقانون بجامعة
اإلمارات العربية بالتعاون مع أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،في
الفترة  2-0ماي .2995
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 مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس. د /دمحم بن عبد هللا بن سبيل ،حد السرقة في الشريعة اإلسالمية ،مجلة المجمعالفقهي اإلسالمي ،مكة المكرمة ،العدد  ،52ط.2990 ،2
سادسا :الرسائل العلمية
 د /أحمد أبو القاسم ،الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدودوالقصاص ،أطروحة دكتوراه ،جامعة نايف العربية ،طبع المركز العربي
للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض.5004 ،
 تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود ،السرقة اإللكترونية بين الحدوالتعزير ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،
.2955
 د /دمحم مصطفى الزحيلي ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،أطروحةدكتوراه ،جامعة األزهرن مصر ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،ط.5022 ،5
سابعا :القوانين والتشريعات
 األمر رقم  510-00المؤرخ في 2يونيو  5000الذي يتضمن قانون العقوباتالمعدل والمتمم.
 األمر رقم  58-75المؤرخ في  20رمضان عام  1395الموافق 26سبتمبرسنة  ،5071المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم.
 األمر رقم  91-94المؤرخ في  50جمادى األولى  5020ه الموافق  50يوليو .2994يتعلق يحقوق المؤلق والحقوق المجااورة .الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية .عدد  24 ،00يوليو .2994
 قانون رقم  90-90المؤرخ في  91غشت  2990يتض ّمن القواعد الخاصةللوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد  ،07المؤرخة في  50غشت
.2990

مجلة اإلحياء

344

د /دمحم الطيب عمور

 القانون العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها.اعتمده مجلس الوزراء العرب في دورته  50بالقرار رقم -001د -50
.2994/59/2
 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي ،المادة األولى.ثامنا :المواقع اإللكترونية :القرضاوي ،يوسف بن عبد هللا ،سرقة المعلومات،
تم مشاهدته بتاريخ 2019/02/26الموقع الرسمي للدكتور يوسف القرضاوي
على الرابطhttp://www.al-qaradawi.net/node/3539 :
الهوامش:
( )1انظر :دمحم عبد الرؤوف المناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،تحقيق :د /دمحم رضوان
الداية ،دار الفكر ،بيروت ،ط5059 ،5هـ ،ص510؛ الجوهري إسماعيل بن حماد،
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين،
بيروت ،ط ،5009 ،0ج0ص5000؛ ابن منظور دمحم بن مكرم اإلفريقي ،لسان العرب،
دار صادر ،بيروت ،ط ،5ج ،59ص511؛ الفيومي أحمد بن دمحم بن علي المقري،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،المكتبة العلمية ،بيروت ،ج،5
ص.270
( )2ابن مودود الموصلي ،عبد هللا بن محمود ،االختيار لتعليل المختار ،تحقيق :عبد اللطيف
دمحم عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،2991 ،4ج ،0ص .590ابن الهمام
كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي ،شرح فتح القدير ،تحقيق :عبد الرزاق غالب
المهدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،2994 ،4ج ،1ص.440
( )3الرصاع دمحم بن قاسم األنصاري ،شرح حدود ابن عرفة ،تحقيق :دمحم أبو األجفان
والطاهر المعموري ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط ،5004 ،5ص.000
( )4الشربيني دمحم بن الخطيب ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،تحقيق :دمحم
خليل عيْتاني ،دار المعرفة ،بيروت ،ط ،5007 ،5ج ،0ص.297
( )5البهوتي منصور بن يونس بن إدريس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيق :دمحم أمين
ضنادي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط ،5007 ،5ج ،1ص.559
ال ِ ّ
ا
( )6انظر :عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكاتب
العربي ،بيروت ،ج ،2ص.151
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( )7قانون رقم  90-90المؤرخ في  91غشت  2990يتض ّمن القواعد الخاصة للوقاية من
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها .الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،عدد  ،07المؤرخة في  50غشت .2990
( )8الجريدة الرسمية ،العدد  ،75الصادرة بتاريخ  ،2990/55/59ص.52 ،55
( )9نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي ،المادة األولى ،بند.0
( )10قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي ،المادة األولى.
( )11نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي ،المادة األولى بند.1
( )12القانون العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها .اعتمده
مجلس الوزراء العرب في دورته  50بالقرار رقم -001د  ،2994/59/2 -50المادة
األولى.
( )13ابن عابدين دمحم أمين بن عمر ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار،
تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود و علي دمحم معوض ،دار عالم الكتب ،الرياض،2994 ،
ج7ص.59
( )14انظر :علي حيدر،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،تعريب المحامي كمال فهمي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ج5ص.599
( )15المقصود بالمال عند المالكيةُ " :ك ُّل َما ت َْمتَدُّ ِإلَ ْي ِه األ َ ْ
ط َماعَُ ،و َي ْ ُ
صل ُح َعادَة ا َوش َْرعاا ِل ِال ْن ِتفَاعِ
صودَة ٌ يُ ْعتَدُّ ِب َها ش َْرعاا ِب َحي ُ
ْث
ِب ِه" .وعند الشافعيةَ ":ما َي ُكونُ ِفي ِه ِ -في َح ِدّ ذَا ِت ِه َ -م ْنفَ َعةٌ َم ْق ُ
يار"  .وعند الحنابلةَ ":ما يُ َبا ُح نَ ْفعُهُ ُم ْ
ي ِفي ُك ِّل
طلَقاا ،أ َ ْ
يُقَا َب ُل ِب ُمت َ َم َّو ٍل ع ُْرفاا ِفي َحا ِل ِاال ْخ ِت ِ
ْاألَحْ َوا ِل ،أَ ْو يُ َبا ُح ا ْقتِنَاؤُ هُ ِب َال َحا َج ٍة" .انظر :ابن العربي ،أبو بكر دمحم بن عبد هللا ،أحكام
القرآن ،تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،2994 ،4ج،2
ص597؛ الشرواني ،عبد الحميد ،حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،مطبعة مصطفى
دمحم ،مصر ،ج ،0ص .242البهوتي ،منصور بن يونس بن إدريس ،شرح منتهى
اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ،تحقيق :د /عبد هللا بن عبد المحسن
التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط ،.2999 ،5ج ،4ص.520
( )16انظر :د /وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،سوريا ،ط،5021 ،2
ج0ص02؛ د /نزيه حماد ،قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد ،دار القلم ،دمشق،
الدار الشامية ،بيروت ،ط ،2995 ،5ص.41
( )17انظر :الزنجاني محمود بن أحمد ،تخريج الفروع على األصول ،تحقيق :د /دمحم أديب
صالح ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط5402 ،2هـ ،ج ،5ص.221
( )18انظر :أسامة أحمد المناعسة وآخرون ،جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت ،دار وائل،
عمان ،ط ،2995 ،5ص.550
مجلة اإلحياء

344

د /دمحم الطيب عمور
( )19انظر :د /إسماعيل عبد النبي شاهين ،أمن المعلومات في اإلنترنت بين الشريعة
والقانون ،بحث مقدم لمؤتمر" القانون الجنائي والكمبيوتر واإلنترنت" المنعقد في الفترة
 4-5ماي  ،2999نشر كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ط،4
 ،2990ج ،4ص.009 ،020
( )20قرار رقم ( )1بشأن الحقوق المعنوية ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس ،ج،4
ص.2207
( )21أمر رقم  91-94المؤرخ في  50جمادى األولى  5020ه الموافق  50يوليو .2994
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد  24 ،00يوليو  ،2994ص .22-94
()22
الر َّزاق عفيفي ،عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء
وممن قال بهذا الشيخ عبد َّ
السعودية .الذي يقول" :يجوز نسخ حزم البرامج الخاصة بالحاسبات بصفة عامة
وبصرف النظر عن الغرض من النسخ ،فيجوز النسخ حتى لو كان الغرض منه
االتجار" .نقل عنه هذا القول :د /رفعت طلعت ،حقوق اإلنتاج الذهني ،مجلة عصر
الحاسب ،السعودية ،العدد األول ،جمادى األولى5054 ،هـ ،ص.50
( )23قرار رقم )2/52( 592 :بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة ،مجلة مجمع
الفقه اإلسالمي ،العدد السابع ،ج ،5ص.757
( )24الشخصية االعتبارية (المعنوية) :هي مجموعة من األشخاص أو األموال التي تهدف إلى
تحقيق غرض معين ،ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر الالزم لتحقيق
هذا الغرض .وينقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص يخضع ألحكام القانون
الخاص كالشركات والجمعيات ،وإلى شخص معنوي عام يخضع للقانون العام كالدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .وقد نصت على الشخص المعنوي المادة00
من القانون المدني ،قانون رقم  59 -91المؤرخ في  2991/0/29التي جاء فيها:
"األشخاص االعتبارية هي :الدولة ،الوالية ،البلدية ـ المؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري ـ الشركات المدنية وال تجارية ـ الجمعيات والمؤسسات ـ الوقف ـ كل مجموعة
من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية".
( )25سرقة المعلومات .شوهد بتاريخ  2019/02/26على الموقع الرسمي للدكتور يوسف
القرضاوي المتاح على الرابطhttp://www.al-qaradawi.net/node/3539 :
( )26مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم اإللكترونية ،مجلة الحجاز العالمية المح ّكمة
للدراسات اإلسالمية والعربية ،السعودية ،العدد السادس ،فبراير  ،2950ص.72-74
( )27انظر هذا الرأي عند :ضياء مصطفى عثمان ،السرقة اإللكترونية (دراسة فقهية) ،دار
النفائس ،األردن ،ط ،2955 ،5ص .500-500تركي بن عبد العزيز بن تركي آل
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سعود ،السرقة اإللكترونية بين الحد والتعزير ،رسالة ماجستير مقدمة ألكاديمية نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،سنة ( 2955غير منشورة) ،ص.555 ،559
( )28سرقة المعلومات .شوهد بتاريخ  2019/02/26على الموقع الرسمي للدكتور يوسف
القرضاوي المتاح على الرابطhttp://www.al-qaradawi.net/node/3539 :
( )29انظر :د .سالم بن حمزة مدني ،مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم اإللكترونية،
مجلة الحجاز العالمية المح ّكمة للدراسات اإلسالمية والعربية ،السعودية ،العدد السادس،
فبراير  ،.2950ص.72
( )30موقف الشريعة اإلسالمية من اإلجرام الدولي (جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت) ،بحث
مقدم لمؤتمر الوقاية من الجريمة في عصر المعلوماتية ،الذي أقامته كلية الشريعة
والقانون بجامعة اإلمارات العربية بالتعاون مع أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،في
الفترة  2-0ماي  ،2995ج4ص.447-420
( )31انظر :المرجع نفسه ،ج ،4ص .220-220ج ،4ص.442-440
( )32انظر :د /عطا عبد العاطي دمحم السنباطي ،موقف الشريعة اإلسالمية من اإلجرام الدولي،
المصدر السابق ،ج ،4ص.451
( )33ابن عابدين ،دمحم أمين بن عمر ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار
المسمى حاشية ابن عابدين ،تحقيق :عادل احمد عبد الموجود وعلي دمحم معوض ،دار
الكتب العلمية .بيروت ،ط ،1994 ،5ج ،0ص.510
( )34المواق ،أبو عبد هللا دمحم بن يوسف ،التاج و اإلكليل لمختصر خليل ،تحقيق  :زكريا
عميرات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ، 1995 ،5ج ،0ص.492
( )35العدوي ،علي بن ناصر الدين بن دمحم بن خلف بن جبريل ،حاشية العدوي على كفاية
الطالب الرباني ،تحقيق :دمحم عبد هللا شاهين ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط،5007 ،5
ج ،2ص.040
( )36الخطيب الشربيني ،شمس الدين دمحم بن دمحم ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،
تحقيق :علي دمحم معوض و عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية .بيروت ،ط،5
 ،1994ج ،0ص.251
( )37ابن قدامة المقدسي موفق الدين عبد هللا بن أحمد ،المغني  ،دار الحديث القاهرة ،ط،5
 ،1996ج ،52ص.027
( )38انظر :دمحم بن عبد هللا بن سبيل ،حد السرقة في الشريعة اإلسالمية ،مجلة المجمع الفقهي
اإلسالمي ،مكة المكرمة ،العدد  ،52ط ،2990 ،2ص.12 ،15
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( )39انظر :ابن مودود الموصلي ،االختيار لتعليل المختار ،المصدر السابق ،ج0ص554؛
الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،ط ،1982 ،2ج ،7ص.00
( )40انظر :ابن مودود الموصلي ،االختيار لتعليل المختار ،المصدر السابق ،ج ،0ص.554
( )41انظر :عليش ،دمحم بن أحمد ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر ،بيروت،
 ،5020ج0ص.490
( )42انظر :الماوردي ،أبو الحسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري ،الحاوي الكبير في
فقه مذهب اإلمام الشافعي ،تحقيق :علي دمحم معوض و عادل أحمد عبد الموجود ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،5000 ،5ج ،54ص.200
( )43انظر :الزركشي ،دمحم بن عبد هللا الزركشي ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي،
تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2992 ،ج ،4ص.525
( )44انظر :ابن مودود الموصلي ،االختيار لتعليل المختار ،المصدر السابق ،ج ،0ص.590
دمحم عليش ،منح الجليل ،المصدر السابق ،ج0ص .202 ،205الخطيب الشربيني ،مغني
المحتاج ،المصدر السابق ،ج ،0ص .220ابن قدامة ،المغني ،المصدر السابق ،ج،52
ص.050
( )45انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،المصدر السابق ،ج ،7ص77؛ الدردير ،أبو البركات
أحمد بن دمحم العدوي ،الشرح الكبير ،إحياء الكتب العربية ،بيروت ،ج ،0ص.442
الماوردي ،الحاوي ،المصدر السابق ،ج ،54ص202؛ الرحيباني ،مصطفى السيوطي،
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،5005 ،ج،0
ص.241
( )46انظر اإلجراءات الالزم اتخاذها لحماية بطاقات االئتمان من القرصنة :أعمال ندوة
تزوير البطاقات االئتمانية ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،ط.2992 ،5
( )47انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،المصدر السابق ،ج ،7ص25؛ ابن عبد البر النمري
القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،
تحقيق :سالم دمحم عطا ودمحم علي معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت،2999 ،
ج7ص 192؛ ابن رشد القرطبي أبو الوليد دمحم بن أحمد ،المقدمات الممهدات ،تحقيق:
سعيد أحمد أعراب ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط ،5022 ،5ج ،4ص229؛
الماوردي ،الحاوي ،المصدر السابق ،ج ،54ص442؛ ابن قدامة المقدسي ،أبو الفرج
عبد الرحمن ،الشرح الكبير على متن المقنع ،دار الحديث ،القاهرة ،5000 ،ج،59
ص221؛ ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد ،المحلى باآلثار ،تحقيق :عبد الغفار سليمان
البغدادي ،دار الفكر ،بيروت ،ج ،55ص.540
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( )48نصت المادة  512منه على أنه" :تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد -5 :االعتراف أمام
القضاء ما لم يعدل عنه قبل التنفيذ -2 .أو بشهادة رجلين عدلين -4 .أو بشهادة رجل
وامرأتين عدول".المذكرة التوضيحية للقانون الجزائي العربي الموحد ،ج ،5ص.525
( )49انظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،المصدر السابق ،ج ،0ص .570الماوردي ،الحاوي في
فقه الشافعي ،المصدر السابق ،ج ،54ص442؛ المقدسي ،بهاء الدين أبو دمحم عبد الرحمن
بن إبراهيم بن أحمد ،العدة شرح العمدة ،تحقيق :صالح بن دمحم عويضة ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط ،2991 ،2ج ،2ص525؛ صالح بن غانم السدالن دون أن ينسبه
ألحد ،القرائن ودورها في اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،دار بلنسية للنشر والتوزيع،
السعودية ،ط5052 ،2هـ ،ص.75
( )50أخرجه :البخاري ،أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقيق :دمحم علي
قطب ،وهشام البخاري ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط ،5007 ،2كتاب التفسير ،باب إِ َّن
الَّذِينَ يَ ْشت َُرونَ بِعَ ْه ِد َّ
َّللاِ َوأ َ ْي َما ِن ِه ْم ثَ َمناا قَ ِليالا رقم 0112؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج
القشيري ،الجامع الصحيح المسمى :صحيح مسلم ،تحقيق :أبو صهيب الكرمي ،بيت
األفكار الدولية" ،5002 ،كتاب األقضية ،باب اليمين على المدعى عليه  /رقم "5755
بلفظ" :واليمين على المدعى عليه" دون "البينة على المدعي".
) (51البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،سنن البيهقي الكبرى ،تحقيق  :دمحم
عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة ،طبعة ،5000 :ج ،59ص .212قال
ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي بن دمحم ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق:
عبد العزيز ابن باز ،دار الحديث القاهرة ،ط ،1998 ،5ج ،1ص" :224وهذه الزيادة
ليست في الصحيحين وإسنادها حسن".
( )52ابن ماجة القزويني ،دمحم بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر
ستْ ِر َعلَى ْال ُمؤْ ِم ِن َودَ ْفعِ ْال ُحد ُو ِد بِال ُّ
شبُ َهاتِ ،حديث رقم:
– بيروت ،كتاب الحدود ،بَاب ال ِ ّ
 ،2101ج2ص .219قال الكناني ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل ،مصباح الزجاجة في
زوائد ابن ماجه ،تحقيق دمحم المنتقى الكشناوي ،دار العربية ،بيروت5094 ،هـ،
ج4ص" :594هذا إسناد ضعيف ،إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين
والبخاري والنسائي واألزدي والدار قطني".
( )53د /دمحم مصطفى الزحيلي ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،مكتبة دار البيان ـ
دمشق ،ط ،5022 ،5ص.059
( )54رواه :أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط ،5001 ،5رقم ،»22192« :ج47ص .527والدارمي ،أبو
دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ،سنن الدارمي ،تحقيق :حسين
مجلة اإلحياء

331

د /دمحم الطيب عمور
سليم أسد الداراني ،دار المغني للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط ،2999 ،5كتاب الحدود،
باب المعترف بالسرقة ،رقم ،»2400« :ج ،4ص5024؛ أبو داود ،سليمان بن األشعث
السجستاني ،سنن أبي داود ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،1988 ،الحدودَ ،باب فِي
ين فِي ْال َحدِّ ،رقم ،»0429« :ج ،0ص .414ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،كتاب
الت َّ ْل ِق ِ
ق ،رقم ،2107:ج ،2ص200؛ النسائي ،أحمد بن شعيب أبو
ين الس ِ
َّار ِ
الحدود ،بَاب ت َْل ِق ِ
عبد الرحمن النسائي ،سنن النسائي الكبرى ،تحقيق :د .عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد
كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،5005 ،5كتاب قطع السارق باب تلقين
السارق ،رقم ،»7404« :ج ،0ص422؛ الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب ،المعجم
الكبير ،تحقيق :حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،مكتبة العلوم والحكم ،العراق ،ط،5024 ،2
رقم ،»52717« :ج ،22ص409؛ البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،
السنن الصغرى ،تحقيق :خليل مأمون شيحا ،دار المعرفة .بيروت ،ط ،5000 ،5كتاب
الحدود ،باب االعتراف بالسرقة ،رقم ،»4495« :ج ،4ص457؛ قال ابن حجر
العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد ،التلخيص الحبير في تخريج
أحاديث الرافعي الكبير ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،5020 ،5ج ،0ص" :520قَا َل
ْالخ َّ
ي :فِي إ ْسنَا ِد ِه َمقَالٌَ ،و ْال َحد ُ
ِيث إذَا َر َواهُ َمجْ ُهو ٌل لَ ْم َي ُك ْن ُح َّجةاَ ،ولَ ْم يَ ِجبْ ْال ُح ْك ُم بِ ِه".
َطابِ ُّ
وقال األلباني ،دمحم ناصر الدين  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،المكتب
اإلسالمي ،بيروت ،ط ،5021 ،2ج ،2ص" :550قلت :وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى
المنذر هذا فإنه ال يُعرف كما قال الذهبي في "الميزان".
( )55انظر :عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي ،المصدر السابق ،ج ،2ص.042
( )56ابن ماجة ،سنن ابن ماجه ،المصدر السابق ،ج ،2ص ،211حديث رقم.2110 :
والحديث صححه إسناده ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،
المصدر السابق ،ج ،52ص.525
( )57د /أحمد عبد المنعم البهي ،من طرق اإلثبات في الشريعة والقانون ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،ط ،5001 ،5ص .29
( )58انظر :تقي الدين ابن تيمية الحراني أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،الفتاوى الكبرى،
تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،5
 ،5027ج ،4ص.124
( )59انظر :ابن قيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،دار ابن حزم ،بيروت،
ط ،2992 ،5ص.59
( )60انظر :تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،مكتبة الكليات األزهرية،
مصر ،ط ،5020 ،5ج ،2ص.510
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السرقة اإللكترونية :تكييفها الشرعي وطرق إثباتها
( )61انظر :أحمد أبو القاسم ،الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود
والقصاص ،طبع المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض ،5004 ،ج،2
ص.424
( )62الطرق الحكمية ،المصدر السابق ،ص.59
( )63القرطبي أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ،الجامع ألحكام القرآن ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ،5021 ،ج 0ص .570
( )64القرطبي ،الجامع لحكام القرآن ،المصدر السابق ،ج ،0ص519؛ الشنقيطي ،دمحم األمين
بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكني ،أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن ،تحقيق :دمحم
عبد العزيز الخالدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،2994 ،2ج ،4ص .12ابن
فرحون ،تبصرة الحكام ،المصدر السابق ،ج ،2ص.557
( )65ابن فرحون ،تبصرة الحكام ،المصدر السابق ،ج ،2ص.529
( )66ابن القيم ،الطرق الحكمية ،المصدر السابق ،ص.50
( )67انظر :ابن قيم الجوزية ،إعالم الموقعين ،تحقيق :مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن
الجوزي ،السعودية ،ط5024 ،5ه ،ج1ص.504 ،502
( )68انظر :ابن القيم ،الطرق الحكمية ،المصدر السابق ،ص.59
( )69انظر :أحمد فتحي بهنسي ،نظرية اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ،دار الشروق،
بيروت ،ط ،5020 ،1ص.500
( )70انظر :ابن القيم ،إعالم الموقعين ،المصدر السابق ،ج ،0ص .154الطرق الحكمية،
المصدر السابق ،ص.50
( )71يقصد بنظام اإلثبات المقيّد تقييد حرية القاضي وإلزامه بالحكم متى توافرت أدلة حدّدها
المشرع صراحة في نصوصه ،فإذا لم تتوافر هذه األدلة التزم القاضي بتبرئة المتهم حتى
وإن اقتنع بنسبة الجريمة إليه ،ففي ظل هذا النظام تتدخل إرادة المشرع لتحديد األدلة التي
َضيق حرية القاضي فال يستطيع تكوين عقيدته إال بهذا
يجب على القاضي اتباعها ،وت ِ
الدليل الذي حدّده القانون وال تؤخذ قناعته بعين االعتبار .انظر :د .محمود مصطفى،
اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ،مطبعة جامعة القاهرة ( ،د ر)،5077 ،
ج ،5ص.0 -2
( )72األساس الذي يقوم عليه هذا المذهب هو عدم تقييد القاضي بطرق معينة لإلثبات ،بل
تُترك له الحرية بأن يقدر قيمة األدلة المعروضة عليه تقديرا عقالنيا منطقيا مسببا كيفما
انساق إليه اقتناعه ،مستهدفا الحقيقة بوزن دقيق وتمحيص أكيد للدليل ،يساعده في ذلك
تكوينه الثقافي القانوني وحنكته وذكاؤه .انظر :أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون
اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،5025 ،0ص.400 -401
مجلة اإلحياء
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( )73انظر :دمحم أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،العقوبة ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،ص .520
( )74المرجع نفسه ،ص .520
( )75انظر :المرجع والموضع نفسه.
( )76انظر :ميارة الفاسي ،دمحم بن أحمد بن دمحم المالكي ،شرح ميارة على التحفة ،تحقيق :عبد
اللطيف حسن عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2999 ،ج2ص001؛ القرافي،
شهاب الدين أحمد بن إدريس ،الذخيرة ،تحقيق :د /دمحم حجي ودمحم بو خبزة ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت ،ط ،5000 ،5ج ،52ص .529ابن فرحون ،تبصرة الحكام ،المصدر
السابق ،ج2ص .510ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،المصدر السابق ،ج ،41ص.099
( )77السرخسي ،دمحم بن أحمد بن أبي سهل ،المبسوط ،دار الكتب العلمية ،بيـروت ،ط،5
 ،1993ج ،0ص.591
( )78عليش ،المصدر السابق ،ج ،0ص.442
( )79األنصاري ،زكريا بن دمحم بن زكريا ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،تحقيق :
د /دمحم دمحم تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،2999 ،5ج ،0ص.591
( )80ابن قدامة ،المغني ،المصدر السابق ،ج ،50ص.544
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ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،19 :اﻟﻌﺪد ،22 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ص  -ص464 - 445 :

اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ2588-2406 :
اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ1112-4350 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ وأھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
Khalilˈs Abbreviated and its importance in the Maliki
jurisprudence
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻠﻌﻘﻮن
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ 1
ﻣﺨﺒﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء :إﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ala.san906.gmail.com

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل2019/03/16 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﻮل2019/05/22 :

اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﻌﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺐ ﷲ
ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺒﻮل ،ﺣﺎز اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ
ھﺬا ،ﺷﺮﺣﺎ و ﻧﻈﻤﺎ وﺗﻌﻠﯿﻘﺎ ،ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﯿﻦ اﻹﯾﺠﺎز واﻹطﻨﺎب ،أول ﺷﺮح ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎن
ﻟﺘﻠﻤﯿﺬه ﺑﮭﺮام )ت 805ھـ( ،وأول ﻣﻦ أدﺧﻠﮫ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻔﺘﻮح اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ ﺛﻢ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﻓﺎس ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﮫ إﻟﯿﮭﺎ ﺳﻨﺔ )805ه(ـ،
وأﻗﺪم ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮح ھﻮ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻣﺮزوق اﻟﺤﻔﯿﺪ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ
)ت842ھـ( ،وﺿﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺮﺣﺎ ﺳﻤﺎه اﻟﻤﻨﺰع اﻟﻨﺒﯿﻞ ،أﺛﻨﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
وأﺑﻠﻐﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ.
أﻟﻔﮫ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺧﺎص ﻣﻤﯿﺰ ،ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﺒﻮغ اﻟﻌﻘﻠﻲ،
اﻋﺘﻤﺪ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑﮫ ،وﺿﺤﮭﺎ وﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻓﻲ ﺷﺮوﺣﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ.
اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎرة ﻓﻘﮭﯿﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻛﺎد ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻟﻐﺎز ،ﻣﻜﺚ ﻓﻲ
ﺗﺤﺮﯾﺮه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ،ﺑﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ  ،ورﺗﺒﮫ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﯿﻦ
وﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎ و ﺛﻼﺛﺎ وﺳﺘﯿﻦ ﻓﺼﻼ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 445

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻠﻌﻘﻮن

 وﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﯿﯿﻀﮫ إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح ﺛﻢ ﻣﺎت ﻋﻨﮫ ﻣﺴﻮدة ﻓﺄﻛﻤﻠﮫ، وﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ
.ﺑﻌﺪه ﺗﻼﻣﯿﺬه
 اﻟﻤﺪوﻧﺔ واﻟﺘﮭﺬﯾﺐ واﻟﺘﺒﺼﺮة:اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ﻋﻠﻰ أﻣﮭﺎت ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ أھﻤﮭﺎ
 واﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﻤﻘﺪﻣﺎت واﻟﻤﻤﮭﺪات ﻻﺑﻦ، واﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ،ﻟﻠﺨﻤﻲ
. وﻗﺪ ذﻛﺮھﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ، وﺷﺮح اﻟﺘﻠﻘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺎزري، رﺷﺪ
. ﺧﻠــــﯿﻞ؛ ﻣﺨﺘـــﺼـﺮ؛ ﻓــﻘـــﮫ ﻣــﺎﻟــﻜــﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
Abstract:
The summery of Khalil of approved books in Maliki Fiqh which were
accepted by the will of Allah, won the approval of the Maliki school
from the early nineteenth century to the present day, as explanations
and systems, comments, ranging from brief and circumlocutions, it
was first explained by his disciple Bahram (d. 805 AH), and the first
who introduced it to the Maghreb was Sheikh Mohammed bin Omar
bin al-Futuh Telemceni then publish it in Fez, when he moved to it the
year 805 AH, and the oldest who explained it was Shaykh Ibn
Marzouq grandson of the Telemceni (d. 842 AH), who laid an
explanation of it, he called the Noble Menzaa, scientists greatly
praised the manual, Ibn Ghazi praised, congratulated and greatly
appreciated his writings in his book “Chifaa El Ghalil.”
He wrote it with a special style, which expresses a type of mental
ingenuity, in it he relied on rules and terms as key to his book,
clarified by their explanations of scientists of it.
It contained a doctrinal nectar, until it was almost counted among
puzzles, he worked on the book for more than twenty years, where he
showed the most notable of the doctrine, and ranked it through sixtytwo sections and sixty-three chapters, containing more than a hundred
thousand issues both spoken and understood, he arrived in his writing
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to the section of marriage and then died leaving a draft, completed by
his disciples after him.
He relied in his commentary on the mothers’ of Maalikis books
including: Entries, politeness and enlightenment of El-Khumi, and the
compilation of Ibn Younis, and the statement, collection, introductions
of Ibn Rushd, he also explained the indoctrination of Maziri, and it has
been mentioned by Khalil in his introduction.
 doctrine Maliki.؛ summary؛Key words : Khalil

ﻣﻘﺪّﻣﺔ:
ﺗﻤﯿﺰت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﺑﻮﻓﺮة
اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وھﻲ ظﺎھﺮة ﺟﻨﺢ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﻘﮭﻲ ،ﻓﻈﮭﻮر
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﻤﻌﺮوف "ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﮭﺎت" ﻛﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﻟﻈﮭﻮر
ﻧﺰﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ،وإذا
ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮدي اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻌﻘﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻧﺤﺒﺎﺳﮫ ﻋﻦ اﻹﺑﺪاع ،وﻣﯿﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ،وﻋﺪم اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻏﯿﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ظﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ،
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﺒﻮغ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎھﻠﮫ أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ
ﻗﯿﻤﺘﮫ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﺘﺎب ﻟﮫ أھﻤﯿﺘﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ
اﻟﻔﻘﮭﻲ.
إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
 -1ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮاھﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ؟
 -2وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ؟
 -3وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ؟
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ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻠﻌﻘﻮن

أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع :أﻟﺨﺺ دواﻋﻲ و أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎري ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 -1ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،وإﺑﺮاز ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
 -2ﻋﺪم وﺟﻮد دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﻠﻤﻲ و اطﻼﻋﻲ.
 -3ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﮭ ّﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻤﺬھﺒﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ.
 -4اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔ ّﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ؛ ذﻟﻚ ّ
ﻷن ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻌﻠّﻢ
اﻟﻔﻘﮫ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺬھﺐ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ.
أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻋ ّﺪة أﻣﻮر أﺟﻤﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1إﺑﺮاز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﺮ.
 -2ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﮫ ،وإﺟﻼء رﻣﻮزه.
 -3ﺗﺒﯿﯿﻦ أھﻢ اﻟﺸﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎرئ إﺣﺎطﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﺋﺲ ﻓﻘﮭﯿﺔ.
ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﺧﻠﯿﻞ وﺑﯿﺎن أھﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮه اﻟﻔﻘﮭﻲ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺑﻮاب اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ﻓﯿﮫ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺧﻠﯿﻞ وﻗﻮاﻋﺪه اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺧﻠﯿﻞ و ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﺧﻠﯿﻞ وﺑﯿﺎن أھﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮه اﻟﻔﻘﮭﻲ.
 -1ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺧﻠﯿﻞ :ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ اﻟﻤﻌﺮوف
ﺑﺎﻟﺠﻨﺪي ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻤﻮدة اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺠﺔ
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اﻟﻔﮭﺎﻣﺔ ،ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮاء اﻟﻤﺬھﺐ ﺑﺰﻣﺎﻧﮫ ﺑﻤﺼﺮ .ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،وﻗﺎل
أﻧﮫ ﻣﻦ أﺟﻨﺎد اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة ﯾﻠﺒﺲ زﯾﮭﻢ ﻣﺘﻘﺸﻔﺎً ﻣﻨﻘﺒﻀﺎً ﻋﻦ أھﻞ اﻟﺪﯾﻨﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺎ ً
ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻘﺒﻼً ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ .ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻣﺠﻠﺲ إﻗﺮاﺋﮫ
اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻛﺎن ﺻﺪراً ﻓﻲ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﺠﻤﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﮫ
ودﯾﺎﻧﺘﮫ ،أﺳﺘﺎذاً ﻣﻤﺘﻌﺎ ً ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﺛﺎﻗﺐ اﻟﺬھﻦ أﺻﯿﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﺎرﻛﺎً ﻓﻲ
ﻓﻨﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﮫ وﻋﺮﺑﯿﺔ وﻓﺮاﺋﺾ ،ﻓﺎﺿﻼً ﻓﻲ ﻣﺬھﺒﮫ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻨﻘﻞ-ﻧﻔﻊ ﷲ ﺑﮫ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ .أﻟﻒ ﺷﺮح اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﺷﺮﺣﺎ ً ﺣﺴﻨﺎً وﺿﻊ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺒﻮل وﻋﻜﻒ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ،وﻣﺨﺘﺼﺮاً ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ ﺑﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻣﺠﺮداً ﻋﻦ
اﻟﺨﻼف ،ﻓﯿﮫ ﻓﺮوع ﻛﺜﯿﺮة ﺟﺪاً ﻣﻊ اﻹﯾﺠﺎز اﻟﺒﻠﯿﻎ ،أﻗﺒﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﻠﺒﺔ ودرﺳﻮه،
1
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪه ﺟﻤﯿﻠﺔ .ﺣﺞ وﺟﺎور .وﻟﮫ ﻣﻨﺴﻚ وﺗﻘﺎﯾﯿﺪ ﻣﻔﯿﺪة ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 776ھـ.
 -2أھﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ :اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ھﻮ آﺧﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ،
ﻣﻜﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮه أزﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ، 2وھﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻤﻄﻮﻻت ﻣﻦ أﻣﮭﺎت اﻟﻜﺘﺐ ،ﻟﺨﺺ ﻓﯿﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻣﮭﺎت ﻻﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ،وأﺗﻰ ﻓﯿﮫ
ﺑﺎﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻹﯾﺠﺎز ،واﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺬھﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ وﺣﺼﺮھﺎ
ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ ﺟﺰﻟﺔ ﺟﻤﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وأوﺿﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﮭﻮر اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ
ﻣﺠﺮدا ﻋﻦ اﻟﺨﻼف.
أﺛﻨﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮه ﻓﺄطﻨﺒﻮا ﻓﻲ ﻣﺪﺣﮫ وذﻛﺮ أوﺻﺎﻓﮫ ،ﻓﻘﺎل
اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻏﺎزي ﻓﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﺣﮫ …" :إن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﻠﯿﻞ
ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻷﻋﻼق ،وأﺣﻖ ﻣﺎ رﻣﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪاق ،وﺻﺮﻓﺖ ﻟﮫ
ھﻤﻢ اﻟﺤﺬاق ،إذ ھﻮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺪوى ،ﺑﻠﯿﻎ اﻟﻔﺤﻮى ،ﻣﺒﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﺑﮫ اﻟﻔﺘﻮى ،أو ﻣﺎ ھﻮ
اﻟﻤﺮﺟﺢ واﻷﻗﻮى ،ﻗﺪ ﺟﻤﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﺷﺪة اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ,وأظﮭﺮ اﻻﻗﺘﺪار
ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺴﺎق واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﻤﺎ ﻧﺴﺞ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﮫ ،وﻻ ﺳﻤﺤﺖ ﻗﺮﯾﺤﺔ
ﺑﻤﺜﺎﻟﮫ ،و در اﻟﺸﯿﺦ اﻷدﯾﺐ اﻟﺒﺎرع أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﻤﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻮي إذ
ﯾﻘﻮل ﻓﯿﮫ:
ﺧﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﮫ
أﺧﻠﯿﻞ إﻧﻲ ﻗﺪ وھﺒﺘــــﻚ ﺧﻠــﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء

واﻟﺮوح ﻗﺪ أﺣﻜﻤﺘـــــﮫ ﺗﺨﻠﯿـــــــــﻼ
ﻣﺎ ﻣﺜﻠـــﮭﺎ ﯾـــﮭﺐ اﻟﺨﻠﯿـــــﻞ ﺧﻠﯿــﻼ
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ﻓﺨﻠﯿﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﯾﻮد ﺧﻠﯿﻠﮭــﺎ

وﺧﻼه ذم إن أﺣــــــﺐ ﺧﻠﯿـــــــــﻼ.

3

وﻗﺎل اﻟﺤﻄﺎب ":ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻟﻲ ﷲ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﺬي
أوﺿﺢ ﺑﮫ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ إذ ھﻮ ﻛﺘﺎب ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﮫ وﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﮫ وﺟﻤﻊ ﻓﺄوﻋﻰ وﻓﺎق
أﺿﺮاﺑﮫ ﺟﻨﺴﺎ وﻧﻮﻋﺎ واﺧﺘﺺ ﺑﺘﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻟﻔﺘﻮى وﻣﺎ ھﻮ اﻷرﺟﺢ واﻷﻗﻮى ﻟﻢ
ﺗﺴﻤﺢ ﻗﺮﯾﺤﺔ ﺑﻤﺜﻠﮫ وﻟﻢ ﯾﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﮫ إﻻ أﻧﮫ ﻟﻔﺮطﮫ ﻓﻲ اﻹﯾﺠﺎز ﻛﺎد ﯾﻌﺪ ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻟﻐﺎز" ،4وﻗﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻨﺒﻜﺘﻲ" :وﻗﺪ ﻋﻜﻒ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮه
وﺗﻮﺿﯿﺤﮫ ﺷﺮﻗﺎ وﻏﺮﺑﺎ ﺣﺘﻰ اﻗﺘﺼﺮوا ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب ﻛﻔﺎس وﻣﺮاﻛﺶ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ،ﻓﺼﺎر ﻗﺼﺎرھﻢ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ".5
ﺣﺎز اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﺟﮭﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ إﻟﻰ
ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ،ﻓﺎھﺘﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮﺣﺎً وﻧﻈﻤﺎ ،إذ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ،
وﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﻊ ﻏﻔﯿﺮ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪدا ھﺎﺋﻼ ﺗﻨﻮﻋﺖ
ﺑﯿﻦ اﻹﯾﺠﺎز واﻹطﻨﺎب ،وﻗﺪ ﻧﻈﻤﮫ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻮﻧﻲ
اﻟﻘﺴﻨﻄﯿﻨﻲ ،واﻟﺸﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻤﺎري ،واﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدي ،واﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪﯾﺴﻲ  ...وﻏﯿﺮھﻢ ،وﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﺮوح ﺗﻨﺴﺞ ﺣﻮﻟﮫ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ
ھﺬا.
وﯾﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﻣﻦ ،إﻻ ورﻣﻰ ﺑﺴﮭﻤﮫ ﺷﺎرﺣﺎ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﺮ أو ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﯿﮫ ،أو ﻣﻘﺮرا ﻟﻤﺴﺎﺋﻠﮫ،
إﻋﺠﺎﺑﺎ ﺑﮫ أو إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﻘﺪراﺗﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻚ رﻣﻮزه وﺣﻞ ﻋﻮﯾﺼﮫ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺑﻮاب اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ﻓﯿﮫ
 -1أﺑﻮاب اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ وﻓﺼﻮﻟﮫ :رﺗﺐ ﺧﻠﯿﻞ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﯿﻦ وﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎ
و ﺛﻼث و ﺳﺘﯿﻦ ﻓﺼﻼ وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﯿﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ،وﻣﺸﻰ ﻓﯿﮫ
وﻓﻖ ﻣﻨﮭﺞ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻣﮭﺎت ،اﻟﺬي ﺳﻠﻚ ﻓﯿﮫ طﺮﯾﻘﺔ ﻛﺘﺎب
اﻟﺤﺎوي ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ،6وﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎ وﻣﺜﻠﮭﺎ
ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ.7
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ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ و أھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ

ووﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﯿﻀﮫ إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح إﻻ أن اﻟﻤﻨﯿﺔ ﻋﺎﺟﻠﺘﮫ ﻓﻠﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻛﻤﺎﻟﮫ،
ﻓﺘﺮك ﺑﺎﻗﯿﮫ ﻣﺴﻮدة ﻗﺎم ﺑﺠﻤﻌﮭﺎ ﺗﻼﻣﺬﺗﮫ ،8وأﻟّﻒ ﺗﻠﻤﯿﺬه وﺻﮭﺮه ﺑﮭﺮام ﺑﺎب
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﺬي أﻏﻔﻠﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،وأﻛﻤﻞ ﺗﻠﻤﯿﺬه اﻷﻗﻔﮭﺴﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﯾﺴﯿﺮة ﻣﻨﮫ؛ ﺗﺮك
ﺧﻠﯿﻞ ﻟﮭﺎ ﺑﯿﺎﺿﺎ.
 -2اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮه :اﻋﺘﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﺼﺮه ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ،إذ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻟﮫ ،ﺑﯿﺪ أﻧﮫ اﻋﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ھﻲ ﻣﻦ أﻣﮭﺎت ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ:
أ -اﻟﻤﺪوﻧﺔ :ﻷﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺳﺤﻨﻮن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺒﺎﻟﺘﻨﻮﺧﻲ اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ
أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﺣﻤﺺ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﺮق ﻓﻲ ﻏﯿﺮه ،9وﺗﻨﺴﺐ
اﻟﻤﺪوﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﺤﻨﻮن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧّﮫ أﺧﺬھﺎ ﻣﻦ أﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮات ﺛﻢ ذھﺐ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ
اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ ،ﺟـﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺪارك  :ﺛﻢ ارﺗﺤﻞ ﺳﺤﻨﻮن
ﺑﺎﻷﺳﺪﯾﺔ -اﻟﻤﺪوﻧﺔ -إﻟﻰ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻌﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﻘـﺎل ﻟﮫ اﺑـﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ :ﻓﯿﮭﺎ
ﺷﻲء ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮه ،وأﺟﺎب ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺸﻚ ﻓﯿﮫ ،واﺳﺘﺪرك ﻣﻨﮭﺎ أﺷﯿﺎء
ﻛﺜﯿﺮة ،ﻷﻧﮫ ﻛﺎن أﻣﻼھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﮫ.10
ب -اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻤﺪوﻧﺔ :ﻷﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷزدي
اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑـ" :اﻟﺒﺮاذﻋﻲ" )ت398ھـ(.11
وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أﺻﺢ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ،وﻗﺪ اھﺘﻢ ﺑﮫ
اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻻﻧﺪﻟﺲ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ،إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻨﮭﻢ ﻛﺎن
12
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﻢ اﻟﻤﺪوﻧﺔ.
ﺟـ -اﻟﺘﺒﺼﺮة :ﻷﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺑﻌﻲ :اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ
اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺪة اﻟﻔﺎﺿﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ وﻗﺘﮫ وإﻟﯿﮫ
اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺳﻤﺎه اﻟﺘﺒﺼﺮة ،ﻣﺸﮭﻮر ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ،
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ  478ھـ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ .وﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺸﺮوح اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪوﻧﺔ ،وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻛﺒﯿﺮ ﺷﺮح ﺑﮫ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ وﺿﻢ ﻓﯿﮫ
ﺗﻘﯿﯿﺪات ﻛﺜﯿﺮة ،وآراء ﻓﻘﮭﯿﺔ ﺧﺮج ﺑﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺬھﺐ.13
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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د -ﻛﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ :ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﺼﻘﻠﻲ
)514ھـ( ،14وھﻮ ﺗﻠﻤﯿﺬ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻠﺨﻤﻲ ،ﻗﺎل اﻟﺤﻄﺎب ﻓﻲ وﺻﻒ ﻛﺘﺎﺑﮫ:
"وأﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪوﻧﺔ وأﺿﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮادر وﻏﯿﺮ
ذﻟﻚ وﻋﻠﯿﮫ اﻋﺘﻤﺪ طﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺬاﻛﺮة ،15وﻛﺎن ﯾﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
ﺑﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﺬھﺐ ﻟﺼﺤﺔ ﻣﺴﺎﺋﻠﮫ وﻧﺜﺮة ﺟﻤﻌﮫ  ،ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮫ اﻟﻄﻠﯿﺤﺔ:
واﻋﺘﻤﺪوا اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ

وﻛﺎن ﯾﺪﻋﻰ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﺛﻢ ﻧﺴﻲ.16

ھـ -ﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻘﺮطﺒﻲ )ت520ھـ( :17ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦ
رﺷﺪ )ت 520ھـ( ،18اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وھﻲ:
 اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ :ﺿﻤﻨﮫاﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻌﺘﺒﯿﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺐ اﻟﻘﺮطﺒﻲ
)ت255ھـ( ،واﻟﻜﺘﺎب طﺒﻊ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺑﺪار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺠﻲ.
 ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﮭﺪات ﻟﺒﯿﺎن ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺘﮫ رﺳﻮم اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎماﻟﺸﺮﻋﯿﺎت واﻟﺘﺤﺼﯿﻼت اﻟﻤﺤﻜﻤﺎت ﻷﻣﮭﺎت ﻣﺴﺎﺋﻠﮭﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت :طﺒﻊ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ
أﺟﺰاء ﺑﺪار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ 1408ھـ1988/م.
 ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﺎوى :وھﻮ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﻠﻤﯿﺬه أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ،اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻮازان )ت543ھـ( طﺒﻌﺘﮫ دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻨﺔ 1407ھـ-
1987م ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ د :اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻦ اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﺘﻠﯿﻠﻲ.
و -ﺷﺮح اﻟﺘﻠﻘﯿﻦ  :ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺎزري اﻟﻤﻠﻘﺐ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎم )ت536ھـ( ،19ﺳﻤﻲ ھﺬا اﻟﺸﺮح "اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﯿﻦ"
طﺒﻌﺘﮫ دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﺸﺮح ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ.
وﻟﻌﻞ أھﻤﮭﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل" :ﻣﺸﯿﺮا ﺑﻔﯿﮭﺎ
ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ ،وﺑﺄول إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﺷﺎرﺣﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﮭﻤﮭﺎ وﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﻠﺨﻤﻲ ﻟﻜﻦ إن ﻛﺎن
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ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺬﻟﻚ ﻻﺧﺘﯿﺎره ھﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ،وﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﺬﻟﻚ ﻻﺧﺘﯿﺎره ﻣﻦ اﻟﺨﻼف،
وﺑﺎﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻻﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻛﺬﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﻈﮭﻮر ﻻﺑﻦ رﺷﺪ ﻛﺬﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﻤﺎزري
ﻛﺬﻟﻚ".20
وﻗﺪ ﺧﺺ ﺧﻠﯿﻞ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﻨﻔﺎت وھﻲ :اﻟﺘﺒﺼﺮة ﻟﻠﺨﻤﻲ ،واﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺑﻦ
ﯾﻮﻧﺲ ،وﺷﺮح اﻟﺘﻠﻘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺎزري ،واﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﻻﺑﻦ رﺷﺪ واﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻟﮫ,
ﻷﺳﺒﺎب ﻟﺨﺼﮭﺎ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻏﺎزي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻘﺎل" :وﺧﺼﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ
ﻟﻜﺜﺮة ﺗﺼﺮﻓﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎر ،وﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻠﺨﻤﻲ؛ ﻷﻧﮫ أﺟﺮأھﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛ وﻟﺬا ﺧﺼﮫ
ﺑﻤﺎدة اﻻﺧﺘﯿﺎر ،وﺧﺺ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﯿﺢ؛ ﻷن أﻛﺜﺮ اﺟﺘﮭﺎده ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻞ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ أﻗﻮال ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ،وﻣﺎ ﯾﺨﺘﺎره ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻗﻠﯿﻞ ،وﺧﺺ اﺑﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر
ﻻﻋﺘﻤﺎده ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺎت ﻓﯿﻘﻮل :ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رواﯾﺔ ﻛﺬا وﻛﺬا ،وظﺎھﺮ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻤﺎع ﻛﺬا وﻛﺬا ,وﺧﺺ اﻟﻤﺎزري ﺑﺎﻟﻘﻮل؛ ﻷﻧﮫ ﻟﻤﺎ ﻗﻮﯾﺖ ﻋﺎرﺿﺘﮫ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻮم ،وﺗﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮل ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ.21
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺧﻠﯿﻞ وﻗﻮاﻋﺪه اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
 -1أﺳﻠﻮب ﺧﻠﯿﻞ وﻗﻮاﻋﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ :ﻣﮭﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮه ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ
أﺷﺎر ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﻠﻜﮫ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎر ،وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﯿﮫ،
وھﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﮭﺠﮫ.
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺤﻄﺎب ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ،أﺳﻠﻮب ﺧﻠﯿﻞ
وﻗﻮاﻋﺪه اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ إﻻ ﻟﻨﻜﺘﺔ ﻏﺎﯾﺘﮫ رﻓﻊ اﻹﺑﮭﺎم ،أو ﺗﺤﺬي أو إﺷﺎرة ﻟﺨﻼفﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﻤﺸﮭﻮر ،أو ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺎﻷدﻧﻰ ﻟﻸﻋﻠﻰ أو ﻋﻜﺴﮫ.
 أﻧﮫ إذا ﺟﻤﻊ ﻧﻈﺎﺋﺮ وﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ أﻗﺮه وﻗﯿﺪه ﺑﺄﺣﺪ طﺮﻓﻲ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ،ﺛﻢ ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ ﻟﻄﺮﻓﮫ اﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻨﺎﺳﺒﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع.
 إذا ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺸﺮط ﻧﺴﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮاو ،ﻓﺈذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻘﯿﺪﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ ،وإن ﻛﺎن اﻟﻘﯿﺪ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ أدﺧﻞ ﻋﻠﯿﮫ
ﻛﺎف اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ ،ﻓﺈذا ﺟﺎء ﺑﻘﯿﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧّﮫ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺎف.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 ﻗﺪ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻓﺼﻠﮭﺎ ،ﻟﯿﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﮭﺎ ،ﻛﻘﻮﻟﮫ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﮭﻮ:"وﺗﻤﺎدى اﻟﻤﺄﻣﻮم وإن ﻟﻢ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮك ،ﻛﺘﻜﺒﯿﺮه ﻟﻠﺮﻛﻮع ﺑﻼ ﻧﯿﺔ إﺣﺮام،
وذﻛﺮ ﻓﺎﺋﺘﺔ" ،ﻟﯿﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﻤﺴﺎﺟﯿﻦ اﻹﻣﺎم ،وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ذﻛﺮ
ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﮭﻤﺎ.
 ﻗﺪ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﮭﺎ ﺛﻢ ﯾﺬﻛﺮھﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﮭﺎ ﻣﺠﻤﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻓﺼﻠﮫ .ﻛﻘﻮﻟﮫ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﯿﺎر "وﺑﺸﺮط ﻧﻘﺪ ﻛﻐﺎﺋﺐ" ،ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺪم ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪ
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻔﺼﻼ ،ﺛﻢ ذﻛﺮه ھﻨﺎ ﻣﺠﻤﻼ.
 ﻗﺪ ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻣﺎ ھﻮ ﺧﻼف اﻟﻤﺸﮭﻮر. ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ اﻟﻨﺪب ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ،وإن ﻛﺎن ﻓﻲ اﺻﻄﻼح أھﻞاﻷﺻﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﺐ واﻟﻨﺎﻓﻠﺔ.
 -2ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺧﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ :ﻣﮭﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮه ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ أﺷﺎر ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻰ ﻣﺴﻠﻜﮫ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎر ،وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﯿﮫ ،وھﺬه
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﮭﺠﮫ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ أن ﻣﺨﺘﺼﺮه
ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻹﻓﺘﺎء ،وھﺬه اﻷﻗﻮال – ﻛﻤﺎ ﻋﺪدھﺎ
ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ -ھﻲ" :اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ" ،و"اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ" ،و"اﻟﻘﻮل
اﻟﻤﺸﮭﻮر" ،و"اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﮫ ﻋﻨﺪ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ" ،و"اﻟﻘﻮل اﻟﺬي
ﺟﺮى ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻤﻞ" إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﯿﮫ ﺷﺮوطﮫ ،وﺳﺄوﺿﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬه
اﻷﻗﻮال ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر.
أوﻻ /اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ :ھﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ،وﻟﻢ
ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻓﯿﮫ أﺣﺪ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺨﻼﻓﮫ ،22وﯾﻌﺒﺮون ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮭﻢ :اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺬا اﺗﻔﺎﻗﺎ أو
ﺑﺎﺗﻔﺎق.
ﺛﺎﻧﯿﺎ /اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ:
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﻮازن ورﺟﺢ اﻟﺸﻲء ﺑﯿﺪه وزﻧﮫ وﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺛﻘﻠﮫ ،وأرﺟﺢ
اﻟﻤﯿﺰان أي أﺛﻘﻠﮫ ﺣﺘﻰ ﻣﺎل.23
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ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ھﻮ ﻣﺎ ﻗﻮي دﻟﯿﻠﮫ؛ وھﻮ اﻟﺼﻮاب ،24وﻗﯿﻞ ﻣﺎ ﻛﺜﺮ ﻗﺎﺋﻠﮫ،25
ﻓﯿﻜﻮن ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﻤﺸﮭﻮر أو أﺣﺪ أﻓﺮاده ،واﻟﺬي ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ھﻮ ﻣﺎ ﻗﻮي
دﻟﯿﻠﮫ؛ ﻷﻧﮫ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي.26
وﻗﺪ ﯾﻌﺒﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻋﻨﮫ ﺑﻠﻔﻈﮫ ،وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎه ،ﻧﺤﻮ :و"اﻷﺻﺢ ﻛﺬا"،
واﻷﺻﻮب" ،و"اﻟ ﻈﺎھﺮ" ،و"اﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﮫ" .27 ...
ﺛﺎﻟﺜﺎ /اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺸﮭﻮر:
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﺸﮭﺮة ظﮭﻮر اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﺷﻨﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺸﮭﺮه اﻟﻨﺎس ،ﻗﺎل
اﻟﺠﮭﻮري :اﻟﺸﮭﺮة وﺿﻮح اﻷﻣﺮ ،واﻟﺸﮭﺮ اﻟﻘﻤﺮي ﺳﻤﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺸﮭﺮﺗﮫ وظﮭﻮره
وﻗﯿﻞ :إذا ظﮭﺮ وﻗﺎرب اﻟﻜﻤﺎل.28
ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح :اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال:
اﻟﻘﻮل اﻷول :اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻣﺎ ﻗﻮي دﻟﯿﻠﮫ.
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺸﮭﻮر ھﻮ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ.
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻣﺎ ﻛﺜﺮ ﻗﺎﺋﻠﮫ.
واﻟﺬي رﺟﺤﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮي اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ھﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﻣﺎ ﻛﺜﺮ
ﻗﺎﺋﻠﮫ -وذﻟﻚ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻣﻮر:
 أن ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ھﻮ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﻤﺸﮭﻮر ،وﻻ ﺷﻚ أناﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ظﺎھﺮ.
 ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻔﺴﺮ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎن ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﺮاﺟﺢ؛ ﻓﻼ ﺗﺘﺄﺗﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﻊأﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ.
 ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺸﮭﻮر ھﻮ ﻣﺎ ﻗﻮي دﻟﯿﻠﮫ؛ ﻟﻢ ﯾﺄت ﻓﻲ اﻟﻘﻮل اﻟﻮاﺣﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺸﮭﻮراأو راﺟﺤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ،ﻣﻊ أﻧﮫ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﯿﻦ ﯾﻜﻮن
ﻣﺸﮭﻮرا ﻟﻜﺜﺮة ﻗﺎﺋﻠﮫ ،وراﺟﺤﺎ ﻟﻘﻮة دﻟﯿﻠﮫ ،وﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻻﻧﺤﺼﺎر اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻓﻲ
ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ.29
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وإذا ﻛﺎن اﻟﺮاﺟﺢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﮭﻮر؛ ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ؟ وﻣﺎ اﻟﻤﺨﺮج إذا ﺗﻌﺎرﺿﺎ؟
ﯾﺘﺤﺪد اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺮاﺟﺢ واﻟﻤﺸﮭﻮر ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺪ طﻞ
ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻗﻮﺗﮫ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﮭﻮر اﻛﺘﺴﺐ ﻗﻮﺗﮫ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﮫ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺮاﺟﺢ
اﻛﺘﺴﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻧﻔﺴﮫ ،ﻓﮭﻮ أﻗﻮى ﻣﻨﮫ؛ ﻷن ﻗﻮة اﻟﺮاﺟﺢ ذاﺗﯿﺔ أﺻﻠﯿﺔ ،وﻗﻮة
اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻋﺮﺿﯿﺔ طﺎرﺋﺔ ،وھﺬا اﻟﻔﺮق ﯾﻔﯿﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ،
ﻓﺈذا ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻻن أﺣﺪھﻤﺎ راﺟﺢ ،واﻵﺧﺮ ﻣﺸﮭﻮر ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﻹﻓﺘﺎء
ھﻮ اﻟﺮاﺟﺢ.30
راﺑﻌﺎ /اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﮫ :وھﻮ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﻓﯿﮫ أي ﺳﺒﺐ
ﯾﺮﺟﺤﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﻮل أو أﻗﻮال ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪه اﻷﻗﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻔﺘﻰ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻹﻓﺘﺎء ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﯿﻦ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ،واﺧﺘﻠﻔﻮا
ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﯿﻦ أو اﻷﻗﻮال اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،
وﻋﺪم ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﺗﺠﺎھﺎت ذﻛﺮھﺎ اﻟﺸﺎطﺒﻲ ﻣﺮﺟﺤﺎ أن اﻟﻤﻔﺘﻲ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﯿﻦ ﻟﻤﺴﺘﻔﺘﯿﮫ ،وإن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ،وﻻ ﯾﺘﺮك
ﻟﮫ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر أﺑﺪا.31
ﺧﺎﻣﺴﺎ /اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ :وﯾﻌﻨﻮن ﺑﮭﺬا اﻻﺻﻄﻼح أن ﯾﺼﺤﺢ أﺣﺪ
ﺷﯿﻮخ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻗﻮﻻ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮭﻮر وﻻ راﺟﺢ؛ ﻓﯿﻔﺘﻲ ﺑﮫ وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ،
وﺗﺠﺮي اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﯿﺤﮫ؛ وذﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻌﺮف ،أو ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
أو ﻷن ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺬا اﻟﺮأي أرﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس ،أو ﻟﺪرء ﻣﻔﺴﺪة.32
ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﺴﻌﻮد:
وﻗﺪم اﻟﻀﻌﯿﻒ إن ﺟﺮى ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻷﺟﻞ ﺳﺒﺐ ﻗﺪ اﺗﺼﻞ.33
واﺷﺘﺮط ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ واﻟﻤﺸﮭﻮر ﻋﺪة
ﺷﺮوط:
 ﺛﺒﻮت ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮل؛ ﻷن ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺟﺮى ﻓﯿﮭﺎاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺸﮭﻮر أو اﻟﺮاﺟﺢ ،ﻗﻀﯿﺔ ﻧﻘﻠﯿﺔ ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﻜﻢ
ﺷﺮﻋﻲ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ.
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 ﻛﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي أﺟﺮى ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ أھﻼ ﻟﻼﻗﺘﺪاء ﻓﺈذا ﺟﺮى ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞاﻟﻤﺸﮭﻮر ﻣﻤﻦ ﻻ ﯾﻘﺘﺪى ﺑﮫ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﺗﺒﺎع اﻟﺮاﺟﺢ أو اﻟﻤﺸﮭﻮر.34
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺎن.ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﻜﻨﺔ دون ﺑﻌﺾ ،وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﻜﻨﺔ؛ وﻛﺬا ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷزﻣﻨﺔ دون ﺑﻌﺾ ،ﻷن
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ زﻣﻦ وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷزﻣﻨﺔ.35
 ﻛﻮن ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺳﺒﺐ؛ ﻓﺈذا اﻧﺘﻔﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﺴﺒﺐ وﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞﺑﺎﻟﺮاﺟﺢ واﻟﻤﺸﮭﻮر.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺧﻠﯿﻞ و ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
 -1ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺧﻠﯿﻞ :اﻋﺘﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻧﺬﻛﺮ
ﻣﻨﮭﺎ:
ﻓﯿﮭﺎ :ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ،وھﻮ ﺗﺎرة ﯾﺸﯿﺮ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪوﻧﺔ وﺗﺎرة ﯾﺸﯿﺮ ﺑﮭﺎ
إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ36؛ ﻷﻧﮫ رﺣﻤﮫ ﷲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ وﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮه ،ﻗﺎل
اﻟﺒﺴﺎطﻲ" :واﻟﻈﺎھﺮ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻷم دون اﻟﻜﻞ ،ﺛﻢ إﻧﮫ رﺣﻤﮫ ﷲ
إﻧﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻜﻮن ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ رﺟﺤﮫ وﻹﺷﻜﺎل ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ".37
وﻗﺪ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﺤﻨﻮن ﺿﻤﯿﺮ اﻟﻤﺆﻧﺚ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ
ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺎرزا ،ﻣﺜﻞ "ﻓﯿﮭﺎ" و "ظﺎھﺮھﺎ" ،أو ﻣﺴﺘﺘﺮا ﻧﺤﻮ
"روﯾﺖ" و "ﺣﻤﻠﺖ".
أول :ﻗﺎل اﺑﻦ ﻏﺎزي ":أي ﺑﻤﺎدة أول ﻟﯿﻨﺪرج ﻧﺤﻮ ﺗﺄوﯾﻼن وﺗﺄوﯾﻼت وھﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﺟﮭﺎت ﻣﺤﻤﻞ ﻟﻔﻆ اﻟﻜﺘﺎب وﻟﯿﺲ ﻓﻲ أداء ﻓﻲ
اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﺘﻌﺪ أﻗﻮاﻻ".38
ﻗﺎل اﻟﺤﻄﺎب" :واﻋﻠﻢ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺄوﯾﻼت أﻗﻮاﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،واﺧﺘﻠﻒ
ﺷﺮاح اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال؛ ﻓﻜﻞ ﻓﮭﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ،وﻧﻨﺒﮫ ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء

457

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻠﻌﻘﻮن

ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮫ إن ﺷﺎء ﷲ ،وﻗﺪ ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺘﺄوﯾﻼت ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﮭﻮر ﻓﯿﻘﺪﻣﮫ
اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺛﻢ ﯾﻌﻄﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﯿﮫ ،واﻟﺘﺄوﯾﻞ إﺧﺮاج اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮه ،وإطﻼق
39
اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﺘﺄوﯾﻼت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮه ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻐﻠﯿﺐ".
اﻻﺧﺘﯿﺎر :ﯾﺸﯿﺮ ﺑﮫ إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎرات اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻠّﺨﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺘﺒﺼﺮة ،ﻏﯿﺮ
أﻧﮫ إذا ﻋﺒﺮ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻻﺳﻢ ﻧﺤﻮ "اﻻﺧﺘﯿﺎر" و "اﻟﻤﺨﺘﺎر"؛ ﻓﺈن ﻣﺮاده أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻓﯿﮭﺎ أﻗﻮال ﻷھﻞ اﻟﻤﺬھﺐ ،وأن اﻟﻠﺨﻤﻲ اﺧﺘﺎر واﺣﺪا ﻣﻨﮭﺎ ،وھﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺧﻼف
وﻗﻊ ،وإذا ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل أو اﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﻣﺜﻞ "اﺧﺘﺎر" أو
"اﺧﺘﯿﺮ"؛ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ أن اﻟﻠﺨﻤﻲ أﻧﺸﺄ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ وﻟﻢ ﯾﻘﻞ ﺑﮫ أﺣﺪ
ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ،وﻓﻲ ھﺬا ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﻏﺎزي ":ﻟﻜﻦ إن ﻛﺎن ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ
ﻓﺬﻟﻚ ﻻﺧﺘﯿﺎره ھﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ،وﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﺬﻟﻚ ﻻﺧﺘﯿﺎره ﻣﻦ اﻟﺨﻼف".40
اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ :وﯾﺸﯿﺮ ﺑﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻻﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ وإن ﻛﺎن ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻻﺳﻢ ﻧﺤﻮ
اﻷرﺟﺢ واﻟﻤﺮﺟﺢ ﻓﻼﺧﺘﯿﺎره ﻣﻦ ﺧﻼف ﺗﻘﺪﻣﮫ وإن ﻛﺎن ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺤﻮ رﺟﺢ
ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﺬﻟﻚ اﺧﺘﯿﺎره ھﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ وھﻮ ﻗﻠﯿﻞ.41
اﻟﻈﮭﻮر :ﯾﺸﯿﺮ ﺑﻤﺎدة اﻟﻈﮭﻮر ﻻﺧﺘﯿﺎر اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺠﺪ ،ﻓﺈن ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻓﻤﺮاده أن اﺑﻦ رﺷﺪ اﺳﺘﻈﮭﺮ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻧﻔﺴﮫ ،وإن ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻻﺳﻢ "ﻛﺎﻟﻈﺎھﺮ"
و"اﻷظﮭﺮ" ،ﻓﺬﻟﻚ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﺘﻈﮭﺎره ﻣﻦ أﻗﻮال ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻤﺬھﺐ.42
وﺧﺺ اﺑﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر ﻻﻋﺘﻤﺎده ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺎت ﻓﯿﻘﻮل:
ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رواﯾﺔ ﻛﺬا وﻛﺬا ،وظﺎھﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻤﺎع ﻛﺬا وﻛﺬا.43
اﻟﻘﻮل :ﯾﺸﯿﺮ ﺑﻤﺎدة اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻤﺎزري ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻠﻘﯿﻦ ،ﻓﺈذا ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻻﺳﻢ
ﻧﺤﻮ "اﻟﻘﻮل" ﻻﺧﺘﯿﺎره ﻣﻦ ﺧﻼف ﺳﺎﺑﻖ وھﻮ ﻗﻠﯿﻞ ،وأذا ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺤﻮ" :ﻗﺎل"
أو "ﻗﯿﻞ" ﻓﮭﻮ ﻻﺧﺘﯿﺎره ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ وھﻮ ﻛﺜﯿﺮ.44
ﺻﺤﺢ واﺳﺘﺤﺴﻦ :ﯾﺸﯿﺮ ﺑﮫ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺬﯾﻦ ذﻛﺮھﻢ ،ﻗﺎل اﺑﻦ
ﻏﺎزي" :وإﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺸﯿﻮخ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﮭﻢ واﻻﺳﻢ اﻟﻮﺻﻒ
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ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ و أھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ

ﻻﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف اﻟﻤﻨﺼﻮص؛ ﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪوث واﻟﻮﺻﻒ ﯾﺪل
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﻮت وﺧﺼﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻟﻜﺜﺮة ﺗﺼﺮﻓﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎر".45
اﻟﺘﺮدد :ﯾﺮﯾﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮدد اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﺧﺘﻼف طﺮﻗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺰو
ﻟﻠﻤﺬھﺐ ،ﻓﮭﻮ ﻛﻘﻮل ﻏﯿﺮه :وﻓﻲ ﻛﺬا طﺮق أو طﺮﯾﻘﺎن ،وأﻣﺎ ﺗﺮددھﻢ ﻟﻌﺪم ﻧﺺ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻓﮭﻮ أﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﮫ.46
ﻟﻮ :ﯾﺸﯿﺮ ﺑﮫ إﻟﻰ ﺧﻼف داﺧﻞ اﻟﻤﺬھﺐ ,وﯾﻘﺼﺪ ﺑﻠﻮ اﻹﻏﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ
ﺑﻮاو اﻟﻨﻜﺎﯾﺔ ،اﻟﻤﻜﺘﻔﻰ ﻋﻦ ﺟﻮاﺑﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺧﻼف ﻣﻨﺴﻮب ﻟﻤﺬھﺐ ﻣﺎﻟﻚ
وﺷﺎھﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺼﺤﺘﮫ؛ وإن ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺸﯿﺮ
ﺑﮭﺎ إﻻ ﻟﺨﻼف ﻗﻮي.47
ﺧﻼف :أﺷﺎر ﺑﮫ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﺸﮭﯿﺮ اﻷﻗﻮال ،ﻓﺈذا ذﻛﺮ ﻗﻮﻟﯿﻦ
أو أﻗﻮاﻻ ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻌﺪم اطﻼﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ أرﺟﺤﯿﺔ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ،48
ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﯿﻮخ إذا اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﺸﮭﯿﺮ اﻷﻗﻮال ﯾﺮﯾﺪ وﺗﺴﺎوى اﻟﻤﺸﮭﺮون ﻓﻲ
اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻘﻮﻟﯿﻦ اﻟﻤﺸﮭﻮرﯾﻦ أو اﻷﻗﻮال اﻟﻤﺸﮭﻮرة وﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻠﻔﻈﺔ
ﺧﻼف إﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ وﺳﻮاء اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺘﺸﮭﯿﺮ أو ﺑﻤﺎ ﯾﺪل
ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻘﻮﻟﮭﻢ :اﻟﻤﺬھﺐ ﻛﺬا أو اﻟﻈﺎھﺮ أو اﻟﺮاﺟﺢ أو اﻟﻤﻔﺘﻲ ﺑﮫ ﻛﺬا أو اﻟﺬي ﻋﻠﯿﮫ
اﻟﻌﻤﻞ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ وﷲ أﻋﻠﻢ .وأﻣﺎ إن ﻟﻢ ﯾﺘﺴﺎو اﻟﻤﺸﮭﺮون ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﮭﺮه أﻋﻠﻤﮭﻢ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻛﻼﻣﮫ.
وﻗﺪ ﻧﺺ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ إﻻ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﺮط ،ﻏﯿﺮ أن
اﻟﺸﺮاح اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺒﻌﻮا ﻛﻼﻣﮫ ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﺸﺮط ،49ﻛﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺼﺮ ،ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ" :إﻧﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻠﺰوﺟﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﯿﺖ" ،50وﻣﻔﮭﻮم اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ" :واﻟﻤﺒﺘﻮﺗﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻟﺞ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺪر اﻟﺤﺸﻔﺔ ﺑﻼ
ﻣﺎﻧﻊ" ،51وﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ اﻹﯾﺠﺎب ﻛﻘﻮﻟﮫ" :وﻣﺎ ذﻛﻲ وﺟﺰؤه إﻻ ﻣﺤﺮم
اﻷﻛﻞ".52
 -2ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة :ﻟﻘﺪ اھﺘﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ
ﺑﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ووﺿﻌﻮا ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺮوﺣﺎ وﺣﻮاﺷﻲ ﻛﺜﯿﺮة ,ﻏﯿﺮ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻓﻘﻂ وﺳﺄذﻛﺮ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ اﻟﺘﻲ ﺻﺮح اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدھﺎ:
أ -ﺷﺮح ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﮭﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﻠﻤﯿﺬ اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ )ت805ھـ(،
وﻗﺪ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﯿﺨﮫ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺷﺮوح  ،ﻛﺒﯿﺮ وﺻﻐﯿﺮ وﻣﺘﻮﺳﻂ ،53ﻗﺎل
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮫ "اﻟﻄﻠﯿﺤﺔ":
54
أﻗﺴﻂ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ وﻣﺎ ﻗﺴﻂ
واﻋﺘﻤﺪوا ﺑﮭﺮام ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ
ب -ﺷﺮح أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮزوق اﻟﺤﻔﯿﺪ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ
)ت842ھـ( ،ﺳﻤﺎه " اﻟﻤﻨﺰع اﻟﻨﺒﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ" ،ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﻘﻮﻟﮫ" :ﻻ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﮫ أﺻﻼ" ،55ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ:
واﻋﺘﻤﺪوا ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ

ﻛﺬا اﺑﻦ ﻣﺮزوق وﻋﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﮫ
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ج -ﺷﺮح أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺤﻠﻮﻟﻮ )ت ،57(898ﻟﮫ
ﺷﺮﺣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ اﺳﻔﺎر ،وﺻﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﯾﻦ ،58ﻗﺎل
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ:
وﻓﻲ ﺻﻐﯿﺮ ﻓﺎح ﻣﻦ ﻋﺒﯿﺮه.59
واﻋﺘﻤﺪوا ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻓﻲ ﻛﺒﯿﺮه
د -ﺷﺮوح أﺑﻲ اﺳﺤﺎق إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺪ اﻟﺰواوي اﻟﻘﺴﻨﻄﯿﻨﻲ )ت857ھـ( ،وھﻢ
ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوح:
اﻷول :ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﻤﻘﺘﻄﻒ ازھﺎر روض ﺧﻠﯿﻞ.60
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﯿﺾ اﻟﻨﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ.61
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎق ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق  ،وﺻﻞ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﺑﺎب
اﻟﺠﮭﺎد.62
ھـ -ﺷﺮح أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ
ﺑﺎﻟﺤﻄﺎب )ت954ھـ( ﺳﻤﺎه ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ،وھﻮ ﻣﻦ
أﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮوح ،وﻗﺪ طﺒﻌﺘﮫ دار اﻟﺮﺿﻮان ﻓﻲ طﺒﻌﺔ ﻓﺎﺧﺮة.
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و – ﺷﺮح أﺑﻲ اﻟﻨﺠﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري اﻟﻤﺼﺮي )ت 1015ه( ،63وھﻮ
ﻣﻦ ﺷﺮوح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،اﺧﺘﺼﺮ ﻓﯿﮫ ﻛﻼم اﻟﺤﻄﺎب ،ﻟﻜﻦ وﻗﻊ ﻟﮫ ﺧﻠﻞ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻊ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎره ﻟﻜﻼم اﻟﺤﻄﺎب.
ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎره اﻟﻜﻠﻢ .
وﺷﺮح ﺳﺎﻟﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺳﻠﻢ
ز -ﺣﺎﺷﯿﺔ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻏﺎزي اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﻨﺎﺳﻲ
)ت919ھـ( ﺳﻤﺎھﺎ "ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠﯿﻞ".65
64

ح -ﺣﺎﺷﯿﺔ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻨﺒﻜﺘﻲ اﻟﺼﻨﮭﺎﺟﻲ
)ت ،(1032ﺳﻤﺎھﺎ" :ﻣﻨﻦ اﻟﺮب اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺧﻠﯿﻞ" ،66وھﻲ
ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺷﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ:
واﻋﺘﻤﺪوا ﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ ﻏﺎزي

وﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ اﻟﺒﺎزي.67

ط -ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﺎودي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﺑﻦ ﺳﻮدة
اﻟ ُﻤﺮي اﻟﻔﺎﺳﻲ )ت1209ھـ( ﺳﻤﺎھﺎ" :طﺎﻟﻊ اﻷﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ"،68
وھﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺷﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻘﺮأ ﺑﮭﺎ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،ﻗﺎل
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ:
وﻻ ﯾﺘﻢ ﻧﻈﺮ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ إﻻ ﻣﻊ اﻟﺘﺎودي أو اﻟﺒﻨﺎﻧﻲ.69
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﮫ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ،أﺣﻤﺪه ﺣﻤﺪا ﻛﺜﯿﺮا طﯿﺒﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ
ﻓﯿﮫ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻲ ﺑﺤﺜﻲ ھﺬا ﺣﻮل ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ،اﺳﺘﻮﻗﻔﺘﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ أذﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ:
 أن اﻹﻣﺎم ﺧﻠﯿﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺟﮭﻮد ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺗﺄﺻﯿﻼوﺗﻘﻌﯿﺪا ،ﺣﯿﺚ ﻋﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮه ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻨﺒﻮغ اﻟﻔﻜﺮي.
 -أن اﻟﺸﺮاح ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﮭﺪا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺣﻞ أﻟﻔﺎظﮫ وﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ وﺗﺒﺴﯿﻄﮭﺎ.

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻠﻌﻘﻮن

 أن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ وﺷﺮوﺣﮫ وﺣﻮاﺷﯿﮫ ﺗﺤﺘﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،وﻣﻦاﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﯿﺎل
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ.
 أن ﻣﻦ أراد دراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﮫ وﻓﻚ رﻣﻮزه ﺣﺘﻰﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﮭﻤﮫ وإدراك ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ.
 أن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﻜﺸﯿﻔﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ،وإﻧﮭﺎ ﻟﺬاتأھﻤﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.
وﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ أﺟﻤﻌﯿﻦ.
اﻟﮭﻮاﻣﺶ:
 -1أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻜﺮوري اﻟﺘﻨﺒﻜﺘﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس )ت  1036ھـ( ،ﻧﯿﻞ اﻻﺑﺘﮭﺎج ﺑﺘﻄﺮﯾﺰ
اﻟﺪﯾﺒﺎج ،ﻋﻨﺎﯾﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﮭﺮاﻣﺔ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺎﺗﺐ ،طﺮاﺑﻠﺲ – ﻟﯿﺒﯿﺎ،
ط 2000 ،2م ،ص .168
 - 2اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ،ص.170
 -3أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻏﺎزي اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﻨﺎﺳﻲ )ت 919ھـ(
ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠﯿﻞ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺠﯿﺒﻮﯾﮫ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮطﺎت و ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮاث ،اﻟﻘﺎھﺮة -
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ط 1429 ،1ھـ  2008 -م ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻧﺠﯿﺐ،
ج/1ص.112
 -4ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ  ،اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺤﻄﺎب
اﻟﺮﱡ ﻋﯿﻨﻲ )ت954:ھـ( ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ  :دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،طﺒﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ 1423ھـ 2003 -م ،اﻟﻤﺤﻘﻖ  :زﻛﺮﯾﺎ ﻋﻤﯿﺮات ج/1ص.1
 -5أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ اﻟﺘﻨﺒﻜﺘﻲ ،ﻧﯿﻞ اﻻﺑﺘﮭﺎج ﺑﺘﻄﺮﯾﺰ اﻟﺪﯾﺒﺎج ص.172
 -6اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ت 852ھـ1449 /م ،اﻟﺪرر
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﯿﺎن اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 1392ھـ1972 /م ،ﻣﻜﺎن
اﻟﻨﺸﺮ ﺻﯿﺪر اﺑﺎد /اﻟﮭﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﯿﺪ ﺿﺎن ،ج/2ص.207
 -7ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑ ّﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﻮي اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ اﻟﺠﻌﻔﺮي اﻟﻔﺎﺳﻲ )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ1376 :ھـ(،
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ -ﺑﯿﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن ،ط- 1
1416ھـ1995 -م ،ج/2ص.286
 -8اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ج/2ص.287
 -9ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺨﻠﻮف )ت 1360ھـ( ،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﯿﺔ ﻓﻲ طﺒﻘﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺧﯿﺎﻟﻲ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط 1424 ،1ھـ  2003 -م،
ج/1ص.103
 -10اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿـﺎض ,ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺪارك و ﺗﻘﺮﯾـﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ أﻋـﻼم ﻣﺬھـﺐ ﻣﺎﻟـﻚ ،وزارة
اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ،ط ،2ﺗﺤﻘﯿـﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎوﯾﺖ وآﺧـﺮون 1403) ،ھـ
 1983 ،م( ،ج/3ص.296
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 -11ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف ،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﯿﺔ ج/1ص.156
 -12اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ.ج/1ص.95-94
 -13ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف ،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﯿﺔ ج/1ص.171
 -14اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ج/1ص.164
 -15اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص.95
-16ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻐﻼوي )ت 1245ه ( اﻟﺒﻮطﻠﯿﺤﯿﺔ ،ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻜﯿﺔ-ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﯾﺎن،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ اﻟﺒﺮاء ،اﻟﺒﯿﺖ ،55ص.76
 -17ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف ،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﯿﺔ ج/1ص.190
 -18ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﻟﺰرﻛﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )ت 1396ھـ( ،اﻷﻋﻼم ،
اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ط 2002، 15م ج/1ص.190
 -19اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ج/6ص.277
 -20ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﺠﻨﺪي )ت776 :ھـ( ،اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ  :أﺟﻤﺪ ﺟﺎد ،اﻟﻨﺎﺷﺮ  :دار
اﻟﺤﺪﯾﺚ/اﻟﻘﺎھﺮة ،ط1426 ،1ھـ2005/ﻣـ ،ج/1ص.11
 -21اﺑﻦ ﻏﺎزي ،ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص.118
 -22إﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن ،ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ،دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ط1990 ،1م ،ص -114اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ
ج/1ص.40
 -23ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ اﻟﻤﺼﺮي ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر – ﺑﯿﺮوت  ،ط،1
ج/2ص.445
 -24أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﻮﺗﻲ ،اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﻟﺼﺎوي اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ1241 :ھـ( ،ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ
ﻷﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺤﺎﺷﯿﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﺪون طﺒﻌﺔ
وﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ،ج/1ص ،18ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﯿﻊ اﻵﺑﻲ اﻷزھﺮي ،ﺟﻮاھﺮ اﻹﻛﻠﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺧﻠﯿﻞ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻠﺒﻲ وﺷﺮﻛﺎءه ،ﻣﺼﺮ ،ج/1ص.4
 -25أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎدري اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻔﺎﺳﻲ ،رﻓﻊ اﻟﻌﺘﺎب واﻟﻤﻼم ﻋﻤﻦ ﻗﺎل :إن اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻀﻌﯿﻒ اﺧﺘﯿﺎرا ﺣﺮام ،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎ اﻟﺒﻐﺪادي ،درا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﯿﺮوت ،ط1406 ،1ه1985/م ،ص.19
 -26ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻈﻔﯿﺮي ،ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ،ط1433 ،2ه2012/م.
 -27اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن ،ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب اﻟﺤﺎﺟﺐ ص.90
 -28ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮي ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة ﺷﮭﺮ ،ج/4ص.431
 -29اﻟﺮﺟﺮاﺟﻲ ،ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺎﻟﻚ ص - 44ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﯿﻊ اﻷﺑﻲ ،ﺟﻮاھﺮ اﻹﻛﻠﯿﻞ ج/1ص.44
 -30ﻧﻮر اﻟﺒﺼﺮ ص - 44ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻈﻔﯿﺮي ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ص.72
 -31إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺸﺎطﺒﻲ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ :أﺑﻮ
ﻋﺒﯿﺪة ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن ،دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ط1417 ،1ھـ1997 /م  ،ج /10ص.122
 -32ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ،ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﺴﻌﻮد ،طﺒﻊ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،ﺻﻨﺪوق
إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ ،ج/2ص.333
-33ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ،ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﺴﻌﻮد ،طﺒﻊ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،ﺻﻨﺪوق
إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ ،ج/2ص.333
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ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻠﻌﻘﻮن
 -34اﻟﺮﺟﺮاﺟﻲ ،ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺎﻟﻚ ص.48
 -35أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﺴﻮﻟﻲ ،اﻟﺒﮭﺠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎت ﺑﺘﺤﻔﺔ اﻟﺤﻜﺎم ﻻﺑﻦ
ﻋﺎﺻﻢ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء :دار اﻟﺮﺷﺎد اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺳﻨﺔ 1412ه1991/م ،ج/1ص.45
 -36اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص.34
 -37اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ج/1ص.34
 -38اﺑﻦ ﻏﺎزي ،ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص.117
 -39اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص.34
 -40اﺑﻦ ﻏﺎزي ،ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص.117
 -41اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص .35
 -42اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ج/1ص.35
 -43اﺑﻦ ﻏﺎزي ،ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠﯿﻞ ،ج/1ص.118
 -44اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ،ج/1ص.35
 -45اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ج/1ص.35
 -46اﺑﻦ ﻏﺎزي ،ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠﯿﻞ ،ج/1ص.122
 -47اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ج/1ص.122
 -48اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص.38
 -49اﻟﺤﻄﺎب ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ج/1ص.38
 -50ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ص.110
 -51اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ،ص.100
 -52اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ص.16
 -53ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،اﻷﻋﻼم ج/1ص.76
 -54اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻐﻼوي ،اﻟﺒﻮطﻠﯿﺤﺔ ،اﻟﺒﯿﺖ  ،57ص.78
 -55أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ اﻟﺘﻨﺒﻜﺘﻲ ،ﻧﯿﻞ اﻻﺑﺘﮭﺎج ﺑﺘﻄﺮﯾﺰ اﻟﺪﯾﺒﺎج ج/1ص.474
 -56اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻐﻼوي ،اﻟﺒﻮطﻠﯿﺤﺔ ،اﻟﺒﯿﺖ  ،62ص.81
 -57ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،اﻷﻋﻼم ج/1ص.147
 -58أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ اﻟﺘﻨﺒﻜﺘﻲ ،ﻧﯿﻞ اﻻﺑﺘﮭﺎج ﺑﺘﻄﺮﯾﺰ اﻟﺪﯾﺒﺎج ص.616
 -59اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻐﻼوي ،اﻟﺒﻮطﻠﯿﺤﺔ ،اﻟﺒﯿﺖ  ،61ص.80
 -60أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ اﻟﺘﻨﺒﻜﺘﻲ ،ﻧﯿﻞ اﻻﺑﺘﮭﺎج ﺑﺘﻄﺮﯾﺰ اﻟﺪﯾﺒﺎج ص.57
 -61اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ص.57
 -62اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ص .57
 -63ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف ،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﯿﺔ ج/1ص.416
 -64اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻐﻼوي ،اﻟﺒﻮطﻠﯿﺤﺔ ،اﻟﺒﯿﺖ.59ص.79
 -65ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف ،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﯿﺔ ج/1ص.398
 -66اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ج/2ص - 88ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف ،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﯿﺔ ج/2ص.255
 -67اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻐﻼوي ،اﻟﺒﻮطﻠﯿﺤﺔ ،اﻟﺒﯿﺖ  ،65ص.85
 -68اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ج/6ص.62
 -69اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻐﻼوي ،اﻟﺒﻮطﻠﯿﺤﺔ  ،اﻟﺒﯿﺖ،83ص91
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مجلة اإلحياء ،المجلد ،19 :العدد ،22 :سبتمبر  ،2119ص  -ص592-564 :

الترقيم الدولي اإللكتروني2588-2406 :
الترقيم الدولي1112-4350 :
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فقه الموازنات ومدى تطبيقه على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين
السكن وتطويره  -ما يسمى بسكنات عدل-
Jurisprudence of Balancing
and the extent of its application to the housing of the
National Agency for the Improvement and Development
of Housing
***************
د /صباح عماري

كلية العلوم اإلسالمية  -جامعة باتنة 1
تاريخ اإلرسال2112/16/22 :

تاريخ القبول2119/12/21 :

الملخص:
تناول البحث بالدراسة والتحليل فقه الموازنات ،أو فن المقارنة
والمعادلة والترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة في األمر
الواحد ،مع تعذر الجمع بينها ،معرفا به ،ومستدال عليه ،ومبينا عالقته بفقه
الواقع وما يلتبس بالحادثة من قرائن وأمارات ،وبفقه المآل والنتائج المستقبلية،
وبفقه األولويات ورتب المصالح والمفاسد.
ثم بيّن مسألة سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره التي
يشتريها المواطن في إطار البيع باإليجار المنتهي بالتمليك مصورا لها تصويرا
كامال وذلك بذكر المراسيم والقرارات القانونية التي تحكم العقد الذي يربط بين
المواطن والوكالة ،وتكييف العلماء له ،والذين ذهبوا فيه مذاهب شتى ،فمنهم من
اعتبره بيعا باإليجار منتهيا بالتمليك ،ومنهم من اعتبره عقد استصناع ،ومنهم
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 وبناء على اختالفهم في تكييف هذه،من عدّه بيعا بالتقسيط معلقا على شرط
.السكنات اختلفوا في حكمها الشرعي
وفي األخير بيّن مدى تحاكم الفقهاء واستنادهم إلى فقه الموازنات
والترجيح بين المصالح والمفاسد حين إصدار فتاويهم في شأن مسألة سكنات
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره التي يشتريها المواطن في إطار البيع
.باإليجار المنتهي بالتمليك
 تطبيق، فتاوى سكنات عدل، سكنات عدل، فقه الموازنات:الكلمات المفتاحية
.فقه الموازنات على فتاوى سكنات عدل
Abstract :
this research studied and analyzed The jurisprudence of balancing,
or the art of balancing, equivalence and comparing between
conflicting interests and evils in a topic, that couldn't be combined,
defining it, proving it and showing it′s relation to jurisprudence of
reality and the confusion that can relate to it and the jurisprudence of
fate and future results and the priorities and the arrangement of
interests and evils
.
Then, the study shows the topic of habitations of the national
agency of improving and developing habitation that the citizens buy
them in the form of sale on rent that ends by ownership, mentioning
the legal decrees and decisions that control the contract between the
citizen and the agency. And how religions scholars conditioning it.
Some of them consider it as a sale on rent end to ownership, some
regard it as a contract of istisna, others think that it is a sale by
installment. So that, because of this disagreement in conditioning this
habitation. They disagree about it′s Islamic rule
.
By the end, this study shows that religions scholars based on
jurisprudence of balancing between interests and evils when they
2119  سبتمبر/22 :العدد

566

فقه الموازنات ومدى تطبيقه على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
issued their the fatwa. In the topic of habitations of the national
agency of improving and developing habitation that the citizens buy
them in a form of sale on rent that end to ownership
key words:
The jurisprudence of balancing, habitations of the national agency
of improving and developing habitation,

المقدمة
التعريف بموضوع البحث وأهميته وإشكاليته:
ّ
شرور أنفسنا
إن الحمدَ هلل نحمده ونستعينهُ ونستغفره ونعوذ باهللِ من
ِ
وسيّئات أعمالنا ،من يهد هللا فهو المهتدي ،ومن يُضلل فلن تجد له وليا ً ُمرشدا،
ث رحمةً للعالمين دمحم صلوات ربي وسالمه عليه،
وأُصلّي وأسلّم على المبعو ِ
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ،أ ّما بعد:
فإن هللا ّ
ّ
عز وج ّل بعث خاتم أنبيائه ورسله دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بشريعة اإلسالم رحمة
س ْلنَاكَ ِإ اال َرحْ َمةً ِلّ ْل َعالَ ِمينَ  األنبياء ،101
لجميع الناس قال تعالىَ  :و َما أ َ ْر َ
ولسعادة الدارين ،بما اشتملت عليه من دعائم الرحمة واليسر والرفق ،ومصالح
العباد بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم في كل شؤون حياتهم ،ولكن قد يشوب
ويلتبس بقضايا الناس وحوادثهم المتجددة مصالح ومفاسد متعارضة يستحيل
معها جلب المصالح كلها والجمع بينها ،فال يمكن األخذ بمصلحة إال بإهدار
أخرى ،وال درء المفاسد جميعها ،بحيث يعسر دفع مفسدة إال بارتكاب مفسدة
أخرى ،أو ال يمكن تحقيق مصلحة إال بارتكاب مفسدة ،األمر الذي يدفع بالعلماء
إلى اللجوء إلى فقه الموازنة قبل إصدار الفتوى والحكم في النازلة موضع
البحث.
ولبيان مدى األخذ بفقه الموازنات في الفتاوى المعاصرة بُحثت مسألة
سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  -ما يسمى بسكنات عدل -التي
تباع للمواطنين متوسطي الدخل في إطار البيع باإليجار المنتهي بالتمليك.
مجلة اإلحياء
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وهذا البحث جاء للتعريف بفقه الموازنات وبيان مدى تطبيقه في
سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  -ما يسمى بسكنات عدل-
ويجيب عن هذه األسئلة :ما المراد بفقه الموازنات؟ وما هي أدلته؟ وما عالقته
بفقه الواقع ،وفقه المآل ،وفقه األولويات؟ وما المراد بسكنات عدل؟ وما تكييفها
الشرعي؟ وما مدى تطبيق فقه الموازنات عليها؟
أهداف الموضوع :تتمثل أهداف البحث فيما يلى:
 -1بيان المراد بفقه الموازانات ،وبيان مدى ارتباطه بفقه األولويات ،وفقه
الواقع ،وفقه المآل.
 -2بيان التكييف القانوني ،والتكييف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين
السكن وتطويره  -ما يسمى بسكنات عدل.-
 -3بيان مدى تطبيق فقه الموازانات في سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن
وتطويره  -ما يسمى بسكنات عدل. -
خطة البحث :ولإلجاب ِة على أسئلة اإلشكالية والوصول إلى األهداف
األمر أن تكون خطة البحث كاآلتي:
المرجوة اقتضى
ُ
أوال /التعريف بفقه الموازانات وبيان أدلته.
ثانيا /عالقته بفقه األولويات ،وفقه الواقع ،وفقه المآل.
ثالثا /التكييف القانوني لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره -
ما يسمى بسكنات عدل.-
رابعا /التكييف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره -
ما يسمى بسكنات عدل -ومدى التزامه بفقه الموازنات.
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أوال /التعريف بفقه الموازانات وبيان أدلته:
أ -تعريف فقه الموازنات لغة واصطالحا:
 -1تعريف فقه الموازنات باعتبار اإلضافة :وذلك بتعريف المضاف
وهو الفقه والمضاف إليه وهو الموزانات كل على حدة:
تعريف الفقه لغة :ال ِف ْقهُ :الفه ُم ،وال ِف ْقهُْ :ال ِع ْل ُم بِال ا
ش ْي ِء والفه ُم لَهُ ،وفَ ِقه ِف ْقها ً:
َيءٍ فَ ُه َو فَقيهٌ؛ ِم ْن ذَلِكَ قَ ْولُ ُه ْم:
ع ِلم ِع ْلما ًَ ،و َر ُج ٌل فَقيهٌ :عال ٌمَ .و ُك ُّل َ
ِب َم ْعنَى َ
عا ِل ٍم ِبش ْ
َ
فُ َال ٌن َما يَ ْفقَه َو َما يَ ْنقَه َم ْعنَاهَُ :ال يَ ْعلم َو َال يَ ْف َهم .ونَ ِق ْهتُ
الحديث أ َ ْنقَ ُهه إِذَا فَ ِه ْمته.
ب .وتَفَقاه :ت َعاطى ال ِف ْقهَ .وفاقَ ْهتُه ِإذَا با َحثْته ِفي ْال ِع ْل ِم،
وفَ ِقيه ْال َع َر ِ
ب :عال ُم ْال َع َر ِ
سائِ ِر أَنواع
ِّين لسِيادَتِه َوش ََرفِ ِه وفَ ْ
ض ِله َ
َ
علَى َ
وغلب إطالق الفقه على علم الد ِ
ُ
ٌ
ِّين أَي فَ ْهما ً فِي ِه ،قَا َل ا
ي
ع از َو َج الَ  :و َما َكانَ
َّللاُ َ
فالن فِ ْقها ً فِي الد ِ
ْال ِع ْل ِم ،يُقَا ُل :أوتِ َ
ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِليَن ِف ُروا َكافاةً ۚ فَلَ ْو َال نَفَ َر ِمن ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة ِ ّم ْن ُه ْم َ
ِّين
طائِفَةٌ ِلّيَتَفَقا ُهوا فِي الد ِ
َو ِليُنذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْم ِإذَا َر َجعُوا ِإلَ ْي ِه ْم لَ َعلا ُه ْم َيحْ ذَ ُرونَ  التوبة ،122 :ومعنى
ااس -رضي هللا عنه -أ َ ان
ِّين ،أ َي ل َيكونوا ُ
عب ٍ
ع ِن اب ِْن َ
علَماء ِب ِه ،و َ
ِ ل َيتَفَقا ُهوا فِي الد ِ
ض َع َهذَا ،فَأ ُ ْخ ِب َر
ض ْعتُ لَهُ َو ُ
ضو ًءا قَا َلَ  :م ْن َو َ
ي ملسو هيلع هللا ىلص دَ َخ َل ال َخالَ َء ،فَ َو َ
النا ِب ا
ِّين )1(ف َكانَ ابن عباس  -رضي هللا عنهِ -م ْن أَعلم
فَقَا َل :اللا ُه ام فَ ِقّ ْههُ فِي الد ِ
ْ )(2
اس في زمانه بكتاب ا
َّللاِ تَعَالَى ،وال ِف ْقهُ أيضا :ال ِفطنة .
النا ِ
تعريف الفقه اصطالحا :من تعريفات الفقه اصطالحا ما يلي:
 -1معرفة النفس ما لها وما عليها(.)3
 -2العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفُصيلية باالستدالل(.)4
 -3العلم باألحكام ال ا
شرعياة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (.)5
وما يالحظ على التعريفات السابقة ّ
أن التعريف األول ،أي تعريف
اإلمام أبي حنيفة (ت 150ه) تعريف شامل يتضمن األحكام االعتقادية
والوجدانية والعملية ويسمى بالفقه األكبر ،والتعريفين الثاني والثالث خاصان
باألحكام العملية فقط(.)6
مجلة اإلحياء

569

د .صباح عماري

تعريف الموازنة لغة :الموازنة مصدر الفعل وازن ،وهي المعادلة
والمقابلة والمحاذاة ووازَ ْنتُ بَيْنَ ال ا
ُواز ُن َهذَا ِإذا
ش ْيئَي ِْن ُم َوازَ نَةً و ِوزاناًَ ،و َهذَا ي ِ
والم ُ
الم ْقدارَ ،و َهذَا ْالقَ ْو ُل أ َ ْوزَ ُن ِم ْن َهذَا أَي
يزانِ :
علَى ِزنَتِه أَو َكانَ ُمحا ِذيَهُِ ،
َكانَ َ
والم ُ
أَقوى وأ َ ُ
وزنَتَهُ و ِوزانَهُ
مكنِ ،
يزان :ال َع ْد ُل .ووازَ نَهَ :
عادَلَهُ َوقَا َبلَهَُ .و ُه َو َو ْزنَهُ ِ
فالن أَي أ َ ْو َج ُه ُه ْمَ .و َر ُج ٌل َو ِز ُ
ين الرأْي:
وب ِوزانه أَي قُبَالَت َهَ ،وفُ َال ٌن أ َ ْوزَ ُن بَنِي
ٍ
أَصيله .ووزنَ الشي ُء َر َج َح(.)7
تعريف الموازنة اصطالحا :من تعريفات الموازنة ما يلي:
 -1الموازنة :المقابلة بين الضر والنفع بهدف اكتشاف الراجح منهما(.)8
 -2الموازنة :المقارنة بين المصالح والمفاسد في ذاتها ،أو مع بعضها؛ لتقديم
األرجح منها في الحكم عند التعارض(.)9
 -3الموازنة :وليست الموازنة إال ضربا من ضروب النقد ،يتميز بها الرديء
من الجيد ،وتظهر بها وجوه القوة والضعف في أساليب البيان(.)10
وباالعتماد على تعريف الفقه والموازنات اصطالحا يمكن تعريف فقه
الموازنات :بأنه العلم باألسس والقواعد التي تحكم عملية المقارنة بين المصالح
المتعارضة في ذاتها أو مع المفاسد ،أو بين المفاسد نفسها ،للوصول إلى الراجح
منها.
 -2تعريف فقه الموازنات باعتباره لقبا لعلم مخصوص :عرف فقه
الموازنات باعتباره لقبا على علم مخصوص بما يلي:
 فقه الموازنات هو :مجموعة األسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنةبين المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح ليتبين بذلك أي
المصلحتين أرجح فتقدم على غيرها ،وأي المفسدتين أعظم خطرا ً فيقدم
درؤها كما يعرف به الغلبة ألي من المصلحة أو المفسدة -عند تعارضهما-
ليحكم بناء على تلك الغلبة بصالح ذلك األمر أو فساده(.)11
 فقه الموازنات :هو المقابلة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل ،الذييمكن بالنظر فيها الحكم على مدى مشروعية الفعل في تحقيق المصلحة
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األكبر ودفع المفسدة األعظم ،ففقه الموازنات هو فقه التعارض والترجيح
بين المصلحة والمفسدة (.)12
ب -أدلة اعتبار فقه الموازنات من الكتاب والسنة:
وردت العديد من اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية التي تدل على
حجية فقه الموازنة( ،)13أو فقه المقارنة والترجيح بين المصالح المتعارضة
بعضها مع بعض ،والمفاسد المتعارضة مع بعضها ،وكذا المصالح المتعارضة
مع المفاسد ،وذلك "بترجيح خير الخيرين وشر الشرين ،وتحصيل أعظم
المصلحتين بتفويت أدناهما ،ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما"( ،)14وفيما
يلي استعراض بعضها:
س ِفينَةُ فَ َكانَ ْ
ساكِينَ يَ ْع َملُونَ فِي ْالبَحْ ِر فَأ َ َر ُّ
دت أ َ ْن
 -1قال تعالى :أ َ اما ال ا
ت ِل َم َ
س ِفينَ ٍة َ
صبًا الكهف ،17 :ففي اآلية
غ ْ
أ َ ِعيبَ َها َو َكانَ َو َرا َء ُهم ام ِلكٌ يَأ ْ ُخذُ ُك ال َ
الكريمة موازنة بين المفاسد ،بين مفسدة خرق السفينة ،وهي مفسدة صغرى،
وبين مفسدة ضياعها بالكلية ،وهي مفسدة كبرى ،ودفع للضرر األكبر بارتكاب
الضرر األخف(.)15
ير َو َمنَافِ ُع
ع ِن ْالخ َْم ِر َو ْال َم ْيس ِِر قُ ْل فِي ِه َما ِإثْ ٌم َك ِب ٌ
 -2قال تعالىَ  :يسْأَلُونَكَ َ
اس َو ِإثْ ُم ُه َمآ أ َ ْك َب ُر ِمن نا ْف ِع ِه َما[ البقرة ،]217 :في اآلية الكريمة موازنة بين
ِللنا ِ
المصالح والمفاسد ،بين مفاسد الخمر والميسر العظيمة ومنافعهما القليلة ،قال
العز بن عبد السالم (ت 660ه)" :فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا
المفسدة وال نبالي بفوت المصلحة" (.)16
ضۚ
ي ٍ أَن يَ ُكونَ لَهُ أَس َْر ٰى َحت ا ٰى يُثْ ِخنَ فِي ْاأل َ ْر ِ
 -3قال تعالىَ  :ما َكانَ ِلنَبِ ّ
ع ِز ٌ
َّللاُ ي ُِريدُ ْاآل ِخ َرة َ ۗ َو ا
ض الدُّ ْن َيا َو ا
يز َح ِكي ٌم األنفال ،61:في
َّللاُ َ
ت ُ ِريدُونَ َ
ع َر َ
اآلية الكريمة موازنة بين المصالح المعنوية والمصالح المادية ،وعتاب
للمؤمنين لتفضيلهم الفدية قبل أن يكثروا ويشتد سلطانهم ،على قتل األسرى
الذي مصلحته تربو على مصلحة الفدية(. )17
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ي ا
شةُ ،لَ ْوالَ أ َ ان
عائِ َ
عائِ َ
َّللاُ َ
ع ْن َ
َ -4
ي ملسو هيلع هللا ىلص قَا َل لَ َها  :يَا َ
شةَ َ -ر ِ
ع ْن َها -أ َ ان النابِ ا
ض َ
ُ
قَ ْو َم ِك َحد ُ
ت فَ ُهد َِم ،فَأ َ ْدخ َْلتُ ِفي ِه َما أ ْخ ِر َج ِم ْنهُ،
ع ْه ٍد ِب َجا ِه ِليا ٍة َأل َ َم ْرتُ ِب ْالبَ ْي ِ
ِيث َ
س
َوأ َ ْلزَ ْقتُهُ ِباأل َ ْر ِ
ضَ ،و َج َع ْلتُ لَهُ بَابَي ِْن ،بَابًا ش َْرقِيًّاَ ،وبَابًا غ َْربِيًّا فَبَلَ ْغتُ ِب ِه أ َ َ
سا َ
ِيم ،)18(في الحديث موازنة بين المصالح والمفاسد ،بين مصلحة نقض
ِإب َْراه َ
الكعبة وردها إلى ما كانت عليه ،وهي مصلحة أدنى ،ومفسدة الفتنة التي تحدث
نتيجة تغيير الكعبة وهي مفسدة كبرى ،قال النووي (ت616هـ)" :إذا تعارضت
المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك
المفسدة بدئ باألهم؛ ّ
ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت
عليه من قواعد إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص مصلحة ،ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه ،وهي
خوف فتنة بعض من أسلم قريبا ،وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة،
فيرون تغييرها عظيما ،فتركها ملسو هيلع هللا ىلص "(.)19
 -5عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -أن النبيصلى هللا عليه وسلم رأى
عوهُ حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه
أَع َْرا ِبيا يبول ِفي ْال َمس ِْج ِد فَقَا َل :دَ ُ
عليه"( ،)20ففي الحديث الشريف موازنة بين المفاسد ،بين مفسدة البول ،وهي
مفسدة صغرى ،ومفسدة قطعه على البائل وهي مفسدة عظمى ،فدفع أعظمهما
بأيسر المفسدتين قال النووي (ت616هـ)َ ":وفِي ِه دَ ْف ُع أ َ ْع َ
ظ ِم الض َار َري ِْن ِباحْ تِ َما ِل
صلَ َحتَي ِْن
عوهُ ،قَا َل ْال َعلَ َما ُءَ :كانَ قَ ْولُهُ ملسو هيلع هللا ىلص (دَ ُ
أ َ َخ ِفّ ِه َما؛ ِلقَ ْو ِل ِه ملسو هيلع هللا ىلص :دَ ُ
عوهُ) ِل َم ْ
إِحْ دَا ُه َما :أَناهُ لَ ْو قَ َ
ص َل فَ َكانَ احْ تِ َما ُل
ض ار َر َوأ َ ْ
ص ُل الت ا ْن ِج ِ
علَ ْي ِه بَ ْولَهُ ت َ َ
ط َع َ
يس قَ ْد َح َ
ِير
ص َل فِي ُج ْزءٍ يَس ٍ
يس قَ ْد َح َ
ِزيَادَتِ ِه أ َ ْولَى ِم ْن إِيقَاعِ الض َار ِر بِ ِهَ ،والثاانِيَةُ :أ َ ان الت ا ْن ِج َ
س ْ
يرة ٌ من
ِمنَ ْال َمس ِْج ِد فَلَ ْو أَقَا ُموهُ فِي أَثْن ِ
ت ثِيَابُهُ َوبَدَنُهُ َو َم َو ِ
َاء بَ ْو ِل ِه لَتَنَ اج َ
اض ُع َكثِ َ
المسجد"(.)21
وفي الحديث موازنة أيضا بين المصالح ،قال اإلمام بدر الدين العيني
(ت 555ه) :فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما ،وتحصيل أعظم
المصلحتين بترك أيسرهما ،فإن البول فيه مفسدة ،وقطعه على البائل مفسدة
أعظم منها ،فدفع أعظمهما بأيسر المفسدتين ،وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك
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البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منها ،فحصل أعظم المصلحتين بترك
أيسرهما"(.)22
ثانيا /عالقة فقه الموازنات بفقه األولويات ،وفقه الواقع ،وفقه المآل:
أ -عالقة فقه الموازنات بفقه األولويات :فقه األولويات هو الفقه الذي
محوره" وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من األحكام والقيم واألعمال ،ثم يقدم
األولى فاألولى ،بناء على معايير شرعية صحيحة ،يهدي إليها نور الوحي،
ور النور ،)23("35:أو هو" :العلم باألحكام الشرعية
ونور العقل :نُّ ٌ
ور َ
علَ ٰى نُ ٍ
التي لها حق التقديم على غيرها ،بناء على العلم بمراتبها ،وبالواقع الذي
يتطلبها"(.)24
ومن خالل تعريف فقه األولويات الذي أساسه مراعاة النسب بين
األعمال والتكاليف الشرعية والمفاضلة بينها ،وبيان درجاتها ومراتبها ،قال
ارة َ ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام َك َم ْن آ َمنَ ِب ا
اَّللِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر
تعالى :أ َ َج َع ْلت ُ ْم ِسقَا َيةَ ْال َحا ّجِ َو ِع َم َ
َّللاُ َال َي ْهدِي ْالقَ ْو َم ا
َّللاِ ۗ َو ا
َّللاِ ۚ َال يَ ْست َُوونَ ِعندَ ا
سبِي ِل ا
الظا ِل ِمينَ 
َو َجا َهدَ فِي َ
سو ُل هللاِ صلى هللا
ع ْن أ َ ِبي ُه َري َْرة َ  -رضي هللا عنه -قَا َل :قَا َل َر ُ
التوبة ،17:و َ
ض ٌع َو ِستُّونَ ُ -
اإلي َم ُ
ضلُ َها قَ ْو ُل
س ْبعُونَ  -أ َ ْو ِب ْ
ان ِب ْ
ش ْع َبةً ،فَأ َ ْف َ
ض ٌع َو َ
عليه وسلمِ ْ  :
ا
َال ِإلَهَ ِإ اال هللاَُ ،وأ َ ْدنَاهَا ِإ َما َ
قَ ،و ْال َحيَا ُء ُ
ع ِن
ش ْعبَةٌ مِنَ
طةُ ْاألَذَى َ
الط ِري ِ
ان.)25(
اإلي َم ِ
ِْ
يتبين أن فقه الموازنات مرتبط بفقه األولويات ،وفي بعض المجاالت
وازن بين المصالح المتعارضة ،والمفاسد
يتداخالن أو يتالزمان ،فال ُم ِ
المتعارضة ،وبين المصالح المتعارضة مع المفاسد ال يمكنه الترجيح بينها إال
بمعرفة األولى بالتقديم منها ،واألجدر بالتأخير أو اإلسقاط ،ثم إن عملية
الموازنة بين المصالح المتعارضة قد تنتهي إلى التعرف على أولويات
معينة(.)26
ب -عالقة فقه الموازنة بفقه الواقع :فقه الواقع" عبارة عن معرفة
دقيقة بشؤون الحياة العامة ،وبكل المالبسات المحتفة بالواقع التي يراد تنزيل
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األحكام الشرعية عليه"( ،)27فهو "فقه مبني على دراسة الواقع المعيش دراسة
دقيقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع ،معتمدة على أصح المعلومات وأدق
البيانات واإلحصاءات ،مع التحذير هنا من تضليل األرقام غير الحقيقية
المستندة إلى المنشورات الدعائية ،والمعلومات الناقصة والبيانات غير
المستوفية ،واالستبيانات واألسئلة الموجهة لخدمة هدف جزئي معين ال لخدمة
الحقيقة الكلية"(.)28
ففقه الواقع هو العلم بالظروف النفسية واالجتماعية ،والظروف
المالبسة للوقائع ،والشارع الحكيم قد راعى الواقع وأخذه بعين االعتبار في
تشريعه األحكام ،ومن ذلك تشريع اللعان( )29مراعاة للظرف الشخصي لإلنسان
المتمثل في صعوبة إحضار الزوج شهودا على زوجته في حالة الزنى ،قال هللا
تعالىَ  :والاذِينَ يَ ْر ُمونَ أ َ ْز َوا َج ُه ْم َولَ ْم يَ ُكن لا ُه ْم ُ
ش َهادَة ُ أ َ َح ِد ِه ْم
س ُه ْم فَ َ
ش َهدَا ُء إِ اال أَنفُ ُ
سةُ أ َ ان لَ ْعنَتَ ا
ت ِب ا
ش َهادَا ٍ
أ َ ْر َب ُع َ
علَ ْي ِه إِن َكانَ
صا ِدقِينَ (َ )6و ْالخ ِ
اَّللِ ۙ ِإناهُ لَ ِمنَ ال ا
َّللاِ َ
َام َ
ت بِ ا
ش َهادَا ٍ
اب أَن ت َ ْش َهدَ أ َ ْربَ َع َ
اَّللِ ۙ إِناهُ لَمِنَ
ع ْن َها ْالعَذَ َ
ِمنَ ْال َكا ِذبِينَ )َ (7ويَد َْرأ ُ َ
ب ا
سةَ أ َ ان َ
صا ِدقِينَ )(9
ْال َكا ِذبِينَ )َ (8و ْال َخ ِ
علَ ْي َها إِن َكانَ ِمنَ ال ا
َّللاِ َ
ض َ
غ َ
ام َ
]النور ،7 -6وإباحة قطع نخيل بني النضير اعتبارا للظروف التي أحاطت
بالمسلمين حيث لم يتمكنوا من عدوهم إال بقطع أشجارهم وحرقها ،قال تعالى:
َ ما قَ َ
صو ِل َها فَ ِبإ ِ ْذ ِن ا
ي ْالفَا ِسقِينَ 
علَ ٰى أ ُ ُ
ط ْعتُم ِ ّمن ِلّينَ ٍة أ َ ْو ت ََر ْكت ُ ُموهَا قَائِ َمةً َ
َّللاِ َو ِلي ُْخ ِز َ
الحشر.)30(5:
وعليه فإن فقه الواقع عالقته وثيقة بفقه الموازنات؛ ألن العلم بأحوال
الناس النفسية واالجتماعية ،وبالظروف المحتفة باألحداث عند الموازنة بين
المصالح ذاتها ،والمفاسد نفسها ،وبين المصالح والمفاسد ،يؤدي إلى الوصول
إلى الموازنة الصائبة التي يرجح فيها خير الخيرين وشر الشرين ،قال ابن القيم
(ت151ه) " :وال يتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين
من الفهم :أحدهما :فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن
واألمارات والعالمات حتى يحيط به علما ،والنوع الثاني :فهم الواجب في
الواقع ،وهو فهم حكم هللا الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص في هذا
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الواقع ،ثم يطبق أحدهما على اآلخر; فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم
يعدم أجرين أو أجرا; فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة
حكم هللا ورسوله"(.)31
ج -عالقة فقه الموازنات بفقه المآل :فقه المآل هو" :اعتبار ما يصير
إليه الفعل أثناء تنزيل األحكام الشرعية على محالها ،سواء أكان ذلك خيرا أم
شرا ،وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده"(.)32
وعالقة فقه الموازنات بفقه المآل عالقة قوية؛ ألن الموازنة الصحيحة
التي تفضي إلى ترجيح خير الخيرين وشر الشرين تفتقر إلى النظر في مآالت
األفعال وعواقبها ،قال الشاطبي (ت170ه) ":النظر في مآالت األفعال معتبر
مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو مخالفة ،وذلك أن المجتهد ال يحكم على
فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما
يؤول إليه ذلك الفعل ،مشروعا لمصلحة فيه تستجلب ،أو لمفسدة تدرأ ،ولكن له
مآل على خالف ما قصد فيه ،وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو
مصلحة تندفع به ،ولكن له مآل على خالف ذلك ،فإذا أطلق القول في األول
بالمشروعية; فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو
تزيد عليها؛ فيكون هذا مانعا من إطالق القول بالمشروعية ،وكذلك إذا أطلق
القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي
أو تزيد ،فال يصح إطالق القول بعدم المشروعية ،وهو مجال للمجتهد صعب
المورد إال أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة"(.)33
ومن أدلة الشرع في اعتبار المآل ونتائج األفعال قوله تعالىَ  :و َال
سبُّوا ا
ُون ا
عد ًْوا بِغَي ِْر ِع ْل ٍم ۗ َك ٰذَلِكَ زَ ياناا ِل ُك ِّل أ ُ ام ٍة
َّللاِ فَيَ ُ
تَ ُ
َّللاَ َ
سبُّوا الاذِينَ يَ ْدعُونَ ِمن د ِ
ع َملَ ُه ْم ث ُ ام إِلَ ٰى َر ِبّ ِهم ام ْر ِجعُ ُه ْم فَيُنَ ِبّئ ُ ُهم بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ  األنعام  ،105قَا َل اب ُْن
َ
ي ِ (ت543ه)َ " :منَ َع ا
َّللاُ ِفي ِكت َا ِب ِه أ َ َحدًا أ َ ْن َي ْف َع َل ِف ْع ًال َجا ِئ ًزا ي َُؤدِّي ِإلَى
ْال َع َر ِب ّ
َمحْ ُ
ع ْق ٍد َجائِ ٍز
ور َو ِألَجْ ٍل َهذَا ت َ َعلاقَ ُ
س ِدّ الذا َرائِعِ َو ُه َو ُك ُّل َ
علَ َماؤُ نَا ِب َه ِذ ِه ْاآليَ ِة فِي َ
ظ ٍ
فِي ا
ص َل بِ ِه إِلَى َمحْ ُ
ظور"(.)34
الظاه ِِر ي َُؤ او ُل أ َ ْو ي ُْم ِك ُن أ َ ْن يُت ََو ا
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وكذلك األدلة الدالة على سد الذرائع كلها؛ فإن غالبها تذرع بفعل جائز
إلى عمل غير جائز ،فاألصل على المشروعية ،لكن مآله غير مشروع ،واألدلة
الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها; فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع
في األصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع"(.)35
ثالثا /التكييف القانوني لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  -ما
يسمى بسكنات عدل-
للتعريف بسكنات عدل ومعرفة حقيقتها ،وطبيعة العقد الذي ينظمها،
وشروطها ،وأحكامها البد من الرجوع إلى المراسيم والقرارات القانونية
الجزائرية المنظمة والمتممة والمعدلة التي صدرت بشأنها فيما يلي:
أ -حقيقة سكنات عدل :العقد المنظم لهذه السكنات هو :عبارة عن عقد
بيع بإيجار ينتهي بتمليك السكن للمستفيد وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من
المرسوم التنفيذي رقم  105-01المؤرخ في  27محرم 1422ه الموافق 23
أبريل 2001م ،الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال
عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويالت أخرى في إطار البيع باإليجار" :البيع
باإليجار صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد
انقضاء مدة اإليجار المحددة في إطار عقد مكتوب" (.)36
فمن خالل التعريف السابق يتضح أن عقد البيع باإليجار صيغة قانونية
تتم بين طرفين أحدهما هو المستفيد من المسكن ،والطرف اآلخر هو الوكالة
الوطنية لتحسين السكن وتطويره " "AADLعدل تسمح باقتناء مسكن ،بعد دفع
قيمته أقساطا في شكل إيجارات لمدة محددة ،وبعد تسديد كامل هذه األقساط
يحتفظ المستأجر المشتري بالملكية(.)37
فهو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يواظب المستأجر على دفع األجرة
لمدة زمنية معينة ،حتى إذا وفى بها جميعا في المواعيد المحددة ،وصف العقد
بأنه بيع ،وكان ما دفع من أجرة عبارة عن أقساط من الثمن(.)38
ب -شروط سكنات عدل :يشترط لتملك هذه السكنات الشروط التالية:
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 -1أن يكون المسكن محل التعاقد معينا تعيينا دقيقا :وذلك ببيان صنفه ورقمه
والطابق المتواجد فيه ،ورقم العمارة وموقعها والبلدية والوالية الكائن بها
المسكن ،وكذا جميع مشتمالته من تحديد لعدد الغرف ومساحة كل منها وكذا
المساحة الكلية ونسبة األجزاء المشتركة(.)39
 -2أن يكون المستفيد من المسكن "يتراوح دخله بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين
) (24ألف دينار ويساوي ست ) (6مرات الدخل الوطني األدنى المضمون،
ال يملك أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة ،قطعة أرض
صالحة للبناء أو عقارا ذا استعمال سكني ،ولم يستفد كالهما من مساعدة
مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه ،ال تتاح االستفادة من البيع باإليجار
المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إال مرة واحدة لذات
الشخص"(.)40
ويستفيد أيضا "من البيع باإليجار كل من يقيم بمسكن إيجاري عمومي
يتوفر على الشروط المذكورة أعاله ،على أن يلتزم بإعادة المسكن المعني إلى
الهيئة المؤجرة بمجرد استالمه المسكن موضوع البيع باإليجار" ،ويخضع
المستفيدون من البيع باإليجار ،لقواعد الملكية المشتركة ،كما هي محددة في
التشريع والتنظيم المعمول بهما (. )41
 -3ثمن المسكن يجب أن يكون معلوما :حيث يحدد "انطالقا من الكلفة النهائية
إلنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء األرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف
التسيير التقني واإلداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية،
ويحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم اإلعانات الممنوحة من
طرف الدولة( ،)42يدفع المستفيد منه دفعة أولى تقدر  %25حسب الكيفيات
اآلتية %10 :من ثمن المسكن عند اإلقرار الثابت بالشراء %5 ،من ثمن
المسكن عند االنطالق في األشغال لموقع تواجد المسكن %5 ،من ثمن
المسكن عند التخصيص %5 ،من ثمن المسكن عند استالم المستفيد
المسكن(.)43
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أما نسبة  %15المتبقية والمؤجلة من ثمن المسكن فإنها تسدد "وفق أقساط
تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى فترة ال تتجاوز خمس وعشرين
( )25سنة ،ويستطيع المستفيد أن يسددها مسبقا قصد تحويل الملكية بصفة
شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة األولى"(.)44
وأن "يتعهد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري خالل
األيام الخمسة عشر األولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها ،وكل تأخر
في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة  % 2عن
كل شهر من التأخر" (.)45
و" يترتب على عدم تسديد ثالثة أقساط شهرية بعد تبليغ إعذارين مدة
كل منهما  15يوما فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده...
ويقوم المتعهد بالترقية العقارية بعد استرجاع المسكن ،بتسديد مبلغ الدفع األولى
الذي دفعه المستأجر المستفيد ،بعد احتساب األقساط الشهرية غير المدفوعة
والتكاليف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكاليف القضاء(. )46
وفي حالة وفاة المستفيد ،فإن حق االنتفاع بالمسكن مع االلتزام بدفع
األقساط ينتقل إلى الوارث(.)47
 -4عدم جواز التصرف في المسكن :يمنع المستفيد من البيع باإليجار أن يتنازل
عن مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته ،كما أنه يمنع من تأجيره أو
ممارسة أي نشاط حر أو تجاري فيه ،ومن إحداث تغيير في الشكل الخارجي
للمسكن كوضع الشبابيك على النوافذ أو تغيير االستعمال األصلي
للشرفات"( .)48كما "يتعهد المستأجر المستفيد بالقيام على نفقته بجميع
االصالحات الداخلية لمسكنه"(.)49
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رابعا /التكييف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره -
ما يسمى بسكنات عدل -ومدى التزامه بفقه الموازنات:
أ -التكييف الشرعي لسكنات عدل :اختلفت وجهات نظر الفقهاء
المعاصرين في تكييف عقد سكنات عدل واختلفت بناء على ذلك أحكامهم عليه،
بين الجواز وعدمه إلى ثالثة آراء هي:
الرأي األول :اعتبر العقد عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل
ما دفعه المستأجر من أجرة خالل المدة المحددة ،دون إبرام عقد جديد ،بحيث
تنقلب اإلجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا ،وذهب إلى تحريمه للمحظورات
التالية:
 -1لكونه يجمع بين عقدين في عقد واحد ،عقد البيع وعقد اإلجارة على عين
واحدة ،في زمن واحد ،ولكل عقد منهما أحكام مختلفة ومتنافية مع اآلخر،
فالبيع يقتضي نقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد إبرام العقد وتحمل
المشتري لضمانه ،بخالف عقد اإلجارة فإن المستأجر يتملك المنفعة دون
عين الشيء المستأجر ويبقى ضمانه على المؤجر ،ولنهي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
﴿﴿عن بَ ْيعَتَي ِْن فِي بَ ْيعَ ٍة ﴾﴾(.)50
ّ -2
ألن هذا العقد يبدأ عقد استصناع( )51إلبرامه قبل إنجاز السكن ،وعقد
االستصناع يقتضى الملك يوم العقد مع تضمين الصانع وكال األمرين
منصوص على خالفهما في عقد وكالة عدل ،ثم يتحول العقد إلى إجارة يوم
تسليم السكن مع تضمين المتسأجر -وهو خالف مقتضى اإلجارة ،-وكيف
يستأجر المرء شيئا بني من أجله بشيء من ماله بمقتضى عقد االستصناع،
ثم ينتهي العقد بالبيع يوم تستكمل األقساط إن أتمت(.)52
 -3الشتماله على الربا المتمثل في غرامة التأخير والمقدرة ب.)53( %2
 -4ولما فيه من الظلم واإللجاء إلى االستدانة إليفاء األقساط كلها ،ولتحميل
المستأجر كلفة الصيانة ،وألن الغالب أن القسط الشهري المدفوع يكون أكثر
من اإليجار الشهري العادي الذي تتعامل به الدولة مع المستأجرين ،وفي هذا
مجلة اإلحياء
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ظلم وتغرير بالمشتري الذي قد يطرأ عليه ما يجعله عاجزا عن إكمال
األقساط.
ّ
ولكن هذا الرأي أباح للمضطر الذي ليس له سكن خاص به ،وال يقدر على
الشراء بالطريقة العادية وال على اإليجار الذي ال يرهقه ،االستفادة من السكن،
ألن الضرورات تبيح المحظورات ،واإلثم في ذلك على وزارة السكن ووكالة
عدل (.)54
الرأي الثاني :اعتبره بيعا بالتقسيط( )55معلقا على شرط االحتفاظ بملكية
المسكن إلى حين تسديد كامل األقساط ،وإن سمته وكالة عدل بيعا باإليجار فهو
إطالق غير صحيح ألن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست لأللفاظ
والمباني( ،)56وقال بجوازه لما فيه من الرفق والرحمة والمساعدة ،وردوا على
أدلة المحرمين له بما يلي:
 -1نهي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ﴿﴿ عن بَ ْيعَتَي ِْن فِي بَ ْيعَةٍ﴾﴾ ليس المراد به عدم جواز اجتماع
عقدين في عقد واحد ،بل هو محمول على بيع العينة( ،)57والعينة وسيلة إلى
ع بَ ْي َعتَي ِْن فِي
الربا بل هي من أقرب وسائله بدليل قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ﴿﴿ َم ْن بَا َ
الربَا﴾﴾( .)58ومعنى الحديث هو" أن يقول أبيعكها بمائة
بَ ْيعَةٍ ،فَلَهُ أ َ ْو َك ُ
س ُه َما أ َ ِو ِ ّ
إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة  ...فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد
فيربي أو الثمن األول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة
فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد
بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها وال يستحق إال رأس ماله وهو
أوكس الصفقتين فإن أبى إال األكثر كان قد أخذ الربا "(.)59
 -2اشتماله على بيع وشرط الذي نهى عنه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فعن عمرو بْن ُ
ب،
شعَ ْي ٍ
ع ْن بَيْعٍ َوش َْرطٍ ﴾﴾( ،)60فقد اختلف في
يملسو هيلع هللا ىلص ﴿﴿ نَ َهى َ
عن أَبِي ِهَ ،
َ
ع ْن َج ِدّ ِه أ َ ان النابِ ا
البيع المعلق على شرط ،وقد أخذنا برأي من يقول بجواز البيع المعلق على
شرط فقد ورد عن اإلمام مالك أنه سئل " :عمن باع عبدا أو غيره وشرط
على المبتاع أن ال يبيعه وال يهبه وال يعتقه حتى يعطيه ثمنه  ،قال ال بأس
بهذا  ،ألنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن ألجل مسمى"(. )61
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 -3جواز الجمع بين البيع واإلجارة في عقد واحد ،ألنهما عقدان ال تضاد
بينهما فهما مبنيان على نفي الغرر والجهالة(.)62
 -4جواز التعزير بالمال للمتخلف عن تسديد األقساط قياسا على جواز الغرامة
التي يدفعها المقاول المماطل في إنجاز ما تعاقد على إنجازه(.)63
الرأي الثالث :عدّه عقد استصناع ،وقال بجوازه ألن المشترك في سكنات
(عدل) يدفع تسبيقا ً من المال على دفعات ،فإذا سكن يصير يدفع المال لسكن
يملكه ،وليس لسكن يؤجره ،وأما ما تمسك به المحرمون لهذه المعاملة فيمكن
الرد عليه بما يلي:
إيجارا منتهيًا بالتمليك ال يؤخذ به ألن
 -1تسمية أصحاب الوكالة هذه المعاملة
ً
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ،وليس لأللفاظ والمباني.
 -2أن المستفيد من سكن عدل إن تراجع عن دفع المستحقات يُنزع منه السكن،
وال يرجع إليه ما دفع من مال ،إن هذا غير صحيح بإطالقه ،بل إذا تراجع
المستفيد فإنه يخصم منه عشرة المائة من المبلغ المدفوع ،مقابل أتعاب
الوكالة في المحاكمات ،زائد مصاريف الصيانة لو أنّه س َكن .
 -3منع المستفيد من التصرف في ملكه ومنعه بيع السكن فجوابه أنه يجوز
للصانع أن ال يكتب أوراق الملكية حتى يكمل المستفيد الثمن ،لكي يستوثق
الصانع لحقه فيما صنع.
شهرا عن
تأخر ُمدّة ً تفوق
 -4أن غرامة  %2التي تفرض على المستفيد إذا
ّ
ً
تسديد ما عليه من قسط ،ليست ربا ،فتجوز غرامة التأخير في تسديد الديون
من المستفيد في االستصناع ،أخذا برأي القائلين بجواز التعزير (العقوبة)
بالمال على المماطل ،قال اإلمام ابن تيمية ":التعزير بالمال سائغ إتالفًا
جار على أصل أحمد"( ،)64وقد ثبت في السنة أقضية كثيرة،
وأخذًا وهو ٍ
منها :تضعيف الغرامة على من سرق من غير ِح ْر ٍز ،وغير ذلك ،ألن
المماطل ُمت َع ٍّد وظالم ،والغرامة هنا ليست مقابل تأخير األجل كما في الربا،
بل في مقابل الظلم والمماطلة وإخالف الشروط (.)65
مجلة اإلحياء
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ب -مدى التزام العلماء بفقه الموازنات في فتاوى سكنات عدل :بعد
بيان حقيقة عقد سكنات عدل وشروطه من خالل المراسيم والقرارات المنظمة
والمتممة والمعدلة له اتضح ّ
أن هذا العقد قد التبست به مفاسد عدة وهي:
 -1اجتماع البيع واإلجارة في سكنات عدل التي يكون فيها المستفيد من سكن
عدل مشتريا ومستأجرا لعين واحدة في وقت واحد وبثمن واحد يخالف تماما
جواز اجتماع البيع مع اإلجارة الذي قال به المالكية ،بدليل ما قاله الخرشي":
بخالف اجتماع اإلجارة مع البيع في صفقة واحدة فيجوز سواء كانت اإلجارة
في نفس المبيع كما لو باع له جلودا على أن يخرزها البائع للمشتري نعاال أو
كانت ا إلجارة في غير المبيع كما لو باع له ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج
له ثوبا آخر ،وما أشبه ذلك على المشهور"(.)66
 -2غرامة التأخير في دفع أقساط الثمن هي ربا النسيئة التي جاءت
النصوص الشرعية ناهية عنه نهيا صريحا وجازما ،وال عالقة لها بالتعزير
بالمال الذي ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي قال في
عقوبة المماطل ":وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب
الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا
كان غرمه على الوجه المعتاد ...ولو كان قادرا على أداء الدين وامتنع ورأى
الحاكم منعه من فضول األكل والنكاح فله ذلك ،إذ التعزير ال يختص بنوع
معين ،وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود
َّللا"( ،)67فالغرامة التي قال بها ابن تيمية إنما هي في مقابل مصاريف
ّ
اإلجراءات القضائية ،وليست في مقابل التأخير في تسديد الدين ،بل دعا إلى
معاقبة المتعاملين بالربا ،وإلى إسقاط الزيادة على رأس المال حيث قال" :أن
الواجب على والة األمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية ،بأن يأمروا
المدين أن يؤدي رأس المال ،ويُسقطوا الزيادة الربوية عنه"(.)68
وأما ما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة
المؤتمر اإلسالمي رقم 1[)1/3( 65 :بشأن عقد االستصناع من أنه يجوز أن
يتضمن عقد االستصناع شرطا ً جزائيا ً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن
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هناك ظروف قاهرة ،فقد وضحه مجمع الفقه اإلسالمي نفسه في دورته الثانية
عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ،من  25جمادى اآلخرة 1421هـ
1رجب 1421هـ الموافق  25-23أيلول (سبتمبر) 2000م ،في قراره رقم: 1[)12/3( 107بشأن موضوع الشرط الجزائي الذي جاء فيه:
أّ -
أن الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض
الذي يستحقه من ُ
اآلخر
الطرف
ش ِرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَ ِفّذ
ُ
ُ
ما التزم به ،أو تأ اخر في تنفيذه.
ب -ويؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في
االستصناع رقم  .)1/3(65ونصه " :يجوز أن يتضمن عقد االستصناع
شرطا ً جزائيا ً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف
قاهرة" ،وقراره في البيع بالتقسيط رقــم  )6/2(51ونصه " :إذا تأخر
المشتري المدين في دفع األقساط بعد الموعد المحدد فال يجوز إلزامه أي
زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ،ألن ذلك ربا محرم".
ج -وأنه يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود
التي يكون االلتزام األصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح ،وبناء على
هذا ،يجوز هذا الشرط  -مثالً  -في عقود المقاوالت بالنسبة للمقاول ،وعقد
التوريد بالنسبة للمورد ،وعقد االستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم
به أو تأ ّخر في تنفيذه ،وال يجوز -مثال  -في البيع بالتقسيط بسبب تأخر
المدين عن سداد األقساط المتبقية سواء كان بسبب اإلعسار ،أو المماطلة،
وال يجوز في عقد االستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما
عليه(.)69
 -3ما يكتنف العقد من ظلم وغبن واستغالل للمستفيد من سكنات عدل من
تحميله لضمان العين المستأجرة وتكاليف الصيانة غير التشغيلية فترة كونه
مستأجرا مع أن ضمانها على المؤجر ،ومن حرمانه من المسكن إذا عجز عن
تسديد ثالثة أقساط شهرية بعد تبليغ إعذارين مدة كل منهما  15يوما وأكل ماله
بالباطل.
مجلة اإلحياء
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وبالنظر في فتاوى العلماء الصادرة في شأن سكنات عدل نجد أنها قد
احتكمت إلى فقه الموازنات ،والمقابلة بين المصالح والمفاسد المترتبة عليها
والترجيح بينها:
ونرى ّ
أن الرأي األول الذي قال بحرمتها وعدم جوازها إال في حالة
الضرورة والحاجة الشديدة للسكن لذوي الدخل المتوسط ،دفعا لمفاسد
االستغالل ،والظلم ،والربا ،التي احتفت بها ،وتغليبا للمفاسد الراجحة على
المصالح المرجوحة هو األقرب إلى األخذ السليم بفقه الموازنات؛ ألن مفاسد
الربا واالستغالل والظلم هي مفاسد حقيقية وعظيمة ال يمكن أن تترجح عليها
مصالح التيسير والرفق ومراعاة ظروف الناس إال في حالة الضرورة والحاجة
الشديدة إلى السكن.
وأما الرأيان اآلخران اللذان ذهبا إلى جوازها مطلقا دون قيود تغليبا
لمصلحة التيسير والرفق والمساعدة التي اكتنفت هذه المساكن على المفاسد
العظيمة الملتبسة بها ،قد جانبا الصواب ولم يوازنا الموازنة الصحيحة التي
قوامها االستناد إلى نصوص الشريعة المحرمة للربا والظلم ،واألخذ بقواعد
الشريعة ومنها قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح ،وقاعدة اعتبار المآل
وما ينتج من القول بالجواز المطلق من استهانة الدولة بمبادئ الشريعة المطهرة
وتغييبها وعدم االحتكام إليها مستقبال في المشاريع السكنية وغيرها من
المشاريع،ألن سكنات عدل وقوانينها المنظمة لها مستوردة من فرنسا ولم تكلف
الدولة نفسها أن تجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية( ،)70وأيضا عدم
اكتراث المواطنين بقضية الحل والحرمة فيما يستفيدونه من الدولة من مساكن
وغيرها.
خاتمة البحث:
في ختام هذا البحث يمكن تسجيل النتائج التالية:
 -1فقه الموازنات هو :العلم باألسس والقواعد التي تحكم عملية المقارنة بين
المصالح المتعارضة في ذاتها أو مع المفاسد ،أو بين المفاسد نفسها،
للوصول إلى الراجح منها.
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 -2لفقه الموازنات عالقة قوية ووطيدة بفقه الواقع ومراعاة أحوال الناس
النفسية واالجتماعية ،والظروف المحتفة باألحداث ،وبفقه المآل والنتائج
المستقبلية ،وبفقه األولويات ورتب المصالح والمفاسد.
 -3عقد سكنات عدل عبارة عن اجتماع عقدين في عقد واحد ،أوله إيجار وآخره
بيع دون ثمن جديد ،أو هو عقد إيجار ينقلب عقد بيع بمجرد تسديد آخر قسط
من أقساط الثمن.
 -4اختلف العلماء في تكييف عقد سكنات عدل إلى ثالثة آراء :رأي اعتبره بيعا
باإليجار منتهيا بالتمليك وذهب إلى تحريمه وعدم إجازته إال عند الضرورة،
ثان عدّه عقد استصناع وقال بجوازه ،ورأي ثالث اعتبره بيعا
ورأي ٍ
بالتقسيط معلقا على شرط وذهب إلى تحليله.
 -5فتاوى العلماء الصادرة في شأن سكنات عدل احتكمت كلها إلى فقه
الموازنات ،والمقابلة بين المصالح والمفاسد المترتبة عليها والترجيح بين
المفاسد العظيمة التي اقترنت بها وهي :االستغالل ،والظلم ،والربا،
والمصالح المحتفة بها وهي :التيسير والرفق ومراعاة ظروف الناس
وحاجتهم الشديدة إلى السكن.
ولكن فتوى المحرمين لعقد عدل وعدم إباحته إال عند الضرورة
والحاجة الشديدة إلى السكن هو الرأي األقرب من الموازنة الصائبة بين المفاسد
والمصالح المحتفة به ،بخالف فتوى القائلين بالجواز التي تصادمت مع
النصوص الشرعية القطعية المحرمة للربا والظلم واالستغالل.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،إن أصبت فمن هللا وحده ،وإن
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.
الهوامش:
( )1متفق عليه :صحيح البخاري :دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي (ت 256ه).
مراجعة وضبط وفهرسة الشيخ دمحم علي القطب و الشيخ هشام البخاري ،المكتبة
مجلة اإلحياء
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العصرية ،بيروت ،دون رقم الطبعة1431 ،ه  2010 -م ،كتاب الوضوء ،باب وضع
الماء عند الخالء ،رقم ،143ص ،45صحيح مسلم :اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج
القشيري النيسابوري (ت 261هـ) ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط1423 ،1هـ 2002 -م،
كتاب فضائل الصحابة -رضي هللا عنهم -رقم ،2477ص.1052
) (2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي
(ت373ه) .تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1401 ،4ه-
1751م ،2243/6 ،لسان العرب :دمحم بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن
منظور(ت111هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3هـ.)523-522(/13 ،
( )3التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد هللا بن مسعود بن محمود ،صدر الشريعة األصغر
الحنفي (ت747هـ) ،مع شرح التلويح على التوضيح :سعد الدين مسعود بن عمر
التفتازاني (ت173ه) ،مكتبة صبيح ،مصر ،د .ط ،ت.16/1 ،
( )4مختصر المنتهى األصولي :أبو عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي(ت646ه) .تحقيق
دمحم حسن دمحم حسن إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1424 ،1ه 2004 -م،
.63/1
( )5الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة :زكريا بن دمحم بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين
الدين أبو يحيى السنيكي (ت726هـ) .تحقيق د .مازن المبارك ،دار الفكر المعاصر،
بيروت ،ط1411 ،1ه ،ص.61
( )6التوضيح في حل غوامض التنقيح ،مصدر سابق.)15 -16(/1 ،
( )7الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،مصدر سابق ،2213/6 ،لسان العرب ،مصدر
سابقـ.)445-441(/13 ،
( )8تأصيل فقه األولويات،دراسة مقاصدية تحليلية :دمحم همام عبد الرحيم ملحم ،دار العلوم
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،2001 ،1ص.37
( )9فقه الموازنات وأثره في المستجدات الطبية :د.ايوب سعيد زين العطيف ،مجلة عجمان
للدراسات والبحوث ،دورية محكمة ،م ،15العدد1437 ،1ه 2016-م ،ص.5
( )10الموازنة بين الشعراء :د .زكي مبارك ،دار كلمات عربية للترجمة والنشر ،القاهرة ،د.
ط2012 ،م ،ص. 2
( )11فقه الموازنات في الشريعة اإلسالمية :عبد المجيد دمحم السوسوة ،دار القلم ،دبي ،ط،1
1425ه 2004-م ،ص.13
( )12فقه الموازنات عند شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،دراسة تأصيلية تطبيقية :د .أيمن حمزة عبد
الحميد إبراهيم ،بحث علمي مقدم لمؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة،
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المنعقد في الفترة 1434 /6/15-13ه ،بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،بجامعة أم
القرى ،ص.5
( )13فقه الموازنات في الشريعة اإلسالمية :عبد المجيد دمحم السوسوة ،مرجع سابق ،ص(،16
.)15
( )14مجموع الفتاوى :تقي الدين ،أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية (ت125هـ) .تحقيق
عبد الرحمان بن دمحم بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة
المنورة1416 ،هـ1775-م.45/20 ،
( )15انظر :أولويات الحركة اإلسالمية :د .يوسف القرضاوي ،ص ،34موقع الشيخ
القرضاوي ،www.qaradawi.net/ ،تفسير التحرير والتنوير :دمحم الطاهر بن عاشور
(ت1373هـ) ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،د .ط1754 ،م.13/16 ،
( )16القواعد الكبرى الموسوم ب (قواعد األحكام في إصالح األنام) :شيخ اإلسالم عز الدين
بن عبد العزيز بن عبد السالم (ت 660هـ ) ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط1424 ،1هـ -
2003م .ص.75
( )17انظر :تفسير القرطبي :دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد هللا (ت611
هـ ) .تحقيق أحمد عبد العليم البردوني  ،وأحمد أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاهرة،
ط1354 ،2هـ 1764 -م ،45/5 ،أولويات الحركة اإلسالمية :د .يوسف القرضاوي،
ص ،34موقع الشيخ القرضاويwww.qaradawi.net/ ،
( )18متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب فضل مكة وبنيانها ،رقم،1556
ص ،216صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب نقض الكعبة وبنائها ،رقم ،1333ص.553
( )19المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(ت 616هـ)  ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1372 ،2ه. 57/7 ،
( )20متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب ترك النبي والناس األعرابي حتى
فرغ من بوله في المسجد ،رقم،217ص ،56صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب وجوب
غسل البول وغيره من النجاسات ،رقم  ،254ص(.)135-131
( )21المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي ،مصدر سابق.171/3 ،
( )22عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو دمحم محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت 555ه) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
د .ط ،ت.121/3 ،
( )23في فقه األولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة :د .يوسف القرضاوي ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،ط1422 ،1ه 2001-م ،ص.7
مجلة اإلحياء
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( )24فقه األولويات ،دراسة في الضوابط :دمحم الوكيلي ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط،1
1416ه 1771-م ،ص.16
( )25متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب أمور اإليمان ،رقم ،7ص ،25صحيح
مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها وأدناها ،رقم ،55ص(-44
.)45
( )26انظر :أولويات الحركة اإلسالمية :د .يوسف القرضاوي ،ص(.)41-40
( )27أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق :د .عمر جدية ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط،1
1430ه 2010 -م ،ص.62
( )28أولويات الحركة اإلسالمية :د .يوسف القرضاوي ، ،موقع الشيخ القرضاوي،
 ،/www.qaradawi.netص.30
ْ
ْ
ً
ا
ً
ْ
َ
َ
ام
( )29اللعان :ش َْرعًا َ
ض ِ
ان من ال َجانِبَي ِْن َمق ُرونَة بِالل ْع ِن َوالغَ َ
ش َهادَاتٌ ُم َؤ اكدَاتٌ بِأ َ ْي َم ٍ
ب قائِ َمة َمق َ
َح ِدّ قَذْفٍ  ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن
إدريس البهوتى الحنبلى(ت1051هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،دون .ط ،ت،
.370/5
( )30فقه الواقع وأثره في االجتهاد :ماهر حسين حصوة ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
هرندن ،فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،ط1430 ،1ه 2007 -م ،ص(،)46-44
تفسير القرطبي ،مصدر سابق6/15 ،
( )31أعالم الموقعين عن رب العالمين :شمس الدين ،أبو عبد هللا ،دمحم بنأبي بكر ،ابن قيم
الجوزية(ت151ه) ،ترتيب وضبط دمحم عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1414 ،2ه 1773-م.67/1 ،
( )32أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق :د .عمر جدية ،مرجع سابق ،ص.36
( )33الموافقات في أصول الشريعة :أبو إسحاق الشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي
الغرناطي المالكي (ت170ه) .تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان مقابلة على الطبعة التي
شرحها الشيخ عبد هللا دراز ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1425 ،6هـ 2004 -م-552(/4 ،
.)553
( )34أحكام القرآن :أبو بكر دمحم بن عبد هللا المعروف بابن العربي (ت543ه) ،راجع أصوله
وخرج أحاديثه وعلق عليه دمحم عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،ط1424، 3ه -
2003م. 265/2 ،
( )35الموافقات ،الشاطبي ،مصدر سابق.556/4 ،
( )36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  27 ،25أفريل 2001م ،ص.15
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( )37عقد البيع باإليجار في القانون الجزائري دراسة نقدية :زايدي حميد ،أستاذ محاضر
"ب" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية تيزي وزو ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،
العدد ،2ص( ،)73 ،71وانطر المادة  17من المرسوم التنفيذي  ،105-01المؤرخ في
 23أفريل  ،2001الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 27 ،25أفريل 2001م،
ص ،17وانظر :المادة  16من القرار الصادر في  ،2004/05/4المتضمن نموذج عقد
البيع باإليجار ،والمعدل للقرار المؤرخ في  23يوليو  ،2001الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،العدد 04 ،43يوليو2004ه ،ص ،24والتي جاء فيها " تنقل ملكية
السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله ".
( )38الوجيز في شرح عقد اإليجار في القانون المدني وفق أحدث النصوص المعدلة له(
القانون رقم  /01/05المؤرخ في 13ماي  :)2001أ .هالل شعوة ،جسور للنشر
.
والتوزيع ،الجزائر ،ط2010 ،1م ،ص20
( )39انظر :ملحق القرار الصادر في  ،2004/05/4المتضمن نموذج عقد البيع باإليجار،
والمعدل للقرار المؤرخ في  23يوليو  ،2001الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
العدد 04 ،43يوليو2004ه ،ص.22
( )40المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 432-12المؤرخ في 25ديسمبر 2012م المعدلة
للمادة  06من المرسوم التنفيذي  ،105-01المؤرخ في  23أفريل  ،2001الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  26 ،71ديسمبر 2012م ،ص.10
( )41انظر المادتين :المادة  13والمادة  14من المرسوم التنفيذي رقم  ،105-01الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 27 ،25أفريل 2001م ،ص.17
( )42انظر :المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  217-16المؤرخ في  2نوفمبر2016
المعدلة والمتممة للمادة  05من المرسوم التنفيذي  105-01المؤرخ في  23أفريل
 ،2001الجريدة الرسمية ،العدد 6 ، 65نوفمبر ، 2001ص.11
( )43المادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  325-15المؤرخ في  22ديسمبر 2015المعدلة
للمادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  105-01المؤرخ في  23أفريل  ،2001الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 21 ،65ديسمبر ،2015ص.17
( )44انظر :المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  217-16المؤرخ في  2نوفمبر2016
المعدلة والمتممة للمادة  05من المرسوم التنفيذي  105-01المؤرخ في  23أفريل
 ،2001الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  6 ،65نوفمبر  ،2001ص.11
( )45المادة السابعة( )1من القرار المؤرخ في  ،2004/05/04المعدل للقرار المؤرخ في 23
يوليو ،2001والمتضمن نموذج عقد البيع باإليجار ،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية ،العدد 04 ،43يوليو 2004ه ،ص.24
مجلة اإلحياء
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( )46المادة التاسعة( )7من القرار المؤرخ في  ،2004/05/04المعدل للقرار المؤرخ في 23
يوليو ،2001والمتضمن نموذج عقد البيع باإليجار ،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية ،العدد 04 ،43يوليو 2004ه ،ص.24
( )47انظر :المادة  20من المرسوم التنفيذي رقم  ،105- 01الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية ،العدد ،25ص.17
( )48انظر :المادة  21من المرسوم التنفيذي رقم  ،105- 01المؤرخ في  23أفريل ،2001
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  27 ،25أفريل 2001م ،ص .17والمادتين
14و 15من القرار المؤرخ في  2004 /05/ 04المتضمن نموذج عقد البيع باإليجار
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 04 ،43يوليو 2004ه ،ص.24
( )49المادة  13من القرار المؤرخ في  04مايو  2004م ،المعدل للقرار المؤرخ في  23يوليو
سنة  2001م والمتضمن نموذج عقد البيع باإليجار ،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية  ،العدد  04 ، 43يوليو سنة  ،2004ص.24
()50
س ْورة ،أبو عيسى(ت217هـ) .تحقيق بشار عواد
سنن الترمذي :دمحم بن عيسى بن َ
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،دون رقم الطبعة1998 ،م ،كتاب البيوع ،باب
ما جاء في النهي عن َب ْي َعتَي ِْن ِفي َب ْي َع ٍة ،رقم الحديث ( ،524/2 ،)1231سنن النسائي
الصغرى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت 303هـ) .تحقيق عبد
الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1406 ،2ه1756 -م ،كتاب
البيوع ،باب َب ْي َعتَي ِْن ِفي َب ْي َعةٍ ،رقم الحديث ( ، 275/1 ،)4632وقال األلباني :إسناده
تحري أحاديث منار السبيل :دمحم ناصر الدين ،المكتب اإلسالمي،
حسن ،إرواء الغليل في ّ
ط 1405 ،2هـ1755 -م.147/5 ،
()51
صانِع ،تحفة الفقهاء :دمحم بن
االستصناع هو :عقد على َم ِبيع فِي ال ِذّ امة َوشرط عمله على ال ا
أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي (ت نحو 540هـ) ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1414 ،2هـ 1774 -م.362/2 ،
( )52حكم سكنات وكالة عدل (اإليجار المنتهي بالتمليك) :د .دمحم حاج عيسى الجزائري ،على
موقعه في طريق اإلصالحslahway.com/v2/index.php/ item/327-87 ،
2014/01/13م ،الفتاوى واالستشارات .
( )53فتوى الشيخ علي عية ،إمام المسجد الكبير ونائب رئيس المجلس العلمي ،بشأن سكنات
عدل2015/02/05 https://www.ennaharonline.com ،
( )54انظر :حكم عقد اإليجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) :د .عبد الخالق
ماضي،
،2015/02/11https://www.youtube.com/watch?v=1eAB6kZbk3o
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فقه الموازنات ومدى تطبيقه على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
فتوى الشيخ علي عية ،إمام المسجد الكبير ونائب رئيس المجلس العلمي ،بشأن سكنات
عدل) ،2015/02/08 https://www.ennaharonline.com ،قرار مجلس هيئة
كبار العلماء في موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك في دورته الثانية والخمسين المنعقدة
في الرياض ابتداء من تاريخ  1420/10/27هـ ،موقع صيد الفوائد،
 ،http://www.saaid.net/fatwa/f29.htmقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي رقم 1[)12/4( 110 :بشأن موضوع اإليجار
المنتهي بالتمليك ،وصكوك التأجير في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية
السعودية ،من  25جمادى اآلخرة 1421هـ ـ 1رجب1421هـ الموافق  25–23أيلول
(سبتمبر)2000م ،موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي . www.iifa-aifi.org
( )55بيع التقسيط هو :عقد على مبيع حال ،بثمن مؤجل ،يُؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة ،في
أوقات معلومة ،مصطلح البيع بالتقسيط د /نايف بن جمعان الجريدان.13/11/2012 ،
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5647
( )56تحفة الفقهاء ،مصدر سابق. 363/2 ،
( )57بيع العينة هو :أن يبيع غيره شيئا ً بثمن مؤجل ،ويسلمه إليه ،ث ام يشتريه قبل قبض الثمن
بأقل من ذلك الثمن نقدا ،روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى
بن شرف النووي (ت616هـ) .تحقيق زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط،3
1412هـ1771 -م. )417-415(/3 ،
()58
س ِِجسْتاني (ت215هـ) .تحقيق دمحم
سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ال ّ
محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،د .ط ،ت ،سنن أبي داود ،كتاب
اإلجارة ،باب فيمن باع بيعتين في بيعة ،رقم( ،214/3 ،)3461وقال األلباني :حديث
حسن ،إرواء الغليل.150/5 ،
( )59حاشية ابن القيم (تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته) مع عون المعبود شرح
سنن أبي داود :دمحم أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق،
الصديقي ،العظيم آبادي (ت 1327هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1415 ،2ه،
.)241-240(/7
( )60المعجم األوسط :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطبراني (ت360ه) .تحقيق طارق بن عوض هللا بن دمحم ،عبد المحسن بن إبراهيم
الحسيني ،دار الحرمين  ،القاهرة ،د .ط  ،ت ،حديث رقم  ،335/4 ،4361قال األلباني:
ضعيف جدا ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة :أبو عبد
الرحمان دمحم ناصر الدين األلباني (ت 1420ه) ،دار المعارف ،الرياض ،ط1412 ،1ه-
1772م.103/1 ،
مجلة اإلحياء
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( )61منح الجليل شرح مختصر خليل :دمحم بن أحمد بن دمحم عليش ،أبو عبد هللا المالكي (ت
1277هـ) دار الفكر ،بيروت ،د.ط1409 ،هـ1757-م.53/5 ،
( )62شرح مختصر خليل :دمحم بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا (ت1101ه) ،دار
الفكر ،بيروت ،د .ط ،ت ،4/1 ،الفروقأنوار البروق في أنواء الفروق :أبو العباس
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي(ت654ه) ،عالم
الكتب ،د .ط ،ت.142/3 ،
( )63شراء الجزائريين وامتالكهم لمساكن "عدل" باإليجار حالل :الدكاترة موسى إسماعيل،
وكمال بوزيدي ،وبولسنان دمحم إيدير ،وعبد الرحمان سنوسي ،ودمحم سماعي ،ودمحم عبد
النبي ،ومولود بن وثيق ،وسليمان ولد خصال ،وأحمد معبوط ،بوابة الشروق الجزائرية
على موقع اإلنترنت ، 26/01/2015 www.echoroukonline.com.،مناقشة فتوى
بن
وثيق
د.
عدل:
سكنات
شراء
إباحة
مولود.2015/05/https://ia601501.us.archive.org/9/ite 08،
( )64مجموع الفتاوى ،مصدر سابق.)111-107 (/25 ،
( )65عقد االستصناع جائز عند علماء الحنفية ،وقد عمل به المسلمون من قديم الزمان إلى
وقتنا هذا ،ثم إن الحاجة ماسة إليه .هذا وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي عقد االستصناع
في قراره رقم 1[)1/3( 65 :موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدوليwww.iifa- .
 ،aifi.orgحكم سكنات وكالة عدل :أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري .موقع مجالس
العلم الناافع majaliss.com/forumdisplay.php?f=49 05 ،ربيع الثاني 1436هـ/
 25جانفي 2015م.
( )66شرح مختصر خليل للخرشي ،مصدر سابق.4/1 ،
( )67الفتاوى الكبرى البن تيمية :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي
الدمشقي (ت 125هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1405 ،1هـ 1751 -م. )375-371(/5 ،
( )68مجموع الفتاوى ،مصدر سابق.417/27 ،
( )69موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي. www.iifa-aifi.org .
( )70مناقشة فتوى إباحة شراء سكنات عدل ،د .وثيق بن مولود،2015/05/05 ،
. https://ia601501.us.archive.org/9/ite
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اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﺪ ًءا ﺑﻮﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل واﻧﺘﮭﺎ ًء ﺑﺴﻘﻮط دوﻟﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،
ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﻮ ﻓﻜﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،وﻏﯿﺮ
ﻣﻔﺎرق ﻟﮭﻤﺎ .وﯾﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮّ ف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺠﺎوب ظﮭﻮر اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﺔ ﻣﻊ
اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﻗﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ اﻧﺒﺜﺎق اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ ﻋ ّﺪة
ت ﻋﻜﺴﺖ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮫ ﻟﻸﺣﺪاث ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿّﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻮرا ٍ
اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻋﺎﺷﮭﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،وﻛﺬﻟﻚ
ّ
 – 1اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﺮاﺳﻞ.
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. اﻟﻔﻜﺮ؛ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ؛ اﻟﺨﻼﻓﺔ؛ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ؛ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
Abstract:
The ideas dealt with by the subject focus on the development of
Islamic political thought in its early stages, beginning with the death of
the Prophet and ending with the fall of Medina. Political thought at this
stage is a history thought linked to events and facts, and they are not
separated. And tries to identify the extent to which the emergence of
political ideas and historical events.
Islamic political thought in its early stages witnessed several
developments that reflected its responsiveness to the events, in addition
to the historical circumstances experienced by Muslims during the
period of sedition, as well as developments on the level of the structure
of society.
Key words: thought; politics; succession; politics thought; historical
events.

:ﻣﻘﺪﻣﺔ
ي اﺟﺘﮭﺎد ﻋﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻛﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﻨًﻰ ﻋﻦ أ ﱢ
، ﻧﺒﯿﮭﻢ وﺣﺎﻛﻤﮭﻢ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺆون دوﻟﺘﮭﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
.وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺸﺮّ ع ﻟﮭﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿّﺔ واﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ
ﻛﻤﺎ أﻧّﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﯾﻌﻠّﻤﮭﻢ ﻛﯿﻔﯿّﺔ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ؛
 وﺗﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرﺗﮫ ﻟﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن،ﺣﯿﺚ أﻧّﮫ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﺳﺘﺸﺎرﺗﮭﻢ ﻋﺪة ﻣﺮات
.اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺑﺪر وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻔﺮ اﻟﺨﻨﺪق ﺣﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
 ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﮭﺎد،ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
أول ﺣﺎدﺛﺔ ﺟﻌﻠﺘﮭﻢ ﯾﻠﺠﺆون
ّ  ﻓﻜﺎﻧﺖ،ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈّﻤﻮن ﺑﮭﺎ ﺷﺆوﻧﮭﻢ
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إﻟﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ ھﻲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﮭﺎم اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﻘﯿﻔﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﺎﻋﺪة ﻻﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻟﮭﻢ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ ﺑﺪأت ﺑﻮادر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺗﻈﮭﺮ وﺗﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
إذ ﯾﺼﺒﻮ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻮر ﻓﻲ إطﺎره
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﺠﺎوب ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪھﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺑﯿﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ طﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
 -ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻜﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ إﺳﻼﻣﻲ؟ وﻣﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﻧﺸﺄﺗﮫ؟

 -ﻣﺎ ھﻲ أﺻﻮﻟﮫ؟ وﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ؟

أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎق
اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﺷﺪة ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪار
اﻟﺘﺠﺎوب ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪھﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺑﯿﻦ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻛﺘﺎب اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺗﺮﻋﺔ "ﻧﺸﺄة
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ وﻓﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ
اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي" ،وھﻮ ﻛﺘﺎب ﻗﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﮫ ﺗﻨﺎول ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﻘﺴﺎم اﻷﻣﺔ ﻓﻜﺮﯾﺎ ،وأﺧﯿﺮا ﺗﻨﺎول اﻧﻘﺴﺎم اﻷﻣﺔ
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺟﮫ ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻄﻮر
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي" ،وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮫ ،وﻋﺪد ﻣﺰاﯾﺎه ،ﻛﻤﺎ ﺧﺺ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺴﻨﻲ دون ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻔﺮق واﻟﻤﺬاھﺐ.
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ :ﯾﺴﻌﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرﺗﮫ
وﺗﺸﻜﻠﮫ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺠﺬور اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻏﺔ
ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﺳﺘﻨﺒﺎط
ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ وﻗﻀﺎﯾﺎه.
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺒﺤﺜﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﮭﯿﺪي وﺧﺎﺗﻤﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي :اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  -اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ واﻟﺪﻻﻟﺔ-
ﻹﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄ ّﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ
ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ ،وﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻟﺬا
ﺳﺄﺗﻨﺎول ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺛﻢ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
أوﻻ :ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
آ :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﻜﺮ
1
وردت ﻣﺎدة "ﻓﻜﺮ" ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﻤﻌﻨﻰ :إﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء ،
وﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻧﺠﺪه ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻓﺎرس واﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي واﻟﺰﺑﯿﺪي،2
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ أن اﻟﻔﻜﺮ ﻣﺮادف ﻹﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﯿﺎء.
وﻧﻨﻮه إﻟﻰ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﯿﺔ ﻻ
ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ إﻋﻤﺎل ﻟﻠﻌﻘﻞ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﯿﺎء ،3ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻋﻨﺪ
ت
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﯾﺘﻌﺪى ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣﻦ
ّ
ﺗﺼﻮرا ٍ
وأﺣﻜﺎم ورؤىً ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ .4ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ أﻧّﮫ أداة أو آﻟﯿﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﻈﺮ وإﻋﻤﺎل ﻋﻘﻠﮫ ﻓﻲ اﻷﺷﯿﺎء ﺑﻞ ﺗﻌﺪى ذﻟﻚ ﻟﯿﺸﻤﻞ
ﻣﺎ ﯾﻔﺮزه ﻣﻦ أراء وأﻓﻜﺎر وﻧﻈﺮﯾﺎت.
ب -ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
ورد ﻟﻔﻆ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﮭﻲ ﻗﺎل ":ﺳ ُ
ُﺴﺖ
اﻟﺮﻋﯿّﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ،أﻣﺮﺗﮭﺎ وﻧﮭﯿﺘﮭﺎ ،5"...وﺟﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﯿﺪي اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ :اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻠﻰ
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اﻟﺸﻲء ﺑﻤﺎ ﯾﺼﻠﺤﮫ ،وﺳﺎس اﻟﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﺔ :ﺗﻮﻟﻰ رﯾﺎﺳﺘﮭﻢ وﻗﯿﺎدﺗﮭﻢ ،وﺳﺎس
اﻷﻣﻮر :دﺑﺮھﺎ وﻗﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﮭﺎ.6
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺨﻠﺺ إﻻ ّ
أن ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ
ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﻨﺎس وﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﺆوﻧﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺼﻠﺢ أﻣﺮھﻢ.
وﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺮؤﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ أن ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ
ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء وأدﺑﺎء ﯾﺪور ﺣﻮل أرﺑﻌﺔ أﻣﻮر ھﻲ :ﺗﺪﺑﯿﺮ أﻣﻮر اﻟﺮﻋﯿﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ.7
ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ ،وھﻲ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺘﺪﺑﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺼﻠﺤﮭﻢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻋﻨﮭﻢ .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺘﻀﺢ أن
ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﯾﻦ أي أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷول
اﻟﮭﺠﺮي أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻠّﻐﻮﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻻﺻﻄﻼﺣﯿﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ طﯿﻠﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻗﺮون
اﻷوﻟﻰ ،وھﺬا ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح ﻛﺎن ﻻﺑ ّﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ.
ذﻛﺮ ﻓﺎﺧﺮ ﺟﺎﺳﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ" :ھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻵراء
واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﮭﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﺔ ،وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻗ ّﻮﺗﮭﺎ ووﺟﻮدھﺎ وﻋﺪﻣﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ
ﻋﻠﯿﮭﺎ".8
وﻋﺮف ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺎﻣﺪ رﺑﯿﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ" :أﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ
واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪر ﻟﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى أن
ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ".9
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮﺿﺢ أن ﻣﻔﮭﻮم ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻮ" :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ أﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺛﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪات

ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،أي اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﻔﻜﺮي ،ﻟﺘﺼﻮﯾﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﺣﯿﺚ
ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ّ
أن ﻧﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ".10
ّ
إن ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻣﺴﺘﻮى اﻟّﻘﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﺤﻀﺎرات ،وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺲ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﻈﺮو اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.11
وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻓ ﺈن اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﻻ ﯾﮭ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻵراء
واﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﻞ وﺿ ﻊ ھ ﺬه اﻷﻓﻜ ﺎر واﻵراء ﻓ ﻲ ﺳ ﯿﺎﻗﮭﺎ اﻟﺘ ﺎرﯾﺨﻲ،
واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﮫ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ .وھ ﺬا
ﻣ ﺎ ﺳ ﻨﺤﺎول اﻟﻜﺸ ﻒ ﻋﻨ ﮫ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل رﺑ ﻂ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻋﮭ ﺪ
اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺴﯿﺎﻗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻨﮫ وﻓﯿﮫ.
اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول :اﻟﺤ ﻮادث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ ﻣﮭ ﺪ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ  -اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ
واﻟﺒﯿﻌﺔ-
ﻣ ﻦ أھ ﻢ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﺘ ﻲ أدرﻛﮭ ﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﺑﻮﺟ ﮫ ﻋ ﺎم ،أن ھﻨ ﺎك ﺻ ﻠﺔ وﺛﯿﻘ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻧﺸ ﻮء اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ
وﺗﻄ ﻮر اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ ،12وھ ﺬا ﯾﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺸ ﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺎت
واﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ .ﻓﮭ ﺬه اﻷﻓﻜ ﺎر وﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﻓ ﻲ أط ﻮار ﻧﺸ ﺄﺗﮭﺎ
اﻷوﻟ ﻰ :ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺤ ﻮادث اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،إﻟ ﻰ درﺟ ﺔ أﻧّ ﮫ ﯾﻨﺒﻐ ﻲ أن
ﯾﻨﻈ ﺮ إﻟﯿﮭﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧّﮭﻤ ﺎ ﺟﺎﻧﺒ ﺎن ﻟﺸ ﻲء واﺣ ﺪ ،13ﻟﮭ ﺬا وﺟ ﺐ اﻟﺘﻄ ﺮق ﻷھ ﻢ
اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ.
أوﻻ :ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺴﻘﯿﻔﺔ وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺑﺪاﯾ ﺔ؛ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻧﺼ ﻮص اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻜ ﺮﯾﻢ ﺗﻔﺼ ﯿﻼ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ
اﻟ ﺬي ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ،ودلّ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﺎرﯾﺨﯿ ﺎً ﻓﻌ ُﻞ
اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ﺑﻌ ﺪم ﺗﻌﯿﯿﻨ ﮫ ﻣ ﻦ ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺄﻣﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ
ﺑﻌ ﺪ وﻓﺎﺗ ﮫ ،ﺑ ﻞ ﻟ ﻢ ﯾﺤ ﺪد رﺳ ﻮل ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗُﺘّﺒ ﻊ
ﻓ ﻲ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﺤ ﺎﻛﻢ ﺑﻌ ﺪه ،وإﻧّﻤ ﺎ وﺿّ ﺢ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺮاﻋﯿﮭ ﺎ
اﻟﺤ ﺎﻛﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﯿﺮﺗﮫ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ،14وﺑ ﯿّﻦ ﺑﺴ ﯿﺮﺗﮫ وأﻗﻮاﻟ ﮫ اﻟﻤﺜ ﻞ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ اﻟﺘ ﻲ
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ﯾﺠ ﺐ اﻟﺘﻤ ّﺴ ﻚ ﺑﮭ ﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺤ ﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜ ﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺴ ﻮاء ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ّ
ﺈن اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ ﻋﻨ ﺪ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﮭﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﻘﯿﻔﺔ ﺑﻨ ﻲ ﺳ ﺎﻋﺪة ﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة
15
اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ﯾ ﻮم اﻻﺛﻨ ﯿﻦ 12رﺑﯿ ﻊ اﻷول ﻋ ﺎم 11ھ ـ ،
اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻟﯿ ﻮم  6ﯾﻮﻧﯿ ﻮ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم 632م ،اﺿ ﻄﺮوا إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘ ﻞ ﻓ ﻲ
اﺧﺘﯿ ﺎر ﻣ ﻦ ﯾﺘ ﻮﻟﻰ ذﻟ ﻚ ،وﻛﺎﻧ ﺖ ھ ﺬه أول ﺑ ﺎدرة ﻟﻨﺸ ﺄة اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ
اﻹﺳﻼم .وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺎ دار ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ آراء:16
رأي اﻷﻧﺼ ﺎر اﻟ ﺬﯾﻦ اﻋﺘﺒ ﺮوا اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺣﻘ ﺎ ﻟﮭ ﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرھﻢ ھ ﻢ اﻟ ﺬﯾﻦ
ﻧﺼ ﺮوا رﺳ ﻮل ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ،وداﻓﻌ ﻮا ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﯾﻦ ﺑ ﺄﻣﻮاﻟﮭﻢ
وأﻧﻔﺴ ﮭﻢ ،وﻻ ﯾﺨ ﺮج اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮون ﻋ ﻦ ﻛ ﻮﻧﮭﻢ رھﻄ ﺎ ﻣ ﻨﮭﻢ أي ﻣ ﻦ اﻷﻧﺼ ﺎر
ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ھﺠ ﺮﺗﮭﻢ وإﻗ ﺎﻣﺘﮭﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ،17ﻓﻘ ﺪ ذﻛ ﺮ اﺑ ﻦ ﻗﺘﯿﺒ ﺔ أن "اﻟﻨﺒ ﻲ
ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ﻟﻤ ﺎ ﻗُ ﺒﺾ اﺟﺘﻤﻌ ﺖ اﻷﻧﺼ ﺎر إﻟ ﻰ ﺳ ﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة
إن رﺳ ﻮل ﷲ ﻗ ﺪ ﻗ ﺒﺾ ،ﻓﻘ ﺎل :ﯾ ﺎ ﻣﻌﺸ ﺮ اﻷﻧﺼ ﺎرّ :
ﻓﻘ ﺎﻟﻮاّ :
إن ﻟﻜ ﻢ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ
اﻟ ﺪﯾﻦ ،وﻓﻀ ﯿﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﻟﯿﺴ ﺖ ﻟﻘﺒﯿﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮب ،ﻓﻜﻨ ﺘﻢ أﺷ ّﺪ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ
ﻣ ﻦ ﺗﺨﻠ ﻒ ﻋﻨ ﮫ ﻣ ﻨﻜﻢ ،وأﺛﻘ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪ ّوﻛﻢ ﻣ ﻦ ﻏﯿ ﺮﻛﻢ ﺣﺘ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺎﻣﻮا ﻟﻐﯿ ﺮ
ﷲ ،وﺗﻮﻓّ ﺎه وھ ﻮ راض ﻋ ﻨﻜﻢ ،ﻓﺸ ﺪوا أﯾ ﺪﯾﻜﻢ ﺑﮭ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻓ ﺈﻧّﻜﻢ أﺣ ﻖ اﻟﻨ ﺎس
وأوﻻھ ﻢ ﺑ ﮫ" .18وﻗ ﺎل ﺧﻄﯿ ﺒﮭﻢ "ﻧﺤ ﻦ أﻧﺼ ﺎر ﷲ وﻛﺘﯿﺒ ﺔ اﻹﺳ ﻼم وأﻧ ﺘﻢ ﯾ ﺎ
ﻣﻌﺸ ﺮ اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮﯾﻦ رھ ﻂ ﻣﻨ ﺎ ،وﻗ ﺪ دﻓ ﺖ داﻓ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮﻣﻜﻢ ﯾﺮﯾ ﺪون أن ﯾﺠﺘ ﺎزوا
ﻣﻨﺎ أﺻﻠﻨﺎ وﯾﻐﺼﺒﻮﻧﺎ ﺣﻘﻨﺎ".19
وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻗ ﻮل ﺳ ﻌﺪ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة واﺑ ﻦ ﻗ ﯿﺲ ،ﺧﻄﯿ ﺐ اﻷﻧﺼ ﺎر،
ﯾﺘﺒ ﯿّﻦ أن اﻷﺳ ﺲ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭ ﺎ اﻷﻧﺼ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣﻄ ﺎﻟﺒﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ
ﻛ ﻮﻧﮭﻢ أﺻ ﺤﺎب ﻓﻀ ﻞ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻟﻐﯿ ﺮھﻢ ،وذﻟ ﻚ ﺑ ﺈﯾﻮاﺋﮭﻢ
وﻧﺼ ﺮﺗﮭﻢ ﻟﻠﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ وأﺻ ﺤﺎﺑﮫ  ،وﻛ ﺬا دﻓ ﺎﻋﮭﻢ ﻋ ﻦ
اﻹﺳﻼم ،ﻟﮭﺬا ﺗﻮﻓﻰ ﷲ رﺳﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وھﻮ راض ﻋﻨﮭﻢ.20
وأﻣ ﺎ اﻟ ﺮأي اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﻤﺜﻠ ﮫ اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮون واﻟ ﺬي ﻋﺒ ﺮ ﻋﻨ ﮫ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ
اﻟﺼ ﺪﯾﻖ ﺑﻘﻮﻟ ﮫ" :ﻛﻨّ ﺎ ﻣﻌﺸ ﺮ اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮﯾﻦ أول اﻟﻨ ﺎس إﺳ ﻼﻣﺎ واﻟﻨ ﺎس ﻟﻨ ﺎ ﻓﯿ ﮫ
ﺗُﺒّ ﻊ ،وﻧﺤ ﻦ ﻋﺸ ﯿﺮة اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ،وﻧﺤ ﻦ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ أوﺳ ﻂ
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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اﻟﻌ ﺮب ﻧﺴ ﺒﺎ ،ﻟﯿﺴ ﺖ ﻗﺒﯿﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒﺎﺋ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﺈﻻ ﻟﻘﺮﯾﺸ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ وﻻدة" .21وﺑﻨ ﺎء
ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮل أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ﻓ ﺈن اﻷﺳ ﺎس اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﻨﺪ إﻟﯿ ﮫ اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮون ﻓ ﻲ طﻠ ﺐ
اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ،ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ أن اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮون أول اﻟﻨ ﺎس إﺳ ﻼﻣﺎ ،ﻓﮭ ﻢ ﻋﺸ ﯿﺮة رﺳ ﻮل
ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،وﻧﺴﺒﮭﻢ ذو ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب.22
وﺗﻤﺜ ﻞ اﻟ ﺮأي اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﺤُﺒ ﺎب ،ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﺒﻌﺪ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ،ﻓﺴ ﻨﺪه ﯾﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﻨّ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮﯾﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﯿﺸ ﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ وھ ﺬا ﻣ ﺎ ﯾ ﺪلّ ﻋﻠﯿ ﮫ
ﺈن اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﻓﯿ ﺌﻜﻢ وظﻠﻜ ﻢ" ،إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ّ
ﻗﻮﻟ ﮫ "ﻓ ّ
أن اﻷﻧﺼ ﺎر ذوو ﻣ ﺎل
23
وﻋﺰة وﻛﺜﺮة ﻋﺪد وأﺻﺤﺎب ﺗﺠﺮﺑﺔ وﺑﺄس وﻧﺠﺪة .
ﺑﮭ ﺬا ظﮭ ﺮت أوﻟ ﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ّﻜﻠﺖ ﻧ ﻮاة اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ
اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،ﻓﺘﺒ ﯿﻦ ﻣ ّﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ّ
أن ﻣ ﺎ أﺗﺴ ﻨﺪ إﻟﯿ ﮫ اﻷﻧﺼ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣﻄ ﺎﻟﺒﺘﮭﻢ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ
ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻹﺳ ﻼم ﻓﻘ ﻂ ،أ ّﻣ ﺎ اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮون ﻓﻘ ﺪ ارﺗ ﺒﻂ ﺑﺎﻧﺘﻤ ﺎء اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﻋﺸﯿﺮﺗﮭﻢ وﻗﺒﯿﻠﺘﮭﻢ.
ﺑﻌ ﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺎت ﺑ ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻻﺗﺠﺎھ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻘﯿﻔﺔ اﺳ ﺘﻘﺮّ رأي
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﺎﯾﻌ ﺔ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﻌ ﺪ أن ﺑﺎﯾﻌ ﮫ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب
وأﺑ ﻮ ﻋﺒﯿ ﺪة اﺑ ﻦ اﻟﺠ ﺮاح ﺗﺘ ﺎﺑﻊ اﻟﺤﺎﺿ ﺮون ﻋﻠ ﻰ ﺑﯿﻌﺘ ﮫ ،وﻓ ﻲ اﻟﯿ ﻮم اﻟﺘ ﺎﻟﻲ
اﺟﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺠﺪ وﺑ ﺎﯾﻌﻮا أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ اﻟﺒﯿﻌ ﺔ
اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،24ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟﺒﯿﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ ﺳ ﻘﯿﻔﺔ ﺑﻨ ﻲ ﺳ ﺎﻋﺪة ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺗﺮﺷ ﯿﺢ أوﻟ ﻲ
ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﺗﺒﻌﺘﮭ ﺎ اﻟﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﺳ ﺘﻔﺘﺎء
ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻟﺘﺮﺷ ﯿﺢ اﻟ ﺬي أﺑ ﺪى ﻓﯿ ﮫ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن أراﺋﮭ ﻢ ﻓ ﻲ اﺧﺘﯿ ﺎر ﺧﻠﯿﻔ ﺔ
رﺳﻮل ﷲ.25
ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘٌﺼ ﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﺧﺘﯿ ﺎر أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ )رﺿ ﻲ ﷲ
ﻋﻨ ﮫ( ﯾﺘﺒ ﯿﻦ ّ
أن ھﻨ ﺎك أﻓﻜ ﺎر ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﺗﺸ ﻜﻠﺖ ﺟ ﺮاء اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﺘ ﺎرﯾﺨﻲ
واﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ،26ﻓﻤﺴ ﺄﻟﺔ اﺧﺘﯿ ﺎر رﺋ ﯿﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﯿﺴ ﺖ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ دﯾﻨﯿ ﺔ،
وﯾ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﺪﻻل أي ﻣ ﻦ اﻻﺗﺠﺎھ ﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﺑ ﺄي
ﻧ ﺺ ﻗﺮآﻧ ﻲ أو ﻧﺒ ﻮي ،ﺣﺘ ﻰ اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻨﺒﻮﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ ﺗﺜﺒﯿ ﺖ إﻣﺎﻣ ﺔ
اﻟﻘﺮﺷ ﯿﯿﻦ ﻟ ﻢ ﺗﺴﺘﺤﻀ ﺮ ﻓ ﻲ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع ،وﺗ ﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺮاﺑ ﺔ ﻣ ﻦ
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ﺑﻮادر ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة

اﻟﺮﺳ ﻮل ،إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻟﻘﺒﯿﻠ ﺔ ﻗ ﺮﯾﺶ ﻛﺴ ﻨﺪ ﻟﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،واﻟ ﺬي ﻻ
ﯾﻨﺒﻐ ﻲ اﻟ ﺬھﻮل ﻋﻨ ﮫ ھ ﻮ أن ﻓﻜ ﺮ اﻟﻌﺼ ﺒﯿﺔ "اﻟﺸ ﻮﻛﺔ" ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ھ ﻲ
وﻟﯿﺪة ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺒﻘﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻘﻮة واﻟﻤﺎل.
ﻏﯿ ﺮ أن ﻣ ﺎ ﯾﻼﺣ ﻆ ﻓ ﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ّ
أن
اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﻲ رﻋﯿ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺷ ﺢ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺰﯾﺠ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮف اﻟﻌﺮﺑ ﻲ
واﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ،27ﻛﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﻓ ﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﮫ ﺣﺴ ﻤﺎ ﻋﻤﻠﯿ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻘﺮﺷ ﯿﺔ ﻓ ﻲ
اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ،ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﻘﺮار ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﺣﺘ ﻰ
اﻟﻘ ﺮن اﻟﺜﺎﻟ ﺚ اﻟﮭﺠ ﺮي؛ ﻓﺤﻤ ﻞ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﺑﯿﻌ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻘﯿﻔﺔ ،ﺛ ﻢ ﺑﯿﻌ ﺔ
ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺠﺪ ،ﻓﺄﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺒﯿﻌﺘ ﺎن ﺗﻘﻠﯿ ﺪا ﻣﺘﺒﻌ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺳ ﯿﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﺧ ﻼل
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ.28
وﻟﻘ ﺐ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﺑﺨﻠﯿﻔ ﺔ رﺳ ﻮل ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ
وﺳ ﻠﻢ  ،29وﺗ ﺘﻠﺨﺺ ﻣﮭﺎﻣ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم ﺑﻌﺪاﻟ ﺔ ،وﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﺠﮭ ﺎد ﺿ ﺪ
اﻟﻌ ﺪو ،وﺣﺮاﺳ ﺔ دار اﻹﺳ ﻼم ،واﻟﺼ ﻼة ﺑﺎﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ،وﻛ ﺬا ﻗﺴ ﻤﺔ اﻟﻔ ﻲء،30
وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﮭﺎم ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
ھ ﺬا وﻗ ﺪ اﻋﺘ ﺮف أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻷ ّﻣ ﺔ ،ودورھ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﻮﯾﻢ أﻋﻤ ﺎل
اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ وﺗﺼ ﺤﯿﺤﮭﺎ إذا ﺧﺎﻟﻔ ﺖ اﻟﺸ ﺮعّ ،
ﻷن اﻟﺒﯿﻌ ﺔ إﻧﻤ ﺎ ھ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﺑ ﯿﻦ اﻷﻣ ﺔ
واﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ ﯾﻘ ﻮم اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﺘ ﺎب ﷲ وﺳ ﻨﺔ رﺳ ﻮﻟﮫ ﺻ ﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ،إﻻّ أن اﻟﻄﺮﯾ ﻖ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻣﺤ ﺪدا ،ﻛﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾ ﺮد ذﻛ ﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ
ﻋﺰل اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ إن ھﻮ اﻧﺤﺮف ،وﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ذﻟﻚ.31
وﯾﺒ ﺪو أن اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ،ﻟ ﻢ ﺗﺄﺧ ﺬ طﺎﺑﻌﮭ ﺎ
اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ،ﻓﻜ ﺎن ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ ﻣﻮﻗ ﻒ ﻻ ﯾﻨﺴ ﺠﻢ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ
اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺑﮭ ﺎ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ،دون أن ﯾﻜ ﻮن ﻟﮭ ﺎ رأي ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ،وﻣ ﻦ
ھ ﺬا اﻟﻤﻨﻈ ﻮر ﻓ ﺈن ﻟﺤﺮﻛ ﺔ اﻟ ﺮدة أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧﻠﻔﯿ ﺔ ،أدت إﻟ ﻰ ﺗﻔﺠﯿ ﺮ اﻟﻮﺿ ﻊ
ﻓ ﻲ ﻋ ﺪة ﺑﻘ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺴ ﻒ أن ﺗﺤﺼ ﺮ ﺛ ﻮرة اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﻓﻊ
اﻟ ﺪﯾﻨﻲ ،وإﻧﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺮدة ﺑ ﺪواﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ،32وﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻘ ﻮﯾﻢ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮدة ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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 -1اﻻﻋﺘ ﺮاض ﻋﻠ ﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺴ ﻘﯿﻔﺔ ،وﯾﻤﺜﻠ ﮫ ﻣﻮﻗ ﻒ ﻣﺎﻟ ﻚ ﺑ ﻦ ﻧ ﻮﯾﺮة اﻟﺤﻨﻈﻠ ﻲ
اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ.33
 -2رﻓ ﺾ دﻓ ﻊ اﻟﺰﻛ ﺎة واﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ ﻣﻈﮭ ﺮا ﻟﻠﺘﺒﻌﯿ ﺔ ﻟ ﺪى ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ
واﻻرﺗﮭ ﺎن ﻟﻘ ﺮﯾﺶ ﻟ ﺪي اﻟ ﺒﻌﺾ اﻷﺧ ﺮ" :ﻗ ﺮﯾﺶ ﻗ ﻮم ﻻ ﯾﻌ ﺪﻟﻮن" ،ﺣﺴ ﺐ
اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻤﺴﯿﻠﻤﺔ ،زﻋﯿﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻨﯿﻔﺔ.34
 -3اﻟﻀّ ﺮر اﻟ ﺬي ﺣ ﻞّ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ ،ﻻﺳ ﯿﻤﺎ اﻟﻤﻘﯿﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﻛ ﺰ ﺗﺠﺎرﯾ ﺔ
ھﺎﻣ ﺔ ،ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﺤﺎﺿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺤﺠ ﺎز إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ،وﺗﻌ ﺪﯾﻞ ﺧﻄ ﻮط
اﻟﻘﻮاﻓ ﻞ ،ھ ﺬا ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺘﮭ ﺬﯾﺐ اﻟ ﺬي ط ﺮأ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ
ﻓ ﻲ ظ ﻞ اﻹﺳ ﻼم ،35ھ ﺬه أھ ﻢ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ وراء ردة اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺒﮫ
اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
أﻣ ﺎ اﻷﻣ ﺮ اﻵﺧ ﺮ اﻟﻤﮭ ﻢ اﻟ ﺬي ﺷ ﻐﻞ ﺑ ﺎل أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ھ ﻮ
ﻟﻤ ﻦ ﯾﻜ ﻮن اﻷﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪه ،ﻓﻤ ﺎ إن ﻣ ﺮض وأﺣ ﺲ ﺑ ﺪﻧﻮ أﺟﻠ ﮫ اﺳﺘﺸ ﺎر
اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪه ،إﻻ أﻧﮭ ﻢ ارﺗ ﺄوا أن ﯾﺘﺮﻛ ﻮا اﻻﺧﺘﯿ ﺎر
ﻟﻠﺨﻠﯿﻔ ﺔ ﻓﺄﺷ ﺎر ﻋﻠ ﯿﮭﻢ ﺑﻌﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب .36وھ ﺬا ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ ﻟﻌﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب،
ﺣﯿ ﺚ ﺑﺎﯾﻌ ﮫ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ،وأﺧ ﺬت ﻟ ﮫ اﻟﺒﯿﻌ ﺔ ﻣ ﻦ أھ ﻞ اﻟﺒﻠ ﺪان .37إﻻ
أن ﺑﯿﻌﺘ ﮫ ﻟ ﻢ ﺗﺨﻠ ﻮ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺎرﺿ ﺔ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋ ﻨﮭﻢ وﻋﻠ ﻰ
رأﺳ ﮭﻢ طﻠﺤ ﺔ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ ﷲ ،واﻟﺰﺑﯿ ﺮ وﻋﺒ ﺪ اﻟﺮﺣﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف وﺳ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ
وﻗ ﺎص ،38وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻘ ﺮر ﺣ ﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺔ ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ﻏﯿ ﺮ أﻧ ﮫ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻻﺣﻖ اﻟﻔﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﺗ ﺪل وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻌﮭ ﺪ ﻟﻌﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أن
اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺮﻓ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑﯿﻌ ﺔ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﯾﻖ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻗ ﺪ
اﺳ ﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﮭ ﺎ ،ﻣ ﻊ ﺗﺮﺳ ﯿﺦ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻛﺄﺳ ﺎس
ﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ.39
ﺛﺎﻧﯿﺎ :وﻓﺎة ﻋﻤﺮ وﺑﻮادر اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
ﻟﻘ ﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺪة ﺧﻼﻓ ﺔ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻏﯿ ﺮ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ
أﺳ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،إﻻ أﻧ ﮫ ﺣﻔ ﻆ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﺳ ﺘﻘﺮارھﺎ ووﺣ ﺪﺗﮭﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗﺘﺼ ﺪع
وﺣ ﺪة اﻷ ّﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑ ﺪاﯾﺎﺗﮭﺎ ،40ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻋﻠ ﻰ إرﺳ ﺎء وﺗﺮﺳ ﯿﺦ
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ﺑﻮادر ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة

أﺳ ﺲ دوﻟ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ،41ﻓﻘ ﺪ رﻛ ﺰ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ أﺳ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺛ ﻼث رﻛ ﺎﺋﺰ رﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺴ ﯿﻢ وﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت ،42ﺗﺄﺳ ﯿﺲ اﻟﺠ ﯿﺶ،
وﻣﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت.43
إﻻّ أن اﻣﺘ ﺪاد ﺣﺮﻛ ﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣ ﺎت ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻧﻌﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ
إﻻّ اﻧ ﮫ ﺷ ﻜﻞ ﻋ ﺪة ﺗﺤ ﺪﯾﺎت؛ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺻ ﻌﻮﺑﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ.
وﺗﻌ ﺪ وﻓ ﺎة اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻐﯿ ﺮ طﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺒﯿﻌ ﺔ
واﺗﺨ ﺎذ ﺷ ﻜﻞ أﺧ ﺮ ﻻﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ،وذﻟ ﻚ ﺣ ﯿﻦ ﻋﮭ ﺪ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﺨﺎص ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه.
وﻛ ﺎن ﻣﻘﺼ ﺪ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻣ ﻦ ﺟﻌﻠﮭ ﺎ ﺷ ﻮرى ﺑ ﯿﻦ اﻟﺴ ﺘﺔ أن
ﯾﻤ ﺎرس اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن اﻟﺸ ﻮرى ﻓ ﻲ أﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﯾﺎت وھ ﻮ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﻤﺴ ﺆول
اﻷول ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻗ ﺎل اﻟﻄﺒ ﺮي" :وﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻓ ﻲ أھ ﻞ اﻹﺳ ﻼم أﺣ ﺪ ﻣ ﻦ أھ ﻞ
اﻟﻤﻨﺰﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﯾﻦ واﻟﮭﺠ ﺮة واﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ واﻟﻌﻘ ﻞ واﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ ﻣ ﺎ
ﻟﻠﺴ ﺘﺔ ﻟ ﺬا ﺟﻌ ﻞ ﻋﻤ ﺮ اﻷﻣ ﺮ ﺷ ﻮرى ﺑﯿ ﻨﮭﻢ" ،44وﻗ ﺪ ﺗﻀ ﻤﻨﺖ إﺟ ﺮاءات ﺗﻮﻟﯿ ﺔ
ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﻋﻔ ﺎن ﺑﻌ ﺪ ﻋﻤ ﺮ ﻋ ﺪة إﺟ ﺮاءات ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ ،ﻛ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻷﻏﻠﺒﯿ ﺔ
ﻓ ﻲ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ،45ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻈﮭ ﻮر ﻓﻜ ﺮة أھ ﻞ اﻟﺸ ﻮرى  -أھ ﻞ اﻟﺤ ﻞ
واﻟﻌﻘﺪ.46-
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎن وظﮭﻮر ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﺗﺮﻛ ﺰ اھﺘﻤ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻼﻓ ﺔ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ
ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﮭﺎﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ وﺟﮭ ﺖ ﻟ ﮫ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺈﺛ ﺎرة ﻟﻘﺮاﺑﺘ ﮫ ،وﺳ ﻮء ﺗﺼ ﺮﻓﮫ
ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم اﻟﺸ ﻲء اﻟ ﺬي أﺷ ﻌﻞ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﺘ ﻲ اﻧﺘﮭ ﺖ ﺑﺎﻏﺘﯿﺎﻟ ﮫ .ﻟﻜ ﻦ ﻏﯿ ﺎب
ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺸ ﮭﺪ ﻟ ﻢ ﯾﺤ ﻞ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﺑ ﻞ أدى إﻟ ﻰ ﺳﻠﺴ ﻠﺔ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ،وﻗ ﺪ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ھ ﺬه اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘ ﻲ
اﻟﺠﻤ ﻞ وﺻ ﻔﯿﻦ ،واﻧﻘﺴ ﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ،
ﺣﯿ ﺚ ﻟ ﻢ ﯾ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ طﺎﻋﺘ ﮫ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﻨ ﺎس ،ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﺮﻓ ﺖ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ وﻷول ﻣ ﺮة ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤ ﺰب ،وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻠﻔﯿ ﺔ اﻟﺼ ﺮاع ﺣ ﻮل
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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دم ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،واﻷﺣ ﻖ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﻌ ﺪه ،إذ اﻧﻘﺴ ﻤﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ إﺛ ﺮ
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺷﯿﻌﺔ وﺧﻮارج.47
أوﻻ :اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن واﻧﮭﯿﺎر دوﻟﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺷ ﮭﺪت ﺧﻼﻓ ﺔ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،ﺗﻄ ﻮرات ﺧﻄﯿ ﺮة ﻓ ﻲ ﺑﻨﯿ ﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ أن ﺗﺤﻮﻟ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﻣﺤ ﺪودة
اﻟﻨﻄ ﺎق ،إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﺮاﻣﯿ ﺔ اﻷط ﺮاف ،ﻓﻤ ﺎ ھ ﻲ ﺗ ﺪاﻋﯿﺎت ھ ﺬا اﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻟﻐﯿ ﺮ
اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ.
آ :اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن وﺗﺪاﻋﯿﺘﮭﺎ
إن اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎم ﺑﮭ ﺎ ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﻋﻔ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻓ ﻲ
ﺧﻼﻓﺘ ﮫ واﻟﺘ ﻲ ﺟﻌﻠ ﺖ ﻋﺎﻣ ﺔ اﻟﻨ ﺎس ﯾﻨﻘﻤ ﻮن ﻋﻠﯿ ﮫ ﺳﯿﺎﺳ ﺘﮫ ،وﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻨﮭ ﺎ ﻓﺘﻨ ﺔ
ﻛ ﺎن ﻋﺜﻤ ﺎن ﺿ ﺤﯿﺘﮭﺎ ،واﻧﻘﺴ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟﺮاﺋﮭ ﺎ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن أﺣﺰاﺑ ﺎ وطﻮاﺋ ﻒ ﻟﻜ ﻞ
ﻣﻨﮭ ﺎ رأﯾ ﮫ واﺗﺠﺎھ ﮫ ،48وﻣ ﻦ أھ ﻢ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎم ﺑﮭ ﺎ ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﻋﻔ ﺎن
رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ واﻋﺘﺒ ﺮت ﺳ ﺒﺐ اﻟﻔﺘﻨ ﺔ ،ﻋ ﺰل وﻻة ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ
وﺗﻌﯿ ﯿﻦ أﻗﺎرﺑ ﮫ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﻮﻻﯾ ﺔ ،وﺗﻔﻀ ﯿﻞ أﻗﺎرﺑ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻄﺎﯾ ﺎ واﻟﻘﻄ ﺎﺋﻊ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﯿﮫ.49
وﻗ ﺪ ﺟﻌﻠ ﺖ ھ ﺬه اﻷﺳ ﺒﺎب ﻣﺆﺷ ﺮ اﻟﻔﺘﻨ ﺔ ،اﻟﺘ ﻲ أودت ﺑﺤﯿﺎﺗ ﮫ ،وﺣﻤ ﻞ
ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ﻣ ﺎ ﺣﺼ ﻞ ،وﺟﻌﻠ ﺖ ﺗﺼ ﺮﻓﺎﺗﮫ ﺳ ﺒﺒﺎً ﻟﻠﻔﺘﻨ ﺔ،
ﻛﺘﻘﺮﯾ ﺐ ﺑﻨ ﻲ أﻣﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﺷ ﺪﺗﮫ ﻋﻠ ﻰ أﺑ ﻲ ذر اﻟﻐﻔ ﺎري رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ،
وﻋﺪم ﺳﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﯿﺨﺎن أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ.
رﻏ ﻢ أھﻤﯿ ﺔ ھ ﺬه اﻷﺳ ﺒﺎب ،إﻻ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺠ ﺐ أن ﻧُﻐﻔ ﻞ أن ﺑ ﻮادر
اﻟﻔﺘﻨ ﺔ ،ھ ﻲ أوﺿ ﺎع ﻗ ﺪ ورﺛﮭ ﺎ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،وﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺻ ﻨﻊ
ﯾ ﺪه ،وﯾﻤﻜ ﻦ أن ﻧﺮدھ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻮ ّﺳ ﻊ اﻟﺮﻗﻌ ﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وذﻟ ﻚ
ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء اﻟﻔ ﺘﺢ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ،وﻛ ﺬا اﻟﺼ ﺮاع ﺑ ﯿﻦ اﻻﺗﺠ ﺎه اﻹﺳ ﻼﻣﻲ
اﻟﻤﺘﺼ ﺎﻋﺪ واﻻﺗﺠ ﺎه اﻟﻘﺒﻠ ﻲ ،واﻟﻠ ﺬان أﻓﻀ ﯿﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻐﯿ ﺮات ﺟﻮھﺮﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دوﻟ ﺔ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
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ﺑﻮادر ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة

ب -اﻧﮭﯿﺎر ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺑﻌ ﺪ ﻣﻘﺘ ﻞ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،ﻛ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺮوج ﺑﺤ ﻞ
ﺳ ﺮﯾﻊ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻤﺤﻨ ﺔ ،ﯾﻌﯿ ﺪ اﻷوﺿ ﺎع إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺎرھﺎ ﻗﺒ ﻞ ﺧﻼﻓ ﺔ ﻋﺜﻤ ﺎن
رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،وﯾﺒ ﺪو أن اﻷﻧﻈ ﺎر ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺘﺠﮭ ﺔ آﻧ ﺬاك إﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ
ﻋﻨ ﮫ ،اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ﯾﻐ ﺎدر اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ،واﻟ ﺬي ﯾﻤ ﺎرس دوره ﻋﻠ ﻰ أﻛﻤ ﻞ وﺟ ﮫ ﻣﻨ ﺬ
ﺗﻔ ﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ ﻋﮭ ﺪ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،ﻓﻘ ﺪ ﻛ ﺎن ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ
ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،وھ ﻮ أﺣ ﺪ اﻟﻘﻼﺋ ﻞ ﻣ ﻦ ﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺼ ﻨﻒ اﻷول ،إﻻ أﻧ ﮫ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﺷ ﺪﯾﺪ
اﻟﺤﻤﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ ،50ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺬﻛﺮ اﺑ ﻦ اﻷﺛﯿ ﺮ :أﻧ ﮫ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻘﺘ ﻞ ﻋﺜﻤ ﺎن أﺟﺘﻤ ﻊ،
"أﺻ ﺤﺎب رﺳ ﻮل ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮﯾﻦ واﻷﻧﺼ ﺎر،
وﻓ ﯿﮭﻢ طﻠﺤ ﺔ واﻟﺰﺑﯿ ﺮ ،ﻓ ﺄﺗﻮا ﻋﻠ ّﻲ ﻓﻘ ﺎﻟﻮ :إﻧ ﮫ ﻻﺑ ﺪ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻣ ﻦ إﻣ ﺎم .ﻗ ﺎل ﻻ
ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟ ﻲ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮﻛﻢ ،ﻓﻤ ﻦ أﺧﺘ ﺮﺗﻢ رﺿ ﯿﺖ ﺑ ﮫ .ﻓﻘ ﺎﻟﻮا :ﻣ ﺎ ﻧﺨﺘ ﺎر ﻏﯿ ﺮك،
وﺗ ﺮددوا إﻟﯿ ﮫ ﻣ ﺮارا وﻗ ﺎﻟﻮا ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ آﺧ ﺮ ذﻟ ﻚ :إﻧّ ﺎ ﻻ ﻧﻌﻠ ﻢ أﺣ ﺪاً أﺣ ُ
ﻖ ﺑ ﮫ ﻣ ْﻨ ﻚ
وﻻ أﻗ ﺪم ﺳ ﺎﺑﻘﺔ وﻻ أﻗ ﺮب ﻣ ﻦ رﺳ ﻮل ﷲ _ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ_ ،ﻓﻘ ﺎل ﻻ
ﺗﻔﻌﻠ ﻮا ﻓ ﺎﻧﻲ أﻛ ﻮن وزﯾ ﺮاً ﺧﯿ ُﺮ ﻣ ﻦ أن أﻛ ﻮن أﻣﯿ ﺮاً .ﻓﻘ ﺎﻟﻮا وﷲ ﻣ ﺎﻧﺤﻦ
ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﺎﯾﻌﻚ".51
وﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﯾﺘﻀ ﺢ ﺑ ﺄن ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ طﺎﻟ ﺐ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،رﻓ ﺾ
ﺗ ﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼ ﺐ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺒﺪاﯾ ﺔ ،واﺿ ﻄﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺒ ﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺼ ﺐ ﺑﻌ ﺪ
ﺧﻮﻓﮫ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ ّﻣﺔ ،واﺿﻄﺮاب ﺷﺆون اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
ّإﻻ أن ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻮﻟﯿ ﮫ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟ ﻢ ﯾﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻨ ﺎس
ﻋﻠ ﻰ ﺑﯿﻌﺘ ﮫ ﻛﺴ ﺎﺑﻘﯿﮫ ،52وﻗ ﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺨﻄ ﻮة اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻮﻟﯿ ﮫ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،اﻟﻌﻤ ُﻞ
ﻋﻠ ﻰ إﻟﻐ ﺎء ﻣﻈ ﺎھﺮ اﻻﻧﺤ ﺮاف وأﺳ ﺒﺎﺑﮫ ،وﻛ ﻞ ﻣ ﺎ اﻧﺘﮭ ﻰ ﺑﺎﻟﻌﮭ ﺪ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ إﻟ ﻰ
ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨﮭﺎﯾ ﺔ ،وﻟﻌ ﱠﻞ اﻟﻘ ﺮار اﻟﺘﻐﯿ ﺮي اﻷﻛﺜ ﺮ إﻟﺤﺎﺣ ﺎً أﻧ ﺪاك ھ ﻮ إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺎم
ﻓ ﻲ اﻟﺠﮭ ﺎز اﻹداري ،ﻛﻮﻧ ﮫ اﻷداة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ ﺷ ﺆون اﻟﺨﻼﻓ ﺔ،
وﯾﺒ ﺪو ذﻟ ﻚ واﺿ ﺤﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮل أﺣ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮﺑﯿﻦ ﻣ ﻦ ﻋﻠ ﻲ وھ ﻮ اﻟﻤﻐﯿ ﺮة ﺑ ﻦ ﺷ ﻌﺒﺔ
ﻣﺸ ﯿﺮا ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ" :اﻧ ﺰع ﻣ ﻦ ﺷ ﺌﺖ واﺗ ﺮك ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ،ﻓ ﺈن ﻓﯿ ﮫ
ﺟ ﺮأة ،وھ ﻮ ﻓ ﻲ أھ ﻞ اﻟﺸ ﺎم ﯾُﺴ ﺘﻤﻊ ﻣﻨ ﮫ وﻟ ﻚ ﺣﺠ ﺔ ﻓ ﻲ إﺛﺒﺎﺗ ﮫ ،وﻛ ﺎن ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺪ
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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وﻻه اﻟﺸ ﺎم" ،53وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ھ ﺬا اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ،ﺻ ﺪر اﻷﻣ ﺮ ﺑﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة وﻋﻤ ﺎل
اﻟﺨ ﺮاج وﺑﻘﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﮭ ﺪ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ واﺳ ﺘﺒﺪاﻟﮭﻢ ﺑﻔﺌ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻏﯿ ﺮ
ﻣﺘﻮرط ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ وﻟﯿﺴ ﺖ ﻷﺳ ﻤﺎﺋﮭﺎ ﺷ ﮭﺮة ﻛﺒﯿ ﺮة ﺧ ﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة.
إﻻّ ّ
أن ھ ﺬه اﻟﺨﻄ ﻮة ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﺸ ﻐﻞ اﻟﺸ ﺎﻏﻞ ﻟﻠﺨﻠﯿﻔ ﺔ ،ﻓﻔ ﻲ ﻣﻜ ﺔ اﻟﺘﻘ ﻰ
اﻟﺮاﻓﻀ ﻮن ﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ وﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﮭﻢ طﻠﺤ ﺔ واﻟﺰﺑﯿ ﺮ
وﻋﺎﺋﺸ ﺔ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋ ﻨﮭﻢ ،54ﻓ ﺎﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺒﺼ ﺮة وﺧﺮﺟ ﻮا
ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ ﻧﺤ ﻮ ﺳ ﺘﻤﺎﺋﺔ رﺟ ﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺪم ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،ﺣﯿ ﺚ
وﻗﻌ ﺖ ﻣﻌﺮﻛ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﺟ ﯿﺶ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،وﺟ ﯿﺶ طﻠﺤ ﺔ واﻟﺰﺑﯿ ﺮ
رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤ ﺎ ،وﻋُﺮﻓ ﺖ ھ ﺬه اﻟﻤﻌﺮﻛ ﺔ ﺑﻮﻗﻌ ﺔ اﻟﺠﻤ ﻞ ،وھُ ﺰم ﺟ ﯿﺶ طﻠّﺤ ﺔ
واﻟﺰﺑﯿ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤ ﺎ ،ﺣﯿ ﺚ ﻗﺘ ﻞ اﻟﺰﺑﯿ ﺮ ،وأﻧﺼ ﺮف طﻠﺤ ﺔ ،إﻟ ﻰ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻘﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ.55
وأﺳ ﻔﺮت ﻣﻮﻗﻌ ﺔ اﻟﺠﻤ ﻞ ﻋ ﻦ ﺗﺤﺠ ﯿﻢ دور اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ وإﻧﮭ ﺎء اﻟ ﺪور
اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺤﺠ ﺎز ،ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺎل ﻋﻠ ﻲ ﻓ ﻲ أﺣﻘ ﺎب اﻧﺘﺼ ﺎره ،إﻟ ﻰ اﻟﻜﻮﻓ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻌ ﺮاق ،واﺗﺨ ﺬھﺎ ﻣﻘ ﺮا ﻟﺨﻼﻓﺘ ﮫ اﻟﻘﺼ ﯿﺮة ،56وﯾﺒ ﺪو أن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ
ھ ﺬه اﻟﻔﺘ ﺮة أﺻ ﺒﺤﺖ أﻣ ﺎم ﺛ ﻼث ﻋﻮاﺻ ﻢ ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻛﺒ ﺮى ،اﻟﻜﻮﻓ ﺔ واﻟﺒﺼ ﺮة
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎز ،ودﻣﺸﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم.
وﻓ ﻲ ﺧﻀ ﻢ ھ ﺬه اﻷﺣ ﺪاث وظﮭ ﻮر ﺛ ﻼث ﻋﻮاﺻ ﻢ ﺗﺘﺠ ﺎذب اﻟﺴ ﻠﻄﺔ،
ﻓ ﺈن اﻟﻤﺠﺎﺑﮭ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ واﺟﮭﮭ ﺎ اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ،ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ دﻣﺸ ﻖ
ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،واﻟ ﺬي أﺣﻜ ﻢ ﺳ ﯿﻄﺮﺗﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺎم ،ﺳ ﻮاء ﺑﺘﻄﻮﯾ ﻊ
اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ اﻟﻘﻮﯾ ﺔ ،أو ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺟ ﯿﺶ ﻣﺘﻤﺎﺳ ﻚ واﻧﻀ ﺒﺎطﻲ ،ﺑﯿﻨﻤ ﺎ اﻟﺠﮭ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿ ﺔ
ﻟ ﻢ ﺗ ﺰل ﺣﺪﯾﺜ ﺔ اﻟﻌﮭ ﺪ ﻣ ﻊ اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ،وﯾﺒ ﺪو أن ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،ﻣ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ
اﻟﻤﺴ ﺆول ﻛ ﺎن ﺣﺮﯾﺼ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮ ّﺳ ﻞ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ إﻧﮭ ﺎء ﺗﻤ ﺮد ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ رﺿ ﻲ
ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،وﻣ ﻦ ﻣﻌ ﮫ ،ﺣ ﯿﻦ أرﺳ ﻞ ﻣﻮﻓ ﺪ إﻟ ﻰ اﻟﺸ ﺎم ،57ﺑﻐﯿ ﺔ إﻗﻨ ﺎع ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ
رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠ ّﻲ ﻋ ﻦ ﻣﻮﻗﻔ ﮫ اﻟﺴ ﻠﺒﻲ واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺸ ﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ،
إﻻ أﻧﮫ أﺑﻰ واﺗﮭﻤﮫ ﺑﺈﯾﻮاء ﻗﺘﻠﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻲ ﺟﯿﺸﮫ.58
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وھ ﺬا ﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﻧﺸ ﻮب اﻟﺤ ﺮب ﺑ ﯿﻦ اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ
ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق واﻟ ﻮاﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ دﻣﺸ ﻖ ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ،وﻛﺎﻧ ﺖ ﺻ ﻔﯿﻦ ﺳ ﺎﺣﺔ اﻟﺼ ﺮاع
ﺑ ﯿﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﯿﻦ ،وﺗﺸ ﯿﺮ اﻟﻤﺮوﯾ ﺎت إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎرك طﺎﺣﻨ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻔ ﺮﯾﻘﯿﻦ داﻣ ﺖ
ﺣ ﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﮭﺮ ،59ﺣﯿ ﺚ ﻛ ﺎدت اﻟﺤ ﺮب ﺗﺤﺴ ﻢ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ
طﺎﻟ ﺐ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،ﻟ ﻮﻻ إﺷ ﺎرة ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ،أن
ﯾﻘ ﻮم ﺟﯿﺸ ﮫ ﺑﺮﻓ ﻊ اﻟﻤﺼ ﺎﺣﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻣ ﺎح ﻹﯾﮭ ﺎم أﻧﺼ ﺎر ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ
ﻋﻨ ﮫ ،أﻧ ﮫ ﯾﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻜ ﯿﻢ ﻛﺘ ﺎب ﷲ ،وﺗﻤﻜ ﻦ ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ﺑﻔﻜ ﺮة اﻟﺘﺤﻜ ﯿﻢ ﻣ ﻦ
إﺣ ﺪاث اﻧﺸ ﻘﺎق ﻓ ﻲ ﺟ ﯿﺶ ﻋﻠ ﻲ ،ﻓﻘ ﺪ رﻓ ﺾ اﻟﻘ ﺮاء اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل
ودﻋﻮا إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ،وﺑﮫ اﻧﺘﮭﺖ ﺣﺮب ﺻﻔﯿﻦ.60
أﺳ ﻔﺮت ﻗﻀ ﯿﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﯿﻢ ﻋ ﻦ ﺟﺒﮭ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة اﺳ ﺘﺠﺪت ﺿ ﱠﺪ ﻋﻠ ﻲ،
ﺑﺎﻧﻔﺼ ﺎل اﻟﺨ ﻮارج واﻧﺴ ﺤﺎﺑﮭﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻨﮭ ﺮوان ورﻓﻀ ﮭﻢ اﻟﺤﻜﻤ ﯿﻦ ،وﻣ ﺎ
ﺗﺤﻮﻟ ﻮا إﻟ ﻰ ﻗ ﱠﻮة ﻋﺴ ﻜﺮﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻣﻌﺎرﺿ ﺔ اﺣﺘﻠﱠ ﺖ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺣﯿ ﺰاً
ﻟﺒﺜ ﻮا أن ّ
ﻏﯿ ﺮ ﻋ ﺎدي ﺑ ﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛ ﺎت اﻟﺜﻮرﯾ ﺔ ،اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﮭﺪﻓﺖ دوﻟ ﺔ اﻷﻣ ﻮﯾﯿﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ
ﺧﺎص.61
واﺗﺴ ﻊ ﻧﻄ ﺎق اﻟﺼ ﺮاع ﺑ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻲ وﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻜ ﯿﻢ ،وﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻤﻜﻦ أي
اﻟﻄ ﺮﻓﯿﻦ ﻣ ﻦ ﺑﺴ ﻂ ﺳ ﯿﻄﺮﺗﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻷوﺿ ﺎع ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﺗﻘﺴ ﯿﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ
ﺑﯿﻨﮭﻤ ﺎ :اﻟﻌ ﺮاق ﻟﻌﻠ ﻲ واﻟﺸ ﺎم ﻟﻤﻌﺎوﯾ ﺔ وﺑﺘﻘﺴ ﯿﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻲ وﻣﻌﺎوﯾ ﺔ
ﺻ ﺎر ھﻨ ﺎك ﺧﻠﯿﻔﺘ ﺎن ﻓ ﻲ آن واﺣ ﺪ ،62واﺳ ﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ
اﺳﺘﺸﮭﺎد ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ )40ھـ661-م(.63
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻟﯿﺪة اﻟﻔﺘﻨﺔ
ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻘﺴ ﯿﻢ أھ ﻢ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ظﮭ ﺮت ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺮﺣﻠﺘﯿﻦ :اﻷوﻟ ﻰ
ﺗﺸ ﻜﻠﺖ ﻓ ﻲ ﻋﮭ ﺪ ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﻋﻔ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ واﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻠﺖ ﻓ ﻲ ﻋﮭ ﺪ
ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ.
آ -اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ

ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﻧﺠﻤﻠﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺛ ﻼث آراء ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻛﺒ ﺮى ھ ﻲ :ظﮭ ﻮر ﻓﻜ ﺮة
اﻟﻌﺼ ﺒﯿﺔ ﻛﺴ ﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳ ﻲ ﻟﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ،وﻓﻜ ﺮة اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎﻛﻢ ،وﻓﻜ ﺮة
اﻟﻮﺻﯿﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ.64
أﻋﺘﻤ ﺪ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗﺴ ﯿﯿﺮ ﺷ ﺆون اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻗﺎرﺑ ﮫ
ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻲ أﻣﯿ ﺔ ،وﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ ﺗﻤﮭﯿ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻷﻗﺎرﺑ ﮫ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻲ
أﻣﯿ ﺔ ،65واﻟﺘ ﻲ ﺣﻮﻟ ﺖ ﻋﺼ ﺒﯿﺘﮭﻢ إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ ،وﻗ ﺪ أدت ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻌ ﻞ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻌﺼ ﺒﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿ ﺔ ﺳ ﻨﺪاً ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ
ﺑﮭ ﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ،ﺑ ﺪل ﻓﻜ ﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم واﻟﻘ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺎﺋﺪة أﯾ ﺎم اﻟﺨﻠﯿﻔﺘ ﯿﻦ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ ﷲ
ﻋﻨﮭﻤ ﺎ ،وﺗﻌ ّﺪ ھ ﺬه اﻟﻔﻜ ﺮة ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ إﻟ ﻰ
اﻟﻤﻠﻚ.66
وﻗ ﺪ أﻧﺠ ﺮ ﻋ ﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑﺘﻮﻟﯿ ﺔ أﻗﺎرﺑ ﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮﻣﯿﻦ
ﺑﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة اﻟ ﺬﯾﻦ ﻋﯿ ﻨﮭﻢ ،ﻓﻘ ﺪ طﺎﻟ ﺐ أھ ﻞ اﻟﻜﻮﻓ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ
ﻋﻨ ﮫ ﻋ ﺰل ﻋﺎﻣﻠ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻮﻓ ﺔ اﻟﻮﻟﯿ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻘﺒ ﺔ  -أﺧ ﻮ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ
ﻣ ﻦ أﻣ ﮫ -وﻋﺰﻟ ﮫ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ وﻋ ﯿﻦ ﺳ ﻌﯿﺪ اﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص إﻻ أﻧّﮭ ﻢ ﻣﻨﻌ ﻮه ﻣ ﻦ
دﺧ ﻮل اﻟﻜﻮﻓ ﺔ ،واﺳ ﺘﺠﺎب ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ أﯾﻀ ﺎ ﻟﻤﻄﻠ ﺒﮭﻢ وﻋﺰﻟ ﮫ
وﻋﯿﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﮫ أﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي.
واﻟﻮاﻗ ﻊ أن ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ أھ ﻞ اﻟﻌ ﺮاق ﺑﺘﻐﯿﯿ ﺮ وﻻﺗﮭ ﻢ ﻗ ﺪ ﺑ ﺪأت ﻓ ﻲ ﻋﮭ ﺪ ﻋﻤ ﺮ
رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋﮭ ﺪ ﻋﺜﻤ ﺎن رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ
ﺑﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة أﺻ ﺒﺤﺖ ظ ﺎھﺮة ﺗﻜ ﺮرت ﻓ ﻲ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ وﻻﯾ ﺔ ،وﻛ ﺎن ﻋﺜﻤ ﺎن
رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ،ﻓ ﻲ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮة ﯾﺴ ﺘﺠﯿﺐ ﻟﻤﻄ ﺎﻟﺒﮭﻢ ،ﺑﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة ﻣ ﻊ
ﺗﻮﻟﯿ ﺔ آﺧ ﺮﯾﻦ ﻣﻜ ﺎﻧﮭﻢ ،وﻟﻜ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻔﻜ ﺮة واﻟﺘ ﻲ ﻣﻔﺎدھ ﺎ ﻋ ﺰل اﻟ ﻮاﻟﻲ ،ﻗ ﺪ
اﻣﺘ ﺪت ﺑﻌ ﺪ ﻗﻠﯿ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻻة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﺎﻟﯿﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ ذاﺗ ﮫ ،ﻓﻄﺎﻟﺒ ﮫ
اﻟﺨ ﺎرﺟﻮن ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑ ﺄن ﯾﺨﻠ ﻊ ﻧﻔﺴ ﮫ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻓﻠﻤ ﺎ رﻓ ﺾ ﺣﺎﺻ ﺮوه
وﺳﻮروا ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﺘﮫ وﻗﺘﻠﻮه وھﻮ ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ﯾﻘﺮأ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻔﮫ.67
وﻻ ﯾﻨﺒﻐ ﻲ اﻟ ﺬھﻮل ﻋ ﻦ ﺳ ﺒﺐ آﺧ ﺮ أدى إﻟ ﻰ اﻟﺜ ﻮرة ﻋﻠ ﻰ ﻋﺜﻤ ﺎن
ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺳﯿﺎﺳ ﺘﮫ ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺎﻟﯿﻢ ،وھ ﻮ ﺷ ﯿﻮع ﻓﻜ ﺮة أﺣﻘﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻲ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓ ﺔ
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وأﻧ ﮫ وﺻ ﻲ رﺳ ﻮل ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ،وﻗ ﺪ وﺟ ﺪت ھ ﺬه اﻟﻔﻜ ﺮة ﻗﺒ ﻮﻻ
ﻟﺪى ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة.
ب -اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ.
ﺑ ﺪأ اﻹﻣ ﺎم ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻋﮭ ﺪه ﺑﺴﯿﺎﺳ ﺔ ﻣﺸ ﺎرﻛﺔ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﺤﻜ ﻢ ،68ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺸ ﯿﺨﯿﻦ ،ﻓﻤﻨ ﺬ ﻟﺤﻈ ﺔ ﺗﻌﯿﯿﻨ ﮫ ﺧﻠﯿﻔ ﺔ إذ
أرﺳ ﻞ ﺑﺎﻟﺒﯿﻌ ﺔ إﻟ ﻰ اﻵﻓ ﺎق وإﻟ ﻰ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﻣﺼ ﺎر ،ﻓﺠﺎءﺗ ﮫ اﻟﺒﯿﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻛ ﻞ
ﻣﻜ ﺎن إﻻ اﻟﺸ ﺎم ،واﺳ ﺘﻤﺮ ﻣﻌﺘﻤ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﮭ ﻮر اﻷﻣ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ،وﻗ ﺪ ﺳ ﺠﻠﺖ
اﻟﻤﺼ ﺎدر ﺻ ﻮرا ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ،ﻣﺜ ﻞ اﺳﺘﺸ ﺎرﺗﮫ ﺟﻤﮭ ﻮر
اﻟﺤﺎﺿ ﺮﯾﻦ أﺛﻨ ﺎء ﻣﻌﺮﻛ ﺔ ﺻ ﻔﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﯿﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﯿﻢ ﺑﯿﻨ ﮫ وﺑ ﯿﻦ ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ،وﻛ ﺬا
اﺳﺘﺸ ﺎرﺗﮫ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أراد ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻣﻤﺜﻠ ﮫ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺘﺤﻜ ﯿﻢ ،وﻗﺒ ﻞ ﻋﻠ ﻲ اﻻﺗﻔ ﺎق
وھ ﻮ ﻛ ﺎره ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ،ﻷﻧ ﮫ أﺻ ﺒﺢ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻗ ﻮة ،وﻷن اﻟﺘﺤﻜ ﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ
ﺗﺨ ﺪﯾﺮ وﺗﻤﻮﯾ ﮫ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ،أﻣ ﺎ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪا ﺑ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻓﮭ ﻮ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺣﻘ ﻦ اﻟ ﺪﻣﺎء ،وإرﺿ ﺎء اﻟﻔﺮﯾ ﻖ اﻟ ﺬي أﺻ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒ ﻮل اﻟﺘﺤﻜ ﯿﻢ ﻣ ﻦ أﻧﺼ ﺎره
ﺣﺘ ﻰ ھ ﺪدوه ﺑﺎﻟﻘﺘ ﺎل إن اﻣﺘﻨ ﻊ ،69وﺑﻌ ﺪ اﻧﻘﻀ ﺎء اﻟﺘﺤﻜ ﯿﻢ ﺑ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻲ وﻣﻌﺎوﯾ ﺔ
رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤ ﺎ ،ﺑﺪوﻣ ﺔ اﻟﺠﻨ ﺪل وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ رﻣﻀ ﺎن ﻋ ﺎم37ھ ـ ،وﺑﻌ ﺪ
اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺪاﻣﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﻔﺮت ﻋﻨﮭ ﺎ ﻣﻌﺮﻛ ﺔ ﺻ ﻔﯿﻦ ﺗﺮاﺿ ﻰ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن ﺑ ﺄن
ﯾﺴ ﺘﻘﻞ ﻋﻠ ﻲ ،ﺑ ﺎﻟﻌﺮاق وﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ،ﺑﺎﻟﺸ ﺎم ،وﺑ ﺬﻟﻚ أﺻ ﺒﺢ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ
ﺧﻠﯿﻔﺘﺎن ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ.70
وﯾﻤﻜﻨﻨ ﺎ اﻟﻘ ﻮل أن ﻋﻠﯿ ﺎ رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ ،ﻗ ﺪ
ﺧ ﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﯿﮫ واﺗﺠ ﮫ إﻟ ﻰ ﻋﺎﻣ ﺔ أﻓ ﺮاد اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻮراه ،وﻟ ﻢ ﯾ ﺮوا أﻧ ﮫ
اﻧﻔ ﺮد ﺑ ﺮأي ﺷﺨﺼ ﻲ إﻻ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﯿﺔ ﻋ ﺰل اﻟ ﻮﻻة اﻟ ﺬﯾﻦ ﻋﯿ ﻨﮭﻢ ﻋﺜﻤ ﺎن
وﻣﻌﻈﻤﮭ ﻢ ﻣ ﻦ أﻗﺎرﺑ ﮫ ،وﻗ ﺪ رأى ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﯿﻦ إن ﻗ ﺮار اﻟﻌ ﺰل ﻛ ﺎن ﺗ ﺪﺑﯿﺮا
ﻣﺴ ﺘﻌﺠﻼ ،وﻛ ﺎن ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺄﺟﯿﻠ ﮫ ﻟﻮﻗ ﺖ ﻻﺣ ﻖ ﺑﻌ ﺪ أن ﯾﺘﻠﻘ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ إﻗﻠﯿﻢ.71

ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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ﻏﯿ ﺮ ّ
أن اﻟﺼ ﺮاع اﻟ ﺬي ﺟ ﺮى ﺑ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ وﻣﻌﺎوﯾ ﺔ ﺗﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ ظﮭ ﻮر
ﻗ ﻮى ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ،ﺗﻄ ﻮرت ﻟﺘﺼ ﺒﺢ ﻋﻘﺎﺋ ﺪ ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ:
ﻣﺜ ﻞ اﻟﺨ ﻮارج ،واﻟﺸ ﯿﻌﺔ .وھﻨ ﺎك ﺑ ﺬور أﺧ ﺮى ظﮭ ﺮت ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ اﻷﻣ ﻮي
ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،واﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ،واﻟﺠﺒﺮﯾﺔ.
وھﻜ ﺬا ﯾﺘﺒ ﯿﻦ أن اﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻄﺔ إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﻮﯾﻦ ﻛ ﺎن ﻧﺘﯿﺠ ﺔ طﺒﯿﻌﯿ ﺔ
ﻟﻈ ﺮوف وﺗﻄ ﻮرات داﺧ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،أﻓﻀ ﻰ إﻟ ﻰ ﺗﻐﯿ ﺮات ﺟﺬرﯾ ﺔ
ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺸ ﻮري إﻟ ﻰ اﻟﻮراﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ،وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن
ﻓﺘ ﺮة اﻟﺮاﺷ ﺪﯾﻦ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺜ ﻞ اﻷﻋﻠ ﻰ واﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻔ ﺮق
اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ،وإن ﻟ ﻢ ﯾﺘﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة
ﻛﻠﮭﺎ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج.72
واﻟﻤﺘﺄ ّﻣ ﻞ ﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺮاﺷ ﺪﯾﻦ ﯾﺨﻠ ﺺ ّإﻻ أﻧّﮭ ﺎ اﻧﺘﮭ ﺖ دون أن ﺗﻈﮭ ﺮ
ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﺗﺸ ﺎرك ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ وﺗﻮﺟﮭﮭ ﺎ .وھ ﺬا ﯾﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﺑﻘﯿ ﺖ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻈ ﺮوف اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ وﻟﺘﻮﺟ ﮫ اﻟﺘﯿ ﺎر اﻟﻘﺒﻠ ﻲ
واﻹﺳ ﻼﻣﻲ .ھ ﺬا ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم إﻏﻔ ﺎل أھﻤﯿ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻼﺣﻘ ﺔ وﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻷﻣﻮﯾ ﺔ ﺑﻜ ﻼ اﻻﺗﺠ ﺎھﯿﻦ اﻟﻘﺒﻠ ﻲ واﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ
اﻟﺠﺪﯾ ﺪة واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺔ ،وﻛ ﺬا ﺿ ﺮورة اﻟﺘﻨﺒ ﮫ ﻟﻠﻤ ﺆﺛﺮات
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺟﻤﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
ّ
أن اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ،ﻗ ﺪ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﺣ ﻮل
ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ،وﻛ ﺎن ﻟﮭ ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف أﺛ ﺮ واﺿ ﺢ ﻓ ﻲ
ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
أول ﺑ ﺎدرة ﻟﻨﺸ ﺄة ھ ﺬا اﻟﻔﻜ ﺮ ﻣ ﺎ ﺟ ﺮى ﻓ ﻲ ﺣﺎدﺛ ﺔ اﻟﺴ ﻘﯿﻔﺔ
وﻛﺎﻧ ﺖ ّ
ﺣﯿ ﺚ ﺗﺒﻠ ﻮرت اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،اﻟﺘ ﻲ ﻛ ﺎن ﻣ ﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭ ﺎ ،إﻗ ﺮار ﻣﺒ ﺪأ
اﻻﺧﺘﯿ ﺎر واﻟﺸ ﻮرى ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻋﻠﯿ ﮫ ﺗ ّﻢ اﺧﺘﯿ ﺎر أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ﻟﻤﻨﺼ ﺐ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ،
واﺗّﺨ ﺬ ھ ﺬا اﻟّﻤﺒ ﺪأ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻓ ﻲ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ط ﻮال ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺮاﺷ ﺪﯾﻦ ،رﻏ ﻢ
اﺗﺨ ﺎذه أﺷ ﻜﺎﻻً ﻣﺘﺒﺎﯾﻨ ﺔً ﻣ ﻦ ﺧﻠﯿﻔ ﺔ ﻵﺧ ﺮ ،ﺑﺤﺴ ﺐ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ ﻟﻜ ﻞ
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ﺑﻮادر ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة

ﻣﺮْ ﺣﻠ ﺔ ،وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ّ
أن ﻓﺘ ﺮة اﻟﺨﻼﻓ ﺔ اﻟﺮاﺷ ﺪة ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮر ﻣﺒ ﺪأ واﺣ ﺪ ﻻﺧﺘﯿ ﺎر
ﺧﻠﯿﻔ ﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﺗ ﻢ رﻓ ﺾ ﻓﻜ ﺮة ﺗﻌ ﺪد اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ،واﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ
ﻓﻜﺮة وﺣﺪة اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻷﻣﺔ.
وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻧﺘﺨ ﺎب أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ﻧﻼﺣ ﻆ أن ﺻ ﻔﺎت اﻟﻤﺮﺷ ﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ
ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺰﯾﺠ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮف اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة اﻟﺘ ﻲ
ﺗﻌﻠﻤﻮھ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ،وﻗ ﺪ اﺗﺨ ﺬ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﻟﻘ ﺐ
ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻛﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
أﻣ ﺎ ﺣ ﯿﻦ ﻋﮭ ﺪ ﻋﻤ ﺮ ﺑﮭ ﺬه اﻟﻤﮭﻤ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﺴ ﺘﺔ اﻟﻤﻌ ﺮوﻓﯿﻦ -
ﻋﺜﻤ ﺎن ،ﻋﻠ ﻲ ،اﻟﺰﺑﯿ ﺮ ،طﻠﺤ ﺔ ،ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف وﺳ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ
وﻗ ﺎص ،رﺿ ﻲ ﻋ ﻨﮭﻢ أﺟﻤﻌ ﯿﻦ -ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻷﺣ ﺪ ﻣ ﻨﮭﻢ ،وﻗ ﺪ
ﺗﻤﯿﺰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺼﻔﺎت ﺗﺄھﻠﮫ ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ
وﻗ ﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻔﺘﻨ ﺔ اﻟﺴ ﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻲ ﻋﻠ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ھ ﺬه اﻟﻔﺘﻨ ﺔ
واﻟﺼ ﺮاع ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ أدى إﻟ ﻰ ﻧﺸ ﺄة اﻟﻔ ﺮق اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﺘ ﻲ أﻓﻀ ﺖ إﻟ ﻰ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻸﻣﻮﯾﯿﻦ ،وأﺳﺴﺖ ﻟﺤﻜﻢ ﻣﻠﻜﻲ ذو ﻧﺰﻋﺔ ﻗﺒﻠﯿﺔ.
ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء ھ ﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿ ﺎت أﺳ ﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ
ھ ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻛ ﺎن وﻟﯿ ﺪ اﻟﻮاﻗ ﻊ واﻷﺣ ﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ ،ﻓﺠ ﻞ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ
اﻟﺘ ﻲ ظﮭ ﺮت ﻛﺎﻧ ﺖ ﺟ ﺮاء أﺣ ﺪاث واﻗﻌﯿ ﺔ وﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﺗﺮﻓ ﺎ ﻓﻜﺮﯾ ﺎ ،وھﻜ ﺬا ﯾﻤﻜ ﻦ
ﺣﺼﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮﯾﯿﻦ ھﻤﺎ:
أوﻻ -أﻓﻜ ﺎر أﺻ ﯿﻠﺔ :وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻛﻤﺒ ﺪأ اﻟﺸ ﻮرى
ﻓ ﻲ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﺤ ﺎﻛﻢ ،واﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ،واﻟﻘ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻠﻢ.
ﺛﺎﻧﯿ ﺎ -أﻓﻜ ﺎر ﻣﻮروﺛ ﺔ :وﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿ ﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿ ﺔ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ
اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﺤ ﺎﻛﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺴ ﻦ ،واﻟﻨﻔ ﻮذ واﻟﺤﻨﻜ ﺔ ،ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم إﻋﻄ ﺎء أھﻤﯿ ﺔ
ﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ووﺣﺪة اﻷﻣﺔ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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 -1اﺑ ﻦ اﻷﺛﯿ ﺮ ﻋ ﺰ اﻟ ﺪﯾﻦ أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ،اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ ،دار ﺻ ﺎدر،
ﺑﯿﺮوت ،د.ط ،1979 ،ج.03
 -2ﺑﺮوال أﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﺗﺄﺻ ﯿﻠﯿﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ،رﺳ ﺎﻟﺔ دﻛﺘ ﻮراه ،ﻗﺴ ﻢ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ.2013/2012 ،
 -3ﺑﻮﺗﺮﻋﺔ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ وﻓﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي ،دار اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ،دﻣﺸﻖ ،ط،1
.2010
 -4ﺑﯿﻀ ﻮن إﺑ ﺮاھﯿﻢ ،اﻟﺤﺠ ﺎز واﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.1983 ،
 -5ﺟﺎﺳ ﻢ ﻓ ﺎﺧﺮ ،دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿ ﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ،ط.2012 ،1
 -6ﺟﺒ ﺮون أﻣﺤﻤ ﺪ ،اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻗﺒ ﻞ ﻋﺼ ﺮ اﻟﺘ ﺪوﯾﻦ ﻣ ﻦ
11ھ ـ إﻟ ﻰ 132ھ ـ ،اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ واﻟﺴ ﻤﺎت ،ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺆﻣﻨ ﻮن ﺑ ﻼ ﺣ ﺪود
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻤﻐﺮب 22 ،أﻏﺴﻄﺲ.2014 ،
 -7اﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي أﺑ ﻮ اﻟﻔ ﺮج ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ،ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ،د.ط،
د.ت.
 -8اﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي أﺑ ﻮ اﻟﻔ ﺮج ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ،ﻛﺸ ﻒ اﻟﻤﺸ ﻜﻞ ﻻﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي
ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨ ﺎري ،ﺗﺤﻘﯿ ﻖ :ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣﺴ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣﺴ ﻦ إﺳ ﻤﺎﻋﯿﻞ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط ،2004 ،1ج.5
 -9ﺣﺮﻛ ﺎت إﺑ ﺮاھﯿﻢ ،اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻌﮭ ﺪ اﻟﺮاﺷ ﺪي ،د .ط ،اﻷھﻠﯿ ﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﺑﯿﺮوت1985 ،م.
 -10ﺣﺴ ﯿﻦ ط ﮫ ،اﻟﻔﺘﻨ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻋﻠ ﻲ وﺑﻨ ﻮه ،دار اﻟﻤﻌ ﺎرف ،اﻟﻘ ﺎھﺮة،
ط ،15د.ت ،ص.27-21
 -11اﻟ ﺪﯾﻨﻮري ﻋﺒ ﺪ ﷲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺴ ﻠﻢ ﺑ ﻦ ﻗﺘﯿﺒ ﺔ ،ﻋﯿ ﻮن اﻷﺧﺒ ﺎر،
ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ط1996 ،2م ،ج.1
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ﺑﻮادر ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة

 -12اﻟﻤ ﺎوردي ﻋﻠ ﻰ أﺑ ﻲ اﻟﺤﺴ ﻦ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﺒﯿ ﺐ ،اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺴ ﻠﻄﺎﻧﯿﺔ
واﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ ﺔ ،ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ،اﺣﻤ ﺪ ﻣﺒ ﺎرك اﻟﺒﻐ ﺪادي ،دار اﺑ ﻦ ﻗﺘﯿﺒ ﺔ ،اﻟﻜﻮﯾ ﺖ،
ط.1989 ،1
 -13اﻟﺮاﻏ ﺐ اﻷﺻ ﻔﮭﺎﻧﻲ اﻟﺤﺴ ﯿﻦ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ،ﻣﻔ ﺮدات أﻟﻔ ﺎظ اﻟﻘ ﺮآن ،دار اﻟﻘﻠ ﻢ،
دﻣﺸﻖ ،د.ت ،ج.2
 -14رﺑﯿﻊ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺮاث اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،ﺗﺤﺮﯾ ﺮ،
ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ط ،2007 ،1ج.1
 -15اﻟﺮﯾﺲ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار
اﻟﺘﺮاث ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ط ،7د.ت.
 -16اﻟﺰﺑﯿ ﺪي ﻣﺤ ﺐ اﻟ ﺪﯾﻦ أﺑ ﻲ اﻟﻔ ﯿﺾ اﻟﺴ ﯿﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺮﺗﻀ ﻰ اﻟﺤﺴ ﯿﻦ اﻟﻮاﺳ ﻄﻲ،
ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت،د.ت ،ج.3
 -17ﺳﯿﻒ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻀﺒﻲ اﻻﺳﺪي ،اﻟﻔﺘﻨﺔ ووﻗﻌﺔ اﻟﺠﻤﻞ ،ﺟﻤﻊ وﺗﺼﻨﯿﻒ ،اﺣﻤﺪ
راﺗﺐ ﻋﻤﺮوش ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﺑﯿﺮوت.1972 ،
 -18ﺷﺮف ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ،ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﻄﻮره ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط.1990 ،2
 -19ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ،ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،د.ت ،ج.1
 -20اﻟﻄﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﻠﻮك ،دار
اﻟﺘﺮاث ،ﺑﯿﺮوت ،ط1387 ،2ھـ ،ج.3
 -21اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﮫ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ
اﻟﺘﺮﺣﯿﻨﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط ،1983 ،1ج.4
 -22اﻟﻌﻤﺮي أﻛﺮم ﺿﯿﺎء ،ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
وﻓﻖ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜﺎن ،اﻟﺮﯾﺎض ،ط1998 ،2م.
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء
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 -23اﻟﻌﻮا ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دار اﻟﺸﺮوق،
اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ط.2006 ،2
 -24اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﯿ ﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،د.ت ،ج.4
 -25اﺑﻦ ﻓﺎرس اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ھﺎرون ،دار اﻟﺠﯿﻞ،ط1991 ،1م ،ج.4
 -26ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ ﺳﻤﯿﺮ ،ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣ ﺔ ،رﺳ ﺎﻟﺔ
دﻛﺘ ﻮراه ،ﻗﺴ ﻢ اﻟﻔﻘ ﮫ وأﺻ ﻮﻟﮫ ،ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻷﻣﯿ ﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر ،ﻗﺴ ﻨﻄﯿﻨﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ،
.2008/2007
 -27اﻟﻔﯿ ﺮوز أﺑ ﺎدي ﻣﺠ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﯾﻌﻘ ﻮب اﻟﺸ ﯿﺮازي ،اﻟﻘ ﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤ ﯿﻂ،
دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،د.ت ،ج.2
 -28اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ،
ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط ،2001 ،1ج.1
 -29اﺑ ﻦ ﻗ ﯿﻢ ﺷ ﻤﺲ اﻟ ﺪﯾﻦ أﺑ ﻲ ﻋﺒ ﺪ ﷲ اﻟﺠﻮزﯾ ﺔ ،اﻟﻄ ﺮق اﻟﺤﻜﻤﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ ﻏﺎزي ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ1961 ،م.
 -30اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،
اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،دار ھﺠﺮ ،ﺟﯿﺰة،
ﻣﺼﺮ ،1998 ،ج.8
 -31اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار
ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،د.ت ،ج.5
 -32اﻟﻤﻮدودي أﺑﻮ اﻷﻋﻠﻰ ،اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻟﻤﻠﻚ ،ﺗﻌﺮﯾﺐ ،أﺣﻤﺪ إدرﯾﺲ ،دار اﻟﻘﻠﻢ،
اﻟﻜﻮﯾﺖ ،ط.1978 ،1
 -33اﺑﻦ ھﺸﺎم أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ،اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺔ
وآﺧﺮان ،د.م.ن ،ج.4
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 -34ﯾﻮﺟﮫ ﺳﻮى ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ .ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ:
ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ط،1
.1993
اﻟﮭﻮاﻣﺶ:
 -1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،د.ت ،ج ،5ص.65
 -2ﯾﺮاﺟﻊ :اﺑﻦ ﻓﺎرس اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪ
اﻟﺴﻼم ھﺎرون ،دار اﻟﺠﯿﻞ ،د.ب ،ط1991 ،1م ،ﻣﺎدة :ﻓﻜﺮ ،ج ،4ص .446واﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي
ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﺸﯿﺮازي ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن،
د.ت ،ﻣﺎدة :ﻓﻜﺮ ،ج ،2ص . 111واﻟﺰﺑﯿﺪي ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﯿﺾ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ
اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮاﺳﻄﻲ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت ،د.ت ،ج،3
ص.475
 -3ﯾﺮاﺟﻊ :اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ،
د.ت ،ج ،2ص .202واﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،د.ت ،ج ،4ص.425
 -4أﺣﻤﺪ ﺑﺮوال ،اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﺗﻨﺔ ،2013/2012 ،ص.47
 -5اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص.222
 -6اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،4ص.169-168
 -7ﯾﺮاﺟﻊ :اﻟﺪﯾﻨﻮري ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ،ﻋﯿﻮن اﻷﺧﺒﺎر ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ط1996 ،2م ،ج . 10 ،1واﻟﻤﺎوردي ﻋﻠﻰ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﺒﯿﺐ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﻐﺪادي ،دار اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ،
اﻟﻜﻮﯾﺖ ،ط ،1989 ،1ص .01واﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ ،اﻟﻄﺮق اﻟﺤﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ ﻏﺎزي ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ1961 ،م ،ص.15
 -8ﻓﺎﺧﺮ ﺟﺎﺳﻢ ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك ،ط ،2012 ،1ص.13
 -9ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ رﺑﯿﻊ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ط ،2007 ،1ج ،1ص.159
 -10اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،1ص.160
 -11ﺳﻤﯿﺮ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ ،ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ،ﻗﺴﻢ
اﻟﻔﻘﮫ وأﺻﻮﻟﮫ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2008/2007 ،ص.70
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺣﯿﺎء

515

ﻓﺎرس ﺑﻜﯿﺲ -د /ﻋﻤﺮ ﺣﯿﺪوﺳﻲ
 -12ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺛﻤﺮة ﺗﻔﻜﯿﺮ واﺟﺘﮭﺎد
وﻧﻈﺮ.
 -13ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﯾﺲ ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺘﺮاث ،اﻟﻘﺎھﺮة،
ط ،7د.ت ،ص .24-23
 -14ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻮا ،ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ،
ط ،2006 ،2ص.66
 -15اﻟﻄﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﻠﻮك ،دار اﻟﺘﺮاث ،ﺑﯿﺮوت،
ط1387 ،2ھـ ،ج ،3ص .199اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻘﺮﺷﻲ
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،دار ھﺠﺮ ،ﺟﯿﺰة ،ﻣﺼﺮ،
 ،1998ج ،8ص.109-104
 -16ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻮا ،ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.67
 -17اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص.68-67
 -18اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،ط ،2001 ،1ج ،1ص.09
 -19اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،8ص.83
 -20اﺑﻦ ھﺸﺎم أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺔ وآﺧﺮان ،د.م.ن،
ج ،4ص.659
 -21ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺗﺮﻋﺔ ،ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ وﻓﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ  إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي ،دار اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ،دﻣﺸﻖ ،ط ،2010 ،1ص.17
 -22اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.10
 -23ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺗﺮﻋﺔ ،ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.18
 -24اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص.19
 -25ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﮫ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺘﺮﺣﯿﻨﻲ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط ،1983 ،1ج ،4ص.150
 -26ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻮا ،ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.69
 -27ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺗﺮﻋﺔ ،ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.25
 -28ﻣﺜﻞ :اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻠﻢ )أﻓﻜﺎر إﺳﻼﻣﯿﺔ( واﻟﺨﺒﺮة،
اﻟﻨﺴﺐ ،اﻟﺨﺪﻣﺔ )أﻓﻜﺎر ﻗﺒﻠﯿﺔ(.
 -29ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺟﮫ ﺳﻮى ،ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ .ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ :ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ
ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ط ،1993 ،1ص.39-38
 -30وﻟﻌﻞ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺎوردي ﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻮظﯿﻔﺔ
ﺑﻘﻮﻟﮫ" :اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻨﺒﻮة ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪﯾﻦ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،وﻋﻘﺪھﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﻘﻮم ﻓﻲ
اﻷﻣﺔ واﺟﺐ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع" .اﻟﻤﺎوردي ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ص.03
 -31اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،01ص.48
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ﺑﻮادر ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة
 -32ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻌﺔ" ،ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﻲ ﻗﺪ وﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻜﻢ وﻟﺴﺖ ﺑﺨﯿﺮﻛﻢ ﻓﺈن
أﺣﺴﻨﺖ ﻓﺄﻋﯿﻨﻮﻧﻲ وإن أﺳﺄت ﻓﻘﻮﻣﻮﻧﻲ ...أطﯿﻌﻮﻧﻲ ﻣﺎ أطﻌﺖ ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ ﻓﺈذا ﻋﺼﯿﺖ ﷲ
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الملخص:
من المعلوم َّ
أن العقل العربي قد تش َّكل عبر الزمن ،وتمركز حول
سياقات ثقافية متباينة ،يمكن إرجاعها إلى سياق البيان ،المتصل بسلطة اللغة
وبإعجاز القرآن خاصة ،ثم مع انفتاح األمة العربية على الثقافات األخرى،
ظهر للوجود سياق البرهان ،مع بروز النزعة العقلية ممثلة في الفرق الكالمية
والتوجهات الفلسفية ،وتزامنا مع هذا السياق تشكلت معالم العرفان كثالث
مكونات العقل العربي ،ممثال في الحركات الصوفية والباطنية ،ولعل هذا
األخير قد أثار حوله جدال أوسع مما أثاره البيان والبرهان ،من هذا المنطلق
ستحاول هذه الدراسة تناول قضية مفصلية في العرفان الصوفي ،أال وهي ثنائية
الحقيقة والشريعة،التي خلفت وراءها خصومات فكرية بين الفقهاء والصوفية،
انتهت في كثير من األحيان نهايات مأساوية ،وذلك من خالل عالقة هذه الثنائية
بالنص القرآني وباألحكام الشرعية ،وما يتبع ذلك من قضايا موازية كجدل
الوالية والنبوة والظاهر والباطن ،والخصومة بين الصوفية والفقهاء.
الكلمات المفتاحية  :الحقيقة؛ الشريعة؛ الظاهر؛ الباطن؛ العرفان.
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Abstract:
It is known that the Arab mind may form over time, and focus on
different cultural contexts, which can be traced back to the context of
the statement related to the authority of the language and the miracle
of the Qur'an in particular, and then with the opening of the Arab
nation to other cultures, the existence of the context of proof emerged,
In this context, the study will attempt to address a crucial issue in
Sufism, namely, the Sufism, the Sufism, the Sufism,The two truths
and sharia, which left behind intellectual disputes between jurists and
Sufis, often ended with tragic endings, through the relationship of this
duality with the Qur'anic text and the Shariah rulings, and the parallel
issues such as the controversy of the state, prophecy and outward
appearances.

key words: Truth; the law; the outward; the subconscious.

ُمقَ ِّد َمة:
الشك أن موضوعات العرفان الصوفي ،قد استأثرت باهتمام الدراسين،
بوصف أن أكثرها هي من القضايا اإلشكالية في الفكر اإلسالمي ،فبين الفينة
واألخرى نجد دراسات تكشف الجديد عن هذا الحقل المعرفي المترامي
يشكلون مدارس مستقلة بذاته،
األطراف ،خاصة وأن بعض أقطاب التصوف ِّ
تحتاج جهد مؤسسات وفرق ولجان علمية متخصصة ،وترجع أهميته للتشابك
والتداخل الكبير بين قضاياها ،واستبطانها أطروحات ميتافيزيقة ذات معطيات
متباينة ،تتنازعها كثير من العلوم الدينية والعقلية ،من هذا المنطلق ستحاول هذه
الدراسة التطرق لقضية من القضايا المفصلية في التصوف اإلسالمي المشرقي
والمغربي ،والتي تباينت حولها اآلراء وتنوعت بين المؤسسات الدينية الرسمية
(الفقهاء) ،وبين المتصوفة ،أال وهي قضية الشريعة والحقيقة ومحل إعرابهما
من الفكر والعرفان الصوفي ،وتتجلى أهمية الموضوع في أنه يشكل أساسا
معرفيا مرتبطا بالعقل العربي بمختلف كياناته الفكرية والدينية ،وحتى نتدرج
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في هذا الطرح البد من صياغة بعض اإلشكاالت التي تفرض نفسها ،والتي
ستحاول الدراسة التطرق إليها واإلجابة عنها ،ولع َّل اإلشكال المفصلي الذي
ستتجلى اإلجابة عنه بمجموع اإلشكاالت الجزئية المطروحة هو  :هل هناك
يخص ثنائية
بالفعل خالف ووجهات نظر متباينة بين الصوفية والفقهاء فيما
ُّ
الشريعة والحقيقة؟ ثم هل هذا الخالف معتبر أم أنه محض سوء فهم من الفقهاء
لماهية الحقيقة المتكلَم عنها عند الصوفية؟ ،بمعنى آخر هل هناك أصال اختالف
تضاد ،أم أن القضية ترجع لتنوع وجهات النظر (اختالف تنوع) ،بحيث أنها
تصب في المجرى نفسه؟ وإذا اتفقنا على وجود خالف بينهما ،ما هي المنطلقات
المنهجية والمرجعيات المعرفية لمثبتي هذه الثنائية من الصوفية؟ وهل هذه
المنطلقات تتكئ على أسس علمية سليمة؟ هل تأويليلة النص من المنظور
الصوفي خاضع لجدل الظاهر والباطن؟ ثم ما هي مستويات تجلي مفهوم
الحقيقة عند الصوفية ؟ وهل الحقيقة فعال مفهوم صوفي له تحققات في المستوى
اإلشاري للقرآن الكريم؟ بمعنى آخر هل نستطيع الكالم عن تفسير صوفي
مواز ٍ يعتمد على مفهوم اإلشارة الباطنية سبيال لمعرفة حقائق وأسرار القرآن ؟
وفي األخير ما هي حقيقة الخصومة بين الصوفية والفقهاء ،هل هي خصومة
حقيقية فرضها الخالف العلمي والمنطلقات المتباينة ؟ ،أم أنه انعكاس لسياقات
خارجة عنه؛ نفسية ومذهبية وسياسية ؟
وقد اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي؛ ألنه األنسب لمثل هذه
الدراسات النظرية ذات المعطى الفكري  /الديني.
أما الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فهي جل كتب المحققين من
الصوفية ،كابن عربي والجيلي والقشيري والطوسي وأبو حامد الغزالي ،أما
الدراسات الحديثة فنذكر على سبيل المثال كتاب الثابت والمتحول ألدونيس،
فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي لنصر حامد أبو
زيد ،باإلضافة لكتب تفسير القرآن وعلومه.
أما األهداف المتوخاة من هذا البحث ،فيمكن إجمالها في النقاط التالية:
 تحقيق القول في ماهية مفهومي الشريعة والحقيقة في الفكر الصوفي.
مجلة اإلحياء
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 الخلفيات الدينية لمقولة الحقيقة في الفكر الصوفي.
 تحديد مستويات مفهوم الحقيقة عند الصوفية.
 حقيقة التفسير اإلشاري وتجسيد مقولة الباطن في مقابل الظاهر ،أو التأويل
في مقابل التفسير.
وقبل الشروع في تناول اإلشكاالت والفرضيات السابقة؛ ومحاولة
اإلجابة عنها البد من تأسيس زاوية الرؤية من خالل تحديد إطار مفهومي
لثنائية (الشريعة والحقيقة):
إن المتأمل لما كتب عن الشريعة والحقيقة في الثقافة اإلسالمية ،يلمح
مفارقة واضحة ،وهي تشابه التعاريف الخاصة بالشريعة ،بحيث إنها في
مجملها تصب في مجال داللي واحد ،ال تخرج عن كونها األحكام الشرعية
الظاهرة ،التي بها مناط التكليف ،والتي قررها الشارع الحكيم ،فليس ألحد أن
يبتدع شيئا فيها ،أما التعاريف الخاصة بالحقيقة ،فال زمام لها وال خطام كما
يقال ،فالتعاريف فيها على قدر قائليها ،فكل أحد ينظر للحقيقة من وجهة نظره
الروحية والنفسية ،بحيث إن محاولة اإلحاطة بها ،هو أشبه بالمستحيل ،ولهذا
ستشيرالدراسة ألشهرها وأكثرها تداوال في كتب القوم .
الشريعة لغة :الشرع والشريعة في اللغة« :عبارة عن البيان واإلظهار،
يقال :شرع هللا كذا أي جعله طريقا ومذهبا ،ومنه المشروعية والشريعة والشرع
والدين والملة والناموس ،كلها بمعنى واحد»(.)1
أما في االصطالح :فهي اسم ووصف لألحكام التكليفية ،وهي بهذا
تشمل جميع األعمال الظاهرة والباطنة ،أو هي ما شرعه هللا لعباده وتعبَّدهم به
من العقائد واألحكام واألخالق والمعامالت ،وغير ذلك مما يحتاجونهم في
دنياهم وآخرتهم ،وهذا التوصيف كما هو مالحظ يجمع بين الظاهر والباطن،
ولكن ل َّما انتشر الكالم عن الباطن بوصفه تصوفا ،أصبحت الشريعة ترادف
الفقه ،في حين أعمال القلوب المرتبطة بباطن العبادات أصبحت تسمى تصوفا
وحقيقة وفقها أكبرا وتوحيدا وعلم المعاملة ...وهذا التفريق كأنه يوحي بمقابلة
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بين الظاهر والباطن أو الشريعة والحقيقة ،والمالحظ أن هذا األمر لم يكن
مطروحا في الصدر األول من السلف الصالح من أساسه ،فالشريعة تقتضي
الحقيقة ،والحقيقة هي ثمرة الشريعة ،كما سنتناوله بالتفصيل.
الحقيقة لغة :هي الشيء المتعين ( الثابت ) يقينا ،فحقيقة كل شيء
خالصه ولبُّه ،أو ما به الشيء هو هو  ،ومنه الحق الذي هو الثابت المطابق
للواقع الذي يستحيل إنكاره ،و الحقيقة في استعمال اللغويين والنحاة والبالغيين
واألصوليين ،هي استعمال الكلمة في معناها األصلي المعهود ،وهي بهذا خالف
المجاز.
الحقيقة اصطالحا :أما في اصطالح محققي الصوفية ،وتماشيا مع
توجهات الفالسفة األوائل فهي مرادفة لكلمة ( ماهية) أو (ذات) ،فهي بهذا
المعنى «ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة ،وباعتبار تشخصه هويةً ،مع
قطع النظر عن ذلك ماهيةً»( ،)2فالحقائق إذن جواهر ثابتة ال تتبدل وال
تتفاضل ،ألنها تعبر وتعكس الحقائق اإللهية ،والحقائق تتجزأ إلى حقائق أصغر
منها ،فالحقيقة اإلنسانية هي مجموع حقائق مفردة مرتبطة فيما بينها ارتباطا
عضويا وبنيويا ،بالتقابل والتماثل.
أما الحقيقة كمعطى عرفاني عند الصوفية فهي « أال يقع بصر العارف
على رؤية سواه ،الشتغال سره به دون سواه ،بحيث لو تكلف أن يرى غيره ما
قدر على ذلك»( ،)3هذا باعتبار فعل صاحب الحقيقة الذي يدندن حوله
الواصلون من العرفاء ،أما باعتبار فعل الرب (مشاهدة الربوبية) فهو «أن ترى
ُّ
ويعز ويذ ُّل ،ويوفق ويخذل ،ويولي
المتصرف في خلقه يهدي ويضل،
هللا هو
ِّ
والضر ،واإليمان والكفر ،والتصديق
ويعزل وينصب ،فالخير والشر ،والنفع
ُّ
والنكر ،والفوز والخسران ،والزيادة والنقصان ،والطاعة والعصيان ،والجهل
والعرفان ،بقضائه وقدره ،وحكمه ومشيئته ،فما شاء هللا كان ،وما لم يشأ لم
يكن.)4(» ...
َّ
إن المالحظ أن كال التوصيفين يد ُّل على مقام اإلحسان ،المذكور في
حديث جبريل المشهور ،والذي دونه قطع الرقاب ،والمفاوز المهلكات
مجلة اإلحياء
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الصعاب ،والتي يقصدها الحالج في بداية طاسين الصفاء بقوله« :الحقيقة
دقيقة ،طرقها مضيقة ،فيها نيران شهيقة ،ودونها مفاوز عميقة»(.)5
إن ماهية الحقيقة الخاصة في الطرح األكبري تتجاوز التحديدات التقليدية
لمن سبقه ،ألنه ينطلق من نظرة شمولية لثنائية الحق والخلق في إطار ما
يسمى بوحدة الوجود ،وما يتبع ذلك من تماثالت وتباينات تؤسس لهذه العالقة،
فهي بهذا المعنى الكلية الجامعة ،التي تتمرأى من خاللها صفات الحق في الخلق
وجودا عند ابن عربي ،وشهودا عند غيره ،أو هي على حد تعبير سعاد الحكيم:
«الوجه الخاص الذي لكل مخلوق من الحق»(.)6
لقد كثرت عند المتصوفة نعوتهم لمفهومي الشريعة والحقيقة؛ ألن حولهما
يدور الدين أو قل التصوف ،فاألول يقابل اإلسالم والثاني يجمع بين اإليمان
واإلحسان ،فإذا تتبعنا ما كتبه القوم حولهما نجد أن الالحق فيهم يتبع السابق ،في
توصيف الشريعة؛ ألن الخلفية المعرفية (الدينية  /العرفانية) تحمل أكثر من
قاسم مشترك ،بخالف الحقيقة؛ التي تأخذ أكثر من وجه ،ولكن يجمعها خيط
داللي واحد ،مع اختالف التعبيرات ذات المعطى الذوفي والكشفي ،وما دام عبد
الكريم القشيري يعدُّ ورسالَته من أبرز معالم التصوف ،اخترنا أن نعتمد عليه
في توصيف مصطلحي الشريعة والحقيقة ،فقد قام بالمقابلة بينهما في عدة نقاط،
حتى يبرز التكامل بين ظاهر اإلنسان وباطنه ،بعدما أقر بتكاملهما واقتضاء
إحداهما األخرى ،والجدول التالي يبرز صفات وخصائص كل واحدة منهما(:)7
خصائص الشريعة





925

أمر بالتزام العبودية.
جاءت بتكليف الخلق.
الشريعة أن تعبده.
الشريعة قيام بما أمر.

خصائص الحقيقة





مشاهدة الربوبية.
إنباء عن تصريف الحق.
الحقيقة أن تشهده.
الحقيقة شهود لما قضى وقدَّر ،وأخفى
وأظهر.
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إن توصيف القشيري للشريعة والحقيقة ين ُّم عن إدراك عميق لطبيعة كل
واحد منهما ،خالفا لما يشاع عنهم عند غيرهم؛ من أنهم يأخذون بما يسمى
(حقيقة) ،ويُعرضون عن (الشريعة) ،ويؤكد هذا التالزم والترابط قول
النقشبندي« :فالمراد من الحقيقة والشريعة؛ إقامة العبودية على الوجه
المرضي ،فكل شريعة ال حقيقة لها فهي عاطلة ،وكل حقيقة ال شريعة لها فهي
باطلة»(.)8
إذا كانت الشريعة أخت الحقيقة ،فإن الشئ الذي تفضل به الحقيقةُ
يحصل الحقيقة في أول قدم له
الشريعةَ ،في نظر الصوفية أن السالك يمكن أن
ِّ
في الشريعة ،وأن الحقيقة لها صفة الديمومة واالستمرارية مع السالك ،بخالف
الشريعة التي اكتملت وتمت بموته ملسو هيلع هللا ىلص ،بدليل قوله تعالىْ  :اليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم
اإل ْسالَ َم دِّينا ً[ المائدة.]3 :
علَ ْي ُك ْم نِّ ْع َمتِّي َو َر ِّ
دِّينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
ضيتُ لَ ُك ُم ِّ
وما دمنا تكلمنا عن الشريعة والحقيقة فالبد من اإلشارة إلى مفهوم مرافق
ومكمل لهما ،وهو مفهوم الطريقة ،وإن كان هو في الغالب يأخذ معنى سلوكيا
أكثر منه مفهوميا ،فقد جاء عند عبد الرزاق الكاشاني «الطريقة :هي السيرة
المختصة بالسالكين إلى هللا من قطع المنازل والترقي في المقامات»(،)9
فالطريقة بهذا المعنى هي البرزخ الفاصل بين الشريعة والحقيقة ،فكأن الطريقة
هي السبيل المتبع من طرف السالك أخذا بأحكام الشريعة قصد الوصول
للحقيقة ،أو قل هو انتقال من مشاهدة الجسد إلى مشاهدة الروح ،ومن مشاهدة
الظاهر إلى مشاهدة الباطن ،فهي على حد تعبير أدونيس «حنين الفرع لألصل،
وعودة الصورة إلى معناها»(.)10
خلفيات القول بمقولة الحقيقة والشريعة عند الصوفية :
للصوفية أدلة عامة في إثبات انقسام الدين بل والقرآن إلى ظاهر :وهو
الشريعة ،وباطن  :وهو الحقيقة ،مع أنها أدلة مختلف في ثبوت أكثرها بالنسبة
لألحاديث النبوية ،وفي داللتها على المراد عندهم بالنسبة للوحيين (القرآن
اس َو َما
الكريم والسنة النبوية) ،من ذلك :قوله تعالىَ  :و ِّت ْلكَ ْاأل َ ْمثَا ُل نَض ِّْربُ َها ِّللنَّ ِّ
َي ْع ِّقلُ َها ِّإ َّال ْال َعا ِّل ُمونَ [ العنكبوت.]33 :
مجلة اإلحياء
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يقول سهل بن عبد هللا التستري معلقا على هذه اآلية «ضرب هللا األمثال
للناس عامة ،إذ شواهد القدرة تدل على القادر ،وال يعقلها إال خاصته ،فالعلم
أعز ،والفقه عن هللا أخص ،فمن عرف علم نفسه الطبيعية وحده َوه َِّم ،ومن
عرفه بعلم هللا فاهلل عرف مراده منه لنفسه»( ،)11فمدار العلم والفقه عن هللا مردُّه
إلى هللا ،وهذا منطوق قوله تعالىَ  :واتَّقُواْ ّللاَ َويُ َع ِّل ُم ُك ُم ّللاُ[ البقرة،]282 :
فالعالم باهلل هو من يستنير بنور هللا على مراد هللا ،يقول أيضا النيسابوري مؤكدا
هذا التأويلَ « :وما يَ ْع ِّقلُها إِّ َّال ْالعا ِّل ُمونَ باهلل ألن عقولهم مؤيدة بأنوار العلم
اللدني»(.)12
إن محاولة تتبع اآليات التي تدل على الفهم عن هللا من أهل هللا بمقياس
الحقيقة  -إشارة وتأويال  -لهي من الكثرة التي يتعذر معها إيرادها كلها ،يكفي
أن أول سورة في كتاب هللا؛ سورة الفاتحة فيها اآلية الكريمة ِّ إيَّاكَ نَ ْعبُدُ وإِّيَّاكَ
ين[ الفاتحة ،]5 :التي أشار علماء السنة والصوفية على السواء َّ
نَ ْست َ ِّع ُ
أن الجزء
األول منها يد ُّل على الشريعة وهو عمل الظاهر ،والجزء الثاني يد ُّل على
الحقيقة وهو عمل الباطن ،ينقل دمحم الطاهر بن عاشور عن عز الدين بن عبد
السالم في كتابه «حل الرموز ومفاتيح الكنوز» قوله « :الطريقة إلى هللا لها
ظاهر (أي عمل ظاهر أي بدني) وباطن (أي عمل قلبي) فظاهرها الشريعة
وباطنها الحقيقة ،والمراد من الشريعة والحقيقة إقامة العبودية على الوجه المراد
من المكلف ،ويجمع الشريعة والحقيقة كلمتان هما قوله :إياك نعبد وإياك نستعين
فإياك نعبد شريعة وإياك نستعين حقيقة»(.)13
أما األحاديث النبوية واآلثار السلفية ،مع أن أكثرها مشكوك فيه سندا ،إال
أن الصوفية قد اتخذوها مرجعيات ثابتة األركان في التأسيس لمفهوم الحقيقة،
ماروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في فضل أبي بكر قولهَ « :ما فَضل ُك ْم أَبُو بكر
من ذلك ُ
()14
صدره»  ،يقول أبو حامد الغزالي
بِّ َكثْ َرة ِّ
ص َالة َولَ ِّكن ٍ
بسر وقر فِّي َ
صيَام َو َال َ
معلقا على األثر السابقَ « :و َال شك ِّفي أَن ذَ ِّلك السِّر َكانَ ُمت َ َعلقا بقواعد الدين
ِّ
غير خَارج ِّم ْن َها َو َما َكانَ من قَ َوا ِّعد الدين لم يكن خافيا بظواهره على
غَيره»( ،)15هذا يعني َّ
أن مدار المفاضلة بين الناس ،ومنهم الصحابة ،ليس على
السر الذي وقر في قلبه،
األعمال بقدر ما هي على القلوب ،فإيمان أبي بكر هو
ُّ
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والذي به فاق الصحابةَ واكتسب صفة روحانية عزيزة حتى بين الصحابة ،وهي
( مقام الصديقية).
ومن اآلثار ما ُروي عن علي رضي هللا عنه أنه قال عن نفسه« :لو
شئت ألوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيرا»( ،)16يعلق ابن عربي على القول
السابق مؤكدا من خالله اختصاص العارفين بالفهم عن هللا ،فهما ال قبل لغيرهم
من أهل الرسوم به ،فيقول« :هل هذا إال من الفهم الذي أعطاه هللا في القرآن؟
فاسم (الفقيه) أولى بهذه الطائفة من صاحب علم الرسوم ،فإن هللا يقول فيهم:
ِّين َو ِّليُنذ ُِّرواْ قَ ْو َم ُه ْم إِّذَا َر َجعُواْ إِّلَ ْي ِّه ْم لَعَلَّ ُه ْم يَحْ ذَ ُرونَ [ التوبة:
ِّ ليَتَفَقَّ ُهواْ فِّي الد ِّ
 ،]222فأقامهم مقام الرسول في التفقه في الدين واإلندار»( ،)17فاهلل بهذا المعنى
قد اختص قوما -دون آخرين -بفهم يدركون به حقائق وأسرار هللا في كتابه،
والفهم عن هللا وإدراك مراده هو على حسب مراتب صاحبه في سلم العلم
والهدى واليقين ،بل إنه في كثير من األحيان علم يجب كتمه عن الناس مخافة
الفتنة عليهم ،إذا لم تصله عقولهم وقلوبهم ،ولهذا ُروي عن كثير من الصحابة
تصريحهم بإخفاء بعض ما رووه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،أو بعض ما عرفوه وفقوه في
عنهَُ « :ح ِّف ْ
ظتُ ِّم ْن
ضي هللا َ
تفسير كالم هللا ،فمن األول :قول أ َ ِّبي ُه َري َْرة َر ِّ
سو ِّل َّ
عا َءي ِّْن :فَأ َ َّما أ َ َحدُ ُه َما فَبَثَثْتُهَُ ،وأ َ َّما اآلخ َُر فَلَ ْو بَثَثْتُهُ قُ ِّط َع َهذَا
َر ُ
ّللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِّو َ
()18
الب ُْلعُو ُم»  ،وقد تكلم العلماء في شرح هذا القول المعضل ،الذي وجد فيه
بعض المغرضين مطعنا في الصحابي الجليل ،ورأوه أنه يدخل في قوله تعالى:
ب
إِّ َّن الَّذِّينَ يَ ْكت ُ ُمونَ َما أَنزَ ْلنَا ِّمنَ ْالبَيِّنَا ِّ
اس فِّي ْال ِّكت َا ِّ
ت َو ْال ُهدَى ِّمن بَ ْع ِّد َما بَيَّنَّاهُ ِّللنَّ ِّ
أُولَـئِّكَ يَلعَنُ ُه ُم ّللاُ َويَ ْلعَنُ ُه ُم َّ
الال ِّعنُونَ [ البقرة ،]251 :فقال ابن حجر مبينا
علَى
عا َء الَّذِّي لَ ْم َيبُثَّهُ َ
المعنى الحقيقي لقول أبي هريرةَ « :و َح َم َل ْالعُلَ َما ُء ْال ِّو َ
ث الَّتِّي فِّي َها ت َ ْبيِّ ُ
وء َوأَحْ َوا ِّل ِّه ْم َوزَ َمنِّ ِّه ْم َوقَ ْد َكانَ أَبُو
ْاأل َ َحادِّي ِّ
س ِّ
اء ال ُّ
امي أ ُ َم َر ِّ
س ِّ
ين أ َ َ
عوذُ بِّ َّ
علَى نَ ْف ِّس ِّه ِّم ْن ُه ْم َكقَ ْو ِّل ِّه أ َ ُ
اَّللِّ
ص ِّر ُح بِّ ِّه خ َْوفًا َ
ع ْن بَ ْع ِّ
ُه َري َْرة َ يَ ُكنِّي َ
ض ِّه َو َال يُ َ
()19
عبَّاس
ان»  ،وأما الثاني :ما ُروي عن ابْن َ
ار ِّة ِّ
ِّم ْن َرأْ ِّس الس ِِّّتينَ َو ِّإ َم َ
الص ْبيَ ِّ
ع ْن ُه َما فِّي قَ ْوله عز َوجلَّ  :
س َم َاوا ٍ
ض
ت َو ِّمنَ ْاأل َ ْر ِّ
ضي هللا َ
َر ِّ
س ْب َع َ
ّللاُ الَّذِّي َخلَقَ َ
ِّمثْلَ ُه َّن َيتَن ََّز ُل ْاأل َ ْم ُر َب ْينَ ُه َّن[ الطالق« ،]22 :لَو ذكرت ت َ ْفسِّيره لرجمتموني َوفِّي
مجلة اإلحياء
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لفظ  :آخر لقلتم ِّإنَّه َكا ِّفر»( ،)20فقول ابن عباس يشترك مع قول أبي هريرة في
أن كالهما خاف على نفسه من القتل من الذين ال يستطيعون استيعاب خطابهما،
لتفاوت المدارك واختالف مراتب فهم بعض القضايا ومقاصدها ودالالتها.
ولع َّل ما سبق جعل كبار الصوفية المتقدمين يتلكلمون بما فهموه منها،
أنها تد ُّل على ظاهر وباطن في العلوم والمدركات ،من ذلك قول سهل بن عبد
ظاهر يبذله ألهل َّ
علُوم علم َ
اطن َال
الظاهِّر َوعلم بَ ِّ
هللا التستريْ « :لل َعالم ث َ َالثَة ُ
يَسعهُ أظهاره إِّ َّال ألَهله َوعلم ُه َو بَينه َوبَين هللا تَعَالَى َال يظهره ألحد»(.)21
إن الكالم عن ظاهر وباطن وحقيقة وشريعة جعل البعض يستشكل عليهم
األمر ،حيث رأوا أن القول باختالف الظاهر والباطن ،فيه إبطال للشريعة ،التي
جعلها هللا لنا دينا ،والتي لم يجعل لنا فيها شيئا نعبده به ال يعلمه إال الخاصة أو
خاصة الخاصة منا ،وإال كان تكليفنا بما ال يُفهم وال يُدرك ،وهذا محال على
الشارع ،وهذا القول هو ما جعل المناوئين للصوفية ينكرون عليهم هذا االعتقاد،
حد القول بتكفيرهم ،يقول ابن الجوزي نافيا القول بوجود
بل وصل األمر إلى ِّ
حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن في الدين  -كما يراها الصوفية « :-فأول َما
وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة وهذا قبيح ألن الشريعة َما وضعه الحق
لمصالح الخلق فما الحقيقة بعدها سوى َما وقع فِّي النفوس من إلقاء الشياطين
وكل من رام الحقيقة فِّي غير الشريعة فمغرور مخدوع»( ،)22ولع َّل قول ابن
الجوزي هذا لم يكن يقصد به إنكار الحقيقة كلية ،وإنما يتكلم عنها في حال
مخالفتها للشريعة ،بدليل قوله( :وكل من رام الحقيقة فِّي غير الشريعة فمغرور
مخدوع) ،وهذا ما قاله محققو الصوفين أنفسهم حين نبهوا في نصوص كثيرة
إلى عدم مخالفة الحقيقة للشريعة ،ومن ذلك ما رواه ابن الجوزي « عن أبي بَ ْكر
الدقاق أنه قَا َل :كنت مارا فِّي تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين
للشريعة فهتف بي هاتف من تحت شجرة كل حقيقة ال تتبعها الشريعة فهي
كفر»( ،)23ومنها أيضا قول علي الخواص« :من ظن أن الحقيقة تخالف الشريعة
أو عكسه فقد جهل ألنه ليس عند المحققين شريعة تخالف حقيقة أبدا ،حتى قالوا:
شريعة بال حقيقة عاطلة وحقيقة بال شريعة باطلة»(.)24
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وأما القول َّ
بأن الشريعة والحقيقة هما أمر واحد ال يختلفان ،فهو إشكال
آخر ،يجعل من تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة ،محض ُّ
تنطعٍ وتكلف منهي
بنصها
عنه،
فاألولى القول بأحدهما ،والشريعة ْأولى كما هو معلوم فقد جاء ِّ
ْ
الشرع ،وهي أد ُّل على حقيقة وكنه هذا الدين ،ولهذا ال حاجة لنا بمفهوم الحقيقة
سر َال يفشى بل يكون ْالخَفي والجلي
من أساسه ،بحيث «ال يكون للشرع ٌّ
احدًا»(.)25
َو ِّ
وهنا البد من استحضار مفهوم الطريقة  -المشار إليه آنفا  -فإن عليها
مدار اإلتباع واالبتداع ،فمن صحت شريعته صحت طريقته ،ومن صحت
شريعته وطريقته ،صحت حقيقته ،يقول عبد الرزاق الكاشاني في مفهوم القشر
علم ظاهر يصون العلم الباطن  -الذي
عند الصوفية مبرزا هذا المعنى « :كل ٍ
هو لبُّه -عن الفساد كالشريعة للطريقة ،والطريقة للحقيقة ،فإن لم يصن حاله،
وطريقته بالشريعة فسد حاله ،وآلت طريقته هوسا وهوى ووسوسة ،ومن لم
يتوسل بالطريقة إلى الحقيقة ،ولم يحفظها بها فسدت حقيقته ،وآلت إلى الزندقة
واإللحاد»(.)26
َّ
يرجح
إن تحقيق مناط الخالف في هذه المسألة وجمعا لآلراء ال َّ
سابقة ِّ
القول بأن في الشريعة جانبا يتجاوز علم المعاملة إلى علم المكاشفة ،أو قل
يتجاوز علم الفقه الظاهر إلى أعمال القلوب الباطنة ،فالمستوى األول مطلوب
لكل الخلق على حسب األحكام الشرعية المعروفة (الحرام ،والمباح ،والمكروه،
والمندوب ،الواجب) ،أما الثاني فزائد على الواجب بدرجات ،ولهذا الخلق غير
مكلف ين به على اإلجمال ،ألنهم ليسوا على طبقة واحدة في إدراك األسرار
والحقائق المستبطنة في الشرائع والعقائد واألخالق والمعامالت ،فما دامت
الحقيقة ال تح ُّل حراما وال تحرم حالال من أحكام الشريعة ،وإنما هي تستقطب
الكالم عن أسرارها وحقائقها المدركة بالكشف والذوق وأفعال القلوب ،فال مرية
في أنها تكمل الشريعة وال تناقضها.
وفي السياق نفسه البد من اإلشارة إلى أنه إذا كان هناك من يرى أن
الشريعة هي ظاهر الحقيقة والحقيقة هي باطن الشريعة ،فإن هناك من يرى أن
مجلة اإلحياء
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الشريعة هي حقيقة من بين الحقائق ،والحقيقة هي شريعة من بين الشرائع ،وهذا
باعتبار متلقيهما من الواصلين ،الذين قد خرجوا عن المعنى وباينوا المفهوم،
فالشريعة هي بعض ما ظهر من أحكام الحقيقة ،والحقيقة ،هي بعض ما بطن
من أحكام الشريعة ،فبينهما عموم وخصوص ،الشريعة أعم من الحقيقة باعتبار
أحكام الظاهر ،والحقيقة أعم من الشريعة باعتبار الباطن ،وهذا هو معنى قول
عبد الكريم القشيري« :اعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره،
والحقيقة  -أيضا  -شريعة ،من حيث إن المعارف به سبحانه أيضا وجبت
بأمره»(.)27
اختص بها المقربون من
وقد أحصى أبو حامد الغزالي هذه األسرار التي
َّ
الخلق دون غيرهم ،والتي هم مطالبون بإخفائها عن الخلق  -للسبب الذي تقدم
ذكره – فرأى أنها على خمسة أقسام(:)28
عن دركه فَ ْ
 -2أَن يكون ال َّ
يخت َص
ش ْيء ِّفي نَفسه دَ ِّقيقًا تكل أَكثر األفهام َ
علَ ْي ِّهم َحي ُ
ْث
علَ ْي ِّهم أَن َال يفشوه ِّإلَى غير أَهله فَيصير ذَ ِّلك فتْنَة َ
بدركه ْالخَواص َو َ
عن الدَّرك وإخفاء سر الروح.
تقصر أفهامهم َ
عن ذكره ،وهو مفهوم في نفسه َال يكل
الصدِّيقُونَ َ
 -2ما ْامت َنع ْاأل َ ْنبِّيَاء َو ِّ
يضر ِّبأ َ ْكث َ َر المستمعين من يتلقاه ،ومن جنس هذا النوع
عنهُ َولَ ِّكن ذكره
ُّ
ْالفَهم َ
قضايا القضاء والقدر ،التي ض َّل فيها خلق كثير ،فهي حق في ذاتها ،ولكن
فهمها والتسليم والرضا بها هو المحك ،الذي تتفاوت فيه األفهام.
ش ْيء بِّ َحي ُ
 -3أَن يكون ال َّ
ض َرر َولَ ِّكن
ص ِّري ًحا لفهم َولم يكن فِّي ِّه َ
ْث لَو ذكر َ
الر ْمز ل َي ُكون وقعه فِّي قلب المستمع أغلب َوله
سبِّيل اإلستعارة َو َّ
يكنى َ
عنهُ على َ
مصل َحة فِّي أَن يعظم َوقع ذَ ِّلك ْاألَمر فِّي قلبه َك َما لَو قَا َل قَائِّل َرأَيْت َ
فالنا يُقَلد
عن إفشاء ْالعلم َوبث ْال ِّح ْك َمة إِّلَى غير أَهل َها
َازير فكنى بِّ ِّه َ
الدر فِّي أ َ ْعنَاق ْال َخن ِّ
فالمستمع قد يسْبق ِّإلَى فهمه َ
سان
اإل ْن َ
ظاهر للفظ والمحقق ِّإذا نظر َوعلم أَن ذَ ِّلك ْ ِّ
اطن فيتفاوت
ضعه ِّخ ْن ِّزير تفطن لدرك السِّر َو ْالبَ ِّ
لم يكن َمعَه در َو َال َكانَ فِّي َم ْو ِّ
النَّاس فِّي ذَ ِّلك.
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ص ً
سان ال َّ
يال بالتحقيق والذوق ِّبأَن
ش ْيء جملَة ث َّم يُد ِّْركهُ ت َ ْف ِّ
اإل ْن َ
 -3أَن يدْرك ْ ِّ
يصير َحاال مالبسا لَهُ فيتفاوت العلمان َويكون األول كالقشر َوالثَّانِّي كاللباب
َو ْاألول َك َّ
الظاه ِِّّر َوالثَّانِّي كالباطن ،كسائر الشهوات والعشق والمرض والموت.

سان ْال َحال فالقاصر ْال َفهم يقف على
سان ْالم َقال َ
عن ِّل َ
 -5أَن يعبر بِّ ِّل َ
َّ
الظاهِّر ويعتقده نطقا والبصير بالحقائق يدْرك السِّر ِّفي ِّه.

َّ
إن الغزالي ومن دار في فلكه من الصوفية وأصحاب األحوال ،يرون أن
ي يدركه كل الناس ،ألنه يخاطب
العلوم لها ظواهر ولها بواطن ،فالظاهر جل ٌّ
الحواس الظاهرة من اإلنسان ،والجلي منها ال يُدرك إال بالمجاهدة والرياضة
وصفاء الذهن ،والبعد عن الشواغل ،فيقول في هذا« :اعلم أَن انقسام َهذِّه ْالعُلُوم
يرةَ ،و ِّإنَّ َما ينكرها القاصرون الَّذين تلقفوا فِّي
ِّإلَى خفيَّة وجلية َال ينكرها ذُو بَ ِّ
ص َ
علَ ْي ِّه ،فَلم يكن لَ ُهم ترق إِّلَى شأو ْال َ
عال ومقامات
الصبَا َ
شيْئا وجمدوا َ
أ َ َوائِّل ِّ
ْالعل َماء واألولياء»( ،)29فالغزالي هنا كما هو مالحظ يتكلم بلسان الصوفي ال
بلسان الفيلسوف؛ إذ إن كالمه ينم عن وثوقية مطلقة بانقسام العلوم إلى ظاهر
وباطن ،ودليله في إنكار بعضهم لهذا يرجع لغلبة ما طبعوا عليه من اعتقادات
ومواقف في الصغر ،ما جعل انتقالهم عنها صعبا.
مما سبق يتبين أن منكري مفهوم الحقيقة مخطئون من عدة وجوه ،فاألدلة
السمعية والعقلية قد أتت متضافرة لتدل عليها ،ولكن إذا تساءلنا أيهما الحاكم
على اآلخر الحقيقة أم الشريعة؟ فال شك أننا سنجد خالفا ،ولكنه عند التحقيق
غير معتبر ،إذ إن جموع الفقهاء وحتى محققي الصوفية ،قد ذهبوا إلى أن
الشريعة هي الحاكمة على الحقيقة ،وليس العكس ،فما أنكرته الشريعة على
الحقيقة بالدلي ٍل وجب القول به ،وما أنكرته الحقيقة على الشريعة ،فهو محض
زندقة وإلحاد.
لقد كان محققي الصوفية وأقطابها كالجنيد وسهل بن عبد هللا التستري
وعبد القادر الجيالني وعبد الوهاب الشعراني وأبي الحسن الشاذلي وأبي سعيد
الخراز وأبي يزيد البسطامي وأحمد زروق وغيرهم يتحرجون كل الحرج من
الكالم عن الحقائق التي يجدونها ،ولهذا كثر عندهم القول بضرورة محاكمة
مجلة اإلحياء
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الحقيقة إلى الشريعة ،فما وافقها أُخذ به وإال طرح ولم يلتفت إليه ،ألنه في
الغالب من وحي الشيطان ونفثه ،ولعل قول أبي سليمان الداراني في هذا الباب
أشهر من أن يذكرُ « :ربَّ َما يقع فِّي قلبي النكتة من نكت ْالقَ ْوم أياما فال أقبل منه
إال بشاهدين عدلين الكتاب والسنة»( ،)30وقول الجنيدِّ « :علمنا هذا مقيد بالكتاب
والسنة ،فمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث ،ولم يتفقه ،ال يُقتدى به»(،)31
علَى من اقتفى أثر الرسول
علَى الخلق إال َ
ويقول كذلك« :الطرق كلها مسدودة َ
علَ ْي ِّه الصالة والسالم»(.)32
َ
وجاء أيضا عن عبد الوهاب الشعراني قوله« :إذا عارض كشفك الكتاب،
والسنة فتمسك بالكتاب ،والسنة ودع الكشف ،وقل لنفسك إن هللا تعالى قد ضمن
لي العصمة في الكتاب ،والسنة ،ولم يضمنها لي في جانب الكشف وال اإللهام،
وال المشاهدة مع أنهم أجمعوا على أنه ال ينبغي العمل بالكشف ،وال اإللهام ،وال
المشاهدة إال بعد عرضه على الكتاب والسنة»( ،)33األمر الذي جعل شيخ
الرد على الصوفية وبيان مواطن الزلل
اإلسالم ابن تيمية؛ وهو من هو في
ِّ
والضالل عندهم يذكر كثير ا من الصوفية المتقدمين والمتأخرين ممن حاكموا
الحقيقة إلى الشريعة ،وساروا على ما سار عليه السلف الصالح في أمور
الظاهر والباطن على السواء ،والقول الذي سنذكره يعدُّ دليال صارخا على
موقف المدرسة السلفية المعتدل من الصوفية المعتدلة ،خالفا لما يشاع عنها أن
معادية لكل أشكال التصوف ،يقول ابن تيمية رحمه هللا ورضي عنه« :فَأَما
المستقيمون من السالكين كجمهور َمشَايِّخ السلف :مثل الفضيل بن ِّعيَاض
قطي
س ِّ
َّارا ِّني ومعروف ْال َك ْر ِّخي َوالسري ال َّ
َو ِّإب َْراهِّيم بن أدهم َوأبي ُ
سلَ ْي َمان الد َ
شيْخ عبد ْالقَا ِّدر َوال َّ
والجنيد بن ُم َح َّمد َوغَيرهم من ْال ُمتَقَدِّمينَ ،ومثل ال َّ
شيْخ َح َّماد
شيْخ أبي ْالبَيَان َوغَيرهم من ْال ُمت َأ َ ِّخرين .فهم َال يسوغون للسالك َولَو َ
َوال َّ
طار فِّي
علَ ْي ِّه أَن
عن ْاألَمر َوالنَّ ْهي الشرعيين بل َ
ْال َه َواء أَو َمشى على ال َماء أَن يخرج َ
يفعل ْال َمأ ْ ُمور ويدع ْال َمحْ ُ
علَ ْي ِّه
ظور ِّإلَى أَن يَ ُموت َو َهذَا ُه َو ْالحق الَّذِّي دل َ
ْالكتاب َوالسنة َوإِّجْ َماع السلف»( ،)34ولعل سائال يستدرك فيقول :إذا كان الكالم
عن الباطن مشروعا ومرغوبا فيه لماذا أعرض عنه اإلئمة األعالم
والمجتهدون الثقات ،وعلى رأسهم أبي حنيفة النعمان؛ الذي تنتهي بعض من
902

العدد /22 :سبتمبر 2182

جدل الحقيقة والشريعة في الفكر الصوفي

سالسل كبار الصوفية إليه ،كالجنيد الذي أخذ التصوف عن الشبلي ،والشبلي
عن السري السقطي ،والسقطي عن معروف الكرخي ،والكرخي عن داوود
الطائي ،والطائي أخذها عن أبي حنيفة النعمان ،والجواب عن هذه االعتراض
يجيبنا عنه عبد الوهاب الشعراني بقوله« :إنما لم يضع المجتهدون في ذلك كتبا
لقلة األمراض في أهل عصرهم ،وكثرة سالمتهم من الرياء والنفاق ،ثم بتقدير
عدم سالمة عصرهم من ذلك ،فكان ذلك في بعض أناس قليلين ،ال يكاد يظهر
لهم عيب ،وكان معظم همة المجتهدين إذ ذاك إنما هي في جمع األدلة المنتشرة
في المدائن والثغور مع أئمة التابعين وتابعيهم ،التي هي مادة كل علم ،وبها
تعرف موازين جميع األحكام ،فكان ذلك أهم من االشتغال بمناقشة بعض الناس
في أعمالهم القلبية التي ال يظهر بها شعار الدين ،وال يقول قائل قط  :إن مثل
أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رضي هللا عنهم ،يعلم أحدهم من نفسه
رياء أو حسدا أو نفاقا ثم ال يجاهد نفسه وال يناقشها أبدا ،ولوال أنهم يعلمون
سالمتهم من تلك اآلفات واألمراض لقدَّموا االشتغال بعالجها على كل
علم»(.)35
زيادة على أن سيرتهم تطبيق عملي للتصوف الذي كان منتشرا بينهم،
فهم مع تضلعهم في علوم الشريعة المعروفة هم أيضا أرباب السلوك والعبادة
والتقى ،وليس بالضرورة عدم تأليفهم فيها بضوابطها الشرعية وتماشيا مع
روح الدين هو إنكار مضمر لها ،بل َّ
إن موقف بعضهم ممن تكلم في أعمال
القلوب والخواطر كأحمد بن حنبل في الحارث المحاسبي ،له ما يبرره ،هو
تمسكه الشديد بنصوص القرآن والسنة والخوف من مثل هذه النوازل ،مع
إقراره بأن ما يقوله ويتكلم به هو عين الحق والصواب ،والشواهد في ذلك
س َّرا ُج :قَا َل ِّلي أَحْ َمدُ ب ُْن َح ْنبَ ٍل:
كثيرة عنه منها« :ما رواه ِّإ ْس َما ِّعي ُل ب ُْن إِّ ْس َحاقَ ال َّ
ار َ
ي ِّإذَا َجا َء َم ْن ِّز َلكَ ؟ فَقُ ْلتُ  :نَ َع ْم! َوفَ ِّرحْ تُ
ه َْل ت َ ْست َِّطي ُع أ َ ْن ت ُ ِّريَنِّي ْال َح ِّ
ث ْال ُم َحا ِّس ِّب َّ
ار ِّ
ث فَقُ ْلتُ له :إني أحب أن تحضر الليلة عندي أ َ ْنتَ
بِّذَلِّكَ  ،ث ُ َّم ذَ َهبْتُ ِّإلَى ْال َح ِّ
ض ْر لَ ُه ُم التمر والكسب.
َوأ َ ْ
ص َحابُكَ  .فَقَا َل :إِّنَّ ُه ْم َكثِّ ٌ
ير فَأَحْ ِّ
س فِّي
اإل َما ُم أَحْ َمدُ قَ ْد َ
س َبقَ ُه ْم فَ َجلَ َ
فل َّما كان بين العشاءين جاؤوا َو َكانَ ْ ِّ
غ ْرفَ ٍة بِّ َحي ُ
ُ
ْث يَ َرا ُه ْم َويَ ْس َم ُع َك َال َم ُه ْم َو َال يَ َر ْونَهُ ،فلما صلوا العشاء اآلخرة لم
مجلة اإلحياء

900

د .طارق زيناي

يصلوا بعدها شيئاً ،بل جاؤوا فجلسوا بين يدي الحارث سكوتا ً مطرقي
الرؤوس ،كأنما على رؤوسهم الطير ،حتى إذا كان قريبا ً من نصف الليل سأله
رجل مسألة فشرع الحارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع
ْظ ،فَ َج َع َل َهذَا يَ ْب ِّكي َو َهذَا َيئِّ ُّن َو َهذَا يزعق ،قال :فصعدت إلى اإلمام أحمد
َو ْال َوع ِّ
صبَاحِّ،
علَ ْي ِّه ،ث ُ َّم لَ ْم يَزَ الُوا َكذَلِّكَ َحتَّى ال َّ
إلى الغرفة فإذا هو يَ ْب ِّكي َحتَّى َكادَ يُ ْغشَى َ
ّللاِّ؟ فَقَا َلَ :ما َرأَيْتُ
ع ْب ِّد َّ
ْف َرأَيْتَ َهؤ َُال ِّء يَا أَبَا َ
فَلَ َّما أ َ َرادُوا ِّاال ْن ِّ
اف قُ ْلتُ َ :كي َ
ص َر َ
أ َ َحدًا َيت َ َكلَّ ُم فِّي ُّ
الر ُج ِّلَ ،و َما َرأَيْتُ ِّمثْ َل َهؤ َُال ِّءَ ،و َم َع َهذَا فَ َال أ َ َرى
الز ْه ِّد ِّمثْ َل َهذَا َّ
()36
لَكَ أ َ ْن تَجْ ت َِّم َع بِّ ِّه ْم» .
وينقل ابن كثير عن البيهقي ،وماذا فهمه من تحذير اإلمام أحمد من
صحْ بَت َ ُه ْم ِّأل َ َّن
ي :يُحْ ت َ َم ُل أَنَّهُ َك ِّرهَ لَهُ ُ
الحارث المحاسبي ،فيقول« :قال ْالبَ ْي َه ِّق ُّ
ار َ
سدٍَ ،وإِّ ْن كان زاهداً ،فإنه كان عنده شئ ِّم ْن ِّع ْل ِّم ْال َك َال ِّمَ ،و َكانَ أَحْ َمد ُ
ث بْنَ أ َ َ
ْال َح ِّ
سلُوكَ َ
صحْ َبت َ ُه ْم ِّم ْن أَجْ ِّل أَنَّهُ َال ي ُِّط ُ
ط ِّريقَ ِّت ِّه ْم َو َما هُ ْم
يق ُ
َي ْك َرهُ ذَلِّكَ  ،أ َ ْو َك ِّر َه لَهُ ُ
علَ ْي ِّه ِّمنَ ُّ
الز ْه ِّد َو ْال َو َرعِّ.
َ
قُ ْلتُ (الكالم البن كثير) :بَ ْل إِّنَّ َما َك ِّرهَ ذلك ألن في كالمهم من التقشف
وشدة السلوك التي لم يرد بها الشرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لم
يأت بها أ َ ْم ٌر»( ،)37من الموقفين السابقين (البيهقي وابن كثير) يمكن ترجيح كفة
موقف وتعليل ابن كثير على البيهقي ،والدليل أن الحارث المحاسبي كان ال يرى
مذهب المتكلمين من القدرية ،يروي ابن الوردي في تاريخه عن الحارث
شيْئا َو ُه َو ُمحْ ت َاج إِّلَى
المحاسبي أن أباه ترك له «سبعين ألف د ِّْرهَم فَلم يَأ ْ ُخذ ِّم ْن َها َ
سول َّ
ّللاِّ صلى هللا عليه
عن َر ُ
الر َوايَة َ
د ِّْرهَم ل َكون أَبِّيه قدرياَ ،وقَا َل :صحت ِّ
وسلم :أَنه َال يتوارث أهل ملتين»( ،)38بل حتى موقف ابن كثير يحتاج لتفصيل
ألنه فيه كثير من المغالطات ،وسيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسنته القولية والفعلية و سيرة
صحابته تشهد على عكس هذا ،فقد كانوا من العبادة والمحاسبة للنفس الشيء
الذي ال ينكر ،والذي يظهر من تحذير أحمد بن حنبل صحبه من مخالطة
الحارث وأصحابه يرجع إلى خوفه عليه من تلك المقاالت التي لم يتكلم بها
األوائل لغياب المقتضى آنذاك وهي أمراض القلوب من النفاق والحسد والرياء،
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى أن أحمد بن حنبل قد عانى من المتكلمين ،فمن
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باب سد الذرائع خاف على صاحبه من أن يتشرب قلبه ما يقوله الحارث،
فيصده ذلك على تعلم العلم الشرعي ،ودليلنا على ذلك أن أحمد تأثر بكالم
الرجل ،بل وبكى لشدة وقعه في قلبه ،فلو كان يتكلم في الباطل ألنكر عليه
عالنية وحاججه وأظهر له خطأه ،وهو يعرف أنه ال يجوز تأخير البيان عن
وقت الحاجة ،ويزيد هذا األمر تأكيد ما نقله أحمد النقشبندي عن أبي الحسن
الشاذلي ،قال« :كان اإلمام أحمد رضي هللا عنه يقول لولده عبد هللا :يا ولدي
عليك بالحديث وإياك ومجالسة هؤالء الذي سمو أنفسهم صوفية ،فإنهم ربما كان
أحدهم جاهال بأحكام دينه ،فلما صحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم
كان يقول لولده  :يا ولدي عليك بمجالسة هؤالء القوم فإنهم زادوا علينا بكثرة
العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة»(.)39
مستويات تجلي الحقيقة عند الصوفية:
إن الكالم عن مفهوم الحقيقة في الطرح الصوفي السابق يقتضي منَّا
توسيع زاوية النظر لتمظهراتها المختلفة ،والتي تأخذ فيها أبعادا باطنية ال تدرك
بوسائل المعرفة التقليدية المتمركزة حول العقل -غالبا -سبيال لإلدراك ،وإنما
تتجاوز ذلك إلى القلب  /والروح كوسيلة موازية الستلهام الحقائق واألسرار،
ولهذا يتجلى مفهوم الحقيقة عند الصوفية باعتبارات عديدة ،لها تعلقات بأكثر
من قضية من أهم القضايا العرفانية ،فهي إن ارتبطت بمسمى حقيقة الحقائق،
تعلقت باإلنسان الكامل ،الجامع بين ماهية الحضرة اإللهية والكونية ،والحقيقة
إذا اتصلت بالكينونة الحقَّة التي يطلبها السالكون إلى هللا ،سميت حضرة الجمع
أو حضرة الوجود «وهي الوجود المطلق الذي يسمى عين الطمس والعمى ،فال
نسبة فيه وال توهم ،وال تعقل ،وال أين وال كيف وال رسم وال وهم»(،)40
والحقي قة إذا اتصلت بالذات النبوية ،سميت الحقيقة المحمدية ،الذي هو « القطب
الذي تدور عليه أفالك الوجود من أوله إلى آخره ،وهو واحد منذ كان الوجود
إلى أبد اآلبدين ،ثم له تنوع في مالبس ،ويظهر في كنائس ،فيسمى به باعتبار
لباس ،وال يسمى به باعتبار لباس آخر ،فاسمه األصلي الذي هو له دمحم ،وكنيته
أبو القاسم ،ووصفه عبد هللا ،ولقبه شمس الدين»( ،)41وإذا اتصلت بسلوك
مجلة اإلحياء
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اإلنسان إلى ربه وتعلقه به ،كان فعله هذا ولوجا إلى عالم الحقيقة ،ألنه قبل هذا
كان في عالم الباطل والخيال ،فهي بهذا المعنى « :إقامة العبد في محل الوصال
إلى هللا ،ووقوف سره على محل التنزيه»( ،)42فالسالك يبدأ بالحقيقة حتى يصل
إلى الحق ،وهذا هو مدار عالقة الحق بالحقيقة ،وقد يجعلون لحق اليقين حقيقة
كذلك كما عند عبد الكريم الجيلي ،الذي قال فيها« :هو إعطاء كل حق إلهي
حقه ،مما يتصف به العبد من أسماء هللا تعالى وصفاته ،فيظهر أثر كل اسم
وصفة ،بما يستحقه من التصريف في األكوان ،على ظاهر العبد المتصف»(،)43
وقد يريدون بالحقيقة عالم الجبروت أو التوحيد أو مشاهدة سر الربوبية ،ولع َّل
كثرة المفاهيم الموازية لمصطلح الحقيقة يرجع إلى أذواق أصحابه ،فكل واحد
يرى الحقيقة من وجهة نظره المتأتاة بمراتب ذوقه وكشفه.
إن العالم الباطني لإلنسان ال يقوم باستدعاء العقل والنظر واالستدالل،
بقدر ما يقوم بالذوق والكشف ،فالسالك مسافر إلى الحضرة اإللهية بحثا عن
إدراك الحقيقة ،أو قل الوصول إليها ،فهي بهذا المعنى تسير صوب المطلق
والالمنتهي ،فالسبيل إلى الحقيقة ال حدود له ،ولهذا عندما نقول إن الحقيقة ال
تحدها حدود ،فالباطن الذي تنتمي إليه كذلك ال يحده حدود ،وهذا وجه االختالف
بين الشريعة والحقيقة ،فاألولى محكومة بحمى األحكام (األمر/النهي) ،وهي
ابتدأت واكتملت وانتهت بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص ،وبعيسى عليه السالم ،الذي يبعث آخر
الزمان حاكما بشريعته ملسو هيلع هللا ىلص ،أما الثانية فال حاكم لها ،ولهذا يمكن القول إن
الحقيقة تبدأ مع الشريعة ،تتوقف الشريعة وتكمل الحقيقة طريقها في صور شتى
على حسب مراتب أهلها ،إلى أن تصبح عند بعضهم تد ُّل على الالمعنى ،ولع َّل
هذا ما قصده الحالج في طاسين الفهم حين جعل الحقيقة مستعصية على أفهام
الخليقة ،فما بالك بحقيقة الحقيقة وعلم الحقيقة ،وذلك في قوله « :أفهام الخالئق
ال تتعلق بالحقيقة ،والحقيقة ال تتعلق بالخليقة ،الخواطر عالئق ،وعالئق
الخالئق ال تصل إلى الحقائق ،واإلدراك إلى علم الحقيقة صعب ،فكيف إلى
حقيقة الحقيقة؟»( ،)44ولهذا حاول في طاسين الدائرة أن يقرب معنى حقيقة
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الحقيقة ،التي يسميها (اإلشارة) برسم جعل حرف (الباء) رمزا عليها عبر
مستويات( :الظاهر  /الباطن  /اإلشارة):
وعقَّب على الرسم مشيرا إلى الباء في دالالتها على الحقيقة بقوله:
«البراني ما وصل إليها (الظاهر) ،والثاني وصل وانقطع (الباطن) ،والثالث
ضل في مفازة (حقيقة الحقيقة)»( ،)45وجعل من نقطة الباء معنى الحقيقة ،التي
ترمز للحق تعالى ،وذلك في قوله« :ومعنى الحقيقة شيء ال تغيب عنه الظواهر
والبواطن ،وال يقبل األشكال»(.)46
لقد برزت ثنائية البيان والعرفان ،التي أطرت العقل العربي طيلة عصور
عديدة ،والتي أفرزت في كثير من األحيان صراعات فكرية بل ودموية ،دفع
الثمن فيها من شذَّ وخرج عن نهج المؤسسات الدينية والسياسية الرسمية ،وخير
مثال ما حدث للحالج والسهروردي ،ولع َّل أهم ما تناوله الصوفية بعدسات
الحقيقة ،هي القرآن الكريم المنظور إليه نظرة مزدوجة تقوم على العبارة
واإلشارة ،والعبادة المنظور إليها كذلك نظرة مزدوجة تقوم على أعمال
الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة ،وفيما يأتي تفصيل القول فيهما:
المعنى الباطني للقرآن الكريم وجدل العبارة واإلشارة:
من المعلوم أن القرآن الكريم حجة بالغة ،وهو كالم هللا المعجز ،الذي هو
اط ُل ِّمن بَي ِّْن يَدَ ْي ِّه َو َال ِّم ْن خ َْل ِّف ِّه ت َِّنزي ٌل ِّم ْن
كما قال عنه هللا تعالىَ  :ال يَأْتِّي ِّه ْالبَ ِّ
َح ِّك ٍيم َح ِّمي ٍد[ فصلت ،]32 :ومعلوم أيضا أنه ح َّمال أوجه ،لم يجعل هللا له
تفسيرا واحدا وال تأويال واحدا ،وإنما هم كتاب مفتوح لكل عالم أو مفسر
يستطيع أن يقرأه بضوابطه الشرعية كما يشاء ،ولهذا فقد تكاثرت كتب التفسير
ومدراسه واتجاهاته ،فقد أصبح لكل فرقة أو توجه فكري تفسيره الخاص فللسنة
تفسيرهم ،وللمعتزلة تفسيرهم وللشيعة تفسيرهم وللخوارج تفسيرهم ،وكذا
للصوفية إشاراتهم (تفسيرهم) ،هذا األخير الذي سنخصه بالدراسة والتحليل
على مقتضى مقولة الظاهر والباطن وما يقابله في البيان العربي من مقولة
العبارة واإلشارة.
مجلة اإلحياء
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وحتى تتجلى الرؤية البد من تعريف لإلشارة ،فقد أورد الطوسي تعريفا
لها بقوله« :ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه»( ،)47وشفع تعريفه
خفي»(،)48
بقول أبي علي الروذباري« :علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة
َ
ويضيف ابن قيم الجوزية تعريفا أشمل وأجمع من تعريف الطوسي ،بقوله:
« هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعد ،ومن وراء حجاب ،وهي تارة
تكون من مسموع ،وتارة تكون من مرئي ،وتارة تكون من معقول ،وقد تكون
من الحواس كلها ،فاإلشارات من جنس األدلة واألعالم»( ،)49جمعا بين تعريف
الطوسي وابن القيم ،يظهر لنا بوضوح أن اإلشارة تتوسط منطقة برزخية
جامعة ،فهي من جهة تنأى عن التصريح واالنكشاف التساع الرؤية وعدم قدرة
اللغة على التعبير عنها ،ومن جهة ثانية؛ هي قائمة على معان تشير إلى حقائق
محجوبة تتوزع بين مسموع ومرئي ومعقول ،ويمكن أن تشملها جميعا ،فهي
ممكنة الفهم واإلدراك شأنها شأن األدلة ألنها من جنسها ،ولكنها ال تتكشف
بطبعها إال لمن فتحت لهم من هللا أبواب المعرفة واألسرار ،يقول ابن عربي
مبرزا معنى اإلشارة ومصدر ها ،ومقتضيات داللتها على فهم وشرح كتاب هللا:
« ثم لتعلم أن أصحابنا ما اصطلحوا على ما جاؤوا به في شرح كتاب هللا بـ
(اإلشارة) ،دون غيرها من األلفاظ ،إال بتعليم إلهي جهله علماء الرسوم ،وذلك
أن (اإلشارة) ال تكون إال بقصد المشير بذلك أن يشير ،ال من جهة المشار إليه،
وإذا سألتهم عن شرح مرادهم باإلشارة ،أجروا عند السائل من علماء الرسوم
ُمجْ َرى الفأل ،مثال ذلك :اإلنسان يكون في أمر ضاق به صدره ،وهو يتفكر
فيه؛ فينادى رجل رجال آخر اسمه (فرج) ،فيقول( :يا فرج)! فيسمعه هذا
الشخص الذي ضاق صدره ،فيستبشر ،ويقول( :جاء فرج هللا ،إن شاء هللا)،
يعني من هذا الضيق الذي هو فيه ،وينشرح صدره»( ،)50ومثله ما ذكره شمس
س ِّم َع َر ُج ًال َي ُ
وف َويُنَادِّي
ي أ َ َّن أ َ َبا َح ْك َمانَ ال ُّ
ط ُ
ي َ
صوفِّ َّ
الدين السفاريني بقولهُ « :ح ِّك َ
سقَ َ
ط َو ُ
س ِّم ْعته َو ُه َو
ِّي َ
(يَا َ
علَ ْي ِّه فَلَ َّما أَفَاقَ قِّي َل لَهُ فِّي ذَلِّكَ فَقَا َل َ
س ْعت َْر بِّ ِّري) فَ َ
غش َ
يَقُو ُل ا ْس َع ت ََر بِّ ِّري ،أ َ َال ت ََرى أ َ َّن َح َر َكةَ َوجْ ِّد ِّه ِّم ْن َحي ُ
ْث ُه َو فِّي ِّه ِّم ْن َو ْقتِّ ِّه َال ِّم ْن
َحي ُ
ض ال ُّ
ار
ْث قَ ْو ُل ْالقَائِّ ِّل َو َال قَ ْ
صدُهُ َك َما َر َوى َب ْع ُ
س ِّم َع قَائِّ ًال يَقُو ُلْ :ال ِّخ َي ُ
شيُوخِّ أَنَّهُ َ
ع ْش َرة ٌ بِّ َحبَّ ٍة فَ َما
ع ْش َرة ٌ بِّ َحبَّةٍ ،فَغَلَبَهُ ْال َوجْ دُ َف ُ
ع ْن ذَلِّكَ فَقَا َل إذَا َكانَ ْال ِّخيَ ُ
ار َ
سئِّ َل َ
َ
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ّللاِّ َال ت َ ْمنَعُهُ ْاأل َ ْلفَا ُ
ب َّ
ع ْن فَ ْه ِّم ْال َم َعانِّي
ِّقي َمةُ ْاأل َ ْش َر ِّار فَ ْال ُمحْ ت َِّر ُق ِّب ُح ِّ
ظ ْال َك ِّثيفَةَُ ،
اللَّ ِّطيفَ ِّة»( ،)51فمراد القوم فيما يسمعون إنما هو مصادف لما في قلوبهم من
األسرار والتحقق بالمعارف ،فيتفاءلون بما سمعوه ،وشبيه هذا ما قاله ملسو هيلع هللا ىلص في
صلح الحديبية ،لما منعه المشركون من القدوم إلى بيت هللا الحرام ،وجاءه منهم
س ُه َل لَ ُك ْم ِّم ْن أ َ ْم ِّر ُك ْم»( ،)52تفاؤال باسمه،
رجل يسمى ( ُ
سهيل) ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص« :لَقَ ْد َ
فكان ما تفاءل به.
يقول ابن القيم عن أوصاف أصحاب اإلشارات إنهم « :يسمون أخبارهم
عن المعارف وعن المطلوب إشارات ،ألن المعروف أج ُّل من أن يُفصح عنه
بعبارة مطابقة ،وشأنه فوق ذلك ،فالكامل من إشارته إلى الغاية ،وال يكون ذلك
إال لمن فني عن رسمه وهواه وحظه ،وبقي بربه ومراده الديني األمري ،وكل
أحد إشارته بحسب معرفته وهمته»( ،)53عطفا على مما سبق يمكن إيجاد نقاط
اشتراك داللي بين الرمز واإلشارة بوصفهما في المتداول الصوفي يستبطنان
معنى خفيًا؛ يتم إنتاجه في حاالت سلوكية خاصة ،تعكس ما يجده الصوفي في
نفسه ،لكننا إذا تساءلنا أيهما أع ُّم من صاحبه ،فسنجد أن هناك من يرى أن
الرمز أعم من اإلشارة وأشمل منها؛ إذ َّ
إن هذه األخيرة هي المعنى الباطني
معان فرديةً يدركها
المقصود من إيراد الرمز الصوفي؛ وألن اإلشارة تتناول
ٍ
صاحبها ذوقا ،يقول الطوسي قي تقرير هذه الفكرة« :وللصوفية أيضا
مستنبطات في علوم مشكلة على فهوم الفقهاء والعلماء ،ألن ذلك لطائف مودعة
في إشارات لهم تخفى على العبارة من دقتها ولطافتها؛ وذلك في معنى
السر ومقامات اإلخالص وأحوال
العوارض والعالئق والحجب وخفايا
ِّ
المعارف وحقائق العبودية ،ومحو الكون باألزل ،وتالشي المحدث ،إذا قورن
بالقديم ،وفناء رؤية المعطى بفناء رؤية العطاء ،وعبور األحوال والمقامات،
وجمع المتفرقات ،وسلوك سبل منطمسة ،وعبور مفاوز مهلكة»( ،)54إن
مجموع ما ذكره الطوسي من لطائف اإلشارات ،إنما هي تدرك في حاالت
فردية خاصة ،يدركها العارف من خالل تحققه باألحوال والمقامات ،وفي
المقابل هناك من ال يجد فرقا بين اإلشارة والرمز ،ويرى أنهما مترادفان ،فابن
حكم ابنَ عطاء هللا السكندري يسندُ مواضيع
عجيبة على سبيل المثال في شرحه َ
مجلة اإلحياء
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الرمز الهتمامات اإلشارة ،حينما يقول« :فإشارة الصوفية هي تغزالتهم
وتلويحاتهم بالمحبوب كذكر سلمى وليلى وذكر الخمرة والكؤوس والنديم ،وغير
ذلك مما هو مذكور في أشعارهم و تغزالتهم»( ،)55ويضع ما لإلشارة للرمز في
قوله« :وأ َّما الرموز فهي إيماء وأسرار بين المحبوب وحبيبه ال يفهمها
غيرهم»( ،)56إن مثل هذه المصطلحات السلوكية الخاصة ،يتعذر اإلمساك
بمنظومتها المفهومية؛ إذ إنها محكومة بسياقات ذاتية للتجربة الصوفية لدى
السالكين ،فمحاولة إيجاد منطقة جامعة بين إلماعات اللغة وطبيعة التجربة في
عوالمها السلوكية المستبطنة للرؤية العرفانية ،ولحقائق األشياء ،وكلمات هللا في
قرآنه وفي أكوانه ،البد أن تصطدم بمأزق صناعة الكالم أو المصطلح ،بما
يمكن أن يكون السالك قد عاش تجربته الصوفية إزاء هذا المصطلح أو ذاك،
وهذا يرجع « إلى أن ما كان إشارة عند البعض اعتبر رمزا عند البعض اآلخر،
ألن المراتب متفاوتة تفاوت المقامات المعرفية»(.)57
إن التَّوسع في اإلشارة عند المتصوفة جعل حذاقهم والفقهاء المعتدلين من
غيرهم يجعلون ضوابط يحتكمون إليها في التعبير عن األحوال والمواجيد،
يمكن أن نوجز أهمها فيما يلي:
أ -أن يكون المعنى اإلشاري المراد ال يتعارض مع المعنى الظاهر من العبارة،
بل يجب أن يكون مقتضيا له ،وهناك مناسبة وصلة بين المعنى الظاهري
والمحتوى اإلشاري.
ً
مرتكزا ،يشهد له من القرآن والسنة ،يقول الجنيد« :من
ب -أن يكون لهذا الذوق
لم يحفظ القرآن ،ولم يكتب الحديث ال يقتدى به في هذا األمر ألن علمنَا هذا
مقيدٌ بالكتاب والسنَّة»(.)58
جَّ -أال يحجر صاحبه على غيره ذوقا يخالف ذوقه ،ألن األمر منوط بمستويات
التفاوت الروحي في إدراك الحقائق واألسرار ،فهو من باب اختالف التنوع
ال التَّضاد.
دَّ -أال يكون صاحبه مشهورا بالبدعة أو الدعوة إليها ،أو المجاهرة بالذنوب
والمعاصي ،ويندرج في هذا القيد أن ال يدخل المشتغل بالرمز واإلشارة
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النظريات الصوفية المنحرفة كالحلول وووحدة الوجود واإلشراق في
تفسيره.
َّ
إن هذه الشروط وجدت لها أصداء في بيئة بعض المفسرين المعتدلين،
حيث اعتبروا َّ
أن معالم التأويل اإلشاري عند الصوفية ،القائم على آليات القراءة
المستبطن للطائف الحقائق ،له ما يبرره في الخطاب القرآني ،الذي هو في
حقيقة األمر التأسيس الفعلي لمشروعية األخذ باإلشارة ،كما األخذ بالعبارة،
والتي هي من جنس فهم مراد هللا عز وجل في القرآن كأنواع التفاسير األخرى
(التفسير القرآن بالقرآن ،والتفسير باألثر ،والتفسير باعتماد أسباب النزول،
تلقي النص القرآني.
التفسير بالرأي) ،وغيرها من صور ِّ
وقبل التطرق لعديد القضايا المتعلقة بفهم الصوفية لكالم هللا ،البد من
إيراد تعريف لهذا الفهم اإلشاري للقرآن الكريم ،ألنه كفيل بضبط وإيضاح ما
ستتناوله الدراسة ،والذي سنجد له تحققات في شواهد التأويل اإلشاري للقرآن
الكريم ،يقول جالل الدين السيوطي في بيان المقصود بالتفسير اإلشاري أو
الفيضي :هو «تأويل آيات القرآن الكريم على خالف ما يظهر منها بمقتضى
إشارات خفية ،تظهر ألهل السلوك ،ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر
المرادة»( ،)59وال يبتعد ُ
الزرقاني عن السيوطي في تعريفه بقوله« :هو تأويل
القرآن بغير ظاهره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوك والتصوف ويمكن
الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا»(.)60
من التعريفين السابقين يتبين لنا اشتراكهما في اعتبار فعل قراءة القرآن
عند الصوفية تأويالً بمقتضى إشارات تظهر ألرباب السلوك ،ولكن بشرط أن
ال تُناقض الدالالت الظاهرة من آي كتاب هللا ،وهذا االحتراز هو الفيصل في
اعتبار هذا الفهم الباطني معتبرا شرعا أو غير معتبر ،كما ستفصل فيه الدراسة.
إن تلقي الصوفية لكالم هللا جل وعال باالعتماد على ما انقدح في قلوبهم من
أسرار ولطائف ،يعدُّ تلقيا له دالالته ،ومستنداته وقيمته ،يقول الطوسي في هذا
المعنى« :اعلم أيدك هللا بالفهم ،وأزال عنك الوهم ،أن أبناء األحوال وأرباب
القلوب ،لهم مستنبطات في معاني أحوالهم وعلومهم وحقائقهم؛ وقد استنبطوا
مجلة اإلحياء
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من ظاهر القرآن ،وظاهر األخبار معان لطيفة باطنة ،وحكما مستطرفة،
وأسرار مذخورة»(.)61
إن الكالم عن محاولة تأسيس مشروعية العتماد التأويل اإلشاري في
مقاربة النص القرآني ،أو ما هو دونه من الخطابات الوضعية األخرى ،ال يمكن
البتة أن يفهم منه إقصا ٌء أو تطاو ٌل على أنواع التلقي األخرى ،التي استقبلتها
األمة  -قديما وحديثا  -بالقبول والرضا ،وال هو من باب التقول على هللا بغير
علم ،وال هو من باب التأويل الباطني المحكوم بخلفيات مذهبية وفكرية منكرة
بل هو يندرج ضمن اإلطار العام للقرآن الكريم من خالل مقاصده وإعجازه
تعارض أصالً
وسعة بحره ،وعلو قدره ،وقابليته ألوجه النظر المختلفة ،التي ال
ُ
خر ُج المعنى إلى غير المراد به لغة وال شرعا ،وفيما يلي
متفقا عليه ،وال ت ُ ِّ
بعض النقوالت عمن تكلم من العلماء عن التفسير اإلشاري للقرآن الكريم:
ـ فقد أورد أبو حامد الغزالي في إحيائه ،بعد أن ذكر طرفا من إشارات تفسير
القرآن ما نصه« :وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة
علومهم وصفاء قلوبهم ،وتوفُّر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب ،ويكون
لكل واحد حدٌّ في الترقي إلى درجة أعلى منه فأما االستيفاء فال مطمع فيه ،ولو
كان البحر مدادا ً واألشجار أقالما ً فأسرار كلمات هللا ال نهاية لها ،فتنفد األبحر
قبل أن تنفد كلمات هللا عز وجل ،فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق في الفهم»(،)62
إن أبا حامد الغزالي قد أقر بمشروعية تلقي القرآن الكريم على حسب مقتضيات
التأويل اإلشاري ،لكنه اشترط لتحصيل الكشف وإدراك الفهم للراسخين في
العلم شروطا البد من توفرها لمن أراد التصدي لمعرفة األسرار والحقائق من
القرآن الكريم ،ومنها:
أ -غزارة العلم ،فليس لمن حرم الزاد أن يه َّم للسفر.
ب -صفاء القلب ،فعلى مرآته تتجلى الحقائق واللطائف واألسرار.
تلقي هذه اإلشارات زيادة على الخلوة وقلة
ج -توفر دواعي التدبر :من قابلية ِّ
الكالم والنوم والمخالطة وترك الشبع ،وغيرها من مفسدات القلب التي ذكرها
أرباب السلوك والمعرفة.
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د -التجرد للطلب والقصد؛ والمقصود به إخالص النية ومجانبة ما من شأنه أن
يكدر صفو التوحيد من سمعة ورياء وحب الظهور.
وأضاف ُّ
الزرقاني شروطا أخرى ذكرها العلماء منها(:)63
 /2أال يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم كأن يكون تأويال بعيدا سخيفا
كتفسير بعضهم قوله تعالى َ  :و ِّإ َّن َّ
ّللاَ لَ َم َع ْال ُمحْ ِّسنِّينَ  بجعل كلمة (لَ َم َع) ماضيا
وكلمة ( ْال ُمحْ ِّسنِّينَ ) مفعوله.
 -2بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم.
 -3أن يكون له شاهد شرعي يؤيده ،وفي المقابل أال يكون له معارض شرعي
أو عقلي.
 -3أال يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر.
سر له.
 -5أال يكون من وراء هذا التفسير اإلشاري تشويش على المف َّ
َّ
إن اإلشارة الصوفية تأتي للعارف من استبطانه لدالالت الكالم اإللهي،
الذي تتعدد فيه مستويات المعنى تعددا ال نهائيا ،لقوله تعالى :قُل لَّ ْو َكانَ ْالبَحْ ُر
ت َر ِّبي لَنَ ِّفدَ ْالبَحْ ُر قَ ْب َل أَن ت َنفَدَ َك ِّل َماتُ َر ِّبي َولَ ْو ِّجئْنَا ِّب ِّمثْ ِّل ِّه َمدَدا ً
ِّمدَادا ً ِّل َك ِّل َما ِّ
ش َج َرةٍ أ َ ْق َال ٌم َو ْالبَحْ ُر يَ ُمدُّهُ ِّمن
ض ِّمن َ
[الكهف ،]201 :وقولهَ  :ولَ ْو أَنَّ َما فِّي ْاأل َ ْر ِّ
ع ِّز ٌ
س ْبعَةُ أ َ ْب ُح ٍر َّما نَ ِّفدَ ْ
ّللاِّ إِّ َّن َّ
ت َك ِّل َماتُ َّ
يز َح ِّكي ٌم[ لقمان ،]22 :فالبد من
ّللاَ َ
بَ ْع ِّد ِّه َ
القول كذلك  -افتراضا  -إن اإلشارة الصوفية ال نهائية كذلك ،تتعدد وتتجدد مع
كل قارئ (عارف) ،بحيث تصبح اإلشارة عملية بحث مستمر الكتشاف دالالت
الخطاب اإللهي ،قريبه وبعيده ،جليه وخفيه ،بمعنى أن القارئ الصوفي هو في
رحلة ال تنتهي صوب استجالء المعنى ،وعلى قدر تحققه بالمعارف تُرفع عنه
الحجب حجابا حجابا ،حتى يدرك الحقيقة الكاملة بالموت االختياري أو
االضطراري ،وهذا هو الفيصل بين تجربة القراءة الصوفية (الباطنة) والقراءة
الفقهية (الظاهرة) ،فاألولى الداللة فيها مفتوحة ،تنكشف لكل واحد بوجه يخالف
ما عند غيره ،بل إنها تنكشف للشخص الواحد على حسب درجات قربه
مجلة اإلحياء
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ومعرفته ومعراجه ،فهي تجسد مقولة الغزالي( :المشهد هناك لمن يريد أن
يراه).
إن اإلشارة الصوفية تتخذ من كالم الحق تعالى والكون والنفس مجاال
قرائيا ال تنتهي دالالته ،فالعارف يمارس عملية تما ٍه بينه وبين كالم هللا ،الذي
هو الكون المسطور ،وبينه وبين الكون ،الذي هو القرآن المنظور ،وبينه وبين
نفسه ،الذي هو البرزخ الجامع للحقائق اإللهية والكونية ،ولهذا فاإلشارة كون
داللي ال ينتهي ،ما دام العارف يترقى في معاريج المعرفة وساللم اليقين،
فالروح في نقائها وتحققها في األصل هي أداة معرفة اإلشارة ،فعلى قدر التحقق
يكون الكشف ،حتى يصل العارف لفك شفرة الكلمات اإللهية في القرآن
المسطور والمنظور على السواء ،وهو معنى قوله تعالىَ  :واتَّقُواْ ّللاَ َويُعَ ِّل ُم ُك ُم
ق َوفِّي أَنفُ ِّس ِّه ْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَ ُه ْم
ّللاُ[ البقرة ،]282 :وقولهَ  :
سنُ ِّري ِّه ْم آيَاتِّنَا فِّي ْاآلفَا ِّ
ش ِّهيدٌ[ فصلت ،]53 :فمن وصل
َيءٍ َ
أَنَّهُ ْال َح ُّق أ َ َولَ ْم يَ ْك ِّ
ف بِّ َربِّكَ أَنَّهُ َ
علَى ُك ِّل ش ْ
لهذا المرتقى ف ُح َّق له أن يُكشف له الغيب ،ويدرك سر هللا في كالمه ،ومراده من
خطابه ،ولع َّل هذه الفكرة هي التي جعلت ابن عربي يعتبر «(فهم) األولياء
للقرآن جزءا متمما للقرآن ،ومن نفس معدنه»(.)64
مما سبق يتبين لنا أن إشارات الصوفية تدخل في هذا الباب العظيم القدر،
الذي به تدرك أسرار القرآن؛ الذي تعبدنا هللا جل وعال بتالوته وفهمه والعمل
به ،وإنما يدرك ما في القرآن من حقائق ولطائف ودقائق على قدر االجتهاد
والقابلية بمختلف مستوياتها ،يقول ابن برجان في هذا المعنى « :ما قال النبي 
ع ِّمهَ عنه
من شيء فهو في القرآن ،أو فيه أصلهُ ،
ب أو بَعُدَ ،فه َمهُ َم ْن فه َمهُ ،و َ
قر َ
ع ِّمهَ ،وكذا كل ما حكم أو قضى به ،وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر
من َ
()65
اجتهاده ،وبذل وسعه ،ومقدار فهمه» .
قول ابن برجان هذا يشير إلى أن القرآن الكريم هو مجمع علوم األولين
واآلخرين ،يقول تعالىَّ  :ما فَ َّر ْ
ش ُرونَ 
َيءٍ ث ُ َّم إِّلَى َربِّ ِّه ْم يُحْ َ
طنَا فِّي ال ِّكت َا ِّ
ب ِّمن ش ْ
[األنعام  ]38 :ال يحيط بما فيه إال المتكلم به جل وعال ،ثم ما أُذِّنَ للنبي  منه،
س ٌر ال حجر عليه ،إال بقدر
ثم ورثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من العلماء الراسخين ،وأن ذلك مي َّ
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بذل الوسع واالجتهاد ومقدار الفهم ،هذا وقد أورد السيوطي في باب العلوم
المستنبطة من القرآن الكريم قوله في المتصوفة« :ونظر فيه أرباب اإلشارات
وأصحاب الحقيقة ،فالح لهم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا لها أعالما
اصطلحوا عليها مثل الفناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة واألنس
والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك هذه الفنون التي أخذتها الملة اإلسالمية
منهم»(.)66
َّ
إن التوجه الوسطي لجالل الدين السيوطي ،وموقفه المعتدل من
التصوف ،هو الذي حدا به إلى اإلقرار بمشروعية النظر في القرآن الكريم
باعتماد آليات قراءة قائمة على الذوق والكشف.
مما الشك فيه أن أوجه إعجاز القرآن ال تُحصى ،ولكن الوجه البياني هو
من أظهر أوجه اإلعجاز التي تحدى هللا به اإلنس والجن على أن يأتوا بمثله،
ولعل مراتب البيان في القرآن الكريم ليست على مستوى واحد ،وال تخاطب
متلقيا واحدا ،من هنا اشتهر عند الصوفية التفسير اإلشاري أو الفيضي  -المشار
إليه  -الذي يتجاوز المستويات الظاهرة لدالالت القرآن الكريم ،والذي منه
البحر المديد في تفسير القرآن الكريم البن عجيبة ،وروح المعاني لأللوسي،
والفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية للشيخ
علوان وعرائس البيان في حقائق القرآن ألبي دمحم روزبهان بن أبي النصر
الشيرازي ،وأهمها هو  :كتب لطائف اإلشارات للقشيري وتفسير التستري
وتفسير ابن عربي ،ففي هذه التفاسير وغيرها من كتب الصوفية التي تناولت
شرح آيات من كتاب هللا ،نجد البعد الباطني واضحا من حيث اإلشارات
والتلميحات واألسرار ،التي فارقوا بها معهود التفاسير السنية المعروفة ،ولع َّل
آن
الصوفية في هذا التوجه هم لم يبتعدوا عما ينسب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله« :إِّن ِّل ْلقُ ْر ِّ
َ
ظاهرا َو َباطنا وحدا ومطلعا»( ،)67وقوله« :القرآن تحت العرش له ظهر وبطن
()68
يحاج العباد»  ،فهذان الحديثان مع الخالف في صحة نسبتهما للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه
داللة واضحة في أن للقرآن الكريم مستويان :ظاهر وباطن أو قل واضح
وخفي ،وقد ذهب العلماء في تفسير المقصود بالظاهر والباطن (أو الظهر
مجلة اإلحياء
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والبطن كما في بعض الروايات) ،مذاهب شتى أجملها الماوردي في ما يأتي:
«أحدها :معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها ،وقفت على
معناها ،وهو قول الحسن .والثاني :يعني أن القصص ظاهرها اإلخبار بهالك
األولين ،وباطنها عظة لآلخرين ،وهذا قول أبي عبيد .والثالث :معناه ما من آية
إال وقد عمل بها قوم ،ولها قوم سيعملون بها ،وهذا قول ابن مسعود.
والرابع :يعنى أن ظاهرها لفظها ،وباطنها تأويلها ،وهذا قول الجاحظ»(.)69
وهناك تفسيرات أخرى لهذا الحديث كما عند الشاطبي والبغوي والخازن
ُ
والزرقاني وغيرهم ،فيها تفصيالت بسيطة ولكنها تصب في
والنيسابوري
اآلراء األربعة السابقة ،بوجه من الوجوه ،بقي أن نشير إلى بعض ما قاله
المؤسس لمقولة المعنى الباطني للقرآن الكريم:
الصوفية تفسيرا لهذا الحديث
ِّ
فقد ذكر السيوطي وجها خامسا نقله عن ابن النقيب ،يدخل في التفسيرات
ظ َه َر ِّم ْن َمعَانِّي َها ِّأل َ ْه ِّل ْال ِّع ْل ِّم بِّ َّ
ظ ْه َرهَا َما َ
الصوفية ،فيه قوله « :أ َ َّن َ
الظاه ِِّّر،
ض َّمنَتْهُ ِّمنَ ْاألَس َْر ِّار الَّتِّي أ َ ْ
َوبَ ْ
طلَ َع َّ
ق َو َم ْعنَى
علَ ْي َها أ َ ْربَ َ
ّللاُ َ
طنَ َها َما ت َ َ
اب ْال َحقَائِّ ِّ
ي ُم ْنت َ ًهى ،فِّي َما أ َ َرادَ َّ
ّللاُ ِّم ْن َم ْعنَاهُ َوقِّي َلِّ :ل ُك ِّل ُح ْك ٍم
قَ ْو ِّل ِّهَ " :و ِّل ُك ِّل َح ْرفٍ َحدٌّ" أَ ْ
ب َو َم ْعنَى قَ ْو ِّل ِّهَ " :و ِّل ُك ِّل َح ٍد َم ْ
ض ِّمنَ
طلَ ٌع" ِّل ُك ِّل غ ِّ
َام ٍ
ِّم ْقدَ ٌ
ب َو ْال ِّعقَا ِّ
ار ِّمنَ الث َّ َوا ِّ
ْال َم َعا ِّني َو ْاألَحْ َك ِّام َم ْ
ص ُل ِّب ِّه ِّإلَى َم ْع ِّرفَ ِّت ِّه»( ،)70فالقول السابق يظهر أن
طلَ ٌع يُت ََو َّ
باطن القرآن يحوي من األسرار والدقائق ،التي يكشفها هللا للخاصة من الناس
(أرباب الحقائق).
وفي هذا الصدد يجمل العالمة شهاب الدين اآللوسي ما قيل في تفسير
الحديثين السابقين ،ليصل إلى التأكيد على وجود باطن للقرآن ،بل ويعجب ممن
يثبته لكالم البشر ،وينفيه عن كالم رب البشر ،فيقول « :فال ينبغي لمن له أدنى
مسكة من عقل بل أدنى ذرة من إيمان أن ينكر اشتمال القرآن على بواطن
يفيضها المبدأ الفياض على بواطن من شاء من عباده ويا ليت شعري ماذا
ص ً
َيءٍ [ يوسف ،222 :األنعام،253 :
يصنع المنكر بقوله تعالىَ  :وت َ ْف ِّ
يال ِّل ُك ِّل ش ْ
األعراف ]235 :وقوله تعالى :ما فَ َّر ْ
َيءٍ [ األنعام،]38 :
طنا فِّي ْال ِّكتا ِّ
ب ِّم ْن ش ْ
ويا هلل تعالى العجب كيف يقول باحتمال ديوان المتنبي وأبياته المعاني الكثيرة
956

العدد /22 :سبتمبر 2182

جدل الحقيقة والشريعة في الفكر الصوفي

وال يقول باشتمال قرآن النبي صلى هللا عليه وسلموآياته وهو كالم رب العالمين
المنزل على خاتم المرسلين على ما شاء هللا تعالى من المعاني المحتجبة وراء
سبْحانَكَ هذا بُ ْه ٌ
ع ِّظي ٌم[ النور ]21 :بل ما من حادثة
سرادقات تلك المباني ُ 
تان َ
ترسم بقلم القضاء في لوح الزمان إال وفي القرآن العظيم إشارة إليها فهو
المشتمل على خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت»(.)71
مما سبق يتبين لنا َّ
أن جمهور المتصوفة قد اتفقوا على القول بأن للقرآن
ظاهر وباطن ،بل إن غيرهم من المخالفين لهم يرون هذا الرأي سواء
بالتصريح أو التلميح ،يكفي أنهم قد حصل منهم شبه اتفاق على أن القرآن
الكريم فيه من العلوم ما ال يدرك مداه إال هللا ،بدليل قوله تعالىَ  :و َما ِّمن دَآبَّ ٍة
ير ِّب َجنَا َح ْي ِّه ِّإالَّ أ ُ َم ٌم أ َ ْمثَالُ ُكم َّما فَ َّر ْ
ض َوالَ َ
ب ِّمن
طنَا فِّي ال ِّكت َا ِّ
طائِّ ٍر َي ِّط ُ
فِّي األ َ ْر ِّ
َيءٍ [ األنعام ،]38 :وقول أبي بكر بن العربي فيما ينقله عنه السيوطي:
ش ْ
ف ِّع ْل ٍم
س ْبعُونَ أ َ ْل ِّ
س ْبعَةُ َآال ِّ
« ُ
آن خ َْم ُ
ف ِّع ْل ٍم َو َ
سونَ ِّع ْل ًما َوأ َ ْربَعُ ِّمائ َ ِّة ِّع ْل ٍم َو َ
علُو ُم ْالقُ ْر ِّ
ط ٌن َو َحدٌّ َو َم ْ
ظ ْه ٌر َو َب ْ
آن َمض ُْرو َبةً ِّفي أ َ ْر َب َع ٍة ِّإ ْذ ِّل ُك ِّل َك ِّل َم ٍة َ
طلَ ٌع
علَى َ
َ
عدَ ِّد َك ِّل ِّم ْالقُ ْر ِّ
ْ
ب َو َما بَيَّنَ َها ِّم ْن َر َوا ِّب َ
صى َو َال
ار ت َْر ِّكي ٍ
ط َو َهذَا َما َال يُحْ َ
َو َهذَا ُمطلَ ٌق دُونَ ا ْعتِّبَ ِّ
يَ ْعلَ ُمهُ إِّ َّال َّ
ّللاُ»( ،)72ومما ال شك فيه أن هذه العلوم ليست متيسرة لكل الناس ،من
هنا البد من القول باختصاص البعض بمعرفة ما حجب عن معرفته البعض
اآلخر ،ولعلنا هنا نتعجب من ابن العربي كيف يورد النص السابق كما نقله عنه
السيوطي ،ثم نجده في موضع آخر من إحدى كتبه ،ينكر على أهل التصوف
الرد« :ثم نظرنا
إشاراتهم ،مع أنه يلتمس لهم بعض العذر ،فيقول في معرض ِّ
في طائفة نبغت يقال لهم أصحاب اإلشارات ،جاءوا بألفاظ الشريعة من بابها،
وأقروها على نصابها ،لكنهم زعموا أن وراءها معاني غامضة خفية ،وقعت
اإلشارة إليها من ظواهر هذه األلفاظ (  )...وظاهر هذا القول أنهم قصدوا خيرا
فأشادوا علما ،وربما تراقى األمر بالتتبع له ،وإدخال ما ليس فيه إلى ما ال
ينبغي منه ،ومتعلقهم في ذلك أن السلف ما زالوا يبطنون مثل هذا المعنى،
ويجعلونه من باطن علم القرآن الذي قالوا فيه إن للقرآن ظاهرا وباطنا ،وحدا
ومطلعا»( ،)73وقد راح بعدما أورد هذا الكالم يستعرض مجمل أدلة من يقول
هذا القول من الصوفية ،فيردُّها ذاكرا شواهد من كالم الصوفية في بعض آي
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القرآن الكريم ،وهو وإن كان يظهر عليه اإللمام بمفاصل هذه القضية إال أنه لم
يحقق القول فيه تحقيقا يذكر من خالله أقوال العلماء قبله في اعتبار إشارات
الصوفية والقول بها ،بل جعلها من القواصم ،ثم بعد ذلك قال في عاصمة هذه
القاصمة« :فتلقفت جميع ذلك ووعيت ،وأنا إلى أصل األخذ ناظر ،وعلى
أعطافه بالتفكر مائل  ،والذي تحرر بعد تحرير االفتكار في سبيل النظر
واالعتبار أن الصريح عام في الدين ،به جاء البرهان ،وعليه دار البيان ،فال
يجوز أن يعدل بلفظ عن صريح معناه إلى سواه ،فإن ذلك تعطيل للبيان ،وقلب
له إلى اإلشكال»(.)74
إال هناك رأيا حاول التوفيق بين الرأيين ،حيث يرى أصحابه أن للقرآن
حقيقة واحدة ،ال ظاهر وال باطن فيها ،لكن هذه الحقيقة تتنوع وتختلف بالنسبة
للمستويات اإلدراكية واإليمانية والروحية للناس ،فهناك الكافر والمنافق
والفاسق والمسلم والمؤمن والمحسن والمتحقق ،وهناك العامة والخاصة
وخاصة الخاصة  ...أو أن المقصود بالحقيقة الفهم عن هللا مراده ،وهو معنى
قوله تعالى معاتبا الكفارَ  :ف َما ِّل َهـؤُ الء ْالقَ ْو ِّم الَ َي َكادُونَ َي ْفقَ ُهونَ َحدِّيثا ً[ النساء:
 ،]28فليس المعنى أنهم ال يفهمون اللغة التي جاء بها الخطاب ،ألنهم أهلها
وأربابها ،ولكن المقصود لم يفقهوا عن هللا خطابه في قضية المشيئة والقضاء
سنَةٌ يَقُولُواْ
والقدر ،وذلك في قوله قبل الجزء من اآلية السابقةَ  :وإِّن ت ُ ِّ
ص ْب ُه ْم َح َ
سيِّئ َةٌ يَقُولُواْ هَـ ِّذ ِّه ِّم ْن ِّعندِّكَ قُ ْل ُك ًّل ِّم ْن ِّعن ِّد ّللاِّ
هَـ ِّذ ِّه ِّم ْن ِّعن ِّد ّللاِّ َوإِّن ت ُ ِّ
ص ْب ُه ْم َ
[النساء ،]28 :فليس هناك حقيقة وإنما هو أحد أمرين :إما االختالف في
مستويات اإلدراك ،وإما الفهم عن هللا خطابه ومراده ،ويدخل في هذا الباب
جميع الشواهد التي جاءت عن الصحابة ،وفيها إدراك وفهم زائد لبعضهم ،كما
الشأن مع فهم ابن عباس من سورة العصر أنه نعي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وآيةْ  :ال َي ْو َم
اإل ْسالَ َم دِّينا ً[ المائدة ]3
علَ ْي ُك ْم نِّ ْع َمتِّي َو َر ِّ
أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِّينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
ضيتُ لَ ُك ُم ِّ
التي فهم منها عمر قرب أجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وأنه ما بعد الكمال إال النقصان،
وغيرها من الشواهد األخرى.
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هذا وقد تنبه ابن عطاء هللا السكندري لمن ينكر علم هذه الطائفة الباطني
بالقرآن الكريم وإشاراته ،فقال بعدما أورد الحديث السابق« :فال يصدنك عن
تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة :هذا إحالة لكالم هللا
عزوجل ،وكالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فليس ذلك بإحالة ،وإنما يكون إحالة لو قالوا :ال
معنى لآلية إال هذا (هذا قول الباطنية من الشيعة) ،وهم لم يقولوا ذلك ،بل
يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها ،ويفهمون عن هللا ما
أفهمهم»( ،)75فابن عطاء يبين مناط االختالف بين إشارات الصوفية وبين إلحاد
الباطنية ،فالصوفية ينشدون الحقائق من القرآن ،والباطنية يبطلون هذه الحقائق
قصدا وإمعانا في ضرب اإلسالم وتعطيل أحكامه ،يقول ُّ
الزرقاني مقررا وجه
االختالف بينهما« :ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير
اإلشاري وبين تفسير الباطنية المالحدة ،فالصوفية ال يمنعون إرادة الظاهر بل
يحضون عليه ويقولون ال بد منه أوال إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم
الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب ،وأما الباطنية فإنهم
يقولون :إن الظاهر غير مراد أصال وإنما المراد الباطن وقصدهم نفي
الشريعة»(.)76
مما سبق يمكن القول إن الصوفية مقرون بأن التفاوت واقع بين الناس
في درجات الوضوح والخفاء في الفهم عن هللا عز وجل ،يقول أحمد محمود
صبحيَّ :
إن «وراء األلفاظ الظاهرة يحتجب المعنى الباطني ،وتستكن أسرار
يعرف هللا بمكنوناتها القدسية أولياءه على قدر منازلهم
القرآن؛ التي
ِّ
()77
ومقاماتهم»  ،فالقرآن الكريم يأخذ أبعادا وأوجها تأويلية عدة ،منعكسة على
مراتب العروج والترقي ،فهناك من جملة المتلقين من تصل مراتب فهمهم إلى
إدراك الحقائق ومنهم من يصل إلى إدراك اللطائف ،ومنهم من يصل إلى إدراك
اإلشارات ،ومنهم من لم يتعد الوصل إلى إدراك العبارات ،فالقرآن الكريم بهذا
التحديد يخاطب الجميع على حسب تفاوت درجاتهم في اإلدراك والفهم والفتح،
يقول سهل بن عبد هللا التستري ( ت283هـ) في هذا المعنى« :لو أُعطي العبد
لكل حرف من القرآن ألف فهم لما بلغ نهاية ما جعل هللا عز وجل في آية من
كتاب هللا عز وجل من الفهم ،ألنه كالم هللا عز وجل وكالمه صفته ،وكما أنه
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ليس هلل نهاية ،فكذلك ال نهاية لفهم كالمه؛ وإنما يفهمون على مقدار ما يفتح هللا
عز وجل على قلوب أوليائه من فهم كالمه ،)78(» ...وهذا التفاوت في فهم كتاب
هللا ليس فقط للعارفين ،كما يمكن أن يفهم ،بل هو حتى لغيرهم من الرسوميين،
وهذا أكبر دليل على اعتبار اإلشارات والقول بمصداقيتها كأحد أوجه الفهم عن
هللا ،يقول ابن عربي مقررا هذا القياس« :ولو كان علماء الرسوم ينصفون،
العتبروا في نفوسهم إذا نظروا في اآلية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما
بينهم ،فيرون أنهم يتفاضلون في ذلك ،ويعلو بعضهم على بعض في الكالم في
ويقر القاصر بفضل غير القاصر فيها ،وكلهم في مجرى
معنى تلك اآلية،
ُّ
واحد ،ومع هذا الفضل ،المشهود لهم فيما بينهم في ذلك ،ينكرون على أهل هللا
ض عن إدراكهم »( ،)79ثم يعقب بعد هذا الكالم بذكر
إذا جاؤوا بشيء مما يُ ْغ َم ُ
حجة علماء الرسوم في عدم اعتبار إشارات الصوفية في كتاب هللا وإسقاطها،
أن أصحابها ليسوا من العلماء ،الذين أخذوا العلم بالتعلم والدراسة والتحصيل،
بقوله« :وصدقوا ! فإن أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إال بالتعلم؛ وهو
اإلعالم الرحماني الرباني ،قال تعالى :ا ْق َرأْ بِّاس ِّْم َربِّكَ الَّذِّي َخلَقَ (َ )2خلَقَ
سانَ
علَّ َم بِّ ْالقَلَ ِّم (َ )3
ق ( )2ا ْق َرأْ َو َربُّكَ ْاأل َ ْك َر ُم ( )3الَّذِّي َ
سانَ ِّم ْن َ
اإلن َ
اإلن َ
علَ ٍ
علَّ َم ْ ِّ
ْ ِّ
َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم ([ )5العلق ،]5 -2:فإنه القائل :أ َ ْخ َر َج ُكم ِّمن بُ ُ
ون أ ُ َّم َهاتِّ ُك ْم الَ
ط ِّ
علَّ َمهُ ْالبَ َيانَ ()03
سانَ (َ )3
اإلن َ
ت َ ْعلَ ُمونَ [النحل ،]28 :وقال تعالىَ  :خلَقَ ْ ِّ
()80
[الرحمن ،]3 -3 :فهو سبحانه معلم اإلنسان» .
وفي الختام البد من القول إن هذه المسألة تعدُّ نتيجة لصراع الفقه
والتصوف وتجليا من تجلياته ،ولهذا البد من التثبت في الحكم سواء قلنا بأن
كالم الصوفية تفسير أو ذوق ووجد ،وفي كال األمرين أظن أن القضية محسومة
لصالح الصوفية ،حيث إنهم أبدعوا أيما إبداع في قراءتهم وتدبرهم لكالم هللا ،ال
فاإلنصاف
مجال معه إلنكار عبقريتهم وعمق نظرتهم وصفاء أرواحهم ،لذا «
ُ
ُك ُّل اإلنصاف ،التسلي ُم للسادة الصوفية الذين هم مركز للدائرة المحمدية ،ما هم
عليه ،واتهام ذهنك السقيم فيما لم يصل لكثرة العوائق والعالئق إليه»(.)81
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شواهد من التفسير اإلشاري للقرآن الكريم:
المتأمل لتفاسير الصوفية وكتبهم ،التي أودعو فيها إشاراتهم وقراءاتهم
لآليات القرآنية ،نلمح أنهم قد أولوا آيات بعينها اهتماما ليس لغيرها ،فكأنه
إجماع صامت بينهم على عظيم قدرها ،واستبطانها معاني ال نهاية لها ،من ذلك
آية الفاتحة إِّيَّاكَ نَ ْعبُدُ وإِّيَّاكَ نَ ْست َ ِّع ُ
ين[ الفاتحة ،]5 :وآية اإلشهاد وآية النور
وبدايات سورة النجم (المعراج النبوي) ،واآليات التي تتكلم عن صفات هللا
وأسمائه ،ومقامات الصوفية وأحوالهم ،وطبيعة النفس والقلب والروح ...وهناك
آيات عامة جاءت في سياق القص وقصص األنبياء خاصة أو الوعظ أو الزجر
أو التعليم ...فرأى الصوفية فيها مجاال خصبا إلشاراتهم ودقائق تلميحاتهم،
وفيما يأتي طرف من شواهد التفسير اإلشاري في القرآن الكريم:
لعل أقدم ما وصلنا من كتب إشارات (تفاسير) الصوفية هو تفسير سهل
بن عبد هللا التستري ( ت 283ه ) ،وهو تفسير لطيف ،تناول فيه صاحبه آيات
من كل سور القرآن الكريم ،وقد سلك في عمومه مسلك الصوفية مع موافقته
للشائع عند المفسرين من أهل الظاهر ،من ذلك قوله في اآلية الكريمةَ  :والَّذِّينَ
َّ
الطا ُ
غوتُ [ البقرة ،]252 :بعدما فسر معنى الطاغوت
َكفَ ُرواْ أ َ ْو ِّليَآ ُؤ ُه ُم
بالشيطان ،الذي هو تفسير ظاهري ،قال« :ورأس الطواغيت كلها النفس
األمارة بالسوء ،ألن الشيطان ال يقدر على اإلنسان إالَّ من طريق هوى النفس،
فإن أحس منها بما ته ُّم به ألقى إليها الوسوسة» ( ،)82وأيضا في اآلية الكريمة:
س ُك ْم إِّ َّن ّللاَ َكانَ ِّب ُك ْم َر ِّحيما ً[ النساء ،]21 :حيث إنه سار على
َ والَ ت َ ْقتُلُواْ أَنفُ َ
مذهب الصوفية في نظرتهم للموت نظرة رمزية ،فقال« :يعني ال تهلكوا أنفسكم
بالمعاصي واإلصرار ،وترك التوبة عند الرجوع إلى االستقامة ،إِّ َّن ّللاَ َكانَ
ِّب ُك ْم َر ِّحيما ً حيث حرم عليكم المعصية ،كي ال تهلكوا»( ،)83وقال أيضا في آية
سورة النورَّ  :
ص َبا ٌح
س َم َاوا ِّ
ور ال َّ
ور ِّه َك ِّم ْش َكا ٍة ِّفي َها ِّم ْ
ت َو ْاأل َ ْر ِّ
ّللاُ نُ ُ
ض َمث َ ُل نُ ِّ
صبَا ُح فِّي ُز َجا َج ٍة ُّ
ار َك ٍة زَ ْيتُونِّ ٍة
ي يُوقَدُ ِّمن َ
ْال ِّم ْ
ش َج َرةٍ ُّمبَ َ
الز َجا َجةُ َكأَنَّ َها َك ْو َكبٌ د ُِّر ٌّ
ور يَ ْهدِّي
َار نُّ ٌ
س ْسهُ ن ٌ
ور َ
َّال ش َْرقِّيَّ ٍة َو َال غ َْربِّيَّ ٍة يَ َكادُ زَ ْيت ُ َها ي ِّ
علَى نُ ٍ
ُضي ُء َولَ ْو لَ ْم ت َْم َ
اس َو َّ
ب َّ
َّ
ع ِّلي ٌم[ النور:
ور ِّه َمن يَشَا ُء َويَض ِّْر ُ
ّللاُ ْاأل َ ْمثَا َل ِّللنَّ ِّ
َيءٍ َ
ّللاُ ِّلنُ ِّ
ّللاُ بِّ ُك ِّل ش ْ
مجلة اإلحياء
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 ،]35بعدما نقل كالما للحسن البصري« :النور مثل نور القرآن مصباح،
المصباح سراجه المعرفة وفتيلته الفرائض ودهنه اإلخالص ونوره نور
االتصال .فكلما ازداد اإلخالص صفاء ،ازداد المصباح ضياء ،وكلما ازدادت
الفرائض حقيقة ازداد المصباح نورا»(.)84
ومنه أيضا ما جاء عن أبي منصور الحالج من تفسيره لعديد اآليات،
س ُك ْم[ البقرة،]53 :
ار ِّئ ُك ْم فَا ْقتُلُواْ أَنفُ َ
منها قوله في اآلية الكريمة :فَتُوبُواْ ِّإلَى َب ِّ
«التوبة محو البشرية بإثبات اإللهية ،وفناء النفوس عما دون هللا تعالى ،وعن
هللا تعالى ،حتى يرجع إلى أصل العدم ،ويبقى الحق كما لم يزل»( ،)85وقوله
كذلك في اآلية التي تعدُّ من بين أهم محطات النص القرآني بالنسبة للصوفية:
أَلَ ْستُ ِّب َر ِّب ُك ْم[ األعراف « ،]222 :الحق أنطق الذرة باإليمان طوعا وكرها،
أنطقهم ببركة األخذ ،أخذهم عنهم ،فأنطقهم ال بهم ،بل أخذهم عنهم ،ثم أشهدهم
حقيقته ،فأنطقت عنهم القدرة من غير شركة كانت لهم فيه»( ،)86وقوله كذلك في
اآلية الكريمة :نُن َِّجي الَّذِّينَ اتَّقَوا[ مريم« ،]22 :ما نجا من نجا إال باالصطفاية
األزلية ،والعناية األبدية ،والرسم والوسم واالسم عوارضات زائلة ،وامتحانات
عاطلة»( ،)87وقال في آية الحديدُ  :ه َو ْاأل َ َّو ُل َو ْاآل ِّخ ُر َو َّ
اط ُن َو ُه َو
الظاه ُِّر َو ْالبَ ِّ
ع ِّلي ٌم[ الحديد« ،]3 :هداهم باسم (األول) إلى الغيب المحيط،
َيءٍ َ
بِّ ُك ِّل ش ْ
وعرفهم باسمه (اآلخر) ،الشأن القائم الدائم ،وبصرهم باسمه (الظاهر) النور
َّ
()88
العزيز المبين ،وأوزعهم باسمه (الباطن) الحق والشهادة» .
ومنها ما جاء في قوله تعالى :قَا َل فَ ُخ ْذ أ َ ْربَعَةً ِّمنَ َّ
ص ْر ُه َّن إِّلَيْكَ ث ُ َّم
الطي ِّْر فَ ُ
ع ِّز ٌ
يز
علَى ُك ِّل َج َب ٍل ِّم ْن ُه َّن ُج ْزءا ً ث ُ َّم ا ْد ُ
س ْعيا ً َوا ْعلَ ْم أ َ َّن ّللاَ َ
اجْ َع ْل َ
ع ُه َّن َيأْتِّينَكَ َ
َح ِّكي ٌم[ البقرة ،]210 :قال أبو إسحاق أحمد بن دمحم الثعالبي (ت 322هـ) فيها:
«ظاهر اآلية ما ذكره أهل التفسير ،وبطنها :إن إبراهيم عليه السالم أمر بذبح
أربعة أشياء في نفسه بسكين [األياس] كما ذبح في الظاهر األربعة األطيار
بسكين الحديد ،فالنسر مثل لطول العمر [واألجل] ،والطاوس زينة الدنيا
وبهجتها ،والغراب الحرص ،والديك الشهوة»( ،)89وقول ابن عطاء هللا
ار فِّي اللَّ ْي ِّل َوأ َ َّن َّ
ّللاَ
ار َويُو ِّل ُج النَّ َه َ
السكندري في قوله تعالى :يُو ِّل ُج اللَّ ْي َل فِّي النَّ َه ِّ
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ير[ الحج ،12 :لقمان ،21 :فاطر ،23 :الحديد« ،]01 :يولج
ص ٌ
س ِّمي ٌع بَ ِّ
َ
فيعجب
المعصية في الطاعة ويولج الطاعة في المعصية ،يطيع العبد الطاعة،
ُ
بها ،ويعتمد عليها ،ويستصغر من لم يفعلها ،ويطلب من هللا العوض عليها ،فهذه
حسنة أحاطت بها سيئات ،ويذنب الذنب فيلجأ إلى هللا فيه ،ويعتذر منه،
ويستصغر نفسه ،ويعظم من لن يفعله ،فهذه سيئة أحاطت بها حسنات ،فأيهما
()90
ار
الطاعة وأيهما المعصية؟»  ،وقوله كذلك في اآليتين الكريمتينِّ  :إ َّن ْاألَب َْر َ
لَ ِّفي نَ ِّع ٍيم[ اإلنفطار« ]23 :أي في هذه الدار وفي تلك الدار ،في الدنيا في
()91
ار لَ ِّفي َج ِّح ٍيم
نعيم الشهود ،وفي اآلخرة في نعيم الرؤية» َ  ،و ِّإ َّن ْالفُ َّج َ
[اإلنفطار « ]23 :أي في هذه الدار وفي تلك الدار ،في هذه الدار في جحيم
القطيعة ،وفي تلك الدار في جحيم العقوبة»( ،)92وقوله كذلك في اآلية الكريمة:
َ ي ْو َم نَحْ ُ
الرحْ َم ِّن َو ْفدا ً[ مريم« ]85 :ولم يقل إلى القهار وال إلى
ش ُر ْال ُمتَّقِّينَ ِّإلَى َّ
العزيز؛ ألن الحشر هو المطلع الشديد ،فالطفهم برحمانيته في ظهور سلطان
()93
س ِّن
سانَ فِّي أَحْ َ
اإلن َ
قهره»  ،وقوله كذلك في اآليتين الكريمتين :لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِّ
سافِّلِّينَ [ التين« ]5 /3 :فكرت في معنى هذه اآلية،
ت َ ْق ِّو ٍيم ( )03ث ُ َّم َردَ ْدنَاهُ أ َ ْسفَ َل َ
فكشف لي عن اللوح المحفوظ ،فإذا مكتوب فيه ،لقد خلقنا اإلنسان في أحسن
تقويم روحا وعقال ،ثم رددناه أسفل سافلين نفسا وهوى»(.)94
وممن تناول إشارات الصوفية أبو نصر السراج الطوسي في لمعه ،تحت
باب( :وصف أرباب القلوب في فهم القرآن) ،وباب( :ذكر السابقين والمقربين
واألبرار من طريق الفهم واالستنباط) ،حيث شرح فيهما مفهوم كثير من اآليات
الكريمات ،واستنباطات العلماء والعارفين منها.
إذا تأملنا الشواهد السابقة نجد أن القاسم المشترك بينها هو داللتها على
معان تبتعد عن التفسير التقليدي (الظاهري) ،حيث يتناول فيها أصحابها اآليات
ٍ
القرآنية ،بما انقدح في قلوبهم من فتوحات ربانية ،تنكشف لهم من خاللها
لطائف ودقائق ال تخالف ظاهر القرآن ،ولكنها في المقابل ال تدل على معنى
الكلمات القرآنية ،كما جاءت في معهود كالم العرب ،ولكن يجب التأكيد أن
هؤالء األئمة األعالم لم يكن ليقصروا معاني اآليات على ما أتوا به فقط دون
مجلة اإلحياء
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دالالتها الظاهرة ،بل َّ
إن القارئ البسيط ليعلم أن هناك معنى آخر تحتمله اآلية
ويُراد منها أوالً وقبل كل شىء ،وهو المعنى الظاهر ،وفي السياق البد من
االعتراض على من ادعى عصمة من تكلم في القرآن من الصوفية ،وأنه ٌّ
حق
كله ،كما ورد ذلك عن بعض الغالين ،الذي يعدُّ قولهم هذا ردَّ فعل غير محسوب
على المنكرين عليهم سلوكهم وقراءتهم لكتاب هللا من الفقهاء.
ومع هذا الشك أن الصوفية كغيرهم ممن تكلم في القرآن الكريم ،قد
جانبوا الصواب ،وخلطوا عمال صالحا وآخر سيئا في أقوالهم ،بل إن منهم من
المس الكفر واإللحاد ،بدعوى الشطح والفناء وغير ذلك ،والشواهد في هذا
أيضا كثيرة ،شأنها شأن التفسيرات الباطنية والشيعية الباطلة التي ال يقبلها العقل
والطبع والفطرة ناهيك عن الشرع ،والتي يقول عنها ابن عربي ( وإن كان هو
نفسه وقع أو كاد يقع في مطباتهم ،كما سنرى« :ونبغت طائفة ثالثة ،ضلت
وأضلت ،فأخذت األحكام الشرعية ،وصرفتها في بواطنهم؛ وما تركت من حكم
الشريعة ،في الظواهر ،شيئا تس َّمى (الباطنية) ،وهم في ذلك على مذاهب
مختلفة»( ،)95ومنها على سبيل المثال ال الحصر بعض ما جاء في تفسير أبي
عبد الرحمن دمحم بن الحسين السلمي المسمى (حقائق التفسير) ،الذي قال فيه
تسو ُ
ض األ َ ِّئ َّمة
غ أَ ْ
عدَّهَا َب ْع ُ
صالًَ ،
الحافظ الذهبيَ « :و ِّفي َحقَائِّ ِّ
ق ت َ ْف ِّسيْره أ َ ْش َيا ُء الَ َ
اطنيَّة»( ،)96وقال فيه السيوطي« :وإنما أوردته في هذا القسم
ِّم ْن زَ ْندَقَ ِّة البَ ِّ
()97
(يقصد قسم المبتدعة من المفسرين) ألن تفسيره غير محمود»  ،ناهيك عن
تفسير ابن عربي وفتوحاته وفصوص حكمه الطافحة بباطنية واضحة في تأويل
الكثير من اآليات القرآنية ،جعلت أبا العال عفيفي يقول عنه« :كاد بمنهجه
الخطير في التأويل أن يحول القرآن إلى قرآن جديد»( ،)98وهو الشيء الذي
الحظه عليه في منهجه المتبع في كتاب فصوص الحكم ،حيث جعل لكل حكمة
معنى باطنيا مفهوما من اآليات التي أنزلت في حق األنبياء السبعة والعشرين
الذين تناولهم في كل فص من فصوصه ،من مثل (فص حكمة قدوسية في كلمة
إدريسية)( ،فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية)( ،فص حكمة علوية في كلمة
موساوية)( ،فص حكمة فردية في كلمة دمحمية) ،فمثال نجده يقول في الفص
ت فَا ْق ِّذفِّي ِّه
الموسوي مؤوال التابوت المذكور في قوله تعالى :أ َ ِّن ا ْق ِّذفِّي ِّه فِّي التَّابُو ِّ
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اح ِّل[ )طه ،]31 :بقوله« :أما حكمة إلقائه في التابوت
س ِّ
فِّي ْاليَ ِّم فَ ْلي ُْل ِّق ِّه ْاليَ ُّم بِّال َّ
ورميه في اليم  :فالتابوت ناسوته ،والي ُّم ما حصل له من العلم بواسطة هذا
الجسم ،مما أعطته القوة النظرية الفكرية والقوى الحسية والخيالية ،التي ال
يكون شئ منها وال من أمثالها لهذه النفس اإلنسانية إال بوجود هذا الجسم
العنصري.)99(» ...
مما سبق ندرك خصوصية تلقي النص القرآني عند المتصوفة ،وأنها إنما
تقوم على قارئ خاص له من المقومات الروحية التي تجعله مؤهال دون غيره
في فك مغاليق آي القرآن ،وإدراك مراد هللا ،الذي خاطب به الخلص من عباده،
ممن حباهم بمعرفة حقيقة كتابه واستبطان مدلوالتها ،بعيدا عن سلطة العقل
والنقل على السواء ،فالنص القرآني بهذا المعنى موئل لممارسة فعل التأويل
الحقيقي ،الذي ال سبيل إلدراك باطن نص القرآن إال من خالله ،يقول أدونيس
ملخصا هذا المعنى« :هذا يعني أن إدراك الحقيقة ال يتم استنادا إلى العقل أو إلى
النقل ،ألن الحقيقة ليست في ظاهر النص ،وإنما يتم عن طريق تأويل النص
بإرجاعه إلى أصله والكشف عن معناه الحقيقي»( ،)100فالصوفية يرون أن
القرآن الكريم بوصفه كالم هللا المنزل على قلب نبيه ،قد جعل فهمه للمؤمنين
من أمته ،الذين اختصهم هللا بمعيته وبفتحه وبمعرفته ،يقول ابن عربي مقررا
هذا المعنى « :هم أحق بشرحه ،وبيان ما أنزل فيه ،من علماء الرسوم ،فيكون
شرحه أيضا تنزيال من عند هللا على قلوب أهل هللا»(.)101
ال َخاتِّ َمةُ:
مما سبق يمكن الت َّوصل إلى النتائج اآلتية:
 إن الحقيقة هي لب الشريعة وجوهرها ،وهي كالروح بالنسبة للجسد،فالشريعة بال حقيقة جسد بال روح ،والحقيقة بال شريعة روح بال جسد ،فال
قيام لهذا إال بهذا ،وهذا هو معنى قول النقشبندي « :فبطون الحقيقة في
الشريعة كبطون الزبد في لبنه»(.)102
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 إن وصف الحق كقيمة يطال الشريعة والحقيقة؛ فحق الشريعة هي تشريع هللالعباده وتكليفهم بما أمر ،وفي المقابل استسالمهم له باالنقياد والطاعة ،وإتباع
ما أمر ،واالنتهاء عما عنه زجر ،وأن ال يُعبد هللا إال بما شرع ،وحق الحقيقة
أن تقصد بجميع التكاليف الحق تعالى مراقبة وإخالصا وتوجها وشهودا،
بحيث تكون االستقامة في الباطن كما في الظاهر صفاء وجالء.
 َّإن مصادر التلقي عند الصوفية هي من تؤدي بالسالك إلى القول بالحقيقة ،فإذا
تأملنا جميع ما يعتمد عليه الصوفية من خلفيات معرفية زائدة على المعطى
الديني المتفق عليه (القرآن الكريم والسنة) ،فإننا الشك سنلمح تجاوزا في
البنية اإلدراكية للمتصوف من المستويات الظاهرة في النصوص الدينية
المؤسسة ،إلى مستويات أخرى باطنة مستوحاة من تلقيه لألسرار والحقائق
ذوقا ووجدا وكشفا وإلهاما وحضرة ربانية وحقيقة دمحمية وهاتفا ملكيا...
 إن ظهور مفهوم الحقيقة في مقابل الشريعة هو ردٌّ مستبطن على مقولة تشيؤالحقيقة المطلقة عند الفقهاء والمفسرين ،أو قل عند المؤسسات الرسمية ذات
التوجه الظاهري ،وكسر هيمنة النموذج الواحد ،الذي أصيبت من خالله
األمة بوحدوية الرؤية.
 إن التفسير الصوفي يعدُّ من أغزر التفسيرات في التراث الديني التي أولتاهتماما كبيرا للتأويل والخروج عن منطوق العبارة إلى كون اإلشارة،
فأصبح فعل التأويل عندهم مفتوحا ال حدود له ،ألنه بوح الروح وسر القلب،
ولهذا أثر عن الصوفية أن تحت كل آية ألف قراءة معلومة ،وما جهل فيها
أكبر من أن يُحاط به.
سر هللا عنده ،ومنهم
 إن من أهل الحقائق من اقتصد في أذواقه ومواجيده فكتم َّمن باح به ،فاستُبيح دمه ،والنماذج كثيرة في كال القسمين ،ومنهم من أوغل
في المكاشفات بحيث وصل إلى مقامات المقربين ،منهم من اكتفى منها
بالبعض ووصل إلى مقامات األبرار.
 لقد انتشر عند المحققين من علماء الصوفية وغيرهم أن القول بالشريعةسق
والحقيقة يقتضي اتحادهما وتطابقهما ،فمن طلب الشريعة بال حقيقة تف َّ
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وابتعد عن لب الشريعة وحقيقتها ،ومن تحقق بعيدا عن الشريعة فقد تزندق،
ومن جمع بينهما فقد اهتدى وتحقق.
 الكالم عن الشريعة والحقيقة يجرنا للكالم عن التصوف والسنة ،فما دامتالحقيقة مؤيدة للشريعة وهي منها بمنزلة الروح من الجسد ،فإن التصوف
َّ
الحق ليس بأمر زائد على السنة ،وإنما هما متكامالن ال وجود ألحدهما إال
بوجود اآلخر.
تقر باطنه ،وال تنفي
 إن الصوفية ينظرون للخطاب القرآني نظرة متكاملة؛ ُّظاهره ،تقول بدالالت العبارة ،وال تلغي حقائق اإلشارة ،فهي بهذا المعنى
تأخذ بالتفسير والتأويل على ٍ
حد سواء.
 إن القول بالحقيقة هو فتح لباب االجتهاد والتفكر في أحكام هللا الشرعيةوالقدرية ،وممارسة حق المسلم في تدبر كالم هللا ،الذي أمرنا به ،فالقارئ
الصوفي في تأويله لكالم هللا على مقتضى ما فيه من إشارات ودقائق
وأسرار هو إقرار بإعجاز القرآن ،وإثبات لحركية داللته التي ال تنتهي،
والتي تتولد مع كل قارئ له ،بل إنها تتناسل مع القارئ الواحد في لحظات
مختلفة في سلم عرفانه ودرجات يقينه ،إن هذا الكالم يجرنا إلى القول بال
نهائية الباطن ،وبالتالي ال نهائية الداللة في منظور الصوفية ،وهذا يأخذنا
ب على حسب حاله ،فليس
إلى ضرورة القول بأن هللا خاطب كل أحد بخطا ٍ
العارفون كاألبرار ،وال المتقين كالفجار.
 إن مفهوم الحقيقة عند الصوفية قد انتقل من كتاب هللا المسطور إلى كتابهالمنظور ،فراحوا يتكلمون عن ظاهر الوجود وباطنه ،األمر الذي استدعى
عندهم الكالم عن ثنائية مقابلة للوجود وهي هللا  /واإلنسان ،وكيف أن لهما
ظاهرا وباطنا ،هلل تعالى بنص القرآن ،ولإلنسان بأصل بنيته التركيبية
القائمة على الجسد (الظاهر) ،والروح (الباطن ).
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التوصيات:
 البحث في النماذج الفلسفية ،التي تكلمت عن جدلية الشريعة والحقيقة ،كقصةحي بن يقظان ألبي بكر بن الطفيل ،التي أراد صاحبها أن يوفق بين المعرفة
النقلية (الشريعة) والمعرفة العقلية والروحية (الحقيقة) ،المعرفة الشرعية
ممثلة في (أسال)؛ والمعرفة العقلية والروحية ممثلة في (حي) ،التي تجسد
الفعل التكاملي للعقل العربي في بيانه وبرهانه وعرفانه.
 تحقيق القول في التفريق بين منهج الصوفية في الحقيقة والشريعة ومنهجغيرهم من القرامطة والباطنية ،فإن الصوفية يقولون بالشريعة ،وبأن الحقيقة
قدر ٌ زائد عنها ،بخالف أولئك فال اعتبار عندهم للشريعة ،وهذا هو مدار
االختالف ،والذي جعل كثيرا من ردَّ على الصوفية ألحقهم بالقرامطة
والباطنية ،حين التبس عليه األمر ،وفي هذا ردُّ اعتبار لهم.
يخص جدل
 ضرورة تقريب وجهات النظر بين أهل السنة والصوفية فيماُّ
الشريعة والحقيقة ،واالنطالق في هذا من الصدر األول لألمة  ،حيث يظهر
الصحابة وأفاضل التابعين وتابعيهم وهو في بدايات الشريعة  ،يتكلمون
بنهايات الحقيقة ،فقد وصلوا إلى النهاية وعملهم عمل البداية ،ولكن هؤالء
استثناء في هذا ،إذ إن أهل بدايات الشريعة في الغالب يسقطون في اختبار
الحقيقة ،واألمثلة على هذا كثيرة ،ولذلك تكلم محققو الصوفية عن محاذير
كالم أرباب البداية في أحوال النهاية.
قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
 -2ابن عطاء هللا السكندري (ت 201هـ) ،لطائف المنن ،تح :عبد الحليم محمود ،دار
المعارف ،القاهرة ،مصر ،ط.2001 ،03
 -2أبو إسحاق أحمد بن دمحم الثعالبي (322هـ) ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن،
ج ،02تح  :اإلمام أبي دمحم بن عاشور ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان،
ط.2002 ،02
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 -3أبو بكر بن العربي (ت 533هـ) ،العواصم من القواصم ،تح :عمار طالبي ،مكتبة
التراث ،مصر  ،القاهرة ،دط ،دت .أبو حامد الغزالي (ت  505هـ)
 -3إحياء علوم الدين ،ج ،2دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،دط ،دت.
 -5قواعد العقائد ،تح :موسى دمحم علي ،عالم الكتب ،لبنان ،ط.2185 ،02
 -1أبو جعفر دمحم بن عمرو العقيلي (ت 322هـ) ،الضعفاء الكبير ،ج ،03تح :عبد
المعطي أمين قلعجي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.2183 ،02
 -02أبو الحسن علي بن دمحم الماوردي (ت 350هـ) ،تفسير الماوردي (النكت
والعيون) ،ج ،02تح :السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية
بيروت ،لبنان.
 -08أبو حفص عمر بن المضفر بن الوردي (ت 231هـ) ،تاريخ ابن الوردي،
ج ،02دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.2111 ،02
 -01أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية ( ت 228هـ ) ،مجموع الفتاوى ،ج ،20
تح :عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية 2321 ،هـ .2115 -
 -20أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي (ت  238هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج
 ،22تح :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط.2185 ،03
 -22أبو عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك (ت282هـ) ،الزهد ،تح :حبيب الرحمن
األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان  2321،هـ .
 -22أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري( ت  251هـ ) ،الجامع المسند الصحيح
(صحيح البخاري) ،ج ،02تح :دمحم زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة،
القاهرة ،مصر ،ط2322 ،02هـ.
 -23أبو العال عفيفي وآخرون ،الكتاب التذكاري ،محي الدين بن عربي في الذكرى
المئوية الثامنة لميالده ،دار الكتاب العربي ،القاهرة ،مصر.2111 ،
 -23أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت223هـ) ،البداية والنهاية ،ج ،20تح :علي
شيري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط.2188 ،02
 -25أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت 512هـ) ،تلبيس إبليس ،دار الفكر
للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط.2002 ،02

مجلة اإلحياء

992

د .طارق زيناي

 -21أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني (ت  ،)858فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،ج ،02رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه
وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد
العزيز بن عبد هللا بن باز ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان2321 ،هـ.
 -22أبو الفضل زين الدين بن أبي بكر العراقي (ت 801هـ) ،المغني عن حمل
األسفار في األسفار ،في تخريج ما في اإلحياء من األخبار ،دار ابن حزم،
بيروت ،لبنان ،ط.02
 -28أبو دمحم الحسين بن مسعود البغوي (ت 520هـ) ،شرح السنة ،ج ،23تح :شعيب
األرنؤوط ،دمحم زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،دمشق -بيروت ،ط،02
.2183
 -21أبو دمحم سهل بن عبد هللا بن يونس بن رفيع التُستري (ت 283هـ) ،تفسير
التستري ،تح :دمحم باسل عيون السود ،منشورات دمحم علي بيضون – دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2323 ،02هـ.
 -20أبو منصور الحالج (301هـ) ،األعمال الكاملة ،جمع ،قاسم دمحم عباس ،رياض
الريس للنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط.2002 ،02
 -22أبو نصر السراج الطوسي (ت328هـ) ،اللمع ،عبد الحليم محمود و طه عبد
الباقي سرور ،دار الكتب الحديثة  ،مصر.2110 ،
 -22أحمد بن دمحم بن عجيبة (ت 2223هـ) ،إيقاظ الهمم في شرح الحكم ،دار
المعارف ،القاهرة ،مصر ،دط ،دت.
 -23أحمد محمود صبحي ،التصوف إيجابياته وسلبياته ،دار المعارف ،القاهرة،
مصر.2183 ،
 -23أحمد النقشبندي الخالدي (ت125هـ) ،جامع األصول في األولياء (الطرق
الصوفية) ،تح :أديب نصر هللا ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،لبنان ،ط،02
.2112
 -25أيمن حمدي ،قاموس المصطلحات الصوفية ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة،
مصر ،ط.2000 ،02
جالل الدين السيوطي ( ت122هـ):
 -21اإلتقان في علوم القرآن ،ج ،03تح :دمحم أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر.2123 ،
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 -22اإلكليل في استنباط التنزيل ،تح :سيف الدين عبد القادر الكاتب ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان.2182 ،
 -28طبقات المفسرين العشرين ،تح :علي دمحم عمر ،دار وهبة ،القاهرة ،مصر،
ط2311 ،02هـ.
 -21رفيق العجم ،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي ،مكتبة لبنان ناشرون،
بيروت ،لبنان ،ط.2111 ،02
 -30سعاد الحكيم ،المعجم الصوفي (الحكمة في حدود الكلمة) ،دندرة للطباعة
والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط.2182 ،02
 -32شمس الدين بن قيم الجوزية ( 252هـ) ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد
ونستعين،ج ،02تح :دمحم المعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
لبنان ،ط.2111 ،03
 -32شهاب الدين اآللوسي (ت2220هـ) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني،ج ،02ج ،03تح :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط2325 ،02هـ.
 -33شمس الدين السفاريني (ت 2288هـ) ،غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب
ج ،02مؤسسة قرطبة ،مصر ،ط.2113 ،02
 -33عبد الرزاق الكاشاني (ت230هـ) ،معجم اصطالحات الصوفية ،تح :عبد العال
شاهين ،دار المنار للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر ،ط.2112 ،02
 -35عبد الرؤوف المناوي (ت2032هـ) ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،ج،02
المكتبة التجارية الكبرى ،مصر ،ط2351 ،02ه.
 -31عبد الكريم القشيري (ت315هـ) ،الرسالة القشيرية ،وضع حواشيه :خليل
المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،دط.2002 ،
عبد الكريم الجيلي (ت 821هـ):
 -32اإلنسان الكامل في معرفة األواخر واألوائل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
ط.2112 ،02
 -38المناظر اإللهية ،تح  :نجاح محمود الغنيمي ،دار المنار ،القاهرة ،مصر ،ط،02
.2182
 -31عبد القادر أحمد عطا ،التصوف اإلسالمي بين األصالة واالقتباس في عصر
النابلسي ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،ط.2182 ،02
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 -30عبد المنعم الحفني ،معجم مصطلحات الصوفية ،دار السيرة ،بيروت ،لبنان،
ط.2182 ،02
 -32علي أحمد سعيد (أدونيس) ،الثابت والمتحول ،ج ،02دار العودة ،بيروت ،لبنان،
ط .2121 ،02
عبد الوهاب الشعراني (ت 123هـ):
 -32الطبقات الكبرى (لوافح األنوار في طبقات األخيار) ،ج ،02مكتبة دمحم المليجي
الكتبي وأخيه ،مصر2325 ،هـ.
 -33لطائف المنن واألخالق ،ج ،02منشورات دار الحكمة ،دمشق -سوريا ،بيروت-
لبنان.2185 ،
 -33دمحم الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،02الدار التونسية للنشر ،تونس،
.2183
 -35دمحم عبد العظيم الزرقاني (ت2312هـ) ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ج،02
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة ،مصر ،ط.03
 -31دمحم مصطفى العزام ،الخطاب الصوفي بين التأول والتأويل ،مؤسسة الرحاب
الحديثة ،بيروت ،لبنان ،ط.2020 ،02
 -32دمحم ناصر الدين األلباني ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ
في األمة ،ج ،02دار المعارف ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط،02
2322هـ2112 -م.
محي الدين بن عربي (ت  138هـ):
 -38الفتوحات المكية،ج ،02ج ،03ج ،05ج ،01ج ،08ج ،22تح :عثمان يحيى،
الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة ،مصر.2112 ،
 -31فصوص الحكم ،تح :أبو العال عفيفي ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت  ،لبنان ،دط،
دت.
 -50نظام الدين الحسن بن دمحم النيسابوري (ت850هـ) ،غرائب القرآن ورغائب
الفرقان ،ج ،05تح  :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
ط2321 ،02هـ.
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الهوامش:
 -1أحمد النقشبندي الخالدي (ت 125هـ) ،جامع األصول في األولياء (الطرق الصوفية ) ،تح:
أديب نصر هللا ،مؤسسة اإلنتشار العربي ،بيروت ،لبنان ،ط ،2112 ،02ص .310
 -2الصفحة نفسها.
 -3عبد القادر أحمد عطا ،التصوف اإلسالمي بين األصالة واالقتباس في عصر النابلسي ،دار
الجيل ،بيروت ،لبنان ،ط،2182 ،02ص .210
 -4رفيق العجم ،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،لبنان،
ط ،2111 ،02ص .211
 -5أبو منصور الحالج (301هـ) ،األعمال الكاملة ،جمع  :قاسم دمحم عباس ،رياض الريس للنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط  ،2002 ،02ص .222
 -6سعاد الحكيم ،المعجم الصوفي ( الحكمة في حدود الكلمة ) ،دندرة للطباعة والنشر ،بيروت،
لبنان ،ط ،2182 ،02ص .351
 -7عبد الكريم القشيري (ت 315هـ) ،الرسالة القشيرية ،وضع حواشيه  :خليل المنصور ،دار
الكتب العلمية ،بيروت  ،لبنان،دط ،2002 ،ص .228
 -8أحمد النقشبندي الخالدي ،جامع األصول في األولياء (الطرق الصوفية) ،مرجع سبق ذكره،
ص .312
 -9عبد الرزاق الكاشاني (ت 230هـ) ،معجم اصطالحات الصوفية ،تح  :عبد العال شاهين ،دار
المنار للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر ،ط ،2112 ،02ص .85
 -10علي أحمد سعيد (أدونيس) ،الثابت والمتحول ،ج ،02دار العودة  ،بيروت ،لبنان ،ط،02
 ،2121ص .12
ُ
 -11أبو دمحم سهل بن عبد هللا بن يونس بن رفيع التستري (ت 283هـ)  ،تفسير التستري ،تح  :دمحم
باسل عيون السود ،منشورات دمحم علي بيضون – دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،02
2323هـ ،ص .220
 -12نظام الدين الحسن بن دمحم النيسابوري (ت 850هـ) ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج،05
تح :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2321 ،02ه ،ص .312
 -13دمحم الطاهر بن عاشور ،التحرير والتوير ،ج ،02الدار التونسية للنشر ،تونس ،2183 ،ص
.233
 -14ليس هذا بحديث يثبت عنه  مرفوعا ،بل المشهور هو من قول بكر بن عبد هللا المزني،
رواه الحافظ أبو الفضل زين الدين بن أبي بكر العراقي (ت 801هـ ) ،المغني عن حمل
األسفار في األسفار ،في تخريج ما في اإلحياء من األخبار ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان،
ط ،2005 ،02ص  ،.32قال عنه دمحم ناصر الدين األلباني« :ال أصل له مرفوعا» سلسلة
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األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ،ج ،02دار المعارف ،الرياض،
المملكة العربية السعودية ،ط2322 ،02هـ2112 -م ،ص .328
 -15أبو حامد الغزالي ( ت 505هـ ) ،قواعد العقائد ،تح  :موسى دمحم علي ،عالم الكتب ،لبنان،
ط ،2185 ،02ص .221
 - 16هذا األثر مذكور في كتب الصوفية كإحياء علوم الدين للغزالي قوت القلوب في معاملة
المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ألبي الطالب المكي ،ولكن ال أثر له في
كتب السنة والتخريج والزوائد ،فقط وجدته مذكورا في كتاب فيض القدير شرح الجامع
الصغير ،ج ،02عبد الرؤوف المناوي (ت 2032هـ) ،المكتبة التجارية الكبرى ،مصر،
ط2351 ،02ه ،ص .31
 -17محي الدين بن عربي (ت  138هـ) ،الفتوحات المكية،ج ،03تح  :عثمان يحيى  ،الهيئة
المصرية للكتاب ،القاهرة ،مصر ،2112 ،ص .222
 -18أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري (ت  251هـ)  ،الجامع المسند الصحيح (صحيح
البخاري) ،ج ،02تح  :دمحم زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،القاهرة ،مصر،
ط2322 ،02ه ،ص  .35الحديث رقم [  ]220ورواه كذلك.
 -19أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني (ت  ،)858فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج،02
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه:
محب الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ،دار المعرفة،
بيروت ،لبنان 2321 ،ه ،ص .221
 -20هذا األثر ما وجدته عند غير أبي حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،02دار المعرفة،
بيروت ،لبنان ،دط ،دت ،ص .200
 -21أبو حامد الغزالي ،قواعد العقائد ،مرجع سبق ذكره ،ص .221
 -22أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت 512هـ) ،تلبيس إبليس ،دار الفكر للطباعة والنشر،
بيروت ،لبنان ،ط ،2002 ،02ص .321
 -23المرجع نفسه ،ص .282
 -24شهاب الدين األلوسي (ت 2220هـ) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،
ج ،03تح  :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2325 ،02ه ،ص
.358
 -25أبو حامد الغزالي ،قواعد العقائد ،مرجع سبق ذكره ،ص .228
 -26معجم اصطالحات الصوفية ،مرجع سبق ذكره،ص .212
 -27عبد الكريم القشيري ،الرسالة القشيرية ،مرجع سبق ذكره ،ص .221 -228
 -28يُنظر :أبو حامد الغزالي ،قواعد العقائد ،مرجع سبق ذكره ،ص .233 - 221
 -29أبو حامد الغزالي ،قواعد العقائد ،مرجع سبق ذكره ،ص .222
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 -30عبد الكريم القشيري ،الرسالة القشيرية ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
 -31المرجع نفسه ،ص .52
 -32المرجع نفسه ،ص .50
 -33عبد الوهاب الشعراني (ت 123هـ) ،الطبقات الكبرى (لوافح األنوار في طبقات األخيار)،
ج ،02مكتبة دمحم المليجي الكتبي وأخيه ،مصر2325 ،ه ،ص .03
 -34أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية ( ت 228هـ ) ،مجموع الفتاوى ،ج  ،20تح  :عبد
الرحمن بن دمحم بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية،
المملكة العربية السعودية 2321 ،هـ  ،2115 -ص.521
 -35عبد الوهاب الشعراني (ت 123هـ) ،لطائف المنن واألخالق ،ج ،02منشورات دار الحكمة،
دمشق -سوريا ،بيروت -لبنان ،2185 ،ص .21 -25
 -36أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت 223هـ) ،البداية والنهاية ،ج ،20تح  :علي شيري ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط ،2188 ،02ص .313
 -37الصفحة نفسها.
 -38أبو حفص عمر بن المضفر بن الوردي (ت  231هـ) ،تاريخ ابن الوردي ،ج ،02دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،2111 ،02ص .221
 -39أحمد النقشبندي الخالدي ،جامع األصول في األولياء (الطرق الصوفية) ،مرجع سبق ذكره،
ص .200
 -40أيمن حمدي ،قاموس المصطلحات الصوفية ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر،
ط ،2000 ،02ص .55
 -41عبد الكريم الجيلي (ت 821هـ) ،اإلنسان الكامل في معرفة األواخر واألوائل ،دار الكتب
العلمية ،بيروت  ،لبنان ،ط ،2112 ،02ص.220
 -42عبد المنعم الحفني ،معجم مصطلحات الصوفية ،دار السيرة ،بيروت ،لبنان ،ط،2182 ،02
ص.21
 -43عبد الكريم الجيلي (ت 821هـ) ،المناظر اإللهية ،تح :نجاح محمود الغنيمي ،دار المنار،
القاهرة ،مصر ،ط ،2182 ،02ص .235
 -44أبو منصور الحالج ،األعمال الكاملة ،مرجع سبق ذكره ،ص .212
 -45المرجع نفسه ،ص .225
 -46المرجع نفسه ،ص .221
 -47أبو نصر السراج الطوسي ( ت  328هـ ) ،اللمع ،عبد الحليم محمود و طه عبد الباقي
سرور ،دار الكتب الحديثة ،مصر ،2110 ،ص.323
 -48الصفحة نفسها.
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 -49شمس الدين بن قيم الجوزية (252هـ) ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ونستعين،
ج ،02تح :دمحم المعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط،2111 ،03
ص.381
 -50محي الدين بن عربي ،الفتوحات المكية ،ج ،03مرجع سبق ذكره ،ص .223
 -51شمس الدين السفاريني (ت 2288هـ  ،غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب ج،02
مؤسسة قرطبة ،مصر ،ط ،2113 ،02ص .213
 -52أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري( ت  251هـ ) ،الجامع المسند الصحيح ( صحيح
البخاري) ،ج ،03مرجع سبق ذكره  ،ص  .213الحديث رقم [.]2232
 -53شمس الدين بن قيم الجوزية ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ونستعين ،ج ،02مرجع
سبق ذكره ،ص .352
 -54أبو نصر السراج الطوسي ،اللمع ،مرجع سبق ذكره ،ص.32
 -55أحمد بن دمحم بن عجيبة (ت 2223هـ) ،إيقاظ الهمم في شرح الحكم ،دار المعارف ،القاهرة،
مصر ،دط ،دت ،ص.218
 -56الصفحة نفسها.
 -57دمحم مصطفى العزام ،الخطاب الصوفي بين التأول والتأويل ،مؤسسة الرحاب الحديثة،
بيروت ،لبنان ،ط ،2020 ،02ص.53
 -58أبو القاسم القشيري ،الرسالة القشيرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.52
 -59جالل الدين السيوطي (ت122هـ) ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج ،03تح  :دمحم أبو الفضل
إبراهيم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر ،2123 ،ص .223
 -60دمحم عبد العظيم الزرقاني (ت 2312هـ) ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ج ،02مطبعة
عيسى البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة ،مصر ،ط ،03ص .28
 -61أبو نصر سراج الطوسي ،اللمع ،مرجع سبق ذكره ،ص .250
 -62أبو حامد الغزالي (ت 505هـ) ،إحياء علوم الدين ،ج ،2دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،دط،
دت ،ص.213
 -63دمحم عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ج ،02مرجع سبق ذكره ،ص.82
 -64أبو العال عفيفي وآخرون ،الكتاب التذكاري ،محي الدين بن عربي في الذكرى المئوية الثامنة
لميالده ،دار الكتاب العربي ،القاهرة ،مصر ،2111 ،ص .20
 -65جالل الدين السيوطي (ت 122هـ) ،اإلكليل في استنباط التنزيل ،تح :سيف الدين عبد القادر
الكاتب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،2182 ،ص.23
 -66جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج ،03مرجع سبق ذكره ،ص.33
 -67بحثت عن هذا صحة هذا الحديث في كتب السنة فوجدته بألفاظ كثيرة زيادة على المذكور
ولكن في غير الكتب الستة المعتمدة ،منه ما جاء في كتاب الزهد والرقائق ألبي عبد الرحمن
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ّللا آيَةٌ إِّ َّال َولَ َها َ
ظ ْه ٌر
عبد هللا بن المبارك (ت 282هـ) ،عن النبي  قولهَ « :ما فِّي ِّكت َا ِّ
ب َّ ِّ
َوبَ ْ
ط ٌنَ ،و ِّل ُك ِّل َح ٍد َم ْ
طلَ ٌع » تح  :حبيب الرحمن األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
2321هـ ،ص ،23ورواه أيضا بلفظ آخر عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه،
والبزار وأبو يعلى في مسنديهما وغيرهم ،والحديث ضعفه دمحم ناصر الدين األلباني ،سلسلة
األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ،ج ،01مرجع سبق ذكره ،ص
 ،551الحديث رقم [.]2181
 -68الحديث أورده أبو جعفر دمحم بن عمرو العقيلي (ت 322هـ) ،الضعفاء الكبير ،ج ،03تح :عبد
المعطي أمين قلعجي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،2183 ،02ص ،05وأبو دمحم
الحسين بن مسعود البغوي (ت 520هـ) ،شرح السنة ،ج ،23تح :شعيب األرنؤوط ،دمحم
زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،دمشق -بيروت ،ط ،2183 ،02ص  .22والحديث
ضعفه دمحم ناصر الدين األلباني ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في
األمة ،ج ،03مرجع سبق ذكره ،ص  .520الحديث رقم [.]2332
 -69أبو الحسن علي بن دمحم (الماوردي) (ت 350هـ  ،تفسير الماوردي (النكت والعيون) ،ج،02
تح :السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان ،ص.32
 -70جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج ،03مرجع سبق ذكره ،ص .225
 -71شهاب الدين األلوسي (ت 2220هـ) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاني،ج ،02مرجع سبق ذكره ،ص .08
 -72جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج ،03مرجع سبق ذكره ،ص .32
 -73أبو بكر بن العربي (ت 533هـ) ،العواصم من القواصم ،تح :عمار طالبي ،مكتبة التراث،
مصر ،القاهرة ،د.ط ،د.ت ،ص.213 -213
 -74المرجع نفسه،ص .211
 -75ابن عطاء هللا السكندري (ت 201هـ) ،لطائف المنن ،تح  :عبد الحليم محمود ،دار المعارف،
القاهرة ،مصر ،ط ،2001 ،03ص.232
 -76دمحم عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ج ،02مرجع سبق ذكره ،ص
.21
 -77أحمد محمود صبحي ،التصوف إيجابياته وسلبياته ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر،2183 ،
ص.52
 -78السراج الطوسي ،اللمع ،مرجع سبق ذكره ،ص .202
 -79محي الدين بن عربي ،الفتوحات المكية ،ج ،03مرجع سبق ذكره ،ص .211 - 215
 -80المرجع نفسه ،ج ،03ص .211
 -81شهاب الدين األلوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،ج ،02مرجع
سبق ذكره ،ص .01
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 -82أبو دمحم سهل بن عبد هللا التستري ،تفسير التستري ،مرجع سبق ذكره ،ص.32
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مننم مخننالر الر انننر منتوننا مسننتمدء ت العبهنناى اخننير ن عب ن اله ننار
احريت في هذا البحث التتعريف أحد معالم الر انر الذي تكتبنت
والهغارب ،وقد ت
ل األقدار من يتملءد هدينة فاس الهغر يتة ويهمت فيوا ،وهم الخقي عبد الماحند نم
محهنند المن ريسنني الهتننمف فنني موالننر القننرن العاتننر الورننري ،متننناو حياا ن
ي ،كالتتصنننيف،
ا جتهاعيتننة والعبهيتننة ،ومستعرلننا لرمانننط مننم ن ننا العبه ن ت
صبح يم الدُّول.
ي ككتا ة المثانق ال ت
والتتدريس ،ون ا ال ت
سياسيتة ،وعقد ال ت
سياس ت
الكلمات المفتاحية:
المن ريسي ،التدريس ،التصنيف ،المثانق ،الصبح.
Abstract:
Algeria is known for its scholars. This research paper attempts to shed
light on one of its well-known scholars i.e ABLEWAHED BEN
AHMED ELWANCHARICI who was born and died, towards the end
of the 10th century Hidjri, in Fess - Morrocco.
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The research paper tries to closely examine some aspects of his social
and scientific life, trying to highlight his scientific activity such as
writing, teaching and some of his political activity such as writing
political documents along with his endeavours to reconcile between
states.
documents-

ELWANCHARICI -teaching -writing-

key words:
reconciliation.

مقدمة:
الهغرب األقص وفمدء عد ٍد مم عبهاى الر انر عبي ألسباب يتعبتق
ت
تءودء
ي الننذي كننان مفض ن ءر من ن ننالهغرب األوس ن لقر ن مننم
عضننوا الهننناع العبه ن ت
األننندلس ،وكةننرا مراك ن التتعبننيم ،ووفننرا الهكتبننات ،ووجننمد القننرويتيم ،واقنندير
سياسيتة واألمنيتة التني كاننت مكةنر
الم ا ألهر العبم ،ومنوا ما يتعبتق الظروف ال ت
سنبطة
هنردات الدتالبينة عبن ال ُّ
الطرا ا منوا الهغرب األقص  ،حيث منترت الت ت ت
صنننراعات الهحتدمنننة نننيم األمنننراى عبننن ال تحكنننم ،والتتضنننييق عبننن
القانهنننة ،وال ت
مستقرا.
غير
ت
الهعارليم مولاعا ء
نطروا لن الورننرا لن الهغننرب األقصن
ومننم م ننرع العبهنناى الننذيم الن ت
ي (ت419 :هـ) ،الذي ااتخذ مم مدينة
الخقي م م العبتاس محهد تم يحي المن ريس ُّ
فنناس مسننتم نا لن  ،فأسننوم تنليخن النتخيسننة ،ودروسن الهااعننة فنني ان نني و ثننراى
الحياا العبهيتة والةتقافية وا ،فنال ذلك تح ْ
ظما عند األمراى والعبهاى ،وم ْن لنة نيم
عهمم النتاس.
ي ،الذي ولد
ومم نسر هذا العالم الربير ا ن الخقي عبد الماحد المن ريس ت
هدينننة فنناس ،وفيوننا ارعننر ونوننر مننم العبننمم والهعننارف مننا مهبن عنند لننك من
سياسيتة الهغرب األقص في عصره ،ومن لنك
يتصدتر م ود الحياا العبهيتة وال ت
لم ابقء هذه ال تخصيتة حضتوا مم ا هتهام عب األق تر ها حضي والنده ،فخخني
سياسيتة.
سبط لك عب كةيريم مكانت العبهيتة ،ومدواره ال ت
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نيم يتهةتننر ن ننا
فهننم هننم الخقي ن عبنند الماحنند المن ريس ن ت
يّ وفن ء
ي الهغرب األقص ّ
وال ت
سياس ت

ي
العبه ن ت

ت
الخطة اآلاية:
هذا ما يريط عن البحث ،ءوفق
مقدمة
المبحث األول :حياةُ عبد الواحد الونشريسي
المطلب األول :الحياةُ االجتماعية للونشريسي
األول :اسه وكنيت ونسبت
الخر
ت
الخر الةتاني :مملده ون أا
الخر الةتالث :وظانخ ووفاا
المطلب الثاني :الحياةُ العلمية للونشريسي
األول :تيمل
الخر
ت
الخر الةتاني :االميذه
الخر الةتالث :مكانت العبهيتة
المبحث الثاني :نشا ُ
ط عبد الواحد الونشريسي
المطلب األول :النشا ُ
العلمي للونشريسي
ط
ُّ
األول :ن ا ت في التتأليف
الخر
ت

الخر الةتاني :ن ا ت في التتدريس والخطا ة والهمالد
الخر الةتاني :ن ا ت في القضاى والتتمثيق واإلفتاى
المطلب الثاني :النشا ُ
ِّياسي للونشريسي
ط الس
ُّ
سياسيتة
الخر
األول :كتا ت ت المثانق ال ت
ت
صبح يم الدُّول
الخر الةتاني :عقدته ال ت
مجلة اإلحياء

901

د .أحمد لشهب

سياسي
الخر الةتالث :ثباا ت عب الهمقف ال ت
خاتمة البحث وتوصياته
مصادر ومراجع البحث
المبحث األول :حياةُ عبد الواحد الونشريسي
ي حينناا اجتهاعيتننة وعبهيتننة حافبننة
عنناا اإلمننام عبنند الماحنند المن ريسنن ت
ص ْقر مماهب .
األحداث واألعهال ،مسوهت في اكميم تخصيتت  ،و ء
المطلب األول :الحياةُ االجتماعية للونشريسي
الفرع األول :اسمه وكنيته ونسبته
ي ،يكنتن م نا مح تهند ،وانقنر
هم عبد الماحد م محهد تم يحي المن ريسن ُّ
عر الهصادر ت
ي م ني العبتناس
من كنيت م م مالك ،وهم ا م الخقي الكبينر النتنماعل ت
ي ،صاحط "الهعيار الهعرب"(.)1
محهد م يحي المن ريس ت
صغير"(.)2
ي ال ت
ي" ،و"ا م ال تيخ" ،و"المن ريس ُّ
يقال ل " :ا م المن ريس ت
ي" نسننبة ل ن جبننر عظننيم مننم جبننال الر انننر ،تننهال نوننر ال ننبف،
"المن ريس ن ُّ
()3
سرسم ترقا .
وغر سور منداس ،وجنم سور وعينة غر ا ،وسور ال ت
الفرع الثاني :مولده ونشأته
ي خناس عند الةتهنانيم وثهانهاننة منم الورنرا،
تولدء عبد الماحدت المن ريسن ُّ
و لننك عنند انتقننال م ينن ليوننا مننم ابهسننان ،كننان انتقالنن سنننة مر نن وسننبعيم
وثهانهانة لبوررا النتبميتة(.)4
ون أ في يت متمال  ،لم يكم والده مم وي الغنن  ،لكنتن ينت عبنم
وجاللة ،فنور مم عبم والده ،ث تم عم العبهاى مم مقران م ي (.)5
عوجن والنده ،كنان لنك فني حندود سننة ع نر مو حند ع نر
ولها كبتر ت
ورع أ ناى ،حرص عب ار يتوم واعبيهوم ،وااتخنذ م نا عيند
واسعهانة لبوررا ،ت
()6
الرحهم الكاللي (ت1001 :هـ) معبتها لوم .
عبد ت
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الفرع الثالث :وظائفه ووفاته
الرفيعنة ،وهني:
ي عنددا منم المظنانف ت
اقبتد اإلمام عبد الماحد المن ريسن ُّ
القضاى ،والختتيا ،والتتمثيق ،والتتدريس ،والخطا ة(.)7
سبطان م ي عبند هللا
امفتي  -رحه هللا  -خاس قتيال ،قتب عر عهالى ال ُّ
سعدي ،و لك ليبة ا ثنيم سا وع نري ي الح ترنة الحنرام ،سننة
مح تهد ال تيخ ال ت
لهس ولهسيم واسعهانة (499هـ) ،ودتفم م ال تيخ ا م عبتاد (ت247 :هـ) في
رولت (.)8
المطلب الثاني :الحياةُ العلمية للونشريسي
ي فنني يخننة عبهيتننة ا لننر العبهنناى،
ن ننأ اإلمننام عبنند الماحنند المن ريس ن ُّ
فرالسوم ونور مم عبهوم ،منت كها يرو عن (( :لم يكم في حياا م ي في جندت
الراحة))( ،)9ولكن سرعان ما استدرك لك ،فردت واجتود
بط ،ر كان قد يؤثر ت
سنادا العبهناى ،واصندت لبتتندريس فنون ءر منم
حت ت بغ مصناف األنهنة الخقوناى ،وال ت
واخرج مم حبقت الخقواى والعتبهاى.
عبه ببة العبم،
ت
الفرع األول :شيوخه
ي العبنم عنم جبتنة منم تنيمع فناس وابهسنان
ملذ الخقي عبد الماحد المن ريس ُّ
وغيرهها ،منوم:
الونشريسىي (ت919 :هىـ) :قنال الهنرنمر
 -1والده أبو العباس أحمد بن يحيىى
ُّ
صر ،النتماعلي م ني
(ت449 :هـ)(( :ملذ عم م ي الخقي الكبير ،الحافظ ،الهح ت
ي))(.)10
العبتاس محهد م يحي المن ريس ت
 -2أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا اليفرني المكناسي (ت910 :هـ) :قال مخبمف
(ت1630 :هـ) في ارجهت (( :قالي الرهاعة ...ملذ عن جهاعة مننوم :م نم
ي ،وا ن عبد الماحد.)11())...
العبتاس المن ريس ت
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 -3أبو عبد هللا محمد بن أحمىد بىن زىاال العثمىاني المكناسىي لىا الفاسىي (ت:
919هىىـ) :قننال عبنند الماحنند المن ريسنني عننم تننيخ ا ننم غنناعي(( :حضننرت
مرالس قران في الخق  ،والعر ية ،والتتخسير ،والحديث وغيرها))(.)12
ي جاعا مم تيخ ا م غاعي رهي ما اتنتهبت
ولعبد الماحد المن ريس ت
ي (ت1639 :هنننـ)
ننرحهم ال ت
عبيننن فورسنننت  ،ونقنننر لننننا ن ت
صنننوا عبننند الن ت
سربهاسننن ت
وغيره(.)13
سوسي (ت920 :هىـ) :قينر :تن عبند الماحند
 -9أبو اكرياء يحيى بن مخلوف ال ُّ
سمسني ملخينة ا نم مالنك معيند منم ع نر
المن ريسي قنرم عبن تنيخ يحين ال ُّ
لتهات ،و تكر ت
سمسي كان يبيت عند م ي العبتاس المن ريسي فيقرم عبي
من ال ُّ
الهختصنننر الخرعننني نننم الحاجنننط ،ويقنننرم عبننند الماحننند المن ريسننني عبننن
سمسي ملخية ا م مالك(.)14
ال ُّ
 -9أبو عبد هللا محمد بن أبي جمعة الهبطي (ت931 :هـ)(.)15
 -6أبىىىو العبىىىاس أحمىىىد بىىىن محمىىىد الحبىىىا (ت932 :هىىىـ) :قنننال الهنرنننمر (ت:
449هـ)(( :وملذ تيخنا أبو محمد عبد الواحد ميضا عب تيخ الرهاعنة م ني
عبد هللا مح تهد م غاعي وعم غيرهها كاألستا يم الهبطي والحبا ))(.)16
التلمسىاني (ت:
 -0أبو الحسن علي بن موسى بىن علىي بىن هىاروْ ا َل ْم ْط َغىرل ِّ
991هـ) :قال الهنرمر (ت449 :هنـ)(( :يحضنر مربسن فني مختصنر لبينر
وغيره الونشريسي أبو محمد.)17())...
الفرع الثاني :تالميذه
ي -رحه ن هللا  -االميننذ تكةتننر ،بغننما تننأوا
لبخقي ن عبنند الماحنند المن ريس ن ت
كبيرا في العبم ،اقبتد عضوم عددا مم الخط ال ترعيتة ،فهم االميذه:
 -1أبو سعيد عثماْ بن عبد الواحد المكناسي اللمطىي (ت999 :هىـ) :قنال عنن
ت
العطناريم ،
الهنرمر (ت449 :هـ)(( :كان مالعما نم هنارون هدرسنة
ي))(.)19
ي التتخسير وا م الحاجط لبمن ريس ت
ولكرس ت
()18
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سىىيتني (ت999 :هىىـ) :قننال مخبننمف (ت:
 -2أبىىو عبىىد هللا محمىىد بىىن أحمىىد ال ْي ِّ
ت
العالمنننة ..ملنننذ عنننم من تهنننة كنننا م
ي(( :الخقيننن
1630هننـ) فننني ارجهنننة اليء ت
سنننيتن ت
()20
ي)) .
غاعي ...وا م هارون وعبد الماحد المن ريس ت
 -3أبىىو محمىىد عبىىد الوهىىاب بىىن محمىىد بىىن علىىي الّقىىاس التِّجيىىـبي الفاسىىي (ت:
961هىىـ) :قننال التُّنبكتنني (ت 1063 :هننـ) فنني ارجهننة ال ت قننا (( :وملننذ عننم
ي ومكةننر
العبتنناس الحبتنناك ،و ت
سننقيْم ،وا ننم هننارون وعبنند الماحنند المن ريسنن ت
عنوها))(.)21
 -9أبو محمد أحمد بن علي الّقاس (ت961 :هـ) :كره الهنرمر (ت449 :هـ)
قمل ...(( :وقرم ميضا تيخنا م م مح تهد عب ال تيخ الخقين األسنتا اإلمنام م ني
العبتاس الحبتاك ...وعبن اإلمناميم الهختينيم الخطيبنيم :م ني الحسنم عبني ا نم
ي ،ومكةر عنوها))(.)22
هارون ،وم ي مح تهد عبد الماحد المن ريس ت
 -9أبىىىو محمىىىد عبىىىد الىىىرحمن بىىىن محمىىىد بىىىن لبىىىراهيا الىىىدُّكالي الفاسىىىي( ،ت:
962هـ) :قال عن الهنرمر (ت449 :هـ)(( :ملذ عنم م ين  ...وعنم ال تنيخيم
ي ...وكننان مسن ت
نم
الهختيننيم :م نني الحسننم ا ننم هننارون وم نني مح تهنند المن ريس ن ت
من ))(.)23
 -6محمد بن أبي القاسىا بىن علىي بىن عبىد الىرحمن بىن أبىي العافيىة المكناسىي
ي (ت1639 :هننـ) فنني ارجهننة م نني العافيننة:
(ت962 :هىىـ) :قننال ال ت
سربهاسنن ت
ْ
((م يخت  :ملذ عم م الحسم م هنارون ال ءه ء
ط ْغنري ،وعنم م ني مالنك عبند
ي))(.)24
الماحد م محهد المن ريس ت
 -0أبو عبد هللا محمد بن أحمىد العبسىي (ت969 :هىـ) :قنال عنن الهنرنمر (ت:
449هـ)(( :الخقي  ،األستا  ،النتحمي ،الخطيط نيا ة ...قرم عب تيخ الرهاعة
م نني عبنند هللا مح تهنند ا ننم غنناعي ...وملننذ ميضننا عننم اإلمنناميم الخطيبننيم :م نني
ي))(.)25
الحسم عبي ا م هارون وم ي مح تهد المن ريس ت
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 -2أبو عبد هللا محمد بن أبي الفضل خروف التُّونسىي ،نّيىل مدينىة فىاس (ت:
966هـ) :قال الهنرنمر (ت449 :هنـ)(( :وحضنر مربنس تنيمع فناس وملنذ
ي))(.)26
عنوم ،و اكرهم كةيرا ،كا م هارون والمن ريس ت
 -9أبىىو عبىىد هللا محمىىد بىىن عبىىد هللا الّقىىاس (ت962 :هىىـ) :كننر الهنرننمر (ت:
449هـ) منت ملذ عم ((ال تيخ اإلمام ،الهختي ،الخطيط م ي مح تهد عبد الماحند
ي))(.)27
المن ريس ت
 -11عبد الرحمن بن محمد بن عمىراْ السالسىي (ت969 :هىـ) :قنال عنن ا نم
القالنني (ت1079 :هننـ)(( :الخقي ن  ،النتحننمي ،الخطيننط نيا ننة ،ملننذ عننم ا ننم
ي))(.)28
هارون ،وم ي مالك عبد الماحد م محهد المن ريس ت
صىىىلُوتي (ت901 :هىىىـ) :قنننال ا نننم عسنننكر
 -11عبىىىد الىىىوارب بىىىن عبىىىد هللا اليْ َ
ي (ت483 :هـ)(( :لقي تيخ الرهاعة م ا عبد هللا مح تهد ا م غناعي،
ال تخ اون ت
وم ا الحسم ا م هارون ،وال تيخ م ا العبتاس محهد م يحي المن ريسي وا نن
م ننا مح تهنند عبنند الماحنند ..لقنناى واحنندا ،ملننذ عنننوم فنني ريننق العبننمم الخقويتننة
وغيرها))(.)29
 -12أبىىو عبىىد هللا محمىىد بىىن علىىي ابىىن عىىدة األندلسىىي (ت909 :هىىـ) :قننال عنن
الهنرمر (ت449 :هـ) في فورست (( :ملذ عم اإلمناميم الهختينيم الخطيبنيم:
م نني الحسننم ا ننم هننارون وم نني مح تهنند المن ريسنني وغيننرهم ...و عم دروس
الهذكمريم في الخق وغيره))(.)30
الهخت ءييم
ء
 -13مبىىار بىىن علىىي التىىارختي( )31المصىىمودل (ت921 :هىىـ) :قننال عن ن ا ننم
القالننني (ت1079 :هنننـ)(( :ال تنننيخ الهسن ُّ
ننم ،الخقيننن  ،ملنننذ عنننم عبننند الماحننند
ي.)32())...
المن ريس ت
 -19أبو الحسن علي بىن عيسىى الراشىدل التِّلمسىاني (ت922 :هىـ) :قنال عنن
الهنرننمر (ت449 :هننـ)(( :قننرم عب ن تننيخ الرهاعننة اإلمننام م نني عبنند هللا ننم
لبنننف ...وعبننن الخقيونننيم اإلمننناميم م ننني الحسنننم ا نننم هنننارون وم ننني مح تهننند
ي))(.)33
المن ريس ت
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 -19أبو عبد هللا محمد بن يحيى الفاسي (ت923 :هـ) :قنال عنن مخبنمف (ت:
1630هنننننـ)(( :كنننننان يحخنننننظ ا نننننم الحاجنننننط .ملنننننذ عنننننم عبننننند الماحننننند
ي.)34())...
المن ريس ت
 -16أبو عبد هللا محمىد ابىن مجبىر المسىارل (ت929 :هىـ) :قنال عنن الهنرنمر
(ت449 :هـ)(( :وقرم فرعي ا نم الحاجنط بخظن عبن ال تنيخ اإلمنام الهختني
ي حت ت لته قراىا حث واخوم ،ولنتم عبين
م ي مح تهد عبد الماحد المن ريس ت
ملننر كرسنني الغننداا رننام القننرويتيم ،وكةيننرا مننم ثالةننة ننذلك الكرسنني،
وحضر عنده من كةينرا غينر لنك الكرسني ،كهسنرد العقبنة ال ت رقنا الهتتصنر
داره ،ومسرد رحبة ال ت يط وغيرهها ،و عم في التتخسير حت ت لتم ،ومعاد
سالم))(.)35
ملر ل مثناى سمرا يمسف عبي ال ت
 -10أبو العباس أحمد بىن علىي المنجىور الفاسىي (ت999 :هىـ) :نقنر الهنرنمر
(ت449 :هـ) في فورست ع تهم ملذ عنوم ،فقال(( :ومنوم تيخنا الخقي  ...م نم
ي))(.)36
مح تهد عبد الماحد م محهد المن ريس ت
 -12أبىىو راشىىد يعقىىوب بىىن يحيىىى اليىىدرل الفاسىىي (ت999 :هىىـ) :قننال عننن
التُّنبكتي (ت 1063 :هـ)(( :يعرف الخنرانر والحسناب ،ويستحضنر ننماعل
ي))(.)37
الخق  ،ملذ عم ا م هارون وعبد الماحد المن ريس ت
 -19أبىىو العبىىاس أحمىىد بىىن علىىي الّ ُّمىىورل (ت1111:هىىـ) :قننال مخبننمف (ت:
1630هـ) في ارجهة ال ُّممري(( :اإلمام الخقي  ،ال تيخ الكامر ،العالم العامر.
ي.)38())...
ملذ عم معالم منوم :عبد الماحد المن ريس ت
 -21محمىىىد بىىىن أحمىىىد السىىىالمي (ت1112 :هىىىـ) :قنننال عنننن ال تحضنننيكي (ت:
ت
الحق
1184هـ)(( :الخقي  ،العالم العامر ،الربير القدر ،ملذ خاس عم عبد هللا
سننننننكتاني ،وعننننننم القالنننننني م نننننني مالننننننك عبنننننند الماحنننننند
الهصننننننهمدي ال ت
()39
ي. ))...
المن ريس ت
 -21أبىىو محمىىد عبىىد الواحىىد بىىن أحمىىد ال ُحميىىدل (ت1113 :هىىـ) :قننال مخبننمف
(ت1630 :هـ) في ارجهة ال تحهيدي(( :قالي الرهاعة خاس ...الخقي  ،العالم
مجلة اإلحياء
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الصدر ،اإلمام الذي األذه في هللا لممـة نم .ملذ عم معنالم مننوم :ال تنيخ
ي.)40())...
محهد ا ا وعبد الماحد المن ريس ت
الح َميْرل (ت1110 :هـ) :قنال
 -22أبو اكريا يحيى بن محمد السراج ،النفّل ِّ
عن مح تهد الكتتاني (ت1699 :هـ)(( :ال تيخ اإلمام ،عبم األعالم ،مختني فناس
ولطيننننط مسنننننردءيوا األعظ ءهنننننيم ...ملنننننذ عننننم م ننننني مالنننننك عبننننند الماحننننند
المن ريسي.)41())...
 -23أبو عثماْ سعيد بن أحمد ا َل ْمقَّرل التِّلمساني (ت1111 :هـ) :قال عن ا م
القالي (ت1079 :هـ)(( :الخقي الهختي تبهسان ...ملذ هدينة فاس عم عبد
ي))(.)42
الماحد المن ريس ت
 -29أبو محمىد عبىد هللا بىن أحمىد بىن الحسىن الخالىدل السالسىي ،يُعىرف بىابن
سىىوْ (ت1113 :هىىـ) :قننال ال تحضننيكي (ت1184 :هننـ) فنني ارجهننة ا ننم
ح ُّ
سمن(( :ل تورا وصيت في الد الهغرب ...ملنذ -رحهن هللا -عنم األجبتنة
ح ُّ
()43
ي. ))...
كعبد الماحد المن ريس ت
الفرع الثالث :مكانتُه العلمية
بغ الخقي عبد الماحد المن ريسي  -رحه هللا  -مرابة سنامقة فني العبنم،
ي ود لذلك مم عاصره مم تيمل واالميذه ،وم تهم جناى عنده منم مهنر التتنراجم
سير.
وال ت
الراسخة في العبم:
وهذه انخة مم األقمال اد ُّل عب فضر اإلمام ،وقدم ت
قال عن ابهيذه محهد الهنرمر (ت449 :هنـ)(( :تنيخنا الخقين  ،النتحنمي،
األديط ،الهحقتنق ،الخصنيح العبنارا ،البتطينف اإلتنارا ،الهختني ،الخطينط ،النتناظم
النتاثر ،م م مح تهد عبد الماحد م محهد المن ريسي))(.)44
ونعتننن ا نننم عسنننكر ال تخ ننناوني (ت483 :هنننـ) قملننن (( :الخقيننن العنننالم
صنريح ،فريند دهنره،
العالمة ،البحر الخ توامة ،صناحط القبنم الخصنيح ،والبتسنان ال ت
ومعرم ة عصره ...وانتوت لي رياسة العبم ،وجه يم الخط النةتالث :الختينا،
والقضاى ،والتتدريس))(.)45
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ووسنه عبند الكبينر نم هاتننم الكتتناني (ت1690 :هنـ) قملن (( :قالنني
القضنناا ،اإلمننام م ننم مح تهنند عبنند الماحنند ،كننان -رحه ن هللا -مامننا حافظننا ،فقيوننا،
محنررا القضناى
م اركا ،جامعا لبخقن واألصنمل ،والنتحنم ،والهنطنق والحنديث،
ت
والنتماعل ،مختيا))(.)46
وقال عن مح تهد مخبنمف (ت1630 :هنـ)(( :م نم مالنك عبند الماحند ا نم
ال يخ م ي العبتاس محهد المن ريسي الخاسي :قاليوا سبعة ع ر عاما ،ث تم مختيوا
عد ا نم هنارون ،اإلمنام الهتخننت تم ،العالمنة ،العهندا ،الهحقتنق ،الخ توامنة ،الخطينط،
الخصيح ،النتاظم النتاثر م المر والدتيم الهتيم))(.)47
واننرجم ل ن الحرننمي الةتعننالبي (ت1623 :هننـ) قمل ن (( :م ننم مح تهنند عبنند
الماحد م اإلمام محهد م يحي المن ريسي ،ال ت نااي الخاسي ،مام وقت في الخق
مم غير مداف  ،متضبت في األدب واألصمل ،م ارك في الخنمن ،محقتق لبرهين
م القة لسان ،وحسم يان ،وثبات جنان ،ولطف وحسم تنهانر ،وجنمدا فونم
ول ٍ ت ،وت ْعر يقار في  ،صحيح الدتيم ،متيم المر  ،مويط وقمر ،متقندتم فني
اإلن اى وعقد ال ُّرو  ،مربس يحضره مكا ر العبهاى))(.)48
المبحث الثاني :نشا ُ
ط عبد الواحد الونشريسي
تن الدتارس لبتتاريخ اإلسالمي يبحظ دور العبهاى في ثراى الحياا العبهيتنة
سياسني،
واأميم الحياا ال ت
سياسيتة ،ها يحقتق لألمنة النتوضنة الةتقافيتنة وا سنتقرار ال ت
ي الذي كانت ل صهات والحة فيوها.
ومم هؤ ى الخقي عبد الماحد المن ريس ت
المطلب األول :النشا ُ
العلمي للونشريسي
ط
ُّ

مماننةت العبننم اسننتمجط اإلنخننا منن  ،واببيغن لبنتنناس ،وهننذا مننا كننان عبين
الخقين عبنند الماحنند المن ريسنني -رحه ن هللا – الننذي لننم يبخننر عبه ن  ،فأ ْسننوم فنني
التتننأليف ،والتتنندريس ،والخطا ننة ،وحهننر عننطى الخطنن ال تننرعيتة مننم قضنناى،
وامثيق ،وفتيا.
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الفرع األول :نشا ُ
طه في التأليف
ي ال تحسْم والنتخاسة ،قال عنوا
اهيت ت انليف الخقي عبد الماحد المن ريس ت
()49
ا م القالي (ت1079 :هـ)(( :ولن اننليف حسننة))  ،وقنال عنونا عبند الكبينر
الكتتاني (ت1690 :هـ)(( :ول انليف نخيسة))( ،)50و تك ت
من لك لها حما مم
درر العبم وكنمعه ،فهم انليخ :
سننها  ،ومخيتننات البي ن
 -1نْ َظ ى فا فىىي نظىىائر الفقىىه المىىالكي ومسىىائله :ك ننوادا ال ت
الخاسنند ،وميننم اخيننت حمالنننة األسننما ّ وميننم يت نننتر الت تبرينن فنني ال تننناهدّ
والهمال ن التنني اكننمن اإلقالننة فيوننا يعننا ،وغيرهننا ،وهنني م يننات اركوننا
الهصننتف مبعةننرا فنني كنننانيا ،فرهعوننا ابهيننذه الخقي ن م ننم عينند عبنند الن تنرحهم
الكاللي (ت1001 :هـ) ،وراتبوا عب م ماب الخق (.)51
 -2النُّىىور المقتىىب مىىن قواعىىد مال ى بىىن أن ى ( :)52نء ء
ظن ءنم قماع ند م ي ن " يضننا
الهسالك" نظها مسنتمفيا ،وعاد صنمرا وممةبنة عبن منا فني األصنر ،وقماعند
الرج  ،استخرج مكةرهنا منم الهختصنر الكبينر لب تنيخ
أمةبتوا ارجم لوا آلر ت
ا م عرفنة ،وجناىت بخنظ والنح سنبس عنذب ،لكنتن منات قبنر اهنام ال ت ينادا
الهترجم لوا(.)53
قال عن ا م عسكر ال تخ اوني (ت483 :هـ)(( :وهم كبت رجن عرينط
في فنت ))(.)54
وقال عن الحرمي (ت1623 :هنـ)(( :ومنم اماليخن نظنم قماعند منذهط
مالك م منس ل تخص في يضا الهسالك لمالده ،وعاد عبي عيادات رانقة))(.)55
وقال عن مح تهند ح ترني (ت7006 :م)(( :ومنم مؤلتخاان  :معبهتن الخقويتنة
ال تويرا سن الهقتبس لخوم قماعد اإلمام مالك م منس ،في ملف ولهسنهانة ينت
ي الذي يسور حخظ وفوه ))(.)56
ي األندلس ت
مم نم ال تعر التتعبيه ت
سنر ناألر عيم وليتنا الهنذكمريم فني
 -3قصيدة في التوسل :وهي قصيدا في التتم ُّ
سننينيتة م نني عبنني حسننم ننم م نني القاسننم ا ننم نناديس (ت282 :هننـ) ،وهنني
مكمنة مم ورقتيم ،اض ُّم اسعة ع ر يتا(.)57
مخطم ة ت
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 -9تعليق على البخارل :قال ا م القالي (ت1079 :هـ)(( :ول عبن البخناري
اعبيق حسم ت منت لم يكهر))(.)58
مطنمل
الرسالة :نم م ني عيند القيروانني (ت683 :هنـ) ،وهنم تنر
ت
 -9شرح ِّ
()59
عريط ،قال ا م القالي (ت1079 :هـ) وغيره .
 -6نظىىا تلخىىيص ابىىن البنىىاء فىىي الحسىىاب :أل نني العبتنناس محهنند الهراك نني (ت:
271هـ)(.)60
ننررا
 -0الفتىىىاو  :قنننال الهنرنننمر (ت449 :هنننـ) وغينننره(( :وكاننننت فتاويننن محن ت
محقتقة ،يتطال عبيوا كتط الخق والنتماعل ،وكةيرا مم نسنخة م ين منم الهعينار
خ ت يده)).
 -2شرح على ابن الحاجب الفرعي :ترح في مر عة مسخار(.)61
 -9منظومة فىي الطبىوع الموسىيقية( :)62وهني منظممنة رج يتنة ،احتنمي عبن
محد ع ر يتا ،اتض تهم مملمعيم ممسيقييم هها(:)63
ت
ننالطبم األر عننة ،وهنني:
األول -مقارنننة بننم الهمسننيق اآللننة الهغر يتننة
ت
صننخراى ،وهنني احت ن ُّر األ يننات األر عننة األول ن مننم
ال ت
سننمداى والننببغم ،وال ندتم ،وال ت
الهنظممة.
والةتاني -حصر النتغهنات الهمسنيقيتة التني كاننت متداولنة فني موالنر مينام نني
و اس ،وقد عدتها المن ريسي فكانت سبعة ع ر بعا ،ت
نظهوا في سبعة م يات.
 -11الفهرست(.)64
 -11قصيدة المية في الفقه(.)65
 -12قصيدة رائية في التضرع(.)66
 -13الدُّرر المنثورة في األقوال الصحيحة(.)67
 -19منظومة في علوم القرآْ(.)68
كها توجد ل كتط ووثانق كتبوا خ ت يده ،منوا:
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 -1جاعا عبد هللا م مح تهد م حه ا م م ي سالم لهح تهد الحسني(.)69
 -7حمالة س ترر فيوا الضتان مم مممال األوقاف(.)70
ت
خط ن ابتنندر تعننداد منندارس القننرويتيم ،واننذكر عننر
 -6حمالننة فيوننا مننا هننم
الهساجد القديهة(.)71
 -9كتاب "الروض الهتوْ فىي أخبىار مكناسىة الّيتىوْ" :ل نيخ م ني عبند هللا
مح تهد م محهد م غاعي العةهاني الهكناسي (ت414 :هـ)(.)72
الفرع الثاني :نشا ُ
طه في التدري

والخطابة والموالد

أوال -التدري  :لء تها انمفتي م نم العبتناس محهند المن ريسني (ت419 :هنـ)
نم كةيننر ت
ظن ت
من ا نن عبنند الماحنند يحسننم دروس م ين المقخيتننة ،وقننال عننر :نتن
()73
الهدونة ،وقد حضره
يحسم ،فب تها جبس كرسي الهدرسة الهصباحيتة لتدريس
ت
س تنر نذلك ال تنيخ
ال تيخ م م عبد هللا ا م غاعي (ت414 :هـ) مجاد كهنا ينبغني ،فء ت
صداقة ،فب تها ن ءل عم كرسنيت
ألنت كان ابهيذه ،ولها ين و يم م ي مم الهحبتة وال ت
()74
اعترف ل ال تيخ ا م غاعي النترا ة ،وقبتب يم عيني ودعا ل .
ء
وكننان مربسن يحضننره مكننا ر العبهنناى كننأ ي مح تهنند عبنند المهنناب ال ت قننا
سيتْني (ت494 :هـ) وغيرهها(.)75
(ت431 :هـ) ،وم ي عبد هللا مح تهد ال ءي ت
وكان يقرم ا م الحاجنط التتملنيح منم غينر اسنتيخاى ،ويطنرع ينادات
ندرس :جننام القننرويتيم ،ومسننرد
ننرر م ين  ،ومننم الهسنناجد التنني ل ن تهت هننذا الن ت
العقبة ال ت رقا ،ومسرد رحبة ال ت يط(.)76
()77
صخاقسني( ،)78وممالن منم
وكان يقرم التتخسنير نقنر ا نم عطيتنة وال ت
()79
والرصنا ( ،)80قنال ابهينذه محهند الهنرنمر (ت449 :هنـ):
كالم ال ت مخ نري  ،ت
((وحضرتت عنده كةيرا مم التتخسير هربس الغداا رنام القنرويتيم ،وكنان ينقنر
صخاقسي ،نسخ خ ت ينده ،وكةينرا منا يضنيف لن لنك
عبي كالم ا م عطيتة وال ت
منم كنالم ال ت مخ نري منم حسنن اطرين ا ،مو منم قبيحن انبيونا واحرين ا ،ومننم
الرصا عب آيات مغني ا م ه ام))(.)81
كالم ت
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وكان يقرم صحيح البخاري رام القرويتيم يم الع اىيم ،وينقنر عبين
كالم ا م حرر في فتح الباري ،ويستمفي ألنت تر الهحبتس(.)82
يقننمل ابهيننذه محهنند الهنرننمر (ت449 :هننـ) الننذي كننان يحضننر دروسن :
س ن تكمن في ن  ،وفنني
((كننان فصننيح العبننارا فنني ادرسنني يكننادت يبحننم ،ا اتن ءنؤدءاٍ و ت
غيره))(.)83
وكان يضخي عب دروس رفا مم ال تنعر والنت نيد ،يقنمل ابهينذه محهند
الهنرننمر (ت449 :هننـ)(( :وسننهعت هربننس البخنناري ننالقرويتيم ننيم الهغننرب
والع اى يتن د:
مندلـس فــطنــتتـــم
م يا مهـر
ٍ
بطخكم ل تيى عريط
لبــســتم في مناـهكـم ــيالا
ي غريـط
فرختم مـن في ع ت
صدقتكم فالبياض لباس ح ٍن
()84
و ح ٌن متدت مم اله يط
ومن د ال تيخ عدها:
تيخان لم كت الدتماى عبيوها
عيـناي حت ت اـؤ نا ذـــواب
الـهقدار في حقيــوها
لم اببغا
ء
()85
فءقدت ال تباب وفرقةت األحباب)) .
ي  -رحه هللا  -منبر
لانيا -الخطابة :اعتب اإلمام عبد الماحد المن ريس ت
()86
الخطا ننة ،وصننخ الهترجهننمن أنت ن كننان لطيبننا فصننيحا  ،قننال عن ن ابهيننذه
الهنرننمر (ت449 :هننـ)(( :وكننان آيننة فنني ن نناى الخطننط الببيغننة العذ ننة لبره ن
واألعياد ،كان ين ئ لك تر عيد لطبة يخطط وا))(.)87
وكان  -رحه هللا -كةيرا ما ينقر في لطبن عبنارات ا نم الخطينط (ت:
223هننـ)( )88فنني وصننيت أل نانن ( ،)89يقننمل م ننم العبتنناس الهقننري التبهسنناني (ت:
1091هـ) ثنر نقبن وصنية ا نم الخطينط هنذه(( :قبنت :وألجنر لنك كنان تنيخنا
مجلة اإلحياء
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الخقي اإلمام القالي العالمة سيدي عبند الماحند المان ريسني -رحهن هللا -كةينرا
ما يدلر منوا في لطب ))(.)90
لم يكم  -رحه هللا -لطيبنا عاديتنا نر كنان لطينط دار ْال تهبنك( ،)91ومنم
فنانتظر
مماقخ التي وقعت ل منت ((لرج يمم العيد ليصبتي النتناس صنالا العيند،
ء
سننبطان م ننا العبتنناس محهنند الهريننني ،فبطننأ عبننيوم ولننم يننأت ل ن من لننرج وقننت
ال ت
سنبطان لن الهصنبت
نظنر ال ني تخ عبند الماحند لن المقنت
صالا ،ولء تها وصر ال ُّ
ال ت
ء
ورآه قنند فننات ،فرق ن الهنبننر ،وقننال" :يننا مع ننر الهسننبهيم ت
عظننم هللا مجننركم فنني
صننالا ،وصننبت
صننالا العينند ،فقنند عننادت ظوننرا" ،ثن تم ممننر الهننؤ تن فننأ تن ومقننام ال ت
()92
النتاس ُّ
سبطان و فضيحت )) (( ،فءخءرن ءر
الظور وانصرف ،ولم يرا اغيير ال ُّ
سبطان م م العبتاس واعترف خطيخت ))(.)93
ال ُّ
لالثىا -الموالىد :و لن جاننط التتندريس والخطا نة كنان  -رحهن هللا -يتقننيم
الهمالد في مد رسمل هللا  ميتام الهملند النتبنمي ال تنريف ،حينث كنان يتبقني فيونا
القصننناند ،التننني وصنننخوا ابهينننذه محهننند الهنرنننمر (ت449 :هنننـ) أنتونننا منننم مر ت
القصنناند ،وموعنوننا ،ومص ن تحوا لخظننا ومعن ن ( ،)94فقنند كننان -رحه ن هللا -تنناعرا
مريننندا ،لغميتنننا ،حتتننن قنننال فيننن محننند معاصنننري  -ا نننم عسنننكر ال تخ ننناوني (ت:
483هـ) (( :-يقاوم محدٌ مم مهر عصره))(.)95
الفرع الثاني :نشاطه في القضاء والتوليق واإلفتاء
رانط ن نا اإلمنام عبند الماحند المن ريسني العنام كنان لن ن نا عبن
الرسنهي ،فقند موكبنت لن مناصنط عبينا ،ووظنانف تنرعيتة اتسنند
الهستم
ت
عال كعب ورسخت قدم في العبم.
ي اإلمنام عبند الماحند المن ريسني  -رحهن هللا -
أوال -خطة القضاء :ءول ء
قضاى الرهاعة خاس ،و قي في نحما مم ثهان ع را سنة ،م اصندتره لففتناى،
ث تم اخبت عم القضاى ل الختم (.)96
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كان -رحه هللا -عد في محكامن  ،األنذه فني هللا لممنة ننم( ،)97قنال
عننننن ابهيننننذه الهنرننننمر (ت449 :هننننـ)(( :وكننننان صننننحيح النننندتيم مننننم عنننندول
القضاا))(.)98
وقال عن مح تهد الكتتاني(( :قالي فاس ومختيوا ،وعدل قضاا عمان ))(.)99
لانيا -خطىة اإلفتىاء :كنان الخقين عبند الماحند المن ريسني  -رحهن هللا -
جامعا يم القضاى والختم ولهنا انمفتي تنيخ ا نم هنارون (ت491 :هنـ) ،انرك
واخرغ لبختم  ،وح تر مح تر تيخ في منصط اإلفتاى( ،)100وكان  -رحه
القضاى
ت
()101
صماب .
هللا  -جاريا في فتماه عب ال ت
وقنند اكتسننبت من لننة الهختنني رننام القننروييم مههيتننة كبيننرا ،اربتننت فنني
اصرف الهختي ،واأللر
ظاهرايم اثنتيم ،تمو  :في الهي انيتة التي تجعبت احت
ت
صصننت لنن ليننته تكم مننم مداى واجبنن  ،اإللننافة لنن مكتبننة
فنني البنايننة التنني تل ت
اإلفتاى(.)102
لالثا -خطة التوليق :املت الخقي عبد الماحد المن ريسني  -رحهن هللا –
سننبطانيتة ،حيننث كننان متق ندتما فنني
كتا ننة المثننانق العدليتننة ،واحريننر الهكاابننات ال ُّ
اإلن نناى وعقنند ال ُّننرو  ،قننال عنن ابهيننذه محهنند الهنرننمر (ت449 :هننـ)(( :كننان
ل يخنا م ي مح تهند الهنذكمر لن ا راننق ،ولخنظ فني اإلن ناى وال تنعر فنانق ،واقندتم
سننبطانية فنني
عب ن مهننر عصننره فنني عقنند ال تننرو والمثننانق ،وفنني الهكاابننات ال ُّ
األمننمر العظننام ،يصننمغوا فنني الهربننس الننذي بننط في ن من ن لننك ننال اكبُّننف،
ويتبرعها في م د كالم))(.)103
وقال عن ميضا(( :وكان معبمما إاقان النتحم والمثيقة من حسنم الخن ت،
ولذلك كان يكتط ل يخ الرهاعة م ي عبد هللا م غاعي احبيساا في ظور انليخ ،
وما كان يحتاج لي مم لك))(.)104
واملت  -رحه هللا  -ت
عوجن م نمه
لطنة التتمثينق مننذ وقنت مبكنر ،فحنيم ت
()105
م بق القالي م م عبد هللا اليخرني الهكناسي (ت412 :هـ) يده لب توادا .
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يقننمل محهنند الهنرننمر (ت449 :هننـ) عننم القالنني الهكناسنني(( :وكانننت
عند هذا القالي ع ي ا و ه يتة كبيرا ،كان يقمل :منم ببونا لني فكأنتهنا لطنط
منتي ا نتي ،ومصاب في لك))(.)106
المطلب الثاني :النشا ُ
ِّياسي للونشريسي
ط الس
ُّ
لننم يكننم الخقين عبنند الماحنند المن ريسنني  -رحهن هللا  -هكانتن ون ننا
سياسنيتة فنني وقتن  ،ننر كننان حضننمره فيوننا ننارعا
العبهيءننيم عينندا عننم األحننداث ال ت
ومؤث ترا.
الفرع األول :كتابتُه للولائق السِّياسية
سياسنيتة
تارك الخقي عبد الماحد المن ريسني  -رحهن هللا  -فني الحيناا ال ت
سياسنيتة أل ني العبتناس محهند نم مح تهند
مترف نخس عب كتا ة وثيقة البيعنة ال ت
سنمن (ت431 :هنـ) آلنر ي
الم تاسي (ت عد493 :هـ) ،يمم ل ْءب ع تهن م ني ح ُّ
الح ترننة مننم سنننة اثنتننيم وثالثننيم واسننعهانة ،قننال ا ننم القالنني (ت1079 :هننـ):
((وقد رميت البيعة التي تكتبنت لن خن ت اإلمنام م ني مح تهند عبند الماحند ا نم محهند
المان ريسنني مننم ن ننان وعبيوننا لطننم جهاعننة مننم فقونناى فنناس كننأ ي العبتنناس
الحبتاك ،والخقي م ي العبتاس محهد الهاواسي وغيرهها))(.)107
صنغير اإلفرانني (ت1199 :هنـ) فني النُّ هنة (( :ءوا ْن ت
ظنر مننا
قنال مح تهند ال ت
ءوج كتْط البيعة ألحهد ،م ت
سمن ممجط ل  ،والمان ريسي مم
من لب م ي ح ُّ
()108
مهر المر )) ،وقال(( :ولعبت ألمر لء ْم ْ
يظور لنا ،وهللا معبم)) .
سبط ت
فنإن كتا نة هنذه المثيقنة دلينر عبن حضنمره وم ناركت
وميتا كان ال ت
سياسيتة في عصره.
لكبر األحداث ال ت
سياسي لبخقي عبد الماحد المن ريسني ت
من
ولع تر مم نتانج هذا الحضمر ال ت
سبطان م ا العبتاس الم تاسني الهنذكمر ااتخنذه م ناورا لن عند لنك ،وواقخنا عنند
ال ُّ
النرحهم
تارا ينقاد ل  ،يتخالف رمي كها وق ل في مسألة رجر يعرف عبد ت
الهنرننمر ،وكننان انناجرا جامعننا لبهننال ف ننود عبينن مر عننمن رجننال مننم العتنندتول
سبطان م م العبتاس الم تاسي وقتب  ،وصيتر ممالك لبيت
استغرا تمت  ،فألذه ال ُّ
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سننبطان من يننؤدُّوا لن ع ننريم ملننف
مننال الهسننبهيم ،فرغننط مو د الهنرننمر مننم ال ُّ
سنبطان لحاجبن :
دينار ويردت ليوم ممالكوم ،ويسْق عنوم ءيتنة ا ستغرا  ،فقال ال ُّ
وعرفن ننأنتي فنني
ا ْهءنطْ لن ال تننيخ عبند الماحنند المن ريسنني وتناوره فنني لننك،
ت
حاجة ل هذا الهال ألجر هذه الحركة التي عرلنت لني" ،فنذهط الحاجنط لين
س ْنب ء
ْ
طان ورغبتن فني قبتنمل لنك ،فقنال ال نيْخ" :وهللا ملقن هللا
وملبرهت هقالنة ال ُّ
وادا مر عيم رجال مم عدتول الهسبهيم ألجر سنبطانك ،ا ْهءنطْ وقنر لن نتني
سننبطان ْ
وملبننرهت هننا قننال
موافننق عب ن لننك و مرلنناه" ،فرج ن الحاجننط ل ن ال ُّ
سبطان ع تها ع م عبي (.)109
ال يْخ فرج ال ُّ
سبطان الهنذكمر فني انقالان  ،فينقنر مهنر التتنراجم ت
من
كها كان مصاحبا لب ُّ
سنبطان م ني العبتناس
اإلمام عبد الماحد المن ريسي  -رحه هللا  -لرج صنحبة ال ُّ
الرصنيف خناس ،منتصنف سننة (491هنـ)،
محهد الم اسي لها جدتد نناى قنطنرا ت
()110
سبطان أ يات مم ال تعر قال فيوا :
فأثن اإلمام عب العهر وال ُّ
الرصيف م م العبتاس جـــدتده
جسر ت
ت
سال ـيم مـم م ناى و اس
فخر ال ت
ت
فـراى في غايـة اإلاـــقـان مراـخـعا
عـدوا ْءي فــاس
لهم
يهــر مـم ت
ُّ
()111
وكان ارديده في نصف عام غنا
مم هررا الهصطخ الهبعمث لبنتاس
وقال ميضا:
ميا مهــــر فاس سـدتد هللا سدتكـــــم
ءرمْي م ي العبتاس حامي حه فاس
ومحي ـ متـــراركم وثهاركــــم
عب رغم قمم منكريــم مم الـــنتاس
سـعد ْ
يخــــدم ءمـرـــده
فدام ودام ال ت
وفاع مم ال ُّ ْكــر ْال ءرهـــير أجـناس
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الفرع الثاني :عقدُه للصلح بين الدُّول
سننعدييم مننم التتوالننك عب ن
لء تهننا رم العبهنناى مننا وق ن ننيم الهننرينييم وال ت
صنبح والتترالني عبن
الهبك ،والتتقاار عبي  ،وفناى الخبق ينوم ،دلبما ينوها ال ُّ
صبح ينوها ،وحضر لذلك جهاعة مم العبهاى منوم اإلمنام
قسهة البالد ،وانبرم ال ُّ
()112
عبد الماحد المن ريسي .
سبطانيم م ي العبتاس
ص ْبح يم ال ُّ
عقءدء ال ُّ
قال النتاصري (ت1619 :هـ) (( :ء
ص ْنبح
الم اسي وم ي العبتاس ال ت
س ْعدي -رحهوها هللا اعال  ...-و ن م تهنم حضنر ال ُّ
ي نم هنارون الهطغنري  -ت
الطناى
الهذكمر قالي الرهاعنة خناس م نا الحسنم عبن ت
الهوهبنننة ،مطغنننرا ابهسنننان -واإلمنننام ال تنننوير م نننا مالنننك عبننند الماحننند نننم محهننند
المان ريسي وغيرهها مم م ايخ فاس))(.)113
ويروي ا م عسنكر الخ نخاوني (ت483 :هنـ) الحادثنة ودور اإلمنام عبند
صنننبح ،فيقنننمل(( :ولهنننا حضنننر فقوننناى الهغنننرب
الماحننند المن ريسننني فننني هنننذا ال ُّ
سنبطان م ني عبند هللا مح تهند ال تنيخ ال تنريف
صنبح نيم ال ُّ
وفضالى الدتولتيم لعقد ال ُّ
سننبطان م نني العبتنناس محهنند الهريننني قبننر اسننتيالى م نني عبنند هللا عبن الهغننرب
وال ُّ
يتررم واحد
وحضرا  ،ومرادوا من يس تربما لك ،فحضرت الدتواا والقر اس فبم
ت
عب الكتط مم الخقواى والقضاا وال تكتتاب ،وكان ك ُّر واحد ا رحت الندتواا نيم
يدي يدفعوا عم نخس لبذي يبي  ،ل من قام ال تيخ م نم الحسنم ا نم هنارون قانهنا
وقبر عب الندتواا والقر ناس و رحونا نيم يندي ال تنيخ عبند الماحند وقنال لن :
سنم ألحند ْ
يكتنط ومننت حالنر ،فكتنط ال تنيخ
من
اكتط يا ا نم ال تنيخ ،فإنتن
ءيحْ ت
ء
وس ن ترر عب ن البديوننة ومقننرم فنني الحننيم ،فعرننط النتنناس مننم الغت ن وفصنناحت ،
ومعطننن كننن تر واحننند منننم الهبنننمك حقتننن  ،حينننث وفتننن لكننن تر ي واجنننط واجبننن
ت
وحظ ))(.)114
صغير اإلفراني (ت1199 :هـ) في النُّ هنة(( :فأ ْن نأ م نم
ويقمل مح تهد ال ت
مالك في الحيم ْ
ص ْبح عبن مننمال عرينط ،والتنر لنذلك
لطبءة مبيحة ،ونسج ال ُّ
مسبم ا ديعا احيتر في الحالرون ،وعربما مم ثبات جأت  ،و ءج تهم تم قريحت فني
مةر لك اله ود العظيم الذي اخرس في ملسم الخصحاى ءه ْي ءبة و كبارا))(.)115
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ي
وم تكد عبد الكبير الكتتاني (ت1690 :هـ) دور الخقي عبند الماحند المن ريسن ت
سياسي يم الدتولتيم قمل (( :وكان ينقناد لن ممينر وقتن ،
صبح ال ت
البارع في هذا ال ُّ
سننعدية فنني مسننبمب غريننط،
صننبح ننيم ال ندتولتيم الهرينيننة وال ت
وهننم الننذي عقنند ال ت
()116
ضوا مم عر")) .
وألجب قبتب ا م هارون يم عيني  ،وقال ل  " :ريتة ع ت
الفرع الثالث :لباتُه على الموقف السِّياسي
سنبطة
اتتور الخقي عبد الماحد المن ريسي أنت كان يخ صاحط ال ُّ
سنبطان م نم عبند هللا
في مممر الدتيم ،وكنان لنك سنببا فني قتبن عبن يند عهنالى ال ُّ
سعدي عندما رفر اإلمام عبنـد الماحند مبايعتن ولبن يعنة محهند
مح تهد ال تيخ ال ت
الم تاسي( ،)117فيروي ا م عسكر ال تخ اوني (ت483 :هـ) هذا الهمقف قمل -
سننبطان م ننم عبنند هللا مح تهنند ال تننيخ
وهننم مننم الهعاصننريم ل ن (( :-وحننيم اغبتننط ال ُّ
ا
صننبت ،فقيننر ل ن  :يتبايعننك
ال تننريف عب ن الهغننرب ،وحاصننر فاسننا ،فتع ت
ايعك ا م المن ريسي ،فبعث لي ور ت
غب  ،فقال ال تيخ ،معني صاحط التترجهة -
سنننبطان
الرجنننر الهحصنننمر ،يعنننني ال ُّ
مي عبننند الماحننند المن ريسننني :-يعنننة هنننذا ت
الهريني في رقبتي -يعني م ا العبتاس الم تاسي -و يح ُّر ل ْءب ت ر ْقءتوا همجط
صصنيم
يٍ ،وهم غير ممجمد ،فأمر ال ُّ
سبطان م نم عبند هللا جهاعنة منم الهتب ت
ترع ت
خاس من يأامه محبمسا لهحبتت  ،وهم ظناهر فناس محاصنرا لونا ،فنذهبما لين
صحيح لببخناري منا نيم الع ناىيم فني
تدرس الرام ال ت
فمجدوه رام القرويتيم ي ت
الرانننط ال تننرقي مننم الهسننرد ...ومن لننمه عننم كرس نيت وملرجننمه مننم الهسننرد،
سنبطان ،فقنال لونم :مم ني لن محند ،فقتبنمه تنويدا -
وقالما :اذهط معنا لن ال ُّ
()118
سبطان قتب ساىه لك)) .
رحه هللا -فب تها ملبروا ال ُّ
ونقر عضوم ت
كتط ل مهر فاس يقمل لوم :نتي ْن
من ال ُّ
سبطان الهذكمر ء
صبحا مألاتوا عد  ،و ن دلبتتوا ع ْن ءما مألاتوا قتال ،فأجا اإلمام عبند
دلبتت فاسا ت
()119
الماحد المن ريسي أ يات مغب ء
ظ ل فيوا ،منوا :
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ت
احسم ال ءع ْد
كذ تء ءو ءيتت هللا ءما
ءو ء لصتكء ْالهمل خض ٍر ءو مول
وما منــــت ت
مســرف ومعانـد
ٌ
()120
ســــهة ْال تهـــةب
اـهةتر لبرـ توال ال ت
سبطان حقد عبي  ،وكان سببا في قتب .
ولء تها بغ لك ال ُّ
ويننروي اإلفراننني (ت1199 :هننـ) والنتاصننري (ت1619 :هننـ) ت
من ا ن ن
قال ل  :يا م ت نتي قد سنهعت ت
من البُّصنمص مرادوا الختنكء نك فني هنذه البيبنة فبنم
اأ تلرت عم القراىا ،فقال ل ال تيخ :ميم وقخنا البارحنةّ قنال :عبن كتناب القندر،
قال :فكيف نخ ُّر مم القدرّ ا ا هط نا ل الهربس(.)121
ضيْكي (ت1184 :هـ) منت كان لفمام عبد الماحد المن ريسي
وينقر ال تح ء
ثالث دعمات ،فقال اإلمنام(( :فرعقنتت منونا اثنتنيم ،ومننا مرجنم الةتالةنة ،من منتني
ممقم اإلجا ة في الرهي )) ،فقالما ل  :وما هي األتياى الةتالثنةّ قنال(( :األولن :
العبم ،والةتانية :الهال ،والةتالةة التي مرجم :ال تنوادا)) .فرعقونا هللا لن كهنا كنر -
رحه هللا.)122(-
الرحهم ا م نراهيم
واتتور عم الخقي ال ت
صالح م ي تامة مح تهد م عبد ت
الدُّ تكالي (ت439 :هـ) رم اإلمام عبد الماحد المن ريسني عند وفاان فسنأل عنم
حال فأن ده(:)123
ت
ضبت ت
عهني
رلمان ر ي وفء ْ
لءقء ْد ء
الخيــر في ءوحْ ءـة القءبْــر
ءولء ْم م ء ءر
ء
و نتي مسـأ تل اإللـــــ ء خضبــــ
يـمم الخـروج ل ال ءح ْ ــر
ليحخءظني ء
وما ءعدء ءاكء ْ
عسيراٍ
مر ء
مم م ت تم ٍ
ءكنء ْ ر الكتاب وال ءرماع عب الرســر
ي تمـحـ تهـد
ي الواتـه ت
ــراه النتب ت
ـر
ومصحا ـ واآلل ي ال تـرف الغت ت
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تك ت
ت
من مقتر ال تيخ
يقمل الباحث يمسف الحبمي م يدا ةباا قانال(( :
العننالم عبنند الماحنند المن ريسنني عب ن لننك النتحننم الب ن الننذي اناقبننت صننمرا
الهصننادر التتاريخيتننة سننيرعب رم ن ا لبمفنناى العونند والةتبننات عبن الهبنندم ...عنناا
سنيف الهسنبت
حنرا لنم يةنن ال ت
حرا األذه في هللا لممة نم ،ومنات ت
ي ت
المن ريس ُّ
()124
عب رقبت عم الرور ها يراه حقتا وصما ا)) .
فرحم هللا اإلمام الخقي عبد الماحد المن ريسي ،واقبتب في ال ُّوداى.
خاتمة البحث وتوصياته:
سياسني لبخقين عبند
عد هذه اإل اللة عب جمانط مم النت ا العبهني وال ت
الماحد المن ريسي -رحه هللا  -الهغرب األقصن يتأ تكند لننا مههيتنة العبهناى فني
حياا األ تمة ،ودورهم في ن ر العبم ادريسا واأليخا ،ورعاية مصالح النتاس قضناى
و فتاى ،والحخاظ عب األو ان صبحا ونصحا.
ويمصي البحث ها يأاي:
األول :ا يي ت ببة الدتراسات العبيا عب دراسنة واحقينق الهخطم نات،
صنننة الر انريتنننة منونننا ،م تهنننا يسنننوم فننني معرفنننة التتحنننم ت العبهيتنننة والةتقافيتنننة
لا ت
مرت وا النبالد عبنر القنرون ،والنذي منم تنأن من
وا جتهاعيتة وال ت
سياسيتة التي ت
يختح مرا ت حةيتة كةيرا في الخق  ،والقانمن ،والتتاريخ ،وا جتها وغيرها.
والثاني :دعما ت الباحةيم لبكتا ة عم عبهاى المن ريس ،ورصند جونمدهم
سياسية في الهغر يم األوس واألدن  ،ومحاولة
العبهيتة ،وآثارهم ا جتهاعيتة وال ت
استك اف مسباب نبمغوم.
والثالىىث :دعننما البنناحةيم لتعهيننق دراسننة مسننباب هرننرا عبهنناى الر انننر
نحننم اله ننر والهغننرب ،والمقننمف ع تهننا لسننرا الحينناا الخكريتننة والةتقافيتننة فنني
الر انر ورراوم.
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مصادر ومراجع البحث:
أ -الكتب المطبوعة:
النرحهم
 .1لتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس :ا م عيندان عبند ت
سربهاسنني (ت1639 :هننـ) ،احقيننق :عبنني عهننر ،مكتبننة الةتقافننة
ننم مح تهنند ال ت
الدتينيتة -القاهرا1974 ،1 ،هـ7008/م.
 .2األعىىالم :ليننر ال ندتيم ال ت ركبنني (ت1643 :هننـ) ،دار العبننم لبهاليننيم،19 ،
7007م.
الريىىاض فىىي أخبىىار القاضىىي عيىىاض :م ننم العبتنناس ،محهنند الهقتننري
 .6أاهىىار ِّ
الت تبهساني (ت1091 :هـ) ،احقيق :مصطخ السقا و نراهيم اإل يناري وعبند
العظننننيم تننننببي ،مطبعننننة لرنننننة التننننأليف والترجهننننة والن ننننر – القنننناهرا،
1698هـ1464/م.
 .9البستاْ في ذكر األولياء والعلماء بتلمسىاْ :م نم عبند هللا ،مح تهند ا نم منريم
الهننديمني الت تبهسنناني (ت عنند1019 :هننـ) ،مراجعننة :مح تهنند ا ننم م نني تنننط،
الهطبعة الةتعالبيتة -الر انر1773 ،هـ1402/م.
 .9تىىاريخ الجّائىىر الثقىىافي :م ننم القاسننم سننعد هللا (ت1969 :هننـ) ،دار الغننرب
اإلسالمي -يروت1448 ،1 ،م.
 .3تاريخ الجّائر في القديا والحديث :مبارك م مح تهد الهيبي الر اننري (ت:
1499م) ،الهؤسسة الم نيتة لبكتاب -الر انر1903 ،هـ1483/م.
 .2تاريخ ابن خلدوْ (ديىواْ المبتىدأ والخبىر فىي تىاريخ العىرب والبربىر ومىن
النرحهم نم لبندون (ت808 :هنـ)،
عاصرها من ذول الشأْ األكبر) :عبند ت
احقيق :لبير تحادا ،دار الخكر -يروت1908 ،7 ،هـ1488/م.
ىفلفين التُّونسىىيين :مح تهنند محخننمظ (ت1908 :هننـ) ،دار الغننرب
 .8تىىراجا المى ِّ
اإلسالمي -يروت ،لبنان1449 ،7 ،م.
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 .4تعريف الخلف برجال السلف :م م القاسم ،مح تهد الحخنناوي (ت1631 :هنـ)،
مطبعة يير فمنتانة ال ترقيتة -الر انر1679 ،هـ1403/م.
ىرويين :عبنند الوننادي التتنناعي (ت1963 :هننـ) ،دار ن ننر الهعرفننة-
 .10جىىامع القى ِّ
الر ا 7000 ،7 ،م.
ت
 .11جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس :م م العبتناس ،محهند
ا ننم القالنني الهكناسنني (ت1079 :هننـ) ،دار الهنصننمر ت
لبطباعننة والمراقننة-
الر ا 1426 ،م.
ت
 .17الجواهر المختارة مما وقفت عليىه مىن النىواال بجبىال زمىارة :م نم مح تهند،
عبنند الع ي ن ننم الحسننم ال ت يننااي (ت1099 :هننـ) ،احقيننق :عطننمي غنيتننة،
رسالة ماجستير مم قسم التتاريخ واآلثار -جامعة قسنطينة.
 .16جىىىوالت تاريخيىىىة :مح تهننند ح ترننني (ت7006 :م) ،دار الغنننرب اإلسنننالمي-
يروت1449 ،1 ،م.
الرجىال :م نم العبتناس ،محهند ا نم القالني الهكناسني
 .19درة الحجال في أسىماء ِّ
(ت1079 :هننـ) ،احقيننق :مح تهنند األحهنندي م ننم النُّننمر ،دار التتننراث والهكتبننة
العتيقة -القاهرا وامنس1641 ،1 ،هـ1421/م.
 .19الدليل التاريخي لمفلفىات المىذهب المىالكي :مح تهند العبهني ،مركن البحنمث
الر ننا ،1 ،
والدتراسننات فنني الخقنن الهننالكي ،ت
الرا طننة الهح تهديتننة لبعبهنناى -ت
1966هـ7017/م.
 .13دليىىل مخطوطىىات دار الكتىىب الناصىىرية بتمكىىروت :مح تهنند الهنننمني ،وعارا
األوقاف وال ُّؤون اإلسالميتة -الههبكة الهغر يتة1909 ،هـ1489/م.
 .12دوحة الناشر لمحاسىن لمىن كىاْ بىالمغرب مىن مشىايخ القىرْ العاشىر :م نم
عبد هللا ،مح تهد م عسكر الحسني ال تخ اوني (ت483 :هـ) ،احقينق :مح تهند
الر ننا ،7 ،
حرنني ،مطبمعننات دار الهغننرب لبتتننأليف والتترجهننة والنت ننر -ت
1642هـ1422/م.
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 .18الروض الهتوْ في أخبار مكناسة الّيتوْ :م م عبد هللا مح تهد م محهند نم
غاعي العةهاني الهكناسي (ت414 :هـ) ،احقيق :عطا م م رية وسنبطان نم
مبيح األسهري ،مكتبة الةقافة الدينية -القاهرا1978 ،1 ،هـ7002/م.
 .14اهىىىر افس فىىىي بيوتىىىات أهىىىل فىىىاس :عبننند الكبينننر نننم هاتنننم الكتتننناني (ت:
1690هـ) ،احقيق :عبي م الهنتصر الكتتاني ،مطبعة النترا الرديدا -الندتار
البيضاى1977 ،1 ،هـ7007/م.
 .70طبقات ال ُح ْ
ضنيْكي (ت1184 :هنـ)،
ضيَكي :م م عبد هللا ،مح تهد نم محهند ال تح ء
احقينننق :محهننند مم كنننم ،مطبعنننة النترنننا الرديننندا -الننندتار البيضننناى،1 ،
1972هـ7003/م.
 .71كتىىاب النىىواال :م ننم الحسننم ،عبنني ا ننم عيس ن ننم عبنني الحسننني العبهنني،
احقيننق :الهربننس العبهنني خنناس ،الر ن ى الةتنناني1903 ،هننـ1483/م ،الر ن ى
الةتالث1904 ،هـ1484/م.
 .77ك تاف الكتط الهخطم ة الخ انة الحسنيتة :عهر عهمر ،من مرات الخ انة
الحسنيتة.
ىىق الفرائىىد :م ننم العبتنناس ،محهنند ا ننم القالنني
 .76لُقىىا الفرائىىد مىىن لفاظىىة ُحقْ ِّ
الهكناسي (ت1079 :هـ) ،لنهم ممسنمعة معنالم الهغنرب ،احقينق :مح تهند
حري ،دار الغرب اإلسالمي -يروت1912 ،1 ،هـ1443/م.
 .79مىىدخل للىىى تىىاريخ الموسىىيقى المغربيىىة :عبنند الع ينن عبنند الربيننر ،عننالم
الهعرفنننة ،سبسنننبة كتنننط ثقافيتنننة تنننوريتة يصننندرها الهربنننس النننم ني لبةتقافنننة
والخنمن واآلداب -الكميت ،العدد1486 ،39 :م.
سسننة نننميور الةتقافيتننة لبتتننأليف
 .79معجىىا أعىىالم الجّائىىر :عننادل نننميور ،مؤ ت
والتترجهة والنت ر -يروت ،لبنان1900 ،7 ،هـ1480/م.
سسنننة ننننميور الةتقافيتنننة لبتتنننأليف
 .73معجىىىا المفسِّىىىرين :عنننادل ننننميور ،مؤ ت
والتترجهة والنت ر -يروت ،لبنان1904 ،6 ،هـ1488/م.
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ىفلفين :عهننر رلننا كحالننة (ت1908 :هننـ) ،مكتبننة الهةنت ن ودار
 .72معجىىا المى ِّ
حياى التُّراث العر ي -يروت.
صننغير اإلفراننني (ت:
 .78نّهىة الحىىادل بأخبىىار ملىىو القىىرْ الحىىادل :مح تهنند ال ت
1199هننـ) ،احقيننق :عبنند البتطيننف ال تننادلي ،مطبعننة النرننا الردينندا -النندار
البيضاى ،الهغرب1913 ،1 ،هـ1448/م.
 .74نفىىح الطيىىب مىىن زصىىن األنىىدل الرطيىىب ،وذكىىر وايرهىىا لسىىاْ الىىدين بىىن
الخطيىىب :م ننم العبتنناس ،محهنند الهقتننري الت تبهسنناني (ت1091 :هننـ) ،احقيننق:
حسان عباس ،دار صادر -يروت ،لبنان : ،مم  1400ل 1442م.
 .60نشر األماني ألهل القرْ الحادل عشر والثىاني :مح تهند نم الطيتنط القنادري
(ت1182 :هننـ) ،لننهم ممسننمعة معننالم الهغننرب ،تحقيننق مح تهنند حرنني
ومحهد امفيق ،دار الغرب اإلسالمي -يروت1912 ،1 ،هـ1443/م.
 .61نيل االبتهىاج بتطريىّ الىديباج :محهند ا نا التُّنبكتني (ت436 :هنـ) ،تنراف:
عبننند الحهيننند عبننند هللا الورامنننة ،كبيتنننة الننندتعما اإلسنننالميتة  -نننرا بس،1 ،
1484م.
 .67صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرْ الحىادل عشىر :مح تهند نم الحناج
اإلفراننني (ت عنند1199 :هننـ) ،احقيننق :عبنند الهرينند ليننالي ،مرك ن التُّننراث
الةتقافي الهغر ي -الدتار البيضاى ،الهغرب1979 ،1 ،هـ7009/م.
 .66الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي :مح تهد م الحسم الحرمي الةتعالبي
(ت1623 :هنننننننننـ) ،دار الكتنننننننننط العبهيتنننننننننة  -ينننننننننروت ،لبننننننننننان،1 ،
1913هـ1449/م.
 .69فهرس أحمد المنجور (ت449 :هـ) ،احقيق :مح تهند حرني ،مطبمعنات دار
الر ا 1643 ،هـ1423/م.
الهغرب لبتتأليف والتترجهة والنت ر -ت
صىىبيحية بسىىال :مح تهنند ح ترنني ،من ننمرات معونند
 .69فهىىرس الخّانىىة العلميىىة ال ُّ
الهخطم ات العر يتنة ،الهنظهنة العر يتنة لبتتر ينة والةتقافنة والعبنمم -الكمينت،
1903 ،1هـ1489/م.
مجلة اإلحياء
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 .63فهرس المخطوطىات الجّائريىة بخىّائن الىدُّول العربيىة واإلسىالمية :رينك
هللا حبيننننط الركننننني الت تيننننندوفي ،دار الننننمعي لبنت ننننر والتتمعينننن  -الر انننننر،
1963هـ7019/م.
 .62االستقصىىىا ألخبىىىار دول المغىىىرب األقصىىىى :م نننم العبتننناس ،محهننند نننم لالننند
النتاصري (ت1619 :هـ) ،احقيق :جعخر النتاصنري ومح تهند النتاصنري ،دار
الكتاب  -الدتار البيضاى.
صىلحاء بفىاس:
 .68سلوة األنفاس ومحادلة األكياس بمىن أقبىر مىن العلمىاء وال ُّ
م م عبد هللا ،مح تهد م جعخر الكتتناني (ت1699 :هنـ) ،احقينق :مح تهند حهن ا
م عبي الكتتاني.
 .64شىىجرة النىىور الّكيىىة فىىي طبقىىات المالكيىىة :مح تهنند ننم مح تهنند مخبننمف (ت:
سبخية ومكتبتوا  -القاهرا1694 ،هـ.
1630هـ) ،الهطبعة ال ت
ب -المواقع اإللكترونية:
 .1ممقنننن جهعننننة الهاجنننند لبةتقافننننة والتتننننراث ،اإلمننننارات العر يتننننة الهتحنننندا،
.http://www.almajidcenter.org
 .2ممق مربتة نغم.http://naghamrevue.blogspot.com :
الرا طة الهح تهديتة لبعبهاى
 .3ممق مرك البحمث والدتراسات في الخق الهالكي ،ت
الهغرب.http://www.alfiqh.ma ،
 .9ممقننننننننننن منتنننننننننننديات سالهنننننننننننـي لبةتقنننننننننننـافة والتُّنننننننننننراث الر اننننننننننننري،
.http://salmi.halamuntada.com

 .9ممق مغرس.https://www.maghress.com :
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اإلحاالت:
( )1ينظننر :فونننرس الهنرننمر )17( ،نينننر ا تونناج :التُّنبكتننني )788( ،درا الحرننال :ا نننم القالننني،
( )164/6تررا النُّمر :مخبمف.)787/1( ،
ت
( )2ينظر :األعالم :ال ت ركبي )129-126/9( ،جام القروييم :عبد الوادي التاعي.)904/7( ،
( )3ينظر :ااريخ الر انر :مبارك الهيبي.)921/7( ،
( )4ينظر :فورس الهنرمر )90( ،سبما األنخاس :مح تهد الكتتاني.)136/7( ،
( )5ينظر :فورس الهنرمر )96( ،درا الحرال :ا م القالي )164/6( ،عهر اآلس في يمانات مهنر
فاس :عبد الكبير الكتتاني.)731/7( ،
( )6ينظر :فورس الهنرمر 97( ،و )99ن ر الهةاني :مح تهد القادري.)1039/6( ،
( )7ينظر :فورس الهنرمر )97( ،وما عدها.
( )8ينظننر :فوننرس الهنرننمر )99( ،درا الحرننال :ا ننم القالنني )164/6( ،سننبما األنخنناس :مح تهنند
الكتتاني.)139-136/7( ،
( )9ينظر :فورس الهنرمر.)97( ،
( )10فورسننة الهنرننمر .)90( ،ينظننر ميضننا :البسننتان :ا ننم مننريم )99( ،درا الحرننال :ا ننم القالنني،
( )164/6تررا النُّمر :مخبمف.)729/1( ،
ت
( )11ينظر :تررا النُّمر :مخبمف .)729/1( ،ينظر ميضا :سبما األنخاس :مح تهد الكتاني.)47/7( ،
( )12ينظر :معرم الهخسريم :عادل نميور.)249/7( ،
()13
النرحهم الستربهاسني)634/1( ،
ينظر :احاف معالم الناس رهال ملبنار حالنرا مكنناس :عبند ت
ي الكتتاني.)784/1( ،
فورس الخوارس :عبد الح ت
( )14ينظننر :فوننرس الهنرننمر .)97( ،وينظننر ميضننا :نيننر ا تونناج :التنبكتنني )788( ،و( )368درا
الحرال :ا م القالي.)164/6( ،
ُّ
ُّ
( )15ينظنننر :فونننرس الهنرنننمر )97( ،نينننر ا توننناج :التنبكتننني )788( ،تنننررا الننننمر :مخبنننمف،
(.)722/1
( )16ينظر :فورسة الهنرمر .)97( ،ينظر ميضا :نير ا تواج :التُّنبكتي.)788( ،
( )17فورسننة الهنرننمر .)99( ،ينظننر ميضننا :نيننر ا تونناج :التُّنبكتنني )693( ،سننبما األنخنناس :مح تهنند
الكتتاني )46/7( ،تررا النُّمر :مخبمف.)728/1( ،
( )18سهيت العطاريم ألنوا اقا ر سم العطاريم هدينة فاس ،ول حرر مساسوا السبطان م م سنعيد
الهريني في جهاعة مم الخقواى سنة 276هـ .ينظر :جام القروييم :التاعي.)698/7( ،
( )19فورسننة الهنرننمر .)37( ،ينظننر ميضننا :نيننر ا تونناج :التُّنبكتنني )604( ،سننبما األنخنناس :مح تهنند
الكتتاني.)43/7( ،
( )20ينظر :تررا النُّمر :مخبمف.)786/1( ،
( )21ينظر :نير ا تواج :التُّنبكتي .)722( ،ينظر ميضا :بقات الحضنيكي )993/7( ،تنررا النُّنمر:
مخبمف.)786/1( ،
( )22فورس الهنرمر.)98( ،
( )23ينظر :فورسة الهنرمر .)93( ،ينظر ميضا :نير ا تواج :التُّنبكتي )736( ،سبما األنخاس :مح تهد
الكتتاني )199/7( ،تررا النُّمر :مخبمف.)789/1( ،
()24
الرحهم الستربهاسي.)69/9( ،
احاف معالم النتاس رهال ملبار حالرا مكناس :عبد ت
()25
فورس الهنرمر.)34-38( ،
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( )26ينظر :فورسة الهنرمر .)21( ،ينظنر ميضنا :الخكنر السنامي :الحرنمي )618/7( ،تنررا النُّنمر:
مخبمف.)993/1( ،
( )27فورس الهنرمر.)26( ،
( )28ينظر :درا الحرال :ا م القالي.)48/6( ،
( )29دوحة الناتر :ا م عسكر .)3( ،ينظر ميضا :بقات الحضيكي.)999/7( ،
( )30ينظر :فورسة الهنرمر .)32( ،ينظر ميضا :لق الخراند :ا م القالي )418/7( ،جذوا ا قتباس:
ا م القالي679/1( ،
( )31لب في لتقء الخراند ـ"التُّمعء ْلتي" .ينظر :لتقء الخراند :محهد ا م القالي.)479/7( ،
( )32ينظر :جذوا ا قتباس :ا م القالي.)669/1( ،
( )33فورس الهنرمر.)38( ،
( )34ينظر :تررا النُّمر :مخبمف.)789/1( ،
( )35فوننرس الهنرننمر .)39( ،ينظننر ميضننا :نيننر ا تونناج التُّنبكتنني )948( ،سننبما األنخنناس :مح تهنند
الكتتاني.)182/6( ،
ت
( )36فوننرس الهنرننمر .)90( ،ينظننر ميضننا :سننبما األنخنناس :مح تهنند الكتنناني )40/6( ،تننررا النُّننمر:
مخبمف.)782/1( ،
( )37نير ا تواج :التُّنبكتي .)377( ،ينظر ميضا :درا الحرال :ا م القالي.)164/6( ،
( )38ينظر :تررا النُّمر :مخبمف.)749/1( ،
( )39ينظر :بقات الحضيكي.)691/7( ،
( )40تررا النُّمر :مخبمف .)749/1( ،ينظر ميضا :صخما مم انت ر مم ملبار صبحاى القرن الحنادي
ع ننر :مح تهنند اإلفراننني )187( ،بقننات الحضننيكي )919/7( ،ن ننر الهةنناني :مح تهنند القننادري،
(.)1027/6
( )41سننبما األنخنناس :مح تهنند الكتتنناني .)39/7( ،ينظننر ميضننا :درا الحرننال :ا ننم القالنني)164/6( ،
بقات الحضيكي )300/7( ،صخما مم انت ر :مح تهد اإلفراني.)87( ،
( )42جذوا ا قتباس :ا م القالي .)970/7( ،ينظر ميضا :تررا النُّمر :مخبمف.)749/1( ،
( )43بقات الحضيكي .)946-947/7( ،ينظر ميضا :درا الحرال :ا م القالي.)37/6( ،
( )44فورس الهنرمر.)90( ،
( )45دوحة النتاتر :ا م عسكر.)97( ،
( )46عهر اآلس :عبد الكبير الكتتاني.)736/7( ،
( )47تررا النُّمر :مخبمف.)787/1( ،
( )48الخكر الستامي :الحرمي.)613-619/7( ،
( )49درا الحرال :ا م القالي.)164/6( ،
( )50عهر اآلس :عبد الكبير الكتاني.)736/7( ،
( )51ينظر :فورس الهنرمر )99( ،تررا النُّنمر :مخبنمف )786-787/1( ،وهنم مخطنم الهكتبنة
األحهديتنننة ،عننندد .)6709-6706( :ينظنننر :الننندتلير التننناريخي لهؤلتخنننات الهنننذهط الهنننالكي :مح تهننند
العبهي.)794( ،
( )52وهم مخطنم الخ اننة الم نيتنة ال تر نا  ،احنت رقنم ،)892( :عبيونا نرر ابهينذه م ني عيند عبند
الرحهم الكاللي ،والخ انة العا تمة تطمان ،احت رقم ،)997- 797( :واحهنر اسنم "منظممنة فني
ت
قماعد الهذهط" ،وعبيوا نرر كةينرا ،والخ اننة الحسننيتة ،احنت رقنم ،)17762 -3199( :وهني
نسخة غير اا تمة ،والكتاب تحقتق مؤلرا مم رف سالم مننيس والحسنان مقندون ،وصندر عنم دار
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ا ننم ح ن م بيننروت1962 ،1 ،هننـ7013/م .ينظننر :ممق ن مرك ن البحننمث والدتراسننات فنني الخق ن
لبرا طنننننننننننننننننننة الهح تهديتنننننننننننننننننننة لبعبهننننننننننننننننننناى نننننننننننننننننننالهغرب،
الهنننننننننننننننننننالكي التتنننننننننننننننننننا
ت
.http://www.alfiqh.ma/Article.aspx?C=5936
( )53ينظر :فورس الهنرمر )99( ،نير ا تواج :التُّنبكتي )784( ،عهر اآلس :عبند الكبينر الكتتناني،
( )736/7تررا النُّمر :مخبمف )786/1( ،معرم الهؤلتخيم :كحالة.)703/3( ،
( )54دوحة الناتر :ال خ اوني.)99( ،
( )55الخكر الستامي :الحرمي.)613/7( ،
( )56جم ت ااريخية :مح تهد حرتي.)192( ،
()57
صبيحيتة هدينة سال الهغر ينة ،رقنم الحخنظ .)7/602( :ينظنر:
امجد نسخة منوا الخ انة العبهية ال ُّ
صبيحيتة سال :مح تهد حرتي.)746( ،
فورس الخ انة العبهيتة ال ُّ
( )58درا الحرننال :ا ننم القالنني )164/6( ،ينظننر ميضننا :تننررا النُّننمر :مخبننمف )786/1( ،الخكننر
الستامي :الحرمي.)613/7( ،
ُّ
( )59ينظر :درا الحرال :ا م القالني )164/6( ،تنررا الننمر :مخبنمف )786/1( ،الخكنر الستنامي:
الحرمي.)613/7( ،
( )60ينظنر :درا الحرنال :ا ننم القالني )164/6( ،سننبما األنخناس :مح تهنند الكتتناني )136/7( ،تننررا
النُّمر :مخبمف )786/1( ،الخكر الستامي :الحرمي.)613/7( ،
سنننامي:
( )61ينظنننر :نينننر ا توننناج :التُّنبكتننني )784( ،تنننررا النُّنننمر :مخبنننمف )786/1( ،الخكنننر ال ت
الحرمي.)613/7( ،
وفنني نننماعل العبهنني عنندد مننم فتاوي ن  .ينظننر :كتنناب نننماعل العبهنني،)37/6( ،)112-113/7( ،
(.)717/6( ،)710/6
( )62يقننمل يننمنس ال تننامي فنني اعريننف ت
ي(( :وهننم فنني ممسننيق مقطننار بنندان الهغننرب
الطب ن الهمسننيق ت
ا صننطال الخنتنني الهقا ننر صننطال "الهقننام" فنني ممسننيق بنندان اله ننر  ،ومعننناه " ت
الطبيعننة"
صة التي اهيت تخصيتة محد الستاللم الهمسيقيتة التي احندتدها عبن الخصنمص األ عناد الخاصنبة
الخا ت
صة التني اعطن إلحند درجاان مو مكةنر
الخا
تة
ي
واألهه
،
عبي
يستقر
الذي
مت
ص
وال
،
درجاا
يم
ت
ت
ُّ
ت
صعمد والن ول وا نتواى...
صمت ،و ريقة جراى العهر عهمما ،و لك في البدى وال ت
عدا هذا ال ت
صا يترك في نخس سامع "انطباعا" مو مثنرا نخسنيتا معيننا)) .بنم
األمر الذي يكسب " ا عا" لا ت
الهمسنننننننننننننننيق األندلسنننننننننننننننيتة :ينننننننننننننننمنس ال تنننننننننننننننامي ،ممقننننننننننننننن مربتنننننننننننننننة نغنننننننننننننننم:
.http://naghamrevue.blogspot.com
( )63ينظر :سبما األنخاس :مح تهد الكتتاني )136/7( ،مدلر ل ااريخ الهمسيق الهغر يتة :عبد الع ي
عبد الربير.)107-101( ،
( )64ينظر :معرم الهؤلتخيم :كحالة.)703/3( ،
( )65وهننني مخطم نننة الخ اننننة الحسننننيتة نننالهغرب ،احنننت رقنننم .)11299( :ينظنننر :ك تننناف الكتنننط
الهخطم ة الخ انة الحسنيتة :عهر عهمر.)696( ،
( )66وهنني مخطم ننة نندار الكتننط النتاصننرية تهكننروت -الهغننرب ،احننت رقننم .)1409( :ينظننر :دليننر
مخطم ات دار الكتط النتاصرية تهكروت :مح تهد الهنمني.)177( ،
( )67وهم مخطم الهكتبة العا تمة تطمان الهغر يتنة .ينظنر من نمر :الهخطم نات الر انريتنة الهكتبنة
العا تمننننننة تطننننننمان الهغر يتننننننة ،ممقنننننن منتننننننديات سالهننننننـي لبةتقننننننـافة والتتننننننراث الر انننننننري،
.http://salmi.halamuntada.com/t95-topic
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( )68وهننم مخطننم يتكن تنمن مننم ورقننة واحنندا ،يمجنند هرك ن جهعننة الهاجنند لبهخطم ننات ،اإلمننارات
العر يتنننة الهتحنننندا ،احننننت رقنننم .)375884( :ينظننننر :ممقنننن جهعنننة الهاجنننند لبةقافننننة والتننننراث،
.http://www.almajidcenter.org
( )69وهننم مخطننم يتكن تنمن مننم ثننالث مورا  ،يمجنند هرك ن جهعننة الهاجنند لبهخطم ننات ،اإلمننارات
العر يتنننة الهتحنننندا ،احننننت رقنننم .)302863( :ينظننننر :ممقنننن جهعنننة الهاجنننند لبةقافننننة والتننننراث،
.http://www.almajidcenter.org
( )70ينظر :جام القروييم :عبد الوادي التتاعي.)910/7( ،
( )71حمالة احهر رقم .)426( :مثبت عبند الونادي التناعي صنمراوا فني كتا ن جنام القنروييم .ينظنر:
جام القروييم :عبد الوادي التتاعي.)379/7( ،
()72
الروض الوتمن" لبهحقتقيم :عطا م م رية وسبطان م مبيح األسهري.)2( ،
ينظر مقدمة كتاب " ت
( )73الهدرسة الهصباحية :تيتدها السُّبطان م م الحسم الهريني سنة (292هـ) وسن تهيت الهصنباحيتة ت
ألن
األستا م ا الضنياى مصنبا نم عبند هللا اليالصنماي (ت290 :هنـ) كنان تمول منم اصندت لبتتندريس
فيوا .ينظر :جام القروييم :عبد الوادي التتاعي.)694/7( ،
( )74ينظر :فورس الهنرمر.)96( ،
سننامي :الحرننمي)613-619/7( ،
( )75ينظننر :عهننر اآلس :عبنند الكبيننر الكتتنناني )736/7( ،الخكننر ال ت
اعريف الخبف :الحخناوي.)794/7( ،
( )76ينظر :فورس الهنرمر.)96( ،
ت
الهحنرر النمجي فني
الحق م عطيتة األندلسني (ت997 :هنـ) ،يسن ته اخسنيره" :
( )77هم م م مح تهد عبد
ت
اخسير الكتاب الع ي " ،وهم مطبم .
()78
صخاقسني (ت297 :هنـ) ،صناحط كتناب" :الهريند
هم م م سحا رهان الدتيم راهيم م مح تهد ال ت
في عراب القرآن الهريد" .ينظر :اراجم الهؤلخيم التمنسييم :دمحم محخنمظ .)166-167/9( ،وهنم
مطبم .
( )79هم م م القاسم محهمد م عهرو ال ت مخ ري (ت968 :هـ) ،ويس ته اخسيره" :الك تاف عنم حقنانق
غمامر التتن ير" ،وهم مطبم .
()80
ت
ُّ
الرصا التبهساني ث تم التمنسي (ت849 :هـ) ،وعنمان كتا " :الرهن
هم م م عبد هللا دمحم م قاسم ت
الغريننط فنني ارايننط آي مغننني البتبيننط" ،وهننم محقتننق فنني رسننانر جامعيتننة .ينظننر :معرننم معننالم
الرصننا فنني الكتنناب(( :ومفننرد مننم الهغننني
الر انننر :نننميور .)191( ،قننال مخبننمف عننم عهننر ت
ال تماهد القرآنيتة ،وراتبوا ،واكبتم عبيوا)) .تررا النُّمر :مخبمف.)629/1( ،
( )81فورس الهنرمر .)96( ،ينظر ميضا :نير ا تواج :التُّنبكتي.)788( ،
()82
صص في داية األمر لدراسنة الرنام
من أ هذا الكرسي م م العبتاس محهد م ال تيخ الم تاسي ،ول ت
صحيح لببخاري ر فنتح البناري ،وحنبس عبين لونذه الغاينة نسنخة منم الكتناب الهنذكمر سننة
ال ت
(892هـ) .ومم فم هذا الكرسي قبر عب اإلمام عبد الماحد المن ريسي وقتتر عد لك .ينظنر:
جام القروييم :عبد الوادي التتاعي .)624/7( ،ينظنر ميضنا :فونرس الهنرنمر )99( ،ا ستقصنا
أللبار دول الهغرب األقص  :محهد النتاصري.)76/9( ،
( )83ينظر :فورس الهنرمر.)99( ،
سننماد .ينظننر :نخننح
( )84كننان مهننر األننندلس يببسننمن فنني الحن ن البينناض ،ومهننر اله ننر يببسننمن فين ال ت
الطيط :الهقري.)991-990/6( ،
( )85ينظر :فورس الهنرمر.)99-99( ،
( )86ينظر :نير ا تواج :التُّنبكتي )788( ،تررا النُّمر :مخبمف.)787/1( ،
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الفقيهُ عبد الواحد الونشريسي
( )87ينظر :فورس الهنرمر.)99( ،
( )88ينظننر ارجهت ن وملبنناره فنني :معهننار الرينناض فنني ملبننار القالنني عينناض :م ننم العبتنناس الهقننري،
( )183/1وما عدها.
نننص المصننيتة فنني :معهننار الرينناض فنني ملبننار القالنني عينناض :م ننم العبتنناس الهقتننري،
( )89ينظننر
ت
( )670/1وما عدها نخح الطيط :م م العبتاس الهقتري )647/2( ،وما عدها.
( )90معهار الرياض في ملبار القالي عياض :م م العبتاس الهقتري.)631/1( ،
( )91ينظر :الرماهر الهختارا :عبد الع ي ال يااي.)722( ،
( )92دوحة الناتر :ا م عسكر.)97( ،
( )93ا ستقصا أللبار دول الهغرب األقص  :محهد الناصري.)194/9( ،
( )94ينظر :فورس الهنرمر.)99( ،
( )95دوحة الناتر :ا م عسكر.)99( ،
( )96ينظر :اعريف الخبف :الحخناوي )794/7( ،عهر اآلس :عبند الكبينر الكتتناني )736/7( ،تنررا
النُّمر :مخبمف.)787/1( ،
( )97ينظر :دوحة النتاتنر :ا نم عسنكر )97( ،اعرينف الخبنف :الحخنناوي )794/7( ،الخكنر الستنامي:
الحرمي.)613-619/7( ،
( )98ينظر :فورس الهنرمر.)99( ،
( )99سبما األنخاس :مح تهد الكتتاني.)137/7( ،
( )100ينظر :فورس الهنرمر )90( ،نير ا تواج :التُّنبكتي )788( ،عهر اآلس :عبد الكبير الكتتناني،
( )736/7تررا النُّمر :مخبمف.)787/1( ،
( )101سبما األنخاس :مح تهد الكتتاني.)136/7( ،
( )102جام القروييم :التتاعي.)990/7( ،
( )103فورس الهنرمر.)97( ،
( )104فورس الهنرمر.)96( ،
( )105ينظر :فورس الهنرمر )96( ،نير ا تواج :التُّنبكتي.)788( ،
( )106فورس الهنرمر.)96( ،
()107
صنغير اإلفرانني )29( ،ا ستقصننا
ينظنر :ن هنة الحنادي ألبننار مبنمك القنرن الحنادي :مح تهنند ال ت
أللبار دول الهغرب األقص  :محهد النتاصري.)194/9( ،
( )108ن هة الحادي ألبار مبمك القرن الحادي :دمحم الصغير اإلفراني.)29( ،
( )109ينظننر :دوحننة النتاتننر :ا ننم عسننكر )96-97( ،ا ستقصننا أللبننار دول الهغننرب األقصن  :محهنند
النتاصري )198/9( ،عهر اآلس :عبد الكبير الكتتاني.)736/7( ،
( )110ينظر :جذوا ا قتبناس :ا نم القالني )94/1( ،درا الحرنال :ا نم القالني )43/6( ،ا ستقصنا
أللبار دول الهغرب األقص  :محهد النتاصري.)199/9( ،
( )111مي ره مرقام الحرفيم (غ) و (ن) ،عم رينق حسناب ال تر تهنر ،يعنرف اناريخ البنناى مي :سننة
490هـ .فحرف الغيم يحهر رقم  ،1000وحرف النمن يحهر رقم .90
( )112ينظر :ن هة الحادي ألبار مبمك القرن الحادي :دمحم الصغير اإلفراني.)92( ،
( )113ا ستقصا أللبار دول الهغرب األقص  :محهد النتاصري.)198/9( ،
( )114دوحة النتاتر :ا م عسكر.)96( ،
( )115ن هة الحادي ألبار مبمك القرن الحادي :دمحم الصغير اإلفراني .)98( ،وينظر ميضا :ا ستقصا
أللبار دول الهغرب األقص  :محهد النتاصري.)197/9( ،

مجلة اإلحياء

611

د .أحمد لشهب
( )116عهر اآلس :عبد الكبير الكتتاني.)736/7( ،
( )117ينظر :ااريخ الر انر الةتقافي :م م القاسم سعد هللا.)979/1( ،
( )118قال ا م عسكر (ت483 :هـ)(( :ومم العرط ت
تر قتبة ،ولنم يبنقء مننوم
من مم حضر قتْب قت ءب هللا ت
رجر واحد ،هم ما عال عب قيد الحياا لوذا العود ،و مدري ما يخعر هللا ن )) .دوحنة الناتنر:
ا م عسكر.)99( ،
صنغير اإلفرانني )22( ،ا ستقصننا
ال
ند
ن
ه
مح
:
الحنادي
القنرن
مبنمك
نار
ن
ألب
الحنادي
( )119ينظنر :ن هنة
ت
ت
أللبار دول الهغرب األقص  :محهد النتاصري.)76/9( ،
( )120البيتان لألحهس ُّ
الطبيطبي اهةتر وها المن ريسي ،و كرهها العالمة ا ْم لبندون – من اغيينر فني
عر األلخاظ -في ملبار ني صالح م منصمر الح ْهيءري مصحاب قبعة نكمر ميام الختح عب نالد
الهغرب .ينظر :ااريخ ا م لبدون.)789/3( ،
( )121ينظننر :ن هننة الحننادي ألبننار مبننمك القننرن الحننادي :دمحم الصننغير اإلفراننني )22( ،ا ستقصننا
أللبار دول الهغرب األقص  :محهد النتاصري.)76/9( ،
( )122بقات الحضيكي.)993-999/7( ،
( )123هذا ما كره الهنرمر والتُّنبكتي وغيرهها ،ينها نقر ا م عسكر ت
الرؤيا هنم ال تنيخ م نم
من صاحط ُّ
القاسم ا م منصمر الغت ْهري ،ولكنت لم ينمرد األ ينات لنسنيان لونا عنند اقييند كتا ن  .ينظنر :فونرس
الهنرمر )99( ،دوحة النتاتر :ا م عسكر )99( ،نير ا تواج :التُّنبكتي.)784( ،
( )124مقال :عبم و اغية :يمسف الحبمي ،جريدا الهساى الهغر ية ،ن ر تاريخ7019/02/08 :م ،نقال
عم ممق مغرس. https://www.maghress.com :
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الترقيم الدولي1112-4350 :
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العالمة المحدِّث دمحم بن أبي مدين الشنقيطي
حياته وآثاره
Sheikh Mohammed bin Abi Mediene Shanqeeti
His life and its effects
***************

حمزة بوروبة
كلية العلوم اإلسالمية – جامعة باتنة1
Hamouz241982@gmail.com
تاريخ اإلرسال2119/10/11 :

تاريخ القبول2119/10/26 :

ملخص البحث:
هذا البحث ترجمة لعالـم من علماء بالد شنقيط (موريتانيا) ،وأحد مفاخرها،
وهو العالمة المحدِّث المجتهد دمحم بن أبي مدين بن أحمد بن سليمان الديماني
الشنقيطي (ت 1931هـ) ،الذي شهد له علماء عصره بالتقدم والنبوغ في مجال
الدراسات اإلسالمية ،واللغوية ،كما يدل على ذلك تراثه الفكري الذي خلفه،
ومؤلفاته التي تقارب الثالثين ما بين منثور ومنظوم.
الكلمات المفتاحية :المحدث؛ دمحم بن أبي مدين؛ المجدد ،حياته؛ آثاره.
Summary:
This research is a translation of a scientist of the countries of
Chinguetti (Mauritania), and one of its proudest, the scientist Mohsen
ibn Abi Madin bin Ahmed bin Sulaiman al-Dimani al-Shanqeeti (1396
H). The scientists of his time witnessed his progress and that he was a
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 603

حمزة بوروبة
genius in the field of Islamic and linguistic studies. His intellectual
legacy, and his nearly thirty books between a huge book and a small
message also indicates that.

مقدمة:
ينتهي نسب العالمة دمحم بن أبي مدين إلى قبيلة ديمان التي تعتبر من
أشهر القبائل العلمية في بالد شنقيط ،والتي ساهمت في نشر العلوم الشرعية
الدينية واللغوية ،داخل بالد شنقيط وخارجها ،وقد نهل فيها الشيخ دمحم مختلف
الفنون والعلوم التي تدرس في محاضرها ،وأخذ عن كثير من شيوخها
وعلمائها ،كما أنه أخذ عن كثير من علماء تلك البالد ،ثم رحل إلى المغرب،
ومن ثم إلى بالد الحرمين ومصر وغيرها ،كل ذلك لتحصيل العلوم ولقاء أهل
فبرز في مختلف العلوم
العلم ،حتى غدا بذلك عالمة نحريرا ،وحافظا متقناَّ ،
الشرعية واللغوية ،مما أهله لكي يكون مؤلفا بارعا ،فزود المكتبة اإلسالمية
بكثير من الكتب في مختلف الفنون العلمية ،نثرا ونظما.
أعرف بهذا العلم ،وبيان شيء من جوانب
وقد أردت بهذا البحث أن ِّ
حياته الشخصية والعلمية ،وذكر بعض آثاره ،لعلها تكون نبراسا لطلبة العلم.
وقسمت هذا العمل إلى مبحثين ،مبحث يتعلق بالحياة الشخصية
والعلمية ،ومبحث خاص بآثاره ومؤلفاته ،وخاتمة ذكرت فيها بعض النتائج
والتوصيات.
المبحث األول :حياته الشَّخصية والعلمية
المطلب األول :حياته الشخصية
الفرع األول :اسمه ونسبه(.)1
سليمان بن أحمد سـالـم بن
هــو محـمد بن أبي مــدين بن أحمد بن ُ
محنــض أ ْشفاق بن الفال بن باركل بن يعقُوب بن ديمان بن موسى بن محنض
ْأمغر خــامس الخمسة الدين عرفوا باسم تاشـمش(.)2
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وأ ُّمه هي :فاطـــمة َّ
شيخ سيدي باب بن ال َّ
الزهراء بنت ال َّ
شيخ سيدي
مح َّمد بن الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة بن أحمد دُول بن أبي بكر بـــن
أنتا ِّشيت بن مح َّمد بن مح َّمد من قبيلة أوالد أبييري(.)3
الفرع الثاني :مولده
محرم
ُولــد العــالمة مح َّمـد بن أبي مــدين ضحوة يوم من أيام شـهر
َّ
سنة 1911هـ ،الــموافق لشهر نوفمبر من سنة 1399م ،بين قريتي
"بوتلميت"( )4و"المذر ْذرة"( ،)5وقد وقع خالف في تاريخ والدته على أقوال
عديدة ،فقيل سنة 1393م ،وقيل سنة 1311م ،وقيل سنة 1391م ،وقيل سنة
المعول ،وذكر عليه عدَّة
صحيح ،وعليه
1391م ،والذي ر َّجحه ولدُه أحمد هو ال َّ
َّ
أدلَّة(.)6
الخ ْلقية وال ُخلُقية
الفرع الثالث :صفاته ِّ
كان َّ
العالمة دمحم بن أبي مدين نحيف الجسم ،يميل إلى الحمرة في لونه،
معتدل القامة ،يبلغ طوله حوالي  1.11مترا ،جميل البِّنية(.)7
وكان رحمه هللا كريم األخالق ،متواضعا ،يعامل النَّاس بحسب
الرضى ،سليم
طباعهم ،يكافئ على الجميل بالجميل ،سريع الغضب ،سريع ِّ
صدر.
ال َّ
آمرا
وكان ذا شخصية قويَّة شجاعا ال تأخذه في هللا لومة الئمً ،
بالمعروف ناهيا عن المنكر ،كما أنَّه كان كثير النُّصح لوالة األمر في بالده
وخارج بالده يُراسلهم وينص ُحهم ويحثُّهم على الخير.
كما أنَّهُ كان كثير التعبُّد ،محافظا على َّ
الطهارة المائية في غالب أوقاته،
زاهدا في حياته ،مولعًا بالحجِّ إلى بيت هللا الحرام ،وال ُّ
شرب من مياه زمزم.

وكان كذلك شديد المقت ُّ
حد
صة ما يصل به الحال إلى ِّ
للظلم وأهله خا َّ
إراقة الدِّماء ،وله في ذلك مواقف يُشكر عليها.

مجلة اإلحياء
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صحراء الغربية مع المغرب ،وكان
فمن ذلك؛ كرهه ومقتُه لحرب ال َّ
الرغم من صداقته مع ملك
موقفُه صار ًما منها ،لحرمة قتل المسلمين على َّ
المغرب ورئيس موريتانيا آنذاك(.)8
سئل عن ذلك ينفعل ويقول» :يا إخوتي ال تسألُوني عن أمر
وكان إذا ُ
)
9
(
َّ
الحب للُّغة العربية،
العالمة مح َّمد شديد
يتعلَّق بدماء المسلمين  .وكان
ِّ
لكل من يهت ُّم بها(.)10
ومشجعا ِّ
ِّ
والصفات الجميلة لهذا العلم ،وهي غيض
الخالل الكريمة
هذه بعض ِّ
ِّ
من فيض مما ُكتب عنه ،فرحمه هللا رحمة واسعة.
الفرع الرابع :وفاته
توفي العالمة مح َّمد بن أبي مدين فجر يوم االثنين الثامن من شهر
نوفمبر 1311م ،الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة سنة 1931هـ ،بعد
حياة حافلة بالعلم والعمل والدَّعوة والتأليف ،فرحمه هللا رحمة واسعة(. )11
وقد رثاه عددٌ من العلماء ممن عاش معه ،وعرف خصاله ،تو ُّجعا
صالح ،منهم َّ
العالمة مح َّمد سالم ولد عدُّود بقوله(:)12
الرجل ال َّ
لفراق هذا َّ
َّ
إن وجْ ــدي بـخاتِّـم ال ُحفَّاظ

ـاظ
ضاق عنه مـجام ُع األلــف ِّ

الجد منهُ
لستُ أنسى مواقف ِّ

فاظ
الح ِّ
عوا اإلسْالم أهل ِّ
حين يد ُ

المطلب الثاني :حياته العلمية
الفرع األول :طــلبه للعلم
نشأ مح َّمد بن أبي مدين في بيت يعدُّ من أشرف بيوتات قُطره
ألمه َّ
العالمة الشيخ سيديا
من جهة الع ُمومة والخؤولة ،وتربَّى في حضرة جدِّه ِّ
باب ،وفي كفالة أبيه أبي مدين ،ال َّ
شهير بكرم النَّفس ،وجميل األخالق ،حيث
كان بيتا عامرا بالعلم والدَّعوة.
عمره حتى بدأ قراءة القرآن على شيوخ تلك
وما إن وصل الخامسة من ُ
عمره.
المنطقة ،كما هي العادة في تلك البالد ،وأتم حفظه في حدود العاشرة من ُ
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ألمه العالمة (باب) ،وأشرف على تكوينه
وبعدها تولَّى تعليمه بنفسه جدُّه ِّ
العلمي واألدبي واألخالقي ،في كثير من مراحل حياته ،حيث إنَّه مكث في
حضنه حوالي اثني عشر عاما لم يفارقه ا
حال وارتحاال ،وكان هذا سببا في بنائه
العلمي األصيل ،وتكوين ملكته الفذَّة في التَّحصيل ،ومن ذلك ما كان يُلزمه جدُّه
ضه.
به من بالمطالعة الدَّائمة للكتب
المطولة ،والسؤال عن كل مشكل يعتر ُ
َّ
ولقد ذكروا عنه أنَّه يكاد يستظهر تفسير ابن جرير َّ
الطبري وتاريخه؛

لكثرة ما ينظر فيهما ،وكذلك هو الحال بالنِّسبة لصحيح اإلمام البُخاري وصحيح
اإلمام مسلم(.)13

وأ َّما والده َّ
العالمة أبو مدين فقد أخذ عنه ولدُه مح َّمد علوم اللُّغة وفنون
يسامره ويعارضه الشِّعر
الشِّعر واألدب والمنطق ،ولقد حدَّث عن والده أنَّه كان
ِّ
وهو ال يزال يافعا(.)14
محصال للعلم
ألمه
ولقد ظ َّل الشيح مح َّمد ُمراوحا بين أبيه وجدِّه ِّ
ِّ
ومستفيدا منهما إلى أن وافت المنيَّة جدَّه سنة 1911هــ ،الموافق لسنة 1311م،
فقرر أن يلتحق بمدرسة َّ
العالمة يحظيه بن عبد الودُود القُناني سيبويه عصره،
َّ
ومكث فيها حوالي سنتين ينه ُل من علمه وأدبه ،فأخذ عنه علم النَّحو الذي كـان
وطرتها للمختار بن بونا ،والمية
مش ُهورا به ،فدرس ألفية ابن مالك في النَّحو
َّ
()15
طرتها للحسن بن زين القُناني .
األفعال في ال َّ
صرف ومعها َّ
َّ
العالمة يحظيه
وفي هذه المحضرة العريقة أخذ عن كبار تالميذ
َّ
والعالمة مـ ُّمو الجكني،
ونـجبائهم ،من أمثال العالمة مح َّمد عال بن عبد الودود،
وغيرهم.
وبعدما أخذ نهمته من هذه المحضرة العريقة رجع الشيخ مح َّمد إلى
ذويه وأهله ،واشتغل بالعلم وانكبَّ على المطالعة والتَّحصيل ،مستفيدا من
المكتبة الضَّخمة العامرة بالكتُب لجدِّه َّ
العالمة سيديا باب رحمه هللا(.)16
وانصرف بعدها إلى اإلقبال على الحديث النَّبوي رواية ودراية بفضل
وحفظها وفهمها،
هللا ثم بفضل جدِّه ،الذي كان يحثُّه على دراسة السنَّة النَّبوية،
ِّ
مجلة اإلحياء
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صب المذهبي ،فظهرت نجابتُه فيهَّ ،
وبز في ذلك األقران ،ورحل إلى
ونبذ التع ُّ
األقطار ،ولقي العلماء ،واستجلب الكتُب ،وألَّف المؤلَّفات في هذا الباب ،ي ُّ
ـحث
صب(.)17
وذم التَّقليد والتع ُّ
فيها على نُصرة السنَّة واتِّباعها ،والعمل بهاِّ ،
الفرع الثاني :رحـالته
جواال في
كان العالمة مح َّمد بن أبي مدين ر َّحاال في األقطارَّ ،
األمصار ،مولعًا بحجِّ بيت هللا الحرام ،وزيارة المسجد النَّبوي ال َّ
شريف ،وقد َّ
من
هللا عليه بأن ح َّج ثماني مرات ،وكان يغتنم هذه الفرص الستجالب الكتُب،
صحيحة ،والرد على
وإلقاء المحاضرات والدُّروس ،وكانت غالبا في العقيدة ال َّ
البدع والخرافات ،و ُمفيدا في الحديث وعلومه(.)18
ولقد كان كثير الزيارة إلى بالد المغرب األقصى ،وكان يحاضر فيها،
ويدرس ،مشاركا في ملتقياتها العلمية والفكرية ،فالتقى بكثير من العلماء وطلبة
ِّ
()19
العلم فيها فاستفاد وأفاد .
الفرع الثالث :شيـــوخه
تتلمذ ال َّ
شيخ مح َّمد بن أبي مدين على عدد من أهل العلم داخل بالد
موريتانيا ،وهم على هذا النحو:
 -1أبو مدين بن أحمدُّو بن سليمان بن أحمد سالم ،وهو والده ،أخذ عنه اللغة
العربية والشعر ،وكان عالما شاعرا مجيدا ،صاحب كرم وأخالق حميدة(.)20
 -1أبـي بن حي ُمود الجكني ،المتوفَّى سنة 1911هـ ،من كبار طلبة يحظيه بن
عبد الودُود(.)21
 -9أحمد مح ُمود بن عيد الجكني المتوفَّى سنة 1911هـ ،ال َّ
شهير بم ُّمو ،عالم
تخرج من محضرة يحظيه بن عبد الودود(.)22
وشاعرَّ ،
 -1سيديا باب بن الشيخ سيديا دمحم بن الشيخ سيدي الكبير ،المتوفى سنة
1911هـ ،عالم جليل وفقيه أصولي محدِّث ،ومؤرخ شاعر ،له دور سياسي
صاحب التصانيف( ،)23وهو جدُّ العالمة دمحم بن أبي مدين ،وعنه أخذ العلوم
والمعارف.
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 -1سيدي مح َّمد بن دادَّاه األبييري ،المتوفى سنة 1919هـ ،من علماء البالد،
وهو قرين َّ
للعالمة يحظيه بن عبد الودود (.)24
 -1مح َّمد عالي بن عبد الودُود اليعقوبي ،ال َّ
شهير بعدُّود ،المتوفى سنة 1191هـ،
()25
من كبار تالميذ يحظيه بن عبد الودُود ،ومن علماء موريتانيا .
خريجي مدرسة يحظيه بن عبد
 -1مح َّمد عالي بن نعم العبد المجلسي ،من كبار ِّ
الودود(.)26
 -8مح َّمد مح ُمود بن اكرامة المجلسِّي(.)27
 -3مح َّمد يحيى بن مح َّمد األمين بن أبُّوه اليعقوبي(.)28
 -19مح َّمد المصطفى بن أبنُوا األبيدي ،المتوفى سنة 1311هـ ،أخذ عنه
القرآن في أول حياته(.)29
 -11مح َّمذ بن مح َّمد بن المحبوبي اليدَّالي(.)30
 -11يُـحــظيه بن عبد الودُود بن أوبك الجكني القُناني ،المتوفى سنة
1918هـ ،من أبـــرز علماء شنقيط في القرن الرابع عشــر الهجري ،وكان
صيت ،كبير القدر ،،أنزله علماء البالد منزلة سيبويه في النَّحو(.)31
ذائع ال َّ
أخـذ عنه َّ
العالمة مح َّمد بن أبي مدين النَّحو ودرس عليه ألفية ابن مالك ،وقد
ذكره العالمة م ُّمو الجـكني في نظمه في حياة شيخه يحظيه بقوله(:)32
وابن أبي مدين وأحمد جكنا

والعــلو يُعنــى
من بالعلوم
ِّ

هؤالء هم من وقفتُ على أنَّهم ِّمن شيوخ َّ
العالمة مح َّمد بن أبي مدين،
والمالحظ َّ
أن أكثرهم من العلماء الكبار في بالد شنقيط ،وهللا أعلم.
الفرع الرابع :تالميذه
النظامي
درس العالمة مح َّمد بن أبي مدين زمنا طويال في التعليم ِّ
لقد َّ
صة بعد أن ذاع
وغيره ،مما
ِّ
يصعب علينا إحصاء تالميذه ومن أخذ عنه ،خا َّ
بعض من قصده من األعيان؛
صيتُه في البالد ،ومع ذلك وقفت بحمد هللا على
ِّ
ألخذ العلم عنه ومنهم:
سف بن سيديا باب ،قرأ على الشيخ عددا من العلوم ،وهو من
 -1إبراهيم بن يو ُ
()33
المبرزين في علوم العربية .
ِّ
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سعيد بن أبياه ،عالم أديب شاعر ،عمل في وزارة األوقاف
 -1بُوميه بن مح َّمد ال َّ
()34
بالكويت ،وله عدَّة مؤلفات ،ممن أخذ عن الشيخ دمحم بن أبي مدين .
 -9التَّقي بن مح َّمد بن عبد هللا الشنقيطي ،القاضي المسنِّد المقرئ ،المتوفى سنة
1191هـ ،أخذ عن الشيخ مح َّمد بن أبي مدين علوم الحديث ومصطلحه،
يلقبه بطريد السنَّة(.)35
وكان ِّ
درس في المعهد
 -1عبد الباقي بن مح َّمد األمين ال ُجماني األبياري ،وهو ممن َّ
العالي للدِّراسات اإلسالمية في انواك ُ
شوط(.)36
 -1مح َّمد مح ُمود بن أحمد يور الربَّانيَّ ،
عالمة سنِّي ،له محضرة لتدريس
()37
العلوم ال َّ
شرعية ،درس على الشيخ مح َّمد مصطلح الحديث ،وتأثَّر به .
 -1مح َّمد المصطفى بن مح َّمد سيدينا البارتيلي ،المتوفى سنة 1111هـَّ ،
عالمة
فقيه ،أخذ مصطلح الحديث وعلومه عن ال َّ
شيخ مح َّمد بن أبي مدين(.)38
سر لي مهرفته من تالميذه ،وهللا أعلم.
هذا ما تي َّ
الفرع الخامس :أع َماله ونشاطاته
كان للعالمة مح َّمد بن أبي مدين نشاطات وأعمال مختلفة ،بل كان له
ضور اجتماعي ،ونشاط دعوي مميز ،وفيما يلي إطاللة على هذا الجانب من
ح ُ
حياته.
 -1التــدريس والتعليم :اشتغل العالمة مح َّمد بن أبي مدين بالتَّدريس
أهم األماكن التي اشتغل فيها بهذه
في المحاضر الخا َّ
صة ،أو التابعة للدَّولة ،ومن ِّ
المه َّمة ال َّ
شريفة:
 -1محضرة جدِّه العالمة سيديا باب رحمه هللا ،وذلك بعد رجوعه من محضرة
العالمة يُـحظيه بن عبد الودود ،جلس لإلفادة ،فاجتمع عليه َّ
ب العلم من
طال ُ
أماكن مختلفة(.)39
 -1المدرسة االبتدائية بمدينة بوتلميت ،وهي َّأول مدرسة ُحكومية ينتسِّب فيها
ال َّ
كمعلم فيها للُّغة
شيخ مح َّمد إلى سلك التَّعليم النظامي ،سنة 1311هـ،
ِّ
()40
العربية والعلوم اإلسالمية ،وعدَّهُ المفتِّشون من أعلم أساتذة المدرسة .
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41
 -9المعهد اإلسالمي في بوتلميت الذي افتُتح سنة 1313م( ) ،واختير للتَّدريس
فيه من بين نُخبة من علماء البالد ،وأُسندت إليه مادة الحديث النَّبوي ،وظ َّل
مدرسا فيه حتى توفَّاه هللا تعالى(.)42
ِّ

الخاص من طالب علم يريد االستفادة من علمه(.)43
كما أنه لم يخل بيتُه
ُّ
هذا في داخل البالد ،وأ َّما خارج البالد فقد كان يغتنم رحالته في الدَّعوة
ضور الملتقيات العلمية ،ولقاء
إلى هللا تعالى ،والتَّدريس وإلقاء المحاضرات ،وح ُ
العلماء ،وتبادل األفكار والمناظرات العلمية(.)44
 -2الفـــتوى :شارك َّ
العالمة دمحم بن أبي مدين غيره من العلماء في
رب
تلقي األسئلة واإلجابة عنها ،باعتباره من ورثة األنبياء ،والموقِّعين عن
ِّ
ِّ
العالمين ،فكان رحمه هللا تعالى مشاركا في الكالم والنَّظر في المسائل النَّوازل،
َّ
العالمة
بل كان علماء البالد يرسلُـون إليه باألسئلة وهو يجيبهم كما حصل مع
المحفُوظ بن بيَّه( ،)45حيـث إنَّه أرسل له ثمانية أسئلة في مسـائل مختلفة من
شريعة ،فأجـــابه مح َّمد عليها ،وكـــذلك أجوبة َّ
علوم ال َّ
العالمة دمحم اليدَّالي(،)46
مما َّ
عه رحمه هللا.
خطته يرا ُ
هذا بغض النَّظر عن األسئلة التي تأتيه يوميا من قبل المسلمين من
أنحاء مختلفة ،فجزاه هللا خيرا(.)47
 -6الصلح بين الناس :اكتسب العالمة دمحم بن أبي مدين مكانة
اجتماعية عالية في بلده ،تليق بعلمه وإمامته ،فكان ملجأ الناس بعد هللا لحل
صلح بين األفراد والجماعات ،بل كان أمينًا حاف ً
ظا ألسرار قبائل
المعضالت ،وال ُّ
ِّ
()48
منطقته ،يرجعون إليه عند وقوع النِّزاعات والخصومات .
صلح حتى في المسائل الكبار
وكان رحمه هللا تعالى دائم ال َّ
سعي إلى ال ُّ
المتعلقة بالدُّول ،ورسائلُه إلى الملوك والرؤساء شاهدة على ذلك مساهمة منه
في حقن دمــاء المسلمين ،ومن ذلك ما وقع في حرب اليمن سنة -1311
صلح وحقن دماء
1318م ،ولقائه مع الملك فيصل يحثُّه على المسارعة إلى ال ُّ
مجلة اإلحياء
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المسلمين في اليمن ،كما أنَّه بعث رسالة إلى جمال عبد الناصر الرئيس
المصري(.)49
6ـ نشـــاطه السِّياسي :لم يكن َّ
العالمة دمحم بن أبي مدين بمعزل عما
يحدُث في السياسة الداخلية والخارجية لبالده ،بل كان َّ
مطلعا على كل صغيرة
كل ذلك آراء ،ولع َّل من أسباب
وكبيرة داخل وخارج موريتانيا ،وكانت له في ِّ
ذلك ،أنَّه تأثر بجدِّه األول (باب بن الشيخ سيديا) فإنَّه كان عالما وقائدا سياسيا
محنَّكا.
وقد كانت الحكومة الموريتانية تبعثه في مهام كثيرة إلى الخارج في
مجال الثَّقافة والدين والسِّياسة ،مما أدى إلى لقائه بكثير من العلماء والمفكرين،
ُّ
والزعماء والقادة السِّياسيِّين.
فقد كان الشيخ مح َّمد يُـمثِّل دولته في مجاالت عديدة فيها:






مرات عديدة.
في الحج َّ
وفد صداقة إلى تونس سنة 1311م ،حيث التقى بالرئيس التُّونسي الحبيب
بورقيبة ،وكذلك الملك السعودي فيصل ،وارتجل قصيدة لكليهما.
سنة 1311م ذهب إلى طرابلس كعضو في بعثة موريتانيا إلى جمعية تطبيق
ال َّ
شريعة في ليبيا ،وقد التقى فيها برئيس البالد آنذاك مع َّمر القذَّافي.
ضور الملتقى العالمي للحوار اإلسالمي
وفي ســنة 1311م ،ذهب لح ُ
الرئيس الليبي مع َّمر القذَّافي.
المسيحي ،حيث استقبله َّ
وفي أكتوبر سنة 1311م كان عضوا في بعثة موريتانيا شاركت في ملتقى
ديني َّ
نظمته المملكة المغربية بمناسبة شهر رمضان ،وبدعوة من ملك
المغرب الحسن الثاني(.)50

وأما نشاطه داخل البالد ،فقد كان عضوا في اللَّجنة العليا لل ُّ
شؤون
اإلسالمية ،وشارك في العديد من النَّدوات الفكرية ،وقد كان دائم الدِّفاع عن
صب ال يخشى في ذلك أحدا(.)51
وذم التَّقليد والتع ُّ
نهجه ونصرته للسنَّة النَّبوية ِّ ،
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وكان العالمة مح َّمد بن أبي مدين ُ
شجاعا يبدي رأيه في األمور
صحراء
السِّياسية والقضايا
ِّ
المتعلقة بذلك ،ومن ذلك موقفُه من الحرب على ال َّ
الغربية ،حيث إنَّه أبدى وأعاد َّ
أن هذه الحرب ال تـجوز وأنَّه ال يجوز قتل
سئل عن ذلك يغضب ويقول» :يا إخواتي ال
المسلمين بأي ِّ حال ،وكان إذا ُ
()52
أمر يتعلَّق بدماء المسلمي«  ،وهذا رغم صداقته لملك المغرب
تسألوني عن ٍ
الحسن الثاني.
ولم يختلف موقفه كذلك من حرب اليمن ،خاصة في الفترة الممتدَّة ما
()53
سعودي فيصل ُمشافهة،
بين  1311و1318م  ،فكان كثير االتِّصال بالملك ال ُّ
والرئيس المصري جمال عبد النَّاصر بالمراسلة للتد ُّخل لوقف ما يحصل في
َّ
صلح على إنهاء الحرب في اليمن ،بل
سروره كبيرا حين وقع ال ُّ
اليمن ،وكم كان ُ
()54
من شدَّة فرحه ارتجل قصيدة يقول فيها :
فــرحت به األوتار األشفــاع
شره ِّ
الـمــذيـاع ِّ
نبـأ أذاع بن ِّ
شرور مسلَّطة فإذا ال ُّ
سرور على ال ُّ
ــرور أمامه تنصاع
ش
وبه ال ُّ
ُ
بيض تِّالع
وبه الدِّماء م ُ
صونةٌ من بع ِّد ما نـهلت ِّمن الخلف الع ِّ
وبالجملة فالشيخ مح َّمد له نشا ُ
طه البارز في المجال السيَّاسي ،سوا ٌء كان
ذلك داخل بالدِّه ،أو خارجها ،وله اهتمام بقضايا إخوانه المسلمين ،وهذا شأن
صالحين.
العلماء المصلحين ال َّ
الفرع السادس :مذهبه الفقهي
عرف عن أهلها
عاش العالمة دمحم بن أبي مدين في بالد شنقيط التي ُ
بأنَّـهم في فقه الفُروع على مذهب اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا تعالى ،كما هو
ال َّ
شأن في حواضر أهل المغرب عموما ،ولهذا نجد َّ
معتمدة ٌ في
محاضرها
أن
ِّ
ِّ
الجانب التَّعليمي للفقه على المتون في الفقه المالكي برواية ابن القاسم ،ث َّم على
مختصر خليل بن إسحاق المالكي ،وهذا ليس بغريب فك ُّل قطر من األقطار
اإلسالمية لهم إمام متبوع يتفقَّه النَّاس على طريقته ،ويصدُرون عن رأيه ،وهذا
أمر محمود وعليه العمل في األمصار ،لكنه قد يكون مذموما إذا أدَّى إلى
مجلة اإلحياء
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صحيحة
الرجال على السنَّة ال َّ
التع ُّ
صب المقيت والتَّقليد المذموم ،وتُقدَّم فيه أقوال ِّ
الثابتة.
بنص خليل بن
وهذا ما حصل في بالد شنقيط فعال ،فقد كانوا متمسِّكين ِّ
عزيت إلى أحد أعيانهم القالة ال َّ
شهيرة:
إسحاق المالكي ،وال يعبئُون لغيره حتى ُ
()55
»نحن خليليُّون إن ض َّل ضللنا ،وإن نجا نجونا« .
صب والتقليد األعمى،
ورغم مالكية الشيخ مح َّمد َّإال أنَّه رفض هذا التع ُّ
بالراجح ولو
ورفع شعار التم ُّ
سك بالكتاب والسنَّة ،واالنتصار للدَّليل ،والعمل َّ
كان على ِّخالف المش ُهور ،كما كان على ذلك جـدُّه العالمة سيديا باب ،ووقف
والمتعصبة ،حتى وقع بينه وبين علماء عصره جفوة وقطيعة،
في وجه
المقلدة
ِّ
ِّ
ويظهر عم ُل ال َّ
المتعصبة من جهات:
المقلدة
شيخ مح َّمد في حربه على ِّ
ُ
ِّ
صوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة" ،ر َّجح فيه
 -1أنَّه ألَّف كتابه "ال َّ
وفرع فيه الكالم على ُوجوب اتِّباع السنَّة
إثبات سنِّية القبض على ال َّ
سدلَّ ،
()56
صحيحة الثابتة ،فكان كتابا حافال .
ال َّ
الرجوع إلى السنَّة ،وترك التَّقليد
 -1دعوته لكثير من علماء عصره إلى ُّ
صب ،ومن أمثلة ذلك ما وقع بينه وبين ال َّ
شيخ دمحم بن البُصيري ،الملقَّب
والتع ُّ
(ببدَّاه) ،وهو مفتي عام لموريتانيا ،وكان يؤ ُّم النَّاس في جامع الملك فيصل،
وسط مدينة نواكشوط ،توفي سنة 1199هـ(.)57
فهذا أثر من آثار دعوة ال َّ
شيخ دمحم بن أبي مدين في علماء عصره،
وبيان َّ
صب له ،والتقليد المحض ،وعدم
أن اتِّباع المذهب المالكي ال يعني التع ُّ
النَّظر في سنَّة رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلم ،والعمل بها ،بل دراستُه هي من
قبيل التَّراتيب العلمية ،والتدرج في كماالت التَّفقُّه درجة درجة.
 -9شجاعتُه في بيان ما يعتقُده ،وال تأخذه في ذلك لومة الئم ،وقد ذكر
مرة لـ َّما كان عضوا في اللَّجنة العليا لل ُّ
شؤون
ولدُه أحمد في ترجمته» :أنَّه َّ
اإلسالمية وشارك في ندوتي 1311م و1311م ،وقد َّ
نظمتهما وزارة العدل،
وصوت هو ضدَّ
الرأي الفرعي المالكي
وخاللهما برز التَّباين بين
منهجه وبين َّ
َّ
ِّ
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الجميع في بعض القضايا ،فقال له بعضهم :يا مح َّمد من بقي بجانبك؟ ،فأجابه:
»معي رسو ُل هللا  ،وكفى به حزبا« (. )58
وهـكذا عاش َّ
العالمة دمحم بن أبي مدين على هذا المنهج الذي ارتضاه
مقررا له و ُمدافعًا عنه ،فألَّف فيه المؤلفات ،ونظم فيه المنظومات(،)59
لنفسهِّ ،
شيخه وجدِّه العالمة باب ابن الشيخ سيديا رحم
وهو من العلم الذي ورثه عن ِّ
هللا الجميع.
الفرع السابع :شعره
َّ
العالمة مح َّمد بن أبي مدين من بالد شنقيط المعروف عن أهلها كثرة
تفرغه
العطاء الشعري ،ورغم اهتمام الشيخ دمحم بعلوم الكتاب والسنة ،وعدم ُّ
للشِّعر وحده ،فقد ترك تراثا ِّشعريا ال بأس به في مختلف المجاالت
واألغراض ،حيث إنَّه ت َّم العثُور على مائة وسبع قطع شعرية تضم حوالي
 1119بيت ،وهو شيء ليس بالقليل ،يد ُّل على ُمكنة ال َّ
شيخ مح َّمد من ناصية
الشِّعر ب ُمختلف بحوره وأوزانه.
وبالنَّظر إلى ما خلَّفه في الشِّعر ،فلقد انتقى من العروض ستة أبحر نظم
َّ
والخفيف) ،وكان
والطويل ،والبسيط ،والكامل ،والوافر،
الرجز،
فيها ،وهيَّ ( :
ُ
الرجز له ٌّ
ُ
حيث َّ
كل منها،
حظ وافر ونصيبٌ
إن بحر َّ
مقولُه متفاوت الحجم في ٍ

كبير في ديوانه ،فلقد حظي باثنتين وخمسين قصيدة من مجموع مائة وسبع قطع
شعرية ،أي ما يعادل ثمانمائة وسبعة وتسعين بيتا ،ولع َّل هذا راجع إلى ميزته
كثير من شعره نظما في المسائل العلمية ،وهذا معروف
العلمية؛ لذا كان
ٌ
ومشهور في المجتمع الموريتاني ،ومهما يكن من أمر َّ
فإن شعر العالمة دمحم
ٌ
()60
دائر بين :
 .1منظومات علمية في بعض المسائل اللُّغوية والفقهية والسنَّة ،وبعض مسائل
االعتقاد ،أو في بعض اآلراء ال َّ
شخصية له.
 -1المدح ،وهو مدح لبعض رؤساء الدُّول العربية ،أو رجال الدِّين.
الرثاء لبعض المشاهير م َّمن هم ليسوا من عائلته.
ِّ -9
مجلة اإلحياء
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معاصريه.
بعض
 -1تقريظ لبعض الكتُب التي ألَّفها
ُ
ِّ
سهولة ،وعدم التكلُّف،
مـميزات شعره :يمتاز شعر العالمة مح َّمد بال ُّ
ضوح المعنى ،واالستطراد في بعض األمثلة والحوادث ،واإلحالة على
وو ُ
المراجع في النَّظم العلمي.
كما يمتاز بضعف العاطفة سواء في رثائه أو في مدحه ،مع الطابع
التقليدي القديم(.)61
الفرع الثامن :مكانته العلمية وثنا ُء العلماء عليه
شيخ مح َّمد بن أبي مدين في مختلف علَّوم ال َّ
برز ال َّ
المشرفة،
شريعة
َّ
لقد َّ
وعال كعبُه في فنونها ،فهو العالمة المحدِّث الحافظ ،واألصولي البارع،
واللُّغوي ال َّ
وتبوأ مكانة عالية
شهير ،فأكسبه ذلك مكانة رفيعة بين علماء عصرهَّ ،
سامية بن شيُوخه وأقرانه فضال عن ُ
ط َّالبه وتالميذه ،سواء كان ذلك من علماء
بلده أو خارج البلد ،وسنذكر شيئا من ذلك فيما يلي:
َّ
العـــالمة مح َّمد عال بن عبد الودُود ال َّ
شهير "بعدُّود":
يقُول
صر خيرا كلَّما أجزى
جزى هللاُ فرد الع ِّ

والرجزا
وجنَّبـــه
ُ
والرجس ِّ
المكروه ِّ
بز ِّسالب الفُحول ب ِّه َّ
وكـم َّ
بزا

ـرج ْـمه بالتَّجديد في عصـره وال
فت ِّ

تخاف إذا ترجـمت ً
همزا وال لـمزا
ُ

كل فضيـلة
فكم بذَّ في مضمار ِّ

وقال العالمة مح َّمد األمين ال َّ
شـــنقيطي -مق ِّرضا لكتابه "شن الغارات
السيد مح َّمد
على أهل وحدة ُ
الوجود ومعيَّة الذَّات"» :أ َّما بعد :فقد نظرتُ كتاب ِّ
بن أبي مدين المس َّمى"شن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعيَّة الذات"،
صدور،
فاكتحلت عيُوننا منه بإثمد ال ُّ
ســـرور ،وانشرحت بنور ُهداه منَّا ال ُّ
وانتظمت آلليه عقدًا في جــي ِّد َّ
الزمان ،وتشنَّفت بجواهر نُقوده اآلذان ،وابتسم
ثغر َّ
الزمان نور األق ُحوان ،وتصاعد منه إلى حضرة القُدس الكل ُم الطيِّب...
عنه ُ
مؤلف هذا الكتاب من حملة السنَّة
إلى أن قال :فأكثـــر هللا من أمثا ِّل
ِّ
والكتاب« (.)62
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سني«(.)63
سني ال َّ
وقال فيه العالمة بُـــدَّاه بن البُوصيري» :إنَّه العالـم المحدِّث ال ُّ
مؤرخ موريتانيا( »:)64وقد سافرتُ معه
وقال المختار بن حامد الدَّيماني ِّ
سا إسالمية
للمشاركة في ندوة الحسن الثَّاني بالمغرب ،وألقى محاضرات ودرو ً
سك بالكتاب والسنَّة ،وإتباع ما
سلف ،وناظر العُلماء ،ودعا إلى التم ُّ
على نهج ال َّ
()65
التصوف وردَّ على أهله .
سلف ،وانتقد
كان عليه ال َّ
ُّ
وقال فيه َّ
العالمة مح َّمد سالـم ولد عدُّود(:)66
ســـعى آبـاؤُك العُظماء شو ً
طا
معاصريهم
وفاتُوا في القديم
ِّ

ونلت ال َّ
بالــركض الحثِّيث
شوط
َّ
وفُ َّ
ت رجال عصرك في الحديث

()67

وقد وصــفه بخاتــمة الحفَّاظ في قوله لـ َّما رثاه:
َّ
إن وجدي بخاتِّم الحفَّاظ ضاق عنهُ مجامــع األلفــاظ(.)68
ي الدِّين الهاللي الـمغربي(ُ « :)69هو َّ
ويقو ُل فيه َّ
سلفي
العالمة ال َّ
العالمة تق ُّ
ي المفسِّر األديب ال َّ
شاعر المتفنِّ ُ
الرجل نادرة زمانِّه
ـن ،وهذا َّ
المحدِّث األصول ُّ
يـحتاج إليه أساتذة األزهر ،وأساتذة الجامعة اإلسالمية بالمدينة ،وك ُّل جامعة
عربية ،ال أقول َّ
الطلبة ،بل األستاذ!».
الرجل أساتذة
ويقول أيضا« :فوهللا الذي ال إله إال هو لو ظفر بهذا َّ
الجامعات في أوربا الستفادُوا من علمه ،وبذلوا النَّفس والنَّفيس في خدمته ،ولكن
كما قلنا من ضالالت العرب أنَّـهم يتر ُكون العين ويطلبون األثر»(.)70
وبالجملة فهذه شهادة بعض علماء العصر َّ
للعالمة مح َّمد بن أبي مدين،
علو كعبه في
وهي غيض من فيض تد ُّل على ارتسام علميتة في نفوسهم ،وعلى ِّ
العلُوم والمعارف ،فرحمه هللا رحمة واسعة.
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وآثاره
المبحث الثاني :مؤلـــفاته
ُ
بعد أن كرع العالمة دمحم بن أبي مدين من مختلف العلوم الشرعية
عمره إلى أن وافته المنية ،فخلَّف
واللغوية اشتغل بالتَّأليف في حدود الثَّالثين من ُ
تأليف
قيمة ،منها ما هو منثُور ،ومنها ما هو منظوم ،منها ما هو
ٌ
آثارا علمية ِّ
()71
مستقل ،ومنها ما هو شر ٌح لمتُون وأنظام علمية  ،منها ما هو كتاب كبير،
ومنها ما هو ُكتيب صغير أو رسالة حررت مسألة معينة.
وسنذكر ما َّ
أطلعنا عليه مرتَّبا على حسب الفنون:
 /1في العقائد:
 "شن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعيَّة الذات( ،)72وهو كتاب قال فيهقرظه
العالمة دمحم عال بن عبد الودُود« :إنه لم يؤلَّف في بابه مثله» ،وقد َّ
بقصيدة أبان فيها قميته العلمية في نظره(.)73
 -نظم في اختالف العلماء في رؤية النِّساء ربَّ العزة في جنَّة عدن(.)74

سل بعنوان" :الوسيلة"(.)75
 جواب حول مسألة التو ُّ /2في التفسير:
 -تفسير سورة الفاتحة(.)76

سمع على األبصار في اآلي واألخبار(.)77
 تبيين حكمة تقديم ال َّ /6في السنَّة النَّبوية:
صوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة(.)78
 -ال َّ

 تحرير المسألة في االختالف في البسملة(.)79 /6في الفروع الفقهية:
 -رسالة في مناسك الحج(.)80

 نظم في بعث الحكمين بين َّالزوجين(.)81
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 نظم في خصوص ال َّشعر من خصال الفطرة ،أو :أحكام شعر اإلنسان(.)82
 /6في األجوبة والفتاوى:
 الدُّر الملفُوظ في أجوبة ال َّشيخ المحفوظ(.)83

 -األمالي في أجوبة أسئلة مح َّمد بن مح َّمد اليدَّالي(.)84

 -فتوى في شرعية دراسة أبناء المسلمين للغة الفرنسية ،وغيرها(.)85

 جواب على سؤال في مسألة غزو الفضاء(.)86سفن(.)87
 -فتوى في زكاة ال ُّ

 /3مصطلح الحديث :شرح ألفية ال ِّعراقي(.)88
 /1التَّراجم والتاريخ والسِّير:
 ترجمة ناصر الدِّين وحرب شرببَّ (.)89الراني في تـــرجمة ال َّ
شيخ سيديا الثَّـــاني(.)90
 نزهة َّ()91
 -غزوة بدر ال ُكبرى .

 -نظم في اختالف العلماء في فتح م َّكة هل وقع صل ًحا أم عنوة(.)92

الورود إلى تحفة المودُود في المقصور والممدُود البن
 /6اللغة العربية :تسهيل ُ
مالك (.)93
صـول الفقه :نظم في االجتهاد والتَّقليد(.)94
 /3أ ُ
 /19مؤلفات أخرى:
 ُّالطرفة الـمليحة في أخبار الـمنيحة(.)95
 نظم في ال ُّشهداء(.)96
 -نظم في الجهر بالذكر(.)97
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هذا ما وقفت عليه من ذكر مصنَّفاته ورسائله وأنظامه ،وله الكثير
الطيب من الفوائد المنثُورة والمنظومة في شتَّـى العلوم الدِّينية ال َّ
شرعية
ِّ
()98
واألدبية .
خاتمة:
نخلص من هذا البحث إلى النتائج التالية:
 - 1أن العالمة دمحم بن أبي مدين من كبار رجال العلم واإلصالح في عصرنا،
خدوما لدينه ووطنه وقضايا أمته اإلسالمية في المشرق والمغرب.
 1ـ بلوغ العالمة الشيخ دمحم رتبة االجتهاد ،وذلك بشهادة علماء عصره ،فنبذ
التعصب والتقليد ،وسعى إلى بناء لبنة قوية في الفقه واالجتهاد بما يتوافق
مع روح العصر.
 9ـ كثرة مؤلفات الشيخ وتنوعها في مختلف العلوم نثرا ونظما ،من أهم الروافد
التي تدل على علو كعبه ،ومكنته العلمية في مجال الدراسات اإلسالمية.
 1ـ من أهم التوصيات:
ـ السعي إلى تحقيق تراث الشيخ خصوصا قبل فقدانه ،واالستفادة منه قبل
ضياعه ،فهو لم يظهر منه إال كتاب أو كتابان ،ومن حيث العموم االهتمام
بالتراث الكبير في بالد شنقيط ،فهو معرض للضياع أكثر من غيره.
ــ وألن المعاصرة حجاب ،فالواجب السعي إلى ترجمة الشخصيات العلمية
المعاصرة ،ومحاولة الوصول إلى جانب كبير من الحياة الشخصية والعلمية
لها ،قبل فقدانها أو ممن يقرب لها ،لكي يحفظ عموم العلم على األمة.
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهوامش:
( -)1ينظر" :دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" ألحمد ولد أبو مدين (ص ،)11و"تراجم األعالالم
الموريتانيين" إلبراهيم بن إسالماعيل بالن الشاليخ ساليدي وساليدي أحمالد بالن أحمالد بالن سالالم
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(ص ،)133-131و"السالاللفية وأعالمهالالا فالالي موريتانيالالا" للطيالالب بالالن عمالالر بالالن الحسالالين
(ص ،)911-911و"إتحاف ذوي البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر ودورهالم فالي
بالد الحرمين وبالالد المشالرق اإلسالالمي" لحمالزة بالن حامالد القرعالاني (ص،)119-111
و"بالد شنقيط المنارة والرباط" للخليل النحوي (ص ،)119و"الحالديث الشالريف علوماله
وعلماؤه فالي بالالد شالنقيط" لمحمالد الحالافظ بالن المجتبالى ( 119ـالـ  )111ولاله ترجمالة فالي
مجلالالة "دعالالوة الحالالق" العالالدد األول سالالنة  ،19ربيالالع الثالالاني (1191هالالـ) ،مالالارس 1381م،
(ص )111-111المغرب.
( -)2تِّشمشالالة معناهالالا بالصالالنهاجية :الخمسالالة ،وهالالو مصالالطلح يُطلالالق علالالى مجموعالالة مالالن قبائالالل
َّ
سالوس جنالوب
تارودانالت" فالي ال ُّ
الزوايا ترجالع أصالولها إلالى خمسالة رجالال نزحالوا مالن " ُ
المغالالرب إلالالى جنالالوب غالالرب الالالبالد الموريتانيالالة بمالالا يسال َّمى بـالالـ"ال ِّقبلالالة" فالالي القالالرن الثالالامن
صالبر ،والتمسالك بال َّ
شالريعة
الهجري ،فنزلوا "أكننت" قرب "المذرذرة" ،فتحالفوا على ال َّ
واألخالالالق الكريمالالة" ، ،نصالالوص مالالن التالالاريخ الموريتالالاني" لمحمالالد الي الدَّالي (ص،)19
سالالم
و"حياة موريتانيا الجغرافيالة" (ص ،)11و"تالاريخ بالالد شالنكيطي" لحمالاه هللا ولالد ال َّ
(ص.)111
(" -)3دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)11
( -)4بوتلميالالت :مدينالالة تاريخيالالة تابعالالة لواليالالة التالالرارزة فالالي الجنالالوب الغربالالي مالالن موريتانيالالا،
اشالالتهرت لكونهالالا مدينالالة سياسالالة وعلالالم ،تبعالالد عالالن العاصالالمة نواكشالالوط بحالالوالي 119كلالالم.
ينظر" :حياة موريتانيا الجغرافية" للمختار بن حامد الدَّيماني (ص.)119
( -)5المذْرذْرة :مدينالة موريتانيالة فالي واليالة التالرارزة ،تقالع جنالوب شالرق العاصالمة نواكشالوط،
على بعد 119كلم" ،حياة موريتانيا الجغرافية" (ص.)119
(" -)6دمحم ول الالد أب الالو م الالدين :حيات الاله وآث الالاره" (ص ،)11-19و"ت الالراجم األع الالالم الموريت الالانيين"
(ص)131
(" -)7دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)93
( -)8كل ما ذكر من هذه الخصالال هالو م َّمالا كتباله ولالده أحمالد فالي ترجمتاله "دمحم ولالد أبالو مالدين:
حياته وآثاره" (ص.)19-91
( -)9المرجع نفسه (ص.)19
(" -)10دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)11
(" -)11دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين :حياتالالاله وآثالالالاره" (ص ،)11و"بالالالالد شالالالنقيط المنالالالارة والربالالالاط"
(ص.)119
(" -)12دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)111
(" -)13دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)11-11
مجلة اإلحياء
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( -)14ينظر" :دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص ،)11-11و"تراجم األعالالم المورتيالانيين"
(ص ،)131و"السالالاللفية وأعالمهالالالا فالالالي موريتانيالالالا" (ص ،)911-911و"إتحالالالاف ذوي
البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر" (ص.)111-111
( -)15ينظالالر" :دمحم ولالالد أبالالو مالالدين حياتالاله وآثالالاره" (ص ،)11و"تالالراجم األعالالالم المورتيالالانيين"
(ص.)131
(" -)16دمحم ول الالد أب الالو م الالدين حيات الاله وآث الالاره" (ص ،)11و"الس الاللفية وأعالمه الالا ف الالي موريتاني الالا"
(ص ،)911و"تراجم األعالم الموريتانيين" (ص.)131
(" -)17دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص)11
(" -)18دمحم ولد أبو مدين حياته وآثالاره" (ص11و  ،)199و"الساللفية وأعالمهالا فالي موريتانيالا"
(ص.)911
(" -)19دمحم ولد أبو مدين ،حياته وآثاره" (ص11و  ،)199و"السلفية وأعالمهالا فالي موريتانيالا)
(ص.)911
(" -)20تالالالراجم األعالالالالم الموريتالالالانيين" (ص ،)131و"دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين :حياتالالاله وآثالالالاره"
(ص.)19-13
(" -)21تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)138
(" -)22تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)191
(" -)23دمحم ولالالد أبالالو مالالدين حياتالاله وآثالالاره" (ص ،)11و"تالالراجم األعالالالم" (ص ،)11و"بالالالد
شنقيط المنارة والرباط" (ص.)111
(" -)24تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)119
(" -)25تالالراجم األعالالالم الموريتالالانيين" (ص ،)131و"المالالرابط دمحم عالالال ع الدُّود حياتالاله وآثالالاره"
لعبد هللا ولد سيد المختار (ص.)11
(" -)26تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)133
(" -)27تراجم األعالم الموريتانيين" (ص.)131
(" -)28تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)131و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)133
(" -)29دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)19و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص.)131
(" -)30تراجم األعالم الموريتانيين" (ص.)131
(" -)31دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)11و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص.)131
(" -)32دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)91
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( -)33مقدمالالة "شالالن الغالالارات علالالى أهالالل وحالالدة الوجالالود ومعيالالة الالالذات" لمحمالالد بالالن أبالالي مالالدين
(ص.)11
( -)34نفسه.
( -)35أخبرني بذلك العالمة إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا ،جزاه هللا خيالرا ،وينظالر بعالض
ترجمته في :ملتقى أهل الحديث .www.ahlalhdeeth.com
( -)36مقدمالالة "شالالن الغالالارات علالالى أهالالل وحالالدة الوجالالود ومعيالالة الالالذات" لمحمالالد بالالن أبالالي مالالدين
(ص.)11
(" -)37السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص.)181
( -)38أخبرني بذلك العالمة إبراهيم بن يوسف بن ال َّ
شيخ سيديا.
(" -)39السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص.)911
(" -)40دمحم ولد أبو مدين حياته وأثاره" (ص.)19-11
سسالته جمعيالة ترقالي الثقافالة اإلسالالمية
( -)41افتُتح هذا المعهد اإلسالالمي فالي (بوتلميالت) ،وقالد أ َّ
برئاسة عبد هللا بن بالاب بالن الشاليخ ساليديا ،المتالوفى عالام 1981هالـ ،والدِّراسالة فياله تكالون
للعلوم ال َّ
متخصصالا فالي
المدرس فياله أن يكالون
شرعية ،واللُّغة العربية ،ويشترط لألستاذ
ِّ
ِّ
سه" ،دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)11و"السلفية وأعالمها في
ُدر ُ
العلم الذي ي ِّ
موريتانيا" (ص.)919
(" -)42دمحم ول الالد أب الالو م الالدين :حيات الاله وآث الالاره" (ص ،)11-11و"ب الالالد ش الالنقيط المن الالارة الرب الالاط"
(ص.)119
(" -)43دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)11
(" -)44السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص.)911-911
( -)45هوَّ :
العالمة القاضي المحفوظ بالن بياله ،عالالم موريتالاني كبيالر ،ب َّالرز فالي الفقاله واألصالول
وعل الالوم العربي الالة ،ت الالوفي س الالنة 1319م ،م الالن موق الالع ول الالده الش الاليخ عب الالد هللا ب الالن بي الاله
 ،Binbayyah.netو"دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)81
(" -)46دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)81
( -)47نفسه (ص.)81
( -)48نفسه (ص.)11-19
( -)49نفسه (ص.)19-93
( -)50نفسه (ص.)18-11
(" -)51دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)18
( -)52نفسه (ص.)19
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()53
سالالوفييت (ص)119-111
 ينظالالر" :تالالاريخ الالاليمن المعاصالالر" مجموعالالة مالالن البالالاحثين ال ُّترجمة دمحم علي البحر.
(" -)54دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)11-19
(" -)55دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)11
( -)56ينظر" :الصوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة" لمحمد بن أبي مدين (ص 111ــ)119
(" -)57السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص.)111
(" -)58دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص.)18
( -)59وله نظم في "االجتهاد والتقليالد" أثبتاله فالي آخالر كتاباله "الصالوارم واألسالنة" (ص 991ـالـ
.)999
بتصرف.
(" -)60دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" (ص 31ــ )31
ُّ
( -)61نفسه (ص.)38
( -)62من تقريظ أرسله لي أحد أوالد الشيخ مح َّمد بن أبي مدين.
(" -)63أسنى المسالك في َّ
بالراجح ما خرج عن مذهب اإلمام مالك" (ص.)91
أن من عمل َّ
( -)64هو :المختار بن حامد الدَّيماني ،حفيد مخنض بابه ،عالمة شاعر مؤرخ كبير ،وصالاحب
الموسوعة الكبرى "حياة موريتانيا" ،نزيالل المدينالة النبويالة ،وبهالا تالوفي سالنة 1111هالـ،
"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص ،)191و"موريتانيا حالوادث السالنين" للمختالار حامالد
(ص.)11-19
(" -)65السلفية وأعالمها في موريتانيا" (ص)911
( -)66ه الالو :دمحم س الالالم ول الالد مح َّم الالد ع الالال (ع الالدُّود) المب الالاركي الهاش الالمي ،م الالن علم الالاء موريتاني الالا
المبرزين ،كان رئيسا للمحكمة العليا ،وبعدها وزيالرا للثقافالة ،لاله عالدد مالن المؤلفالات فالي
ِّ
مختلف الفنون ،توفي سنة 1191ه" ،التكميل نظم مختصر خليل" لمحمد سالم ولد عدُّود
( ")91/1مقدمة ،و"بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص.)111
(" -)67دمحم ولالالد أبالالو مالالدين :حياتالاله وآثالالاره" (ص" ،)13وحيالالاة موريتانيالالا الثقافيالالة" للمختالالار بالالن
حامد (ص.)191
(" -)68دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)111
( -)69هو :دمحم تقي الدين بن عبد القادر بن الطيب الهاللي ،من علماء المغالرب الكبالار ،محالدث
لغوي شهير ،وأديب بارع ،وشاعر فحل ،كثير الترحالال ،لاله مؤلفالات كثيالرة ،تالوفي سالنة
1191ه" ،علماء ومفكرون عالرفتهم" لمحمالد المجالدوب ( )111-139/1و«إتحالاف ذوي
البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر» للقرعاني (ص.)111-193
(" -)70سبيل الرشاد في هدي خير العباد" تقي الدين الهاللي (.)13-18/9
(" -)71دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص.)18
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العالمة المحدِّث دمحم بن أبي مدين الشنقيطي
( -)72وقد ُح َّ
قق هذا الكتابُ من طالبين في الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبويالةَّ ،إال أنَّاله لالم يُطبالع
حتى اآلن.
(" -)73تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)138وهو غير مطبوع.
(" -)74دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)83و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)138وهو غير مطبوع.
(" -)75دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)31وهو ال يزال مخطوطا.
(" -)76دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)11و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)138وهو غير مطبوع.
(" -)77تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)138وهو غير مطبوع.
( -)78الكتالالاب ُ
بالربالالاط ،سالالنة 1911ه ،الموافالالق لالالـ 1311م ،علالالى نفقالالة وزارة
طبالالع بحمالالد هللا ِّ
الشؤون اإلسالمية بالمغرب.
(" -)79دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)11و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)138وهو غير مطبوع.
(" -)80دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)11وهو غير مطبوع.
(" -)81تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)82تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)199و"بالد شنقيط المنالارة والربالاط" (ص،)119
وهو غير مطبوع.
(" -)83دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)81و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)84دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)81و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)85دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)31وهو غير مطبوع.
(" -)86دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)89وهو غير مطبوع.
( -)87نفسه (ص ،)31وهو غير مطبوع.
( -)88نفسه ،وهو غير مطبوع.
(" -)89دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)81وهو غير مطبوع.
(" -)90دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)81و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)91دمحم ولد أبو مدين :حياته وآثاره" (ص ،)81-81وهو غير مطبوع.
(" -)92تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)199وهو غير مطبوع.

مجلة اإلحياء

326

حمزة بوروبة
(" -)93دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)89و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)94تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)133وهو مطبُوع مع كتاب "الصالوارم واألسالنَّة"
(ص.)991
(" -)95دمحم ول الالالد أب الالالو م الالالدين :حيات الالاله وآث الالالاره" (ص ،)19و"ت الالالراجم األع الالالالم الموريت الالالانيين"
(ص ،)199وهو مطبوع بحمد هللا.
(" -)96تراجم األعالم الموريتانيين" (ص ،)199وهو غير مطبوع.
(" -)97بالد شنقيط المنارة والرباط" (ص ،)181وهو غير مطبوع.
( -)98ينظالالر" :دمحم ولالالد أبالالو مالالدين :حياتالاله وآثالالاره" (ص ،)31و"تالالراجم األعالالالم الموريتالالانيين"
(ص.)199
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مجلة اإلحياء ،المجلد ،19 :العدد ،22 :سبتمبر  ،2119ص  -ص771 - 726 :

الترقيم الدولي اإللكتروني2588-2406 :
الترقيم الدولي1112-4350 :
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الشيخ أبو بكر جابر الجزائري
الواعظ ،المصلح ،الفقيه ،المفسِّر
Sheikh Abu Bakr Jaber Algerian
The preacher, the reformer, the jurist, the interpreter
***************

د /المسعود جمادي
أستاذ مشارك بقسم العلوم اإلسالمية ،جامعة دمحم بوضياف ،المسيلة
أستاذ مشارك بقسم العلوم اإلسالمية ،جامعة محند آكلي أولحاج ،البويرة
تاريخ اإلرسال2119/11/21 :

تاريخ القبول2119/17/01 :

الملخص باللغة العربية:
ي ،والمولود
ي الجزائر ّ
ي البسكر ّ
* الشيخ أبو بكر جابر الجزائري اللّيو ّ
ي المدن ّ
سنة (1291م) ،والمتوفَّى سنة (9112م).
متنوعة كالوعظ،
* كانت للشيخ أبي بكر جابر الجزائري نشاطات فكرية
ّ
واإلرشاد ،والفقه ،واإلصالح ،والتفسير...
* تميّزت مؤلّفات الشيخ أبي بكر جابر الجزائري رحمه هللا تعالى بسهولة
األسلوب،و بسالمة اللغة ،وجزالة التركيب ،وقوته ،وقربها من الفهم؛ فتآليفه
إصالحية ،ودعوية لتقريب ،وتفهيم اإلسالم الصحيح الخالي من البدع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 627
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* أثنى عليه الكثير من العلماء والدعاة ،وشهدوا له بالمكانة العلمية الرفيعة في
الدعوة ،واإلصالح والتفسير ،والفقه...
*ألّف كتبا ،ورسائل كثيرة في مختلف المجاالت الشرعية ،واإلصالحية،
واالجتماعية.
* ُح ّق لمثل هذا ال َعلم الجزائري الشيخ أبي بكر جابر الجزائري أن تجرى عليه
سِّرا،...
دراسات علميّة أكاديميّة ،باعتباره فقيها ،معلّما ،مربيّا ،مصلحا،مف ّ
صصاتهم -الجزائريين -أن يعتنوا
وعليه أدعو الباحثين ،وعلى مختلف تخ ّ
ي النسيان ،ويميطوا عنهم اللثام
كثيرا باألعالم الجزائريين ،وينتشلوهم من ط ّ
لتستفيد منهم األجيال الحاضرة ،والقادمة ،فاكتبوا رسائل علمية ،ودراسات
لتعرفوا األجيال بمآثره،
أكاديمية حول الشيخ أبي بكر جابر الجزائري
ّ
وإخالصه لدينه ،ووطنه ،وتم ّكنه في مختلف العلوم الدينية.
سر
الكلمات المفتاحية :أبو بكر؛ جابر؛ الجزائري؛ الفقيه؛ المف ّ
Abstract:
Sheikh Abu Bakr Jaberis anAlgerianFaqih, preacher and interpreter
*Sheikh Abu Bakr Jaber Al-Jazairi Al-Liwi Al-Biskri, Algerian AlMadani was born in 1921, and died in 2018.
*Sheikh Abi Bakr Jaber al-Jazairi had various intellectual activities
such as preaching, guidance, jurisprudence, reform, and
interpretation…..
*The writings of Sheikh Abi Bakr Jabir al-Jazairi, may Allah have
mercy on him, were characterized by the ease of style, the integrity
of the language, his authorship were reformatory and understand
Islam in a correct way.
*He was praised by many scholars and preachers, and witnessed the
high scientific status in advocacy, reform, interpretation and Faqih.
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الشيخ أبو بكر جابر الجزائري
*He wrote many books, and many messages in various fields such as
Legal areas, reform, and social side.
*The right of such an Algerian figure, Sheikh Abi BakrJaber alJazairi, to undertake academic studies, as a Faqih, a teacher, an
educator, a reformer, aninterpreter. Therefore, I call upon the
researchers, and in all their specialties - especially the Algerian
ones - to take great care of Algerian figures so as not to forget
them. And benefit from them present and future generations, We
should write and make further and academic studies about Sheikh
Abi Bakr Jabir al-Jazairi to acquaint the generations with his
achievements, his devotion to his religion, his country, and his
ability in various religious sciences.
Key words: Interpreter El fakih ; Abu Bakr; Jaber; Al-Jazairi

مقدمة:
ّ
إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من
شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد ّ
أن مح ّمدا ً عبده،
ورسوله ،أما بعد:
فلقد تكفّل هللا سبحانه ،وتعالى بحفظ هذا الدين ،وأقام له في كل عصر
َح َملَة ينفون عنه تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين(.)1
فال ريب ّ
أن هللا تعالى حفظ لهذه األ ّمة دينها حفظا لم يحفظ مثله دينا
غير دين هذه األ ّمة ،وذلك ّ
أن هذه األ ّمة ليس بعدها نبي يجدّد ما دُثر من دينها،
ي جدّده نبي آخر يأتي
كما كان دين َم ْن قبلنا من األنبياء  ،إذ كلّما دُثر دين نب ّ
بعده.
وقد سارع علماء هذه األ ّمة إلى الذبّ عن الملة ،فدأبوا إلى التفقّه في
دين هللا ّ
عز وج ّل تعلّما ،ودراسة ،وعمال ،وتأليفا ،فخرجت لنا تلك الكوكبة من
ّ
األجالء ،وتلك الكتابات من علوم الشريعة على مختلف أنواعها.
العلماء
مجلة اإلحياء
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فمن حقهم علينا دراستهم ،وبيان مآثرهم أحياء ،وأمواتا،قديما وحديثا،إذ
األ ّمة اإلسالمية عامرة بعلمائها وشيوخها األبرار ،الذين وهبوا حياتهم
وأعمارهم لخدمة دينهم ،وإعالء كلمة القرآن الكريم ،والسنة النبوية المطهرة ،إذ
مر التاريخ ،يش ِّ ّكل العلماء حصن الدفاع األول عن األمة ،بمعتقداتها
على ّ
وشرائعها ،ولن تنهض األمم إال بالعلماء ،لذا فقد استحقّوا المكانة العالية في
اإلسالم ،ونالوا عن جدارة نوط وراثة األنبياء من الدرجة األولى ،وهو الذي ال
يُعطى إال لمن هو أهل له ،وقد حرص اإلسالم منذ البداية على توقير العلماء،
وإعطائهم المكانة الخاصة بهم ،والتحذير من النيل منهم ،أو تشويههم ،أو
اإلساءة إليهم ،وأدلة بيان هذه المنزلة الرفيعة في الشريعة كثيرة،و من بينها،
شهادة الخالق  -سبحانه  -لهم على أعظم مشهود ،وهو التوحيد ،قال تعالى:
ش ِّهدَ َّ
ْط َال ِّإ َٰلَهَ ِّإ َّال هُ َو
َ 
َّللاُ أَنَّهُ َال ِّإ َٰلَهَ ِّإ َّال ُه َو َو ْال َم َالئِّ َكةُ َوأُولُو ْال ِّع ْل ِّم قَائِّ ًما ِّب ْال ِّقس ِّ
ْال َع ِّز ُ
يز ْال َح ِّكي ُم( آل عمران.)12 :
قال اإلمام القرطبي  -رحمه هللا [ :-في هذه اآلية دليل على فضل العلم،
وشرف العلماء وفضلهم ،فإنّه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم هللا باسمه،
واسم مالئكته كما قرن العلماء] (.)2
ّ
األجالء ،الفضالء عموما ،وعلماء الجزائر ،األفذاذ
ومن أولئك العلماء
ّ
خصوصا الذين كانت حياتهم كلها جهادا في سبيل هللا ـ نحسبهم كذلك وال نز ّكي
على هللا أحدا ـ  ،في تحصيل العلم ،ونشره في مختلف المجاالت الشيخ الواعظ،
سر أبو بكر جابر الجزائري.
المصلح،الفقيه ،المف ّ
فقد شهد له علماء العصر بمكانته العلمية ،وأشادوا بفضله ،وشهدوا له
سعة العلم ،والمعرفة ،وذلك لتم ّكنه في علوم كثيرة ،ولذلك جاء هذا
بالحفظ ،و َ
المقال لغايتين اثنتين ،وهما:
ّ
العالمة نفسه ،وذلك بتخليد مآثره ،وفتاويه ،وفقهه ،وتفسيره،
 -1اتّجاه
وتضحياته في سبيل الدين ،والوطن ،واأل ّمة اإلسالمية جمعاء ،وال خير في
سريها ،ومصلحيها.
أ ّمة ال تقدّر علماءها ،ومفتيها ،وفقهاءها ،ومف ّ
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 -9اتّجاه أبناء الجزائر ،وأجيالها الحاضرة ،والالحقة حتى يعرفوا فضل هذا
ّ
العالمة الفذّ ،ويستنيروا بمسيرته النضالية العلمية ،والثريّة بالتجارب.
فمن يكون هذا أبو بكر جابر الجزائري؟ وما هي أعماله وآثاره؟ وما هي أقوال
العلماء فيه؟ ،وما هي مآثره؟ ...فجاء هذا المقال ليبيِّّن بعض مآثر هذا العالم
ي ،و
النحرير ،والمف ّ
سِّر الكبير ،والواعظ األمين ،والمصلح المعين ،الجزائر ّ
هذا من بعض حقوقه علينا نحن المسلمين عموما ،والجزائريين خصوصا،
وطلبة الشريعة على أخص الخصوص في محطات سريعة نط ّل من خاللها
على حياته األسرية ،والعلمية ،والدعوية.
ي صلّى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
وصلّى هللا وسلّم على النب ّ
أوال ـ اسمه ونسبه:
هو الشيخ الفاضل الكريم أبو بكر جابر بن موسى الجزائري ،واسمه
أبو بكر ،والكنية هي االسم ،واسم أبيه موسى بن عبد القادر بن جابر ،وجابر
جده األكبر ،وكنية الشيخ أبو عبد الرحمن.
والشيخ من بني هالل أحد القبائل العربية ،والتي خرجت من الجزيرة
ي األصل(.)3
العربية ،واستقرت في إفريقيا واستوطنتها ،فهو عرب ُّ
ثانيا ـ مولده ونشأته:
ولد رحمه هللا تعالى،بالنواة القديمة أو ما يعرف بالدشرة القديمة ،أي أنّه
()4
يوه)
ينتمي لعرش جابر المعروفين ببساطتهم وتعلّقهم بالدين  ،بقرية،بلدية ( ِّل َ
بكسر الالم مع المد ،وفتح الواو ثم بعدها هاء ،وهي قرية زراعية من قرى
كيلومترا  ،ومدينة بسكرة تقع جنوب
مدينة بسكرة بينها ،وبين بسكرة أربعون
ً
الجزائر ،وكانت تس َّمى عروس الجنوب الجزائري لما حباها هللا من الزروع،
والثمار ،واألنهار وكان مولده عام (1439ه1291،م) وتوفي والده في عامه
األول ،فنشأ يتيما في حجر أ ّمه (.)5
ّ
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ثالثا ـ أبناؤه (:)6
له ابن واحد ،وهو الدكتور عبد الرحمن بالجامعة اإلسالمية بالمدينة
النبوية ،وله من البنات تسع عفيفات ،صالحات ،ومن األحفاد ،واألسباط ما
يفوق الستين عددًا.
رابعا ـ من صفات الشيخ وأخالقه (:)7
أ ـ من صفاته ال َخ ْلقية :هو رجل مربوع القامة إلى القصر ما هو ببعيد ،أبيض
اللون مشربًا بحمرةّ ،
كث اللحية ،وابيضت في اآلونة األخيرة ،وشيبته
حسنة.
ب ـ من صفاته ال ُخلُ ِّقية :يمتاز الشيخ رحمه هللا تعالى بالرفق ،واللين فهو دمث
األخالق ل ِّيّن المعشر ،صلبًا في الحق ،صفاته صفات العلماء العاملين ـ
ي ِّ على هللا أحدا ـ متواضع في ملبسه ،ومسكنه،
نحسبه كذلك وال نزك ّ
ومركبه ،ومطعمه ،ومشربه مع الكبير ،والصغير ،والفقير ،واألمير ،وهذا
شا با ًّ
ما حبَّبه للعبّاد ،طلق المحيا ،ها ًّ
شا ،فهو رجل دعوة ،أمضى عمره
المديد في الدعوة إلى هللا ّ
عز وجل ،رفيق يحب الرفق ،رقيق القلب ،سريع
الدمعة ،ومن رقته كما حدّث( ،)8أنّه لم يذبح بيده في حياته ق َ
ط حيوانًا  ،ال
س ًكا هلل الواحد
دجاجة وال شاة ،وال غيرها ،صابر ،محتسبًا ،خاشعًا ،متن ّ
القهار ،لم يقترض في حياته قط إن وجد أنفق ،وإن لم يوجد صبر.
مرارا ،ومن ضمنها حثّه فيها على مالزمة
رأى النّبي ملسو هيلع هللا ىلص في منامه
ً
الصالة في مسجده ،ولذلك ال يصلي إال في المسجد النبوي الشريف فروضه
الخمس إال لمرض ،أو سفر.
عاش محبًّا للمصطفى صلّى هللا عليه وسلّم ،ومن محبته له ألّف كتابه
ودرسه في المسجد النبوي
(هذا الحبيب يا محب) ض ّمنه السيرة العطرة،
َّ
الشريف.
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سنّة ،وأهلها ،ويكره البدعة ،وأهلها ،وحاربه المبتدعة فصبر،
يحب ال ُّ
وصابر ،وأيّده هللا ّ
عز وج ّل ،ومن يقرأ كتابه« :وجاءوا يركضون» يرى ما
سنّة.
يُ ِّك ُّن أهل البدعة له ،وألهل ال ُّ
خامسا ـ طلبه للعلم (:)9
كانت أسرته؛ آباؤه ،وأجداده حفّاظ القرية للقرآن الكريم ،يتوارثون
الجو المتدين ،فأشرفت أ ّمه على تعليمه ،وتحفيظه القرآن
ذلك ،فنشأ في ذلك
ّ
الكريم ،وغرست فيه األخالق الفاضلة؛ كالصدق ،واألمانة فكانت خير معين له،
وأت ّم حفظ القرآن في القرية ،و ِّسنُّه ستة عشر عا ًما،أو أربعة عشر عاما على يد
مشايخ المنطقة ،منهم الشيخ بلقاسم قارة ،والشيخ مسعود تمامي ،كما كان له
شرف إمامة النّاس وعمره  11سنة( ،)10وتعلّم القراءة ،والكتابة في القرية ،ولما
سمع ّ
أن ببسكرة شي ًخا يعلّم النّحو ،والفقه ،وهو الشيخ عيسى معتوقي،
استحضره إلى قريته ،وأسكنه في داره ،وأضافه ،وخدمه في سبيل تعليمه،
فدرس عليه اآلجرومية [متن نثري في النحو البن آجروم] ،ومنظومة ابن
()11
عاشر في الفقه المالكي ،ومصطلح الحديث،و المنطق ،وأصول الفقه
وغيره ،فتعلّم كثيرا من العلوم النقلية والعقلية.
ث ّم بعد ذلك انتقل إلى بسكرة فتعلّم على مشايخ بها مثل :نعيم النعيمي،
والطيب العقبي ،وقد الزم الشيخ الطيب العقبي ،وتتلّمذ عليه ،وكان الشيخ
الطيب العقبي قد درس بالمسجد النبوي الشريف العقيدة الصحيحة الصافية على
مشايخ الدعوة إبّان دخول الحجاز تحت الحكومة السعودية ،فتأثّر مترجمنا به
وقد الزمه في دروس التفسير عدة سنوات في العاصمة الجزائرية ،وهو من
أفاضل مشايخه.
ولقد شارك الشيخ في مختلف ألوان النشاط اإلسالمي فعمل في (حزب
البيان الجزائري) ،ث ّم في (شباب المو ّحدين) ،ومارس التعليم لكتاب هللا تعالى
مدة أربع سنوات ،ث ّم في تعليم األحداث من بنين وبنات لمدة أربع سنوات في
العاصمة ،وعمل في الصحافة فأنشأ مجلة(الداعي) ،والتي لم يصدر منها سوى
بضعة أعداد ،وكانت كاسمها؛ دعوة إلى توحيد األحزاب ،والجمعيات
مجلة اإلحياء
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الجزائرية ،وبعد احتجاب (الداعي) أُسندت إليه إدارة جريدة (اللواء) الناطقة
واستمر على إدارتها حتى ترك الجزائر مهاجرا إلى
بلسان شباب المو ِّ ّحدين،
ّ
()12
فقدم إلى مكة للحج ،والعمرة ،والزيارة ،وكان
الحجاز في عام (1439هـ )
قصده بعد أداء فريضة الحج الرجوع إلى بلده ّإال أن اإلخوة الجزائريين
المهاجرين المقيمين بالمدينة حبّبوا له البقاء لالستفادة منه ،والسيما ع ّمه عيسى
 رحمه هللا -والذي كان محبًّا للمدينة النبوية ،وتمنّى الموت بها ،وقد استجابهللا دعاءه فتوفي بعد الحج مباشرة ،فتأثّر الشيخ بذلك في حبه للبقعة المباركة،
علَمها اآلن ،وهذه ثمرة الحبّ
المدينة النبوية ،الطاهرة ،فأحبّ المدينة ،فصار َ
ال صادق ،فعزم على البقاء ،وواصل بعد ذلك األخذ على مشايخ المدينة ،فالزم
حلقة الشيخ عمر بري ،والشيخ دمحم الحافظ ،وكذلك الشيخ دمحم الخيال ،ورئيس
قضاتها ،وخطيب مسجدها الشيخ عبد العزيز بن صالح.
ثم بعد ذلك عام (1433هـ1211،م) نال الشهادة العالمية من كلية
الشريعة بجامعة الرياض( ،)13وحصل على إجازة من رئاسة القضاة بمكة
المكرمة للتدريس بالمسجد النبوي الشريف.
سادسا ـ من شيوخه (:)14
وفي حوار له مع موقع شبكة السنة النبوية ،أوضح الشيخ أبو بكر
الجزائريّ ،
أن من شيوخه في الجزائر الذين تتلمذ على أيديهم ،الشيخ نعيم
النعيمي ،والشيخ عيسى معتوقي ،والشيخ الطيب العقبي الذي الزمه وتأثّرت به.
قال عن نفسه ،وعن هجرته في بداية حياته :هاجرت إلى المدينة
المنورة عام (1439هـ) ،فأخذت عن الشيخ عمر بري ،والشيخ دمحم الحافظ،
والشيخ دمحم الخيال ،وغيرهم ،فبدأت بالتدريس عام (1433هـ) في المسجد
النبوي الشريف ،وفي عام (1432هـ) ،وحصلت على شهادة كلية الشريعة
بالرياض ،وعملت في ميادين الدعوة واإلصالح ،فدعوت إلى فتح الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة ،وإنشاء رابطة للعالم اإلسالمي ،وإيجاد إذاعة للقرآن
الكريم(.)15
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فدرس على يد العديد من المشايخ في بالده الجزائر ،وفي المدينة
المنورة .
أ ـ ومن مشايخه في الجزائر( :)16الشيخ نعيم النعيمي( ،)17الشيخ عيسى
معتوقي( ،)18الشيخ الطيب العقبي(.)19
ب ـ ومن مشايخه في المدينة النبوية( :)20الشيخ عمر بري ،الشيخ دمحم الحافظ،
الشيخ دمحم الخيال.
سابعا ـ من تالميذه (:)21
ّ
الطالب من الدراسات العليا بالجامعة
تخرج على يديه كثير من
ّ
اإلسالمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في قسم التفسير ،أ َّما في كلية
الشريعة بالجامعة ،والمسجد النبوي الشريف فال يُحصي عدد ذلك إال هللا ،و
منهم:
الشيخ ّ
العالمة عبد الرحمن بن صالح بن محيي الدين ،األستاذ الدكتور
الشيخ عدنان بن عبد العزيز الخطيري ،الشيخ عبد الرحمن بن صدوق
الجزائري ،الشيخ إدريس بن إبراهيم المغربي ،الشيخ حمزة بن حامد بن بشير
القرعاني ،الشيخ الدكتور عبد هللا بن الشيخ دمحم األمين ،الشيخ الدكتور مختار
درس بالمسجد
بن الشيخ دمحم األمين  ،الشيخ الدكتور عمر بن حسن فالته الم ِّ ّ
النبوي ،الشيخ عواد بن بالل بن معيض ،الشيخ عبدهللا بن فايز الجهني ،الشيخ
عبد الحليم نصار السلفي ،الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة ،الشيخ صالح
ّ
المعز دمحم علي
المغامسي إمام ،وخطيب مسجد قباء ،الدكتور الشيخ أبو عبد
فركوس الجزائري( ،)22وغيرهم.
ثامنا ـ من أهم أقواله ونصائحه وجرأته على قول الحق.)23( :
ّ
سك بهذه العقيدة ،والثبات
إن األسباب التي تعين اإلنسان على التم ّ
عليها ،والشعور بحالوتها ،هي قوة الصلة بكتاب هللا تعالى ،وسنة رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص والعيش معهما ،وأخذ تعاليم الدين ،والمنهج ،والسلوك ،والتعامل مع الخلق
من خالل هذين المصدرين ،وما جاء عنهما ،وفقط.
مجلة اإلحياء
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نصيحته للشباب :وعن نصائحه للشباب ،التي وجهها إليهم في أحد
حواراته :أنصح جميع ّ
طالب العلم أن يلتزموا باآلداب اإلسالميةّ ،
ألن األدب
خلق المسلم ،يجب أن ال ينفك عنه ،فبأخالقه ،وآدابه يكون موفّقا ً في حمل
رسالته ،وتبليغ شرع هللا ،فمن غير خلق ،وآداب لن يتقبّل الناس دعوته.
وقد رفض أبو بكر الجزائري مجاملة القطاع المالي فحذّر من الربا في
كتابه "إلى الالعبين بالنار"(.)24
وفي الجانب الطائفي ردّ أبو بكر الجزائري على علماء الشيعة ،وشنّع
عليهم بخصوص استئثار آل البيت بمعارف نبوية وإلهية ،وألّف كتابا
بالخصوص عنونه "نصيحتي إلى كل شيعي"(.)25
تاسعا ـ نبذة عن أخبارة ،وأعماله ،والوظائف التي تقلدها (:)26
عمل في التدريس بوزارة المعارف ،وذلك في المدرسة المحمدية،
وكذلك عمل في التدريس بالمدرسة السلفية  ،ثم بدار الحديث المدنية ،ث ّم لما
فتحت الجامعة اإلسالمية انتقل إليها ،وكان له دور فعّال في إنشائها ،حيث دعا
ضا كان من الداعين إلى إنشاء رابطة العالم
إلى ذلك لدى المسؤولين ،وأي ً
مدرسا ،وواعظا بمسجد النّبي صلّى هللا
اإلسالمي ،وإذاعة القرآن الكريم ،وكان ّ
()27
عليه وسلّم لعقود طويلة ،والذي قضى فيه أكثر من خمسين عاما .
يتميّز الشيخ الجزائري بعقيدته الصافية ،وأفكاره اإلصالحية التي تبعث
على النهضة اإلسالمية على منهج صحيح ،وقد أخبر ّ
أن لديه فكرة إنشاء حلقات
صصين في الشريعة اإلسالمية،
علم بالمسجد النبوي الشريف ،تُخ ِّ َّرج علماء متخ ِّ ّ
وذلك لما رأى من نقص العلم ،وذهابه بذهاب العلماء ،وضعف مستوى من
يأتي ،وهذه نهضة علمية إسالمية جيّدة تراود الشيخ حقّق هللا أمنيته .
وقال األستاذ سعد العتيبي :أ ّم الشيخ أبو بكر الجزائري المصلين في
المسجد النبوي في صالة العصر عام (1314هـ) عندما تأ ّخر إمام المسجد
النبوي الشيخ عبد العزيز بن صالح.
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وذكر عبد هللا بن أحمد العالف الغامدي في كتابه (أئمة الحرمين):
[مشايخ كان لهم شرف اإلمامة في المسجد النبوي] ،ومنهم [الشيخ أبو بكر
جابر الجزائري] (.)28
وقد زار بالدا كثيرة للدعوة واإلصالح ،من إندونيسيا شرقا إلى
المغرب غربا إلى بالد أوربا وغيرها ،وقد عرف الشيخ بتواضعه وحبّه لطالب
العلم ،وكثرة إنفاقه ومساعدته لهم؛ خاصة القادمين للدراسة بالمدينة النبوية ،كما
عرف بسالسة الحديث ،وحسن اختياره للعبارات ،واستدالله بالقصص ،وذكر
ِّع َبر َم ْن مضى من األولين  ،مما يشد انتباه المستمعين إليه(.)29
ويتصور البعض ّ
أن الشيخ الراحل أبو بكر الجزائري كان بعيدا عن
ّ
تصور غير صحيح ،فالرجل كان مسكونا بقضايا
الجزائر ،وقضاياها ،وهو
ّ
وطنه ،وأ ّمته على السواء.
حيث ظ ّل يراقب ما يجري في الجزائر ،ويتابع تفاصيل األزمة الدموية
مرت بها ،ومختلف الفتاوى المغلوطة التي أصدرتها بعض الجماعات
التي ّ
التكفيرية ،وهو ما دفعه لتوجيه رسالة عبر "الشروق اليومي" نشرت تفاصيلها
بتاريخ  ،9112،11،92دعا من خاللها ما يس ّمى "تنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي" بالجزائر إلى التوبة إلى هللا ،والكف عن زهق دماء
المسلمين األبرياء ،والتخلي نهائيا عن العمل اإلرهابي الذي يستهدف العُ ّزل في
عمليات إجرامية ،وتفجيرات انتحارية ،ال عالقة لها بالدين والجهاد(.)30
ولكن منزله عامر ّ
ّ
بطالب
أحيل إلى التقاعد عام (1311هـ1221،م)،
العلم ،وله دروس في منزله قبل الظهر في التفسير :أيسر التفاسير ،وفي
ً
فضال عن دروسه في الحرم النبوي
الحديث :صحيح البخاري ،وموطأ مالك
الشريف ،وهي مستمرة في جميع ليالي األسبوع ما بين المغرب إلى العشاء،
وبدأها مع بدء إجازته للتدريس (.)31
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عاشرا ـ من الرسائل الجامعية والكتب حول الشيخ ومؤلفاته(:)32
هناك رسالة دكتوراه في جامعة أفريقيا العالمية بالسودان ،بعنوان:
[الشيخ أبو بكر الجزائري ومنهجه في التفسير من خالل كتابه أيسر التفاسير
والمكونة
وهامشه نهر الخير] ،وقد أجيزت الرسالة ،وأوصت لجنة المناقشة
ّ
من:
سا.
األستاذ الدكتور :أحمد عباس البدوي مشرفًا ورئي ً
األستاذ الدكتور :عمر يوسف حمزة مناق ً
شا خارجيًّا.
الدكتور :دمحم األمين إسماعيل مناق ً
شا داخليًّا.
منح الطالب الوليد صديق خالد أبو بكر درجة الدكتوراه في التفسير
بتاريخ (1344،4،1هـ ) الموافق (9119،1، 93م).
ولكنّني لم أحصل عليها ،وإنّما فقط اطلعت على عنوانها من اإلنترنيت.
وكما قال األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري[ :ولم يلتفت
الباحث لفقرة الهدايات التي يذيّل بها أبو بكر الجزائري تفسير كل مقطع](،)33
فكتب األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري ،وانطالقا من فقرة
الهدايات الموجودة في تفسير أبي بكر جابر مقاال بعنوان [المقاصد اإليمانية في
ي الكبير) ألبي بكر
جزء قد سمع من خالل (أيسر التفاسير لكالم العل ّ
الجزائري].
وقال في تقديمه لهذا المقال عن أبي بكر جابر الجزائري وتفسيره:
[وكان من ضمن جهوده المباركة تفسيره الموسوم بـــ (أيسر التفاسير لكالم
ي الكبير) ،وقد أبدع ،وأمتع في تفسير كتاب هللا تعالى ،واختصاره ،وتقريب
العل ّ
معانيه ليفهمه الناس ،ويعملوا به ،فيسعدوا في الدارين ،وعند مطالعاتي
المتكررة في هذا السفر المبارك وجدت مؤلَّفه يُ ْعنى ببيان هدايات القرآن الكريم
ّ
سِّره ،وهي سمة يكاد ينفرد بها ،وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن
في نهاية كل مقطع يف ّ
الدكتور وهبة الزحيلي في تفسيره المس َّمى (التفسير المنير) يذكر نهاية كل
سِّره عبارة (فقه الحياة واألحكام) ،وهذا ما دعاني إلى الكتابة في
مقطع يف ّ
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موضوع المقاصد القرآنية عند الجزائري ،ومحاولة إبراز جهوده في مقصد
رئيس من تلك المقاصد ،وهو المقصد اإليماني في جزء (قد سمع) وهو الجزء
الثامن والعشرون من القرآن الكريم ،وقد سميت هذا البحث [المقاصد اإليمانية
ي الكبير ألبي بكر
في جزء (قد سمع) من خالل أيسر التفاسير لكالم العل ّ
الجزائري] (.)34
[كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري] جمع
وترتيب أبي ذر القلموني ،دار ابن حزم ،القاهرة ،ط1341،1ه9112،م ،،وقد
بيّن صاحب الكتاب سبب تأليف الكتاب ،وطريقته فيه بقوله[ :يرجع الفضل في
جمع هذا الكتاب هلل وحده،ثم لمحبتي في هللا الشيخ أبا بكر الجزائري ،...فقمت
باستخارة هللا تعالى بأخذ معاني الكلمات ،والتي يس ِّ ّميها أثابه هللا :شرح الكلمات،
وأضفت إليها القرآن كامال ،وكنت في البداية سأكتفي بذكر معاني الكلمات
مجردة ،ولكن رأيت ّ
أن ذلك سيكون يسيرا على حملة القرآن ،شاقّا على غيرهم
ّ
فت ّم ما اختاره هللا تعالى ،وهي طريقة جديدة تعين على فهم كتاب هللا تعالى في
أقل وقت ممكن...وكنت أحيانا أضيف بعض المعاني ،والهوامش من معنى
اآليات عند الضرورة ،وذلك في إطار ض ِّيّق ،وأحيانا كنت أقوم بإيراد بعض
التعليقات من تفسير ابن كثير إتماما للفائدة](.)35
الحادي عشر ـ مؤلفاته وآثاره (:)36
تميّزت مؤلفات الشيخ رحمه هللا تعالى بسهولة األسلوب ،وجزالة
التركيب ،وقوته ،وقربها من الفهم؛ فتآليفه إصالحية ،ودعوية لتقريب ،وتفهيم
اإلسالم الصحيح الخالي من البدع ،وهي:
1ـ [اإلنصاف فيما قيل في المولد من الغلو واإلجحاف] أبو بكر جابر
الجزائري ،شركة الشهاب ،الجزائر.
 9ـ من رسائل الدعوة:
ض َب ْعدَ
[كمال األمة في صالح عقيدتها شرح آية َ و َال ت ُ ْف ِّسدُوا فِّي ْاأل َ ْر ِّ
المدرس
ص َال ِّح َها( األعراف ،)73 :تأليف أبي بكر جابر الجزائري
ِّإ ْ
ّ
مجلة اإلحياء
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بالجامعة اإلسالمية ،والمسجد النبوي الشريف ،نشر مكتبة الكليات
األزهرية ،مطبعة المعرفة ،القاهرة.
[حرمة االبتداع في الدين وكل بدعة ضاللة] ،تأليف أبي بكر جابر الجزائري
الواعظ بالمسجد النبوي الشريف ،دار الفتح للنشر واإلعالن ،البليدة.
 4ـ [العلم والعلماء] ،أبو بكر جابر الجزائري ،دار الشهاب للطباعة ،والنشر،
عمار قرفي1227( ،م).
3ـ [منهاج المسلم،كتاب عقائد وآداب وأخالق وعبادات ومعامالت]( ،)37أبو بكر
جابر الجزائري ،جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف1311( ،ه1221،م).
 1ـ [عقيدة المؤمن] ،أبو بكر جابر الجزائري ،ط 1422( ،9ه 1232 -م).
3ـ رسائل الجزائري ،الناشر :مكتبة لينة ( 3مجموعات)  -جامع العلوم والحكم
(مجموعتان) ،سنة النشر1317( :ه 1227 -م) ،عدد المجلدات ،1 :رقم
الطبعة ،4 :المجموعة األولى (ثالثون رسالة) ،المجموعة الثانية (خمس
عشرة رسالة) ،المجموعة الثالثة (ست عشرة رسالة) ،المجموعة الرابعة
(خمس عشرة رسالة) ،المجموعة الخامسة (ست وعشرون رسالة)،
المجموعة السادسة (ثالث عشرة رسالة) ،راجع عناوين هذه الرسائل
الكثيرة من حيث العناوين ،والمضامين في المكتبة الوقفية.
المجموعة األولى :الرسالة األولى (ال إله إال هللا دمحم رسول هللا)،
الرسالة الثانية (الحج المبرور) ،الرسالة الثالثة (رسالة رمضان) ،الرسالة
الرابعة (إلى الزكاة) ،الرسالة الخامسة (لماذا نصوم نحن المسلمون وكيف
نصوم) ،الرسالة السادسة (اإلعالم ّ
بأن العزف والغناء حرام) ،الرسالة السابعة
(حقوق المرأة في اإلسالم) ،الرسالة الثامنة (أسس الدعوة وآداب الدعاة)،
الرسالة التاسعة (األخالق اإلسالمية) ،الرسالة العاشرة (المسلم الحق) ،الرسالة
الحادية عشرة (الشباب السعودي) ،الرسالة الثانية عشرة (إلى الالعبين بالنار)،
الرسالة الثالثة عشرة (الجنة دار األبرار) ،الرسالة الرابعة عشرة (األذكار
واألدعية النبوية للفرقة الناجية) ،الرسالة الخامسة عشرة (الدستور اإلسالمي)،
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الرسالة السادسة عشرة (أكبر مشروع إلعادة مجد العرب وإنقاذ فلسطين)،
الرسالة السابعة عشرة ( ِّم َحن المسلمين وكيف الخروج منها) ،الرسالة الثامنة
عشرة (هكذا الحج المبرور والزيارة) ،الرسالة التاسعة عشرة (أكبر مسابقة
يشهدها العالم اإلسالمي في رمضان) ،الرسالة العشرون (غدا ً ّ
توزع الجوائز
في أعظم مشهد إسالمي) ،الرسالة الواحدة والعشرون (بدت طالئع وفود هللا
فماذا أعددتم لها من قرى يا أهل دار رسول هللا) ،الرسالة الثانية والعشرون
(نداء وبالغ إلى وفود هللا تعالى في رحابه الطاهرة) ،الرسالة الثالثة والعشرون
(دعاء ودعوة في عرفات) ،الرسالة الرابعة والعشرون (إعالم األنام بحكم
الهجرة في اإلسالم) ،الرسالة الخامسة والعشرون( القول الكريم الغالي في
الدفاع عن الداعية الغزالي) ،الرسالة السادسة والعشرون( كيف تسلم) ،الرسالة
السابعة والعشرون (نصيحة إيمانية إلى عصابة الطريقة العزمية) ،الرسالة
الثامنة والعشرون (كتاب مفتوح إلى مسؤولي أمة اإلسالم علماء وحكاما)،
الرسالة التاسعة والعشرون (اعلم يا أخي تنج وتسعد) ،الرسالة الثالثون (يا
علماء اإلسالم أفتونا).
المجموعة الثانية :الرسالة األولى (دراسات في مسائل من علوم
القرآن) ،الرسالة الثانية (نماذج من الدعاة الصالحين)  ،الرسالة الثالثة (الدولة
اإلسالمية) ،الرسالة الرابعة (هذا هو الطريق إلى الحاكمين أوال وإلى جماعات
المسلمين ثانيا) ،الرسالة الخامسة (كيف يتط ّهر المؤمن ويصلي) ،الرسالة
السادسة (التربية في اإلسالم) ،الرسالة السابعة (هذه نصيحتي إلى كل أخ
شيعي) ،الرسالة الثامنة( هؤالء هم اليهود فاعتبروا يا أولى األبصار) ،الرسالة
التاسعة (إلى الفتاة السعودية والمسئولين عنها)  ،الرسالة العاشرة (اتقوا هللا في
هذه األمة في جواز أي من أنواع النسك وإتمام المسافر وراء األئمة) ،الرسالة
الحادية عشرة (التدخين مادة وحكما) ،الرسالة الثانية عشرة (إلى اإليمان
والجهاد) ،الرسالة الثالثة عشرة (القضاء والقدر) ،الرسالة الرابعة عشرة
(المشاكل التي تعترض الدعوة اإلسالمية ودعاتها وسبل معالجتها) ،الرسالة
الخامسة عشرة (آداب الزيارة للمدينة النبوية).
مجلة اإلحياء
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المجموعة الثالثة :الرسالة األولى (الصالة) ،الرسالة الثانية (الجمل
في زكاة العمل) ،الرسالة الثالثة (هكذا الحج المبرور والزيارة) ،الرسالة
الرابعة (حسن المقال في ثبوت رؤية الهالل) ،الرسالة الخامسة (من المسئول
عن ضياع اإلسالم) ،الرسالة السادسة (إلى التصوف يا عباد هللا) ،الرسالة
السابعة (فصل الخطاب في المرأة والحجاب) ،الرسالة الثامنة (اإلنصاف فيما
قيل عن المولد من الغلو واإلجحاف) ،الرسالة التاسعة ( كمال األ ّمة في صالح
عقيدتها) ،الرسالة العاشرة (النصائح األزواج قدمت لبيت هللا الحجاج) ،الرسالة
الحادية عشرة (عشر وصايا قدمت لوفود بيت هللا الحجاج) ،الرسالة الثانية
عشرة (السنة الوحي) الثاني محاضرة القيت بمنى على وفود بيت هللا الحجاج،
الرسالة الثالثة عشر (حرمة االبتداع في الدين وكل بدعة ضاللة) ،الرسالة
الرابعة عشرة (اللقطات فيما ظهر للساعة من عالمات) ،الرسالة الخامسة
عشرة (األحاديث النبوية الشريفة في أعاجيب المخترعات الحديثة) ،الرسالة
السادسة (عشرة منطلق الفكر اإلسالمي) .
المجموعة الرابعة :الرسالة األولى (نداء إنساني إلنقاذ البشرية
وإسعادها) ،الرسالة الثانية (سبيل النجاة) ،الرسالة الثالثة (أحكام آخر األيام)،
الرسالة الرابعة (نصائح غالية لكل من المالحدة الشيوعيين والكافرين
المشركين وأهل الكتابين اليهود والصليبيين وضالل المسلمين والغافلين)،
الرسالة الخامسة (من سنن الهدى رفع اليدين في الدعاء) ،الرسالة السادسة
(القول الفصل في الرد على مبيحي ربا النسيئة والفضل) ،الرسالة السابعة
(القول المبين في حكم تكفير المؤمنين) ،الرسالة الثامنة( تنبيه األحباب إلى خطأ
صاحب تحريم النقاب)  ،الرسالة التاسعة (وحتى وريث صاحب المحاورات)،
الرسالة العاشرة (من يُعذر  ..ومن ال يُعذر) ،الرسالة الحادية عشرة (وجاءوا
يركضون ..مهال يا دعاة الضاللة) ،الرسالة الثانية عشرة(الجهاد األفغاني
فرصة ذهبية لألمة اإلسالمية) ،الرسالة الثالثة عشرة (إلى العلم يا فتاة
اإلسالم) ،الرسالة الرابعة عشرة (المرأة المسلمة) ،الرسالة الخامسة عشرة (هل
المسلمون اليوم مسلمون حقا).
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المجموعة الخامسة :الرسالة األولى (هذا هو اإلسالم الدين الحق الذي
ال يقبل هللا دينا ً غيره) ،الرسالة الثانية (والية هللا تعالى تتحقّق للعبد بفعل محابّه
وترك مكارهه) ،الرسالة الثالثة (أرشد سياسة اإلسالم) ،الرسالة الرابعة( من
لطائف العلم) ،الرسالة الخامسة (أركان الدولة اإلسالمية) ،الرسالة السادسة
(إلى الجهاد في سبيل هللا يا عباد هللا) ،الرسالة السابعة (آداب المساجد
وواجباتها) ،الرسالة الثامنة (القول المجتبى في حلق اللحى) ،الرسالة التاسعة
(القول الصحيح المجلي في حكم المرور بين يدي المصلي) ،الرسالة العاشرة
(القول الفصل المبين في تحريك السبابة في التشهدين) ،الرسالة الحادية عشرة
(األمراض وعالجها) ،الرسالة الثانية عشرة (رسالة دعوة وإصالح تقدم إلى
أخوة اإلسالم بفرنسا) ،الرسالة الثالثة عشرة (كشف الستار عما يظن أنّه عار)،
الرسالة الرابعة عشرة (العالم اإلنساني يقترب من الهاوية) ،الرسالة الخامسة
عشرة (حقوق اآلباء واألبناء) ،الرسالة السادسة عشرة (دعوة خير إنسانية
عامة) ،الرسالة السابعة عشرة (إخراج الغمقي من ظلمات الجهل والظلم(،))38
الرسالة الثامنة عشرة (اإلسالم للغرب في سطور) ،الرسالة التاسعة عشرة( أثر
العقيدة في تطبيق الشريعة) ،الرسالة العشرون (كتاب مفتوح إلى األب الروحي
شنودة) ،الرسالة الواحد والعشرون (إنقاذ األب جواب بار ومن النار) ،الرسالة
الثانية والعشرون (الجزائري يرد  ..مهالً يا أستاذ المعهد العلمي أحمد بري)،
الرسالة الثالثة والعشرون (أخوك من يبكيك ال من يضحكك) ،الرسالة الرابعة
والعشرون (نصيحة واجبة) ،الرسالة الخامسة والعشرون (إلى العلم أيها
المسلمون).
المجموعة السادسة :الرسالة األول (النكاح والطالق أو الزواج
والفرقة) ،الرسالة الثانية (النجاة النجاة يا عباد هللا) ،الرسالة الثالثة (سبيل
الفالح) ،الرسالة الرابعة (عظات وعبر من أحاديث سيد البشر) ،الرسالة
الخامسة (جدة داخل المواقيت ولن تكون ميقاتا لغير أهلها) ،الرسالة السادسة
(األقوال المجتباة في حكم تارك الصالة) ،الرسالة السابعة (رسالة علمية إلنقاذ
البشرية) ،الرسالة الثامنة (حسن المقال في بيان فضل الجهاد باللسان والمال)،
الرسالة التاسعة (هذه هي النار دار الكفار والفجار) ،الرسالة العاشرة (الرباط
مجلة اإلحياء
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في سبيل هللا ومن وفق له من عباد هللا) ،الرسالة الحادية عشرة (القول الصواب
في حكم النسخ في الكتاب) ،الرسالة الثانية عشرة (عتبة الدار اآلخرة).
 2ـ [نداءات الرحمان ألهل اإليمان] ،تأليف أبي بكر جابر الجزائري ،الواعظ
بالمسجد النبوي الشريف ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت1394 ،ه-
9119م ،الناشر مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة.
 2ـ [كتاب المسجد وبيت المسلم] ،أبو بكر جابر الجزائري ،الناشر :مكتبة لينة،
سنة النشر (  1319ه 1229 -م) ،المكتبة الوقفية.
11ـ [هذا الحبيب دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يا محب] ،أبو بكر جابر الجزائري،دار
الخاني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،دار الشروق للنشر
والتوزيع ،مكتبة السوادي للتوزيع ،جدة ،ط1312( ،4هـ1222 -م).
11ـ [ المرأة المسلمة ،العقائد ،العبادات ،المعامالت ،اآلداب واألخالق] ،أبو
بكر جابر الجزائري ،الناشر دار الكتب العلمية ،ط .4
19ـ [النكاح والطالق أو الزواج والفراق] ،أبو بكر جابر الجزائري ،ط ،9
الناشر مطابع الرحاب.
14ـ [المدينة المنورة النبوية فضلها ،فضل ساكنيها ،زيارتها] ،أبو بكر جابر
الجزائري ،الناشر مطابع الرشد.
13ـ [عظات وعبر من أحاديث سيد البشر ملسو هيلع هللا ىلص] ،أبو بكر جابر الجزائري ،ط.1
17ـ [حقيقة الجهاد في سبيل هللا ومحرمة الخروج على حاكم المسلمين] ،أبو
بكر جابر الجزائري ،الناشر مطابع الرشد ،ط .1
ي الكبير( ،)39وبهامشه
11ـ وقد ّ
توج مؤلفاته بتأليفه[ :أيسر التفاسير لكالم العل ّ
()40
(نهر الخير على أيسر التفاسير)]  ،تأليف أبي بكر جابر الجزائري ،الواعظ
بالمسجد النبوي الشريف ،الناشر مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ،توزيع
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط 1311 ،1هـ1227-م ،وهو كتاب شامل
سر له ليفهمه عا ّمة الناس.
لتفسير كتاب هللا ،ومي ّ
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الثاني عشر ـ من أقول العلماء فيه (:)41
قال عنه اإلمام العالمة حماد األنصاري محدث المدينة :رأيت في المنام
سا
سا لم أر أحدًا في الدنيا الب ً
الشيخ أبا بكر الجزائري يمشي ،وهو البس لبا ً
فأولته بلباس التقوى.
مثله ،ومعه شخص آخر البس لب ً
سا أقل منهّ ،
وقال عنه بدر المدينة الشيخ عبد المحسن العباد :وبعد انتقال الشيخ
عبد العزيز بن باز  -رحمه هللا تعالى -من رئاسة الجامعة اإلسالمية بالمدينة
النبوية إلى رئاسة البحوث العلمية ،واإلفتاء بالرياض كان -رحمه هللا -كلّما لقيته
ويخص بالسؤال عن
والمدرسين فيه،
يسألني عن الدروس في المسجد النبوي،
ّ
ّ
الشيخ أبي بكر الجزائري.
وخالصة القول فيه ّ
أن الشيخ حفظه هللا مجاهد؛ جاهد بلسانه ،وماله في
الدعوة إلى هللا على بصيرة ،وبالحكمة ،والموعظة الحسنة على هدي المصطفى
ملسو هيلع هللا ىلص ،وهللا حسيبه ،وال نز ِّ ّكي على هللا أحدًا ،وما شهدنا إال بما علمنا ،وما كنّا
للغيب حافظين(.)42
قال األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري[ :أبو بكر جابر
الجزائري الذي قضى حياته في الدعوة ،واإلرشاد ،والتدريس ،والتأليف] (.)43
قال أبو ذر القلموني[:يرجع الفضل في جمع هذا الكتاب [كلمات القرآن
الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري] هلل وحده ،ثم لمحبتي في هللا الشيخ أبا
بكر الجزائري ،فلقد رأيته في الرؤيا يصعد سلّما أمام قبر النّبي ملسو هيلع هللا ىلص معت ّما ً بعمامة
بيضاء تصل ذؤابتها قريبا من نصف ظهره ،وقد عاله الوقار ،ث ّم ذهبت إلى
الروضة بمسجد النّبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى آخر الرؤيا...
ومن المعلوم عند علماء تأويل األحالم ّ
أن االرتفاع في الرؤيا على
األرض رفعة عند هللا تعالى ،فازداد حبي لهذا الرجل ،كما ازداد عند قراءتي
من قبل لكتابه القيِّّم (منهاج المسلم)] (.)44
وقال كذلك صاحب الكتاب السابق الذكر[ :ومن فضل هللا تعالى أنّه
أثناء قيامي بمراجعة الكتاب رأيت الشيخ الجزائري في الرؤيا ،وهو يعطي
مجلة اإلحياء
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درسا بأحد المساجد ،وفي أثناء الدرس توقّف فضيلته ،وطلب مني أن أكمل
الدرس مكانه ،فوقع في ذهني أن أتكلّم عن محبة هللا تعالى ،أخبرني األخ حامل
س َّر عند رؤية الكتاب] (.)45
الكتاب ـ بعد صدوره ـ إلى الشيخ الجزائري أنّه ُ
حظي الجزائري بتقدير األوساط العلمية في البلدان العربية،
واإلسالمية ،واعتبره االتحاد العالمي لعلماء المسلمين واحدا :من أبرز العلماء
الربانيين ،والمفكرين الذين عرف عنه الورع ،والتقوى ،والعلم (.)46
كما اكتسب مكانة مه ّمة في الوسط األكاديمي الشرعي من خالل عمله
أستاذا بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ألزيد من عشرين عاما(.)47
عرف أبو بكر الجزائري على نطاق واسع بحكم ممارسته التدريس
و ُ
بالحرم النبوي الشريف خمسين عاماً ،ما أكسب دروسه ،وكتبه زخما ً كبيراً،
ويُ َعدّ كتابه "منهاج المسلم" من أكثر مصنفاته قبوالً ،وانتشارا ً في البلدان
العربية(.)48
عرف الشيخ الجزائري  -رحمه هللا  -بمنهجه الوسطي المستقى من
منهج الكتاب ،والسنة ،والسلف الصالح(.)49
وشارك عدد كبير من الدعاة واإلعالميين والناشطين عبر مواقع
التواصل االجتماعي في التر ّحم على الشيخ الجزائري ،وتعداد مناقبه عبر وسم
وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري في موقع التواصل تويتر حيث دعوا له بالرحمة،
والمغفرة.
وترحم الشيخ صالح المغامسي على الجزائري علما أنه سبق وتتلمذ
على يديه :رحم هللا شيخنا أبا بكر جابر الجزائري ،وغفر له ،وجزاه عنّا ،وعن
العلم ،وأهله خير الجزاء ،شرفتُ بالجلوس بين يديه في حلقته بالمسجد النبوي
عف اللسان ،قريب من
قبل ثالثين عاما ،ونيّف ،عا ِّل ٌم مبارك ،عذب الحديثّ ،
العا ّمة ،ناصح ،محبٌّ لوالة األمر ،فاللهم اجبر كسرنا ،وارحم شيخنا.
ً
قائال:
ونعى األمير سطام بن خالد آل سعود الشيخ الراحل ،وغرد
المدرس في الجامعة اإلسالمية ،والمسجد
الشيخ أبو بكر الجزائري في ذمة هللا،
ّ
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النبوي الشريف سابقًا تغ ّمده هللا بواسع رحمته ،وحشره مع الصديقين،
والشهداء.
وترحم الداعية الدكتور دمحم العريفي على الشيخ الجزائري بقوله:
اللهم اغفر له ،وارحمه ،وارفع درجته ،وأخلف على أهله خيرا ً.
ونعاه الداعية عادل الكلباني :إنّا هلل وإنّا إليه راجعون ،هللا يغفر له،
ويرحمه ،ويتجاوز عنه ،ويجبر مصابنا فيه ،ويخلفنا خيرا منه.
وبدوره كتب الداعية الدكتور خالد الخشالن مشاركًا في الوسم :حينما
تتوارد األلسن تلقائيًا في الثناء على إنسان بعد وفاته من غير تواطؤ تدرك
عندها معنى قول النّبي ملسو هيلع هللا ىلص" :أنتم شهداء هللا في أرضه"( )50كلنا راحلون عن
خيرا عند رحيله.
هذه الدنيا ،ولكن هنيئًا لمن أثنى عليه عباد هللا المؤمنون ً
الثالث عشر ـ من مآثره:
«النهار الجزائرية» ( )51تلتقي بأفراد عائلة الشيخ «أبو بكر الجزائري» وتنقل
شهاداتهم حول خصاله:
 ساعد فقراء بسكرة ،وأعطى منحا مالية للطلبة الجزائريين في المدينةالمنورة.
 تلقّى سكان بلدية ليوة بإقليم والية بسكرة نبأ وفاة ّالعالمة الشيخ «جابر أبو بكر
الجزائري» بحزن شديد ،فهو ابن المنطقة ،وله أفضال على سكانها ،وما
يزال عدد من طلبته يشهدون له بالحب والخير.
 ويروي شيوخ المنطقة م ّمن عايشوا عصره أنّه تربّى يتيما بعد أن توفي والده،ولم يبلغ عمره السنة ،أين كفله عمه «الحاج عيسى» وأ ّمه «فاطمة بوسام».
تزوج الشيخ من ابنة عمه «يمينة جابر» ،وانتقل مع عائلته إلى نادي
 بعدها ّالترقّي في العاصمة ،أين ساهم الشيخ الراحل في تكوين شباب «المو ّحدين»
وأصدر مجلته «الداعي» وأدارها لفترة.
 كان معيال للفقراء ويرسل األموال للمعوزين.مجلة اإلحياء
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 «النهار الجزائرية» ،وخالل تواجدها بليوة ،التقت عددا من المشايخ ،وأفرادعائلة الشيخ الفقيد ،إذ يروي الحاج «عبد العالي عطاف» وهو صهر الشيخ،
أنّه كان سخيًّا مع أبناء عمومته ،حيث كان يعمل على أن تصل مبالغ مالية
إلى العديد من العائالت بالمنطقة دوريا ،وكان شاهدا عليها خاصة الفقراء
منهم.
 كما كان الشيخ الراحل يفتح باب بيته لكل الزائرين الجزائريين ،ومن فضائلالشيخ تكفّله بطلبته خاصة الجزائريين ،بمنحهم مرتبات شهرية ،كما تكفّل
ببناء مسجد بالمدينة المنورة ،وحرص على دفع رواتب موظفيه لليوم.
 يذكر «عمي قويدر عطاف» و«عمي البشير رحماني» وغيرهم من طلبةالشيخ أنّهم كثيرا ما كانوا يتلقون دروسا في العمل الوطني ،وكذلك أناشيد
وطنية من الشيخ الراحل ،حتى أنّهم ما زالوا يحفظونها لليوم.
 كما تأثّر الشيخ بما عاشته الجزائر في العشرية السوداء ،حيث يؤكد صهرهعبد العالي عطاف الذي عاش لفترات معه أنّه كان يبكي ،ويتأثّر كثيرا كلما
سمع بوقوع مكروه في الجزائر ،وكان دائم السؤال ع ّما يحدث ،مؤ ّكدا ّ
أن
سن ،كما كان دائم الدعاء للجزائر.
الوضع سيتح ّ
الرابع عشر ـ وفاته:
 إشاعة عن وفاته ( :)52في شهر مارس (9113م) انتشرت إشاعة عن وفاته،وردّ موقع الشيخ الرسمي العام ّ
ي يرزق،
بأن الشيخ أبا بكر الجزائري ح ٌّ
وهو يتمتّع بصحة جيّدة ،وكل ما قيل عن وفاة الشيخ إشاعة ،وكذب.
 وتوفي الشيخ أبو بكر الجزائري في فجر يوم األربعاء  3ذو الحجة 1342هـالموافق  17أغسطس  9112م عن عمر ناهز  23عاماً ،بعد صراع مع
المرض ،وصلي عليه صالة الجنازة بعد ظهر يوم وفاته في المسجد النبوي
تعرض
الشريف ،ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع ،وقبل عام من وفاته ّ
الشيخ اللتهاب رئوي حاد ،نُقل على إثره إلى مستشفى األمير دمحم بن عبد
العزيز للحرس الوطني بالمدينة لتلقي العالج(.)53
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 أدت جموع المصلين في المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية ،بإمامةالشيخ عبد الباري الثبيتي صالة الجنازة عقب صالة الظهر ،على فضيلة
المدرس بالحرم الشريف على مدى أكثر
الشيخ أبي بكر جابر الجزائري،
ِّ ّ
من نصف قرن ،وأحد كبار رموز الدعوة في العالم اإلسالمي ،بعد مرض
عانى منه طويال ألزمه الفراش ،وقد حمل النعش على األكتاف محاطا
بحشود غفيرة ،اكتظت بهم ساحات الحرم ،وظلت مالزمة له حتى ووري
جثمانه بقيع الغرقد إلى جوار عشرة آالف صحابي ،بعد عمر حافل بالوعظ،
واإلرشاد ،والدعوة إلى هللا بالحكمة ،والموعظة الحسنة(.)54
الخاتمة :ومما سبق ذكره وبحثه نخلص إلى النتائج اآلتية:
1ـ الشيخ أبو بكر جابر الجزائري الليوي البسكري الجزائري المدني ،والمولود
سنة 1291م ،والمتوفى سنة 9112م.
متنوعة كالوعظ،
 9ـ كانت للشيخ أبي بكر جابر الجزائري نشاطات فكرية
ّ
واإلرشاد ،والفقه ،واإلصالح ،والتفسير...
 4ـ تميزت مؤلّفات الشيخ أبي بكر جابر الجزائري رحمه هللا تعالى بسهولة
األسلوب،و بسالمة اللغة وجزالة التركيب ،وقوته ،وقربها من الفهم؛ فتآليفه
إصالحية ،ودعوية لتقريب ،وتفهيم اإلسالم الصحيح الخالي من البدع.
 3ـ أثنى عليه الكثير من العلماء والدعاة ،وشهدوا له بالمكانة العلمية الرفيعة في
الدعوة ،واإلصالح والتفسير ،والفقه...
7ـ ألّف كتبا ،ورسائ َل كثيرة في مختلف المجاالت الشرعية ،واإلصالحية،
واالجتماعية.
 1ـ ُح ّق لمثل هذا ال َعلم الجزائري الشيخ أبي بكر جابر الجزائري أن تجرى
عليه دراسات علميّة أكاديميّة ،باعتباره فقيها ،معلّما ،مربيّا ،مصلحا،
صصاتهم -الجزائريين-
مف ّ
سِّرا ،...وعليه أدعو الباحثين ،وعلى مختلف تخ ّ
أن يعتنوا كثيرا باألعالم الجزائريين ،وينتشلوهم من طي النسيان ،ويميطوا
عنهم اللثام لتستفيد منهم األجيال الحاضرة ،والقادمة ،فاكتبوا رسائل علمية،
مجلة اإلحياء
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لتعرفوا األجيال
ودراسات أكاديمية حول الشيخ أبي بكر جابر الجزائري
ّ
بمآثره ،وإخالصه لدينه ،ووطنه ،وتم ّكنه في مختلف العلوم الدينية.
مصادر البحث ومراجعه:
 -1أئمة الحرمين1434 ،هـ 1344 -هـ) ،عبد هللا بن أحمد العالف الغامدي،
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية1349 ،هـ.
 -9أعالم السلفية  ،14ترجمة العالم الواعظ المع َّمر أبو بكر الجزائري رحمه
هللا تعالى ،إعداد مركز سلف للبحوث والدراسات على الموقع:
https://salafcenter.org،wp- content/uploads/08/2018.
تاريخ الزيارة  93ربيع اآلخر1331هـ ،الموافق  1جانفي 9112م.
 -4اإلنصاف فيما قيل في المولد من الغلو واإلجحاف ،أبو بكر جابر الجزائري،
شركة الشهاب ،الجزائر.
ي الكبير ،وبهامشه (نهر الخير على أيسر
 -3أيسر التفاسير لكالم العل ّ
التفاسير) ،تأليف أبي بكر جابر الجزائري ،الواعظ بالمسجد النبوي الشريف،
الناشر مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ،توزيع دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان،ط1311 ،1هـ1227 -م.
 -7بوابة األفق للمعلومات ،على الموقع:
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session.
تاريخ الزيارة  93ربيع اآلخر1331هـ الموافق  3جانفي 9112م.
 -1الجامع في تراجم العلماء القدماء والمعاصرين ،على الموقع:
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t
تاريخ الزيارة  91ربيع اآلخر 1331هـ9112 -م.
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-3
سنَّة وآي القرآن :أبو عبد هللا
الجامع ألحكام القرآن والمبيِّّن لما تض ّمنه من ال ُّ
القرطبي ،تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة،
ط1393 ،1هـ9111 -م.

 -2جزايرس على الموقع
،https://www.djazairess.com/echorouk/1355
تاريخ الزيارة  93ربيع اآلخر1331هـ ،الزيارة  1جانفي 9112م.
 -2حرمة االبتداع في الدين وكل بدعة ضاللة ،تأليف أبي بكر جابر الجزائري
الواعظ بالمسجد النبوي الشريف ،دار الفتح للنشر واإلعالن ،البليدة.
 -11الحطة في ذكر الصحاح الستة :صديق حسن خان ،دراسة ،وتحقيق علي
حسن الحلبي ،المكتبة العلمية ،دار عمار ،عمان ،دار الجيل ،بيروت.
 -11الخليج أونالين ،نبض الخليج العربي ،على الموقع:
http://alkhaleejonline.net

تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
 -19سلّم الوصول إلى تراجم علماء مدينة الرسول  :474حمزة القرعاني.
 -14شبكة ومنتديات فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم،
الكاتب أبو إبراهيم سعد العتيبي ،يوم السبت  93شعبان 1344هـ الموافق ،3- 3
9119م.
 -13الشيخ الطيب العقبي ودوره اإلصالحي (1221م1211 -م) :حنان عدوان،
صص تاريخ معاصر ،إشراف األستاذة شهرزاد شلبي ،جامعة دمحم
ماستر تخ ّ
خيضر ،بسكرة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قطب شتمة ،قسم العلوم
اإلنسانية ،شعبة التاريخ (9119م9114 -م).
 -17عقيدة المؤمن ،أبو بكر جابر الجزائري ،ط  ،9سنة النشر1422 :ه -
1232م.
مجلة اإلحياء
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 -11علماء ومف ِّ ّكرون عرفتهم :دمحم المجذوب ،ط  ،3دار الشروق ،القاهرة.
 -13العلم والعلماء ،أبو بكر جابر الجزائري ،دار الشهاب للطباعة والنشر،
عمار قرفي1227 ،م.
12ـ كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري :جمع وترتيب أبي
ذر القلموني ،دار ابن حزم ،القاهرة ،ط 1341 ،1هـ9112 -م.
 -12كمال األ ّمة في صالح عقيدتها شرح آية وال تفسدوا في األرض بعد
الدرس بالجامعة اإلسالمية والمسحد
إصالحها ،تأليف أبي بكر جابر الجزائري ّ
النبوي الشريف ،نشر مكتبة الكليات األزهرية ،مطبعة المعرفة ،القاهرة.
 -91المجلة التاريخية الجزائرية ،العدد  ،9رمضان 1342هـ ،ماي 9113م،
ّ
المنظمة من
جامعة دمحم بوضياف المسيلة ،عدد خاص بالندوة الوطنية األولى
قبل المخبر تحت عنوان (أعالم منطقة الحضنة ودورهم في الحركة الوطنية
والثورة التحريرية) 94 ،ماي9113م.
 -91معلمو المسجد النبوي الشريف ،جمع وترتيب :الدكتور عمر حسن فالتة،
األستاذ عبد الوهاب دمحم زمان ،األستاذ الدكتور عدنان درويش جلون.
ي
 -99المقاصد اإليمانية في جزء قد سمع من خالل (أيسر التفاسير لكالم العل ّ
الكبير) ألبي بكر الجزائري :األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري،
على الموقعhttp://uqms.edu.ye،content،uploads،2016/05 :
تاريخ الزيارة  93ربيع اآلخر 1331هـ ،الزيارة 1جانفي 9112م.
 -94معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع:
http:،،afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357
تاريخ الزيارة  93ربيع اآلخر1331هـ ،الزيارة  1جانفي 9112م.
 -93المكتبة الشاملة على الموقع:
http://shamela.ws/index.php/author/127
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تاريخ الزيارة  93ربيع اآلخر1331هـ ،الزيارة  1جانفي 9112م.
 -97الملتقى الفقهي على الموقع:
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=18449
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر 1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
 -91منتديات قراء طيبة الطيبة ،قسم أئمة الحرم النبوي الشريف ،بحث بعنوان
أئمة المسجد النبوي من بداية العهد السعودي (ملف وورد) للكاتب أبو إبراهيم
سعد العتيبي،يوم األحد  92رجب 1341هـ الموافق 9111 /3/11م.
 -93منهاج المسلم،كتاب عقائد وآداب وأخالق وعبادات ومعامالت ،أبو بكر
جابر الجزائري ،جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف1311،هـ1221 -م.
-92الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري.
 -92ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،على الموقع:
أبو_بكر_الجزائريhttps://ar.wikipedia.org/wiki
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر 1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
المواقع:
https://www.ennaharonline.com -41
تاريخ الزيارة  93ربيع اآلخر1331هـ 1 ،جانفي 9112م
https://arabi21.com،story/1116020 -41
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
http://main.islammessage.com،newspage.aspx?id=23856-49

تاريخ الزيارة  94ربيع اآلخر 1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/23 -44
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تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
https://www.elkhabar.com/press/article/142135 -43
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
https://arabi21.com/story/1116020 - 47
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856 -41

تاريخ الزيارة  94ربيع اآلخر1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound - 43
تاريخ الزيارة  94ربيع اآلخر1331هـ ،الزيارة  41ديسمبر9112م.
https://arabi21.com/story/1116020 - 42
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
https://www.elkhabar.com/press/article/142135 -42
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
https://arabic.euronews.com/2018/08/15 -31
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر 1331هـ 41 ،ديسمبر9112م.
الهوامش:
1ـ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال :قال رسول هللا « :يحمل هذا العلم من كل خلف
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين» ،رواه البيهقي،
التبريزي :مشكاة المصابيح ،كتاب العلم الفصل األول ،تحقيق ّ
العالمة األلباني/ 1( ،
.)29
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة رضي هللا عنهم ،ولهذا الحديث طرق كثيرة عنهم،
وهو حديث حسن لتعدّد طرقه ،قال ّ
العالمة إبراهيم بن الوزير[ :وهو حديث مشهور
ص ّححه ابن عبد البر] ،وروي عن أحمد أنّه قال :هو حديث صحيح .قال زين الدين:
[وفي كتاب العلل للخالل عن أحمد سئل عنه ،فقيل له كأنّه كالم موضوع؟ فقال :ال ،هو
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صحيح فقيل له :م ّمن سمعته؟ فقال من غير واحد ]...العواصم والقواصم (،)412/1
وذكر ّ
العالمة ابن القيم طرق الحديث في مفتاح دار السعادة ( ،319وما بعدها) ،وجزم
الحافظ العالئي ّ
بأن الـحديث حسن .انظر :صديق حسن خان :الحطة في ذكر الصحاح
الستة ،دراسة ،وتحقيق علي حسن الحلبي ،المكتبة العلمية ،دار عمار ،عمان ،دار الجيل،
بيروت 31 ( ،وما بعدها).
2
سنَّة وآي القرآن ،
ـ أبو عبد هللا القرطبي :الجامع ألحكام القرآن والمب ِّيّن لما تض ّمنه من ال ُّ
تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة ،ط1393 ،1هـ9111 -م
(.)13/14/7
الموقع:
على
بعد،
عن
للتعليم
التيسير
آفاق
معهد
3ـ
 ،http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357تاريخ الزيارة
93ربيع اآلخر1331ه /الزيارة  1جانفي 9112م ،مركز سلف للبحوث والدراسات:
أعالم السلفية ( )14ترجمة العالم الواعظ المع َّمر أبو بكر الجزائري رحمه هللا تعالى،
على الموقع  ،https://salafcenter.org/wp-content/uploads/2018/08تاريخ
الزيارة  93ربيع اآلخر1331ه /الزيارة  1جانفي 9112م.
4ـ انظر الموقع ،https://www.ennaharonline.com :تاريخ الزيارة  93ربيع
اآلخر1331ه1/جانفي 9112م
الموقع:
على
بعد،
عن
للتعليم
التيسير
آفاق
معهد
5ـ
 ،http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357تاريخ الزيارة
93ربيع اآلخر1331هـ ،الزيارة  1جانفي 9112م ،مركز سلف للبحوث
والدراسات:المرجع السابق ،األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري :المقاصد
ي الكبير) ألبي بكر
اإليمانية في جزء قد سمع من خالل (أيسر التفاسير لكالم العل ّ
الجزائري ،مجلة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،العدد العاشر،على الموقع:
 ،http://uqms.edu.ye/content/uploads/2016/05تاريخ الزيارة  93ربيع
اآلخر 1331هـ 1 -جانفي 9112م ،ص  ،142الملتقى الفقهي على الموقع:
تاريخ
،http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=18449
الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م ،الجامع في تراجم العلماء القدماء
الموقع:
على
والمعاصرين،
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t
تاريخ الزيارة  91ربيع اآلخر1331هـ 4 -جانفي 9112م.
6ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه ،الجامع في
تراجم العلماء القدماء والمعاصرين ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
7ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه ،المكتبة
الشاملة على الموقع ، http://shamela.ws/index.php/author/127 :تاريخ
الزيارة 93ربيع اآلخر1331ه1/جانفي 9112م،الجامع في تراجم العلماء القدماء
والمعاصرين ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
8ـ مركز سلف للبحوث والدراسات :المرجع السابق.
مجلة اإلحياء
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9ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه ،مركز سلف
للبحوث والدراسات:المرجع السابق.
10ـ انظر الموقع ،https://www.ennaharonline.com :تاريخ الزيارة  93ربيع
اآلخر1331هـ 1 -جانفي 9112م.
11ـ دمحم المجذوب :علماء ومف ِّ ّكرون عرفتهم،دار الشروق ،القاهرة ،ط.)92/1( ،3
12ـ المرجع نفسه (.)49،44/1
13ـ انظر الموقع ،https://arabi21.com/story/1116020hk :تاريخ الزيارة  99ربيع
اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
14ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
15ـ انظر الموقع:
تاريخ
،http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856
الزيارة 94ربيع اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
16ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
17ـ ولد عام (1493ه1212/م) ببلدية سيدي خالد ،غرب والية بسكرة ،وهو عالم ،وفقيه
ماهر في األصول ،والفروع على مذهب مالك رحمه هللا تعالى ،وأديب ماهر ،وقد وافته
المنية في 1234/13/12م.انظر :الدكتور دمحم يعيش :الشيخ نعيم النعيمي ودوره
اإلصالحي بمنطقة المسيلة ،جامعة دمحم بوضياف ،المسيلة،المجلة التاريخية الجزائرية،
العدد ( )9رمضان 1342هـ -ماي ،9113معدد خاص بالندوة الوطنية األولى المن ّ
ظمة
من قبل المخبر تحت عنوان (أعالم منطقة الحضنة ودورهم في الحركة الوطنية والثورة
التحريرية) 94 ،ماي9113م ،ص  17ـ .39
18ـ الشيخ عيسى المعتوقي من مواليد 1213م ،بدوار الحميدات ،بقرية المعاتيق ،بلدية أوالد
أعدي القبالة ،وقد تنقّل كثيرا ،ويبدو ّ
أن المحطة األخيرة كانت باالستقرار في زاوية
بسكرة ،وقيل كان ذلك سنة (1231م) ،وعمل بزواياها لمدة معتبرة ،ووافته المنية سنة
(1219م) .انظر :الدكتور حميدي أبو بكر الصديق :عيسى حمدي المعتوقي
(1213م 1219/م) ،ودوره في الحركة الوطنية والثورة،المرجع نفسه ،ص .]21 - 34
19ـ الشيخ الطيب العقبي ،والدته ووفاته (1221م1211/م) .انظر :حنان عدوان :الشيخ
صص تاريخ معاصر،
الطيب العقبي ودوره اإلصالحي (1221م1211/م) ،ماستر تخ ّ
إشراف األستاذة شهرزاد شلبي،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،قطب شتمة ،قسم العلوم اإلنسانية ،شعبة التاريخ (9119م9114 /م).
20ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
21ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه ،إعداد مركز
والموقع:
السابق،
والدراسات:المرجع
للبحوث
سلف
،http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856
تاريخ الزيارة 94ربيع اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
22ـ ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،على الموقع ،https://ar.wikipedia.org/wiki :تاريخ
الزيارة 99ربيع اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
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23ـ انظر الموقع:
 ،http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856تاريخ الزيارة
 94ربيع اآلخر1331هـ 1 -ديسمبر9112م.
24ـ انظر الموقع:
،https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/23
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر 1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
25ـ الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
26ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه ،مركز سلف
للبحوث والدراسات ،المرجع السابق ،األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري:
المرجع السابق ،الملتقى الفقهي ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
27ـ انظر الموقع ، https://arabi21.com/story/1116020 :تاريخ الزيارة 99ربيع
اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
28ـ عبد هللا بن أحمد العالف الغامدي :أئمة الحرمين 1434هـ1344-هـ ،فهرسة مكتبة الملك
فهد الوطنية1349 ،هـ ،ص .199
29ـ جزايرس على الموقع https://www.djazairess.com/echorouk/1355 :تاريخ
الزيارة 93ربيع اآلخر1331هـ 1 -جانفي 9112م.
30ـ المرجع نفسه.
31ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
32ـ مركز سلف للبحوث والدراسات :المرجع السابق.
33ـ األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري:المرجع السابق ،ص .143
34ـ األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري:المرجع السابق ،ص .144
35ـ أبو ذر القلموني :كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري ،دار ابن حزم،
القاهرة ،ط1341/1ه 9112/م ،ص  ،17على الموقع:
 ،https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/singleتاريخ الزيارة  91ربيع
اآلخر1331هـ 4 -جانفي9112م.
36ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه ،مركز سلف
للبحوث والدراسات:المرجع السابق ،المكتبة الشاملة على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة
نفسه،األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري ،المرجع السابق ،ص ،143/141
والموقع،http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856
تاريخ الزيارة  94ربيع اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
37ـ حيث قال في مقدِّّمة هذا الكتاب ،مب ِّيّنا منهجه فيه[ :وقد سلكت ـ بتوفيق هللا ـ في وضعه
مسْلكا حسنا إن شاء هللا تعالى؛ ففي باب االعتقادات لم أخرج عن عقيدة السلف إلجماع
المسلمين على سالمتها ،ونجاة صاحبها ،ألنّها عقيدة الرسول  ،وعقيدة أصحابه،
والتابعين لهم من بعده ،وعقيدة اإلسالم ال ِّفطرية ،والملة الحنيفية التي بعث هللا بها الرسل،
وأنزل فيها الكتب ،وفي باب الفقه ـ العبادات والمعامالت ـ لم آل جهدا في تحري
مجلة اإلحياء
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دونه األئمة األعالم؛ كأبي حنيفة ،ومالك ،والشافعي،
األصوب ،واختيار األص ّح م ّما ّ
نص صريح ،أو دليل ظاهر من كتاب
له
يوجد
لم
ا
م
م
ٌّ
وأحمد رحمهم هللا تعالى أجمعينّ ،
هللا ،أو سنة رسوله  ،ولهذا أصبحت ال يخالجني أدنى ريب ،وال يساورني أق ّل شك في
ّ
أن من عمل من المسلمين بهذا المنهاج ـ سواء في باب العقيدة ،أو الفقه ،أو اآلداب،
واألخالق ـ هو عامل بشريعة هللا تبارك وتعالى ،وهدي نبيّه .
لدونت المسائل الفقهية في هذا
وال بأس أن يعلم اإلخوة المسلمون أنّه لو شئت بإذن هللا تعالى ّ
خاص ،ولكنت بذلك أرحْ ت نفسي من عناء مراجعة المصادر
المنهاج على مذهب إمام
ٍّ ّ
المتعدّدة ،وتصحيح األقوال المختلفة ،واآلراء المتباينة أحيانا ،والمتفقة أخرى ،كما هو
ّ
ولكن رغبتي المل ّحة في جمع الصالحين من إخواننا المسلمين في
معروف لدى العالمين،
طريق واحد تتكتّل فيه قواهم ،وتتّحد أفكارهم ،وتتالقى أرواحهم ،وتتجاوب عواطفهم،
وتتفاعل أحاسيسهم ،ومشاعرهم ،هي التي جعلتني أركب هذا المركب الصعب ،وأتح ّمل
هذا العناء األكبر ،والحمد هلل على نيل المراد ،وبلوغ القصد] ،انظر :منهاج المسلم ،ص
.2-3
38ـ وهي رسالة نصرة وتعليم وإرشاد إلى صاحب رسالة (المنهاج الصوفي) الشيخ عبد
الرزاق الغمقي الصفاقسي التونسي ،لكاتبها أبي بكر جابر الجزائري .
ّ
إن هذه الرسالة من رسائل الدعوة ،وهي رسالة نصرة ،وتعليم وإرشاد إلى صاحب رسالة
(المنهاج الصوفي) للشيخ عبد الرازق الغمقي الصفاقسي التونسي ،مشتملة على ثالثة
المؤلّف ّ
أن الشيخ عبد الرازق الغمقي قد ظلم نفسه ،وجهل
فصول ،وخاتمة ،ويشير
ِّ
وضل في رسالته ،وبحكم األخوة اإلسالمية التي تربطنا به ،وتوجب علينا نصرته لقول
ضح المؤ ِّلّف أنّه تو ّجب علينا تعليمة
الرسول [ :انصر أخاك ظالما ً أو مظلوما ً] ،ويو ِّ ّ
وإرشاده ،فقد كتب إليه هذه الرسالة ذات العنوان( :رسالة نصرة وتعليم وإرشاد) ،وهي
ي  في الصحيح[ :انصر أخاك ظالما ً أو مظلوماً ،فكيف أنصره
انطالقا من قول النّب ّ
ظالماً؟ قال تحجزه عن الظلم ّ
فإن ذلك نصره] ،أخرجه البخاري في صحيحه ،في
المظالم ،باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ( 9334ــ  113/7( ،)9333ـ  ،)112وفي
اإلكراه ،باب يمين الرجل لصاحبه أنّه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه (/)1279
( ، )442/19ومسلم في صحيحه ،في البر والصلة ،باب نصر األخ ظالما أو مظلوما
المؤلّف الشيخ عبد الرازق
( ،])9723//19(/)1222/3فانطالقا من هذا الحديث يدعو
ِّ
إلى التوبة الصادقة النّصوح ،ويقولّ :
إن توبة الشيخ عبد الرازق تكون م ّما ظهر لنا من
ذنبه ،وما خفي ،إذ ال يسلم من الذنب إال من عصمه هللا تعالى ،وقليل ما هم ،وظاهر ذنب
الشيخ هو ته ّجمه على شيخي اإلسالم ،وانتقاصه لهما ،ورميه لهما بكل قاصمة للظهر،
وتحذير لطلبة العلم من قراءة كتبهما ،واإلساءة بهما ،واالنتفاع بعلومهما ،والمراد من
البار ّ
العالمة بحر العلوم الزاخرة،
شيخي اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،وتلميذه
ّ
دمحم بن قيم الجوزية.
ّ
ً
مؤلف الرسالة أيضا أن يعيد النظر فيما قرأه من كتاب مدارج
وتوبة الشيخ التي يدعوه إليها ِّ
السالكين لشيخ اإلسالم ابن قيم الجوزية ،إذ حمله على انتقاص ،وسبّ  ،وشتم ابن القيم
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الشيخ أبو بكر جابر الجزائري
سوء فهمه ،وقلة معرفته ،وإال فقد قرأ هذا الكتاب وانتفع به مئات اآلالف من طلبة العلم
قديماً ،وحديثا ً ولم يؤثر عن أحد أنّه انتقص الشيخ ،أو ذ ّمه أو سبّه كما فعل الشيخ عبد
الرازق صاحب المنهاج الصوفي.انظر :بوابة األفق للمعلومات ،على الموقع:
 ،http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?sessionتاريخ الزيارة 93
ربيع اآلخر1331هـ 3 -جانفي 9112م.
39ـ سهولة هذا الكتاب ،وسالسته تظهر من عنوانه فبالفعل هو من أيسر التفاسير ينفع
المبتدئ ،وال يستغني عنه العالم ،يأتي مص ّنفه باآلية ،ويشرح مفرداتها أوال ،ث ّم يشرحها
شرحا إجماليا ،ويذكر مناسبتها ،وهدايتها ما ترشد إليه من أحكام ،وفوائد معتمدا في
العقائد على مذهب السلف ،وفي األحكام على المذاهب األربعة ال يخرج عنها،انظر:
على الموقع ، https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound :تاريخ
الزيارة  94ربيع اآلخر1331هـ 41-ديسمبر9112م.
40ـ مميزات منهج أبي بكر الجزائري في تفسيره (أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير) :ذكر
أبو بكر الجزائري مميزات تفسيره بنفسه في مقدّمة كتابه ،وهي تفصح عن منهجه
بجالء ،فقال رحمه هللا تعالى :مميزات هذا التفسير ـ التي رجوت أن يكون تفسير كل
مسلم ،ومسلمة ال يخلو منه بيت من بيوت المسلمين ـ هي :الوسطية بين االختصار
المخل ،والتطويل الممل ،ـ إتباع منهج السلف الصالح في العقائد واألسماء والصفات،
االلتزام بعدم الخروج عن المذاهب األربعة في األحكام الفقهية ،إخالؤه من اإلسرائيليات
صحيحها ،وسقيمها ّإال ما البد منه لفهم اآلية الكريمة ،وكان م ّما تجوز روايته ،لحديث
"وحدّثوا عن بني إسرائيل وال حرج" ،رواه البخاري في صحيحه ،كتاب :األنبياء،
باب:ما ذكر عن بني إسرائيل،الحديث ،رقم ( ،])1937/4( ،)4311ـ إغفال الخالفات
سِّرين في
التفسيرية ،االلتزام بما ر ّجحه ابن جرير الطبري في تفسيره عند اختالف المف ّ
معنى اآلية ،وقد ال آخذ برأيه في بعض التوجيهات لآلية ،إخالء الكتاب من المسائل
التعرض للقراءات ّإال نادرا للضرورة ،حيث
النحوية ،والبالغية ،والشواهد العربية /عدم
ّ
يتوقّف معنى اآلية على ذلك ،وبالنسبة لألحاديث فقد اقتصرت على الصحيح ،والحسن
دون غيرهما ،ولذا لم أعزها إلى مصادرها ّإال نادرا /خلو هذا التفسير من ذكر األقوال،
سِّرين من السلف الصالح ،وهذه ميزة
وااللتزام بالمعنى الراجح الذي عليه جمهور المف ّ
جليلة ،وذلك لحاجة جميع المسلمين إلى فكر إسالمي مو ّحد صائب سليم ،التزمت في هذا
التفسير بالخطة التي مثّلتها هذه المميزات رجاء أن يسهل على المسلمين تناول كتاب هللا
دراسة ،وتطبيقا ،وعمال ،ال ه ّم لهم ّإال مرضاة هللا بفهم كالمه ،والعمل به ،والحياة عليه
عقيدة ،وعبادة ،وخلقا ،وأدبا ،وقضاء ،وحكما ،فلذا أخليته من كل ما من شأنه أن يشت ّت
ي الكبير:
الذهن ،أو يصرف عن العمل إلى القول والجدل.انظر :أيسر التفاسير لكالم العل ّ
أبو بكر جابر الجزائري [ ،]1/1يضاف إلى ذلك :بساطة العبارة ،وسهولتها ،والخلو من
التعقيدات اللفظية والتركيبية .انظر :األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري،
المرجع السابق ،ص .142
41ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
42ـ معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد ،على الموقع نفسه ،وتاريخ الزيارة نفسه.
مجلة اإلحياء
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تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
47ـ المرجع نفسه.
48ـ الخليج أونالين ،نبض الخليج العربي ،على الموقعhttp://alkhaleejonline.net :
تاريخ الزيارة  99ربيع اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
49ـ انظر الموقع ،https://www.elkhabar.com/press/article/142135 :تاريخ
الزيارة 99ربيع اآلخر1331هـ 41 -ديسمبر9112م.
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اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸوراس
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻧﻈﺮة ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن

The Islamic conquest of the Oras between Arab sources
and the look of Charles André Julian
***************
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د /ﻋﻠﻲ ﻋﺸﻲ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ1

طﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه :ﻓﻀﯿﻠﺔ ھﺪار
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ1

ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
Maktoob72@gmail.com

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل2018/12/26 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﻮل2019/06/30:

اﻟﻤﻠﺨﺺ:
إن اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ ﻣﻦ وﺟﮭﺘﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﺑﻲ طﺎﺑﻊ
اﻻﺣﺘﻼل ،وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻺﺳﻼم ،ﻟﮭﺬا ﻧﺠﺪ ﺷﺎرل أﻧﺪري
ﺟﻮﻟﯿﺎن ﯾﺤﺎول ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ إﺑﺮاز ﻣﺎ أﻓﺴﺪه اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺣﯿﻦ ﻗﺪﻣﻮا إﻟﻰ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،وﻛﯿﻒ ﻗﺎوﻣﮭﻢ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ رﻓﻀﮭﻢ
ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪ وھﻮ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻛﺎن اﻷوراس ﻣﻌﻘﻞ اﻟﺜﻮرة وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ ،وھﺬه ﻟﯿﺴﺖ
ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻧﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻗﻠﻌﺔ ﻟﻠﺜﻮار وﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺤﺎول اﻟﺘﻌﺪي

 – 1اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﺮاﺳﻞ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 661

د .ﻋﻠﻲ ﻋﺸﻲ – ﻓﻀﯿﻠﺔ ھﺪار

ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﮫ ،وھﻮ ﻟﯿﺲ ﺑﻐﻀﺎ ﻟﻺﺳﻼم ﺑﻞ ﺣﺒﺎ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ وﺟﮭﻠﮭﻢ ﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ
ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴُﻦ إﺳﻼﻣﮭﻢ وﺳﺎھﻤﻮا ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﺷﺎرل اﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن؛ اﻻوراس؛
اﻻﺳﺘﺸﺮاق.
Abstract:

The Orientalist studies that dealt with Islamic and Arab history
dealt with it from their own point of view and tried to confer on the
Arab presence the nature of occupation and the local response to
Islam. Thus, in his book North Africa, Charles Andrei tries to
highlight what the Muslim Arabs spoiled when they came to the north
Africa, and how the Berbers resisted them as a result of their rejection
of the new religion, the Islamic religion.
The Auras were the bastion of the revolution and the resistance
of the conquering Muslims. This is not new to its inhabitants as a
fortress for revolutionaries and a place to confront anyone who tries to
encroach on its lands.
Keywords; The Islamic, conquest, Charles André Julien, auras,
Orientalism.

ﻣﻘﺪﻣﺔ.
ﺗﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻮرة) (1اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
ﻣﺨﯿﻠﺔ اﻟ ُﻜﺘﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﻦ ) اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﯿﻦ( ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت أﻟﺒﯿﺮ
ﻛﺎﻣﻲ وﻟﻮﯾﺲ ﺑﺎرﺗﺮان ،وﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن وﻏﯿﺮھﻢ.
وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺠﺎھﻞ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ،واھﺘﻤﺖ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎه ھﻲ دراﺳﺎت ﺟﺎدة وﻋﻤﯿﻘﺔ وﺗﺤﺘﻮي اﻟﻜﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ،وھﻲ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺄن ﻧﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﻛﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،إﻻ أن ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﺟﺎد وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن
ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﻐﻼﻟﯿﺔ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺘﺤﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﯿﮫ.
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وﯾﺮى اﻷﺳﺘﺎذ "اﻟﻄﯿﺐ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ" أن اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ أو
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻓﻘﻂ ،وﻻ إﻧﺴﺎﻧﺎ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮع ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ،ﻓﮭﻮ ﻣﻜﺎن
وزﻣﺎن وإﻧﺴﺎن وﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻀﻮﯾﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﯿﺎ ﻣﻊ ھﺬه
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎس إذ ﻻ ﺑﺪ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ زﻣﻨﯿﺔ وﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﻧﻮع
إﻧﺴﺎﻧﻲ وإﻧﺘﺎج ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻓﻜﺮي). (2
وﺑﯿﻦ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻛﺎن اﺧﺘﯿﺎرﻧﺎ ﻟﮭﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ وﻓﺤﻮاھﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﺎول
اﻟﻤﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻟﻘﻀﯿﺘﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺒﻼد
اﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷوراس ﻣﻤﺎ ﻛﺘﺐ.
ﻓﻤﻦ ھﻮ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن؟ وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﮭﺎ ﻓﻲ
ﺣﯿﺎﺗﮫ؟ ﻛﯿﻒ ﺳﺎھﻤﺖ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ؟ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰت
ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ؟ وﻛﯿﻒ ﻛﺎن ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوراس
أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺘﺢ؟
ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮى ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
إﺷﻜﺎﻟﯿﺘﻨﺎ ھﺬه واﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن
اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑـ" :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ" ﻓﻲ ﺟﺰﺋﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺮؤى واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺘﺨﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﮭﺎ اﻟﺴﺮدﯾﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻛﺬا اﻟﻤﺎدة اﻻﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ
زودﺗﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻣﻦ ﻋﺎدات وﻣﻌﺘﻘﺪات)،(3
وﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﮫ إذا ﺗﺤﺎول ﺗﺸﻮﯾﮭﮫ واﻟﺤﻂ ﻣﻨﮫ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺠﻤﯿﻞ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺳﻮى
إﺷﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق وطﺮق ﺗﻮظﯿﻒ ﻣﻨﺎھﺠﮫ وأﺧﻄﺎره ﻋﻠﻰ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻮﺟﮫ ﻷھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺪم أﺟﻨﺪﺗﮫ اﻟﻤﻌﺪة
ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وﺳﻨﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أھﺪاف ﻣﺤﺪدة وھﻲ:
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن وﺟﮭﻮده ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ إظﮭﺎر ﻛﯿﻒ ﻋﺎﻟﺞ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺻﺮت اﻟﺤﺪث.
 اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎره اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﯾﮭﺎ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ. -1ﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺗﻌﺮﯾﻒ.
ﻋﺎش ﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑﯿﻦ 1891م1991-م ،ﻛﺘﺐ ﻋﻨﮫ "أﻧﮫ اﻟﻄﻔﺮة
اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺬت ﻋﻤﺎ أﺗﻰ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺻﺮوه"). (4
وﻧﻈﺮا ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻋﺪﯾﺪة ﻟﮫ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﮭﻤﺸﺎ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺎ
ﻣﻦ طﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻧﺪد ﺑﺘﺠﺎوزات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻛﺎن أول اﺗﺼﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻨﺔ 1906م ﺣﯿﻦ ﻋﯿﻦ واﻟﺪه أﺳﺘﺎذا
ﺑﻮﻻﯾﺔ وھﺮان وھﻮ اﺑﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ) 15ﺳﻨﺔ .
وﺳﺄﺳﺘﻌﺮض اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﮭﺎ واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻒ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻟﻰ وﻓﺎﺗﮫ ﻷﺑﯿﻦ ﻛﯿﻒ ﺳﺎھﻤﺖ  -أي وظﺎﺋﻔﮫ  -ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ
اﻟﺘﺄﻟﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1910م اﻧﺘﺨﺐ رﺋﯿﺲ راﺑﻄﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ
ﺛﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وھﺮان.
اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻓﯿﮭﺎ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ " اﻟﻜﻔﺎح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"  ،ﻋﻤﻞ أﺳﺘﺎذا ﻟﻸدب وأرﺳﻞ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺛﻢ إﻟﻰ
وھﺮان ﺳﻨﺔ 1919م.
ﻋﯿﻦ ﺳﻨﺔ 1920م ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺪﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ،وﻋﻨﺪ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ"ﺗﻮر"ﺑﯿﻦ اﻟﺘﯿﺎرﯾﻦ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ واﻟﺸﯿﻮﻋﻲ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ،واﻧﺘﺨﺐ ﻣﺮﺷﺪا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻮھﺮان ﺳﻨﺔ
1921م.
ﻋﯿﻦ أﻣﯿﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ 1927م ﺛﻢ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮا ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻟﯿﻤﺘﮭﻦ ﺛﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻟﯿﺲ ﺑﻮھﺮان
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ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺴﺮﺑﻮن ﺛﻢ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻜﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻷﻗﻄﺎر ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر وﺑﻤﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
ﻟﻺدارة ورﺑﻤﺎ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ:
ﺗﺪرﯾﺴﮫ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻺدارة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺳﺎھﻢ ھﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻲ
ﺗﺜﺒﯿﺖ وإﯾﺠﺎد ﺻﻼت ﻟﮫ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻓﺘﺨﺮج ﻋﻠﻰ ﯾﺪه ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﮭﻢ). (5
أﺻﺒﺢ ﻣﺆﺳﺲ ﻛﻠﯿﺔ اﻷدب ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط وﻋﻤﯿﺪھﺎ ﻣﻦ 1957م إﻟﻰ 1961م
وﻛﺎﺗﺐ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺴﻮداء ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ )1930م1935/م( ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ 1947م1958/م.
اﻗﺘﺮح ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﮫ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون
اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ إﻻ أن ﻓﻜﺮﺗﮫ طﺎﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﺣﻘﻘﺖ وذﻟﻚ ﺳﻨﺔ 1936م.
وﺑﺎﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،وﺗﻢ اﻗﺘﺮاﺣﮫ ﻛﺎﺗﺒﺎ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺸﺆون ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺤﺮة.
وﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻔﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻧﺘﺨﺐ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وھﻮ ﯾﺆﻟﻒ اﻵن وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ -رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ ﻟﮫ ﺳﻨﺔ 1931م  -ودون أن ﻧﺴﺠﻞ ﻟﮫ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺼﺮ ،ﻧﻠﺤﻆ أﻧﮫ
ﯾﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎرﺑﮫ اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.وﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ أو اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ اﻟﺬي اھﺘﻢ ﺑﮫ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ ﻧﻈﺮا
ﻻﺣﺘﻜﺎﻛﮫ ﺑﮫ وﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ ﺷﻌﺒﮫ وھﺬا ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﯿﮭﺎ آﻧﻔﺎ
واﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﮫ ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﻀﻠﻌﺎ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﺒﺎﯾﺎھﺎ ﻛﺘﺎﺑﮫ" :ﺗﺎرﯾﺦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ " ﺑﺠﺰﺋﯿﻦ.
ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻄﺮق ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ ﻧﻌﺮج ﻋﻠﻰ أھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.
 -2ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب واﻻوراس دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻧﻈﺮة
ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن:

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء

665

د .ﻋﻠﻲ ﻋﺸﻲ – ﻓﻀﯿﻠﺔ ھﺪار

ﻟﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻞ ھﻲ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ
إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﻹﺳﻼم وإﻧﻤﺎ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ،
واﻋﺘﺒﺮھﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻟﯿﺒﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ وﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰ أﻋﻤﺎق
اﻟﺼﺤﺮاء). (6
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن أن ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ -ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب-
ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻌﺰل وﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻷوروﺑﯿﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻐﺮب ،وﻻ ﯾﺰال اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ،
إذ ﯾﺘﻌﺬر ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﻦ دون اﻋﺘﺒﺎر
ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﯿﮭﺎ) ،(7وھﻮ اﺗﮭﺎم ﺿﻤﻨﻲ ﻟﻺﺳﻼم ﺑﺰرع اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻻن ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﺎزال ﯾﺤﺰ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﮭﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﻗﻠﯿﻢ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﻤﺤﺪﺛﻮن وﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﯿﻦ وﺣﺎوﻟﺖ ذﻛﺮ اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻌﺎ ﻻﺗﻀﺎح
اﻷﻣﻮر واﻟﻔﮭﻢ اﻟﺠﯿﺪ.
اﻟﻤﻐﺮب ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺗﺨﺬ أﺑﻌﺎدا ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻜﺎن ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﺮب ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﻤﺲ) ،(8ﺛﻢ أﺻﺒﺢ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﺠﮭﺔ
ﻣﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ ،وأول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ
"رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ" إذ ﺧﺎطﺐ اﻟﺨﻮارج ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻨﮭﺮوان ﺑﻌﺪ أن ﻗﺘﻠﻮا رﺳﻮﻟﮫ
إﻟﯿﮭﻢ اﻟﺤﺮث ﺑﻦ ﻣﺮة اﻟﻌﺒﺪي " ...أن اﺑﻌﺜﻮا إﻟﻲ ﺑﻘﺘﻠﺔ إﺧﻮاﻧﻲ ﻓﺄﻗﺘﻠﮭﻢ ﺛﻢ أﺗﺮﻛﻜﻢ
إﻟﻰ أن أﻓﺮغ ﻣﻦ ﻗﺘﺎل أھﻞ اﻟﻤﻐﺮب.(9)"...
ﻓﺎﻟﻤﻐﺮب اﺳﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻮم– ﻏﺮب
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ،إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎﻻ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان ﺟﻨﻮﺑﺎ"اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى وھﻲ اﻟﻨﯿﺠﺮ وﻣﺎﻟﻲ
واﻟﺴﻮدان").(10
وﻗﺪ زاد ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻤﻐﺮب اﺗﺴﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﯿﻦ ،ﻓﺼﺎرت
اﻟﺸﺎم أﯾﻀﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻐﺮب ،إذ ﯾﺮوي اﻟﻤﺴﻌﻮدي أن اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﯿﻦ ﻗﺴﻤﻮا ﻣﻤﻠﻜﺘﮭﻢ
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إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ وھﻤﺎ :اﻟﻤﻐﺮب وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ ﻏﺮﺑﺎ،
واﻟﻤﺸﺮق وﯾﺸﻤﻞ ﺑﻼد ﻓﺎرس واﻟﻤﺸﺮق وﯾﺸﻤﻞ ﺑﻼد ﻓﺎرس وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ ﺷﺮﻗﺎ
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻗﺴﻢ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻣﻤﻠﻜﺘﮫ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﮫ اﻷﻣﯿﻦ واﻟﻤﺄﻣﻮن
واﻟﻤﺆﺗﻤﻦ).(11
وﯾﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ أن اﻟﻤﻐﺮب "ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺑﺮﻗﺔ إﻟﻰ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وﻧﺎﺣﯿﺔ
ﺗﻨﺲ إﻟﻰ ﺳﺒﺘﺔ وطﻨﺠﺔ وﯾﺠﻌﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺿﻤﻨﮫ") ،(12أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﯿﺠﻌﻞ ﺣﺪود
اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻮس اﻷﻗﺼﻰ وﺟﺰﯾﺮة ﺻﻘﻠﯿﺔ واﻷﻧﺪﻟﺲ ،وأول ﻛﻮرة
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻗﺔ) ،(13ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﯿﻌﻘﻮﺑﻲ ﺑﻼد ﺑﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻗﺎﻟﯿﻢ
اﻟﻤﻐﺮب) ،(14وﯾﺤﺪده اﻟﺒﻜﺮي ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻏﺮب ﻣﺼﺮ ﻣﻦ طﺮاﺑﻠﺲ ﺷﺮﻗﺎ
إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑﺎ وﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
ﺟﻨﻮﺑﺎ) ،(15واﺑﻦ ﻋﺬاري ﯾﺪﺧﻞ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺿﻤﻨﮫ).(16
واﻟﻤﻐﺮب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻏﺮب
ﻣﺼﺮ ﻣﻦ طﺮاﺑﻠﺲ ﺷﺮﻗﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑﺎ وﻣﻦ ﺷﻮاطﺊ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎﻻ إﻟﻰ أواﺳﻂ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى ﺟﻨﻮﺑﺎ وﯾﺸﻤﻞ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ
وﻣﺮاﻛﺶ وﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ).(17
إذن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻐﺮب ﯾﺮﺗﺒﻂ ظﮭﻮره ،ﺑﻌﺼﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﯿﻦ ،ﻋﻠﻲ وﻣﻌﺎوﯾﺔ،
أي ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻷول اﻟﮭﺠﺮي) ،(18وﯾﻈﮭﺮ أﻧﮫ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮ
ﺑﻤﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ ،واﻟﺸﺎم وﻣﺎ ﺟﺎوره وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،اﻟﻤﺸﺮق اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮاق ،وﻓﺎرس وﻣﺎ وراء اﻟﻨﮭﺮ).(19
ﻓﺎﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﻋﻠﯿﺎ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﺪاده ،ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻟﺤﺮب ﻣﻌﺎوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ﺧﺎطﺐ رﺟﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻘﻮﻟﮫ" :ﺗﺠﮭﺰوا ﻟﻠﻤﺴﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺪوﻛﻢ ﻣﻦ أھﻞ
اﻟﻤﻐﺮب"وأرﺳﻞ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺼﺮة ،وھﻮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﯾﺄﻣﺮه ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد
وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻨﺎس ،وﯾﻘﻮل ﻟﮫ " :ﻟﻘﺪ أﺟﻤﻌﻨﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺪوﻧﺎ ﻣﻦ أھﻞ
اﻟﻤﻐﺮب").(20
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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إذن اﻟﻤﺮاد ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻤﻐﺮب ھﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺸﺮق ﻣﻦ ﺑﻼد ،وﻟﻜﻦ
اﺧﺘﻼف اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﻮن واﻟﻤﺆرﺧﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪﻟﻮﻟﮫ ،ﻓﺠﻌﻠﮫ اﻟﺒﻌﺾ
ﯾﺸﻤﻞ ﺑﻼد ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ "اﻷﻧﺪﻟﺲ" وﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮض اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺜﻞ ﺻﻘﻠﯿﺔ،
وﺟﻨﻮب إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ وﺟﺰﯾﺮﺗﻲ ﺳﺮدﯾﻨﯿﺎ وﻛﻮرﺳﯿﻜﺎ ،وﺟﺰر اﻟﺒﻠﯿﺎر أو اﻟﺠﺰر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
وھﻲ ﻣﯿﻮرﻗﺔ وﻣﻨﻮرﻗﺔ وﯾﺎﺑﺴﺔ).(21
وﯾﺬھﺐ ﻓﺮﯾﻖ آﺧﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆرخ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺼﺮ أﯾﻀﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻗﺪ أﯾﺪ
ذﻟﻚ ﻣﺎﯾﺮوﯾﮫ اﺑﻦ ﻋﺬاري ﻣﻦ أن اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻷﻣﻮي ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﻠﱠﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ اﻟﺤﺒﺤﺎب وﻻﯾﺔ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻓﻜﺎن ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﯾﺶ ﺷﺮﻗﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮﺗﺎت  Pirineosﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ﺷﻤﺎﻻ) ،(22وھﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ).(23
ﻏﯿﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻤﺪون ﺣﺪوده ﺷﺮﻗﺎ دون أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﺬي اﺗﺨﺬه ،ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺣﺪوده اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻗﺔ واﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ) ،(24وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ أﺧﺮج ﺑﺮﻗﺔ ﻣﻨﮫ)(25ﻓﺎﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ
ﯾﺤﺪده ﺑﻜﻞ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ ﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻓﻲ اﻟﻐﺮب).(26
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ،ﻓﺈن ﺟﻤﮭﺮة اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﯿﻦ اﻟﻌﺮب اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻐﺮب ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ  ،ﻓﮭﻨﺎك اﻟﻤﻐﺮب اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ،وھﻨﺎك اﻟﻤﻐﺮب
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻐﺮب أو ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻨﻲ أﯾﻀﺎ اﻷﻧﺪﻟﺲ وأھﻠﮫ.
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ھﻲ اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻤﺸﺮق ،وﻟﮭﺬا ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ "ﺑﺎب اﻟﻤﻐﺮب" ،ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺒﺮا
ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب أو اﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦ إﻟﯿﮫ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺒﺮ أو اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻘﺼﺪ
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اﻟﺘﺠﺎرة أو طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ أو ﺗﺄدﯾﺔ ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺤﺞ ،وھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻐﺮﺑﯿﺎ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻠﻤﺲ آﺛﺎره ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم).(27
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن إطﻼق ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻛﻠﮫ ،أو
ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ ،ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ھﺠﺮي أي ﻋﺼﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻜﻢ) ،(28اﻟﺬي أﺷﺎر ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﺑﻦ ﺣﺪﯾﺞ ﺑﻘﻮﻟﮫ):ﺧﺮج إﻟﻰ
اﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﻌﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﺮح ﻣﻌﺎوﯾﺔ.(29)(...
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻷوﺳﻂ :ﻓﯿﻤﺘﺪ ﻣﻦ وھﺮان ﻏﺮﺑﺎ إﻟﻰ ﺣﺪود ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﺠﺎﯾﺔ
ﺷﺮﻗﺎ) ،(30وﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺗﺎھﺮت ﺣﺘﻰ وادي ﻣﻠﻮﯾﺔ وﺟﺒﺎل ﺗﺎزة ﻏﺮﺑﺎ ،وﻗﺎﻋﺪﺗﮫ
ﺗﺎھﺮت ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﺘﻤﯿﺔ اﻻﺑﺎﺿﯿﺔ وﺗﻘﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﯿﺎرت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
وﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺼﻨﮭﺎﺟﯿﯿﻦ اﻟﺰﯾﺮﯾﯿﻦ أﺻﺒﺤﺖ أﺷﯿﺮ) ،(31ﺛﻢ ﺗﻠﻤﺴﺎن وﺟﺰاﺋﺮ ﺑﻨﻲ
ﻣﺰﻏﻨﺔ).(32
واﻻوراس ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻚ ،ﻷن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺘﻤﺮدة ﻟ ﻢ ﺗﻌﺮف ﻗﻂ اﻟﺨﻀﻮع ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﻔﺎﻗﺘﮭﺎ وﻣﺘﺤﺮرﯾﻦ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺴﻤﺎء) ،(33واﻋﺘﺒﺮ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن اﻷوراس ﻣﻌﻘﻞ
وﻣﺤﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ﻟﻠﻔﺘﺢ -اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﯿﺮه -ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ
اﻟﻘﯿﺮوان ﻧﻈﯿﺮ اﻻوراس ﻓﻲ ﺷﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت).(34
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮطﺎﺟﯿﯿﻦ وﻋﺮﻓﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ رﺣﺒﺖ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ
ﻧﻔﻮذھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ﻛﺎﻷوراس) ،(35ﺛﻢ ﯾﻌﻮد وﯾﻨﺎﻗﺾ ھﺬا
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﺮﺑﺮ اﻻوراس ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﮭﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺼﺪ
ھﺠﻤﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮭﻢ ﯾﺴﺘﻌﯿﻨﻮن ﺑﺎﻟﺒﺰﻧﻄﯿﯿﻦ اﻟﺮوﻣﺎن).(36
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ اﻻوراس ﻓﻠﻢ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻋﻘﺒﺔ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺤﺎول ﺣﺼﺎر
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺷﻤﺎل اﻷوراس ﻛﺒﺎﻏﺎﯾﺔ  Baghaiوﻻﻣﺒﺎز  Lambaiseﺑﻞ
اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ھﻨﺎك ﻧﺤﻮ طﻨﺠﺔ).(37
 -3ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ:
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﺗﻌﺪدت اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﯾﮭﺘﻤﻮن ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وﺑﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﻮاﯾﺎ اﺳﺘﻐﻼﻟﯿﺔ أﺧﺮى ،إﻻ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺑﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺔ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻮﺟﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻷورﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﻧﺠﻤﻞ ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻓﻲ:
-

إﻏﻔﺎل ﻋﺪة ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول.
ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﺗﺒﺮﯾﺮه.
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز ﺟﻮاﻧﺐ دون أﺧﺮى.
أﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻛﺎن ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.

وﻗﺪ ﻣﺮت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ
أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﯿﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﮭﻢ ،وأن
ﯾﻜﺘﺒﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻋﻦ ﻋﺎداﺗﮭﻢ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﻢ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ﺑﻨﯿﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ.
وﺟﺎءت ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺬﻛﺮات ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎدة
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ،ﺗﻘﺎرﯾﺮ رﺳﻤﯿﺔ ،رواﯾﺎت ﺷﻔﻮﯾﺔ) ،(38وﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﻧﮭﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺎدة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ،اﺣﺘﻮﺗﮭﺎ أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ
واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺠﮭﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﻮه ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺄھﻢ ﻣﺎ ﻣﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﻦ طﺮف
أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ وﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ إدارﯾﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وأﺛﺮﯾﺔ ،وﻋﻘﺪت ﻧﺪوات،
وأﺻﺪرت ﻧﺸﺮﯾﺎت وﻣﺠﻼت ،ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ.
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واﻟﻤﺴﺘﺸﺮق اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺪراﺳﺘﻨﺎ ھﻨﺎ ھﻮ "ﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن" وھﻮ
ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،وﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻦ
اﻟﻌﺮب وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ:
 أﻧﮫ ﺣﺎول ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺣﺎولﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻮاﻗﻊ واﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻻدﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ .
 ظﮭﻮر اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ. أﺟﺎد ﺑﺘﺒﯿﺎن أﺻﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﺑﺮي ﻟﻜﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮره اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ أنﻧﺴﺠﻞ ﻟﮫ اﺗﺨﺎذه ﻟﻤﻨﮭﺞ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﮭﺞ ﻣﺆرﺧﻲ اﻹﺳﻼم.
 -4ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ :ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺟﺰﺋﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ:
اﻟﺠﺰء اﻷول :ﻋﻨﻮاﻧﮫ "ﺗﺎرﯾﺦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻐﺰو
اﻟﻌﺮﺑﻲ".
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻨﻮاﻧﮫ "ﺗﺎرﯾﺦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ( ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 1830م ،وھﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن
اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ "اﻟﻐﺰو اﻹﺳﻼﻣﻲ" إﻟﻰ "اﻟﻔﺘﺢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ"  ،وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﻟﻜﺘﺎب اﻻﺳﺘﺪﻣﺎرﯾﻮن أن ﯾﺠﻔﻔﻮا
اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت واﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﻋﻮة
اﻹﺳﻼﻣﯿ ﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺑﻮع اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ وﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ إطﻼﻗﮭﻢ اﺳﻢ اﻟﻐﺰو  La conquêteﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ووﺻﻒ
اﻟﻘﺮون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺰدھﺮة ﺑﺒﻼد اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻟﻤﻈﻠﻤﺔ).(39
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺳﻨﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ
اﻷوراس ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﮫ ﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ إﻟﯿﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺟﺰﺋﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل وﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ
ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان :إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ إﺑﺎن اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻟﺒﺎب اﻷول :وﻓﯿﮫ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻮراج )اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ،ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻮارج(.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ )أدارﺳﺔ ،أﻏﺎﻟﺒﺔ ،ﻓﺎطﻤﯿﯿﻦ ،ﺻﻨﮭﺎﺟﺔ،
وزﺣﻔﺔ ﺑﻨﻲ ھﻼل (.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ )اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ،اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ(.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ )ﺑﻨﻲ ﺣﻔﺺ ،ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاد ،ﺑﻨﻲ
ﻣﺮﯾﻦ ،ﺑﻨﻲ وطﺎس وﯾﻘﻈﺔ اﻹﺳﻼم(.
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﺪﯾﺔ ،اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ(.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس -1:اﻟﺤﺮب اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ واﻹﺧﻮة ﻋﺮوج وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻹﯾﺎﻟﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ -2 .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ -3 .اﻟﺒﺎي ﻻرﺑﺎي وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎﺗﯿﺔ
واﻟﺤﻔﺼﯿﺔ -4 .اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬھﺒﻲ ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ -5 .ﺑﻼد
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺪاﯾﺎت واﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﯿﻦ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ :ﻧﻈﺮة إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ.
 -5ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن:
ﺣﺪد ﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮواﯾﺔ ﺣﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ:
 رواﯾﺔ ﻣﺸﺮﻗﯿﺔ ﯾﺘﺰﻋﻤﮭﺎ اﻟﻮاﻗﺪي )اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 207ھـ822/م( اﻟﺬي ﯾﻌﺪ أﻗﺪمﻧﺼﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻸدب اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ،رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﺑﻘﯿﺖ ﻓﻲ طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻷﺳﻄﻮري).(40
 ورواﯾﺔ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﺨﯿﺎط) ت 240ھـ854/م( ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺸﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﺷﺎرلأﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ،إﻻ أﻧﮭﺎ اﻧﺘﺸﺮت اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺒﯿﺮ وأﺻﺒﺤﺖ
ﻋﻤﺪة ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻔﺘﺢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
 1967ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﺨﯿﺎط" ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﺳﮭﯿﻞ زﻛﺎر
وأﻛﺮم اﻟﻌﻤﺮي).(41
 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رواﯾﺔ اﻟﻄﺒﺮي )ت 310ه922/م( اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺸﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﺷﺎرل أﻧﺪريﺟﻮﻟﯿﺎن.
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 رواﯾﺔ إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ أﺣﺪ أﺣﻔﺎد اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ. رواﯾﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ أﺣﻔﺎد اﻟﻔﺎﺗﺢ أﺑﻮ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ دﯾﻨﺎر . رواﯾﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺣﯿﺚ ظﻠﺖ رواﯾﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ)ت257ه871/م( ھﻲ أدق وأﺷﻤﻞ رواﯾﺔ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﻮح ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب،
واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ﺟﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ.
واﺑﺪى ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن دھﺸﺘﮫ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼم ﻣﻊ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب( إﻟﻰ ﺣﺪ ﻧﺴﻲ أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﯿﺤﻲ).(43
)(42

أول ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺸﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺳﻄﻮري أو اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ:
ﻏﺰوة اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻰ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ" :ﺑﻐﺰوﺗﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ زﺧﺮﻓﮭﺎ
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﺑﺄﺣﺪاث ﻋﺠﯿﺒﺔ أو ﺧﺮاﻓﯿﺔ").(44
ﻛﺬﻟﻚ أﻛﺪ أن ھﺰﯾﻤﺔ ﺟﺮﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ
أﺳﻄﻮرة ﻧﺴﺒﺖ إﻟﯿﮫ.
وھﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إذ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﯿﺢ إﻟﻰ
اﻟﺸﻚ اﻟﻮارد ﻓﺎﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ "ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب" أورد "وﻛﺎن اﻟﺬي وﻟﻰ
ﻗﺘﻠﮫ – أي ﺟﺮﺟﯿﺮ – ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺰﻋﻤﻮن ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ").(45
واﺳﺘﻐﺮب ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻏﺰارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون واﺑﻦ ﻋﺬارى رﻏﻢ أﻧﮫ ﺟﺎء ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻗﺮون ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﻟﻢ ﺷﺘﺎت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺒﻌﺚ اﻟﺤﯿﺮة ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون واﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺤﺎدي ﻋﺸﺮ واﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ واﺑﻦ اﻻﺛﯿﺮ واﻟﻨﻮﯾﺮي ،ﻣﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ ﺷﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻷواﺋﻞ ﻛﺎﻟﺒﻼذري واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ ورواﯾﺎت اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ).(46

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﮫ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻔﺘﺢ ،وﻛﺎن
رأﯾﮫ أن داﻓﻊ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ وراء ﻏﺰوﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ھﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،ﺣﯿﺚ
أن اﻟﻌﺮب اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ "أن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎن ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪﯾﺪة ،وأن
اﻟﻐﺰوات ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺠﯿﺒﺔ ،وھﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ رﺟﻮع اﻟﻐﺎزﯾﻦ
ﺑﺴﺮﻋﺔ").(47
وﻣﺎ ﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ
 stéréotypeاﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ  préjugésﺗﺸﻜﻞ وﻓﻘﮭﺎ ﺻﻮرة
اﻵﺧﺮ وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن اﻷوروﺑﯿﻮن ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮر).(48
وﺗﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد – ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ – أن
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اھﺘﻤﻮا ﺑﮫ ﻛﺜﯿﺮا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻋﮭﺪ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ
ﺣﺪﯾﺞ ﺑﺪأت ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺗﺸﻐﻞ ﺣﯿﺰا ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮھﻢ ،واﻟﻨﺼﻮص ﺣﻮﻟﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮة:
ﻓﻤﻌﺎوﯾﺔ "اﻓﺘﺘﺢ ﻗﺼﻮرا وﻏﻨﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻋﻈﯿﻤﺔ" وأﻧﻔﻠﮭﺎ اﻟﺠﻨﺪ ﺣﯿﺚ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﯾﻨﻔﻞ "اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻮض اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ").(49
أﻣﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻏﺰو" ﺑﺪل "ﻓﺘﺢ" ،ﻓﯿﻘﻮل
ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص" :اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻤﺮو ﻟﻢ ﯾﺘﺨﻞ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻏﺰو
إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ".
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻮرد ﺷ ﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ اﻷول ﻟﻠﺸﻤﺎل
اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ) ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺞ ،زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ اﻟﺒﻠﻮي ،أﺑﻮ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ دﯾﻨﺎر ،ﺣﺴﺎن
ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ،ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﻦ أﻣﺮ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﻔﮭﺮي
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﮫ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻣﻊ ﻛﺴﯿﻠﺔ واﺑﻦ اﻟﻜﺎھﻨﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ ﺟﻮﻟﯿﺎن أن اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺣﻀﺮا "ﺑﺮاﻧﺲ" أو ﻗﺮوﯾﯿﻦ
"ﺑﺪو" اﺳﺘﺮﺟﻌﻮا ﻣﺎ ﻓﻄﺮوا ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ظﺎھﺮة ﺑﻮﺿﻮح ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺒﯿﺰﻧﻄﺔ).(50
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وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺚ أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﺘﮭﻤﺎ أﯾﺎه ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﺗﺠﺎه اﻟﺒﺮﺑﺮ
ﺣﺘﻰ أﻧﮫ وﺻﻔﮫ ﺑﺎﻟﺪﻣﻮي ﺑﻘﻮﻟﮫ" وﻟﻌﻞ اﻟﻘﻮم ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﯿﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻘﯿﺮوان
ﻣﻨﺤﺎه اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺒﺤﺖ وﻣﻮﻗﻔﮫ اﻟﺤﺎد ﺗﺠﺎه ﻗﻮاد اﻟﺒﺮﺑﺮ وﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺄذن ﺑﮫ ﻣﻦ
ﻣﺠﺎزر ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ھﻮادة") ، (51واﻋﺘﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺎرﺛﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ
اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻠﻚ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻗﺔ؛ وﻗﺪ ﺗﺒﻌﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﻄﺮح.
وﺗﻄﺮق إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻮن ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﻔﮭﺮي ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﺑﻦ
اﻟﻜﺎھﻨﺔ وﻟﯿﺲ ﻛﺴﯿﻠﺔ أو أن اﺑﻦ اﻟﻜﺎھﻨﺔ وﻛﺴﯿﻠﺔ ھﻤﺎ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ،وﻧﺴﺐ
اﻧﺘﺼﺎر ﻛﺴﯿﻠﺔ اﻟﻰ اﺗﺤﺎده ﻣﻊ اﻟﺒﺰﻧﻄﯿﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ).(52
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف اﻟﺬي ﻛﺎن
ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺒﺔ وأﺑﻲ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ ،ھﺬا اﻟﺨﻼف أﺷﺎر ﻟﮫ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎب ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن.
ﻛﻤﺎ ﻧﻮه ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر إﻟﻰ ﺣﻨﻜﺔ أﺑﻲ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ وﺳﯿﺎﺳﺘﮫ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻗﻠﻮب
اﻟﺒﺮﺑﺮ واﻟﺘﻲ أھﻤﻠﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ﺑﻞ رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻘﻮة واﻟﻐﻠﺒﺔ
ﻛﺎﺑﻦ ﻋﺬارى اﻟﺬي أﺷﺎد ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻘﺒﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ أﺑﻲ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ إﻻ
ﺑﺈﺑﺮاز ﻧﻘﺎﺋﺺ اﻟﺮﺟﻞ) ،(53وﺷﻜﻚ أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻓﻲ إﺳﻼم ﻛﺴﯿﻠﺔ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
أﺑﻲ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ ﺑﻞ اﻋﺘﺒﺮه ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﯿﺤﯿﺘﮫ واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﻘﺒﺔ)،(54
وﺣﺘﻰ اﻟﺒﺮﺑﺮ ارﺗﺪوا ﻋﻦ اﻻﺳﻼم ﺑﻌﺪ ﻣﺎ دﺧﻞ ﻛﺴﯿﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﯿﺮوان.
وﻧﻔﻰ ﺗﻌﺪي ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻓﺘُﺤﺎﺗﮫ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺟﮭﺔ وھﺮان
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ووادي اﻟﺸﻠﻒ وﻟﻢ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻀﯿﺔ دﺧﻮﻟﮫ ﺑﺎﻟﻔﺮس
ﻣﺠﺮد أﺳﻄﻮرة).(55
ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺑﻨﺎء اﻟﻜﺎھﻨﺔ" ﯾﻔﺮن وﺑﺰدﯾﺎن" ﻟﺤﺴﺎن ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن
ﺷﻲء ﻋﺎدي ﻻ ﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﺮف واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺴﻤﻮع ﻓﻲ ﻗﻮﻣﺔ.
 -6أﺳﺒﺎب ﺳﮭﻮﻟﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮة ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن
ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺳﮭﻠﺖ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﺘﻲ أوردھﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﻗﯿﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ ﻛﺎن ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪن اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ وأﻧﮭﻢ رأوا أن ﻗﻀﺎء
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﺷﺆوﻧﮭﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﺬا ﺗﻘﺒﻠﻮا اﻻﺣﺘﻼل وﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف
وﻣﻨﺘﺸﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺳﮭﻠﺖ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻐﺮب.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ أن ﺑﺮﺑﺮ اﻟﺒﺮاﻧﺲ ﺑﻤﻘﺎوﻣﺘﮭﻢ ﻣﺜﻠﻮا
اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﻮﺣﯿﺪ أﻣﺎم ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺘﺢ وﻣﺜﺎل ھﺆﻻء اﻟﺒﺮاﻧﺲ- :ﻗﺒﯿﻠﺔ أورﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮ
اﻟﺒﺮاﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮھﻢ ﻋﺪدا وأﺷﺪ ﺑﺄﺳﺎ وﻗﻮة وھﻲ ﻣﻦ وﻟﺪ "أورب ﺑﻦ
ﺑﺮﻧﺲ" ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن ﻋﺪﯾﺪة ،وﻛﺎن أﻣﯿﺮھﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﺢ "ﻛﺴﯿﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﻠﺰم
اﻷورﺑﻲ" ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﺗﻠﻤﺴﺎن).(56
ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺟﺮاوة ﻣﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻوراس وھﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮ وﻣﻌﮭﺎ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻻوﺳﻂ ،ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺎدة اﻟﺰﻋﯿﻤﺔ اﻻوراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻜﺎھﻨﺔ وﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ "داھﯿﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺎﺗﯿﺔ ﺑﻦ ﺗﯿﻐﺎن" ﻓﻘﺪ ﻛﺎن "ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﺑﺈﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ
ﺧﺎﺋﻔﻮن وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻟﮭﺎ ﻣﻄﯿﻌﻮن").(57
وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﯿﮫ اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إدراك اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻣﺨﺘﺼﺮ وﺳﻠﺒﻲ ،وﻧﻘﻞ ﺻﻮرة ﻣﺸﻮھﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺼﻮرة
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ "ﻟﻠﻐﺮﯾﺐ" اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎغ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺬھﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺟﮭﺎت
اﻟﻨﻈﺮ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻌﺮﻗﯿﺔ).(58
رﻛﺰ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻤﺎط اﻟﺒﺮﺑﺮ وﺳﻜﺎن إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﺗﺼﻨﯿﻔﺎﺗﮭﻢ ﻟﮫ
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ،ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﯾﻐﺘﻨﻤﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺨﺮوج وإﺣﺪاث
اﻟﺜﻮرة وھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺣﺴﺐ رأﯾﮫ ﯾﻨﻘﻀﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ.
 -7ﻣﺎ ذﻛﺮه ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻋﻦ اﻷوراس:
ﯾﺬﻛﺮ ﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷوراس ﺣﯿﻦ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻔﺘﺢ ﻓﺤﺴﺐ رأﯾﮫ أن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻗﺎدﺗﮭﺎ اﻷوراس ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ "ﻣﺤﻮرا ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ وﺣﺪھﺎ أﻋﺪاء اﻟﻌﺮب اﻟﻤﮭﺎﺑﯿﻦ").(59
ﻓﻔﻲ ﻣﺴﯿﺮة ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻐﺮب ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻷوراس إﻻ ھﺪﻓﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
وھﻨﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷوراس ﻣﻊ ﻛﺴﯿﻠﺔ وﯾﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ إﺑﺮازه وﻋﻠﻰ
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أﻧﮫ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﺎﻟﺮوم اﻟﺴﺎﻛﻨﯿﻦ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ أن اﻧﺘﺼﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ھﻮ
اﻧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺰﻧﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ ﺑﺮﺑﺮي.
وﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ذﻛﺮ أﻧﮫ ﻗﺴﻢ ﺟﯿﺸﮫ ﻓﻲ طﺒﻨﺔ  Thubunaeإﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﯿﺎﻟﻖ
واﺗﺠﮫ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﺘﯿﺒﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻌﺪد ﻧﺤﻮ ﺟﻨﻮب اﻻوراس ،ﻟﻜﻦ ﻛﺴﯿﻠﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن
اﻧﺴﻠﺦ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺠﮭﻮل ووﺣﺪ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﯿﺶ اﻟﺮوم ﺣﺎﺻﺮه ﻓﻲ
ﺣﺪود اﻟﺼﺤﺮاء ﻗﺮب ﺗﮭﻮدة  Thabudeosﻋﻠﻰ ﻣﺼﺐ اﻟﻮادي اﻷﺑﯿﺾ وﻗﺘﻠﮫ
ﻣﻊ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺎﻧﮫ ﺳﻨﺔ  683م "ﺳﯿﺪي ﻋﻘﺒﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﯿﻠﻮ
ﻣﺘﺮات ﺟﻨﻮب ﺗﮭﻮدة").(60
ﺛﻢ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﺴﯿﻠﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪة ﺑﺮﺑﺮﯾﺔ آﺧﺮى ﻣﺜﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﺷﺮس
ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ ﻟﺠﯿﻮش اﻟﻔﺘﺢ وھﻲ اﻟﻜﺎھﻨﺔ )دھﯿﺔ( اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺟﺮاوة وھﻲ
ﻛﻠﮭﺎ ﺑﺪو ﻻ ﺣﻀﺎرة ﻟﮭﻢ ،ﻓﻜﺄن إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻤﻤﺔ أن ﺗﺤﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة
ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺮﺑﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻوراس ،ﺣﯿﺚ ﻧﺒﺾ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ)،(61
واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﮭﺎ واﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﻟﮭﺎ اﺗﺠﺎھﺎت ﺟﺪﯾﺪة
وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ أﻛﺪ أﺻﻠﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻲ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮﯾﺔ  Altéritéاﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ
ﻓﻲ رﻏﺒﺔ اﻷﻧﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ) ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ( وإﻗﺼﺎﺋﮫ
ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺼﺮاع ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ اﻟﻨﺒﺮة اﻟﺨﻄﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ إﺣﺴﺎس اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق
اﻟﺤﻀﺎري وﺳﻌﯿﮫ ﻹﺟﮭﺎض اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،وﺗﺒﺪو ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺻﯿﻐﺎ ودﻻﻻت ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﻣﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﺗﻈﺎﻓﺮت
ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻵﺧﺮ وإﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ).(62
ﺛﻢ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ إﺷﻌﺎﻋﮭﺎ وﺷﺪة ﻣﻘﺎوﻣﺘﮭﺎ "ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ" وﻗﺪ ﻏﺬﺗﮭﺎ وطﻨﯿﺔ
ﺑﺮﺑﺮﯾﺔ وﻋﻘﯿﺪة ﻋﺒﺮﯾﺔ وﻣﻦ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﻜﺎھﻨﺔ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻼد
اﻟﺒﺮﺑﺮ وﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﻤﻦ ﺑﺄدوار ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪي
ﻣﻤﺜﻼ ﻟﮫ ﺑﺄﺧﺖ اﺑﻦ ﺗﻮﻣﺮت وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻋﺪة أﻣﯿﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻛﺰﯾﻨﺐ
اﻟﻨﻔﺰاوﯾﺔ زوﺟﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ وﻗﺎل أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف اﻟﺴﺤﺮ.
ﻟﯿﺤﺪﺛﻨﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻮﺟﻮد أوراﺳﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻠﮭﺠﺔ:
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﺸﺎوﯾﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻷوراس اﻟﻐﺮﺑﻲ وھﻢ أﺣﻔﺎد رﻋﺎﯾﺎ ﻛﺴﯿﻠﺔ. اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﺸﺎوﯾﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻷوراس اﻟﺸﺮﻗﻲ وھﻢ أﺣﻔﺎد رﻋﺎﯾﺎ اﻟﻜﺎھﻨﺔ.ﻟﻜﻨﮫ ﻓﻨﺪ ھﺬا اﻟﺘﻨﺼﯿﻒ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ
ﺛﻢ ﯾﻨﮭﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺬي أﺧﻀﻊ
اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺣﺰم ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﻊ
إھﻤﺎﻟﮫ ﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ووزع ﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺻﻨﮭﺎﺟﺔ..........طﻨﺠﺔ ،ﻏﻤﺎرة............ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﺑﺮﻏﻮاطﺔ..........طﻮل اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ ،ﻣﻜﻨﺎﺳﺔ...........وﺳﻂ اﻟﺒﻼد.
ھﺴﻜﻮرة ..............ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻮس ودرﻋﺔ ،ﻟﻤﻄﺔ وﻟﻤﺘﻮﻧﺔ.............
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﯿﺴﺮى ﻣﻦ درﻋﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ
إن اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﮫ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ
واﻟﻌﺮب واﻟﻔﺘﺢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق واﻋﯿﺔ وﻣﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻄﺮح ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮؤى واﻟﺘﺼﻮرات ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺮص أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺷﻮه أو طﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ.
ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﺗﻌﺪد اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ أﻗﺤﻤﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻮل اﻟﻌﻠﻤﻲ ،أو ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أو اﻟﺪﯾﻦ ھﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪد ﻣﻨﮭﺞ ﻛﺘﺎﺑﺘﮭﻢ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ؛ إذ ﻗﻠﯿﻠﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻼم اﻟﺘﻲ أﺧﻠﺼﺖ ﻟﻌﻤﻠﮭﺎ
وﻧﻈﺮت ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ ﺑﻨﻈﺮة ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺴﺘﻨﻄﻖ اﻷﺣﺪاث وﻓﯿﮭﺎ
ﻧﺼﻨﻒ ھﺬا اﻟﻤﺆرخ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎه ﺑﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
ﺣﺎول اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن إظﮭﺎر أن اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻠﯿﯿﻦ واﻟﻐﺰاة اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ وأن اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮﺑﻲ ھﻮ
اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،وھﻮ ﻣﺎ ردت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﺑﺎن
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﺘﮭﻢ أﺳﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻏﻨﺎﺋﻢ وﻓﻮاﺋﺪ دﻧﯿﻮﯾﺔ.
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اﻏﺘﺎظ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وھﻲ
اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺮون ،وأن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ "ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب "
ھﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ دون أن ﺗﺘﺮك أﻧﺼﺎرا ﻟﮭﺎ.
اﺑﺮز ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن أن ﺛﻮرات اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻠﮭﻢ
ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪ ورﻓﻀﮭﻢ ﻟﮫ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ،إﻻ أن
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ھﻲ أن اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺛﺎر ﺿﺪ ظﻠﻢ اﻟﻮﻻة اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ وﺟﻮرھﻢ وﻓﺮﺿﮭﻢ ﺿﺮاﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﺑﺮ.
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺪاھﺎ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺳﺎھﻢ اﻻوراس وﻗﺒﺎﺋﻠﮫ وﻋﻠﻰ
رأﺳﮭﻢ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻜﺎھﻨﺔ ﺟﺮاوة ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ھﺬا اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﻞ اﻋﺘﺒﺮ ﺷﺎرل أﻧﺪري
ﺟﻮﻟﯿﺎن أن اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﺮوم اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم ﻧﻔﻮرا ﻣﻨﮫ وﻋﺪم
ﺗﻘﺒﻠﮫ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗِﺆﻛﺪ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺣﯿﺚ أﺳﻠﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﺎھﻨﺔ وأﻏﻠﺐ
ﺷﻌﺒﮭﺎ.
اﻹﺣﺎﻻت:
 (1ﯾﺸﻜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻮرة اھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﯿﻦ واﻻدﺑﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻻدب اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻄﺮح ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ،ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﻻ ﯾﺘﻢ
ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ إﻧﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ رؤﯾﺔ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ ،ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
وﺑﺎﺗﺠﺎھﮫ اﻟﻔﻜﺮي وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻀﺎء ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎل ﻓﻲ إطﺎرﯾﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.ﻟﯿﻠﻰ ﺟﺒﺎري :اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ،ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ "اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ" أﯾﺎم  7و  8ﺟﻮان  ،2010ﻣﻨﺸﻮرات
ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ،ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2011ص.116
 (2ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺮي :اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ،ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ
"اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ" أﯾﺎم  7و  8ﺟﻮان  ،2010ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ،ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2011ص.173
 (3طﺰﻓﯿﻄﺎن ﺗﻮدوروف :ﻧﺤﻦ واﻵﺧﺮون ،ﺗﺮﺟﻤﺔ رﺑﺎ ﺣﻤﻮد ،دار اﻟﻤﺪى ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ،
دﻣﺸﻖ ،ط ،1998 ،1ص.383
 (4رﺑﯿﻌﺔ ﻣﺰھﻮد وﺑﻦ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء :ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺷﺎرل
أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن 1891م1991/م " أﻧﻤﻮذﺟﺎ " ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺳﺘﺮ اﺷﺮاف :ﻋﻠﻲ ﻋﺸﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺒﺎس ﻟﻐﺮور ﺧﻨﺸﻠﺔ2015/2014 ،م ،ص.23
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 (5اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .25
 (6ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن :ﺗﺎرﯾﺦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﻌﺮﯾﺐ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰاﻟﻲ و اﻟﺒﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ،
دم ،اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ1983 ،م ،ج ،2ص .10-9
 (7ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2اﻟﻤﺪﺧﻞ.
 (8اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي :ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺸﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ص -224اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون :اﻟﻌﺒﺮ ودﯾﻮان اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ واﻟﺒﺮﺑﺮ وﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮھﻢ ﻣﻦ
ذوي اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷﻛﺒﺮ  ،ج  ،6ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت ،1971ص.98
 (9أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﻌﻮدي :ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ وﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮھﺮ ،ج ،2ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ط ،2ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،1989ص .31
 (10ﻧﻔﺴﮫ ،ص.31
 (11أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي :ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ واﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت
 ، 1972ص.10-9
 (12اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ اﻟﻨﺼﯿﺒﻲ :ﺻﻮرة اﻷرض ،طﺒﻌﺔ ﺑﯿﺮوت ، 1962 ،ص64؛ واﻻﺻﻄﺨﺮي:
اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺤﯿﻨﻲ  ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﻔﯿﻖ ﻏﺒﺮﺑﺎل ،وزارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،1961 ،ص.33
 (13اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ :أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ  ،طﺒﻌﺔ ﻟﯿﺪن ﺳﻨﺔ  1906ص .216
 (14اﻟﯿﻌﻘﻮﺑﻲ :اﻟﺒﻠﺪان  ،طﺒﻌﺔ ﻟﯿﺪن  ،ﺳﻨﺔ  ، 1891ص .343 -301
 (15أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺒﻜﺮي :اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ذﻛﺮ ﺑﻼد إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﻤﻐﺮب وھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
واﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ص.14-2
 (16اﺑﻦ ﻋﺬاري اﻟﻤﺮاﻛﺸﻲ :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻤﻐﺮب ج ، 1ﺗﺤﻘﯿﻖ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ ج.س.ﻛﻮﻻن و إﻟﯿﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت ط  3ﺳﻨﺔ  ،1983،ص .6
 (17ﺳﻌﺪون ﻋﺒﺎس ﻧﺼﺮ ﷲ :دوﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
،ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ، 1985،ص.11
 (18ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﺒﻼد
اﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ" أن ﯾﺤﺪد ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭﻮر ﻣﺪﻟﻮل ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب
وأورد ﺑﻌﺾ اﻵراء وﺧﻠﺺ ﻓﻲ اﻻﺧﯿﺮ ان ھﺬا اﻻﺳﻢ ظﮭﺮ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻷول اﻟﮭﺠﺮي
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺪار اﻻ ﺳﻼم ،وﺑﺪأ اﻻﺳﻢ ﯾﻨﺘﺸﺮ اﻟﻰ أن ﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ
اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻻدﻧﻰ ﻓﻘﻂ .ﻣﺠﻠﺔ ﻟﯿﻜﺴﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،
اﻟﻌﺪد ،5ﻏﺸﺖ ﺷﺘﻨﺒﺮ ،2016 ،ص.17
 (19ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘﺒﺎل :اﻟﻤﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط، 1984 ،3
ص.14
680

اﻟﻌدد /22 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸوراس
 (20اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ  :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ج  ، 3طﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ،1949 ،ص .172
 (21أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.219
 (22اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج  ، 2ص.40
 (23أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.219
 (24ﻟﺴﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي وﻣﺤﻤﺪ
إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء  ،1964ص.1
 (25اﻟﻨﺎﺻﺮي اﻟﺴﻼوي :اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻷﺧﺒﺎر دول اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪار
اﻟﺒﯿﻀﺎء ،1954 ،ج  ،1ص.71
 (26اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.64
 (27أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.220
 (28ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘﺒﺎل :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.15
 (29اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ :ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺎﻣﺮ ،إﺻﺪار اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ، 2001 ،ج ،1ص.260
 (30اﻟﻨﺎﺻﺮي اﻟﺴﻼوي :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ج ،1ص .12
 (31أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .11-10
 (32اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .127
 (33ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎدي :اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﯿﺎﻟﻲ  ،JULES ROYﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ أﯾﺎم  7و  8ﺟﻮان  ،2010ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺨﺒﺮ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻻدب واﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2011ص.3
 (34ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص.19
 (35ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.21
 (36ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.21
 (37ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.21
 (38اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ ،ص .38
 (39اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﻌﻲ :ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ ،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،2012 ،ص9؛ وﺷﺎرل أﻧﺪرﯾﮫ ﺟﻮﻟﯿﺎن :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص .16
 (40ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص.13
 (41اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﻌﻲ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.9
 (42ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص.14-13
 (43ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.13
 (44اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﻌﻲ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.25
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء

681

د .ﻋﻠﻲ ﻋﺸﻲ – ﻓﻀﯿﻠﺔ ھﺪار
 (45اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ :ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ ؤ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺎﻣﺮ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ج ،1ص.246
 (46ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص .15-14
 (47ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.17
 (48ﻟﯿﻠﻰ ﺟﺒﺎري :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.119
 (49اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .260
 (50ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن :اﻟﻤﺮج اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص.10
 (51ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.20
 (52ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر واﻟﺼﻔﺤﺔ.
 (53اﺑﻦ ﻋﺬارى :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،1ص.21
 (54ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.22
 (55ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.22
 (56اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻌﺒﺮ ،ج ،6ص193؛ واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.267
 (57اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ :رﯾﺎض اﻟﻨﻔﻮس ،ص32؛ واﺑﻦ ﻋﺬارى :اﻟﺒﯿﺎن ،ج ،1ص.35
 (58ﻟﯿﻠﻰ ﺟﺒﺎري :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.120
 (59ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص .19
 (60ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.22
 (61ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.22
 (62ﻟﯿﻠﻰ ﺟﺒﺎري :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.12

682

اﻟﻌدد /22 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

مجلة اإلحياء ،المجلد ،19 :العدد ،22 :سبتمبر  ،2119ص  -ص613 - 386 :

الترقيم الدولي اإللكتروني2588-2406 :
الترقيم الدولي1112-4350 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجتمع في منطقة غسيرة واحمر خدو من خال ل ااون سيناون
كنوسيلت ( 1836دراسة وحليلية إحصائية وقدية)
Society in Ghassira and Ahmar Kheddou Region
through Sénatus-consulte Act 1863
)(A Critical Statistical Analytical Study
***************
د /جمعة بن زروا ل
جامعة باتنة 1

djemaa_benz@hotmail.fr

واريخ اإلرسا ل2118/16/61 :
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الملخص:
تتناول هذه الورقة البحثية الدراسات االنثروبلوجية الفرنسية عن قبائل
االوراس في القرن التاسع عشر بالتركيز علي عرش غسيرة كنموذج من خالل
الوثائق األرشيفية الفرنسية المتواجدة في مركز أرشيف ما وراء البحار يفرنسا.
 -1التعريف بالموقع الجغرافي لجبال احمر خدو باالوراس معتمدين علي عدة
خرائط جغرافية وطبوغرافية.
 -2أصل سكان قبائل جبل احمر خدو ونمط معيشتهم وموقفهم من االحتالل
الفرنسي لالوراس في القرن التاسع عشر .
 -3التوزيع الجغرافي لقبائل جبل احمر خدو والذين ينقسمون إلي عدة اعراش .
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 جمعة بن زروا ل.د

في تشتيت وضرب وحدة قبائل احمر1683  دور قانون سيناتوس كونسلت-4
. خدو ونتائجه االجتماعية واالقتصادية والسياسية علي سكان المنطقة
 تقييم ونقد للمصادر األرشيفية الفرنسية بإبراز أهميتها التاريخية ومقارنتها-5
. بالمصادر الجزائرية
 االحتالل، جبال احمر خدو، منطقة غسيرة، قبائل االوراس: الكلمات المفتاحية
. قانون سيناتوس كونسلت،الفرنسي
Résumé :
Cet article traite des études anthropologiques françaises des
tribus des Aurès la tribu de Rassira au XIXe siècle à travers les
documents d'archives françaises qui se trouvent dans le Centre des
Archives d'outre-mer.
Laproblématique soulevée dans cette recherche est la suivante:
1- Origine des habitants des montagnes de A HmarKhaddou, leur
mode de vie et leur attitude concernant l'occupation française des
Aurès au XIXe siècle.
2- Origine des habitants des montagnes de A HmarKhaddou, leur
mode de vie et leur attitude concernant l'occupation française des
Aurès au XIXe siècle.
3- Répartition géographique des tribus des montagnes de A
HmarKhaddou
4- Rôle des lois « Sinatos Consulte» en 1863 qui ont contribué à la
dispersion des tribus et leurs conséquences sociales, économiques
et politiques sur la population de la région.
- Comment les Français ont-ils divisé anthropologiquement la région
des Aurès?
- Quelles sont les tribus les plus importantes qui se trouvent dans les
Montagnes de AHmarKhaddou?
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5- Evaluation et critique des sources des archives françaises pour
mettre en évidence leur importance historique et les comparer aux
sources algériennes.
Mots clés: des tribus des Aurès, la tribu de Rassira, Montagnes de A
HmarKhaddou, l'occupation française, des lois Sinatos Consulte.

مقدمة:
يدرس هذا البحث المجتمع في منطقة قبائل جبل احمر خدو 1باالوراس
في القرن التاسع عشر بالتركيز علي عرش غسيرة كنموذج من خالل الوثائق
األرشيفية الفرنسية المتواجدة في مركز أرشيف ما وراء البحار بفرنسا والتي
تعد من األبحاث القليلة في الجامعات الجزائرية.
فاإلشكالية المطروحة في هذا البحث تتمثل في مايلي :
 ما هي أهم القبائل واالعراش المتواجدة في جبل احمر خدو؟ كيف قسم قانون سيناتوس كونسلت عرش غسيرة وما نتائجه علي سكانالمنطقة ؟
قبل اإلجابة عن هذه األسئلة يجدر بنا أوال أن نعطي لمحة تاريخية
واثنية عن منطقة جبل احمر خدو واهم مميزاتها الجغرافية والطبيعية.
 /1المناع الجغرافي لمنطقة جبل احمر خدو:
أ /الخصائص الطبيعية :تقع منطقة جبل احمر خدو في جنوب شرق
االوراس وهي عبارة عن كتلة صخرية رسوبية انكسارية ملونة بلون مائل إلي
الحمرة 2علي مسافة  07كلم تبدأ من رأس الزواق شماال إلي منطقة سريانة
قرب سيدي عقبة جنوبا وهي حدود طبيعية بين الزاب الشرقي مع خنشلة وباتنة
فهي تمتد من جنوب جبال شليا مرورا بتكوت وغسيرة وبنيان إلي مشونش ،
يقدر علوها ب 1705م تعرف باسم قمة تاقطويت.3
مجلة اإلحياء
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نجد في الجزء الشرقي سهول منبسطة يطلق عليها واد الشرفة إما
جنوبا نجد واد السراحنة ونجد في أسفل المنحدر قلعة أوالد عبد الرحمان
االكباش وقري اعشاش وأوالد أيوب.4
إن سفوح منطقة احمر خدو تتصف بالضيق واالستطالة وتأخذ أشكال
أشرطة محاصرة بالصخور ،5فمرتفعاتها تكاد تكون عارية وخالية من الغطاء
النباتي إال من بعض الشجيرات كأشجار العرعار ونباتات الحلفاء والديس
بسبب خصوصية المناخ المتذبذب الحار والجاف صيفا.6
ب -األودية والمجاري المائية :يخترق منطقة احمر خدو من الجهة
الغربية الواد االبيض وهو اكبر واهم األودية باالوراس يقدر طوله حوالي
177كلم يمتد من الشمال نحو الجنوب  ،ينبع من جبال شليا وجبال اشمول يمر
عبر أريس وتيغانمين وتاغيت وتفلفال نحو واحات غوفي ،7وكاف لعروس
ومشونش ويصب في الجنوب بسد فم الغرزة قرب بسكرة يساهم في سقي عدة
أراضي زراعية في سهول انوغيسن واشمول وشير واوالد عيشة وغسيرة التي
تشتهر بزراعة االشجار المثمرة مثل  :المشمش والخوخ والتفاح والتين
والرمان ومختلف أنواع الخضر و التوابل في الجهة الشمالية للوادي واستغالل
واحات النخيل في الجهة الجنوبية للوادي كابنيان ومشونش التي تشتهر بتمور
دقلة نور ومكنتيشي ،8ويتغير اسم الوادي االبيض من منطقة إلي أخري واد
اريس وواد تيغانمين وواد غسيرة ..
وهناك أودية أخري تعبر أراضي منطقة جبل احمر خدو مثل وادي
شناورة الذي يبدأ من راس تغجريت وهي اعلي قمة بأحمر خدو ويتجه جنوبا
ليصب في واد غسيرة التابع للوادي األبيض باإلضافة إلي أودية ثانوية في جبل
احمر خدو مثل واد قشطان ،9وواد لبعل وواد سيدي فتح هللا وواد جنين بكيمل
وواد تاجموت ووادي اوالش الذي ينبع من جبل احمر خدو.10
ج -األراضي الفالحية :تتميز أراضي منطقة جبل احمر خدو بأنها
أراضي غير صالحة للفالحة فهي عبارة عن مرتفعات وهضاب وجبال
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وشعاب وأودية فاألراضي الصالحة للزراعة قليلة والتي تنقسم إلي أراضي
المنطقة الجبلية وهي أراضي فالحية في أعالي القرى والمرتفعات .
أراضي المنطقة القروية وهي أراضي متواجدة حول القرى وإطرافها
والتي تتميز بصغر مساحتها وتنوع محاصيلها وتسقي بمياه العيون واألودية
التي تزرع علي حوافها واحات النخيل التي تشتهر بتنوع بتمورها مثل دقلة نور
ومكنتيشي وبوزرور  ...وبجانبها بعض التوابل مثل :الكسبر والبقدونس وحبة
حالوة والكروية والثوم والفول ..باإلضافة إلي زرع بعض األشجار المثمرة
مثل :الرمان والتين والبرتقال والليمون والعنب والمشمش والخوج،11...
المتواجدة في واحة غوفي ومشونش .
أراضي المنطقة الصحراوية وهي تقع جنوب في المنطقة الحارة علي
حواف جبل احمر خدو تشتهر بتربية المواشي وكثرة المراعي الرعوية.12
اغلب قري جبال احمر خدو تتاخمها مناطق رعوية واسعة تقضي فيها
قطعانهم المتكونة من الماعز واألغنام فصل الخريف والشتاء إذ تنبت علي هذه
األراضي شجيرات وحشائش مثل  :العرعار والطاقة و قليل من الصنوبر
وحشائش الحلفاء واإلكليل والشيح وقليل من األراضي المستصلحة للفالحة
وتمتاز هذه المنطقة بتربية النحل الذي يتميز بجودته في منطقة االوراس.13
 -2التنزيع الجغرافي لقبائل جبل احمر خدو:
يعود أصل سكان احمر خدو الي عدة قبائل امازيغية وقبائل عربية سكنت
المنطقة منذ مئات من السنين واستقرت علي حواف جبل احمر خدو منذ
العصور القديمة إذ تمركزت علي سفوح الجبال وضفاف األودية وانقسمت
مابين سكان القري والتجمعات السكنية وسكان الجبال والقري الصحراوية قرب
الواحات وبعد االحتالل الفرنسي لالوراس  1645وجدت فرنسا هذه التجمعات
السكانية وقامت بإحصائهم حسب التوزيع الجغرافي التالي :
أ -عرش بني بنسليما (زالطن الجننبي) :14يقطن عرش بني
بوسليمان وهم قبائل امازيغية في المنطقة الممتدة علي طريق تزقاغين ،15علي
مجلة اإلحياء
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ضفتي واد تدسرميث ويعرف بواد انوغيسن ثم تمتد اراضيهم نحو الشمال حتى
سلسلة جبل دوار زالطو ،16وحوله يتوزع دوار عرش بني بوسليمان مابين
زالطو الشمالي الي غاية جبل الهارة قرب تكوت جنوبا ،17والحد الفاصل بين
عرش بني بوسليمان وعرش غسيرة هو شرق عين برغري الي غابة خنقة
بوداود بينما تلتقي الحدود الشمالية عند ثنية عبد هللا مرورا من واد انوغيسن
وفيها يملك بني بوسليمان قطعانا معتبرة من الخرفان والماعز في أعالي مجري
وادي انوغيسن باإلضافة إلي أراضي زراعية علي منحدرات جبل تاغرشيت
الواقع بين جبل كركر وجبل تافرنت وكان عرش بني بوسليمان عادة مايقضون
الصيف في جبل زواق ويقضون فصل الشتاء تحت الخيام في جبل احمر
خدو ،18في المراعي الخاصة بهم والمعروفة باسم خربوشة.19
ب -عرش غسيرة :يقع موطن عرش غسيرة 20بين بني بوسليمان من ناحية
الشمال وقبيلة مشونش من ناحية الجنوب وقبيلة أوالد ايوب وأوالد عبد
الرحمان من الشرق وجبل اصفيح من الغرب تتكون قبيلة غسيرة من فرعين ،
فرع أوالد عالوة وفرع أوالد الحاج وازاني  ،تتوزع هذه القبيلة علي  12قرية
علي ضفاف واد غسيرة وهي عبارة عن واحات من النخيل واألشجار المثمرة
مساكنها مبنية علي قمم الكتل الصخرية وكان سكانها يرحلون إلي قمة جبل
احمر خدو في الصيف وال يعودون إلي السهل إلي في موسم التين( ،21انظر
الملحق رقم  1خريطة عرش غسيرة).
وكانت مناطق أراضيهم في جبل احمر خدو تتوزع كما يلي:
منطقة بنيما  :وهي ملك لسكان تفلفال ومسعودة ومصيف ومقر دائم للرعاة .
منطقة واماست  :هي ملك ألوالد هالل وأوالد بوعكاز وأوالد يحي وهي
مصيف ألوالد بوعكاز وشتوية ألوالد يحي ومرتع لرعاتهم .
منطقة جيمي  :تابعة ألوالد ورياش وهي صيفية ويغادرونها بعد الحصاد .
منطقة بردود  :ألوالد عابد وهي صيفية ويغادرونها بعد الحصاد .
منطقة الغبراء  :ألوالد ميمون وهي صيفية ويغادرونها بعد الحصاد .
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منطقة دينار  :لعرش غوفي وهي صيفية ويغادرونها بعد الحصاد .
منطقة سغيدة  :ألوالد فاتح وقرفي وهي دائمة .
منطقة عين الطين  :ألوالد ملقاني وهي شبه دائمة .
منطقة عين الحنش  :للشرفة وهي صيفية ودائمة للرعاة .
منطقة مزغنا :ألوالد منصور وأوالد يحي وهي صيفية ودائمة للرعاة .
منطقة وايلنلت وراجن  :لعرش غوفي للرعاة .
منطقة برانق  :ألوالد يحي وأوالد بني احمد دائمة للرعاة .
منطقة فنرثني وهيدار هيماللين  :ألوالد منصور دائمة للرعاة.22
ج -عرش باويا وعرش مشنوش :سميت مشونش ،23أو هيمسونين
بهذا االسم نسبة إلي مكان الواحة الواقعة علي الوادي األبيض غرب جبل احمر
خدو والتي تشتهر بأشجار نخيلها يبلغ عددها حوالي  1577نخلة ،يتكون سكان
مشونش من تجمع عدة قبائل مثل  :بني احمد واعراش جيمي وأوالد سليمان
وأوالد لمبارك .
بالقرب من واحة مشونش علي ضفة الوادي االبيض توجد قرية
بانيان وهي ملك لعرش أوالد عساس وبني األحمر وأوالد احمد بن لفقير وهناك
قري أخري تابعة لمنطقة احمر خدو مثل الديسة وقرطة وسريانة الواقعة بين
مشونش وسيدي عقبة.
يعتمد سكان مشونش علي جني التمور إذ تتواجد مساكنهم مابين
منطقة مشونش القديمة وميوري وبعد االنتهاء من جني التمور يرحلون سكانها
إلي احمر خدو لقضاء فصل الشتاء في منطقة بوخليف ووادي الغزة وغار
الرومية وكانت بيوتهم من أغصان العرعار ويقيمون بجوار األراضي
المزروعة في فصل الصيف.24
د /اعراش أوالد عبد الرحما الكباش وأوالد أينب بجبل احمر
خدو :25يقطن اوالد عبد الرحمان في قريتين قرية كباش وهي قلعة صعبة
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المسالك مداخلها في أسفل المنحدر وفيها حوالي  37منزال  ،وقرية تاوريا التي
تتألف من 6منازل محاطة بسياج من التين البربري ومسالكها وعرة يتم
االتصال بهذه القرية عن طريق مسلك ضيق في سهل واد منصف.
يقع موطن أوالد أيوب محاطا بأوالد عبد الرحمان من جهة وأوالد
سليمان أو عيسي من جهة أخري وفي هذه المنطقة تقع أهم قري أوالد أيوب
وهي  :تيبودجورين و تيبرماسين وسيدي مصمودي كانت تلك القرى مركز
تجمعهم شتاء بينما كانت قرية دشر لقصر والقلعة الجديدة ومساكن أخري
مأواهم الجبلي في حالة تعرضهم للعدوان من طرف بعض القبائل.
تعد قرية سيدي مصمودي أهم قري أوالد أيوب إذ كانت تضم
 3777نخلة يهاجر السكان هذه المنازل في فصل الصيف إلي واد جديدة وعين
غزني حيث فيها بعض األراضي الصالحة للزراعة ومراعي كافية لقطعانهم.26
هـ -عرش اوالد زرارة وعشاش وأوالد سليما أو عيسي :يقع عرش
أوالد ازرارة في القسم الجنوبي من جبل احمر خدو ويتألف من قري عشاش
وأوالد سليمان أو عيسي وأوالد حاج علي المقيمون في بلدة لوالش واالعشاش
المقيمين في تافراوت وهم إخوة يعودون إلي أصل واحد و تسكن قبائل أوالد
سليمان أو عيسي في الخناق تتكون هذه القري من عدة منازل مبنية بالحجارة
ومسقفة بخشب النخيل والعرعار قسم منها لالستعمال العائلي وقسم أخر إسطبل
لمواشيهم وفي كل قرية من قري احمر خدو نجد القالع وهي عبارة عن مجمع
بناء يشمل علي عشرات من الغرف تمتلك كل عائلة غرفة لتخزين فتخصص
احداها للحبوب واالخري للتمور والمدخرات مثل  :العسل والسمن والصوف
والتين والمشمش المجفف ، ...وللقلعة باب واحد يفتح في النهار ويغلق في الليل
يحرس القلعة حارس مقابل خدمات يقدمها ألهالي القلعة.27
 عرش الشرفة والسراحنة وبني ملكم :يتمركز قبائل الشرفةوالسراحنة في منطقة تمتد مابين جبال شليا بعمق االوراس ثم تنحني نحو
الجنوب الغربي إلي جبال احمر خدو علي مشارف تكوت وغسيرة والتي تنقسم
إلي منطقتين منطقة كيمل الشمالي ومنطقة كيمل الجنوبي الذي يقع في أقصي
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الجنوب علي هوامش الصحراء وتوجد به عدة جبال مثل جبل ايدال وجبل
اصري لحمام والسماش وقاوقيش التي تطل من الجنوب علي واحة الدرمون،28
التي تشتهر بنخيلها تسقي هذه الواحات من أودية الفيضانات ومياه واد
القشطان.
تسكن قبائل الشرفة في الجهة الشمالية لمنطقة كيمل إلي الوسط وهي
قبائل عربية من أشراف إذ ينتسبون إلي سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب
هاجر جدهم إلي بالد المغرب واستقر حفيده سيدي فتح هللا الشريف في شرق
كيمل ثم امتدت ذريته علي الوادي الغربي المعروف بواد الشرفة من منطقة
لبعل جنوبا إلي مرتفعات تاوليليت شماال علي طول مجري الوادي وذلك في
المناطق التالية :تامدينت ،ذراع الطير ،ساالت ،الذرعان ،مازر ،خير جة،
تاربينت ،سيدي علي ،ماء المهارات ،قليعة ،جنين ،ولجة لحوارة ،ورتان،
الرمادية ،سيدي فتح هللا ،غسكيل ،بودر ،تيزداين ،البرمة ،لبعل ،ولجة بن سالم
في أقصي الجنوب.29
أما عرش السراحنة فهم قبائل هاللية األصل هاجرت إلي منطقة كيمل
في القرن العاشر الميالدي واستقروا في الجهة الغربية لكيمل المحاذية لجبل
احمر خدو وذلك في الجهات التالية :تادغت  ،الصفصافة  ،تافرقنيت  ،ذراع
بني مستير  ،الوسطية  ،الرفراف  ،البطحة  ،تاجين  ،اصري الحمام  ،الدخلة ،
الدرمون  ،لحميدة  ،سهل لعليب  .اشتهر عرش السراحنة برحلة الشتاء
والصيف بين الشمال والجنوب ويغلب علي نشاطهم الطابع الرعوي وقليل من
الفالحة لضيق المساحات الزراعية.30
يتواجد عرش بني ملكم غرب أراضي السراحنة علي ضفاف واد
السراحنة جنوب سفوح جبل احمر خدو تمتد حدودهم جنوب عين بن خليل إلي
غاية عين خرجة وكانت أراضيهم تزخر بالخيرات والينابيع والمراعي
والمزروعات ،31يتمركز السكان في منطقة تاجموت وفي جمينة تحتوي علي
عدة أثار تعود إلي الفترة الرومانية والفتح اإلسالمي وينقسم بني ملكم إلي
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قسمين بني ملكم تاجموت وأوالد سي عمران وتشتهر أراضيهم بحصونها
وقالعها التاريخية مثل قلعة الكاهنة أو الصخرة التوأم قرب جمينة.32
 -6مناف سكا غسيرة من االحتال ل الفروسي:
رفضت قبائل واعراش منطقة جبل احمر خدو االحتالل الفرنسي
لالوراس وقاومت الفرنسيين في عدة معارك وثورات من بينها مقاومة صادق
بلحاح  ،331657 /1654إذ شارك في هذه المقاومة اعراش بني بوسليمان
والسراحنة والشرفاء وبني ملكم وأوالد أيوب وأوالد زرارة ولغواسير وأوالد
عبد الرحمان وأوالد سليمان بن عيسي وبني يحمد الذين لبوا نداء الشيخ
الصادق بالحاج وامتنع األهالي عن دفع الضرائب واستعدوا للمقاومة وانظم
إليهم اعراش الوادي األبيض وواد عبدي.34
شارك سكان غسيرة في المقاومات الشعبية إذ كانت قلعة غوفي مكان
للذخيرة الحربية وملجأ لعائلة أحمد باي .ففي سنة  1645لجأت زوجة أحمد باي
إلى قرية غوفي هروبا من اإلستعمار الفرنسي وأقامت في أحد الكهوف وهي
متخفية مما أدى بسكان القرية إلى إكرامها وضيافتها لدى عائلة سليمان بن
منصور ،ولما علم سليمان بن منصور بأن المرأة من عائلة بن قانة ببسكرة
حملوها مكرمة إلى أهلها إذ حضيت عائلة بن قانة بمنطقة الزيبان برعاية
خاصة من طرف أحمد باي نظرا للنفوذ الذي كانت تتمتع به فضال عن أنه نشأ
بين أحضانها فوالدته أصال من تلك األسرة وبذلك بقيت العالقة حسنة بين
العائلتين .عائلة بن قانة وعائلة سليمان بن منصور خافت عائلة بن شنوف من
تطور العالقة ما بين سكان غوفي وعائلة بن قانة خاصة أن منطقة غوفي تحت
سيطرة عائلة بن شنوف إداريا ،مما جعلها تدبر مكيدة لعائلة سليمان بن منصور
وسكان غوفي ،فقد وشى أحد قياد الشنانفة للقيادة الفرنسة أن سكان يمتلكون
أسلحة ودل الفرنسيين على مخابئها وبعد التفتيش صودرت األسلحة من عائلة
سليمان بن منصور وبذلك تم نفي المتهمين إلى تبسة لمدة 12عاما.
لم تستطع عائلة بن قانة الدفاع عن عائلة سليمان بن منصور فعمدت
إلى شراء األسلحة  ...بضواحي عين ناقة وأمر بعض أعوانه بإبالغ فرنسا التي
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انتقلت إلى عين المكان وعثرت على األسلحة وهنا أثبتت براءة سكان غوفي
وأنه ما وجد هو من تدبير عائلة بن شنوف فحاكمت فرنسا العائلة إذ تم تجريد
القيادة الثالثة من عائلة بن شنوف من مناصبهم وتم نفيهم إلى عين الباي
بقسنطينة لمدة  7سنوات.
مقاومة الصادق بالحاج  1869-1866في جبا ل األحمر خدو :تعتبر
مقاومة الصادق بالحاج من بين المقاومات الشعبية األولى التي ظهرت في
األوراس بسبب عزم الفرنسيين على التوسع واحتالل المنطقة خاصة بعدما
احتل الفرنسيون مدينة بسكرة سنة  1644فقرر الشيخ الصادق بالحاج إعالن
المقاومة ضد التوغل والتوسع الفرنسي في جبال األوراس ،وبسبب إخضاع
التعليم في الزوايا إلى ترخيص مسبق من فرنسا واستبداله بالتعليم بالمدارس
الفرنسية ،إذ بدأ الشيخ الصادق بالحاج يستنفر شيوخ الزوايا ويعلن التجنيد في
قرى ومداشر جبال األحمر خدو وبني بو سليمان وسكان غسيرة وأوالد داوود
)التوابة).35
وكانت قرى عرش غسيرة من بين األوائل الذين شاركوا في مقاومة
الصادق بالحاج إذ كانت قرية غوفي مخزن للمؤونة واألسلحة تحت إشراف
أنصار الشيخ الصادق بالحاج في مقاومته وجعلوا من دشرتهم مركزا للمؤونة
والذخيرة بهدف التموين العسكري لجيوش مقاومة الصادق بالحاج (أنظر
الملحق رقم .)2
إذ حاصر الجيش الفرنسي دشرة غوفي التي جند سكانها للمقاومة مع
الشيخ الصادق بالحاج و قام المقاومون بمواجهة الحملة الفرنسية المكونة من
القومية والخيالة القادمة من بسكرة.
وبعد المقاومة الضارية من بيت إلى بيت آخر حاصر الجيش الفرنسي
قرية غوفي وما حولها من القرى ودمروها وأحرقوا القلعة والمنازل عن
آخرها .ولقد شارك معهم قومية بن قانة وبن شنوف ،واستشهد الكثير من
المقاومين وسيق األسرى إلى قرية بانيان مكبلين بالحبال طول النهار والليل
وتحت البرد والجوع الشديدين ومن ثم تم تحويلهم إلى بسكرة.
مجلة اإلحياء
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أما الشيخ الصادق بالحاج فقد ألقي القبض عليه من طرف الفرنسيين
في مكان بين الزريبة الوادي و نقرين مع ابنيه الطاهر وإبراهيم ومع 66
مجاهدا نقلوا إلى خنقة سيدي ناجي ثم إلى بسكرة ثم حوكموا في سجن قسنطينة
ومن بين أبناء عرش غسيرة الذين حوكموا وسجنوا مع الشيخ الصادق بالحاج
36
في سجن الحراش :المجاهد سليمان بن زغيش واحمد بن الطاهر بن زروال
(انظر الملحق رقم .)3
النتائج واآلثار االجتماعية علي سكا عرش غسيرة واحمر خدو بعد فشل
مقاومة الصادق بالحاج :1869
 اآلالف من الضحايا والعائالت المشردة إذ قام الجيش الفرنسي بقمع كلالقبائل واالعراش المشاركة في مقاومة الصادق بن الحاج  ،إذ تعرضت
القري المتواجدة علي واد األبيض إلي الحرق مثل قرية غوفي وبنيان
ومشونش .
 مطاردة زعماء وثوار المقاومة الشعبية والقبض علي قادتها وترحيلهم خصتاثوار واد غسيرة الذين سيقوا إلي بنيان ثم الي بسكرة لمحاكمتهم .
 تهجير سكان جبال األحمر خدو وحرق قراهم مثل تهجير وتدمير قرية لقصروقري أوالد أيوب وأوالد عبد الرحمان االكباش وبني ملكم ومعاقبة سكان
مشونش وبنيان وحرق قرية غوفي بغسيرة.37
 احتجاز المئات من الرهائن من كل قبائل االوراس والزيبان كقبيلة بنيبوسليمان وأوالد داود التوابة وأوالد صولة وبعض أعيان سيدي عقبة ...
 مصادرة امالك القبائل المشاركة في المقاومة كمصادرة أمالك التوابة وأمالكبني بوسليمان والغواسير ومشونش وبعض قبائل الزاب الشرقي خصتا
سيدي عقبة وسريانة مما أدي إلي انتشار الفقر والمجاعة في العديد من
القبائل .
 إصدار قوانين ردعية فرنسية علي القبائل والقري المشاركة في المقاومةكقانون التهجير سنة 1757و 1787والذي ينص بتهجير القبائل كقبائل أوالد
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ايوب وأوالد عبد الرحمان وأوالد علي أو عيسي إلي مشونش ،وتهجير
سكان غوفي الي تبسة بقانون مدته عشر سنوات.
 تفتيت وتفكيك قبائل االوراس والزيبان ،لمنعهم من االتحاد مرتا أخريلمواجهة القوات الفرنسية بتوزيعهم مابين القبائل وترحيلهم نحو مناطق ابعد
عن أراضيهم .
 سجن ونفي قادة مقاومة الصادق بن الحاج باعتقال 11مقاوما وسجنهم فيسجن الحراش ونفي البعض منهم كإبراهيم بن الصادق بن الحاج إلي
جزيرة كورسيكا.38
 /6دور ااون سيناون
ابائل غسيرة باالورا :

كنوسلت 1836في وشتيت وضرب وحدة مجتمع

وجدت اإلدارة الفرنسية بان النظام العقاري في الجزائر القائم علي
الشريعة اإلسالمية واألعراف والتقاليد يشكل عائقا لنقل األراضي الجزائرية
إلي أيادي المعمرين األوربيين فأصدرت عدة قوانيين بهدف القضاء علي ملكية
االعراش والنظام القبلي بالجزائر فأصدرت سنة  1683قانون سيناتوس
كونسلت ،39بإنشاء الملكية العقارية الفردية وفرنسة األراضي الجزائرية مما
يؤدي إلي زوال النظام العقاري الجزائري.40
فمنطقة جبل احمر خدو باالوراس طبق عليها قانون سيناتوس كونسلت
 1683بهدف تشريد المجتمع واألهالي وتفتيت النظام القبلي في المنطقة
وضرب الوحدة القبلية والقضاء علي المقاومات الشعبية باالوراس .
وماذج من ااون سيناون

كنوسلت علي منطقة غسيرة:

 -1عرش غسيرة (من خال ل النثائق األرشيفية) :41اهتمت اإلدارة
الفرنسية بتوثيق سكان عرش غسيرة بمنطقة االوراس بهدف السيطرة وتقيدهم
بقوانين ردعية وبهدف مراقبة تحركاتهم ومعرفة ممتلكاتهم ونشاطهم المعاشي
بإحصاء عدد األطفال والنساء والرجال وعدد رؤوس المواشي بمختلف أنواعها
( انظر الملحق رقم .42)74
مجلة اإلحياء
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قسم قانون سيناتوس كونسلت عرش غسيرة إلي عدة قبائل تمتد من
الجنوب إلي الشمال عبر الوادي األبيض وهي  :أوالد يحي واوالد منصور
وأوالد ميمون وأوالد سليمان وأوالد ورياش وأوالد عابد واوالد بوعكاز،
واخذرين و تاحمامت .
أما سكان فلوس (غوفي) فقد تم نفيهم إلي منطقة تبسة وتهجير
القرية من السكان بسبب مشاركتهم في مقاومة الصادق بالحاج مابين سنتي
1657و ،1687وفي سنة  1683قامت السلطات اإلدارية الفرنسية بإحصاء
وجرد أسماء المالكين ألراضي غابات النخيل (الجنان) لقرية غوفي ومن بين
أهم العائالت اآلتية أسمائهم المالكة لبعض األراضي الفالحية:
 -1بالد بادجة :دمحم بن عيسي بن سي عبد هللا ،سي احمد أو الصالح ،احمد بن
سي دمحم ،احمد ازروال ،علي بن بخوش ،علي بن يوسف.
 -2بالد لمقاسم :احمد بن عمار ،مسعود بن عمار ،مبارك بن عمار ،دمحم بن
امزيان بن عمار ،عمار بن إبراهيم ،بن قرفي .
 -6بالد هفاوت :عمار بن رابح ،احمد اغقال ،دمحم بن عبد الرحمان.
 -6بالد ازااق منمن (اجذاين) :بلقاسم بن دمحم ،دمحم بن احمد بن إبراهيم،
أمبارك بن إبراهيم ،صالح بن احمد.43
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إحصائيات سيناون
غسيرة سنة 1836

كنوسيلت

كنوسلت حن ل عدد الثروة الحيناوية لدي سكا عرش
44

المنازل

الخيول

البغال

األبقار

األغنام

الماعز

أوالد يحي

 67منزل

----

 82رأس

 17رأس

 17رأس

1377
رأس

أوالد منصور

 56منزل

===

 47رأس

--

 12رأس

1627
رأس

أوالد ميمون وأوالد
ورياش

 26منزل

- ---

 24رأس

 75رأس

أوالد عابد وأوالد
بوعكاز

 82منزل

 3خيول

 80رأس

 14رأس

مجلة اإلحياء

-157
رأس

 267رأس
 508رأس
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أوالد ايدير
واساغيذن

 36منزل

--

 46رأس

--

 07رأس

1777
رأس

 57منزل

 75خيول

 83رأس

--

581
راس

1407
رأس

 27رأس

623
رأس

0351

اخذرين تاحمامت
المجموع

 378م

 76خيول

 374رأس

خاومة:
من خالل هذه الدراسة استطعنا أن نستنتج النقاط التالية:
 تهجير سكان قبائل شرق احمر خدو من الجبال الداخلية إلي القري عليضفاف الوادي األبيض مثل  :قبائل أوالد أيوب وأوالد زرارة وأوالد سليمان
اوعيسي أوالد عبد الرحمان االكباش وبني ملكم وأوالد بن سي عمران
...بهدف مراقبتهم وجعلهم تحت أعين فرنسا .
 فرضت فرنسا علي كل القبائل المشاركة في المقاومات الشعبية غراماتوضرائب مالية مضاعفة تتجاوز مرتين أو ثالثة مبلغ الضريبة السنوية
شملت قبائل احمر خدو وقبائل كيمل وغسيرة والولجة والزاب الشرقي
ومشونش بني بوسليمان ومشونش وبانيان ..
 استيالء الجيش الفرنسي علي مواشي القبائل من بغال وغنم وماعز وبقروخيل كقبيلة اوالد داود وبني بوسليمان مما ادي ببعض القبائل أن تفقد أكثر
من ¾ ثلث ثروتها الحيوانية التي تعرضت للمصادرة والقتل والحرق ...
 مصادرة أراضي وأمالك القبائل المقاومة أشجار النخيل في مشونش وغسيرةوالدرمون وبني ملكم واالستيالء علي المحاصيل الزراعية كالقمح
والشعير...

398

العدد /22 :سبتمبر 2119

المجتمع في منطقة غسيرة واحمر خدو من خال ل ااون سيناون

كنوسيلت

 إصدار فرنسا لقانون سيناتوس كونسيلت  1683الذي جزء ملكية األراضيوجعلها تابعة للسلطة الفرنسية مما ساهم في تفقير وتجويع وإضعاف قبائل
اوراس احمر خدو .
 يعد قانون سيناتوس كونسلت بالرغم من سلبياته المتعددة إال انه ساهم في جردوإحصاء األراضي والعقار واألمالك في منطقة احمر خدو ويعتبر مصدر
من مصادر تاريخ منطقة االوراس في أواخر القرن التاسع عشر .
 ارتفاع أسعار الحبوب وندرتها في بعض المناطق بسبب سيطرة بعض القيادعلي سوق الحبوب والمواشي مما اثر سلبا علي سكان الجبال والصحراء.
 حرق وتدمير قالع جبال احمر خدو وغسيرة وبني بوسليمان وهي قالعللذخيرة يخزن فيها سكان القري مؤنهم مما أدي إلي تدمير المورد
االقتصادي لسكان قبائل االوراس.
 تغيير البنية العرقية والقبلية للمجتمع الريفي الجبلي بأحمر خدو بدخول قبائلأخري تمازجت مع بعضها وحوصرت جغرافيا في مناطق معينة مثل قرية
مشونش وقرية غوفي التي أصبحت منطقة مختلطة من عدة قبائل واعراش
.
_ وجود أخطاء في العمليات حسابية وفي المعلومات التاريخية في بعض
الوثائق األرشيفية الفرنسية الخاصة بالمنطقة هدفها خدمت المصالح
الفرنسية في جبال االوراس .
 ساهمت الكتابات والوثائق الفرنسية عن منطقة احمر خدو في تغيير أسماءالمناطق والقرى واألودية ...من أسماء محلية امازيغية شاوية إلي أسماء
فرنسية أو عربية جديدة مثل تحويل اسم هيمسونين الي مشونش واسم قرية
فلوس إلي غوفي واسم تابرمست الي سيدي مصمودي  ....مما ساهم في
القضاء علي طبونومية واصل وتاريخ أسماء المناطق باالوراس.

مجلة اإلحياء
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الملحق رام  :1يمثل خريطة عرش غسيرة سنة 1863

ملحق رام  :2وثيقة ومثل مشاركة عرش غسيرة في مقاومة الصادق بالحاج
1869
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وثيقة رام  16ومثل سجن بعض زعماء مقاومة الصادق بالحاج من أبناء
عرش غسيرة

مجلة اإلحياء
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وثيقة رام  : 16ومثل جدو ل إحصاء لسكا
غسيرة سنة . 1863
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اإلحاالت:
 -1جبل احمر خدو :وهي جبال تقع في الجنوب الشرقي من االوراس يقطنها عدة أعراش
على ضفتي الجبل اليمنى واليسرى ،ففي الجهة اليمنى عرش بني بوسليمان ،الغواسير،
وبني علوي ببانيان وبني احمد بمشونش ووفي الجهة القبلي الشرقي عرش أوالد عبد
الرحمن االكباش ،أوالد زرارة ،أوالد بن عمران،أوالد ملكم ،اوالد أيوب ،أوالد سي
علي أو عيسي والسراحنة والشرفة  ،اطلق العرب الرحل علي اسم جبال احمر خدو
بسبب احمرار تربة صخورها وسميت ب الشاوية بسامر .
 -2بصوفي علي ولمباركية نوار ،بندقية من جبل احمر خدو ذكريات ومواقف من حياة
المجاهد بصوفي علي المدعو –المخلص ،-مطبعة عمار قرفي ،باتنة ،ص .25-23
3
- Colonl de la larligue ; Monographie de laures , Constontine, 1904,
p 04.
 -4لخميسي فريح ،العقيد سي الحواس مسيرة قائد الوالية السادسة  ،1757-1723جسور
للنشر والتوزيع ،المحمدية ،الجزائر ،ص .37-13
 - 5بصوفي علي ولمباركية نوار ،مصدر سابق ،ص .24
 - 6لخميسي فريح ،المرجع السابق ،ص .27
 - 7واحات غوفي  :تعتبر قرية غوفي التي تشتهر بواحات النخيل وبساتين األشجار المثمرة
التي يخترها الوادي األبيض بمثابة متحف من اآلثار الريفية والمعالم التاريخية إذ تحتوي
على :منازل ذات طابع معماري بربري ،قالع بربرية ،مساجد ذات طابع معماري
إسالمي ،زوايا ومدارس يعود تاريخها إلى القرن الـ17م ،منشآت اقتصادية مثل :معاصر
و مطاحن الزيتون يعود تاريخها إلى القرن الـ16م ،مجاري وقنوات مائية يعود تاريخها
إلى القرن الـ16م .
 -8وليد مدور ،التحوالت الحضرية في منطقة جبلية ،حالة مركز واد عبدي ،االوراس،
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التهيئة العمرانية ،جامعة قسنطينة ،الجزائر،
 ،2717/2777ص .17
 -9واد قشطان :يتكون من عدة روافد تنبع من جبال احمر خدو المحاذية لمنطقة كيمل متجهتا
من الشمال نحو الجنوب عابرتا أراضي السراحنة نحو الصحراء ويلتقي واد قشطان بواد
العرب في زريبة الوادي ثم تنتهي مياهها في الشطوط الصحراوية.
 -10تاريخ االوراس ونظام التركيبة االجتماعية واإلدارية في أثناء فترة االحتالل الفرنسي
من .1754/1630إنتاج جمعية أول نوفمبر ،مطبعة عمار قرفي ،باتنة ،د ت ط ،ص
.26 -20
 -11المرجع نفسه ،ص .86
 -12المرجع نفسه ،ص .85 -84
 -13دمحم مهري ،ومضات من دروب الحياة ،مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر ،الجزائر ،ب
ت ط ،ص .8 -4
مجلة اإلحياء
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 -14يتوزع عرش بني بوسليمان في منطقتين زالطو الشمالي وهي منطقة انوغيسن
وتمشتاوين والقري المجاورة لهما .وزالطو الجنوبي وهي منطقة تكوت وشناورة
ولقصر وجار هللا .المحاذية لجبل احمر خدو.
 -15تزقاغين  :تقع غرب جبل شليا قرب منطقة انوغيسن.
 -16خميسي فريح ،المرجع السابق ،ص .27
 -17دمحم الشريف عبد السالم،قبسات من الثورة التحريرية باالوراس ناحية جبل احمر خدو،
ط ،1دار االوراسية للطباعة والنشر ،2715 ،ص .18
 -18عبد الحميد زوزو ،االوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي التطورات السياسية
االقتصادية االجتماعية  ،1637/1630الجزء األول ،دار هومة للنشر ،ط  ،2الجزائر،
 ،2775ص .88
 -19خربوشة :منطقة تقع بين أوالد عبد الرحمان االكباش وبني املكم القريبة من زريبة
الوادي جنوبا  .انظر،دمحم شريف عبد السالم ،مرجع سابق ،ص .10
 -20عرش غسيرة :يتكون من عدة قري أهمها :قرية تفلفال ،مسعودة ،أوالد بوعكاز،
تاحمامت ،أوالد هالل ،أوالد ادير ،أوالد عابد ،تابعليت ،حيزة (الشرفة) ،أوالد فاتح،
أوالد ورياش ،قرية غوفي اوالد سليمان ،أوالد ميمون ،أوالد منصور وأوالد يحي بقرية
كاف لعروس.
 -21عبد الحميد زوزو ،مرجع سابق ،ص .07
 -22عمر تابليت ،دور غسيرة في الثورة التحريرية  ،1782/1754الجزء األول ،مطبعة
المعارف ،عنابة ،2776 ،ص .14
 -23مشونش  :تقع بلدية مشونش علي الطريق الوطني رقم 31شمال شرق بسكرة يحدها من
الشمال بلدية منعة ومن الجنوب بلدية سيدي عقبة وعين ناقة ومن الشرق بلدية المزيرعة
وغسيرة ومن الغرب بلدية شتمة تشتهر بواحات نخيلها وبمشاركة أبنائها في مقاومة
الصادق أو لحاج  1657/1654باالوراس .
 -24لخميسي فريح ،المرجع السابق ،ص .32
 -25قبائل جبل احمر خدو :يحتوي علي  7قبائل جبلية وهي الشرفة والسراحنة تقع في الجهة
الشرقية بني ملكم وأوالد عبد الرحمان كباش وأوالد أيوب تقع في الوسط وأوالد سليمان
بن عيسي وعشاش وأهل لوالش وأوالد زرارة في الجهة الغربية ،الشرفة والسراحنة
يتكلمون العربية أما بقية القبائل فيتكلمون االمازيغية (الشاوية).
 -26عبد الحميد زوزو ،مرجع سابق ،ص .86
 -27دمحم مهري ،مصدر سابق ،ص .5
 -28واحة الدرمون :تقع جنوب احمر خدو قرب زريبة الوادي تكونت بفعل فيضانات األودية
وهي تمتد علي طول مجري الوادي علي مسافة  17كيلومتر أعالها لعشاش وأوالد
الغنوج وادنها العرشان تشتهر واحة الدرمون بزراعة النخيل والسيما نوع تمر الغرس.
 -29زايد غسكالي المدعو السعيد غسكيل ،كيمل والتاريخ ،دار الهدي عين مليلة ،الجزائر،
ب.ت .ط ،ص .12
 -30المرجع نفسه ،ص .11
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المجتمع في منطقة غسيرة واحمر خدو من خال ل ااون سيناون

كنوسيلت

 -31عبد الحميد زوزر ،مرجع سابق ،ص .80
 -32جيرمان تيون ،االوراس وأوصاف وصور لجيرمان تيون  ،1738/1734إعداد وتقديم
وترجمة فلة بن جاللي وكمال شاشوا وهاشمي كوثر ،المركز الوطني للبحوث في
عصور ماقبل التاريخ علم اإلنسان والتاريخ ،عدد  ،2710 ،12ص .66
 -33الشيخ الصادق بلحاج :ولد سنة 1071م بالقصر موطن عرش أوالد أيوب (سيدي
مصمودي بلدية مزيرعة من والية بسكرة حاليا) ،وقد أطلقت السلطات الفرنسية على
أبناء و أحفاد الشيخ لقب تيبرماسين نسبة إلى قرية ثامرماست ،نشأ في بيئة جبلية قاسية
وفي أحضان أسرة متدينة حيث حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه ،ثم ارتحل إلى
الزاوية الرحمانية ببرج بن عزوز (طولقة) لتلقي علوم الدين و االستزادة في المعرفة
على الشيخ دمحم بن عزوز ...وبعد رجوعه إلى بلدته أسس أول زاوية في األوراس وهي
التي قصدها المريدون من التل و بقاع الصحراء واألوراس ،و قد لعبت هذه الزاوية دورا
بارزا في إلهاب الحماس إلشعال فتيل الثورة ضد االستعمار الفرنسي ،فهي زاوية
رافضة لتواجده ،و كان الشيخ سي الصادق يرفض االتصال بالفرنسيين أو التعامل معهم،
كما أن والده سي إبراهيم قد ساعده على الدعاية لصالح أفكاره و مبادئه ..كما كان
للزاوية دورها الثقافي المتميّز في نشر المعرفة و الوعي في أوساط الجماهير مع تأمين
المأوى واإلطعام لكل الوافدين عليها بغية الحصول على العلم مجانا.
وقد برزت البذور األولى لمقاومته المحتل بعد احتالل مدينة بسكرة في  74مارس 1644
بقيادة الدوق دومال ،ولشعوره بخطر احتالل كل المنطقة فيما بعد أرسل ولده سي إبراهيم
على رأس المقاومين للمشاركة في المعركة بقيادة الشيخ دمحم الصغير بن عبد الرحمان
خليفة األمير عبد القادر على منطقة الزيبان ،وتمت مواجهة العدّو في مدينة مشونش يوم
 15مارس  1644حتى أرغم على التقهقر والرجوع إلى مركز بسكرة ،كما كان للشيخ
دورا حاسما في رد قوات االحتالل في محاولة السيطرة على منطقة جبال أحمر خذّو من
 4إلى  6جوان سنة  ،1645وعند اندالع ثورة الزعاطشة بقيادة الشيخ بوزيان كان للشيخ
سي الصادق اتصاالت به لتنظيم الصفوف و تنسيق الجهود قصد العمل على تحرير
بسكرة وواحة الزعاطشة كما كان ألتباعه دورهم المشهود يوم  10سبتمبر  1647في
معركة سريانة قرب سيدي عقبة أين تم القضاء على القائد العسكري الفرنسي الرائد سان
جرمان.
إن السبب الرئيسي في التعجيل بانفجار ثورة سي الصادق إلى اكتشاف استعداداته للثورة
والجهاد بعد شعوره بتسرب المعلومات إلى المحتل من طرف القايد ابن شنوف ،و التفاف
الشعب حوله مع استعداد المحيطين به للجهاد وإصرارهم على المقاومة ،وذلك النشغال
الكر والفر لمدة شهور
فرنسا بالحرب في بالد القبائل سنة  ،1650والتي سبقتها عملية ّ
وقد بدأت المعركة يوم  13جانفي سنة  1657بمشاركة الشيخ سي الصادق نفسه مع
بعض من أوالده بجانب المقاومين و لعدم تكافؤ القوتين في العتاد و السالح الناري
المتقدم فضل االنسحاب من المعركة ليال ،واالتجاه إلى تونس ،غير أن القوات الفرنسية
تابعته و ألقت القبض عليه وعلى أفراد عائلته وأتباعه الذين بلغ عددهم  66شخصا يوم
 27جانفي سنة  ،1657باإلضافة إلى تدمير قرية القصر وتهديم مقر الزاوية و قدّم
مجلة اإلحياء
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د .جمعة بن زروا ل
الجميع أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة يوم  28أوت  ،1657وبعد المحاكمة نقلوا عن
طريق البحر من ميناء سكيكدة إلى الجزائر العاصمة ،وسجنوا بالحراش ،ونفي ابنه سي
إبراهيم إلى كورسيكا.
أما ابنه سي الطاهر فقد نقل إلى سجن معسكر ومنه إلى المغرب ،كما نفي ابنه الغزالي إلى
مدينة شرشال وبها توفي سنة  1246هـ.
وبسبب مرض ألم به داخل السجن توفي الشيخ سي الصادق بن الحاج في سنة 1687م ونقل
جثمانه من الجزائر العاصمة ليدفن في مقبرة أسالفه بالقصر.
34
- Les archives d’autre mer, Aix- en Provence- France, boite n°2h 15
Sidi Sadok .
35
- AOM boite n°2h 15 Sidi Sadok ibid.
36
- AOM : boite n°2h 15 Sidi Sadok ibid.
 -37عبد الحميد زوزو  ,المرجع السابق ،ص .132
38
- AOM : boite n°2h 15 Sidi Sadok ibid opcit
 -39قانون سيناتوس كونسلت  :1683وهو قانون اقتصادي أصدرته فرنسا لالستيالء علي
أراضي االعراش بنقل الملكية من العرش إلي العائالت بهدف ضرب الوحدة القبلية
للسكان واالستيالء علي األراضي بعد مصادرتها من أصحابها المالكين يحتوي علي عدة
فصول أهمها :كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض
كل عرش بين الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور وكيفية العمل حين يريد أهل
الدوار نقل أمالكهم إلى غيرهم وذكر شروط ذلك كله ثالثا كيفية العمل والشروط الالزمة
في تقرير ملكية األقسام ألهل الدواير وأشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة ونظرا إلى
عوائد األرض وكيفية إصدار رسوم لهم من دواوين الدولة.
الفصل الرابع :إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم التي يجب دفعها على األعراش
المستفيدين في تلك األراضي ال تزال الدولة تقبضها كما تقدم … ..يصدر بخالف ذلك
أوامر في صورة قوانين من طرف مشورة الدولة.
الفصل الخامس :إن حقوق الدولة في أمالك البايلك وحقوق كل من كان مستقال بملكك  ….ال
تغير في حال األمالك التي تسمى الدومين العامى وقد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني
من القانون الشرعي المؤرخ  12جوان سنة  1651كما ال تغير في حال األمالك الخاصة
بالدولة والسيما فيها يتعلق بغابات األشجار الكبيرة والصغيرة كما هو مقرر.... .
 -40صالح حيمر ،السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر  ،1737/1637أطروحة دكتوراه
في التاريخ الحديث والمعاصر جامعة باتنة ،2714/2713 ،ص .250
41
-les archives d’autre mer, Aix- en Provence- France, boite n° 15k28,
historique de la tribu du Rassira.
42
- AOM , boite n° 15k28, historique de la tribu du Rassira ibid.
43
- AOM , boite n° 15k28, historique de la tribu du Rassira ibid.
44
- AOM , boite n° 15k28, historique de la tribu du Rassira ibid.
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ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل2019/05/04 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﻮل2019/07/30 :

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﮭﻮﯾﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺟﺎدة وﻣﻌﻤﻘﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ
ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻦ اﻷﻣﺔ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ ،وﻟﻌﻞ أول ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ،وﻛﺬا ﻣﺎ ﻗ ّﺪﻣﮫ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ؛
ﻟﺬا ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﺘﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،وﻛﺬا اﺳﺘﻌﺮاض أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ اﻟﺬي ﺑﺜّﺘﮫ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ وأﺑﺮز ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ؛ اﻟﮭﻮﯾﺔ؛ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ؛ اﻹﺳﻼم؛ اﻟﻠﻐﺔ؛
اﻟﺘﺎرﯾﺦ.

 – 1اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﺮاﺳﻞ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 707

ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻘﺎرﻣﺔ -د /أﺣﻤﺪ ﺑﺮوال
Abstract:
The topic of identity deserves a serious and profound scientific
of what is of great importance in immunizing the nation and its
continuity. Perhaps the first thing to do is to know the phenomenon of
identity in its historical dimension as well as what its owners have
presented in its defense. This paper highlights the efforts of the
Association of Algerian Muslims to defend National identity, as well
as a review of the most prominent features of the awareness of
identity, wich was broadcast in the middle of the Algerian people; to
reach the statement elements of national identity and its most
important elements.
Key words: Algeria, identity, Association of Algerian Muslim, Islam,
Language, History.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺪ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﺟﮭﺪ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب،
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ رﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎرة ﻣﻨﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﺠﺮاف
ﺗﺤﺖ ﺗﯿﺎر اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،ھﺬه اﻟﺸﻌﻮب أﺻﺒﺤﺖ اﻟﯿﻮم
ﻓﻲ ﺻﺮا ع وازدﺣﺎم ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ إﺛﺒﺎت ھﻮﯾﺘﮭﺎ واﻧﺘﻤﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻟﻌﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﯿﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ أﻓﺮزت ﻟﻨﺎ
ﺗﯿﺎرﯾﻦ ﻣﺘﻀﺎرﺑﯿﻦ ،ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﮫ وﻣﺮﺟﻌﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
إﺛﺒﺎت ﺗﻮﺟﮭﮫ ،واﻟﺬي أﻓﺮز ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﺻﺮاﻋﺎ ﻗﻮﻣﯿﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﻻزاﻟﺖ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﯾﺒﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم.
إن اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﯾﺠﺪ أن ﺟﺪل اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ظﮭﺮ ﻣﻨﺬ
اﻟﻘﺪم  -ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻊ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﺴﺎ "ﺷﻌﺎر إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻟﻺﻓﺮﯾﻘﯿﯿﻦ"-
وﻣﺎ أزم اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺮن ورﺑﻊ ﻗﺮن،
اﺷﺘﻐﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ/ﻣﺴﺦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺣﺪاث ﺷﺮخ
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

ھﻮﯾﺎﺗﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻜﺎن ،ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻟﻐﺎء ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺼﺮ
آﺧﺮ ،أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﮭﺠﯿﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻹﺑﺮازه ﻓﻲ ﺣﻠّﺔ ﻏﺮﺑﯿﺔ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺔ ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﺎھﺞ ﻏﺮﺑﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ.
ﻟﻢ ﯾﻘﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻮ ن ﺿﺪ ھﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﻔﺮج ،ﺑﻞ ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ھﻮﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﻟﻌﻞ
أﺑﺮزھﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،راﻓﻌﺔ ﺷﻌﺎر اﻹﺳﻼم دﯾﻨﻨﺎ،
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺘﻨﺎ ،واﻟﺠﺰاﺋﺮ وطﻨﻨﺎ.
ﻓﻤﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ رواد اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ؟ وﻛﯿﻒ ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ؟
وﻣﺎ ھﻲ أﺑﺮز ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ؟ وﻛﯿﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ؟
أوﻻ /ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ طﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺧﻀﻢ ھﺬا اﻟﻜﻢ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻔﻀﻔﺎض ﺗﻤﻜﻨﮫ
ﻣﻦ اﻻرﺗﺤﺎل ﺑﯿﺴﺮ وﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﺟﻮﺗﻠﻮب
ﻓﺮﯾﺠﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ،ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ أوﻻ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع وﻣﺠﺎل
اﻟﮭﻮﯾﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ھﻨﺎ ﺑﺼﺪد دراﺳﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﻛﺄﻗﻄﺎر
وأﻣﻢ ،ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ،أو ﺷﺨﺼﻲ وﻓﺮدي،
أو إﺛﻨﻲ وﻋﺮﻗﻲ ،أو إﻗﻠﯿﻤﻲ وﺟﮭﻮي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺮوم دراﺳﺘﮭﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺒﺮزﯾﻦ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ وﺷﻌﻮرھﻢ ﺗﺠﺎه
اﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ھﻮﯾﺘﮭﻢ.
ﻓﮭﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ “ھُ َﻮ ..ھ َُﻮ” ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮭﺎ ﺟﻮھﺮ اﻟﺸﻲء،
وﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ،أي أﻧﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﯿﺔ أﺳﺎس ﻟﻜﯿﻨﻮﻧﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺎﻧﻲ ھﻲ:
"اﻟﮭَ ّﻮﯾﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺒﻌﯿﺪة اﻟﻤﮭﻮاة ،أي ﺑﻌﯿﺪة اﻟﻘﻌﺮ".1
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻟﮭُﻮﯾﺔ :إﺣﺴﺎس اﻟﻔﺮد ﺑﻨﻔﺴﮫ وﻓﺮدﯾﺘﮫ.
ھُﻮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن :ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ.
اﻟﮭُﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ :ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﻤﻤﯿﺰة وأﺻﺎﻟﺘﮭﺎ.
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭُﻮﯾﺔ :اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼده
2
وﻋﻤﻠﮫ وﺟﻨﺴﯿﺘﮫ.
وﻗﺪ ﻋﺮّ ﻓﮭﺎ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ”اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت“  :ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻨﻮاة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﻐﯿﺐ.3
وﯾﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻛﻠﻤﺔ  Identitéﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ،
و Identityﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ،وھﻲ ﺑﺪورھﺎ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ Indenique
وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ.4
أﻣﺎ دﻻﻟﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﻨﺠﺪھﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﯿﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ھﻮ
ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﯾﺎء اﻟﻨﺴﺒﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺑﺨﺼﺎﺋﺼﮫ وﻣﻤﯿﺰاﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮف ﺑﮭﺎ.5
وﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ،أن اﻟﮭﻮﯾﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ،ﻟﻜﻦ
ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ/اﻷﻣﺔ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ.6
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻵراء ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻌﺪد
أﺑﻌﺎد ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ وﻧﻔﺴﯿﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺿﺒﻂ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﮭﺎ ھﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﯿﺮ
اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﻛﻤﺎ أن اﻻھﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ واﻟﻤﺘﺴﺎرع ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﯾﺠﻌﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ/ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺻﻌﺒﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬا
اﻟﺰﺧﻢ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﮭﻮﯾﺔ أﻧﮭﺎ "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ،
واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ"،7
أي أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻻ ﯾﻜﺘﻤﻞ إﻻ إذا رﺑﻄﻨﺎه ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻷﻧﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﺤﻘﻖ
ﻓﺮداﻧﯿﺘﮫ.
وﻗﺪ ذھﺐ ﺑﺎﺣﺚ آﺧﺮ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻓﻲ ظﻞ
اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ھﻲ
اﻟﺸﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻌﺮف اﻟﻔﺮد ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪه ﯾﻘﻮل أن
اﻟﮭﻮﯾﺔ ھﻲ "اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ
أﻗﻨﻮﻣﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺟﺎھﺰا ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ،وإﻧﻤﺎ ھﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻔﺘﻮح ﻣﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،أي
ﻣﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺎرﯾﺦ".8
وﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ
أﻧﮭﻢ ﺑﺪورھﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮرود،
وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻟﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ أن اﻟﺘﺒﺎس اﻟﻤﻔﮭﻮم واﺳﺘﻌﺼﺎء
ﺗﺤ ﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﻟﮫ راﺟﻊ إﻟﻰ "أن اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ".9
ﻓﺎﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ ﻣﺜﻼ؛ ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ھﻲ
ﻋﯿﻨﮭﺎ اﻟﮭﻮﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ھﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﻔﺮد ،وھﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ ھﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد وﻣﻨﮭﺎ ﯾﺴﺘﻠﮭﻢ ﺳﻠﻮﻛﮫ
وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻠﻘﯿﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮه ،وھﻲ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ
ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ھﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻰ ﺣﯿﻦ ﯾﺰول ﻛﻞ
ﺷﻲء ،وﯾﺒﻘﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺪﯾﻦ واﻟﻠﻐﺔ ھﻮ ﻣﻦ ﯾﺤﺪد ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻔﺮد.10
ﻟﻘﺪ أراد ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ أن ﯾﻨﻈﺮ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ ﺑﻌﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﺿﻤﻨﮭﺎ ،ﻓﯿﻜﻮن
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻔﺮد ھﻮ ﻋﯿﻨﮫ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻸﻣﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء

711

ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻘﺎرﻣﺔ -د /أﺣﻤﺪ ﺑﺮوال

أﻣﺎ ﻣﻮﻟﻮد ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﺑﺎﻹﻧﯿﺔ وھﻲ ﺣﺴﺒﮫ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي ووﺣﺪﺗﮫ اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ ،ﻓﺎﻹﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪه ھﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وھﻲ :اﻟﺪﯾﻦ
واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ.
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ أﻧﮭﺎ "ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ
أﺛّﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ وﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻛﯿﺎن اﻟﺸﻌﺐ ورﺳﻢ ﻣﻼﻣﺤﮫ اﻟﻤﻤﯿﺰة وھﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم :اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﻗﻲ ...أو ﺑﻌﺒﺎرة أوﺿﺢ
اﻟﮭﻮﯾﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أي ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻢ واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻜﺒﺮى
اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺗﺒﻠﻮر ﻓﻲ إطﺎرھﺎ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ"،11
أي أﻧﻨﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف اﻟﮭﻮﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ،ﻓﺎﻟﺪﯾﻦ
واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ...ھﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺴﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻹﻧﺴﺎن ،وھﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﮫ ،ﻓﯿﺼﯿﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮّ ﻓﺎ ﺑﮭﺎ ،وﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﮭﺎ.
وﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﯾﺞ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻧﺪرك أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ
ﺗﺘﺮﻧﺢ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ﺑﯿﻦ ﻋ ّﺪة ﻣﺪﻟﻮﻻت أھﻤﮭﺎ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻤﻤﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻔﺮد أو
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ /اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
إن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ھﻮﯾﺔ أﺧﺬت أﺑﻌﺎدا ﺟﺪﯾﺪة دﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن
إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺪاﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ وﺻﺮﺑﯿﺎ ...ﻓﮭﺬه
اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ وﺗﺄﻛﯿﺪھﺎ واﻻﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ
وإﺑﺮازھﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮة ،وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻘﺮن  20ظﮭﻮر ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ،
ﻓﮭﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ اﻟﺰاﺣﻔﺔ ،وﺿﺪ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻨﯿﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻣﺴﯿﻄﺮة وﻣﮭﯿﻤﻨﺔ ...ﻓﺎﻟﮭﻮﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺴﯿﺮي "ﺷﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺷﺮط أﻻ
ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻏﯿﺘﻮ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن وﯾﺘﺨﻨﺪق". 12
وﺗﻌﻮد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﺪل اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎرب إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﮫ ﻣﻦ
ﺗﻐﯿﺮات ﺟﺬرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻮطﺎن اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

ﺑﺈﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وإﻧﺸﺎﺋﮭﻢ ﻟﻠﻤﺪن ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻣﺘﺰاج اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻎ وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ
اﻧﺼﮭﺎر ﻟﻠﻘﻮﻣﯿﺎت وﺗﻼﻗﺢ ﻟﻸﻓﻜﺎر ،ﻓﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻧﺘﺸﺎرا ﻋﻈﯿﻤﺎ
ﻻﺳﯿﻤﺎ وأن اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻗﺪ واﻓﻖ ﺑﺴﺎطﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮ" ...أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﺪ
ﺳﺎﯾﺮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪ أﯾﻨﻤﺎ ﺣﻞ وﺳﺎر إذ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ أن ﯾﺘﻠﻮ
اﻟﻘﺮآن ،وأن ﯾﺆدي اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وھﺬا ھﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻤﮭﺎ،
ﯾﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻐﻠﻮب ﻣﻀﻄﺮ إﻟﻰ أن ﯾﻘﻠﺪ اﻟﻐﺎﻟﺐ إن
ﻋﺎﺟﻼ أو ﻋﺎﺟﻼ ،وﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻗﺪ ﻋﺮّب
دواوﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﯾﻮﻣﺌﺬ ،ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺣﯿﻨﺌﺬ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﮭﻢ
وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ".13
ﺛﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻐﺰو اﻟﮭﻼﻟﻲ ﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن 11م وﺑﻌﺪھﻢ ﺑﻨﻮ ﺳﻠﯿﻢ اﻷﺛﺮ
اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺠﺬري اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﮫ ﺑﻼد اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻷن ذﻟﻚ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﺐ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﮭﺎ وﺻﺎروا ﯾﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﺪور ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮخ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﺑﺘﺪأ ﻣﻊ ﻗﯿﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻹﺳﻼم أﻓﺮزت ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧﺖ
وﺧﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻮي ،ﻛﻤﺎ ﻣﮭ ّﺪت ﻟﻈﮭﻮر اﻟﺪوﯾﻼت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب،
ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺆﻻء اﻟﻮﻻة ﻗﺪ ﻣﺎﻟﻮا ﻧﺤﻮ ﺗﻐﻠﯿﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻣﺎ روى اﺑﻦ ﻋﺬارى ﻋﻦ
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎج ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﻮﻻة ﺗﻌﺼﺒﺎ ﻟﻠﻌﺮﺑﯿﺔ
وﻛﺮاھﯿﺔ اﻟﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻚ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ،ﻓﻘﺎم ﺑﺘﺠﺮﯾﺪ
اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ووﺿﻊ اﻟﺠﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎﺑﮭﻢ ،ﺣﺘﻰ أﻧﮫ ﻗﺎم ﺧﻄﯿﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ
ﻗﺎﺋﻼ" :إﻧﻲ رأﯾﺖ أن أرﺳﻢ اﺳﻢ ﺣﺮﺳﻲ ﻓﻲ أﯾﺪﯾﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻊ ﻣﻠﻮك اﻟﺮوم"،14
وﻛﺬا ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﺪل ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ ،ﺑﻞ أﻟﺢ
ﻓﯿﮭﺎ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ دﺧﻮل اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﺨﻮارج ﻧﺼﺮة ﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺪل
واﻟﻤﺴﺎواة وﻛﺬا اﻟﺜﻮرات اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،وظﮭﻮر اﻟﺪوﯾﻼت
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وﻟﻢ ﯾﻘﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ وﺿﻌﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ
ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺮﺑﺮي ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ:
 ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل" :ﻗﺴّﻢﷲ اﻟﺨﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﯿﻦ ﺟﺰء ،ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺗﺴﻌﺔ وﺳﺘﯿﻦ ﺟﺰء واﻟﺜﻘﻠﯿﻦ
ﺟﺰء واﺣﺪا".15
 ﻣﺎ روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أﻧﮫ ﻗﺎل" :ﻣﺎ ﺗﺤﺖ أدﯾﻢ اﻟﺴﻤﺎء وﻻﻋﻠﻰ اﻷرض ﺧﻠﻖ أﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺑﺮ ،وﻟﺌﻦ أﺗﺼﺪق ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮطﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ
إﻟﻲ أن أﻋﺘﻖ رﻗﺒﺔ رﺟﻞ ﺑﺮﺑﺮي".16
أﺣﺐ ّ
ّ
إن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﺣﺎدﯾﺚ وﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ھﻲ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﺮخ ﯾﺘﺴﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﺒﺮﺑﺮ واﻟﻌﺮب ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ أن ﺗﻨﻜﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
ﻷﺻﻮﻟﮭﻢ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﺘﻌﺴﻔﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ
اﻟﺮﯾﺎض أن اﻟﺒﮭﻠﻮل ﺑﻦ راﺷﺪ ﺻﻨﻊ طﻌﺎﻣﺎ ﯾﻮﻣﺎ وﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎل" :ﻛﻨﺖ
ﺧﺎﺋﻔﺎ أن أﻛﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻓﻠﻤﺎ أﺧﺒﺮت ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ
ﻣﻨﮭﻢ أﺣﺪﺛﺖ ھﺬا اﻟﻄﻌﺎم ﺷﻜﺮا ".17
وﻣﺎ روي أﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪ أﺑﻮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ )ت333ه( أﻧﮫ ﺧﺮج
ﻗﺎﺻﺪا اﻟﺤﺞ وﻟﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺑﺮﻗﺔ  -وﻣﻨﮭﺎ أﺻﻠﮫ -ﺳﺄل ﻋﻦ ﻧﺴﺒﮫ ﺑﮭﺎ ،ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺑﺄﻧﮫ
ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻢ ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ إﺧﻮاﻧﮫ ﻛﺘﺎﺑﺎ ورد ﻓﯿﮫ "ﻗﺪ ﻛﻨﺖ اﻧﺘﺴﺐ ﻋﻨﺪﻛﻢ إﻟﻰ
اﻟﺒﺮﺑﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺼﯿﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪي ﻋﻦ ﻧﺴﺒﻲ ،ﻓﺈذا ﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻢ ،ﻓﻨﺤﻤﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
إﻟﯿﻜﻢ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺑﺮ".18
وھﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﺠﻢ ﺻﺎر أرﻓﻊ وأﺷﺮف ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ اﻟﺒﺮﺑﺮ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻘﺪ زاد اﻟﺸﺮخ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺳﯿﺎﺳﺘﮫ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻓﺮق ﺗﺴﺪ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺠﻨﺮال
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﯾﺲ رﯾﻦ ﺳﻨﺔ 1872م "إن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﺒﺮﺑﺮ واﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ واﻻﺑﺎﺿﯿﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ" ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﮭﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻷن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﺠﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺷﺮخ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺼﺮاع اﻹﺛﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺤﯿﺚ ظﮭﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﺮﺑﺮي ،وأﺻﺒﺢ ﯾﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ھﻮﯾﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أن اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺛﻨﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
وھﻜﺬا ﺷﻜﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع
اﻟﻔﻜﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ،ﻟﯿﺤﺘﺪم اﻟﺼﺮاع ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ )دﺳﺘﻮر 1963م  -اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ،-ﻗﺎﻧﻮن 1968م  -ﺗﻌﺮﯾﺐ اﻹدارة واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،-ﻣﯿﺜﺎق 1986م  -اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﺮوﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،(-وﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮوﺗﺴﻜﯿﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯿﺰي وزو ،اﻟﺘﻲ ﻋﺎرﺿﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وﻗﺪ
د ّﻋﻢ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻤﺘﻔﺮﻧﺲ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻔﺴﮭﺎ ھﺬا اﻟﺘﯿﺎر وﻋﻠﯿﮫ دﺧﻞ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻌﺮوﺑﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮﺑﺮي.19
ﻟﺘﻨﺪﻟﻊ ﺑﻌﺪھﺎ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ 1988م اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ظﺎھﺮھﺎ أﻧﮭﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺑﺄﺳﺒﺎب
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ ﺻﺮاع ھﻮﯾﺎﺗﻲ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ واﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻟﯿﯿﻦ
)اﻟﺤﺪاﺛﯿﯿﻦ( ،ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﻲ دواﻣﺔ ﺻﺮاع دﻣﻮي اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻌﺸﺮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
دﻓﻌﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮھﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎھﻈﺎ ﻻزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم.
ﺛﺎﻟﺜﺎ /اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻤﺴﺦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ :
 -1ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻹﻟﺤﺎق واﻹدﻣﺎج.
 -2ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﯿﺲ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
 -3دﺳﺘﻮر 1888م اﻟﺬي أﻗﺮّ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
)ﺗﺤﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺎ(.
 -4ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮوح اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ واﻟﺮﻣﻮز واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء

715

ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻘﺎرﻣﺔ -د /أﺣﻤﺪ ﺑﺮوال

 -5ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﻞ )اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎر ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ
اﻟﻘﺮآن(.
 -6ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أھﻢ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺸﻄﺎر واﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ ﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ
وﻓﻜﺮ اﻟﻐﺰاة اﻟﺠﺪد.
 -7ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﺗﺎن 1938م اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ وأي ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﮭﺎ ھﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺪاﺋﯿﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺎب.
 -8اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻐﺎت وطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
راﺑﻌﺎ /ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻹﺣﯿﺎء اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ) 5ﻣﺎي 1931م( ردا ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎل
اﻟﻤﺌﻮي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻜﺎن ﻣﯿﻼدھﺎ ﻓﺠﺮا ﺟﺪﯾﺪا ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة
اﻟﻜﻔﺎح اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻛﯿﻒ ﻻ وﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ھﻮﯾﺔ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻋﺒﺚ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺎﺑﺜﻮن ،ﺳﻮاء اﻟﻤﺴﺘﺪﻣﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أو أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻓﯿﻠﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ وﻟّﻮا وﺟﻮھﮭﻢ ﺷﻄﺮ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻏﺪاة اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻻ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ
اﻹطﻼق ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻷﻣﯿﺔ ﺿﺮﺑﺖ أطﻨﺎﺑﮭﺎ وﺳﻂ اﻟﺴﻜﺎن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي
ﯾﻌﯿﺸﮫ أﻏﻠﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺟﻞ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ
واﻟﺒﻘﺎء.
ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﮭﺪف ﻟﻠﻢ ﺷﻤﻞ اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ،
وإﺣﯿﺎء روح اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،وﺗﺮﻏﯿﺒﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻔﯿﺪ ،ﺣﺘﻰ ﯾﻨﮭﻀﻮا ﻛﺄﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﻖ اﻟﺤﯿﺎة واﻻﻧﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ وﻋﻠﯿﮭﺎ
واﺟﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻨﻔﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ﯾﻘﻮل" :إن ﺟﻤﻌﯿﺘﻜﻢ ھﺬه
أﺳﺴﺖ ﻟﻐﺎﯾﺘﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﺘﯿﻦ ،ﻟﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﻮطﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻻ
ﺗﺴﺎوﯾﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ،وھﻤﺎ إﺣﯿﺎء ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﺣﯿﺎء ﻣﺠﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ"،20
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

)ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﯾﻮم
 06ﻣﺎي 1931م(.
وﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف وﺿﻌﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ وﻋﻠﻤﯿﺎ ﺗﺜﻘﯿﻔﯿﺎ
ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ
وﻣﻌﺎھﺪ ،وﻧﻮادي وﻣﺪارس)ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻮطﻦ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﮭﻀﻮي ،وﺗﻜﻮﯾﻦ طﻠﺒﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد(،ﺑﮭﺪف اﺣﺘﻮاء ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي" ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد ،وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﺪﯾﻦ ودوره ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ،واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﺶء اﻟﺠﺪﯾﺪ،
وﺗﺨﺮﯾﺞ إطﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﻨﺎدي ﻛﺎن ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ
اﻟﻮطﻨﻲ ،ﺑﺎﻟﺨﻄﺐ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﻤﺴﺎﻣﺮات ،واﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت واﻷﺷﻌﺎر
واﻷﻧﺎﺷﯿﺪ ،واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷھﺪاف ،واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﯿﻘﻈﺔ،
واﻟﺪ ﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺿﺪ ﺧﺼﻮﻣﮭﺎ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ،أو ﻣﻦ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷھﻠﻲ".21
ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أن ﺗﻌﯿﺪ ﻗﺴﻤﺎت اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺸﮭﻮد اﻟﺤﻀﺎري ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯿﺘﺄﺗﻰ ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ ﻟﻮﻻ وﺿﻮح ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ وﻗﺴﻤﺎﺗﮭﺎ
وﺑﺼﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﮭﺎ ،ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻔﺮوﺷﺎ ﺑﺎﻟﻮرود،
ﻓﻤﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻹﻋﻼن ﻣﯿﻼد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ واﺟﮭﺘﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﻗﻠﺔ
واﻟﺮدع ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﺆﺳﺴﻮھﺎ وروادھﺎ ﻋﻦ ھﺪﻓﮭﻢ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺣﯿﻦ أﺻﺪروا
ﺑﯿﺎﻧﺎ أوﺿﺤﻮا ﻓﯿﮫ أن "ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ
ﺳﯿﺮھﺎ وأﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ،ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارھﺎ وأوﺿﺎﻋﮭﺎ ،ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺋﮭﺎ وﻏﺎﯾﺘﮭﺎ،
أﺳّﺴﺖ ﻟﻐﺮض ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺴﺘﺪﻋﯿﮫ ﺿﺮورة ھﺬا اﻟﻮطﻦ وطﺒﯿﻌﺔ أھﻠﮫ ،وﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم إﻟﻰ ﻗﺮون وأﺟﯿﺎل ،وھﺬا اﻟﻐﺮض ھﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ وﻟﻐﺔ
اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻟﺴﺎﻧﮫ".22
ّ
رﻛﺰت ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول
إن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﯾﺠﺪ أﻧﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻹﺻﻼح اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ھﯿﺊ اﻷﻧﻔﺲ ﻟﻼﻧﺼﮭﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،
ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ رﺑﻄﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ
واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﯾﻘﻮل اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ" :إن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺎء إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻮطﻦ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﯿﺎء
ﻟﯿﻤﺤﻮا ﺑﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﯿﺎء :ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻟﯿﻐﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ،وﺟﺎء ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ﻟﯿﻘﻀﻲ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻟﯿﻨﺴﺦ ﺑﮭﺎ اﻹﺳﻼم ،وﻣﺎ ﻋﻤﻠﮫ
ﻓﻲ إﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ إﻻ ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول ،وﻣﺎ ﺿﻐﻄﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻻ
ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺸﺠﯿﻌﮫ ﻟﻠﻀﻼﻻت واﻟﺒﺪع ،وﺗﻠﻜﺆه ﻓﻲ ﻓﺼﻞ
اﻹﺳﻼم ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻣﺸﺮوع اﻹﺳﻼم اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻻ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪأ
اﻟﺜﺎﻟﺚ".23
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أﻋﺪت ﺧﻄﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻮازﯾﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﮭﺎ ﺷﺮوط
ﻧﮭﻀﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ھﺬه اﻟﻨﮭﻀﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ دﻋﺎﺋﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ
ھﻲ:
 -1اﻟﺪﯾﻦ :ﯾﻌﺘﺒﺮه اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ دﯾﻦ اﻟﻔﻄﺮة واﻷﻧﺴﺐ ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ اﻟﺪﯾﻦ وﺑﻘﺎﺋﮫ ،ﺻﺎﻟﺢ
ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ اﻷرواح وﯾﺆﻟﻔﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ أن
ﯾﻠﺘﻤﺴﻮا اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻘﺮآن ﻷﻧﮫ أوﺳﻊ أﻓﻘﺎ.
 -2اﻟﻌﻠﻢ :ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ أطﯿﺎف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة طﻠﺐ
اﻟﻌﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻨﮭﻀﺘﻨﺎ
ﺳﻮاء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ.
 -3اﻷﺧﻼق :ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻦ ﺗﺮاث اﻟﻌﺮب اﻟﺬي ﺧﻠّﻔﻮه ﻟﻨﺎ ،ﻓﺎﻷﻋﺮاف
واﻟﻌﺎدات واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﯿﯿﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻮادث اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
 -4اﻻﻗﺘﺼﺎد :ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﮭﻮض اﻷﻣﻢ وﺳﻘﻮطﮭﺎ ،ﻓﺴﻮق
اﻟﻤﺎل اﻟﯿﻮم ھﻮ ﻣﻌﺘﺮك ﻟﻸﺑﻄﺎل ..ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﺎل ﺳﻼﺣﯿﻦ ﻻ ﯾﻄﻤﻊ طﺎﻣﻊ ﻓﻲ
اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺪوﻧﮭﻤﺎ.24
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

ﺧﺎﻣﺴﺎ /ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
إن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻟﺨﻄﺎب ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻧﻈﺮﺗﮭﺎ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ ﯾﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﺣﺼﺮت
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺎﻧﯿﻢ ،ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻠﺨﺼﮭﺎ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ" :إن ھﺬه
اﻷﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ذات ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﻦ دﯾﻨﮭﺎ وﻟﺴﺎﻧﮭﺎ ،وذات ﻣﻘﻮﯾﺎت ﻣﻦ
ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ وﺣﺎﺿﺮھﺎ" 25وھﻲ:
 -1اﻹﺳﻼم :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  66ﻣﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أن "اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
أﻣﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ إﺳﻼﻣﮭﺎ  ،ﻓﺎﻹﺳﻼم ھﻮ دﯾﻨﮭﺎ اﻟﺬي ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﮫ وﻣﯿﺮاﺛﮭﺎ
اﻟﺨﺎﻟﺪ ،واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ وﻣﺴﺘﻮدع آداﺑﮭﺎ وﺣﻜﻤﺘﮭﺎ" .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻮ اﻟﻤﻘ ّﻮم
اﻷول ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
دﯾﻦ ودوﻟﺔ وﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،ﻓﮭﻮ اﻟﻨﺎظﻢ اﻟﺬي
ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺣﻮﻟﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻷﻧﮫ "ﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮫ اﻟﻜﻤﺎل
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﺘﺠﺪه ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪه ﻏﺬاء اﻟﻌﻘﻞ ،وﻓﻲ ﻋﺒﺎداﺗﮫ ﺗﺰﻛﯿﺔ اﻟﻨﻔﺲ وﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﮫ
رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،وﻓﻲ آداﺑﮫ ﺧﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".26
وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺷﻌﺎر اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻟﺘﻮﻟﯿﮫ
رﺋﺎ ﺳﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل" :اﻹﺳﻼم ھﻮ دﯾﻦ ﷲ اﻟﺬي وﺿﻌﮫ ﻟﮭﺪاﯾﺔ ﻋﺒﺎده ...وھﻮ
دﯾﻦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻌﺪ إﻻ ﺑﮫ ،ﻷﻧﮫ ﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ داﺧﻠﮫ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺧﻮة ،اﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ،وھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﻤﺴﺎواة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ".27
ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﺮى أن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺳﻤﺢ ،وﻟﯿﺲ ﻧﻈﺎم اﻛﻠﯿﺮﯾﻜﻲ
ﻣﺘﺴﻠﻂ ﻛﺒﻘﯿﺔ اﻷدﯾﺎن ،ﻟﺬﻟﻚ أﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎﻗﮫ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ ،وﻗﺪ دﻋﺖ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺼﻞ اﻹﺳﻼم ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ،ﻓﻔﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دﻋﺎ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ إﻟﻰ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎدة ﻓﺼﻞ اﻟﺪﯾﻦ
)اﻹﺳﻼم( ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ )اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ
واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ( ﻟﺘﺘﺮك أﻣﺮه ﻓﻲ ﯾﺪ أھﻠﮫ وﺷﯿﻮﺧﮫ ﯾﺤﻜﻤﻮن ﺑﻘﻮاﻧﯿﻨﮫ وﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮫ "ﻓﺎﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﺗﺤﺘﻜﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪه ورﺟﺎﻟﮫ
وأوﻗﺎﻓﮫ وﻗﻀﺎﺋﮫ ،وﻗﻀﯿﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض،
وواﻗﻔﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،ﺗﻠﻚ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﻗﻮﻻ ،وھﺬه ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻞ ﻋﻤﻼ" ،28وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ دﻋﻮة ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دوﻟﺔ
ﻻﺋﻜﯿﺔ وإﻧﻤﺎ ھﻲ دﻋﻮة ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﯾﺪھﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺘﺮﻛﮭﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮف اﻟﺸﻌﺐ ﯾﺴﯿﺮھﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺮﻓﮫ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرﺳﮫ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
ﻓﺎﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ آﻟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﺴﻚ
ھﺬا اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪه وأﺳﺒﺎﺑﮫ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻤﺤﻮ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﺴﻰ ﻧﻔﺴﮫ وﺗﺎرﯾﺨﮫ ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﺮى أن ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻠﻒ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ھﻮ ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ "ﻓﺎﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﮭﻮة اﻟﺴﺤﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﻄﺎط إﻻ ﺣﯿﻦ ﻓﻘﺪت اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻲ
اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻗﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﻠﺔ اﻟﻮﺣﻲ ،وﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻨﺒﻮة ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻀﺮب اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻨﺨﺮ ﻓﻲ أﺻﻮل
ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ".29
ّ
وأن أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺻﻼح اﻷﻣﺔ ﺑﻐﯿﺮ دﯾﻨﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻲ ﺗﮭﺪﯾﻢ ﻟﻌﺮﺷﮭﺎ
ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺸﯿﯿﺪه ،ﺗﻔﺘﯿﺖ ﻟﻮﺣﺪﺗﮭﺎ وﺗﻌﺮﯾﻀﮭﺎ ﻟﻼﻧﺤﻼل واﻟﺘﻼﺷﻲ.
 -2اﻟﻠﻐﺔ :ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت أﻗﺪم ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﮭﻮﯾﺎت ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﺮآة ﻓﻜﺮھﺎ ،وھﻲ أﺻﺪق اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ ﺗﻔﺮد وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻣﺔ ،وھﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﯾﻘﻮل اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ" :إن اﻟﻠﻐﺔ ھﻲ اﻟﻤﻘﻮم اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮي ،وﻣﺎ ﻣﻦ أﻣﺔ أﺿﺎﻋﺖ ﻟﻐﺘﮭﺎ إﻻ وأﺿﺎﻋﺖ وﺟﻮدھﺎ ،واﺳﺘﺘﺒﻊ
ﺿﯿﺎع اﻟﻠﻐﺔ ﺿﯿﺎع اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى" ،30ﻟﺬﻟﻚ أوﻟﺘﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺣﯿﺰا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ
اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﮭﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ "ﻟﻐﺔ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻟﻐﺔ اﻟﺠﻨﺲ ،ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ،ﻟﻐﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ،وھﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﺎﺿﯿﻨﺎ ،وھﻲ وﺣﺪھﺎ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺬي
ﻧﻘﯿﺲ ﺑﮫ أرواﺣﮭﻢ ﺑﺄرواﺣﻨﺎ وھﻲ وﺣﺪھﺎ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺬي ﻧﻌﺘﺰ ﺑﮫ وھﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

ﻋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ،وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ،وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ آﻻم
وآﻣﺎل".31
وﻋﻨﺪ اﻟﻤﺠﻲء ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻧﺠﺪ أن:
 اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﺮى ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﺰاوﻧﺼﺮة ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ.
 أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وأﻧﮭﺎ "اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻲﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪ وﺣﺎﺿﺮھﺎ اﻷﻏﺮ ،وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﺴﻌﯿﺪ ،وھﻲ
ﻟﻐﺔ اﻟﺪﯾﺔ واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ" ،32وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻋﻨﺪه.
 أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠﻢ وھﻲ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ.أﻣﺎ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ﻓﮭﻮ اﻵﺧﺮ ﯾﺮى ّ
أن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻀﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﺒﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ "ﻋﺮف اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﯾﻌﺮﻓﻮن" ،33ﻷن اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻠﻮم اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ )ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ( وﻟﻮﻻھﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع
أﺳﻼﻓﻨﺎ أن ﯾﺼﻠﻮا إﻟﯿﮭﺎ" ،ﻓﮭﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﻤﺮان ...اﻟﺘﻲ ﻗﺎرﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﻤﻨﻔﻌﻞ اﻟﻘﻠﻖ وﺑﯿﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﺮﺑﺮي اﻟﺮﺻﯿﻦ اﻟﮭﺎدئ ،وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﮭﻠﺖ
ﻟﮭﺬه اﻷﻣﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ".34
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ﯾﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ:
 أﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن واﻟﺼﻼة. ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻢ وﺣﻀﺎرة. ﺟﻤﺎل اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺳﺤﺮه اﻟﺒﻼﻏﻲ. اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف اﻟﺬي ﺗﺤﻠﻰ ﺑﮫ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺎﺗﺤﻮن ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻌﻮب ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻌﻠﻤﮭﺎ.
وﻗﺪ دﻋﺎ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ووﺟﻮب
ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ "ﻷن ﻟﮭﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺣﻘّﺎن أﻛﯿﺪان ،ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وﺟﻮب ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ،ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ دﯾﻦ اﻷﻣﺔ وﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ ﺟﻨﺴﮭﺎ
ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﺴﯿﺔ ودﯾﻦ ﻣﻌﺎ".35
وﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻧﺠﺪ أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻧﺘﮭﺠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ
أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺳﻮاء ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪرﺳﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ أو
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎھﺞ ﻣﻌﺮﺑﺔ
 ، %100واﺷﺘﺮطﺖ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪرس ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪھﺎ،
ﻓﺼﯿﺢ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﺒﯿﺎن )اﻟﻤﺎدة  42ﻣﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ :اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ھﻮ ﻛﻞ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺤﺼﻞ ﻟﻌﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻮطﻦ( ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ
اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ،واﻟﺬي ﻟﺨﺼﮫ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ:
ﺷـﻌـﺐ اﻟـﺠـــــــــﺰاﺋـﺮ ﻣــﺴﻠﻢ

وإﻟﻰ اﻟـﻌﺮوﺑﺔ ﯾﻨﺘﺴﺐ

ﻣﻦ ﻗﺎل ﺣﺎد ﻋﻦ أﺻﻠﮫ

أو ﻗﺎل ﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﻛﺬب

ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ:
ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺻﺮاع إﺛﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب
واﻟﺒﺮﺑﺮ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
واﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﻛﺎد أن ﯾﺘﺄﺗﻰ ﻟﮫ ذﻟﻚ ﻟﻮﻻ ﻓﻄﻨﺔ رﺟﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﺬﯾﻦ ﺑﯿّﻨﻮا أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﺮﯾﺪ دسّ اﻟﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺴﻞ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺠﻨﯿﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ
ﻟﯿﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺤﻖ ،وﯾﻘﻮم ھﻮ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
ﺗﺨﺼﯿﺺ إذاﻋﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﺒﺚ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻷن "اﻟﮭﺪف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ
إﺣﯿﺎء اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ،وﺗﺨﺼﯿﺺ إذاﻋﺔ ﻟﮭﺎ ،أﻧﮫ ﺳﻼح ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻟﺤﺮب
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻜﯿﺪة ﻣﺪﺑﺮة ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ،وﺣﺠﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﻹﺳﻜﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ
ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ وطﻨﮭﺎ ،ﻷن ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أن ﯾﺤﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﯿﺘﺔ ﻟﯿﻘﺘﻞ ﺑﮭﺎ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﯿﺔ".36
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

ﻓﺎﻟﮭﺪف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﺿﺢ ﺣﺴﺐ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ وھﻮ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ
ﻓﺮﻧﺴﻲ/ﺟﺰاﺋﺮي إﻟﻰ ﺟﺰاﺋﺮي/ﺟﺰاﺋﺮي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﻖ وﺣﺪة اﻟﺼﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء واﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻮﻗﺖ ﻓﯿﺼﺒﺢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻻ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.
ﻛﺘﺐ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻤﻮظﻔﻮن ﻓﻲ رادﯾﻮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أذاﻋﻮا اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﯿﺔ ،وﻛﺬا إذاﻋﺔ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻲ ،أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺣﯿﺎء
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ھﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺿﺮب وﺣﺪة اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ،وﺗﺪﺟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻣﺔ وﻣﻜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ،وﺗﻔﺮﻗﺔ ﺷﻨﯿﻌﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ،
وﺳﺨﺮﯾﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ".37
إن اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﮭﺠﺘﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻟﻌﺮوﺑﺔ ،واﻋﺘﺒﺮت أن ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺣﯿﺎء ﺗﻮﺟﮫ آﺧﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ھﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﺸﻖ ﻋﺼﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻮﻻء ﻟﻺﺳﻼم ،وھﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻌﺼﺒﺎ وﺣﯿﺎدا ﻋﻦ
اﻟﺼﻮاب ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﯾﺒﯿﻦ أن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﺮوﺑﺔ ﺷﺮف،
ﻓﮭﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺒﺎھﺎ ﷲ ﺑﺎﻹﺳﻼم ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن
وﻟﺴﺎﻧﮫ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن إﻻ ﺑﮭﺎ وﻋﻦ طﺮﯾﻘﮭﺎ ،ﻣﺒﯿﻨﺎ أن "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻟﯿﺴﺖ ﻏﺮﯾﺒﺔ وﻻ دﺧﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﻞ ھﻲ ﻓﻲ دارھﺎ وﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﺗﮭﺎ وأﻧﺼﺎرھﺎ،
وھﻲ ﻣﻤﺘﺪة اﻟﺠﺬور ﻣﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،دﺧﻠﺖ ھﺬا اﻟﻮطﻦ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ ﺗﺮﺣﻞ ﺑﺮﺣﯿﻠﮭﻢ وﺗﻘﯿﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﮭﻢ".38
أﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻓﯿﻌﻮد إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وآﻟﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ،
ﻓﺒﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻋﺮف اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ أن ﺳﺤﺮھﺎ اﻟﺒﻼﻏﻲ واﻟﺒﯿﺎﻧﻲ
ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺰاﺣﻢ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﺣﺘﻰ أﺧﺬت ﻣﻮﺿﻌﮭﺎ ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر
ﻻ ﺟﺒﺮ ﻓﯿﮫ.
 -3اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮك :ھﻮ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﺣﺎﺿﺮ اﻷﻣﺔ
ﺑﻤﺎﺿﯿﮭﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﻘﺪﯾﺴﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮد ﻗﺎﺳﻢ ،وﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ورﺟﺎﻟﮭﺎ ،ﻓﻤﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻟﺘﺄﺳﯿﺴﮭﺎ داﻓﻌﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺿﺪ ﻓﻜﺮة
اﻻدﻣﺎج اﻟﺘﻲ طﺮﺣﺘﮭﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ 1865م إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 1935م )ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ إدﻣﺎج
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻋﺒﺮ إﺻﺪارھﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﻲ :ﻗﺎﻧﻮن "ﺳﻨﺎﺗﻮس-ﻛﻮﻧﺴﻠﺖ" ﺳﻨﺔ
1865م اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﺤﻖ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،وﺣﻖ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،
ﻣﺮورا ﺑﻘﺎﻧﻮن 1919م اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ﺑﺸﺮوط ،واﻧﺘﮭﺎء ﺑﻤﺸﺮوع "ﺑﻠﻮم-ﻓﯿﻮﻟﯿﺖ" ﺳﻨﺔ 1935م ،اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻨﺢ
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻠ  24.000ﻣﺜﻘﻒ ﺟﺰاﺋﺮي دون ﺗﺨﻠﯿﮭﻢ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ(.
ﻓﻔﻲ رده ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ "إ ّﻧﻨﺎ ﻓ ّﺘﺸﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﻒ
ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻮﺟﻮدة،
اﻟﺘّﺎرﯾﺦ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة ،ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ اﻷ ّﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾّﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
ّ
ﺗﻜﻮﻧﺖ ووﺟﺪت أﻣﻢ اﻟ ّﺪﻧﯿﺎ ﻛﻠّﮭﺎ .وﻟﮭﺬه اﻷ ّﻣﺔ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺠﻼﺋﻞ
ﻛﻤﺎ
ّ
اﻷﻋﻤﺎل ،وﻟﮭﺎ وﺣﺪﺗﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿّﺔ واﻟﻠﻐﻮﯾّﺔ ،وﻟﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻّ ﺔ وﻋﻮاﺋﺪھﺎ
وأﺧﻼﻗﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ وﻗﺒﯿﺢ ،ﺷﺄن ﻛﻞّ أﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ .ﺛ ّﻢ ّ
إن ھﺬه اﻷ ّﻣﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔ ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﻻ ﺗﺮﯾﺪ أن
ﺗﺼﯿﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺼﯿﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻟﻮ أرادت".39
وھﺬا إﻗﺮار ﻣﻦ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺑﺄن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﮫ وﺣﺪﺗﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،وأن
أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻔﺮﻗﺘﮭﺎ ﻋﺮﻗﯿﺎ أو ﻟﻐﻮﯾﺎ ،ھﻲ ﻣﺠﺮد ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺻﯿﻒ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﻘﺸﻊ
ﻟﺘﻌﻮد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺘﺤﺘﻀﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺸﺮوع اﻹدﻣﺎج اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺮﯾﺪه ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺔ ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ  -اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﻨﯿﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ -ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﯾﺤ ّﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدھﻢ أو ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،وأﻣﺎم ھﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻗﺘﺮح اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﺪﯾﻼ ﯾﻘﺘﻀﻲ أن
ﺗﺸﺮف ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﮭﻲ أﻣﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ وﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻣﺔ ﻗﻮﯾﺔ
ﺗﻨﮭﺾ ﻓﻲ ﻛﻨﻔﮭﺎ وﺗﺘﻘﻮى ﺑﮭﺎ ﻓﻨﺠﺪه ﯾﻘﻮل" :أﻓﻈﻨﻨﺘﻢ أن اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ذات
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺗﻘﻀﻲ ﻗﺮﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ ﺛﻢ ﻻ ﺗﻨﮭﺾ ﺑﺠﻨﺐ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﻔﮭﺎ ،ﯾﺪھﺎ ﻓﻲ ﯾﺪھﺎ ،ﻓﺘﺎة ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺎة
أﻧﺠﺒﺘﮭﺎ أو رﺑﺘﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻢ ،أﺧﻄﺄﺗﻢ ﯾﺎ ھﺆﻻء اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ...إﻧﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺮﺑﻂ
أواﺻﻞ اﻟﻤﻮدة ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻼﺋﻖ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺘﯿﻦ
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺘﯿﻦ ﺑﺮواﺑﻂ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ،ﺗﻠﻚ
اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت دﻻﺋﻠﮭﺎ وﺛﻤﺮاﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻣﻮطﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻦ اﻟﺤﺮب
واﻟﺴﻠﻢ".40
وھﻜﺬا ﺣﻔﻈﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻧﯿّﺘﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﻌﺘﺰ ﺑﮭﺎ ،وﻓﻲ ھﺬا ﯾﻘﻮل اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ" :ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮي
ﻧﺴﺒﮫ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﺮﯾﺢ ،ﺑﺮﯾﺌﺎ ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻻﻗﺮاف واﻟﮭﺠﻨﺔ ،وأﺣﯿﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ
ﺷﻌﻮر اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻨﻔﺴﮫ ،وﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﮫ ﺷﻌﻮر اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻐﺘﮫ ،وﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه ﺷﻌﻮر
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻮطﻦ ﯾﻤﺪھﺎ اﻟﺸﺮق ﺑﺴﻨﺎه
ّ
وﯾﻐﺬﯾﮭﺎ اﻹﺳﻼم ﺑﺮوﺣﺎﻧﯿﺘﮫ".41
 -4اﻟﻮطﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﻮﺣﺪ ﻋﻮاطﻒ وأﻓﻜﺎر وﻣﺼﺎﻟﺢ وأھﺪاف أﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ
اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﮫ ﻧﺼﯿﺐ واﻓﺮ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ أن اﻷوطﺎن ﺛﻼﺛﺔ:
 اﻟﻮطﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ :اﻟﺬي ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻗﺪ ﺳﻠﺒﺘﮫ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ1830م.
 اﻟﻮطﻦ اﻟﻔﻜﺮي :اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺤﺎول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﻠﺒﮭﺎ ﻋﻦطﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
 اﻟﻮطﻦ اﻟﺮوﺣﻲ :وﯾﻤﺜﻠﮫ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮوﺣﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي.42وﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺣﯿﻦ ﺳﺌﻞ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﯿﺶ؟ ﻓﺄﺟﺎب أﻋﯿﺶ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺪوة
ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺶ واﻟﺒﺬل ﻟﮭﺬا اﻟﻮطﻦ.

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﺮاءى ﻟﻨﺎ أن:
 ﺟﺪل اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ھﻮ ﺟﺪل ﻟﻐﻮي ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﻌﺮﻗﻲ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ.
 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﻀﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔاﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ.
 ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮوﺑﺔ ﻛﻤﻘﻮم ھﻮﯾﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ،ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻨﻜﺮاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﺑﻞ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﻔﺴﯿﺔ
ﻷ ﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن أﻏﻠﺒﮭﻢ درس ﺑﺎﻟﻤﺸﺮق ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ أرادوا رﺑﻂ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﺸﻜﻼت اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
 -اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺬي أرادت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أن ﺗﺤﺪﺛﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﻄﻠﻘﮫ دﯾﻨﻲ ﺑﺤﺖ.
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .1اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،أﺣﻤﺪ طﺎﻟﺐ ،آﺛﺎر اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯿﺮوت ،ط ،1997 ،1ج ،1ج.3
 .2ﺑﻠﻤﮭﺪي ﻋﻠﻲ ،ﺑﺸﯿﺮ ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
) ،(1956-1925أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ،ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.2011/2010 ،
 .3ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت ،دار اﻷﻣﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
دط.1996 ،
 .4ﺑﻮھﻨﺪ ﺧﺎﻟﺪ ،اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ وﻣﻮاﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ،اﻟﺨﻤﯿﺲ ،2012/08/30
.2018/01/15 ،https://binbadis.net/archives/560
 .5ﺗﺎﺣﻲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  ،ﻣﻮﻟﻮد ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﯾﺖ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻧﻀﺎﻟﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري،
ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.2007/2006 ،
 .6اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ ،دط،
1306ھـ.
 .7داھﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  -اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،-اﻟﺪار
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺎت ،ﺑﯿﺮوت ،ط.2014 ،1
 .8زروﻗﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ،ﺟﮭﺎد اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ،1940/1913دار اﻟﺸﮭﺎب ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط.1999 ،1
 .9ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻓﺮس اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،دار اﻟﺸﺮوق،
ﻣﺼﺮ ،ط.1999 ،1
 .10ﺷﺒﺎﻧﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ،اﻟﺪوﯾﻼت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،دار اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟﻘﺎھﺮة ،ط.2008 ،1
 .11ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ  -اﻟﺘﺒﺎس اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ-
ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺪﯾﻦ واﻟﮭﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺿﯿﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺳﻌﺔ اﻹﺑﺪاع ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺎج دواق ،ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ،اﻟﺮﺑﺎط.2016 ،
 .12اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ﻋﻤﺎر ،آﺛﺎر اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط.1997 ،3
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 .13اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﻣﯿﻦ ،ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﻟﺤﺎﺿﺮ إﻟﻰ إﺑﺪاع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ط.2000 ،1
 .14ﻛﻌﻮان ﺣﻔﯿﻆ ،أﺛﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺈﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
)5-2ه 11-8/م( ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج
ﻟﺨﻀﺮ ،ﺑﺎﺗﻨﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.2009/2008 ،
 .15اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،اﻟﺮﯾﺎض ،ﺗﺢ :ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻜﻮش ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﯿﺮوت ط ،1994 ،2ج ،1ج.2
 .16اﻟﻤﺴﯿﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ،اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ،
ط.2013 ،4
 .17وﻟﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﮭﻮﯾﺔ ،دﯾﻮان
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،دط.2003 ،
 .18ﻧﺤﻨﺎح ﻣﺤﻔﻮظ ،اﻟﮭﻮﯾﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط،7
.2004
اﻟﮭﻮاﻣﺶ:
 -1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎھﺮة ،دط ،دت ،ص.4729
 -2ﯾﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﺑﻲ-ﻋﺮﺑﻲ ،ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ ھﻮﯾﺔ.
 -3اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ1306 ،ھـ ،ﺑﺎب
اﻟﮭﺎء ،ص.113
 -4ﺗﺎﺣﻲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﻮﻟﻮد ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﯾﺖ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻧﻀﺎﻟﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
 ،2007/2006ص.120
 -5أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ،اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت ،دار اﻷﻣﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،دط،1996 ،
ص.21
 -6ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻠﻤﮭﺪي ﻋﻠﻲ ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ )،(1956-1925
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ،ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2011/2010 ،ص .24
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ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
 -7ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ،ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ –اﻟﺘﺒﺎس اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،-ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺪﯾﻦ
واﻟﮭﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺿﯿﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺳﻌﺔ اﻹﺑﺪاع ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺎج دواق ،ﻣﺆﻣﻨﻮن
ﺑﻼ ﺣﺪود ،اﻟﺮﺑﺎط ،2016 ،ص .27
 -8ﻣﺤﻤﻮد أﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﻟﺤﺎﺿﺮ إﻟﻰ إﺑﺪاع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة،
ط2000 ،1م ،ص.102.103
 -9ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻟﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ ،اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﮭﻮﯾﺔ ،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،دط ،2003 ،ص89
 -10اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
 -11ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح ،اﻟﮭﻮﯾﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط ،2004 ،7ص.7
 -12ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻤﺴﯿﺮي ،اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط،2013 ،4
ص.146
 -13ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﺷﺒﺎﻧﺔ ،اﻟﺪوﯾﻼت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،دار اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ط،1
 ،2008ص.20
 -14ﺣﻔﯿﻆ ﻛﻌﻮان ،أﺛﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺈﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن )5-2ه-8/
11م( ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ ،ﺑﺎﺗﻨﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
 ،2009/2008ص.16
 -15أﺧﺮﺟﮫ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﻔﺴﻮي ﻓﻲ " اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ " ) ،(489/2واﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ " اﻷوﺳﻂ "
) - 8835/249/2ﺑﺘﺮﻗﯿﻤﻲ( ،واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﻓﻲ " ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ " ﻣﻦ طﺮﯾﻖ أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ :ﺣﺪﺛﻨﻲ اﻟﻠﯿﺚ ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺒﯿﺐ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻗﯿﺲ ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
اﻟﻌﺎص ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ،وإﺳﻨﺎده ﺿﻌﯿﻒ
 -16اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.17
 -17أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،اﻟﺮﯾﺎض ،ﺗﺢ :ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻜﻮش ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯿﺮوت ط،2
 ،1994ج ،1ص.210،209
 -18اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،2ص.354
 -19ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ داھﺶ ،اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ –اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،-اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺎت ،ﺑﯿﺮوت ،ط ،2014 ،1ص.117،140
 -20أﺣﻤﺪ طﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،آﺛﺎر اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﯿﺮوت ،ط1997 ،1م،ج ،1ص.133
 -21ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ زروﻗﺔ ،ﺟﮭﺎد اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ،1940/1913دار اﻟﺸﮭﺎب ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط1999 ،1م ،ص.166
 -22اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.381
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 -23اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،3ص .160
 -24ﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﺘﺎب اﻵﺛﺎر ﻟﻺﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ج ،1ص.14
 -25اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.98
 -26اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .106
 -27ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻢ ،اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻓﺮس اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،دار اﻟﺸﺮوق ،ﻣﺼﺮ ،ط،1
1999م ،ص.76
 -28اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ج ،3ص.92
 -29اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص.56
 -30اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،1ص.34
 -31ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.100
 -32اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.131
 -33اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ج ،1ص.206
 -34اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ج ،3ص.378
 -35اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.48
 -36اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ج ،3ص.27
 -37اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص.207
 -38اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص.206
 -39ﻋﻤﺎر اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ،آﺛﺎر اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط ،1997 ،3ص
.294/293
 -40ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮھﻨﺪ ،اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ وﻣﻮاﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ،اﻟﺨﻤﯿﺲ ،2012/08/30
11.56 ،2018/01/15 ،https://binbadis.net/archives/560ﺳﺎ.
 -41اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ج ،3ص.57
 -42اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص.27
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مخبر المتخيل الشفوي وحضارات المشافهة والكتابة والصورة
كلية اللغة واألدب العربي والفنون  -جامعة باتنة1
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ملخص:
تهدف هذه الـدراسة إلـى إبراز أهمية الـكفاءات في العملية التعليمية
لتحليل النصوص األدبية ،باعتبار المناهج التعليمية والكفاءات الذهنية واللغوية
أداة منظارية يتخذهـا المتعـلـم لتمكـنه من سبر أغـوار النص األدبي وتفجير
مكنوناته ،باعتبار هذا األخـيـر شبكة من العالقـات الـداخـلية ـ عـلـى حد تعبير
الـبنيـويـين ـ ومن ثم يصل المتعلم إلى العملية الهدف بالكشف عن الجماليات
التي كانت مـخـبـوءة فـي النص ،لذلك فإن تعليمية النص األدبي تتخذ النص
األدبي وتعتبره شكال من أشكـال الـتـبـئيـر الذي يمـثـل المحـور الـذي يتم
االشتـغـال فيه والتركيـز عليه ،ذالك أن الدراسـات اللـسـانية المعـاصرة
تـعـتـبـر النص األدبـي بنية مغلقة ومكتفية بذاتها ومنفصلة عن السيـاقـات
الخارجية ،وتحقق لنفسها مجاوزة حدود المؤلف (مـوت المؤلف) على حـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 731
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تعبير روالن بارت ،وعليه ،فإن تعليمية الـنـص األدبي تعـود إلـى حـقـل
المنـاهج النقدية لتستعير الوسيلة المثلى لتفجير النص وكشف الجوانب الجمالية
الـمـنـطـوية فيه .كـمـا تهـدف الـدراسة أيـضـا إلـى الـوقـوف على أهم األسباب
والحلول الممكنة والمقترحة من أجل تطوير الملكات والكفاءات البشرية ،وإلى
الوقوف على الوسائط التـي البد من اتخـاذهـا إلنجـاح تـطـويـر الكفاءات
اإلنسانية بصفة عامة ،والكفاءات اللغـوية والتعليمية في المؤسسات التعليمية
على وجه الخصوص ،و ستتخذ هذه الـدراسة الـمنهج الـوصفي الـذي يجمع بين
التحليل والمقـارنة بين الكفاءات البشرية والتعليمية.
وانطالقا من هذه الديباجة فإن الدراسة تطرح اإلشكاالت اآلتية:
ـ ما هي أهمية الكفاءات التعليمية في مقاربة النصوص وتحليلها ؟ وما هي
العالقة التي تربط بين النص والكفاءة ؟ وهل بإمكاننا أن نصل إلى رؤية جديدة
تجمع بين المناهج األصيلة والمستعارة ونكيفها حسب ما تملي به العملية
التعليمية في المؤسسات التعليمية ؟
الكلمات المفتاحية :منهج نقدي؛ نص أدبي؛ تعليمية؛ كفاءات؛ تكامل معرفي.
Summary:
The purpose of this study is to highlight the importance of
competencies in the educational process to analyze literary texts,
considering the educational curricula and mental and linguistic skills
as a tool of the perspective taken by the learner to enable him to
explore the literary texts and detonate his machines, as the latter
network of internal relations in the words of structuralists and then
reach the learner The objective process is to reveal the aesthetics that
were hidden in the text. Therefore, the teaching of the literary text
takes the literary text and considers it to be a form of enlightenment,
which represents the axis in which the work is focused, In the words
of Roland Barthes, the teaching of the literary text goes back to the
field of monetary curricula to borrow the best means to blow up the
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text and reveal the aesthetic aspects. Including. The study also aims to
identify the most important reasons and possible solutions proposed
for the development of queens and human competencies, and to
identify the media that must be taken for the success of the
development of human competencies in general, and language and
educational competencies in educational institutions in particular,
Which combines analysis and comparison between human and
educational competencies.
Based on this preamble, the study raises the following problems:
What is the importance of educational competencies in textual
analysis and analysis? What is the relationship between text and
efficiency? Can we reach a new vision that combines the original and
borrowed curricula and adapt them as dictated by the educational
process in the educational institutions?
Keywords: Critical Approach; Literary
Competencies;, Knowledge Integration.

Text;

Educational;,

:تمهيـد
يتميز العالم المعاصر بمواصفات جعلته يتسم بسرعة التحوالت وكثرة
 وهذا األمر جعل العقل البشري يعيد تفكيره في،االختراعات واالكتشافات
 من أجل مواكبة وسائط االتصال الحديثة،تطوير المهارات التي اكتسبها
 وهذه المهارات المكتسبة عملية تتم داخل الفرد من،والتكنولوجيا المعاصرة
. النفس- ب. العقل- أ:خالل مكونين رئيسيين هما
 ألن البيئة،)فالعقل يتفاعل مع الحواس من خالل العالم الخارجي (البيئة
 ويتأثر بها "ويقوم اإلنسان،تحدث مثيرات للعقل فيستجيب هذا األخير لها
، التفكير القياسي بنوعيه االستنتاجي واالستقرائي:بعمليات عقلية أبرزها
 وغيرها من، والتفكير الحدسي،) والتفكير اإلبداعي (االبتكاري،والتفكير الناقد
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أنواع التفكير التي تتضمن مهارات عقلية متعددة ،كالتفسير والتحليل والتركيب
والتقويم"(.)1
ومن هذا المنطلق فإن المهارات تتطور عن طريق التفاعل بين العقل
بوصفه شيئا ماديا وأداة عجيبة أودعها هللا عز وجل في الكائن البشري وبين
الحواس الخارجية التي تتأثر بالبيئة التي تحيط بها ،وال يمكن تطوير المهارات
بعيدا عن هذين األمرين بحال من األحوال.
ومن جهة أخرى فإن تطوير الموارد البشرية باكتسابها للمهارات
والخبرات ال يمكن أن يحدث ذلك في معزل عن النفس البشرية ،باعتبارها
عالما معنويا معقدا ترتبط بالتفكير الماورائي والعالم الغيبي.
ومن ثم فإن تحصيل الكفاءة اللغوية وتنمية المهارات المكتسبة كل ذلك
يتم عن طريق التفاعل بين العقل والنفس ،وبين الحواس والعالم الخارجي بوجه
عام .وإن النص األدبي المعاصر يتطلب من القارئ جهدا إضافيا ليتمكن من
الكشف عن الدالالت المخبوءة وراء بنياته وضمن مستوياته الثالثة :الصوتي
والصرفي والداللي ،وال يتحقق هذا الجهد اإلضافي إال عن طريق تطوير
المهارات المكتسبة التي يتخذها القارئ وسيلة للوصول إلى عملية الفهم
والتفسير ،ثم إلى الوقوف على أشكال التبئير والتأويل.
ولم يكن النص األدبي بعيدا عن وسائل التواصل الحديثة والتكنولوجيا
المعاصرة ،ويمكننا القول :إن النص األدبي انتقل من المشافهة إلى حضارة
الكتابة ،ومن الكتابة الورقية إلى حضارة الكتابة الرقمية ،فأصبح عالم اإلنترنت
االفتراضي هو المهيمن على الحضارات التي رافقت النصوص منذ العصور
المتوالية إلى مطلع القرن الواحد والعشرين.
وقد ساهم النص األدبي المعاصر في تطوير الكفاءات اللغوية ،باعتباره
وحدة زئبقية معقدة ال تنتهي إلى نتيجة حتمية نهائية ،فظهر مصطلح المقاربة
النصية الذي يمكن أن نعتبره آلية من اآلليات الموجهة لتنشيط العملية اإلبداعية،
باعتبار النص األدبي بنية كبرى تظهر في مختلف المستويات اللغوية والبنائية
والفكرية واألدبية واالجتماعية.
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أوال :مفهوم الكفاءات في العملية التعليمية
 -1الكفاءات البشرية واللغوية:
لقد أسهمت الوسائل التكنولوجية الحديثة في رقي العملية التعليمية،
ودفعتها إلى تجاوز النظرة التقليدية القائمة على تكوين الفرد المتعلم عن طريق
تزويد فكره بمعارف مختلفة ،باعتبار عقل المتعلم خزانا للمعارف ،أما النظرة
المعاصرة فإنها تعتبر المتعلم فردا يتمتع بكفاءة قبلية تساعده على تجاوز مرحلة
االستهالك إلى مرحلة اإلنتاج ،فتجعله يتفاعل مع أقطاب العملية التعليمية،
وحينها يتحقق الخروج من الركود والجمود إلى عالم التفاعل واإلنتاج
واالبتكار .ويصعب أن نضع تعريفا محددا للكفاءة في مفهومها العام خاصة مع
هذا االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي ،وأغلب التعاريف التي تناولت
الكفاءات جعلت لها أبعادا ثالثة هي:
أ -المعارف ).(Savoirs
ب -المعارف العملية ).(Savoir-Faire
ج -معارف التحلي أو المعارف السلوكية ).(Savoirs-Etre
وعليه ،فإن الكفاءة هي" :القدرة على تنفيذ مجموعة مهام محددة ،وهي
قابلة للقياس والمالحظة في النشاط ،وبشكل أوسع الكفاءة هي استعداد لتجنيد
وتجميع ووضع الموارد (المعارف ،المعارف العلمية ،معارف التحلي) في
العمل ،والكفاءة ال تظهر إال أثناء العمل"(.)2
والكفاءة ترتبط بعدة مؤشرات ومؤهالت تتحكم فيها وتسهم في تنميتها
وتطويرها ،لذلك فإن ( )Cairdيربط الكفاءة بالمتغيرات النفسية والمهارة
والمعرفة واألداء ،ومن ثم فإن هذه العوامل حينما تجتمع مع بعضها ينتج عنها
السلوك الناجح ،ويمثل ( )Cairdلها بالخطاطة اآلتية(:)3
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الكفــــــــــــــاءة

المتغيرات النفسية

المهارة

المعرفة

األداء

مؤشـــــرات األداء /السلــــــوك الناجــــح
هذا عن الكفاءة بصورة عامة ،أما إذا حصرنا الكفاءة في الحقل
اللغوي ،فإن األداة األولى التي يتخذها الدارس للنص األدبي هي اللغة ،فهو
ينطلق من اللغة وينتهي في تحليله وفك شفرات النص إلى اللغة ،وال يمكن البتة
للقارئ المعاصر أن يكشف عن جماليات النصوص ،ويغوص في أعماقها ثم
يفككها ويعيد بناءها في ثوب جديد إال إذا كان ذا كفاءة لغوية تجعله ماهرا
بمداعبة النص األدبي المعاصر.
والكفاءة اللغوية تمكن أحد أقطاب العملية التعليمية الذي هو المتعلم من
تحويل لغة النص إلى مادة للعمل اإلبداعي ،ألن النص المعاصر يتجاوز مرحلة
كونه نصا سمعيا إلى بلوغه حدا يمكن اعتباره نصا بصريا تتفاعل معه الحواس
الخارجية ،فتجعله بعد ذلك يتجاوز الفهم الحرفي والسطحي إلى الوقوف على
أبعاد اللغة ووظائفها المتعددة؛ الصوتية ،البصرية ،الداللية ،التواصلية ،على
حد تعبير رومان جاكوبسون ،عند حديثه عن وظائف اللغة.
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 -2المهارات اللغوية:
وتتحقق الكفاءة اللغوية عن طريق اكتساب الطالب لمهارات تجعله
يتواصل مع النص تواصال معرفيا ،ويمكنه من توسيع ثقافته وقدرته التعبيرية،
ذلك أن مهارات التواصل المعرفي في النص تهدف "إلى توسيع ثقافة الطالب
ورفع قدرته التعبيرية ،وزيادة ثروته اللفظية ،ومساعدته على استخدام العبارة
المناسبة المؤدية للداللة الصحيحة ،كما تهدف إلى تنمية مهارة التفكير ،وبناء
األفكار بناء منطقيا ،وتنمية مهارة الحوار وعرض اآلراء"(.)4
ونجد تقاربا بين مفهوم المهارات اللغوية في الدراسات المعاصرة وبين
مفهومها في الدراسات القديمة ،حيث يعبر العالمة ابن خلدون عن المهارات
اللغوية بـ "ملكة اللسان" ،ويربط في ذلك بين االستعدادات الفطرية والنفسية
لإلنسان وبين التراكيب اللفظية التي تشكل البناء الهندسي والجمالي للنص،
حيث يقول" :اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة ،إذ هي ملكات في
اللسان للعبارة عن المعاني ،وجودتها وتصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها،
()5
وليس ذلك بالنظر إلى المفردات ،وإنما هو بالنظر إلى التركيب".
وتلتقي النظرة الخلدونية في المهارات بمفهوم المهارات اللسانية
واللغوية الحديثة ،ذلك أن هذه األخيرة في المفهوم المعاصر هي" :شيء يمكن
تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى المتعلم ،عن طريق المحاكاة والتدريب ،وما
يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من
()6
تعلمها".
 -3أقسام المهارات اللغوية:
تنقسم المهارات اللغوية إلى أربعة أقسام ،هي :مهارة االستماع ،مهارة
المحادثة ،مهارة القراءة ،مهارة الكتابة(.)7
ويتعلق بهذه الورقة البحثية المهارتان األخيرتان (مهارة القراءة،
ومهارة الكتابة) ،مهارة القراءة هي عملية عقلية تهدف إلى تفسير الرموز
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والحروف والكلمات ،والتفاعل مع ما يقرأ ،فيقوم القارئ بالتحليل والنقد
والمقارنة واالستنتاج.
وعلى هذا األساس فإن قراءة النصوص المعاصرة البد أن تجتمع فيها
القراءة األفقية (السطحية) والقراءة العمودية (العميقة) ،ومن ثم فإن القارئ
يتخذ األداة المنهجية المناسبة للنص من أجل فك شفراته والوصول إلى دالالته
الغائية على حد تعبير البنيويين ،ذلك أن النص عندهم يتصف ببنياته المترابطة
فيما بينها ،وال يمكن فهمها إال بتفجير شبكة عالقاته الداخلية ،وإن البنية التي
يتكون منها النص تتحكم في ذاتها ،والنص يتصف بالكلية والشمولية ،فال
تتوقف دالالته عند المفردات المعجمية بل تتعدى ذلك إلى الداللة الكلية والغائية.
وهنا نريد أن نتساءل عن القدرات التي يمتلكها طالب الثقافة العربية
هل هي متوافقة مع التغيرات الحثيثة التي تواكب القرن الواحد والعشرين؟ وهل
الكفاءات العقلية واإلدارية التي توظفها المؤسسات التعليمية قد حققت ما يتطلبه
العالم في ظل التحديات التي أفرزتها العولمة والتقدم التكنولوجي الحديث؟
إذا بحثنا عن الجواب عن هذه التساؤالت التي تطرح نفسها في مجال
البحث العلمي فإننا نجد هذا الجواب في الجوانب العلمية التي تعيشها األمة
العربية ،ذلك ألنها ال تزال بعيدة عن التصدي لمتغيرات القرن الواحد
والعشر ين ،لذا فإن البحث عن تطوير الكفاءات العلمية العربية أصبح أمرا ملحا
أكثر من وقت مضى.
هذا وإن العلوم والمعارف تتكامل مع بعضها ،وكل تخصص يكمل
التخصص اآلخر ،ولتحقيق التقدم والرقي في الثقافة والفكر ،وفي وسائل
التكنولوجيا والتواصل الحديثة البد من تطوير الكفاءات في مجال الثقافة
واألدب ،وفي مجال العلوم التجريبية المختلفة وغير ذلك من التخصصات
العلمية والمعرفية.
وعلى هذا األساس فإن الكفاءات أمر ال يتحقق بالترجي والتمني ،وال
يتحقق بإلقاء محاضرات وندوات تنادي بتحقيقه ،وإنما يتحقق ذلك عن طريق
إصالح المنظومة التربوية ومناهج التعليم ،حتى يتلقى الطالب العلوم والمعارف
137

العدد /22 :سبتمبر 2119

دور الكفاءات في تطوير المناهج التعليمية لتحليل النص األدبي

بطريقة ممنهجة تتدرج في سلم االرتقاء بالفكر وطريقة التدريس ،وتشحذ الهمة
في طلب الوصول إلى المكانة المثلى التي تنشدها العقول البشرية في تطلعات
القرن الواحد والعشرين ،وسيأتي في آخر هذه الدراسة جزئية طرح فيها الباحث
حلوال لتجاوز األزمة الراهنة التي تمر بها األمة العربية في ضعف الكفاءات
البشرية والفكرية.
 -7التكامل المعرفي:
يختلف مفهوم التكامل المعرفي من حقبة زمنية إلى أخرى ،فقد كان
مصطلح التكامل المعرفي يعني الشمولية والموسوعية في اإللمام بمختلف
العلوم والفنون ،كاللغة واألدب والفلسفة والطب والفلك وغير ذلك ،أما في عالم
اليوم فقد أصبح التخصص في علم معين أمرا ضروريا ،وليس من الميسور أن
يستمسك العالم بأطراف علوم مختلفة.
وقد الحظ اللورد البريطاني ( )C.P.Snow 1980-1905في منتصف
القرن العشرين الفجوة بين من يتخصص في العلوم اإلنسانية ،ومن يتخصص
في العلوم التجريبية والتطبيقية ،وحاول أن يؤسس لتكامل معرفي بين الثقافتين،
».)8(«The two cultures
ذلك ألن التخصصات العلمية والفروع المعرفية تتكامل فيما بينها ،وقد
أدرك رواد الثقافة األوروبية هذا األمر ،ورأوا الفجوة الحاصلة بين العلوم
اإلنسانية والعلوم الطبيعية ،فقدموا دراسات تهدف إلى إنشاء التقارب بين هذين
العلمين .والسؤال المطروح في هذا الصدد هو :إذا أصبحنا في زمن
التخصصات العلمية وتنوع الفروع المعرفية ،فكيف يتحقق التكامل المعرفي؟
وكيف يكون التكامل المعرفي سببا في تطوير المهارات اللغوية والكفاءات
البشرية؟.
إن قضية التكامل المعرفي " قضية فكرية منهجية من حيث إنها ترتبط
بالنشاط الفكري ،والممارسة البحثية ،وطرق التعامل مع األفكار"( ،)9ويشير
رائد جميل عكاشة إلى أن لعملية التكامل المعرفي بعدان أحدهما إنتاجي واآلخر
استهالكي.
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فالتكامل في بعده اإلنتاجي صورة من صور اإلبداع الفكري الذي
يحتاج إلى قدرات خاصة ،وهذه األخيرة تستمد قوتها من الكفاءة الشخصية
والنفسية لإلنسان ،ومن ثم فإن المؤلف ينتهي دوره بعد الكتابة والتأليف ،ويأتي
بعده دور القارئ الضمني المثالي الذي يقوم بعملية التحليل والتفكيك ليصل إلى
فهم النص ،ثم في عملية تالية يقوم بدور اإلنتاج للنص الجديد ،فيتصف النص
بالحياة والديمومة.
أما البعد االستهالكي من عملية التكامل المعرفي فإن رائد عكاشة يجعله
وسيلة لفهم النص وإتباع الخطوات المنظمة في تحليله وتفكيكه ،ويدخل فيه
طرائق التدريس ونقل المعرفة إلى المتعلمين ،ومن ثم فإن هذا البعد من التكامل
المعرفي له عالقة مباشرة مع قطب المتعلم في العملية التعليمية.
وعلى هذا األساس فإن هذين البعدين (اإلنتاجي واالستهالكي) في
عملية التكامل المعرفي هما القطبان األساسيان في تحريك العملية التعليمية،
ولتطوير الكفاءات الفردية والجمعية في المجتمعات العربية البد من إعادة
النظر في محوري اإلنتاج واالستهالك في المعرفة اإلنسانية ،ومن ثم فإن هذا
يحيلنا آليا إلى القطب الثالث من العملية التعليمية ،إنه قطب المحتوى الدراسي
باعتباره الوعاء الذي يحوي المعلومات والمعارف التي يتلقاها المتعلم في
العملية التعليمية.
وبناء على ما تقدم فإن المتغيرات التي يشهدها العالم المعاصر
تستوجب علينا أن نعيد النظر في طرائق التدريس التي تعتمد عليها المؤسسات
التربوية والجامعات الحكومية والخاصة في العلم العربي ،خاصة وأننا أمام
زمن الحداثة األدبية والعلمية وتحديات العولمة االقتصادية والثقافية ،ولتحقيق
هذه الغاية التي نحن بصددها فإن (بوير )Ernestl. Boyerصنف العمل العلمي
من حيث اإلنتاج واالستهالك في أربعة مجاالت:
األول :االكتشاف ،وهو ما يوافق الجهود المعرفية في إجراءات البحث في
حقول معرفية معينة.
الثاني :التطبيق ،وهو التأمل في إمكانية االستعمال العملي للمعرفة المكتشفة.
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الثالث:التعليم ،وهو نقل المعرفة وتوريثها من جيل إلى الجيل الذي يليه.
الرابع :التكامل بوصفه نشاطا يتم فيه دمج التركيب في المعنى ،وهو المجال
الذي يعطي العمل العلمي في مجاالته الثالثة السابقة معانيه ودالالته في الواقع،
ويعقب على ذلك بتأكيد طبيعة التكامل وأهميته بقوله" :إنه من خالل التكامل
فقط يصبح البحث جديرا بالثقة"(.)10
ثانيا :عالقة المنهج العلمي بالنص األدبي في العملية التعليمية
لقد تحدثنا في القسم األول من هذه الورقة البحثية عن الكفاءات البشرية
والمهارات اللغوية ،باعتبارها ركيزة أساسية في العملية التعليمية ،وبها يمكن
تطوير المناهج التعليمية ،ذلك ألنها تدور في ثالثة مجاالت رئيسية عامة "هي
المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال المهاري"(.)11
وفي هذا القسم من البحث يتناول فيه الباحث المنهج العلمي ودوره في
تفكيك النص األدبي وتحليل جزئياته ،ذلك ألن النص األدبي المعاصر الذي
رافق الحداثة وما بعد الحداثة يتصف بغموض معانيه وسهولة ألفاظه ومبانيه،
وال يمكن البتة أن يصل القارئ إلى األنساق المضمرة التي تنطوي وراءها
الدالالت واإليحاءات الخفية من النص إال بإتباع منهج علمي واتخاذ أداة نقدية
تمكنه من كشف ما وراء األنساق الثقافية التي يضمرها النص األدبي المعاصر.
إن الساحة األدبية المعاصرة طرحت مناهج نقدية متعددة فرضت هذه
األخيرة نفسها على الثقافة العالمية وحتى العربية قرابة قرن من الزمن ،ابتداء
بالمنهج البنيوي ثم السيميائي واألسلوبي ،ثم أعقبها منهج التفكيك الذي فرض
نفسه مطلع الربع األخير من القرن العشرين ،حينما طرح دريدا فلسفته التفكيكية
في المنظومة السياسية واالقتصادية والثقافية ،وفي مطلع القرن الواحد
والعشرين تبنى الناقد السعودي عبد هللا الغذامي منهجا نقديا معاصرا وطرحه
في الساحة النقدية العربية ،واعتبره بديال عن النقد األدبي التقليدي ،وأسمى
منهجه النقدي ب "النقد الثقافي".
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وال يختلف اثنان في أن النص هو الذي يتطلب المنهج النقدي الذي
يتناسب معه وليس العكس ،إذ ال يمكن بحال من األحوال أن يقحم المحلل للنص
األدبي منهجا نقديا على نص ما بطريقة تعسفية ،ومن ثم فإن الدعوى بتفضيل
منهج نقدي على غيره من المناهج باطلة ،ونصل إلى نتيجة مفادها أن العالقة
بين المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة هي عالقة تكامل وانسجام ال عالقة
تنافر وتضاد.
وعلى هذا األساس فإن الكفاءة اللغوية والقدرات المعرفية والمهارات
المكتسبة في العملية التعليمية تدفع إلى تطوير العملية النقدية في تحليل
النصوص المعاصرة ،وتمكن الطالب من إدراك العالقة التي تربط المنهج
النقدي بالنص المعاصر ،ومن ثم فإنه يختار المنهج (باعتباره الوسيلة واألداة)
الذي يتناسب مع النص (باعتباره محل االشتغال) أثناء القيام بعملية تحليل بنياته
وتفكيك شفراته ،من أجل الوصول إلى الغاية وهي كشف القناع عن الجماليات
التي يحملها النص ،وكذا القبحيات التي تضمرها األنساق الثقافية على حد تعبير
عبد هللا الغذامي.
 -1المنهج العلمي والتطور المعرفي:
عرف اإلنسان المنهج العلمي منذ أن أسس لمبادئ البحث والمعرفة،
ألن كل عمل يبدأ من غير برمجة وال رسم منطلقات ينطلق منها ،وغايات
ونتائج ينتهي إليها فإنه سينتهي حتما إلى الفشل ،أو على األقل سيصل إلى نتيجة
يمكن أن توصف بالتشتت والتفكك وضآلة النفع والمردود.
وإن وسائل التواصل الحديثة دفعت اإلنسان إلى البحث الجاد في مجال
المنهج العلمي ،فتعددت المناهج وتنوعت الرؤى نحو الطرائق التي يسلكها
الباحث في الوصول إلى نتائج بحثه ،ذلك أن نظام العولمة الجديد نقل الفكر
اإلنساني "من مفهوم الدولة القومية إلى مفهوم الدولة العالمية"( ،)12وهذا
المفهوم الجديد نتج عن طريق التبادل الثقافي بين األمم والشعوب ،فتفاعلت
الثقافات والحضارات مع بعضها في ظل موازين وقوى تاريخية واجتماعية
معينة ،يقول منير بعلبكي" :التثاقف هو تبادل ثقافي بين شعوب مختلفة،
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وبخاصة تعديالت تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة الحتكاكها بمجتمع أكثر
()13
تقدما".
 -2القلق المعرفي واالضطراب المنهجي:
عرفت المعرفة العربية تقهقرا في جميع مجاالتها ،فراحت تبحث عن
إيجاد حلول تمكنها من الخروج من التيه الذي عانت منه طيلة قرون ،فكان
لزاما على الباحثين العرب أن يبحثوا في العلوم الوافدة من الحضارات الراقية
والمتقدمة على الفكر العربي ،وفي ذلك يقول سعد البازعي في كتابه قلق
المعرفة ،وهو يورد مقولة للشاعر اللبناني جوزيف حرب:
فتحت في الجدار نافذة
ال كي أرى ما قد ترى عيني من الشرفة
بل كي أرى الغرفة.

()14

في هذه المقولة دالالت متعددة توحي كلها بالقلق العربي نحو المعرفة
اإلنسانية والبحث عن سبيل التنوير للثقافة العربية ،وال يخفى على ذوي الفكر
الثاقب والعقل المنير أن المحاوالت التي قدمها الباحثون العرب حققت نوعا من
التقدم والتنوير للثقافة العربية ،إال أنها أفرزت اضطرابات منهجية واختالفات
في الترجمة لمفاهيم المصطلحات ،وتذبذب في االنسجام مع الخلفيات الفلسفية
لهذه المناهج الغربية المستوردة ،فظل الفكر العربي واقفا وقفة رجل حائر أمام
هذه المناهج المعاصرة ،وال أدل على ذلك من عدم اكتمال النتيجة المحققة
واإلحاطة بالنصوص العلمية أثناء العملية اإلجرائية التحليلية.
وتعد المحاولة التي قدمها عباس الجراري في مفهوم المنهج العلمي
محاولة رائدة ،حيث قدم فيها تصورا عميقا وشامال لمفهوم المنهج العلمي الذي
يتخذه المحلل للنص وسيلة للوصول إلى الغاية والهدف ،ولذلك فهو يقسم المنهج
العلمي إلى قسمين :أحدهما ظاهر ومرئي ،واآلخر خفي ال مرئي ،يقول في
ذلك" :لقد شاع أن المنهج مجرد وسيلة للبحث عن المعرفة وفحصها ،أي مجرد
خطة مضبوطة بمقاييس وقواعد وطرق تساعد على الوصول إلى الحقيقة
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وتقديم الدليل عليها ،هذه مجرد أدوات إجرائية وهي في نظرنا ال تمثل إال جانبا
واحدا من المنهج أقترح تسميته بالجانب المرئي في المنهج"(.)15
ويمثل الجانب المرئي والظاهر من المنهج اآلليات اإلجرائية التي
يتخذها الباحث في دراسة النص ،وقد اعتاد طالب مدارسنا وجامعاتنا دراسة
النصوص وفقا لهذا القسم من المنهج العلمي ،لذلك نجد المناهج العلمية التي
ظهرت مع الحداثة وما بعدها أحدثت تفاعال إيجابيا مع البرامج الدراسية في
الجامعات العربية.
أما الجانب الخفي من المنهج العلمي فإنه يمثل الخلفية الفلسفية
والظروف الثقافية واالجتماعية التي أنتجته ،وإن كثيرا من طالب العلم يغيب
عنهم هذا القسم من المنهج العلمي ،يقول عباس الجراري" :ولكن هناك جانب
آخر غير مرئي ،باعتبار المنهج أوال وقبل كل شيء وعيا ينطلق من مفاهيم
ومقوالت وأحاسيس ذاتية ،وتنتج عنه رؤية ويتولد تصور وتمثل للهدف من
المعرفة ،من هذين الجانبين المرئي والال مرئي يتكون المنهج –أي منهج
صحيح -من حيث هو منظومة متكاملة ومتناسقة"(.)16
ويلتقي عباس الجراري مع أحمد الطريسي في هذا التقسيم للمنهج
العلمي – الصحيح -في جانبيه المرئي والخفي ،حيث يذهب أحمد الطريسي في
كتابه" ،التصور المنهجي ومستويات اإلدراك في العمل األدبي والشعري" إلى
محاولة لقراءة المنهج العلمي الذي يحقق المعرفة اإلنسانية ويطور الكفاءة
البشرية والمهارات المكتسبة بطريقة ذات أبعاد ثالثة هي (داخلية ،خارجية،
توفيقية) ،وعليه ،فإننا "نالحظ أن المكونات الظاهرية لكل واحد منها تتماشى
في العمق ونوعية الرؤية الخفية المؤطرة له ،بحيث يستحيل الجمع مثال بين
المكونات الظاهرة لمنهج ما ،والرؤية الال مرئية لمنهج آخر ،وال توظيف
الخطوات اإلجرائية لمنهج معين ،في إطار خلفية نظرية مرتبطة بمنهج
مخالف ،لما يمكن أن يتولد عن ذلك من تشويه وتلفيق بين وجهي المنهج
الظاهر والخفي ،والتي من المفروض أن تطبع العالقة بينهما انسجام وتناسق
تآمين ،بشكل يسمح بتحقيق أنسب لألهداف والغايات المرسومة له"(.)17
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 -3الحلول المقترحة لمجاوزة الفوضى وتطوير الكفاءات العلمية:
لقد حاول الباحثون العرب أن يتجاوزوا الفوضى الحاصلة في ميدان
البحث العلمي ،فأسسوا نظريات جمعوا فيها بين علوم اشتملت على الهوية
العربية وتاريخها الضارب بجذوره في أعماق تاريخ الحضارة اإلنسانية ،وبين
علوم تجريبية استقبلها العقل العربي من العالم الغربي باعتبار ذلك ضرورة
حتمية أمالها التقدم الحضاري واالكتشاف التكنولوجي الذي سبق إليه العالم
الغربي العالم العربي بناء على ظروف تاريخية واجتماعية متعددة.
وهذه النظريات العربية في البحث العلمي لم ترق إلى تحقيق
االستقاللية للفكر العربي ،فظل هذا األخير رهينا للثقافة الغربية المستوردة ،وال
يزال العرب إلى اليوم نقله ال مبتكرون ،في مجالي العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،والعلوم التجريبية والتكنولوجية.
ويكمن الحل في نظر الباحث – وهللا أعلم -في ثالث نقاط أساسية:
أ -دعم البحث العلمي في الجامعات العربية لتطوير الكفاءات البشرية
والمهارات العلمية ،وذلك برصد الغالف المالي الكافي للقيام بالتجارب العلمية،
وعقد المؤتمرات وفتح الورشات بغية الوصول إلى أفكار وثقافة جديدة ،فقد
أصبحنا في زمن كثرت فيه الفروع العلمية والتخصصات البحثية والمعرفية،
ويعود السبق في االكتشافات العلمية المعاصرة إلى الجامعات األمريكية ألنها
وفرت للبحث العلمي شروطه ومحفزاته" ،ولقد نشر على مستوى العالم ما
يربو على خمسة ماليين بحث علمي في الفترة من العام  1991إلى العام
1001م ،وهو كم بحثي هائل يعود  00في المئة منه إلى باحثين أمريكيين"(.)18
وعليه ،فإن تطوير الكفاءات البشرية والمهارات العلمية مرهون بتطوير
مخابر البحث العلمي ودعمها دعما ماديا ومعنويا ،وذلك للرفع من مستوى
البحث العلمي والبرامج والمقاييس التي تسطرها المنظومة التربوية للطالب في
المدارس ضمن األطوار الثالثة ،وكذا طالب الدراسات العليا في الجامعات.
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ب -لقد أصبح من الضروري تطوير التدابير الحالية المطبقة في العديد
من مجاالت الحياة في أوساط األمة العربية ،ولعل ما تدعو إليه الحاجة اليوم هو
اإلقرار بأن لدى العلماء في كل الميادين العلمية من غير استثناء ما يضيفونه
فيما يتعلق بالفهم األعمق للوضع البشري ،كتب ج.د.بارو قائال" :ليس ثمة
نظرية تحمل في طياتها كل الحقيقة ،وكل االتساق وكل البداهة ،ليس ثمة نظرية
جامعة مانعة تجيب عن كل سؤال وتشفي كل غليل ،إن محاولة اإلحاطة بكل
شيء تعني في حقيقتها الجهل بكل شيء"(.)19
ج -يكمن المقترح الثالث في بعث الروح العلمية في نفوس طالب العلم
بعامة وطالب الدراسات العليا بوجه خاص ،فإن كثيرا من األموال في العالم
العربي تصرف في مجال البحث العلمي ولم تحقق مردودها ،ولم يصل البحث
إلى نتائجه وغاياته ،فإن ما أثبته الواقع عن طريق المالحظة أن كثيرا من
البعثات العلمية من دولة إلى أخرى ال تتعدى وظيفتها مجال السياحة
واالستطالع ،وقد غلب عليها الشكل على حساب المضمون ،لذا فإن المسؤولية
العلمية تستوجب من القائمين على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إعادة
النظر في طرائق المنح المالية ،ومتابعة المشاريع العلمية متابعة تطبعها روح
الجد والمثابرة واإلخالص في تطوير البحث العلمي ورقي األمة العربية.
خاتمــة:
بعد هذا العرض الذي قدمه الباحث في هذه الورقة البحثية فإنه خلص إلى
مجموعة من النتائج يحسن في الختام أن يورد أهمها فيما يأتي:
 -1لقد كان لوسائل التواصل الحديثة الفضل في إحداث التفاعل بين
الثقافات ،ومن ثم فإن التفكير البشري أعاد النظر في الكفاءات والمهارات
المكتسبة من أجل مواكبة التطور الحضاري المعاصر.
 -2تشترك في تطوير الكفاءات البشرية ثالثة عوامل رئيسية هي :العقل،
الحواس ،البيئة ،باإلضافة إلى تنمية المهارات عن طريق أقطاب العملية
التعليمية.
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 -3إن العالقة بين الكفاءات البشرية في العملية التعليمية وبين النص
األدبي المعاصر عالقة جدلية ،إذ كل منهما يخدم اآلخر ،فالكفاءة تمكن الطالب
من التحكم في آليات تفكيك النص ،والنص المعاصر وحدة زئبقية تجعل
المشتغل عليه ينمي خبراته ومهاراته أثناء التعامل مع تفكيك بنياته وتحليل
مستوياته.
-7لقد قيل :كل امرئ مخبوء تحت لسانه ،ومن هذه المقولة فإن الكفاءة ال
تظهر إال أثناء العمل ،سواء كانت كفاءة بشرية أم مهارة معرفية.
 -5إن العلوم والمعارف تتكامل مع بعضها خاصة ونحن في زمن طغى
فيه التخصص العلمي ،لذا فإن العلوم التجريبية والعلوم اإلنسانية ينبغي أن تتجه
نحو تحقيق التكامل المعرفي لخدمة الثقافة اإلنسانية.
 -0للوصول إلى تحقيق مهارة اإلنتاج واالستهالك البد من المرور على
أربع خطوات؛ االكتشاف والتطبيق والتعليم ثم التكامل.
-1إن العالقة بين المنهج العلمي والنص األدبي المعاصر هي عالقة
حتمية وضرورة معرفية ،إذ ال يمكن تفكيك النص بعيدا عن المنهج العلمي الذي
يناسبه.
 -7إن المنهج العلمي يحمل في طياته وجهين :أحدهما ظاهر يمثل
األدوات اإلجرائية وآليات التحليل ،والثاني خفي يمثل الخلفية الفلسفية التي
أنتجته.
 -9حاول الباحثون العرب أن يواكبوا الثقافة الوافدة ،فقاموا بطرح أفكار
ونظريات في علوم مختلف مختلفة ،لكنهم لم يصلوا إلى تحقيق االستقاللية في
االختراع واالبتكار في مجال الثقافات الثالث ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية
والطبيعية.
 -11تكمن الحلول المقترحة في تطوير الكفاءات البشرية في ثالث نقاط:
دعم البحث العلمي ماديا ومعنويا ،ودفع النظريات المكتشفة إلى تحقيق التكامل
مجلة اإلحياء
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الملخص:
يهدف هذا المقال إلى التعريف بحالة الخطورة اإلجرامية لدى األحداث وتحديد
مفهوم الحدث المعرض للخطر وفق ما ورد في القوانين الوضعية للدول العربية والمشرع
الجزائري وتفسير هذه الظاهرة وفق النظريات النفسية واالجتماعية المفسرة لجنوح األحداث
كما يناقش هذا المقال أهم الخصائص النفسية لدى األحداث المعرضين للجنوح وأهم المبادئ
الفلسفية المقترحة للتكفل باألحداث ذوي الخطورة اإلجرامية.
الكلمات المفتاحية :الخطورة اإلجرامية؛ جنوح األحداث؛ الحدث المعرض للجنوح؛ المبادئ
الفلسفية للتكفل باألحداث.

Abstract:
This article includes a definition of the concept of criminal risk. And
the juvenile delinquency in accordance with the laws of the Arab and
Algerian situation. The article also includes the most important
théories of crime, which make the juvinile subject to criminal
behavior to trainds explained crime and the article includes the most
important psychological
Characteristics of juvenile delinquency and the latter find the most
important philosophical principle of cultivation of juvenile
Key words: Criminal risk; Juvenile Delinquency; Event of
delinquency; Philosophical principles for the care of events.
 – 1المؤلف المراسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 751

إيمان لبرارة – أ.د .أمزيان الوناس

مقدمة:
لم يعــد االهتمام لدى التشريعات القانونية الخاصة باألحداث والمؤسسات
االجتماعية وكذلك األجهزة القـــانونية يقتصر على معالجة قضايـا األحداث
الجانحين ،بــل شمل ذلك االهتمام بمتابعة قضايا األحداث المعرضين لخطر
للجنوح وذلك بهدف وقاية من توافرت لديهم الخطورة اإلجرامية من خطر
اإلجرام الفعلي خاصة بعد ارتفاع نسبة جرائم األحداث في المجتمع العربي
والجزائري على وجه الخصوص .وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن أهم
مؤشرات وجود حالة الخطورة اإلجرامية لدى األحداث حسب ما نصت عليه
التشريعات العالمية والعربية وكذلك الخصائص النفسية لدى األحداث
المعرضين لخطر اإلجرام من أجل التوصل إلى أساليب فعالة للتكفل بهذه الفئة
من المجتمع الجزائري على اعتبار أن معالجة الظاهرة تعتمد في األساس على
معرفة األسباب والعوامل من خالل التعرض ألهم النظريات المفسرة لجنوح
األحداث.
واعتمادا على ما سبق نتطرق في هذا المقال إلى العناصر التالية:
.1تعريف الخطورة اإلجرامية،
.2تعريف الحدث المعرض للجنوح،
.3عرض النظريات المفسرة لجنوح األحداث،
 .4مؤشرات الخطورة اإلجرامية لدى األحداث.
.5خصائص األحداث المعرضين للجنوح
.6المبادئ الفلسفية للتكفل باألحداث الجانحين و المعرضين للجنوح.
 -9مفهوم الخطورة اإلجرامية:
إن الخطورة اإلجرامية هي أساس ومعيار لفرض التدابير االحترازية،
ومن ثم كان توافر الخطورة اإلجرامية هو الشرط األساسي لتطبيق التدبير وهذا
الشرط ال يوجد خالف حول وجوده  ،فالذين يشترطون الجريمة السابقة لتطبيق
152

العدد /22 :سبتمبر 2191

الخطورة اإلجرامية لدى األحداث

التدبير االحترازي يتطلبون إضافة إلى الجريمة السابقة توافر خطورة إجرامية
في الفرد نفسه .أما أولئك الذين يرفضون اشتراط الجريمة السابقة فإنهم يكتفون
بالخطورة اإلجرامية كشرط وحيد لتطبيق التدابير االحترازية إذا ما توافرت
دالئل تنبئ عن وجود هذه الخطورة لدى شخص معين.
ولقد احتلت فكرة الخطورة اإلجرامية مكانا بارزا في الدراسات الجنائية
منذ أن وجهت المدرسة الوضعية األنظار إلى ضرورة االهتمام بشخصية
المجرم ،لتحديد خطورته اإلجرامية ومحاولة استئصالها ،بدال من التركيز على
الجريمة كـفكرة مجردة لذلك يرجع الفضل إلى رجال المدرسة الوضعية في
إرساء أسس نظرية " الخطورة اإلجرامية".
ومنذ أن عرف الـفـقيه اإليطالي "جارو فالو" الخطورة اإلجرامية تعددت
تعريفات الفقهاء لها ،وإن كان أكثرها شيوعا هو التعريف الذي يستند على فكرة
االحتمال كمعيار لتحديد الخطورة اإلجرامية ،وعلى هذا النحو يعرف الفقه
الخطورة اإلجرامية بأنها " احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية".
وهذا التعريف كما هو واضح يحدد الخطورة اإلجرامية بالنسبة لشخص
سبق له ارتكاب جريمة ،أما الفقهاء الذين ينظرون إلى فكرة الخطورة
اإل جرامية بأنها احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل دون شرط توفر الجريمة
السـابقة فيعرفونها كما يلي" :حالة نفسية يحتمل من صاحبها أن يكون مصدرا
لجريمة مستقبلية"(.)1
وأيا كان تعريف الخطورة اإلجرامية ،فإن هذا التعريف يشير إلى أنها
مجرد احتمال أي توقع حدوث أمر ما في المستقبل وهذا هو الحد األدنى المتفق
عليه في كافة التعريفات.
وتعرف الخطورة اإلجرامية أيضا على أنها الحـالة التي تنبئ بارتكاب
الجريمة مستقبال وهي بذلك ال تقتصر على شخصية المجرم وما يمكن أن
يرتكبه من جرائم بل يقصد بها كل حالة شخصية أو مادية يمكن أن تؤدي إلى
ارتكاب ما هو مخالف للقانون مثل :التسول ،التشرد ،إدمان الخمور ،حيازة
األسلحة البيضاء...إلخ .كحاالت شخصية ومادية للخطورة اإلجـرامية ،ويستند
مجلة اإلحياء
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على الخطورة اإلجرامية في حالة ضرورة تطبيق التدابير االحترازية وذلك
وفقا للسمات الشخصية لمرتكب الجريمة وأيضا فيما يتعلق بظروف عينية
يحتمل أن تؤدي بالفرد إلى اإلجرام.
ويعني االحتمال تحديد العالقة بين مجموعة من العوامل توافرت في
الحاضر وواقعة مستقبلية ،من حيث مدى مساهمة تلك العوامل في إحداث تلك
الواقعة،فاالحتمال هو مجرد حكم موضوعه بيان مدى قوة عوامل معينة ،من
الممكن تحديدها ،في إحداث نتيجة لم تتحقق بعد ،أو هو التنبؤ بنتيجة مستقبلية
من خالل عوامل معروفة وثابتة.
وفي مجال تعريف الخطورة اإلجرامية ،يتحدد معنى االحتمال على
النحو التالي :أن هناك عوامل معينة تدفع بالفرد إلى الجريمة ،هذه العوامل قد
تكون داخلية تتعلق بالفرد نفسه سواء في تكوينه البدني أو العقلي أو النفسي،
وقد تكون خارجية تتعلق بالبيئة االجتماعية التي يحيا فيها الفرد.
فإذا درسنا هذه العوامل بالنسبة لشخص معين ارتكب جريمة،
وتساءلنا إذا كان من شأنها أن تدفعه إلى ارتكاب جريمة في المستقبل ،فإن
هذا التساؤل معناه تحديد مدى قوة العوامل اإلجرامية وهي عوامل معروفة،
في دفع هذا الشخص بالذات إلى ارتكاب جريمة ،وهي واقعة مستقبلية غير
معروفة ،وفي هذه الحالة ،وعلى ضوء دراسة العوامل السابقة ،إذا أمكن
القول بأن العوامل المؤدية إلى الجريمة تصلح بداية لتسلسل سببي ينتهي
بجريمة ،كان هناك احتمال ارتكاب جريمة ممن سبق له ارتكاب جريمة،
ويعني ذلك أن هذا الشخص تتوافر فيه خطورة إجرامية ،تبرر توقيع تدبير
احترازي لمنعه من ارتكاب الجريمة الجديدة واإلضرار بالمجتمع.
كما ينصب االحتمال الذي تقوم به الخطورة اإلجرامية على توقع إقدام
المجرم على ارتكاب جريمة تالية ،حيث يهدف التدبير االحترازي الذي يطبق
عليه إلى تفاديها حماية للمجتمع مخاطر اإلجرام ،ويتضح من كل هذا أن
الخطورة اإلجرامية ليست فكرة مجردة ،بل إنها تؤدي وظيفة هامة في النظام
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القانوني للمجتمع وهي وقاية المجتمع عن طريق نظام التدابير االحترازية من
أخطار السلوك اإلجرامي(.)2
وينتج عما سبق نتيجة هامة ،هي أن التدبير االحترازي الذي يتخذ لمن
ثبتت خطورته اإلجرامية ينبغي أن يتجه إلى عالج الخطورة الكامنة في شخص
المجرم ،ال أن يهدف إلى تفادي جرائم معينة تتوفر احتماالت إقدامه عليها،
ويفرض هذا االعتبار على القاضي أن يتخير التدبير المالئم لعالج خطورة في
الشخصية اإلجرامية.
وللخطورة اإلجرامية مؤشرات يعتمد عليها القضاء في حالة البحث عن
توافر الخطورة اإلجرامية لدى فرد معين وهو في ذلك يسلك أحد السبيلين:
افتراض القانون وجود الخطورة اإلجرامية طبقا لدالئل معينة وفي هذه
األحوال يلتزم القاضي بالحكم بتوافر الخطورة اإلجرامية وما يترتب عليها من
أحكام؛ فحاالت العودة إلى الجريمة يرتب لها القانون أوضاعا خاصة أي أن
العـود يدل على توافر الخطورة اإلجرامية والتي تلزم القاضي باتخاذ األحكام
المقررة بشأنها ،كذلك الحال بالنسبة لألطفال المعرضين للخطر واالنحراف
كحاالت التسول ،عرض سلع أو خدمات تافهة ،ممارسة جمع بقايا السجائر،
القيام بأعمال تتصل بالدعـارة أو فساد األخالق ،إذا لم يكن لديه محل إقامة.
ولقد ورد في التشريع الفرنسي في قانون الطفل رقم  12لسنة  1996أن
األطفال المعرضين لالنحراف هم المتواجدين في المواقف التالية:






إذا وجد متسوال إذا مارس جمع بقايا السجائر والنفايات.
أو في حالة بيع سلع تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية.
إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو المخدرات أو في حالة قيامه بخدمة
القائمين عليها.
إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم.
إذا لم يكن لديه عائل مؤتمن.
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أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد وردت تسمية األطفال في حالة خطر
معنوي وفق األمر  22-22المتعلق بقانون حماية الطفولة.
ولقد ورد في اتفاقية األمم المتحدة لسنة  2221لحقوق الطفل في
المادتين:
المادة  :91تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية ،اإلدارية
واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر
أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو المعاملة المنوطة على إهمال وإساءة
أو االستغالل بما في ذلك اإلساءة الجنسية وهو في رعاية الوالدين أو األوصياء.
المادة  :21للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو
الذي ال يسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة ،الحق في
حماية ومساعدة تقدمها له الدولة ،كما تضمن الدول األطراف وفقا لقوانينها
رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
السبيل الثاني هو منح السلطة التقديرية للقاضي فيما يراه بخصوص
ظروف ارتكاب المتهم للجريمة ودوافعه والبحث في مدى مساهمة العوامل في
ارتكاب الجريمة وبالتالي المقارنة بين العوامل المؤدية لإلجرام أو الناهية عنه
وترجيح إحداها لتحديد مدى توافر الخطورة اإلجرامية لدى الشخص.
ولقد ورد في القانون الجزائري رقم  12-15المؤرخ في  15جويلية سنة
 2215المتعلق بحماية الطــفل تعريف للطفل في حالة الخطر وفق المواد
المذكورة في الجريدة الرسمية كما يلي:
المــادة األولى :يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل.
المــادة الثانية :يقصد في هذا القانون بما يأتي:
الطفل هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة ويفيد مصطلح حـدث نفس المعنى.
الطفل في خطر :الطفل الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في
خطر أو عرضة له ،أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن
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يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله ،أو يكون في بيئة تعرض سالمته
البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر .
تعتبر من بين الحاالت التي تعرض الطفل للخطر:















فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي.
تعريض الطفل لإلهمال أو التشرد.
المساس بحقه في التعليم.
التسول بالطفل أو تعريضه للتسول.
عجز األبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من
شأنها أن تؤثر على سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية.
التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.
سوء معاملة الطفل السيما بتعريضه للتعذيب واالعتداء على سالمته البدنية
أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان إي عمل ينطوي على القساوة من
شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي.
إذا كـــان الطفل ضحيــة جريمــة من ممثله الشرعي.
إذا كــان الطفل ضحية جريمة من أي شخص أخر إذا اقتضت مصلحة
الطفل حمايته.
االستغالل الجنسي للطفل بمختلف أشكاله ،من خالل استغالله السيما في
المواد اإلباحية وفي البغاء و إشراكه في عروض جنسية.
االستغالل االقتصادي للطفل ،السيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من
متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسالمته البدنية أو المعنوية.
وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حاالت اإلضراب وعدم
االستقرار.
الطفل الالجئ.

الطفل الجانح :الطفل الذي يرتكب فعال مجرما و الذي ال يقل عمره عن
عشر سنوات.
مجلة اإلحياء
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المادة  :17يتمتع كل طفل ،دون تمييز يرجع إلى اللون أو الجنس أو
اللغة أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز ،بجميع الحقوق التي تنص
عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق
عليها ،وتلك المنصوص عليها في التشريع الوطني السيما الحق في الحياة،
وفي االسم وفي الجنسية وفي األسرة الرعاية الصحية والمساواة والتربية
والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة(.)3
 -2مفهوم الحدث المعرض للجنوح في التشريعات العربية واالتفاقيات
الدولية:
لقد بذلت محاوالت للتمييز بين جنوح األحداث وإجرام الراشدين ،فمثال
أثناء انعقاد حلقة دراسات الشرق األوسط لمكافحة الجريمة المنعقدة في القاهرة
بتاريخ ديسمبر  1953والتي تضمنت ممثلين من مختلف الدول العربية بدعوة
م ن األمم المتحدة وجمهورية مصر العربية وقد نتج عن هذه الحلقة الدراسية
بأن جنوح األحداث يتخذ إحدى الصورتين:
 -1الحاالت التي يرتكب فيها الحدث فعال يعاقب عليه القانون.
 -2الحاالت التي يكون فيها الحدث محروما من العناية الكافية أو محتاجا إلى
الحماية والتقويم.
ومن أمثلة هذه الحاالت :إهمال الوالدين أو األمناء عليه ،سوء التربية
والتشرد ،مزاولة مهنة أو عمل مخل باآلداب ،العجز الجسماني أو العقلي
والحرمان من العون األدبي.
ورغم إصدار التشريعات الخاصة باألحداث إال أن بعض التشريعات
العربية لم تميز بين مصطلح الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح .إذ
استعملت تلك التشريعات عبارة – الحدث المعرض لالنحراف ،بدال من عبارة
الحدث المعرض للجنوح  -وذلك أن الجنوح هو إحدى صور االنحراف و ال
يصح إطالق اسم الكل على الجزء ،باإلضافة إلى ذلك أن بعض التشريعات
العربية لم تكن تميز بين حاالت االنحراف اإلجرامية وبين حاالت التشرد – أي
التعرض للجنوح -فجمع بينها في قانون األحداث المشردين ونص على اعتبار
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الحدث متشردا أي معرضا للجنوح إذا وجد متسوال ،مارس جمع أعقاب
السجائر ،إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد األخالق أو القمار،
وكل هذه األفعال تدخل في عداد الجرائم ،باإلضافة إلى حاالت التشرد أي
حاالت التعرض للجنوح والخطورة االجتماعية كالمروق من سلطة الوالد أو
المبيت في الطرقات(.)4
ومع تبلور مفهوم الحدث الجانح وظهور التيار العالمي الذي ميز بين
الحدث الجانح و الحدث المعرض للجنوح – -Juvenile at social risk
واتجاه التشريعات المتطورة إلى العناية بالحدث المعرض للجنوح ،إال أنه توجد
بعض الفروقات بين مفهوم الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح ومن هذه
الفروقات نذكر ما يلي:








أن الحدث الجانح قد أظهر نشاطه اإلجرامي بينما الحدث المعرض للجنوح
يخفي األعمال اإلجرامية وتكون في طريقها إلى الظهور للتورط في
الجريمة فعال إذا لم يقدم له العالج المناسب في الوقت المناسب.
أن الحدث المعرض للجنوح ال يالحق بموجب إجراءات الضبط القضائي
بعكس حال الحدث الجانح التي تفترض وقوع جريمة تستدعي اتخاذ
إجراءات معينة لمالحقته ،وبالتالي فإنه ال يتم التعرض له إال في إطار
إجراءات وقائية محضة تجري في إطار الضبط اإلداري وتنتهي ببعض
تدابير الرعاية بعيدا عن توقيع العقوبة.
أن التعرض للجنوح يواجه بتدابير تحد من حرية الحدث فإنه ال بد من النص
على الحاالت التي تنطوي على الخطورة المبررة التخاذها انسجاما مع مبدأ
الشرعية اإلجرامية والقاضي بأنه ال جزاء ماس بالحرية إال بمسوغات
قانونية وفقا لألوضاع القانونية المقررة وانطالقا من نفس األسس التي يستند
إليها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات القاضي بأنه ال جريمة وال عقوبة إال
بنص قانوني.
يعرف أحد الباحثين الحدث المعرض للجنوح بأنه هو الحدث الذي لم يرتكب
جريمة بعد ولكنه في الطريق إلى ارتكابها ،أو هو الحدث الذي يعاني خطر
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الوقوع في االنحراف ،كما أن بعض كتاب علم االجتماع الجنائي والخدمة
االجتماعية في مجال رعاية األحداث ،يضيفون فئة ثالثة وهم األحداث الذين
ينشئون في بيئة أو مناخ اجتماعي غير مالئم يخشى عليهم من االستمرار
فيه ووجب توفير البيئة الصالحة لتنشئتهم.
 ويبدو أن أغلب التشريعات العربية عرفت الحدث المعرض للجنوح والحدث
الجانح في قانون واحد وكذلك في تقدير سن حداثة التعرض للجنوح ووقت
تعرض الحدث للجنوح وإثبات سن الحدث و التدابير التي يمكن اتخاذها في
مواجهة الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح ،فقد عرفت المادة األولى
من قانون األحداث االتحادي رقم  9لسنة  1926الحدث المعرض للجنوح
في نفس متنها عندما عرفت الحدث الجانح والتي تقتضي أنه يعد حدثا في
تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشر من عمره وقت
ارتكاب الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حاالت التشرد والتعرض
للجنوح أو ما يعرف بالخطورة االجتماعية(.)5
ويالحظ كذلك أن التشريعات العربية جاءت مشابهة إلى حد كبير في
تعريف الحدث الجانح والمعرض للجنوح بالنظر إلى سن الحداثة و التدابير
الخاصة بهما فقانون دولة البحرين على سبيل المثال رقم  12لسنة  1926نص
في المادة األولى في تعريف الحدث الجانح و المعرض للجنوح :بأنه يقصد
بالحدث في حكم هذا القانون كل من تجاوز خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب
الجريمة أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف ،كما ورد في
القانون اللبناني لسنة  1993في المادة األولى أن هذا القانون يطبق على كل من
أتم السابعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة إذا ارتكب جرما يعاقب عليه القانون
أو وجد متشردا أو متسوال أو معرضا للخطر أو مهددا في صحته و سالمته أو
أخالقه و تربيته.
ولقد سار القانون اللبناني على نهج بقية التشريعات العربية األخرى في
تعريف الحدث الجـانح والحدث المعرض للجنوح وتطبق في هذا الشأن كـافة
األحـكـام والقواعد الخـاصة بكلتا الفئتين.
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 -3النظريات المفسرة لجنوح األحداث:
إن من الصعب االعتقاد أن مصدر الجريمة هو في تركيب جسم اإلنسان
نفسه ولكن عدد من علماء اإلجرام لديهم هذه القناعة ،وفي أواخر القرن التاسع
عشر ،علم اإلجرام المبني على الحدس كان موضوع دراسة علمية معتمدا على
عدد من الفـرضـيات.
 -9-7النظريات الفسيولوجية:
 -9-9-7نظرية لمبروزو :فرضية المجرم بالميالد أو اإلجـرام التناسلي
أو الوراثي استغلت كثيرا من قبل عدد كبير من الروائيين حيث كانت موضوعـا
أدبيا خصبا مثل روايات الحيوان اإلنساني إلميل زوال ورواية مصاص الدماء
وغيرها،وعلمـاء اإلجرام من جـانبهم لم يهملوا ذلك فقد اهتموا بهذه الفكرة
وحاولوا أن يجدوا لهـا أسـاسا من العلم ،وهكذا فإن تيارا فكريا وفقهيا ظهر
كنتيجة ألبحـاث لمبروزو حين عرض فرضيته حول االستعداد اإلجـرامي
الخلقي.
انطلق لمبروزو من فـكرة مؤداها أن الجريمة ليست ظـاهرة خـاصة
باإلنسان وحده و إنما هي منتشرة لدى النبات و الحـيوان ،فهناك نباتات تقتل و
حيوانات تقتل بمن أجل البقاء أو التكاثر أو السيطرة ،كما توجد حيوانات تقوم
باالحتيال كالقردة للحصول على الطعام ،اقترح لمبروزو أن الجريمة هي ليست
نتاج للحرية وإنما هي عمل بهيمي ،والرجل المجرم هو إنسان يقترب من
الحيوان(.)6
ولقد قام لمبروزو بإجراء دراسات علمية عن الجثث وأجسـام المجرمين
األحياء ،حيث وجد لديهم شذوذا عضويا وجسديا ذكره بالرجل البدائي مثل:
الشذوذ في الجمجمة ،ضخامة الحـواجب ،بروز الجبهة ،عدم تشابه نصفي
الـوجه،حجم كبير لألذنين ،طول الذراعين ،عدم الشعور باأللم ،وكان يعتقد أن
اجتماع هذه الصفات أو بعضها في اإلنسان يجعله إنسانا متوحشا وينبئ بكونه
مجرما.
مجلة اإلحياء
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وخالصة القول هي أن اإلنسان المجرم حسب نظرية لمبروزو  -اإلنسان
المجرم بالميالد -هي أنه إنسان نـاقص أخفق في التطور كباق األفراد ،وكل
جـرائمه هي أصال نتيجة لهذا الشذوذ الخـلقي والذي يمكن أن يضعف عن
طريق التربية والوسط والخوف من العقاب ولكنه مع ذلك يظهر بسرعة تحت
تأثير بعض العـوامل والظروف كالمرض واإلدمان.
نظرية لمبروزو فتحت دون شك آفاقا جديدة ومهمة في عـلم اإلجـٍرام
ولكن األبحاث والدراسات الالحقة للمبروزو أخذت بعدا جديدا ألنها كانت أكثر
عــلم ية ،وقد أثبتت الدراسات التحليلية أن المجرمين هم أفراد عـاديون ال
يتميزون عن غيرهم بالشذوذ الخلقي أو األطراف الطويلة ،ولكن قد تكون هذه
السمات التي لخصها لمبروزو لها عالقة بسمات شخصية تكوينية وراثية تؤدي
إلى اإلجرام ورثها المجرمون الذين قام بدراستهم وبنى استنتاجاته على
المالحظة والمقارنة.
 -2-1-3نظرية شذوذ الصبغيات :نعـلم أنه منذ سنة  1959أن الخلية
اإلنسانية الناتجة عن البويضة المـلقـحة تحتوي على  46صبغية تظهر في نواة
الخلية ،وكـل صبغية تحتوي على مورثة ،وهذه الصبغيات مـكونة من عدد
زوجي مستقر وهذه األزواج تتكون من صبغيات األم وصبغيات األب،اثنتان
وعشرون زوجا صبغية تكون متشابهة لدى النساء والرجـال ،و لكن الزوج
الثالث والعشرين والـذي يحدد جنس الجنين مكون لدى المرأة من الصبغيان
 XXولدى الرجل . XY
ولكن في بعض الحـاالت يحـدث نــوع من الشذوذ في هذا الزوج الثــالث
نتيجة اضطراب في لحظة التلقيح حيث أن جميع أزواج خلية األم واألب تنتقل
إلى البويضة دون حدوث االنقسام ألزواج الصبغيات وهكذا تحمل الخلية
صبغيات فــائضة وبذلك قد يرتفع عدد  X Yإلى .XXY
ووفقا لبعض الدراسات التي أجريت في هذا المجـال ،وجد أن % 36من
األشخـاص موضوع الدراسة والذين لديهم هذا الشذوذ قد ارتكبوا جرائم
كالتصرفات الجنسية الشاذة ،واالغتصاب.
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أمـا فيما يتعلق بحالة الزيادة في عدد  YXYYفقد تبين من خالل الدراسة
لبعض الحاالت أن هؤالء األشخاص هم أشخاص مرضى من وجهة نظر طبية؛
فهم ال يستطيعون التحكم في غرائزهم ،و يميلون للعنف و اإلجـرام خـاصة
جرائم السرقة في سن مبكـرة لكن هذا الشذوذ يوجد بنسبة ضئيلة أي  %2من
مجموع المجرمين(.)7
وفي كل الفروض ،وحتى مع تسليمنا بأن للسلوك اإلجرامي خلفيات
وراثية ،فإجـرام الفـرد يتوقف على التنشئة االجتماعية والظروف فال يمكن أن
نهمل هذه العوامل عند دراستنا للظـاهرة اإلجرامية.
 -2-7النظريات النفسية:
هنـاك العديد من االتجاهات في علم النفس التي فسرت االستعداد للجريمة
ومن أهمها :التحليل النفسي ،علم النفس المعرفي ،علم النفس السلوكي وفي هذا
الفصل تم التركيز على كل من اتجاه التحليل النفسي وعلم النفس السلوكي في
عرض أهم العوامل النفسية التي تكون االستعداد النفسي لإلجرام.
 9-2-7التحليل النفسي :وهو يفسر الشخصية اإلنسانية أفـاد علم
اإلجـرام من حيث أنه سـاهم في تبسيط دراسة تطور الشخصية اإلنسانية في
مراحلها الثالث :الطفولة والمراهقة والرشد وقدم نموذجا لمكونات الشخصية
اإلنسانية وهي :الهو  -مركز الالشعور -والذي يحتوى على كل مـا يحمله الفرد
منذ الـوالدة من الغـرائز ،األنـا وهو في الواقع مركز النزاعـات النفسية في
الفـرد والتي تحـاول التوفيق بين متطلبات الهو والضوابط االجتماعية ،األنـا
األعلى وهو الجزء الذي يمثل التكوين الناتج عن بلورة الضوابط االجتماعية
وكل ما هو مسموح وممنوع كل هذا يكون  -األنـا األعلى -بواسطة التربية.
علماء اإلجـرام الذين اعتمدوا التحليل النفسي في تفسير الجريمة أرجعوا
االنحراف واإلجرام إلى خلل في نمو الشخصية اإلنسانية في المراحل األولى
المبكرة من العمر وهي (المرحلة الفمية ،المرحلة الشرجية ،والمرحلة التناسلية)
مما يؤدي في المستقبل إلى فشل األنا (المكون الرئيسي للشخصية) في إدارة
الصراع بين الهو واألنا األعلى(.)8
مجلة اإلحياء
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 2-2-7االتجاه السلوكي :تعتبر النظرية السلوكية من النظريات التي
اهتمت بالسلوك البشري بما في ذلك السلوك اإلجـرامي مع اختالف االتجاهات
في هذه النظرية فقد اتفقت كلها على معظم سلوكات الكائنات الحية واإلنسان
هي سلوكات متعلمة عن طريق المثير واالستجابة في المحيط الذي يعيش فيه
الفرد ومن أهم االتجاهات التي أعطت تفسيرات هامة للسلوك اإلجرامي:
اإلشراط اإلجرائي الكالسيكي لواطسون  Watsonوالتعلم االجتماعي أللبرت
باندورا .)9( Bandura Albert
 اإلشراط اإلجرائي الكالسيكي :يرى واطسون  Watsonأن معظمالسلوكيات هي مكتسبة عن طريق اإلشراط اإلجرائي أي تثبيت االستجابة
بوجود عامل محفز وذلك ينطبق على السلوك البسيط والمعقد،والسلوك
اإلجرامي حسب نموذج اإلشراط اإلجرائي يرتبط بهدف معين هو الحافز
الرتكاب الجريمة فمثال الحافز الرتكاب جريمة االغتصاب هو الحصول على
اإلشباع الجنسي والحافز الرتكاب جريمة القتل هو إزالة شخصا بغيضا بالنسبة
للجاني.
 التعلم االجتماعي :يؤكد آلبرت باندورا  )1922( Albert Banduraأنمعظم سلوكات اإلنسان هي سلوكات متعلمة ليس عن طريق التعلم المباشر كما
يشير اإلشراط اإلجرائي الكالسيكي وإنما بالتعلم عن طريق عملية النمذجة
، modelingكما أكد على أن األفراد يتعلمون السلوكات عن طريق المالحظة
والمحاكاة(.)10
حسب باندورا يتعلم الفرد معظم السلوكات عن طريف النماذج التي
تزوده بالمعلومات وتقود مسار سلوكه وأفعاله وأن هناك أربعة عناصر أساسية
لعملية النمذجة ،األول :الفرد يعيش حول النموذج في ذاكرته ،وذلك من خالل
مالحظة الفرد بالقرب من النموذج ويصغي إليه) ،الثاني :الفرد يحتفظ
بمعلومات للنموذج وتبادل المعلومات بصورة رمزية بين الطرفين يتم عن
طريق الحوار أو المشاهدة ،ثالثا :الرموز المعرفية يجب أن تحول إلى أفعال من

127

العدد /22 :سبتمبر 2191

الخطورة اإلجرامية لدى األحداث

طرف الفرد،رابعا وأخيرا :تعتبر نتيجة سلوك النماذج عوامل محفزة بالنسبة
لألفراد.
 -7-7النظريات االجتماعية:
علمـاء اإلجرام الذين أرجعـوا الظـاهرة اإلجرامية إلى أسباب بيولوجية
لم ينكروا تأثير الوسط االجتماعي سلبا على الفرد ،فيري  Ferryتلميذ لمبروز،
كـان أحد الذين أوضحوا كيف أن الوسط االجتماعي يعطي للمجرم بالميالد
الظـروف المالئمة الرتكاب جريمته ،وعلى النقيض من ذلك بعض علمـاء
االجتماع رفضوا فكرة تأثر العوامل البيولوجية وأصروا على أن العـوامل
االجتماعية والثقافية هي العوامل المؤدية إلى ارتكاب الجريمة.
المدرسة األمريكية بصفة خـاصة تؤكد دائما على الطبيعة االجتماعية
لالنحراف ،فقد اهتموا كثيرا بمـا يسمى بعلم اإلجرام التفاعلي (وهي ظـاهرة
تكتل بين األفراد بحيث يكون تصرف كل واحد منهم مؤثرا في اآلخر) ،وعلم
اإلجرام المضاد والذي يرى أن الجريمة مـا هي إال ثمرة لردود األفعـال
المجرمة من قبل الطبقة التي بيدهـا القوة تجاه األقلية ،بمعنى أن رد الفـعل
االجتماعي هو الذي يخلق المجرم حيث يدفعه بدوره إلى هذا التصرف(.)11
ولدراسة تأثير العوامل االجتماعية في الجريمة البد من دراسة األوساط
االجتماعية الرئيسية وعالقتها بإجرام الفرد.
 -9-7-7الوسط األسري :تعطى للوسط األسري أهمية خـاصة لـما له من
تأثير على تكوين شخصية الفرد ألن الفرد يتعلم داخل الوسط األسري بالذات،
ولذلك فقد توصل علمـاء االجتماع إلى نتيجة مفادها أن نسبة الجرائم تزيد في
األوساط األسرية غير العـادية ،وكذلك فإن المستوى االقتصادي الضعيف
والتربية الخـاطئة والسلوك األسري الفـاسد من العوامل الرئيسية لالنحراف.
 -2-7-7الوسط الطبيعي :إن الوسط الطبيعي يلعب أيضا دورا مهما في
ال ظـاهرة اإلجرامية حيث أثبتت الدراسات أن جرائم المدن تختلف كثيرا عن
جـرائم األرياف كمـا وكيفا ،فجرائم المدن تفوق عددا جرائم الريف ،وهذا نتيجة
مجلة اإلحياء
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ظروف المعيشة وكثرة السكـان والفقر والتشرد المتفشية في المدن ،مما يكون
لدى األفراد واألطـفال خـاصة الشعور بالظلم واالغتراب وبالتالي اللجوء
للجريمة كنتيجة لهذا الشعور وحل لهذه الظروف السيئة.
 -7-7-7الوسط االقتصادي :الوسط االقتصادي له تأثير كبير في حدوث
الجريمة من حيث أن الحـالة االقتصادية السيئة أو الجوع والبطالة والخلل في
توزيع الثروة الذي يخلق الطبقية في المجتمع والرفاهية التي تقتصر على أقلية
في المجتمع في مقابل الفقر الذي يسيطر على األغلبية كلها تعتبر من عوامل
اإلجرام الرئيسية(.)12
نظرية االرتباط الفارقي لسذرالند سنة  :9177ملخص هذه النظرية
هي أن السلوك اإلجرامي مكتسب و ليس وراثي.
الفرد يتعلم ويطور السلوك اإلجرامي وهو على اتصال بأشخاص آخرين
وخاصة بنماذج إجرامية.
كما تشير هذه النظرية إلى أن السلوك اإلجرامي راجع إلى أخطاء في
التنشئة االجتماعية وأن الفرد يصبح مجرما عندما تتغلب التفسيرات غير
المالئمة الحترام القانون على التفسيرات المالئمة له.
نظرية االستيالب االجتماعي لجيفري سنة  :9151تعتمد هذه النظرية
في تفسيرها للسلوك اإلجرامي على مفهوم :الشخص ،المجتمع ،ومفهوم
االستيالب االجتماعي ،وترى أن المنحرف يتصف بفقدان الشخصية
االجتماعية.
"لقد كان تكوين أناه واألنا األعلى مختال نتيجة تقمصه الناقص لصور
الوالدين كما أن اندماجه في المجتمع غير كــامل كما فهو لم يتمكن من أخذ
الموقع الذي يريده ولم يستدمج قيم الثقافة االجتماعية إال جزئيا مما يضعه في
حالة تهميش بالنسبة إلى مجتمعه.
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 .7مؤشرات الخطورة اإلجرامية لدى األحداث:
اعتمادا على المفهوم القانوني للخطورة اإلجرامية وحاالت الحدث
المعرض للخطر يمكن تحديد مؤشرات توافر الخطورة اإلجرامية لدى فئة
األحداث كمايلي:








تعريض الحدث لإلهمال و التشرد من طرف وليه الشرعي أو الشخص
القائم على رعايته.
استخدام الحدث التسول من طرف أحد األبوين أو الشخص القائم على
رعايته.
استخدام الحدث أو تشغيله في أعمال مخالفة للقانون كالسرقة والدعارة أو
بيع المواد المخدرة من طرف وليه الشرعي أو الشخص القائم على رعايته.
ارتكاب الحدث لفعل إجرامي سابق.
انضمام الحدث لجماعة أقران تمارس أعمال مخالفة للقانون.
ممارسة الحدث ألفعال منحرفة مثل تعاطي مواد مخدرة.
ممارسة الحدث لسلوكات عنيفة مثل االعتداء على األشخاص.

كل هذه المؤشرات تعتبر دالئل لتوافر الخطورة اإلجرامية لدى األحداث
سواء كانوا في أسرهم األصلية أو في مراكز الرعاية االجتماعية وهو ما
يستوجب اتخاذ التدابير القانونية الالزمة ومن أهمها التكفل النفسي واالجتماعي
بالحدث من طرف المصالح المعنية بحماية الطفولة بهدف وقاية الحدث من
ارتكاب الفعل اإلجـــرامي.
 -5خصائص األحداث ذوي الخطورة اإلجـــراميــة:
 -9-5مفهـــوم الذات المتدني :حيث تشيع لدى هذه الفئة من األحداث
روح االنهزامية والعجز وفقدان الثقة بالنفس (فيما يتجاوز درع الخشونة
الظــاهرية) تسير عليهم مشاعر الفشـل واإلخفـــاق وعدم القـــدرة عـــلى
تحقيـــق أي انجــاز حيث أنهم تمثلوا ظـاهرة العجز المتعلم(.)13
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حيث يترسخ مفهوم في نفوسهم تصور سلبي عن ذواتهم وبأنهم لن
يستطيعوا يومـا تحقيق االحترام والتقديـر والحصول على محبة واحترام
اآلخريــن،وينتج العــجز المتعلـــم عن تراكم الحرمان واإلحباط نتيجة خبرات
الحياة السابقة وهو أمر يعطــل توظيف الطاقات الفعلية واإلمكانيات الذاتية
ويخفض الدافعية الكتساب المهارات لذلك ال بد للمعالجين لهذه الفئة من إعادة
إطالق الطاقات النمائية في الدراسة والتدريب واكتساب المـهـــارات على
اختالفها ودفعهم لخوض تجارب جديدة ناجحة وبناءة في حياتهم ونقل الحدث
من النظرة المتشائمة إلى نظرة متطلعة مشرقة إزاء مستقبل يصنعونه بأيديهم
وبعملهم واجتهادهم ومهارتهم ال مستقبل يحكم به مجتمع ظالم.
 -2-5تدني الذكـــاء العــاطفي:
وهي من الخصائص التي يتصف بها األحداث المعرضون لخطر
االنحراف مما يشكل عائقا إزاء توافقهم مع أنفسهم ومع اآلخرين ومن مؤشرات
تدني الذكاء الوجداني لديهم ما يلي:
 ال يستطيعون التحدث عن مشاعرهم بجمل ثالثية مثل (أنا أشعر بالفرح) ال يتحملون مسؤولية مشاعرهم ،بل يلقون اللوم على اآلخرين بشكل مستمر. ال يستطيعون التبصر بمشاعرهم وإنما ينجرفون وراءها دون استيعابها أوعقلتنها(.)14
 -7-5الغربة عن عالم الدراســة والعـمل والمجتمع:
يعاني الحدث الجانح كما المعرض للجنوح من الشعور بالغربة عن
مجتمع الدراسة ،وهذا يعود بالدرجة األولى إلى أنه نشأ في أسرة ال تكترث
للتعليم بما فيه من قيمة ذاتية مستقبلية واجتماعية.
كما أن الحدث قد يتعرض على األغلب للقسوة واإلهـــمــال والتسيب،
وليس للحدث نموذج يحتذى بــه وهكذا يفقد الحدث المرجعية ذات القيمة
والجـــدارة وتعليميا واجتماعيا ،وبهذا تنعدم فرص اإلعداد الجيد للدراسة لدى
الحدث وغياب فرص تنمية القدرات اللغوية الذهنية الالزمة للتحصيل النـــاجح،
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يتكيف هؤالء األحداث منذ البداية لــعــــالم الشـــارع وقوانينه ويتحول ذكاؤهم
نحو التحايل والنصب وأسلوب تدبير الحــال الذي يفرضه الشارع.
 -7-5الصـــراع مع األســـرة :وهو مصدر كـــل أبعـــاد االضطراب
وسوء التكيف ،فالطفل المتكيف هو في األصل وليد أسرة سليمة
ومتكيفة،والحدث غير المتكيف هو بدوره نتاج أسرة مفككة ومتصدعة على
مستوى العالقات الزوجية والوالدية وعالقات األخوة ،وهناك دوما اختالل في
مكانة الحدث ضمن األســرة لدى الوالدين وقيمته وداللته ،واختالل في رعايته
وحمايته وتوفير حــــاجـــاته العـــاطفيــة والحياتية والتوجيهية وتكون النتيجة
صراع مع األب القاسي النابذ ولذلك فإن الصراع مع األسرة لدى فئة األحداث
المعرضين للجنوح.
في الدراسة والتدريب واكتساب المـهـــارات على اختالفها ودفعهم
لخوض تجارب جديدة ناجحة وبناءة في حياتهم ونقل الحدث من النظرة
المتشائمة إلى نظرة متطلعة مشرقة إزاء مستقبل يصنعونه بأيديهم وبعملهم
واجتهادهم ومهارتهم ال مستقبل يحكم به مجتمع ظالم.
 -2فــــلسفــــة رعاية األحداث الجانحين والمعرضين للجنوح:
فلسفة الرعاية هـي الرؤيـة المـــوجهـــة للنظرة إلى قضيــة جنوح
األحداث وكيفيــة التعـــامل معها على مستوى التشريع واألطر التنظيمية
والممارسة العملية ،تقوم هذه الفلسفة في الدول العربية على أسس ومبادئ
الشريعة اإلســـالميـــة التي تجعل مصالح الطفل والحــدث هـي المــرجـع في
أي تشريع أو إجـراء قانـوني أو تنظيمي وكل مــا يتعلق بمصالحه وأمـنه ونموه
واندماجه االجتماعي ،ويندرج عنها أيضا اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها(.)15
ومن أهم مبادئ فلسفة رعاية األحداث الجانحين والمعرضين ما يلي:
 -1السعي إلى غرس القيم األخالقية اإلسالمية في نفوس األحداث
وتعزيز إيمانهم الحقيق من خالل التأكيد على ايجابيات الدين اإلسالمي على
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صعيد الذات والجماعـــة والعـــمل ،وتقوم شخصياتهم وسلوكهم وعـــالج
عللهم واضطراباتهم السلوكية والخلقية.
 -2إبعاد التعامل مع الحــدث الجانح أو المـعــرض لخطر االنحراف عن
نطـاق القــانون الجــزائي وتغيير النظرة من الخطيئة والعقوبة والتـــوبــة إلى
التأهيـــل والتمكين وصوال إلى صالح النفس والجمـــاعــــة وبالتـــالي يتعيــن
أن تــكون التدابير على اختالفها خالية من معنى اإليالم وصوال إلى التأهيل.
 -3العـــمل بالمبدأ الذي يقول بأن الرعــاية في البيئة الطبيعية أسريا
واجتماعيا هــو األساس في تقرير اإلجراءات وتنفيذها إال إذا تعذر فيحال إلى
الرعاية في المؤسسة األفضل لصالح الحدث ونموه وتأهيـــلــــه ،ويندرج عن
ذلك المرونــة في اإلجراءات بمـا يكفل أفضل فرص النمـو وتمكين الحدث من
القيـــام بالمسؤولية الذاتية على إدارة حياته وبناء مستقبله .كمــا يتطلب االنفتاح
األقصى على األسرة والمجتمع أساسا من أسس الرعايــــة.
 -4من أهم المبادئ أيضا العــمل على عالج االنحرافات السلوكية غير
المتكيفة وذلك بتوظيف أهم األساليب العالجية النفسية إال أن األساس هـو
العــمل على إعــادة االندماج االجتماعي والوصول إلى بناء األهلية االجتماعية
شخصيا وأسريا ومهنيا.
 -5مبدأ تخطيط الرعاية وإجراءاتها انطالقا من الخصائص النمائية لكل
حدث بهدف التوصل إلى بناء ثقته بنفسه واحترامـه لذاتـــه واالعتزاز بكرامته
الشخصية وبالتالي تنمية حسه بالمسؤولية عن ذاته وأهلــه وجمــاعتـــه.
 -6توجيه الجهود في البرامج إلى اكتشاف الطاقات واإلمكانيات والدوافع
اإليجــابية والبنــاء عليها والعمـل على تنميتهـــا إلى حدودها الفضلى ،ذلك ألن
إطالق طاقات النماء هو أضمن السبل لحــــل المشكالت وصالح
السلـــوك،ويعني ذلك تبني النظرة اإليجابية في التعامل مع الحدث ذلك ألن
انحرافه ما هو إال نتيجة التقصير في رعاية الدافع الطبيعي للنماء .واالندماج
االجتماعي.
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 -2مبدأ اعتبار مؤسسة الرعاية بيئة عالجيـة،وينبغي استشعــار
المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع إلصالح حال الحدث المعرض للجنوح.
فكـل العاملين على الرعايــة على مختلف مواقعهم الوظيفية فلهم دور رعائي
هام جدا في حياة الحدث ،لذلك فمن واجب المسؤولين حسن اختيار هؤالء
العاملين وفق معايير النضج النفسي والتوازن الشخصي والقدرة على التواصل
االجتماعي.
 -9مبدأ ضرورة تدريب هـؤالء العاملين لتنمية مهاراتهم في التعامل مع
األحداث ،كما يتطلب تمهين العمل الرعائي من حيث التوظيف والتدريب
والتنمية المهنية المستدامة وتحقيق الرضي الوظيفي لدى هذه الفئة من الموظفين
والروح المعنوية العالية وصوال إلى سيادة روح العمل الجماعي الذي يوفر بيئة
أمنة وبناءة لألحداث.
 -9مبدأ بناء منـــاخ إنساني إيجابي في المؤسسة القائمة على الرعاية
يؤدي إلى قيام عالقات التنسيق والتـــعــــاون بين العاملين وشيوع العالقات
اإلنسانية الطيبة بين المجموعة والفريق وااللتزام بأسلـــوب الرفــق قوال
ومنهجــا ،والهدف هو الوصول إلى مناخ عالجي تأهيلي يخلص الحدث من
مشكالته وصراعاته ويطلق لديه طاقات إنمائه(.)16
الخاتمة:
من خالل هذا المقال نستنتج أن الخطورة اإلجرامية لدى األحداث هي
الحالة النفسية واالجتماعية التي تنبئ باحتمال ارتكاب الحدث للجريمة في
المستقبل.
ويعتمد في تحديدها على عدة عوامل ومؤشرات من أهمها وهو المتفق
عليه في جميع القوانين الوضعية العربية واألجنبية أن يعيش الحدث في بيئة
أسرية منحرفة تعرض سالمته البدنية أو النفسية للخطر.
إن كل حدث معرض للخطر المعنوي أو معرض لخطر الجنوح له حق
الرعاية النفسية واالجتماعية من طرف المصالح المعنية بحماية الطفولة على
مجلة اإلحياء

119

إيمان لبرارة – أ.د .أمزيان الوناس

المستوى الوطني ،حيث تعتمد هذه الرعاية على مبادئ فلسفة رعاية األحداث
المعرضين للجنوح ومن أهمها:
 السعي إلى غرس القيم األخالقية اإلسالمية في نفوس األحداث لما لها من
دور في تهذيب سلوكياتهم.
 العمل على عالج االنحرافات السلوكية وذلك بتوظيف أهم األساليب
العالجية النفسية.
 توجيه الجهود في برامج التكفل إلى اكتشاف الطاقات والمواهب اإليجابية
والعمل على تطويرها وتنميتها.
اإلحاالت:
 -1علييي القهييوجي ،فتييوح عبييد ي الشيياذلي ،علييم اإلجييرام والعقيياب ،دار المعييارف ،مصيير،
 ،1999ص.439 :
 -2علي القهوجي ،فتوح عبد ي الشاذلي ،علم اإلجرام والعقاب ،المرجع نفسه ،ص.443 :
 - 3قانون رقم  12-15المتعلق بحماية الطفل ،الجريدة الرسمية ،عدد  ،39سنة .2215
 -4الصاحي دمحم سعيد ،محاكمة األحداث الجانحين ،مكتبة الفالح ،اإلمارات العربية المتحيدة،
 ،2225ص.112 :
 -5الصاحي دمحم سعيد ،محاكمة األحداث الجانحين ،المرجع نفسه ،ص.114 :
 -6الرازقي دمحم ،عـلم اإلجــرام والسياسة الجنائية ،دار الكتب ،ليبيا ،2224 ،ص.62 :
 -7الرازقي دمحم ( ،)2224المرجع نفسه ،ص.22 :
 -8الرازقي دمحم ( ،)2224المرجع نفسه ،ص.93 :
9- Richard Worley, psychologicalcriminology, Routledge taylor,
London, 2011, p: 165.
10- Richard Worley, psychologicalcriminology, Routledge taylor,
London, 2011, p: 169.
 -11الرازقي دمحم ( ،)2224عــلم اإلجــرام والسياسة الجنائية ،المرجع السابق ،ص.99 :
 -12الرازقي دمحم ( ،)2224عــلم اإلجــرام والسياسة الجنائية ،المرجع نفسه ،ص.92 :
 -13حجييازي مصييطفى ،مشييكالت األحييداث الجييانحين ،سلسييلة الدراسييات االجتماعييية ،العييدد
 ،52البحرين ،الطبعة األولى ،2212 ،ص.129:
 -14حجازي مصطفى (  ،)2212مشكالت األحداث الجانحين ،المرجع نفسه ،ص.113:
 -15حجازي مصطفى (  ،)2212مشكالت األحداث الجانحين ،المرجع نفسه ،ص.69:
 -16حجازي مصطفى (  ،)2212مشكالت األحداث الجانحين ،المرجع نفسه ،ص.22:
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الملخص:

تاريخ القبول2119/12/21 :

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين المعالجة المعرفية
لالنفعاالت والتي حددت في التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم لدى المصابين
باضطراب األعراض الجسدية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس
توتنتو للتكتم ) (tas20إضافة لمقياس التنظيم المعرفي لالنفعاالت ).(CERQ
تكونت عينة الدراسة من  06مريضا تم اختيارهم بالطريقة القصدية،
شملت عدة أمراض :القرحة المعدية ،الضغط الدموي ،الروماتيزم ،القولون
العصبي .واستخدم المنهج الوصفي االرتباطي.
أظهرت الدراسة أن:
 -مستوى التكتم متوسط قريب من المنخفض لدى عينة الدراسة ككل.

 – 1المؤلف المراسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 773

 سامية شرفة. أ- نور الدين جبالي.د.أ

 البعد السائد للتنظيم المعرفي لالنفعاالت هو التنظيم المعرفي التكيفي التقييم االيجابي وإعادة التخطيط) في مقابل التنظيم المعرفي،(التقبل
.) لوم اآلخرين، الكارثية،غير التكيفي ( لوم الذات
 وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم. لدى المصابين باضطراب األعراض الجسمية
 اضطراب، التنظيم المعرفي لالنفعاالت، التكتم:الكلمات المفتاحية
.األعراض الجسمية
Abstract:
The study investigated the relationship between Cognitive emotional
regulation and the Alexithymia at patient’s somatic symptoms
disorder.
To achieve the objectives of study a Toronto Alexithymia scale(TAS
20) ,and the Cognitive Emotional Regulation Questionnaire (CERQ)
wear used to measure levels of alexithymia and the type of Cognitive
Emotional Regulation
The sample of the study consisted of 60 patients with somatic
symptoms disorder (Ulcers, Blood pressure, Rheumatism ,IBS)
selected intentional ;
Used the descriptive correlation approach.
The results of the study indicated:
- That patient’s Alexithymia degree was moderate to low in the total
sample.
- The Cognitive Emotional Regulation adaptive dimension
(acceptance, positive refocusing, refocus on planning) is
predominate vs. the Cognitive Emotional Regulation non-adaptive
(self-blame, other-blame, catastrophising).
2119  سبتمبر/22 :العدد
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- The significant positive correlation between Cognitive emotional
regulation and the Alexithymia at patient’s somatic symptoms
disorder.
Key words: Cognitive Emotional Regulation- Alexithymia - somatic
symptoms disorder.

مقدمة:
يدرك الباحثون اليوم أن الصحة والمرض هما نتيجة لعدة تفاعالت بين
القوى البيولوجية والنفسية واالجتماعية ،وأن المفهوم أحادي األسباب في تفسير
المرض قد تجاوزه الزمن تاركا المكان أمام اإلدراك المتعدد األسباب
والعوامل ،فحسب هذا النموذج حتى األمراض االلتهابية ال يرجع تفسير أسبابها
إلى سبب خطي واحد .إن الصراع والجدل القائم بين النموذج الجزئي العضوي
 micro organiqueوالكلي العضوي  macro organiqueهو من يحدد ظهور
المرض وتطوره حيث تلعب قوى العضوية والقدرات الدفاعية دورا مهما
للمواجهة ،باإلضافة لدور العوامل النفسية التي تعدل من شدة االستجابة ،وبذلك
تتحدد العالقة بين العوامل الجسدية والنفسية واالجتماعية وحتى الثقافية في
تفسير المرض.
تعد المقاربة في االضطرابات السيكوسوماتية من أهم المقاربات
النظرية التي حاولت تفسير األمراض من مجمل السيرورات التفاعلية بين
النظم الجسدية والنفسية واالجتماعية والثقافية حيث يقول " Grinkerأن مفهوم
السيكوسوماتيك ال يرجع إلى علم النفس أو إلى االضطرابات الفسيولوجية أو
المرضية الفسيولوجية وال إلى الفسيولوجيا أو علم النفس المرضي ،بل يعود
هذا المفهوم إلى السيرورات في النظام الحي ( الكائن الحي) واستخداماته
االجتماعية والثقافية" ( . (Pongy, 2016, p 21يعد هذا التعريف أكثر شمولية
في تفسير وتعريف االضطرابات النفسجسدية وتقرب التوجه في تعدد تفسير
األمراض واالضطرابات.
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تقول أليس ميلر  5662Alice millerفي كتابها بعنوان "أجسادنا ال
تكذب" إن أجسادنا تتفاعل على األغلب عن طريق المرض من خالل التعطيل
والتحقير الدائم لوظائفها الحيوية  .يتضح أن االرتباط بين الجسد والنفس
مندمج اندماجا كليا ومتداخال ويعد المخرج الجسدي لمجمل الصراعات
واالنفعاالت التي تعيشها العضوية ،قد يفسر من خالله العديد من األمراض
واالضطرابات خاصة ما يعرف باألمراض النفسجسدية غير أن االضطرابات
النفسجسدية التي كانت تعرف بهذه التسمية سابقا نجدها اليوم في كتيب
التشخيص واإلحصاء الخامس ( )DSM-5باضطراب أعراض جسمية
( )somatic symptoms disorderويتضمن اضطراب األعراض الجسمية
واضطراب اعتالل القلق واضطراب التحول (دافيي ،5610 ،ص ،)502إال
أن هذا المصطلح ليس متداوال بعد بين الباحثين لذلك أبقينا على المصطلح
األول في هذه الدراسة.
وتعرف بأنها مجموعة من االضطرابات غير الترابطية وكلها تتصف
بوجود مشكالت نفسية تعبر عن نفسها في شكل أعراض جسمية أو كرب نفسي
بسبب األعراض الجسمية أو سمات جسمية .
فتعرف األمراض النفسجدية على أنها األمراض التي تترافق بإصابة
عضوية يمكن التأكد منها من خالل سبب الحدوث أو التطور .حيث نجد انه من
الواجب استدخال األحداث ذات المرجعية االنفعالية مثل الحداد واالنفصال
وتغيير المحيط  ...وغيرها ،والتي يعبر عنها الفرد عن طريق المرض.
لقد ذهب االعتقاد ولسنوات عديدة من خالل المكونات الفسيولوجية
لالنفعاالت أنها ذات صلة وطيدة والعامل األساسي في ظهور األمراض
الجسمية ،فالعالقة بين االنفعاالت وخصائصها الفسيولوجية والمعرفية هي
عالقة تجريبية وكذلك اجتماعية .فالعديد من الدراسات اهتمت بدور كل من
االنفعاالت االيجابية والسلبية في ظهور األمراض واالضطرابات باإلضافة
إلى االهتمام بالطريقة التي يتعامل بها األفراد مع الوضعيات االنفعالية وكيفية
تنظيم هذه االنفعاالت وما يعرف باستراتجيات المواءمة .coping
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أوال :مفاهيم ومتغيرات الدراسة
 -1التنظيم والمعالجة المعرفية لالنفعاالت :عندما تخوض تجربة
انفعاالت قوية ،فان األمر قد يبدو وكأن قوة ما قد استولت بشكل مؤقت على
جسدك وعقلك .إال أن االنفعاالت ال تتمتع بسيطرة كاملة علينا :فبقدرتنا أن
نتحكم في انفعاالتنا .والسبل التي نتبعها للقيام بهذا لها تبعات قوية في حياتنا.إن
عملية تنظيم االنفعاالت  émotion régulationتتكون من االستراتيجيات التي
نلجأ إليها لنتحكم في شدة االنفعاالت التي تنتابنا ،وفي توقيتها,ومدى قوة
إحساسنا بها وتعبيرنا عنها (كفافي ،5612 ،ص .)522
ومن المصطلحات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا الموضوع مصطلح
المواءمة  copingوالذي يدل على محاوالت الناس في خفض االنفعاالت
السلبية في أثناء حدث ضاغط وفي أعقابه .والفرق بين المصطلحين هو أن
المواءمة دائما ما تتمثل في محاولة لخفض االنفعال السلبي بينما يتضمن تنظيم
االنفعاالت اإليجابية أو خفضها ،أو حتى محاولة زيادة االنفعال السلبي ،إذا
كانت إستراتيجية جيدة في موقف بعينه .ويلجأ الناس إلى مدى واسع من
االستراتجيات إلدارة انفعاالتهم ،كما إن الفالسفة وعلماء النفس قد اهتموا منذ
زمن بعيد بالتداعيات المتباينة لالستراتيجيات المتعددة.
يشتمل مفهوم التنظيم االنفعالي على سلسلة واسعة من العمليات
الشعورية وغير الشعورية المعرفية ،السلوكية ،الفسيولوجية ( Butt et All,
 ،)2013ويشير إلى العملية التي يستخدمها األفراد ليعدلوا نوع وشدة ومدة
التعبير االنفعالي .يعرفه كروس  5665بأنه "العمليات التي تحدث عندما يحاول
الفرد أن يؤثر في نوع و كمية االنفعال الذي يخبره هو أو يخبره آخرون من
حوله و كيفية التعبير عن تلك االنفعاالت ( ،)gross, 2003,P 282ويرى كروس
يمكن الفرد من استخدام مجموعة استراتيجيات يدرجها في
أن التنظيم االنفعالي ِّ
سياق نوعين يحدد النوع األول باستراتيجيات التركيز المسبق (antecedent-
 )focused strategiesوالتي يلجا إليها الفرد في حالة االستعداد لالستجابة قبل أن
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يكون متفاعال بشكل كلي مع المثير االنفعالي  .ويميز فيه بين أربعة أنواع يمكن
أن تطبق في مواقف مختلفة من عملية حدوث االنفعال وهي:
 -1اختيار الموقف ( :)situation selectionوفيها يختار الفرد بين موقفين أو
أكثر ليكون في موقف واحد.
 -5تعديل الموقف ( :)situation modificationوهو الموقف الذي يكون فيه لدى
الفرد أكثر من مستوى مختلف من االنفعال.
 -2توزيع أو نشر االنتباه ( :)attention deploymentيشير إلى عملية تغيير
االنتباه تجاه الموقف ،كأن يغلق الفرد عينيه حينما يشاهد عملية إطالق
رصاص.
 -2التغيير المعرفي ( :)cognitive changeيشير إلى عملية انتقاء معنى معرفيا
للحدث أو الموقف ،وإعادة التقييم المعرفي ( )reappraisalتعني أن الفرد
يعيد تقييمه المعرفي للموقف الستخالص االنفعال المحتمل حدوثه من ذلك
الموقف وخفض أثره .وهي عبارة عن توليد تفسيرات إيجابية عن المواقف
الضاغطة نفسيا كطريقة لخفض التوتر.ويرى كروس  1995أن استراتيجية
إعادة التقييم تنتج استجابات جسدية وانفعالية إيجابية .
ويحدد كروس النوع الثاني بإستراتيجية التركيز على االستجابة
( :)strategy response-focusedوفيها يكون الفرد متفاعال مع الحالة االنفعالية،
واالنفعال قائم بشكل اعتيادي .لهذه االستراتيجية نوع واحد يسميه كروس تعديل
االستجابة  response modulationوتطبق بعد حدوث االستجابة االنفعالية،
ويدعى أيضا بالكبت ( ،)suppressionوفيها يكف الفرد عن المضي في التعبير
عن انفعاالته في الموقف أو يخفي عالمات التعبير االنفعالي .وفي كثير من
األحيان تكون الغاية من هذه االستراتيجية المسايرة االجتماعية والخضوع
ألوامر الجماعة أو االنصياع للموقف (.)gross,2003,p9
حل المشكالت  :Problem Solvingوهي عبارة عن استجابات يحاول
الفرد بواسطتها تغيير المواقف الضاغطة أو احتواء آثارها .ولهذه اإلستراتيجية
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آثار مفيدة لالنفعاالت لكونها تعدل الضغوطات ( aldo and hoeksema .2010

 ،)p974-975فاألفراد منخفضي التوجه لحل المشكالت أو لديهم مهارات قليلة
في حل المشكالت يمكن أن يتعرضوا لعدد من المشكالت كاالكتئاب والقلق
واألمراض النفسجسدية.
لوم الذات  :Self-Blameوتشير إلى أفكار يضع الفرد فيها اللوم على
نفسه إزاء ما اختبره.
لوم اآلخرين  :Other-Blameوتشير إلى أفكار يضع الفرد فيها اللوم
حول ما اختبره على البيئة أو على شخص آخر.
الكارثية  :Catastrophizingوتشير إلى أفكار تركز على فضاعة ما
اختبره الفرد( .كفافي،5612،ص)522.
 -2التكتم :على الرغم من أن الوصف األول للتكتم كان من قبل رويش
( )1948 Reuchويرجع إلى حوالي نصف القرن الماضي ،إال أن سلوك الكثير
من المرضى المناقش تحت تسمية التكتم  )1973 Sifneos( Alexitmiaلم يحظ
باالهتمام الحقيقي إال في العقدين الماضيين  .وقد كانت بعض األعراض
الجوهرية للسلوك التكتمي كضعف الخيال والقدرة الضئيلة على التعبير عن
المشاعر وفرط التوافق االجتماعي .قد لوحظت بشكل متفرق في وقت أسبق من
ذلك بكثير .إذ أشار فيرينتش ( )1944 Ferenziإلى نمط من الناس يتصف
بصورة خاصة بفقر الخيال في الحياة و في التحليل ،وإذا كان هذا النمط ليس
فاقدا للخيال كلية ،غير إن هذا النمط من الناس يبدو أن األحداث المثيرة تمر
عليه دون أن تترك أثرا .هذا يقود إلى تصرفات مصرفة لالنفعال آو للهياج آو
للهوامات على األقل لحركات تعبيرية خارجية آو داخلية بدون اإلحساس أو
التعبير حتى بآثار مثل هذه االرتكاسات.
إن الداللة اللغوية لهذا المصطلح هي صعوبة التعبير عن المزاج أو عن
االنفعاالت أو استحالته تماما تناول هذا المصطلح هو ()Sifneos 1972
ويتضمن المفهوم النفسي للتكتم مجموعة من الخصائص المعرفية و االنفعالية
التي وصفت أوال لدى المرضى النفسجسدين ثم بعد ذالك لدى أصناف من
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المرضى خصوصا الذين يعانون من بعض االضطرابات مثل اإلدمان أو
الكرب التالي للصدمة أو اضطراب السلوك الغذائي كما في فقدان الشهية
العصبي (زعطوط و قريشي ،5656 ،ص .)560
 -7التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت (اعادة التقييم المرضي ):
 -1التكتم واالضطربات السيكوسوماتية :يؤكد العلماء أمثال:
 ,Krystal Sfneos, Cooperإن عدم القدرة على التعبير عن االنفعاالت تزيد
من االستعداد لالضطرابات النفسجسدية ,كما وجد  Todarelloعالقة بين ارتفاع
ضغط الدم و التكتم حيث يعاني المرضى المصابون بضغط الدم من عدم القدرة
على التعبير عن انفعاالتهم في  %22من الحاالت وكذلك المرضى المصابون
بتقرح القولون المزمن ،وتؤثر االنفعاالت على وظيفة الجهاز الهضمي
خصوصا لصلته المباشرة بالجهاز العصبي ولطبيعة أنسجته وعالقتها بالعالم
الخارجي عن طريق الغذاء ،ويعتبر % 66من المصابين باضطرابات هضمية
يعانون من التكتم .
أما  )2010( Loasفيرى أن معدل انتشار التكتم لدى االضطرابات
السيكوسوماتية قد يتراوح ما بين  30إلى  % 60وخاصة مرضى ارتفاع
الضغط والتهاب المفاصل الروماتيدي والربو والتشنج التاجي والقرحة ،كما
يشير بأنها أساس االضطرابات السيكوسوماتية فهي موجودة قبل ظهور
االضطرابات كما قد تكون ثانوية نتيجة لمرض ،ففي الحالة األولى تعتبر
كعامل خطر في ظهور بعض األمراض العضوية و العقلية ،أما في الحالة
الثانية فتعتبر كعامل إنذار للحالة النفسية ،على سبيل المثال تناول األدوية أثناء
الضغط ما بعد الصدمة أو تناول أدوية خالل القرحة المعدية (فاسي،5610 ،
ص .)90
تحدث  )5612( Olivoier Lmminetعن االستقرار النسبي و المطلق
للتكتم ،وأقر بأن العديد من الدراسات أظهرت ارتباط التكتم باالضطرابات
السيكوسوماتية واالضطرابات العقلية ،لكن ال يزال الغموض في التكتم كعامل
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مفجر أو كعامل يحدث هشاشة نفسية .فيما يخص الفرد السيكوسوماتي فإن
التكتم يظهر كعجز في االقتصاد السيكوسوماتي  .فتقدم فكرة ميكانيزمين
دفاعيين ليستعملها الفرد من أجل الحماية ،فنجد أوال استعمال فقدان العطف La
 désaffectionأما الدفاع الثاني االنفصال أو التشتت .La dispersion
إن التكتم يتميز بقدرات محدودة لتمثيل الحالة االنفعالية بطريقة رمزية،
وبذلك التمثالت الفرعية لالنفعاالت التي تسمح لنا باالتصال ،وبالتالي يؤدي إلى
تضخم اإلحساسات الجسدية المرتبطة بالنشاط االنفعالي و خاصة التي أساسها
فيزيولوجي ،أو يكون هناك تفسير خاطئ لهذا التفعيل أو التنشيط االنفعالي
والذي يؤدي إلى اضطرابات جسدية.
أما  )5661( Lai prstiner de cortinaفترى أن هذا اإللغاء الدفاعي
للمعاش االنفعالي راجع إلى غياب المعالجة الرمزية .إن غياب ترميز
االنفعاالت وفقدان االتصال االنفعالي يرجع إلى استشارات جديدة لعواطف
صدمية .والخيرات الجسدية التي تكون مرتبطة بالفقدان لم يستطع الفرد تمثيلها
وترميزها في الوقت المطلوب ،وبالتالي ال يستطيع الجانب النفسي تشفيرها
على شكل انفعاالت جسدية مصحوبة بتمثيالت عقلية ،فتصبح هذه االنفعاالت
في حركة مفرغة وغير مرتبطة بتمثيالت ودالالت الكلمات
) .)Olivoier.2007.p 522وبالتالي يعتبر التكتم بكل مكوناته عوامل مهدت
لظهور الجسدنة.
 -2االنفعال واإلمراض النفسوجسدية :هناك من المترددين على
المصحات والعيادات َمن ال يعانون من أمراض جسمية واضحة ,رغم
أعراضها البدنية العضوية ,وهذا ما جعل المستشفيات الحديثة تفتح أقساما
خاصة بالطب النفسي ،وأصبحت العناية الصحية تشمل المريض من حيث هو
إنسان ال من حيث مجرد مجموعة من األعضاء واألجهزة الجسدية ،فان
لالنفعاالت الشديدة نصيبا كبيرا فيما يصاب به الفرد من أمراض "نفس جسمية
سيكوسوماتية" مثل قرحة المعدة والضغط الدموي وغيرها من األمراض.
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إن االنفعال يتطلب دائما قدرا من التنفيس أو التصريف بهدف انسياب
الطاقات الحشوية الداخلية والتغيرات الفسيولوجية الخارجية لتؤدي الوظائف
المنوط بها في يسر وانسجام ،أما إذا تعطلت هذه الطاقات الحشوية والتغيرات
الفسيولوجية عن عملها بسبب العوائق والسدود والحواجز ،كأن يكف اإلنسان
عن أذى أو ضرر أصابه من شخص آخر ,كما أن مثل هذه األسباب المثيرة
لالنفعال قد تستمر ردحا من الزمن في حالة إعاقة وكف بسبب الكبت أو القمع
فتصبح "مزمنة" مما يجعلها سببا لظهور األمراض السيكوسوماتية ،والواقع
أننا إذا أغلقنا الباب في وجه انفعاالتنا ولم نسمح لها بالتعبير الحركي والسلوك
الواقي ألنفسنا وحياتنا  ,ما لم نفعل ذلك؛ فان جسدنا يقوم بمهمة التعبير
المطلوب من هذه االنفعاالت  ,ولكن بعد دفع ثمن باهظ في صورة خلل أو
اضطراب ،وأمراض عضوية كثيرة ,إن هذه األمراض بمثابة المترجم عن
حياتنا االنفعالية الالشعورية( .الكفافي ،5612 ،ص)91
 -1التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت :العالقة بين العواطف خاصية
فسيولوجية وتجريبية ،ولكنها أيضا معرفية اجتماعية ،منذ فترة طويلة كانت
العاطفة تعتبرعامل يحتمل ظهور أمراض الجسم .العديد من التيارات العلمية
تدرس هذه العالقة مع توجهات ومفاهيم وأساليب مفاهيمية مختلفة جدا :علم
وظائف األعضاء والطب الجسدي ،والطب النفسي وعلم النفس السريري ،وعلم
نفس الصحة ،علم النفس المعرفي واالجتماعي من العواطف ،وفي اآلونة
األخيرة علم النفس العصبي النفسي  ,يجب أال يخفي التنوع الظاهر للتبادالت
المتداخلة لالختصاصات التي تجعل هذا المجال من الدراسة أحد أكثر إبداعات
علوم اإلنسان ،حتى إذا كان هناك عمل مهم حول دور المشاعر اإليجابية ،فإن
هذه التخصصات تهتم بشكل رئيسي بالمشاعر السلبية ،باالرتباط مع التوتر
النفسي أو االضطرابات النفسية مثل االكتئاب وغيرها من االضطرابات  .فقد
أظهرت الدراسات الوبائية الحديثة أن األشخاص الذين يعانون من االكتئاب ال
يتمتعون فقط بخبرة تطمس نوعية حياتهم بل أضف إلى ذلك صعوبة في التنظيم
المعرفي لهذه العواطف (كفافي ،5612 ،ص .)23
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قامت العديد من النتائج التجريبية على الروابط بين استخدام بعض
استراتيجيات التنظيم العاطفي والمرض .لتقديم ما هو معروف حاليا عن اآلليات
لفهم هذه الروابط ،سنركز على تنظيم العواطف السلبية وفرضية وجود عالقة
سببية بين التنظيم العاطفي والحالة الصحية ،من خالل محاولة التعبير عن
وجهة نظر فردية واجتماعية حول تنظيم العواطف ،ومع ذلك من المستحيل
تقديم استعراض شامل لألثر الصحي لجميع االستراتيجيات التنظيمية.
يرجع الفشل في تنظيم االنفعاالت لدى األفراد المتكمين والذي يتجلى
في صعوبة المشاركة االجتماعية لالنفعاالت إلى عدة تفسيرات وعدة أسباب
سنحاول أن نبين فيمايلي أسباب هذا الفشل .
لقد اقترحت العديد من الدراسات أدلة لتوضيح الفشل في تنظيم
االنفعاالت المرتبطة بالتكتم من خالل أن التكتم يعمل على حجز العديد من
المراحل التي تسبق تنظيم المعلومات فيعد كل من عملية اإلكتشاف والتعبير عن
االنفعاالت ضرورة أساسية لكي يصبح من اإلمكان تنظيم فعال لهذه االنفعاالت
فيما بعد .فالذي يحصل من فشل على مستوى التعرف عن االنفعاالت في
التعابير الوجهية الصادرة عن اآلخرين والصعوبة التي تكمن أيضا في عدم
التوصل إلى التمثل الرمزي لالنفعاالت الذي يتم عن طريق استخدام اللغة
العاطفية التي تحدد كعامل أساسي في التفاعل االجتماعي وفي المشاركة
االجتماعية لالنفعاالت يفسر من جانب الفشل في تنظيم االنفعاالت لدى األفراد
المتكتمين .أضف إلى ذلك تفسيرا أخر وهو نمط التفكير العملياتي الذي يتميز
به المرضى النفسجسديين من تقلص في القدرة التخيلية تؤدي أيضا إلى كبح
في األنشطة المتجهة نحو هدف معين وهذا يحد من الدخول في المجال الذاتي
االنفعالي أو إلى المادة التي يحتويها وبالنتيجة كل ذلك يحد من إحتمالية اللجوء
إلى المشاركة االجتماعية لالنفعاالت(Moria,M ,2012,p 305-306) .
إن العديد من الباحثين يتفقون على الدور الكبير الذي تلعبه المشاركة
االجتماعية لالنفعاالت في تنظيم االنفعاالت،فيؤكد كل من Luminet et
) Vermeulen (2008أنه أمام مواجهة وضعيات انفعالية كبيرة والقدرة على
مجلة اإلحياء
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ترجمة هذه الوضعية في كالمات قد يسمح بإخماد أو تغيير حدة هذه االنفعاالت
والمعنى المرتبط بها  .التفسير األخر يعود إلى الفشل في القدرة على تقييم
المعلومات االنفعالية فيالحظ ذلك من خالل النشاط الضئيل في المنطقة
الحزامية األمامية من الدماغ .
فالوصول إلى مستوى وعي قليل لالنفعاالت الذي ينعكس فيما بعد على
شكل ضبابية وتشويش في الوصول إلى المصادر المعرفية الضرورية لمعالجة
االنفعال المدرك بطريقة صحيحة ومناسبة ،نتكلم هنا عن نقص النشاط المعرفي
وتثبيط وتبطئة المعالجة األوتوماتكية واآللية للمعلومات العاطفية االنفعالية
فالعبء من الناحية االنفعالية يتطلب ايجابية متكيفة وآنية.
)(Moria,M ,2012,p 305-306
دراسة قام بها  (2006) Taylor ,Bagby,Demaret,Luminetفي
البحث عن العالقة بين التكتم والفشل في تذكر المثيرات االنفعالية من الناحية
الكمية والكيفية هذا الفشل عبارة على عن عامل إضافي إلى التنظيم المعرفي
لدى األفراد المتكتمين،ينتج عن ذلك تقليص إمكانية الوصول إليه مرة أخرى
مهما كانت هذه الخبرات سارة أو غير سارة .ينتج عن ذلك مشكلة في مواجهة
وضعيات مشابهة ألنهم غير قادرين على االرتكاز على تجارب ماضية ثم
تفعيل فيما بعد مخططات استجابات مناسبة
ما يمكن أن نخلص إليه من كل هذه الدراسات أن األفراد المتكتمين ال
يملكون الوسائل المعرفية واالنفعالية الضرورية لتبني إستراتيجية تنظيم
مناسبة.
وانطالقا من فرضية هذه الدراسات بين كل من
) Besharat(2010),Parker,Taylor et Bagby(1998أن األفراد المتكتمين
مقارنة مع غيرهم يفضلون استراتيجيات تعامل غير مكيفة من نوع التصرف
بدافع (الغضب المفاجئ) أو التجنب أو إلحاق الضرر في مقابل االستراتيجيات
التكيفية منها التمركز حول المشكل والمتمثلة في تسخير كل اإلمكانيات من أجل
حل وضعية اإلشكالية .كما يصبحون أكتر ميال الستخدام ميكانيزمات دفاعية
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غير ناضجة منها اإلسقاط،النكوص السلبي ،اإلنكار ،االحتقار ...والتي تعمل
على استمرار اإلحساس بالسوء عوض الميكانيزمات الناضجة منها التسامي،
التوقع)Mikolajczak, M ,2012,p30( .
 -7تبعات التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت على المستوى الجسمي:
دراسات عديدة توصلت إلى العالقة بين التكتم والعديد من األمراض الجسمية
نذكر منها ارتفاع الضغط ،الربو ،األمراض الجلدية ،العقم لدى النساء
والرجال ،والصداع النصفي،تناذر القولون العصبي السكري ،وسرطان الثدي.
يوجد ثالث تفسيرات كبرى لهذا اإلرتباط بين التكتم واألمراض الجسمية
هي(Moria,M ,2012,p. 308-309) :
التفسير األول  :هذا التوجه يرى أنه االرتباط ليسا حقيقيا فاألشخاص
المتكتمين يخلطون العالمات الجسدية الناتجة عن النشاط االنفعالي مع
المؤشرات الجسمية للمرض الجسمي فيعتبرون االرتباطات الفسيولوجية
لالنفعاالت مثل المعدة المعقودة وزيادة التنفس على أنها أعراض لمرض
جسمي  .في نفس السياق توصلت دراسة إلى وجود ارتباط بين التكتم
والسلوك توهم المرض للدراسة ).Garli,Huber,Sumana,Biasib (2009
التفسير الثاني :يرى هذا التوجه أن االرتباط يرجع إلى نشاط
فسيولوجي مرتفع ونشاط فسيولوجي يمتد ويطول في الوضعيات الضاغطة
والوضعيات االنفعالية الصعبة .
فالصعوبات التي يتلقاها األشخاص المتكتمين في التعرف على
انفعاالتهم ومعالجة المعلومات االنفعالية تمنعهم من التنظيم الصحيح النفعاالتهم
وكذلك األمر بالنسبة للضغوط .بينت بعض الدراسات اضطراب في النظام
المستقل يعني الودي لدى األفراد المتكتمين فنالحظ زيادة في االستجابة
الفسيولوجية في الحاالت التي تسبق وضعية ضاغطة أو وضعية انفعالية مهمة
إن الكبت مسئول عن زيادة نشاط النظام الودي الذي يتم تقييمه بتكرار
ضربات القلب والتدابير الفسيولوجية األخرى ،هذه النتائج يجب أن تستكمل
بالمالحظات التي أبديت على مجموعات كبيرة ،والتي تظهر أن قمع العواطف
مجلة اإلحياء
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مرتبط بشكل خاص مع خطر القلب واألوعية الدموية .وأظهرت النتائج توقع
شدة تصلب الشرايين فقط في المرضى الذين يميلون إلى تثبيط تجاربهم
بالغضب .وقد أظهرت العديد من الدراسات والتحليالت أن تدابير تثبيط
المشاعر السلبية يمكن التنبؤ من خاللها بعدد الوفيات.
سجل كل من )Timary,Roy,Luminet,Fillie Haynal ,A :1997.255

) et Mikolajcrak (2008مستويات مرتفعة للكورتيزول بين األشخاص الذين
يظهرون نتائج مرتفعة للتكتم في الفترة التي تسبق التعرض لضغط اجتماعي
ونالحظ في نفس الخط أن هناك ارتباط بين التكتم واضطراب التوازن المناعي
المتعلق بانخفاض المناعة الخلوية مئال انخفاض الخاليا اللمفاوية وكذلك تناقص
إنتاج مضاد فيروس نقص المناعة . Chimiokine anti- VIH
التفسير الثالث :يرجع هذا التفسير االرتباط إلى محاولة خفض التوتر
مثال أشكال سلوكات الخطر الصحية في محاولة لخفض الضغط والتوتر األتي
من األعراض الجسمية للتجربة االنفعالية .فاألشخاص المتكتمين يتوجهون نحو
االستهالك الغذائي المفرط أو تعاطي المواد النفسية الفعالة من أجل إنقاص و
تخذير التوتر العاطفي هذه المحاولة السيئة قد تأخذ شكل سلوك خطر في القيادة
بمعنى سلوك خطر مروري كالقيادة الخطرة أو سلوكات جنسية اندفاعية خطرة
خالصة القول أن التفسيرين األخيرين يبينان أن التكتم يقلص من طول العمر
والدراسات بينت أنها تضاعف من أخطار الموت سواء عن طريق الحوادث أو
األمراض القلبية والشرايين فكل نقطة زيادة المتحصل عليها على مقياس
 TAS26يزيد الخطر بحوالي .%1.5
تظهر كل هذه األدبيات أن اإلشكالية ليست فقط في الميل إلى قمع
ضا في الميل إلى تثبيط العواطف القوية .هذا هو المراد
مشاعر المرء ،ولكن أي ً
من النوع  Dالذي اقترحه  Denolletلوصف شكل من أشكال التنظيم العاطفي
المؤذي للناجين من احتشاء عضلة القلب .يتم تمييز هذا النوع بتأثير سلبي كبير.
الشعور بالقلق،والغضب ،والتوتر المزمن ،والتثبيط االجتماعي ،أي الميل إلى
كبح التعبير عن المشاعر والضيق في التفاعالت االجتماعية .يزداد خطر
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الموت بشكل كبير عندما يقدم الناس نوع  .Dيركز هذا البحث الحالي على
التفاعل بين قوة التجربة العاطفية وإستراتيجية القمع،مما يدل على أنه سيكون
قمع سلوكي للمشاعر القوية السلبية .واإلجهاد الذي من شأنه أن يسهم في تطوير
أمراض القلب واألوعية الدموية.
ثانيا /اإلشكالية :عملية تنظيم االنفعاالت  Emotion régulationمن
االستراتيجيات التي نلجأ إليها لنتحكم في شدة االنفعاالت التي تنتابنا وفي
توقيتها ،و مدى قوة إحساسنا بها والتعبير عنها (كافي،5612 ،ص  .)522وقد
قدمت أسباب كثيرة لشرح العجز العاطفي المرتبط بعدم القدرة على التعبير
االنفعالي أو ما يعرف بالتكتم والعجز فيما يتعلق بتنظيم االنفعاالت .إذ يرى أن
التكتم يقوم بتوقيف عدة مراحل سابقة لتنظيم االنفعاالت  .وسنحاول من خالل
هذه الدراسة اإلجابة على هذا التساؤل.
إن أغلب الدراسات التي تناولت التكتم واالنفعاالت ونذكر منها دراسة
غارنيفسكي واخرون ( ،)garnefski .at al .2001على سبيل المثال ال الحصر
بينت أن االستراتيجيات المعرفية تلعب دورا هاما في العالقة بين أحداث الحياة
السلبية وأعراض االكتئاب والقلق .وبينت وجود ارتباط سلبية بين استراتيجيتي
إعادة التقييم المعرفي وإعادة التركيز اإليجابي والقلق واالكتئاب ،وارتباط
ايجابي بين إستراتيجيتي الكوارثية ،لوم الذات.
فمعظم الدراسات أكدت أن العجز الرئيسي عند األفراد الذين يعانون
من التكتم تظهر بدرجة كبيرة في قدراتهم األساسية ،وباألخص في صعوبات
على مستوى إدراكهم لمشاعرهم وفي إدراك تعابير الوجه التي تصدر من
جانب اآلخرين  .وكذلك في صعوبات تمثيل رموز االنفعاالت التي تعرقل
العالقات االجتماعية و المشاركة االجتماعية والتواصل  .كما أن أسلوب
التفكير اإلجرائي والعملياتي وقلة التخيالت المميز للمرضي السيكوسومانيين
تؤدي إلى انخفاض و كبح في األنشطة األكثر عمقا ،وبالتالي تقل إمكانية
المشاركة االجتماعية لالنفعاالت .من شأن هذا أن يساهم بشكل كبير في
عجزهم التنظيمي العاطفي وعجز القدرة على تقييم المعلومات العاطفية والتي
مجلة اإلحياء
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يمكن التحقق منها بشكل ملحوظ عن طريق تقليل تنشيط المنطقة الحزامية
األمامية (.)Moira,2012, 305
إن العالقة بين المرض واالنفعاالت هي ثنائية االتجاه حيث قام كل من
هانز سيلي وولف بدراسة لمعرفة صفات االنفعاالت التي تشكل خطورة على
اإلنسان وتؤدي إلى ظهور المرض ،حيث يبين أن االنفعاالت الحادة بشكل
عام تترك أثارا سيئة في الوظائف العضوية ،فعدم القدرة على اإلدارة الجيدة
لالنفعاالت  -خاصة السلبية منها -تفسر العديد من األمراض واالضطرابات
دراسة  HOLMSTROMو  1952 cooperعن عالقة التكتم بالسرطان
وأمراض السلوك الغذائي ،دراسة  Todarelloعن العالقة بين ارتفاع ضغط الدم
والتكتم حيث عانى المرضى المصابون بضغط الدم من عدم القدرة على التعبير
عن انفعاالتهم حيث أكدت الدراسات أن  %00من المصابين باالضطرابات
الهضمية متكتمون.
وبينت دراسة  5612 farideh ameri et allأن المتكتم يعاني صعوبة
في التنظيم الذاتي من إهمال المعلومات العاطفية (االنفعاالت) التي ال يتم
معالجتها معرفيا وهذا يؤدي إلى االرتباك العاطفي و المعرفي للفرد و عجز
يزيد من إمكانية ممارسة الفرد ألساليب الدفاع غير الناضجة (الزراد،5666 ،
ص  .)02كذلك دراسة غارنيفسكي وآخرون ( )garnefski .at al .2001بينت
أن االستراتيجيات المعرفية تلعب دورا هاما في العالقة بين أحداث الحياة
السلبية وأعراض االكتئاب والقلق .وبينت وجود ارتباط سلبي بين استراتيجيتي
إعادة التقييم المعرفي وإعادة التركيز اإليجابي والقلق واالكتئاب ،وارتباط
ايجابي بين إستراتيجيتي الكارثية ،لوم الذات.
يتضح من الدراسات التي ذكرت أن هناك ارتباط وثيق بين التكتم
واإلصابة ببعض األمراض ،خاصة تلك التي ورد ذكرها في الدراسات ،وتبين
أن السبب الرئيسي لظهور هذه االضطرابات هو عدم القدرة على التعبير عن
االنفعاالت ،وعدم وجود مخارج لها إال عبر الجسد أو عدم القدرة على إدارتها
وتنظيمها.
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إن مجمل الدراسات التي تمكنا من االطالع عليها تناولت متغيري
التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت على عينات مرضية سواء كانت حول
األمراض المزمنة أو األمراض النفسية ،في حين الدراسات التي تناولت
المتغيرين في اضطرابات األعراض الجسمية لم نتمكن من الحصول عليها
لذلك جاءت هذه الدراسة محاولة لتفسير المرض النفسجسدي وارتباطه الكبير
بالتكتم واالضطراب في معالجة االنفعاالت ومحاولة لفهم العالقة بين التكتم
والتنظيم المعرفي في االنفعاالت عند األشخاص السيكوسوماتين  .كذلك محاولة
فهم كيف ينظم المرضي النفسجسديين انفعاالتهم وكيف تتبلور لديهم السيرورة
في التنظيم المعرفي لالنفعاالت خاصة وما طبيعتها  .وأيضا ما طبيعة االرتباط
بين التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت ،ولإلجابة عن كل هذا تم صياغة
تساؤالت للدراسة جاءت فيما يلي:
 ما مستوى التكتم لدى عينة الدراسة والمتمثلة في المصابين باضطراباألعراض الجسدية؟
 -ما البعد السائد في التنظيم المعرفي لالنفعاالت لدى عينة الدراسة؟

 هل توجد عالقة ارتباطيه بين التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم لدىالمصابين باضطرابات األعراض الجسدية ؟
ثالثا /أهداف الدراسة:
 التعرف على مستويات التكتم لدى عينة الدراسة. التعرف على البعد السائد في التنظيم المعرفي لالنفعاالت الخاصة بهم. معرفة إذا كانت هناك عالقة بين متغير التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتملدى المصابين باضطراب األعراض الجسدية.
رابعا /التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة:
التكتم :عدم قدرة الفرد على تحديد ووصف األحاسيس واالنفعاالت
والتفكير الموجه نحو الخارج وهو يعرف إجرائيا بأنه :ما يقاس بسلم تورنتو
مجلة اإلحياء
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التكتم  Tas 20في أبعاده :صعوبة وصف األحاسيس ،صعوبة تحديد
األحاسيس ،التفكير الموجه نحو الخارج.
التنظيم المعرفي لالنفعاالت :يعرف "كروس" استراتيجيات التنظيم
االنفعالي بأنها األساليب التي يستخدمها الفرد للتأثير على مستويات االستجابة
االنفعالية قد حددت في استراتيجيات.
التنظيم المعرفي التكيفية :يتضمن كل من :التقبل ،إعادة التقييم
االيجابي ،التركيز االيجابي ،التركيز على الفعل ،التأمل.
التنظيم المعرفي غير التكيفي يحتوي على :لوم الذات ،لوم اآلخرين،
الكارثية ،االجترار ،وتحدد حسب الدرجات المتحصل عليها من مقياس
استراتيجيات التنظيم المعرفي لالنفعاالت.
خامسا /الدراسات السابقة:
 دراسة د .مصطفى علي رمضان مضلوم ( )5662بعنوان :االنفعالوعالقته بالتكتم لدى عينة من طالب الجامعة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين
تنظيم االنفعال و التكتم لدى عينة من طالب الجامعة ،والتعرف على الفروق
بين الجنسين في كل من تنظيم االنفعال والتكتم وكذا التعرف على أمكانية التنبؤ
بالتكتم لدى عينة الدراسة ككل من خالل تنظيم االنفعال  .تكونت عينة الدراسة
من ( )251طالبا وطالبة ،واعتمدت على المنهج الوصفي االرتباطي المقارن
والمنهج االكلنيكي ،وتم تطبيق األدوات السيكومترية :مقياس تنظيم االنفعال
ومقياس التكتم وتم أيضا تطبيق األدوات االكلينكية :المقابلة الشخصية ومقابلة
الحرة و بعض لوحات اختبار تفهم الموضوع .TAT
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا
بين درجات عينة الدراسة ككل على مقياس تنظيم االنفعال .ودرجاتهم على
مقياس التكت م و إبعاده وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات
عينة الدراسة ككل على مقياس تنظيم االنفعال (قمع التعبير االنفعالي)
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ودرجاتهم على مقياس التكتم وأبعاده .وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجة الذكور ومتوسطات درجات اإلناث
على مقياس تنظيم االنفعال وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة
إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على
مقياس التكتم و أبعاده.
 دراسة فاسي أمال ( )5610الجزائر بعنوان :االلكستيميا (التكتم) لدى مريضالسرطان كنشاط عقلي مميز.
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق إن وجدت في درجات
التكتم لدى األفراد الذين يظهر لديهم االكتئاب األساسي والذين يظهر لديهم
اكتئاب واضح ،والكشف عن الفروق إن وجدت في متوسطات درجات التكتم
لدى مرضى السرطان الذين لديهم فترة قصيرة من معرفة المرض تقل عن 0
أشهر وبين األشخاص الذين لديهم المرض أكثر من  0أشهر ،واعتمدت الباحثة
في هذه الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت األدوات التالية :مقياس التاس
للتكتم ) ،(Tas 20مقياس الهادس لالكتئاب.
وطبقت الباحثة المقياسين على عينة قدرت بحوالي  522حالة مصابة
بالسرطان ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التكتم العالية قدرت بــ:
 565حالة من مجموع الدراسة بنسبة  ،%39,2والتكتم المتوسط بنسبة
 ،%13.0وعدد األفراد  22حالة ،أما التكتم المنخفض فتوصلت النتائج إلى 5
حاالت بنسبة .%3 ,1
سادسا /فرضيات الدراسة:
 نتوقع وجود مستوى مرتفع للتكتم لدى عينة الدراسة والمتمثلة في المصابينباضطراب األعراض الجسدية.
 -نتوقع سيادة بعد التنظيم المعرفي لالنفعاالت غير متكيف لدى عينة الدراسة.

 توجد عالقة ارتباطية بين التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم لدى المصابينباضطرابات األعراض الجسمية .
مجلة اإلحياء
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سابعا /إجراءات الدراسة الميدانية:
 -1منهج الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى معرفة العالقة الكامنة بين
المعالجة أو التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم لدى المصابين باضطراب
األعراض الجسدية ،وقد تم اعتماد المنهج الوصفي االرتباطي لكونه المالئم في
الكشف عن مثل هذه العالقات ،وفيما إذا كانت هناك ارتباطات دالة بين هذه
المتغيرات .
 -5عينة الدراسة األساسية :تكونت عينة الدراسة األساسية من 06
مريضا من والية باتنة ،وتم تطبيق الدراسة في الفترة الممتدة بين شهري أفريل
وماي سنة  ،5615وتم جمع العينة من المستشفى الجامعي بباتنة وبعض
العيادات الخاصة ،وجمعت العينة بطريقة قصدية ،وتميزت العينة بالخصائص
التالية:
خصائص العينة من حيث الجنس :جدول رقم ( )11يبين توزيع العينة
األساسية حسب الجنس
الجنس

العدد

النسب المئوية

ذكور
إناث

51
29

%35
%65

المجموع

06

%100

خصائص العينة من حيث نوع المرض :جدول رقم ( )12يبين توزيع العينة
حسب نوع المرض
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نوع المرض

العدد

النسب المئوية

الروماتيزم
الضغط الدموي
القرحة المعدية

65
12
23

%3.3
%23.3
%61.7
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القولون العصبي

63

%11.7

المجموع

06

%100

 -2أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:
سلم تورنتو للتكتم وضع من قبل تايلور
أوال /مقياس تورنتو للتكتمُ :
سنة  1952في نسخته األولى مكون من  50بندا ،ثم عدل ليصبح  56بندا
موزعة في  2أبعاد ،يمكن استخدامه للبالغين والمراهقين األكثر من  10سنة.
صيغت بنوده على شكل  12عبارة ايجابية و  2عبارات سلبية موزعة كالتالي
 صعوبة وصف األحاسيس  :تتكون من  2عبارات هي.)17 ,12,11,4,2( :صعوبة تحديد األحاسيس  :يتكون من  3عبارات هي.)14 ,13,9,7,6,3,1( :
 التفكير الموجه نحو الخارج  :يتكون من  5عبارات هي:(.)20,19,18,16,15,10,8,5
حساب صدق مقياس تورنتو  :tas20عن طريق االتساق الداخلي
لمقياس وارتباط درجات العبارة بالدرجة الكلية للمقياس
الجدول رقم ( )17يبين قيم معامالت االرتباط لعبارات المقياس tas20
العبارة معامل
االرتباط
**0,543
61
*0,412
65
**0,471
62

0,01
0,05
0,01

11
15
12

0,305
**0,732
0, 246

غير دالة
0,01
غير دال

*0,386
*0,383
*0,449
**0,489

0,05
0,05
0,05
0,01

12
12
10
13

**0,545
**0,613
*0,384
0,098

0,01
0,01
0,05
غير دال

62
62
60
63

مجلة اإلحياء
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65
69

**0,686
*0,440

0,01
0,05

15
19

**0,678
**0,620

16

*0,661

0,01

56

0,321

0,01
0,01
غير دال

تشير البيانات في الجدول إلى أن جميع قيم معامالت االرتباط لعبارات
مقياس تورنتو للتكتم ) 26(tasبالدرجة الكلية للمقياس كلها دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ** 6.61ومستوى الداللة * 6.62في حين أن البنود
( ) 20,17,13,11غير دالة.
حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس )(tas20
جدول رقم ( )62يبن حساب الثبات لمقياس التكتم تورنتو tas20
مقياس التكتم تورنتو
الدرجة الكلية

الفا كرونباخ
0,729

عدد العبارت
56

تصحيح المقياس :يصحح المقياس حسب التدرج الخماسي من موافق
بشدة إلى معارض بشدة مع عكس التصحيح في البنود السالبة ومستويات التكتم
حسب سلم تورونتو هي :المستوى المرتفع أكثر من  01درجة – المتوسط أقل
من  01درجة  -المستوى المنخفض أقل من  21درجة.
ثانيا /استبيان استراتجيات التنظيم المعرفي لالنفعاالتthe cognitive :
.)CERQ ( émotion régulation stratégies

المقياس المطبق في هذه الدراسة هو الصورة المختصرة لمقياس
التنظيم المعرفي لالنفعاالت لكل من 5665 Garnefski ,Kraaij et Spinhoven
 .يحتوي في صورته األولية على  20بندا موزعة على تسعة أبعاد تقيس
استراتجيات التنظيم المعرفي لالنفعاالت ،وقسمت إلى مجموعتين كبيرتين هما
استراتجيات التنظيم التكيفية وغير التكيفية .يتضمن التنظيم المعرفي التكيفي كال
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من( :التقبل ،إعادة التقييم االيجابي ،التركيز االيجابي ،التركيز على الفعل،
التأمل) ،والتنظيم المعرفي غير التكيفي يحتوي على( :لوم الذات ،لوم اآلخرين،
الكارثية ،االجترار).
في حين الصورة المختصرة للمقياس تحتوي على  15بندا مقسمة على
 0أبعاد ،وتقسم فقرات المقياس وفق التدرج الثالثي :ال  -أحيانا  -دائما ،وأبعاده
هي:
العبارات
البعد
16.3.1
لوم الذات
11.5.2
القبول
التقييم االيجابي 13.15.5

العبارات
12.9.0
15.12.2
10.12.2

البعد
إعادة التخطيط
الكارثية
لوم اآلخرين

الخصائص السيكومترية للمقياس:
 حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس التنظيم المعرفي لالنفعاالت.جدول رقم ( )17يبن حساب الثبات لمقياس CERQ
البعد
التنظيم المعرفي التكيفي لالنفعاالت
التنظيم المعرفي غير التكيفي لالنفعاالت

عدد العبارات
60
60

ألفا كرونباخ
6.30
6.36

حساب الصدق :تم حساب صدق المقياس عن طريق صدق االتساق الداخلي
عن طريق حساب معامل االرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للبعد وبنوده.
جدول رقم ( )10يبن حساب الصدق لمقياس CERQ
البند
01
07
مجلة اإلحياء

معامل
االرتباط
0.42
**0.51

الداللة

البند

غير دال
0 .01

62
65

معامل
االرتباط
6.26
6.21

الداللة
غير دال
غير دال
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0.21
*0 .29
*0.52
*0.52
**0.44
**0.52
**0.33

10
04
13
18
03
14
16

غير دال
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01

11
65
15
13
60
69
12

**0 .44
**6.06
**0.60
**6.25
*0.31
**6.20
**0.42

0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.01

سابعا /عرض وتحليل نتائج الدراسة:
 -1عرض وتحليل الفرضية األولى :تذهب هذه الفرضية إلى توقع
وجود مستوى تكتم مرتفع وعال لدى األشخاص المصابين ببعض االضطرابات
السيكوسوماتية ،والختبار صحة هذه الفرضية قمنا بحساب المتوسط الحسابي
وانحراف المعياري للدرجات الكلية لسلم تورنتو للتكتم (.)tas20
الجدول رقم ( )17يبن متوسط الحسابي وانحراف المعياري لدرجات الكلية
لسلم تورنتو للتكتم ()tas 20
حجم العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

06

53,46

6,02

يتضح من الجدول ( )63أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لسلم
تورنتو للتكتم ) (tas20بلغ  22,20بانحراف معياري  .0,65إذن نستطيع
القول إنه يوجد مستوى متوسط من التكتم لدى األفراد الذين يعانون من التكتم
بالمقارنة مع مؤشر مستويات التكتم أقل من  01درجة ،وعليه فقد تحققت
الفرضية األولى نسبيا على اعتبار أن مستوى التكتم المتوسط ال يدل على تواجد
الخاصية وبدرجة مرتفعة بل تواجدها متوسط وقريبة من المنخفض .
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العديد من الدراسات التي ذكرناها جاءت نتائجها مخالفة لدراستنا منها
دراسة فاسي أمال ( )5610توصلت نتائج دراستها إلى أن  565حالة من
مجموع الحاالت التي طبقت عليها المقياس تعاني من تكتم مرتفع بنسبة
 .%39,5أيضا دراسة زعطوط ( )5662والتي تم إجراءها على مجتمع محلي
أيضا وقد توصلت إلى أن  % 32من المرضى النفس جسديين متكتمون .
يذكر  Sifneosأول ما بدأ مالحظة الخصائص التكتمية على
المجسدنين الذين يتميزون بوجود عجز واضح في إيجاد الكلمات المناسبة
لوصف المشاعر ،إضافة إلى صعوبة تميز األحاسيس والتفكير الموجه نحو
الخارج .وتفسر صعوبة وصف المشاعر عند الفرد التكتمي بعجزه عن إدراك
االنفعاالت و تمييزها.
 -5عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية :للتحقق من صحة
الفرضية قمنا بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير
التنظيم المعرفي لالنفعاالت لدى عينة الدراسة ،والجدول التالي يوضح النتائج.
جدول رقم ( )12يوضح ترتيب متوسطات أبعاد التنظيم المعرفي لالنفعاالت
التكيفية وغير تكيفية.
العينة القيمة
البعد
الصغرى
25.66
بعد التنظيم غير 06
التكيفي
لالنفعاالت
25.66
بعد التنظيم غير 06
التكيفي
لالنفعاالت

القيمة
الكبرى
90.66

المتوسط
الحسابي
30.02

االنحراف
المعياري
9.55

35.66

21.20

5.15

يتضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم 65أن البعد السائد واألكثر قيمة
هو البعد التكيفي للتنظيم المعرفي لالنفعاالت (القبول ،والتقييم االيجابي،
وإعادة التخطيط) بقيمة  ،30.02والتنظيم غير تكيفي (لوم اآلخرين ،الكارثية،
مجلة اإلحياء
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اللوم الذاتي) بقيمة  . 21.20ترتيب المتوسطات الجزئية لكل بعد جاءت :إعادة
التخطيط ،القبول ،لوم اآلخرين ،التقييم االيجابي ،اللوم الذاتي ،الكوارثية ،وهي
نتائج تعارض الكثير من نتائج الدراسات السابقة لكنها تتفق إلى حد بعيد مع
مستوى التكتم المتوسط الذي وجد لدى العينة.
 -2عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة :تذهب هذه
الفرضية إلى توقع وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين التنظيم المعرفي
لالنفعاالت والتكتم لدى عينة الدراسة.
الجدول ( )19يوضح معامل االرتباط بين درجات التنظيم المعرفي لالنفعاالت
والتكتم
حجم
العينة
06

المقياس

المتوسط

االنحراف

CERQ
56 Tas

36,73
50 ,4

5,53
5,87

معامل
االرتباط
6.25

مستوى الداللة
دالة عند 6.62

يتضح من الجدول رقم ( )69أن معامل االرتباط بين درجات التنظيم
المعرفي لالنفعاالت والتكتم قد بلغ  6.25وهو دال عند مستوى الداللة 6.62
وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية بين التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم،
وعلية فالفرضية الثالثة قد تحققت ،وتوافق دراسة كل مصطفى دمحم علي
رمضان حول التنظيم االنفعالي ،وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا
بين درجات عينة الدراسة ككل على مقياس تنظيم االنفعاالت (قمع التعبير
االنفعالي) ودرجاتهم على مقياس التكتم .ودراسة لومينيت ،وتيلور ()5660
التي توصلت لوجود عالقة بين التكتم والعجز التذكر في المحفزات العاطفية
على حد سواء .وتتوافق مع دراسة الدو هويكسيما (aldo and
 )hoeksema.2010حول العالقة بين ثالث استراتيجيات تنظيم انفعال معرفية
(االجترار ،الكبت ،إعادة التقييم) وأعراض ثالثة (االكتئاب والقلق ،اضطراب
األكل).
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أظهرت الدراسة أن استراتيجيات التنظيم غير التكيفية (االجترار،
والكبت) ،كانت أكثر ارتباطا مع االضطرابات الثالثة بالمقارنة مع
استراتيجيات التنظيم التكيفية (إعادة التقييم ،وحل المشكالت) .كما بينت الدراسة
أن االستراتيجيات غير التكيفية تلعب دورا مركزيا في علم النفس المرضي.
يعتبر هذا العجز عامال إضافيا يؤثر على التنظيم العاطفي لدى األفراد
المتكتمين ،إذ يقلل من قدرتهم على التفاعل مع األحداث السابقة التي ثبت أنها
غير سارة (.)Maria,2012 ,p 305
وعموما فإن األفراد ذوي الحساسية العالية يفتقرون إلى األدوات
المعرفية والعاطفية العتماد استراتيجيات تنظيم مناسبة .في حين أظهرت عينة
الدراسة مستوى متوسطا من مستويات التكتم ترافق معه استخدام استراتجيات
تنظيم معرفي لالنفعاالت أكثر تكيفية برزت في إستراتجية :إعادة التخطيط،
القبول ،التقييم االيجابي ،في مقابل :اللوم الذاتي ،الكارثية لوم اآلخرين.
االستنتاج العام:
من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة حول متغيرات الدراسة
الحالية ،وما تم التوصل إليه من نتائج ،ومن خالل تطبيق أدوات الدراسة
(استبيان التكتم ،واستبيان التنظيم المعرفي لالنفعاالت) ،ومن خالل التفسيرات
التي وردت في فروض الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
 وجود مستوى متوسط قريب من المنخفض لمستوى التكتم لدى المصابينباضطراب األعراض الجسدية.
 سيادة بعد التنظيم المعرفي لالنفعاالت التكيفية عن بعد التنظيم غير تكيفي فيعينة الدراسة.
 وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التنظيم المعرفي لالنفعاالتوالتكتم لدى المصابين باضطراب األعراض الجسدية .
قد تعزى نتائج الدراسة الحالية خاصة وأنها لم تتوافق مع نتائج
الدراسات السابقة فيما يخص مستوى التكتم الذي لم يكن مرتفعا كذلك
مجلة اإلحياء
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استراتجية التنظيم المعرفي لالنفعاالت السائدة كانت استراتجيات تكيفية إلى
خصائص العينة وحجمها الذي قد يؤثر على نتائج الدراسة خاصة وأن
خصائص العينة لم تكن متجانسة من خالل نوع المرض فتعددت بين أربعة
أمراض أخذت القرحة المعدية بنسية  01.3ونعلم الخصائص النفسية والمعرفية
للمصابين بالقرحة المعدية الذين يتميزون بالنمط أ من بين خصائصه زيادة
النشاط والدينامية والعصبية يحاولون إنجاز أشياء عديدة في وقت ضيق يحبون
المنافسة يظهرون عادة مؤشرات عدم الصبر.
جاءت نتيجة الدراسة الحالية موافقة لمعظم الدراسات السابقة غير أن
عينة الدراسة إختلفت بين األمراض المزمنة واألمراض النفس جسدية التي
تناولتها دراستنا ،وتوصلنا أن هناك عالقة بين متغير التكتم والتنظيم المعرفي
لالنفعاالت سواء في اتجاه االرتباط االيجابي أو السلبي ،بمعنى أن مستوى
التكتم يؤثر على التنظيم المعرفي لالنفعاالت باالتجاه االيجابي أو السلبي ،فلو
كان مستوى التكتم مرتفعا سيتم استخدام استراتجيات تنظيم معرفي لالنفعاالت
غير تكيفية كالكارثية لوم الذات واآلخرين ،والعكس كذلك صحيح فلو كان
مستوى التكتم متوسطا إلى منخفض ستكون استراتجيات التنظيم المعرفي
لالنفعاالت تكيفية كإعادة التخطيط والقبول والتقييم المعرفي .
في الختام نوصي أن تقوم دراسات في نفس المتغيرات ،ولكن مع
عينات أكبر ودراسات فارقية بين أنواع اضطرابات أعراض الجسدية ومستوى
التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت لديهم ،لنتمكن من تعميم نتائج الدراسة
المتحصل عليها ،كذلك تدخل البعد الثقافي في تنظيم االنفعاالت قد يؤثر على
نتائج الدراسة من حيث إدراك المرض ىالتمثالت االجتماعية المرتبطة به.
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قائمة المراجع:
 -1الزراد ،دمحم فيصل ،5666 ،األمراض النفسية الجسدية أمراض العصر،
ط ،1بيروت ،لبنان ،دار النفائس.
 -5جبالي ،نورالدين ،5663 ،عالقة االضطراب السيكوسوماتي بمصدر
الضبط الصحي ،صعوبة وصف األحاسيس ،دكتوراه دولة غير منشورة،
جامعة باتنة ،الجزائر.
 -2دافيي ،قرهام ،ترجمة :الزراد دمحم فيصل ،وسليط دمحم صبري ،5610 ،علم
النفس المرضي البحث ،التقييم ،والعالج في علم النفس األكلينيكي ،ط،1
عمان ،األردن ،دار الفكر.
 -2زعطوط ،رمضان ،2003 ،االكتئاب وعالقته بالتكتم و قلق الموت لدى
المجسدنين ،جامعة ورقلة ،الجزائر.
 -2زعطوط ،رمضان و قريشي عبد الكريم ،(5665 ،التكتم .مفهومه وعالقته
بالصحة والمرض ،ورقلة ،الجزائر.
 -0زين العابدين ،فارس ،5612 ،إيذاء الذات والتكتم ،مخبر الجزائر ،المجلة
المغاربية للدرسات التاريخية واالجتماعية.
 -3عطوف ،محمود ياسين ،1959 ،األمراض السيكوسوماتية ،بيروت ،لبنان،
منشورات يحسون الثقافية.
 -5فاسي ،أمال ،5610 ،االكتئاب األساسي وااللكستيميا لدى المرضى
السرطان كنشاط عقلي مميز ،مذكرة دكتوراه غير منشورة ،جامعة سطيف،
الجزائر.
 -9كفافي عالء الدين ،5612 ،االنفعاالت ،ط  ،1عمان ،األردن ،دار الفكر
ناشرون و موزعون.
 -16مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،5613 ،األمراض المزمنة في
الجزائر الواقع واآلفاق ،جامعة ورقلة ،الجزائر.
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معالم في طريق جيل األلفية الجديدة
"طلبة الجامعة نموذجا"
Milestones in the path of the new millennium generation
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تاريخ القبول2119/10/81:

الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم صفات وخصائص وسمات
جيل هذه األلفية الجديدة ،والتي تميزه عن األجيال السابقة في الكم والنوع ،وفي
األمزجة والطبائع واألذواق والميول واالتجاهات والمواقف ،...لذلك سعت هذه
الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل الجوهري اآلتي:
ما هي أهم معالم جيل األلفية الجديدة بصفة عامة ،وطلبة الجامعة منه
بصفة خاصة؟
ومن النتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 جيل هذه األلفية ال تستقيم حياته العادية والخاصة بدون وسائلتكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة.
 جيل هذه األلفية أقل ميال نحو نظام " المحاضرات " خاصة إذا سلكتنظامها القديم اآلخذ بالطريقة اإللقائية التي يصبح الطلبة فيها مجرد أجهزة
استقبال.
 هذا الجيل يغلب على متمدرسيه العنصر النسوي خاصة التعليمالجامعي ،وهذه ظاهرة كونية تتواجد في القارات الخمس ،مما يستوجب إجراء
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دراسات ميدانية لتحديد أثر ذلك على مستقبل الوظائف في بالدنا العربية
.واإلسالمية
، تشكل التكنولوجيا الرقمية المكون األساسي في عمل وشغل هذا الجيلنظرا القتحام هذه التكنولوجيا جميع مجاالت حياتهم بما فيها الميادين التي
. وغيرها من النتائج.....يعملون فيها
. جيل األلفية الجديدة؛ طلبة الجامعة؛ اآلفاق المستقبلية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The aim of this study is to shed light on the most important
characteristics of the generation of this new millennium, which
distinguish it from previous generations in quantity and gender, in
temperaments, in nature, in tastes, tendencies, and attitudes... This
study sought to answer the fundamental question:
What are the most important features of the new millennium
generation in general, and university students in particular?
The study reached several results; the most important are the
following:
The generation of this millennium does not live up to hisnormal and special life without the means of modern information and
communication technology
- The generation of this millennium is less inclined towards the
system of lectures, especially if it follows its old system, which takes
the automatic way in which students become mere receivers.
-Women, especially university education, predominantly
dominate this generation. This global phenomenon exists in the five
continents. This requires conducting field studies to determine the
impact on the future of jobs in our Arab and Islamic countries.
Digital technology is the main component in the work and occupation of this generation, as this technology penetrates all areas of
thier life, including the fields in which they work...... and others
Keywords: New Millennium Generation; Trends and Attitudes;
Future Prospects.

2119  سبتمبر/22 :العدد

314

معالم في طريق جيل األلفية الجديدة

مقدمــــــة:
تعددت أسماء ونعوت وأوصاف جيل األلفية الجديدة من :جيل الشبكة
» «Web- generationإلى جيل الرقمية » «digital-generationإلى جيل
االنترنت » «internet-generationإلى جيل الفايسبوك «facebook
» ...generationوغيرها من األسماء والنعوت.
وقد تعددت وتنوعت أسماء هذا الجيل نتيجة ما يحمله من صفات
وخصائص مغايرة لألجيال السابقة كان لتطور التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا
المعلومات واالتصال »  « ICTأثره البارز في ظهور معالم هذا الجيل الجديد،
الذي كثيرا ما يلقب بـ"جيل األلفية" أو "األلفويون" »  - « Millennialsكما
يحلو لي أن أسميهم  -وما صحبه من تغير جذري وعميق في جميع مجاالت
الحياة المادية منها والمعنوية ،ولم تسلم من حركة التغيير هذه حتى أجيال تلك
المجتمعات التي عاشت حينا من الدهر بعيدة عن التأثيرات الخارجية ،إما
لعوامل طبيعية حالت دون وصول هذه الـتأثيرات إليها ،أو أنها لعوامل داخلية
لها صلة بالثقافة والتربية لتلك المجتمعات! ...
أوال :مشكلة البحث
تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيس اآلتي:
ما هي أهم معالم جيل األلفية الجديدة بصفة عامة ،وجيل متعلمي هذه
األلفية بصفة خاصة وعلى األخص طلبة الجامعة كنموذج لهؤالء المتمدرسين
في ظل هذه األلفية الجديدة ؟
وحتى نتمكن من اإلجابة على هذا التساؤل الجوهري قمنا بتفكيكه إلى
أسئلة فرعية تسمح لنا بإلقاء الضوء على جوانبه المختلفة وزواياه
المتعددة...نعرضها بإيجاز كما يلي:
 ماذا يعني مفهوم "جيل األلفية" »«Millennial generation؟ ما هي أهم معالم هذا الجيل بصفة عامة؟ وجيل المتعلمين منه و طلبة الجامعةبصفة خاصة؟.
مجلة اإلحياء
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 ما هي أهم نقاط القوة في هذا الجيل ،وكيف يمكن االرتكاز عليها لتفجيرمواهبه وطاقاته ،وما هي نقاط الضعف فيه ،وكيف يمكن عالجها وترميمها؟
 وما هي أهم معالم استشراف مستقبل هذا الجيل في اآلجال القريبة والبعيدة؟ثانيا :منهج البحث
لقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي باعتباره هو المناسب
لطبيعة الدراسة ومجال البحث فيها ،وذلك لتوصيف جيل األلفية الجديدة،
والوقوف على الخصائص التي تجعله متميزا عن األجيال السابقة ،عالوة على
سبر مواقفه من صيغ التعليم الجامعي السابقة والجديدة ونظرته االستشرافية
المستقبلية تجاه العمل والشغل.
ثالثا :الدراسات السابقة
لقد تباينت واختلفت الدراسات والبحوث حول جيل األلفية الجديدة بين من
يرى بأنة أكثر نرجسية وتقوقعا حول ذاته ومن يرى عكس ذلك تماما فيبرئ
ساحته من هذه التهم ويصفه بأوصاف إيجابية من اجتماعيته وانخراطه في
معترك الحياة ...وغير ذلك ،وجل هذه الدراسات والبحوث باللغات األجنبية،
وكالعادة فإن نصيب األسد من هذه الدراسات والبحوث هي باللغة االنجليزية،
وال يمكن عرض كل هذه الدراسات والبحوث ،لذلك سنقتصر على عرض
دراستين هامتين تمثالن وجهة نظر كل من الفريقين وفيما يلي عرضهما
بإيجاز:
 -1دراسة عالمة النفس األمريكية "جين توينج" ):)2111( (Jean twenge
أمضت هذه الباحثة  11سنة وهي تدرس جيل األلفية الجديدة منذ عام
 2000م ،جمعتها في ثالث مؤلفات هي( «Generation me» :جيل أنا) ،و «I
»( Genأي جيل) ،و(وباء النرجسية) » - «The narcissism epidemic
تشغل حاليا منصب أستاذ في علم النفس بجامعة "سان دييغو" بكاليفورنيا في
الواليات المتحدة األمريكية  -وتتمحور دراستها حول تتبع آثار التغير الذي
يحدث لشخصيات جيل األلفية الجديدة بالمقارنة مع األجيال السابقة ،وتوصلت
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إلى مجموعة من النتائج بعد الدراسات الميدانية على الشباب األمريكي المولود
بين عامي  9006 – 1611فيما يلي أهمها:
 اعتماد سنة الميالد كمحدد لتصنيف هذه األجيال ،وليس مجرد تصنيفهاطبقا ألجيالها ( جيل  ،xوجيل  ،yوجيل  ..zوغيرها) نظرا لتباين الخبرات
الثقافية بينها في السنة الواحدة فما بالك بعقد كامل.1
 جيل هذه األلفية يحمل رؤى إيجابية عن نفسه ،كما أنه متفائل جدا فيتوقعاته عن حياته ،وأكثر ميال نحو القول بأنه أعلى رتبة ودرجة عن أقرانه،
عالوة على نزوعه نحو تسجيل نقاط أعلى عن اآلخرين في رؤيته لنفسه مما
جعله ينعت بأنه مغرور إلى حد النرجسية! .2
 هذا الجيل محب لذاته يجعل مصلحته الفردية فوق أي اعتبار ويكرهاالنخراط في العمل السياسي فهو أكثر نرجسية من األجيال السابقة.
تقييم الدراسة:
هذه الدراسة بالرغم من حسناتها العديدة إال أنها وجهت لها انتقادات
عديدة منها الخصوص ما يلي:
أنها بالغت في تفسير البيانات التي جمعتها في بحوثها عن جيل هذه
األلفية ،وفي أحيان كثيرة أساءت تفسيرها ،يقول في ذلك األستاذ الباحث
"جيفري جنسن أرنت" »  ،«Jeffrey Jensen Arnettأستاذ علم النفس بجامعة
"كالرك" بمدينة "ورسستر" » «Worcesterبوالية "مساشوشتس"
» «Massachusettsبالواليات المتحدة األمريكية" :أعتقد أنها أساءت تفسير
البيانات على نحو واسع أو أنها بالغت في تفسيرها ،وحسب اعتقادي فإن ذلك
مدمر لها" ثم يضيف قائال" :إنها دراسة تدعو إلى السخرية باقتصارها على
مجموعة من الناس تقريبا هم بالفعل صور نمطية سلبية" ...وغيرها من
االنتقــادات.3
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 -2دراسة كل من "إريك جرينبيرج" » «Eric Greenbergو "كارل
فيبر" »:4)2113( «Karl Weber
لقد هدفت هذه الدراسة إلى إثبات عكس ما ذهبت إليه الدراسة السابقة
ومن لف لفها ،بإعطاء صورة إيجابية عن جيل األلفية الجديدة تناقض تماما ما
ذهبت إليه الدراسات ذات الرؤية السوداوية عن هذا الجيل ،وينتمي كل من
الباحثين إلى عالم الكتابة والتحرير والتأليف والنشر الحر بالواليات المتحدة
األمريكية ،لذلك جاء عنوان دراستهما موسوما بــ »( «Generation Weجيل
نحن) وهو مخالف لعنوان إحدى دراسات الكاتبة "جين توينج" التي حملت
عنوان » ( «Generation meجيل أنا) ،ويقول "إريك جرينبيرج" عن سبب
هذه التسمية ما يلي" :يعيش في الواليات المتحدة ما يقارب  61مليون شاب
ولدوا بين عامي  1691و  ،9000يشار إليهم أحيانا باسم "جيل األلفية " ،أما أنا
فأدعوهم بـــ"جيل نحن" بسبب اإلنكار والجحود للخير األكبر الذي يميزهم".5
أما هم نتائج هذه الدراسة فهي كاآلتي:
 جيل هذه األلفية جيل رائع وقوي. جيل األلفية جيل خاص ،ويحتمل أن يكون أعظم جيل على اإلطالق. جيل ليس متشائما أو انتقاميا .بل هو رصين في نظرته للعالم. انه يؤمن بالتكنولوجيا ويعرف أنه باستطاعته ابتكار طريقة إخراج نفسه منالفوضى التي يرثها.
 إنه يؤمن بروح المبادرة والعمل الجماعي وهو برفض القسوة ومتسامح ،وفيكثيرمن الحاالت نجده أكثر نضجا من األجيال السابقة.
 جيل يرفض الخالف والمشاحنات ،ألنه جاء ما بعد الحزبية وما بعداإليديولوجية وما بعد السياسي ...وغيرها من النتائج.6
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تقييم الدراستين السابقتين:
بالرغم من تعارض الدراستين واختالفهما حول أهم خصائص جيل
األلفية الجديدة إال أنهما تمثالن الجدل الواسع الذي أثير ويثار حول هذا
الموضوع ،وبالرغم من االنتقادات التي وجهت لهما ،إال أنهما ساهمتا في إلقاء
الضوء على الكثير من قضايا جيل هذه األلفية ،وتحديد معالمه بكل دقة
وموضوعية خاصة في العالم الغربي ،ويبقى من أهداف هذه الدراسة رسم
معالم هذه الجيل بكل نزاعة وموضوعية دون انحياز لفريق دون آخر ،كشكل
من أشكال محاولة فهم هذا الجيل والتقرب منه ،واإلنصات لهمومه ومشكالته
للتمكن من تقريب المسافة بينه وبين األجيال السابقة ،وكذا التمكن من كسبه
وفتح باب الحوار معه واسعا في أروقة الجامعة ومدرجاتها وأقسامها للوصول
إلى سويداء قلبه وبالتالي الوصول به إلى مستويات مقبولة إن لم نقل جيدة في
إعداده وتكوينه وتأطيره.
رابعا :فرضيات الدراسة:
تنطلق هذه الدراسة من فرضية عامة يقول منطوقها:
يتميز جيل األلفية الجديدة بخصائص ومميزات تميزه عن األجيال
السابقة سواء كان ذلك في ميدان التعليم والتعلم أو في ميدان الشغل والعمل
أو الرؤية المستقبلية.
وتندرج تحت هذه الفرضية العامة مجموعة من فرضيات فرعية تعتبر
كمؤشرات عن مدى صدقها أو عدم مطابقتها للواقع الميداني نوجزها كما يلي:
 -1ينحصر اإلطار الزمني لجيل األلفية الجديدة بين عامي .9010 -1610
 -9تختلف الدراسات والبحوث والرؤى حول معالم جيل األلفية الجديدة سواء
كانت سلبية أو إيجابية.
 -3ينفرد هذا الجيل بمؤشرات ومعالم في ميدان التعليم والتعلم خاصة الجامعي
منه تجعله متميزا عن األجيال السابقة.
مجلة اإلحياء
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 -4يحمل جيل األلفية الجديدة رؤى وتصورات استشرافية عن المستقبل
معظمها تفاؤلية.
خامسا :أهمية الدراسة
تنطلق أهمية الدراسة من كونها تتمحور حول أهم شرائح المجتمع على
المستوى القريب والمستوى البعيد نجملها في النقاط اآلتية:
 إلقاء الضوء على أهم شرائح المجتمع وهم فئة الشباب ممن ينتمون لجيلاأللفية الجديدة.
 الوقوف على أهم خصائص ومميزات هذه الفئة لمحاولة التقرب منهاواإلنصات آلمالها وآالمها.
 الوقوف على أهم خصائص الشريحة المتعلمة منها خاصة طلبة الجامعة،لتمهيد الطريق إلعدادها وتكوينها وتأطيرها.
 محاولة قراءة الخريطة النفسية واالجتماعية لجيل األلفية الجديدة ،باعتبار ذلكأهم متطلبات حياتنا المعاصرة ....وغيرها من األهميات.
سادسا :أهداف الدراسة
 لفت أنظار المسؤولين ومن بيدهم القرار لهذه الشريحة ،التي هي مستقبلاألمة وعدة غدها الباسم.
 محاولة المساهمة في إزالة حواجز سوء الفهم واألحكام المسبقة وسوء قراءةواقع جيل هذه األلفية بقراءة موضوعية بعيدة عن التعصب واألحكام
الجاهزة والتعميمات الظالمة.
 تحسيس كل معلم ومربي لهذه األجيال بضرورة االقتراب من هذه الشريحةومحاولة إقامة جسور المحبة والتواصل والحوار والفهم معها ،لتمهيد وتهيئة
األرضية إلعدادها وتكوينها.
 الوصول بالدراسة إلى عتبة حصر مجموعة خصائص ومميزات ألجيال هذهاأللفية ،كمؤشرات وقرائن مميزة لها عن غيرها.....
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 -Iدراسة مفاهيمية لمصطلحات البحث:
 -1تحديد مفهوم "جيل األلفية"» : « mellennials
يعرف مفهوم " الجيل" »  « generationبصفة عامة بأنه "جماعة من
الناس ولدت خالل فترة محددة من الزمن".7
أما تعريفات مفهوم "جيل األلفية" فتعددت نظرا لتعدد الرؤى
واالتجاهات والتخصصات العلمية والمدارس والمذاهب السياسية والفكرية
واأليديولوجية ...وغيرها ،ورغم ذلك فقد اخترت عينة من التعريفات لما رأيت
فيها من بساطة العبارة ووضوح اللغة من جهة واختصار وجزالة األلفاظ من
ناحية أخرى.
وفيما يلي أهم هذه التعريفات:
 تعريف كل من المؤرخين األمريكيين" :نيل هوو"»  « Neil Howeو"وليام ستراوس" »  :« William Strausلقد عرف هذين المؤرخين مفهوم
"جيل األلفية"  -المأخوذ من كتابهما الذي يحمل عنوان "تاريخ مستقبل
أمريكا" » - «The history of America’s futureبما يلي" :شريحة من
المجتمع تتألف من أفراد ولدوا بين عامي .8"9004 -1619
 تعريف الموسوعة الحرة "ويكبيديا" :عرفت هذه الموسوعة العالميةمفهوم "جيل األلفية" كما يلي" :جماعة ديمغرافية جاءت بعد جيل .9"*X
 تعريف قاموس »  :« Dictionary.comأما قاموس» «dictionary.comااللكتروني فعرف مصطلح "جيل األلفية" كاآلتي:
"مصطلح اعتاد استخدامه للداللة على جيل ولد في سنة  1610فما فوق ،نشأ
على استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل اإلعالم الجماهيرية".10
 تعريف موقع »  :« HR daily advisorعرف هذا الموقع ،الذي يمكنترجمته بــ" المرشد اليومي للموارد البشرية " "جيل األلفية" كما يلي" :يعرف
جيل األلفية عادة بأنه أولئك الذين ولدوا بين عامي .11"900-1610
مجلة اإلحياء

311

أ /عزوز بوساحة

تقييم عام لهذه التعاريف:
سجلنا على التعاريف السابق عرضها والخاصة بتحديد مفهوم "جيل
األلفية" الجديدة جملة مالحظات نعرضها بإيجاز كما يلي:
 جل التعاريف حددت مفهوم "جيل األلفية" باإلطار الزمني ،الذي يبتدئ منسنة  1610أي من بداية الثمانينات إلى غاية تاريخ اليوم.
 هذه التعاريف متشابهة إلى حد بعيد تختلف فقط في فترة بداية تاريخ هذاالجيل بين  1610و  1619م ،كما أنها يفرق بينها تراكيب الجمل واأللفاظ.
 جل هذه التعاريف تقوم بتوصيف أجيال األلفية الجديدة في العالم الغربي ،والتقيم وزنا ألجيال األمم األخرى خاصة أبناء العالمين العربي واإلسالمي.
 -IIأهم معالم جيل األلفية الجديدة:
يتميز جيل هذه األلفية بمجموعة من خصائص ومميزات تعتبر معالم
واضحة في جبين هذا الجيل ،بحيث تميزه عن األجيال السابقة ،حاول العديد من
العلماء والمفكرين والباحثين رصدها وتوصيفها وتسجيلها وشرحها
وتوضيحها ،نعرضها بإيجاز كما يلي:
 -1جيل الرقمية :أول معلم يميز هذا الجيل عن غيره من األجيال
األخرى هو أن هذا الجيل ،الذي كثيرا ما يلقب بـ "جيل األلفية" (The
 )Millennial generationأو "األلفويين" ) ،(millennialsأول جيل في تاريخ
البشرية جمعاء تربى وترعرع وسط عالم مغمور بالتكنولوجيا الرقمية
) ،(digital technologyفما من مولود يولد في هذا الفضاء إال ويفتح عينيه
وسط أجهزة الكترونية من تلفزة وحاسوب وهواتف نقالة بمختلف أشكالها
وألوانها وآالت تصوير وأجهزة الفيديو رقمية ...وغير ذلك ،لدرجة أن بعض
التقارير وصفتهم كما لو أنهم يملكون " الحاسة السادسة الرقمية".12
 -2جيل النفر الكثير :هذا الجيل  -حسب ما يذكره المختصون  -هو
أوسع األجيال عددا وأكثرها نفرا ،فعلى المستوى العالمي تباينت اإلحصائيات
واختلفت ،ولم تتفق هذه اإلحصائيات على رقم دقيق واحد ،فعلى سبيل المثال
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ذكرت أسبوعية هذا الجيل ،والتي تحمل عنوان "أسبوع جيل األلفية"
»  « Millennial weekأن رقمهم قد وصل إلى "مليار  100ألف فرد" ،حسب
احصائية عام 9014م من إجمالي عدد سكان العالم والبالغ  8ماليير نسمة.13
أما علماء السكان في مركز البحث التابع لــ »* «PEWفيقدرون عددهم
بحوالي  9مليار نسمة من مجموع سكان الكرة األرضية والبالغ  9.4مليار
نسمة ،حيث قدروا نسبتهم بحوالي  %99من النسبة العامة لمجموع سكان
المعمورة ...14وغيرها من اإلحصائيات.
أما توزيعهم على أهم دول العالم فهم كما يلي:
 في الواليات المتحدة األمريكية  -حسب إحصائية عام  -9011تبلغ أعدادهمحوالي  100مليون فرد موزعين على الفئات العمرية اآلتية:
  91 = 19 -19مليون نسمة بنسبة . %9.1  13.9 = 94-11مليون نسمة بنسبة .% 6.9  44.1 = 34-91مليون نسمة بنسبة .15 % 13.9 أما في بريطانيا فتبلغ نسبتهم حوالي ربع سكان المملكة المتحدة حسب "تقريرانكلينج رقم  "1عن جيل األلفية في بريطانيا عام inkling-report- " 9011
." no-1-uk-millennials
وتوقع هذا التقرير بأن أعدادهم ستصل إلى  19مليون فرد مع حلول عام
 9016م.16
وفي مقال لصحيفة "الجارديان" البريطانية حرر في عام 9011م قدر
أعدادهم في بريطانيا وحدها بحوالي  11.9مليون إنسان.17
أما في كندا وحسب إحصاء عام 9011م فقدرت أعداد األجيال المولودة
بين عامي  9011-1663بحوالي  9.3مليون نسمة وبنسبة  %99من مجموع
السكان.18
مجلة اإلحياء
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أما في فرنسا فتبلغ أعداد جيل األلفية بها حوالي  11مليون فرد ،ويمثلون
ثلث مجموع سكان فرنسا النشطين.19
أما ألمانيا فبلغت أعدادهم بها حوالي  14.11مليون نسمة ،وتأتي اليونان
في آخر ترتيب دول االتحاد األوربي حيث لم تتجاوز أعدادهم بها  9.09مليون
إنسان.20
 أما في الصين  -أكبر بلدان العالم سكانا  -فتبلغ نسبة جيل األلفية فيهحوالي  %99من مجموع السكان ،21إال أن بعض الدراسات ترى بأن نسبتهم
أعلى من ذلك ،فعلى سبيل المثال يرى موقع «Gentlemen Marketing
»  Agencyبأن نسبة جيل الشباب في الصين المولود بعد عام  ،1610والذي
يتراوح عمره بين  11سنة و  31سنة تبلغ  % 91.4من مجموع السكان ،وأن
أعدادهم بلغت  311مليون نسمة – وهي أكبر مجموعة على وجه األرض ،-
وقسمتهم هذه الدراسة إلى صنفين  -حسب العقد الزمني الذي ولدوا فيه -
وهما:
 جيل "بالينجهو" " "balinghouوهم الذين ولدوا بعد الثمانينات . وجيل "جيولينجهو" " "jiulinghouوهم الذين ولدوا بعد التسعينات.22أما في العالم العربي فاإلحصائيات شحيحة وفي أحيان كثيرة متناقضة
وغير دقيقة ،والسبب في ذلك يعود إلى ما تشهده المنطقة العربية من
اضطرابات وقالقل وحروب وصراعات ،خاصة بعد الغزو األمريكي للعراق
عام 9003م و تفجر ما سمي بالربيع العربي ،الذي ترتب عنه سقوط أنظمة
ودموية المشهد السياسي في كل من سوريا والعراق اليمن و ليبيا وإلى حد ما
مصر و السودان ...فكل ذلك انعكس سلبا على الوضع في العالم العربي ،خاصة
فيما يتعلق بالفئة الشابة أو ما اصطلح علية بجيل األلفية ،وهذا ما جعل صاحب
كتاب " العرب الجدد :كيف يعمل الجيل الجديد على تغيير الشرق األوسط"
millennial generation is changing the «The New Arabs: how the
»  middle eastوهو "جوان كول" » * « Juan Coleيصف هذا الشباب في
كل من مصر وتونس وليبيا بما يلي" :إن الشباب في البلدان الثالثة استخدم
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االنترنت بتأثيراتها المضاعفة لتنظيم احتجاجات في أنحاء البالد في أيام معينة،
ناصا على عدم شرعية النظام مع إرفاق ذلك بملفات الفيديو عن حاالت
التعذيب على يد الشرطة ،وكذا ملفات التهم بالفساد على مستوى عال ،وكل ذلك
مصحوبا بالسخرية والكاريكاتير".23
ويحمل الكتاب رؤية تفاؤلية زائدة عن مستقبل عربي جديد مع هذه الثورة
العربية التي سميت بالربيع العربي ،غير أننا في اآلجال القريبة ال نرى هذا
الربيع الذي بشر به الغرب بل نرى دمارا مروعا خاصة في سوريا الجريحة،
التي تدار فيها حربا ضروسا بالنيابة عن أطراف خارجية هي المستفيد األول
منها ال سيما إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية الراعية الرسمية لها ،عالوة
على التيار الصفوي المتخفي تحت عباءة النظام السوري واإليراني والمؤجج
للصراع السني  -الشيعي ،الذي راهن عليه الغرب كثيرا إلعادة رسم خريطة
الشرق األوسط من جديد.
يقول صاحب الكتاب عن هذه الرؤية التفاؤلية في غد باسم يصنعه
الشباب العربي ،الذي ما هو في حقيقته إال شباب األلفية الجديدة في أحضان
الوطن العربي" :فئة الشباب هي المفتاح لتغير سياسي واجتماعي سريع في
األقطار العربية ،التي تعيش حالة االضطراب منذ عام 9011م" ويعلل ذلك
بقوله بأن األعضاء الفاعلين في هذا التغيير هم "جيل وأي العربي" « Arab
» * ،Generation Yالذي يتميز بأنه أكثر ثقافة من سابقيه ،وأكثر تحضرا
وأكثر ميال للمواطنة العالمية و أكثر ذكاء تكنولوجيا وأقل تدينا.24
إذن الكاتب يراهن على تغيير واقع األمة العربية واإلسالمية من خالل
جيل ينمو وعوده مائال نحو الغرب ،ألنه يريد جيال بال هوية بال مالحم عربية
إسالمية ،بال دين..؟! وبعبارة موجزة يريد شبابا منصهرا في الحضارة الغربية
المعاصرة.
ولكن الدراسات الميدانية في الوطن العربي أثبتت عكس ما يراه هذا
الكاتب ،منها على سبيل المثال ال الحصر المسح الذي قامت به مؤسسة "طابة"
عام  ،9011الموجودة بـ "أبو ضبي" باإلمارات العربية المتحدة ،والذي حمل
مجلة اإلحياء
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عنوان "مواقف جيل الشباب المسلم من الدين وعلمائه" ،25و أثبت ميدانيا أن
الشباب العربي ال يزال متمسكا بدينه وقيمه وحضارته ،فقد أجاب الشباب
العربي في كل من األردن واإلمارات العربية والبحرين والسعودية وفلسطين
والكويت ومصر والمغرب على السؤال "أؤمن بدين اإلسالم ألنني مقتنع بأنه
حق" بنسبة ،%100 :كما أجاب على عبارة "أؤمن بدين اإلسالم ألنني نشأت
فيه" بنفس النسبة (...)%100
فهذه الحقائق الميدانية ترد على هذه الدراسات الغربية الحالمة بجيل
عربي منفصل عن أمته وحضارته ،وهي كلها تدخل ضمن ما يسمى بالحرب
النفسية الدعائية التي يستخدمها الغرب ضد العالم العربي والعالم اإلسالمي
للتأثير على الرأي العام العربي واإلسالمي والعالمي.
وتبقى اإلحصائيات الخاصة بأعدادهم في الوطن العربي غير دقيقة
ومتباينة ،فدراسة "جوان كول" السابق ذكرها ،تقول بأن نسبتهم حوالي %40
من مجموع سكان العالم العربي ،بينما موقع "صفحة مكة " فيذكر أن نسبتهم
حوالي نصف العدد الكلي لسكان العالم العربي...26
وإن كان يبقى التخوف من مشروع المسخ للشباب العربي واإلسالمي
واردا ،وهذا ما عبر عنه الشباب العربي في هذه الدراسة ،حيث أجاب على
سؤال حول "التوتر بين اإلغراءات في المجتمع والهوية اإلسالمية وااللتزام
بالدين" ،فجاءت آراء الشباب معبرة عن هذا التخوف حيث أقرت غالبية عينة
الشباب من اإلمارات ( )%94والكويت ( )%19ومصر ( )%10وفلسطين ()%19
بأنهم يشعرون بالتوتر من اإلغراءات والشهوات والرذائل التي يواجهها الشباب
في حياتهم أثناء عزمهم ورغبتهم في المحافظة على الهوية اإلسالمية وااللتزام
بالدين ...وغيرها من النسب.
 -8جيل متهم بإدمان استخدام التكنولوجيا الرقمية :كثيرا ما يوصف
هذا الجيل بأنه مدمن على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ،خاصة
تكنولوجيا المعلومات واالتصال سواء منها األجهزة »  « Hardwareأو البرامج
»  ،«softwareولكني وجدت أن هناك العديد من الدراسات والبحوث أثبتت
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عكس ذلك تماما ،ففي دراسة مسحية أجريت بالواليات المتحدة األمريكية عام
 9011م على حوالي  1000من أعضاء جيل األلفية الجديدة ،والذين تتراوح
أعمارهم ما بين  34 – 11سنة أجابت نسبة  %96منهم بأنهم يطالعون كتبا
ورقية ،و  %99يطالعون األخبار عن طريق المجالت والصحف الورقية ،وأن
حوالي  %14منهم عن طريق األلواح اإللكترونية ).27(Tablets
وأيضا هذا ما أكدته صحيفة (الغارديان) » «the guardianالبريطانية
التي ذكرت في عددها األخير بأن أغلبية جيل األلفية ( %91من العينة
المبحوثة لشباب يتراوح عمره بين  11و  94سنة) يفضلون قراءة الكتاب
الورقي عن الكتاب االلكتروني ،وأن أكثر من نصف هؤالء صرحوا بأنهم
يحبون حمل المنتوج الفكري الذي يقرأونه بين أيديهم.
وهذا مما يوحي بأن متعلمي هذه األلفية الجديدة ال يزالون متعلقين
بالمظهر المادي للكتاب ،بل وابعد من ذلك برائحة الكتاب ،حسب تعبير أحد
البمحوثين في هذه الدراسة "أحب رائحة الكتاب" أو بمظهر رفوف الكتب ،كما
عبر آخر حين قال "أريد رؤية رفوف الكتب بكاملها".28
 -4جيل متهم بالنرجسية :أغلبية وسائل اإلعالم ترسم صورة لهذا الجيل
على أنه جيل كسول ،نرجسي ،محب لنفسه ! ...بينما أثبتت الدراسات الميدانية
عكس هذه اآلراء التي ال تستند إلى الموضوعية والحقائق ألنها في غالب
األحيان آراء شخصية تحكمها األمزجة واألهواء والطبائع.
وقد انتقد الكثير من العلماء هذه التعميمات الجزافية حول جيل بكامله،
وهذا التعميم في حد ذاته جهد عقيم.
كما انتقد بعض العلماء أن جل الدراسات في العالم الغربي تركز على
الشباب البيض وتتجاهل الشباب الذي يقطن في الضواحي واألطراف من
المهاجرين واألقليات .وهذا دليل واضح على أن االثنية المركزية الغربية لم
تختف من الوجود بل ال تزال حية ترزق حتى مع هذه األلفية التي سقطت فيها
الحدود الجغرافية والسياسية للدول واألمم والشعوب ،ولكن يبدو أن التغير
مجلة اإلحياء
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الالمادي أصعب بكثير من التغير المادي  -كما قال عالم االجتماع األمريكي
"أجبرن نيمكوف".
 -IIIخصائص جيل األلفية في ميدان التعليم والتعلم:
لقد لقيت شريحة متعلمي »  « Learnersأو متمدرسي هذه األلفية الجديدة
اهتماما كبيرا من مختلف الهيئات الدولية والمحلية ومن مختلف دوائر البحث
على المستوى الوطني و العالمي واإلقليمي ومن مختلف أطياف النخب المثقفة
سواء كانوا أساتذة أكاديميون أو سياسيون ...أو غير ذلك ،خاصة في العالم
الغربي ،حاولت مختلف هذه الدوائر رسم معالم لجيل متعلمي هذه األلفية برصد
أهم صفاته وخصائصه ،والتي نذكرها بإيجاز كما يلي:
 -1جيل أكثر ثقافة وتعلما :اعتبر جيل األلفية الجديدة من أكثر أجيال
تاريخ العالم الغربي ثقافة وتعلما ،وأجريت في هذا المجال دراسات وأبحاث
عديدة ،يصعب على أي باحث اإللمام بها خاصة في العالم الغربي ،نذكر منها
على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 أشارت الدراسات الميدانية في الواليات المتحدة األمريكية إلى أنحوالي  %34من جيل األلفية الجديدة بها ،والذي يتراوح عمره بين  91و 96
سنة يحمل درجات عليمة عليا مثل - :درجة البكالوريوس " ليسانس "  -درجة
الماستر  -الماجستير -درجة الدكتوراه.
أما في العالم العربي فقد عرف هو اآلخر تزايد أعداد الجامعيين
وتضاعف الجامعات من عام آلخر ،فقد كان عددها في عام  9003لم يتجاوز
 933جامعة ليصل في عام  9001إلى  911جامعة منها حوالي  133جامعة
خاصة و 131حكومية ،أما أرقام الطلبة فتضاعف هو اآلخر  -وبدون شك جلهم
من جيل األلفية الجديدة – من  4ماليين و  400ألف طالب وطالبة إلى 11
مليون طالب وطالبة عام  9013م ،والجامعات ليرتفع عددها إلى أكثر من 100
جامعة.
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 -2جيل يغلب عليه تفوق العنصر النسوي :العنصر النسوي في هذا
الجيل أكثر تفوقا على الرجال في األقسام الدراسية عموما ،والفتيات يتفوقن
على البنين في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانويات ،فمعظمهن يحصلن
على درجات عالية ،وتشير اإلحصائيات مثال في الواليات المتحدة األمريكية
إلى أن حوالي  %19من طلبة "مرحلة التدرج" (الليسانس) هن نساء  ،وأن
حوالي  190ألف يحصلن على درجة البكالوريوس ( الليسانس) كل سنة ،بينما
في عام  1690م كانت نسبتهن لم تتجاوز  %10بين طلبة الطب ،و  %4من
طلبة القانون ،أما اليوم فحوالي نصف طلبة القانون والطب من العنصر
النسوي.29
 -8أبعد األجيال انخراطا في العمل السياسي :من بين مميزات هذه الجيل
ابتعاده عن االنخراط في العمل السياسي أيا كان شكله ،خاصة ما يتعلق منه
بالعمل الحزبي ،وهذا ما يجعله مغايرا لألجيال السابقة ،التي كانت متحمسة
للعمل الحزبي أو النقابي أو أي شكل من أشكال النضال السياسي ،وحسب
وجهة نظري فإن ذلك يعود إلى أن الظروف تغيرت فقد كانت في الماضي
القريب ،خاصة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي التي كان فيها الصراع
األيديولوجي على أشده بين مختلف شرائح المجتمعات السيما في البيئة
الجامعية ،التي كنت أنا أحد شواهدها ،وقد تحول هذا الصراع في ذلك الوقت
إلى ما يشبه الميليشيات الثقافية ،حيث كانت ساحات الجامعة وأحياءها ميادين
لمعارك أيديولوجية بين ما كان يسمى بالتيار االشتراكي والتيار الرأسمالي
والتيار اإلسالمي ،وصلت في أحيان كثيرة إلى عراك دموي تستخدم فيه
األسلحة البيضاء.
 -4أكثر األجيال مدنية :من بين الخصائص التي يتصف بها هذه الجيل
أنه أكثر مدنية من األجيال السابقة ،بمعنى أنه أكثر اكتسابا للسلوك المدني،
وهذا شيء طبيعي فمعظم هذه األجيال التي ولدت بعد عام  1619إما أنها تعيش
في المدينة أو أنها تحتك يوميا بأهل المدينة عن طريق الحراك اليومي سواء
بقصد التجارة أو التعلم ،...أو عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال خاصة
مجلة اإلحياء
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التلفزة واالنترنت...أو غيرها ،من هنا فإن رقعة التمدن بين هذه الفئة تتسع يوما
بعد آخر
 -0أكثر تركيزا على القيم المادية مثل :المال ،الشهرة :كذلك من بين
الخصائص التي ينعت بها هذا الجيل أنه أكثر تركيزا على القيم المادية مثل:
المال والشهرة والربح المادي...
 -0أقل اهتماما باالنخراط في العمل الجماعي ،واالنتماء الجمعي :هناك
العديد من الدراسات و البحوث التي تصف هذا الجيل بأنه أبعد األجيال عن
الخوض في العمل الجماعي و معتركه وأكثر ميال نحو الدوران حول الذات
بعيدا عن المجموع من ذلك مثال عالمة النفس "جين توينج" التي ترى بأن
انشغال الشباب بذواتهم هو أحد معالم انعكاسات تغير االتجاهات الفكرية في
المجتمع األمريكي ،خاصة مع صعود موجة النزعة الفردية في العقود
األخيرة ،ومن القرائن والشواهد على ذلك  -حسب رأي الكاتبة  -أن اآلباء
والمجتمع ككل ال يعيران أي اهتمام لواجبات الشباب حيال المجتمع الذي
يعيشون فيه بقدر ما يكون اهتمامهما منصبا حول إنجازاتهم الفردية.30
أما أكبر الفترات التي عرفت مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات
حول متعلمي هذه األلفية الجديدة فهي بين عامي  1666 -1611م ،والتي ألقت
الضوء على العديد من التساؤالت عن هذه الشريحة منها:
 ما هو المفضل عندهم في التعليم والتعلم؟ ما هي أهم خصائص ومميزات سلوكياتهم وتصرفاتهم؟ ما هي أهم مظاهر وخصائص عملهم في العصر الرقمي؟ ما هي خصائص و مميزات أسرهم وعائالتهم؟....وغيرها. -IVالراءات الخمس التي ينجذب نحوها طلبة األلفية الجديدة:31
من العلماء المهتمين بمتعلمي هذه األلفية "كريستي برايس" « Christy
»  :Priceوهي أستاذة في علم النفس بجامعة "دالتون" بالواليات المتحدة
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األمريكية ،حيث ركزت هذه العالمة جل اهتماماتها على متمدرسي هذه األلفية
الجديدة ،وسجلت عدة مالحظات منها :أن هناك فجوة »  « gapبين طموحات
الطلبة في النجاح والتفوق والمجهود الذي يبذلونه في القسم .و أهم ما توصلت
إليه هذا الباحثة هي نظريتها المسماة بــ "نظرية الراءات الخمس" والتي
نعرضها بإيجاز فيما يلي:
 -1الميل نحو الطرق المعتمدة على البحث ( R1: research-based

 :)methodsمن بين الطرق التي تستهوي طلبة هذه األلفية الجديدة ويفضلونها
على غيرها هو تنوع طرق التعليم  -حسب ما خبرته الباحثة ووقفت عليه -
وخاصة الطرق الفعالة ،والمعتمدة على بحوث ودراسات علمية ،لذلك فهم
ميالون لطرق التدريس المرتكزة على األرضية العلمية والمنهجية ،أما أهم
مكونات بيئتهم التعليمية لديهم فأوجزتها الباحثة في النقاط اآلتية:
 طلبة األلفية الجديدة أقل اهتماما بنظام المحاضرات. هذا الجيل أكثر استخداما للوسائط اإلعالمية. طلبة هذه األلفية أكثر ميال للتعاون مع األقران. -2الميل نحو وثاقة الصلة بالموضوع ( :)R2: Relevanceلقد تربى
"األلفويون**" »  « Millennialsوسط بيئة جعلتهم كثيري االعتماد على
"جوجل" في أي شيء يريدون معرفته ،لذلك فهم ال يقيمون المعلومة من أجل
غرض أو هدف معين ،وعلى هذا األساس ترى الباحثة بأن دور األستاذ قد تغير
من نشر المعلومات والمعارف إلى تعليم وتدريب الطلبة على كيفية استخدام
المعلومة وتوظيفها ،لذلك فإن أكبر تحد يواجه األساتذة هو ربط محتويات
المحاضرة أو الدرس بالثقافة الحالية ،وجعل مخرجات التعليم والنشاط الدراسي
وثيق الصلة بمدى استجابة المدرسة لحاجيات األفراد وإعدادهم لالنخراط في
المجتمع الحالي وفي سوق العمل.
 -8الميل نحو بسط وعرض األسباب ( :)R3 Rationaleعلى عكس جيل
انفجار المواليد » * «Boomersالذي تربى في ظروف أكثر تسلطا ،والذي كان
مجلة اإلحياء
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فيه أكثر استعدادا لتقبل سيل من الطلبات واألوامر ،فإن "األلفيين أو األلفويين"
ترعرعوا في ظرف غير تسلطي ،فهم أكثر استجابة على األرجح لسياقات
معينة ،إذا زودهم األساتذة ببسط وعرض أسباب ومبادئ سياسات معينة ،أو
واجبات محددة ،بمعنى أن هذا الجيل يكره أسلوب االمتالءات ويجنح نحو
أسلوب اإلقناع واالقتناع.
 -4الميل نحو حالة االسترخاء (  :)R4: Relaxedيفضل األلفويون بيئة
تعليمية أقل رسمية ،والتي بإمكانهم فيها التفاعل مع األساتذة على نحو غير
رسمي ،وكذا التفاعل مع بعضهم البعض .وفي مقابالت عديدة مع الطلبة
الحظت الباحثة االستخدام المتكرر لمصطلح "على رسلك" (استرخي)
»  « Laid- backمما يوحي بأن هذا الجيل يميل نحو حالة االسترخاء ويفضل
البيئات غير الرسمية في التعليم ليتمكن من التفاعل مع مفردات البيئة التعليمية
التي يتواجد فيها سواء كانوا أساتذة أم طلبة حقيقيون أو افتراضيون.
 -1الميل نحو األلفة ( :)R5: Rapportجيل األلفية الجديدة عقالنيون إلى
أبعد الحدود ،فهم أكثر مركزية في حياة آبائهم من األجيال السابقة ،فقد اعتادوا
أن يكون الراشدون في حياتهم ،لذلك فهم ميالون إلى التعامل معهم باأللفة
والتودد ،خاصة من أساتذتهم ،وقد لمست الباحثة أن لديهم رغبة عارمة في
مواصلة تحقيق النتائج الجيدة في تعليمهم إذا ما احتك بهم األساتذة وعلى
مستوى شخصي.
إن هذه النظرية التي حاولت بها الباحثة "كريستي برايس" تفسير
سلوكيات متعلمي هذه األلفية الجديدة وخصائصهم المعرفية والوجدانية في
الواليات المتحدة األمريكية هي صالحة للمجتمع الغربي بصفة عامة والمجتمع
األمريكي بصفة خاصة ،لذلك ال يمكن إسقاطها كلية على واقعنا االجتماعي
والثقافي المختلف عن الواقع الغربي أو األمريكي ،وإن كان هناك بعض التشابه
بين أجيال هذه األلفية نتيجة تأثير وسائل االتصال الحديثة في هذه الشريحة،
وهي حقائق ال يمكن إخفاءها ،فالقول مثال بأن هذا الجيل "عقالني" ،ذلك ما
يصدق عندهم في الغرب حيث األفكار لها قيمتها ووزنها في المجتمع ،أما في
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مجتمعاتنا نحن فالذي يتحكم في سلوكيات األفراد غالبا ما يكون الجانب العاطفي
والجانب الغريزي وليس الجانب العقلي كما هو في الغرب ،أو حسب تعبير
مالك بن نبي " -مرحلة الغريزة – التي هي تتحكم في سلوكيات األفراد على
مستوى األفراد والجماعات."...
لكن وبالرغم من ذلك فإن هذه النظرية لها قيمتها العلمية حيث حاولت بها
الباحثة توجيه أنظار المربين واألساتذة إلى ضرورة مراعاة التركيبة الذهنية
والعاطفية والسلوكية لألجيال الجديدة خاصة من هم في مقاعد الدراسة.
 - Vأهم أصناف أجيال األلفية الجديدة:
أ -في العالم العربي :في ظل الغياب شبه التام للدراسات والبحوث
الخاصة بأجيال األلفية الجديدة في العالمين العربي واإلسالمي ،حاولنا قدر
اإلمكان عرض بعض الدراسات التي تصدت لهذا الموضوع  -رغم قلتها
وندرتها -بإيجاز كما يلي:
 -1تقرير ) اإلستراتيجية&( » & :32«strategyقام كل من" :رتشارد
شيدياك" ) (Richard Shediacوآخرون بدراسة مسحية شملت  3آالف شاب
عربي في  1أقطار عربية لقياس رؤى هؤالء الشباب حول مواضيع عديدة
وحاسمة ،وتم في هذه الدراسة تقسيم األجيال العربية إلى ثالثة أصناف هي كما
يلي:
 جيل القومية العربية :وهي األجيال التي لها من العمر ما بين  11 -46سنة. جيل اإلقليمية العربية :وهي األجيال التي لها من العمر ما بين  41 -31سنة. جيل الرقمية العربية :وهي األجيال التي لها من العمر ما بين  31 -11سنة،وتتميز عن األجيال األخرى بأنها أكثرها تأثرا بالعولمة وأكثرها ميال نحو
الرقمنة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها كاآلتي:
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 تقارب رؤى األجيال الثالث حول مواضيع معينة مثل :القيم الثقافية ،وأساليبالعمل ،و استخدامهم للتكنولوجيا...
 اختالف هذه األجيال إلى حد بعيد حول رؤيتهم نحو الحكومات و الواجباتالسياسية ،واإلصالح التربوي ،واالستخدام األفضل للتكنولوجيا....وغير
ذلك.
وحسب دراسة أخرى قام بها نفس المركز فإن نسبة األجيال الجديدة
المولودة بين عامي  1669 - 1699م في كل من الشرق األوسط وشمال إفريقيا
قد بلغت حوالي  %40من مجموع سكان المنطقة.
وقدمت الدراسة معلومات هامة عن جيل الرقمية العربي نعرض منها ما يلي:
  %13من هذا الجيل يستخدم االنترنت يوميا.  %40منهم يستعمل االنترنت لمدة  1ساعات على األقل يوميا.  %11منهم يقضي أكثر من ساعتين يوميا في مواقع الشبكات االجتماعية.  %91منهم يفضل االنترنت على التلفزة.  %14من هذا الجيل له مستويات التعليم العالي ،تتفوق فيه اإلناث علىالذكور ،حيث تستحوذ اإلناث على نسبة  %10بينما الذكور لم تتعد نسبتهم
 ...%46وغيرها من النسب.33
ب – في العالم الغربي :أصنافهم في الواليات المتحدة األمريكية:
تصنف األجيال في الواليات المتحدة األمريكية حسب الفترة الزمنية التي مرت
بها ،واألحداث التاريخية التي كانت مساهمة في صنعها أو كانت متأثرة بها ،أما
أعدادها فهي ستة أجيال نعرضها بإيجاز كما يلي:
 -1جيل »  :« GIولد هذا الجيل بين عامي  1601و  ،1691كان مواليده
في أثناء الحرب العالمية أطفاال ،أما في الحرب العالمية فكانوا جنودا ومقاتلين،
وكانوا شبابا أثناء مرحلة الكساد االقتصادي في الثالثينات من القرن الماضي،
هذا الجيل مهتم بشدة باألخالق الشخصية والمعايير شبه المطلقة من الحق
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والخطأ ،ويؤمن بقدسية الزواج مدى الحياة ،وال يقبل بالطالق أو األطفال خارج
إطار الزواج ،له والء قوي للوظائف والمجموعات والمدارس ...وما إلى
ذلك.34
 -2الجيل الصامت » :«the silent generationلقد أطلق المؤرخان
األمريكيان "هاو" و"ستراوس" اسم "الجيل الصامت" « the silent
»  generationعلى األجيال التي ولدت في الواليات المتحدة األمريكية خالل
فترة الكساد االقتصادي الكبير خالل الثالثينات القرن الماضي وقبل نهاية
الحرب العالمية الثانية ( ،)1641-1691وهم أكبر سنا من األجيال التي شاركت
في الحرب العالمية الثانية.35
يقول "نيل هاو" عن هذا الجيل" :يتألف اليوم الجيل الصامت (المولود
بين  )49-1691من حوالي  90مليون راشد في السبعينيات والثمانينات من
أعمارهم .موقعهم السني في التاريخ يشطرهم بشكل محرج بين اثنين من
األجيال المعروفة :المولودين في وقت متأخر جدا ليكونوا أبطال الحرب
العالمية الثانية ،والمولودين في وقت مبكر جدا ليكونوا من مثيري القالقل في
العصر الجديد".36
ووصف العالم ( )Bernard Cornuمن فرنسا جيل "طفرة المواليد"
( )baby-boomبأنه كان جيل فكاهة ( )funوجيل استهالك وجيل انجازات
اجتماعية.37
 -8جيل طفرة المواليد »  :«Baby Boomersوهي األجيال التي ولدت
في الواليات المتحدة األمريكية بين عامي  1643و 1610م ،وكما الحظ العديد
من المفكرين والباحثين فإن شباب هذا الجيل كان في عصر التفاؤل الكبير حيث
انتهت الحرب العالمية في عهده ،وكذا بروز الواليات المتحدة األمريكية كقوة
عظمى عالمية .38وتميز هذا الجيل بزيارة المواليد ،لذلك سمي بجيل "طفرة
المواليد" "."Baby Boomers
 -4جيل إكس » :«Xوهو الجيل الذي ولد بين عامي  1611و ،1611
وجاء بعد جيل "طفرة المواليد" وقبل جيل األلفية أو األلفويين ،وليس هناك
مجلة اإلحياء
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تاريخ دقيق حول بداية هذا الجيل ونهايته ،ولكن الديموغرافيين والباحثين عادة
ما يجعلون سنوات والدتهم تبدأ من أوائل الستينات إلى منتصفها وتنتهي
بسنوات الميالد التي تتراوح بين أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.39
 -0جيل األلفية أو "األلفويون" »  :« millennialsجيل األلفية أو جيل
" واي" ) (yأو جيل الشبكة هو الجماعة الديمغرافية التي جاءت مباشرة بعد
جيل " إكس" ) .40(xأو بمعنى آخر تلك األجيال التي ولدت بعد عام  ،1610أي
قبل عقدين من األلفية الجديدة.
وتصف العالمة "بوالك ليندسي" ) ( Pollak Lindseyهذا الجيل قائلة:
"جيل "واي" ( )Yهو جيل  10مليون القوي ،المعروف أيضا باسم
"جيل األلفية" ،هؤالء الذين تتراوح أعمارهم بين  11و 31عاما هم الذين
يحدثون اليوم ثورة في مواقع العمل وسيقومون بتغيير وجه القيادة غدا،
الشركات لم تعد قادرة على االنتظار لالستفادة من هذه الحوض الضخم
والمتنامي من المواهب األمريكية".41
ويتفرع عن هذا الجيل ) (yجيل آخر يسمى بجيل ) (zوالذي يتألف من
مراهقي جيل هذه األلفية المولودين بعد عام  1664م.
 -VIخصائص جيل األلفية الجديدة في ميدان الشغل:
لقد تميز عمل وشغل جيل األلفية الجديدة بعدة خصائص ومميزات،
حاولت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية على المستوى العالمي رصدها
ودراستها ،نعرض منها عينة على سبيل المثال ال الحصر كما يلي:
 -1دراسة "طوني بيتس ” :42“Tony Batesلقد درس العالم األمريكي
" طوني بيتس " جيل األلفية الجديدة في ميدان الشغل ،فتوصل إلى تسعة
مميزات وخصائص ألهم األعمال التي يقوم بها هذا الجيل ،نذكرها موجزة كما
يلي:
 غالبا ما يكون عملهم في شركات مصغرة ال يتعدى عدد عمالها  10أشخاص.320
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 في أحيان كثيرة هم أصحاب الشغل ،أو أن يكون رئيس أو مدير الشركةمنهم ،أو هم رؤساءها ،وفي أحيان أخرى هم الذين يقومون بإنشاء شغلهم
وعملهم.
 غالبا ما يعملون بعقود ،أو أنهم عماال عند أنفسهم ،كذلك فهم ينتقلون من عملآلخر بطريقة شرعية و دوريا.
 تفرض عليهم طبيعة عملهم التحول والتغير على مر األيام ،وذلك استجابةلطبيعة السوق والتطورات التكنولوجية ،من هنا فإن القاعدة المعرفية لعمال
هذا العصر تجنح نحو التغير بسرعة.
 يتصف عمال هذا العصر الرقمي بالذكاء رقميا ،ذلك ألن التكنولوجيا الرقميةغالبا ما تشكل المكون األساسي في عملهم.
 بما أنهم غالبا ما يعملون ألنفسهم في شركات مصغرة ،فهم يقومون بأدوارمتعددة :متسوقون ،مصممون ،بائعون ،مديرو أشغال ،محاسبون ،مساعدو
تقنيين ...وغير ذلك.
 يعتمد هؤالء العمال كلية على الشبكات االجتماعية غير الرسمية لجلبالشغل ،والمحافظة على مجارات االتجاهات الحديثة في مجال عملهم.
 هم بحاجة مستمرة إلى المحافظة على تعلمهم ليبقوا في قمة عملهم وشغلهم،كما أنهم أيضا بحاجة إلى إدارة ذلك التعلم بأنفسهم.
 وفوق ذلك كله فهم بحاجة إلى أن يكونوا مرنين ،حتى يتمكنوا من التكيف معالظروف المحيطة بهم والمتغيرة بسرعة.
 -2مسح دلويت (The 2016 Deloitte Millennial Survey :)2110
43

قامت مؤسسة "ديلويت*" »  « Deloitteبالواليات المتحدة األمريكية
بسلسلة دراسات مسحية شملت حوالي  9900شاب يمثلون  96بلدا من بلدان
العالم )أنظر جدول " "1في المالحق) ،وكل المشاركين في هذا البحث من
الذين ولدوا بعد عام  ،1619أي أنهم من شباب األلفية الجديدة ،ومن الحاصلين
مجلة اإلحياء

328

أ /عزوز بوساحة

على الدبلومات الجامعية ومن العاملين الدائمين في مؤسسات كبيرة من القطاع
الخاص.
أما أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فنذكرها إجماال كما يلي:
 لقد عبرت هذه العينة من شباب األلفية الجديدة عن ثقتها القليلة فيمستخدميهم الجدد ،لذلك فالكثير منهم يفكر في التخلي عن العمل في اآلجال
القريبة وااللتحاق بمؤسسة أخرى أو البحث عن عمل آخر ،وهذا ما عكسته
نسبة المتوقعين منهم بمغادرة العمل والبالغة حوالي  %11من مجموع العينة،
أما الذين توقعوا بقاءهم في العمل فلم تتعد نسبتهم  ،%99فمن كل اثنين من
ثالثة قاال بأنهما يتوقعان مغادرة العمل مع عام  9090م.
وحسب تفسير الدراسة لهذه النسبة ،فإن الغياب المعتبر للثقة بين صاحب
العمل والعامل من هذا الشباب يشكل تحديا كبيرا ألي توظيف لألعداد الكبيرة
لجيل األلفية الجديدة كما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية ،التي يمثل
فيها هذا الشباب أكبر شريحة بين القوى العاملة ،وليس هذا الموقف من العمل
خاص بشباب بلد معين من البلدان  96التي أجريت فيها هذه الدراسة الميدانية،
بل إن أغلبية شباب األلفية المبحوث اعتقدت أنها ستترك العمل مع حلول عام
 9090م ،ويأتي العنصر النسوي بنسبة  %19ثم يأتي العنصر الذكوري بنسبة
 %14وذلك خالل الخمس السنوات القادمة ،و -حسب رأي الدراسة  -ربما
يكون نقص الثقة في صاحب العمل هو السبب الرئيسي.
وبالرغم من ذلك فإن أغلبية المبحوثين من شباب األلفية الجديدة ال زالوا
يحملون رؤى إيجابية نحو الشغل ،ولكن الشكوك ال زالت تحوم حول مدى
طموح العمل خارج الربح المالي "المادي" ،فقد أجابت العينة بنسبة 6( %19
من  10أفراد) بأنها تعتقد أن نجاح العمل ينبغي أن يقاس بشروط غير شروط
األداء المالي ،فقط في كل من ألمانيا  % 99وكوريا الجنوبية  %30قالت العينة
فيهما بأنها تعتقد بأن نجاح الشغل ينبغي أن يقاس بالمفهوم المالي على نحو
صرف.
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ويبقى هذا الجيل ميدانا خصبا للدراسات الميدانية الحقلية للكشف عن
ميوالته ومواقفه واتجاهاته نحو التعليم والتعلم والعمل والشغل لمعرفة المزيد
عن خصائصه ومميزاته ،انطالقا من المقولة :من جهل شيئا عاداه ،وقولة عمر
المشهورة "إنهم خلقوا لزمان غير زماننا".
 -VIIاآلفاق المستقبلية لهذا الجيل في ضوء المعطيات الحالية:
لقد حاولت العديد من الدراسات والبحوث سواء الحقلية منها أو النظرية
استشراف مستقبل جيل هذه األلفية الجديدة للتنبؤ بسلوكياته وتصرفاته ومستقبل
حياته وأغلب هذه الدراسات  -إن لم نقل كلها  -جرت في العالم الغربي وفي
آسيا  -حيث تربض الدول المسماة بالنمور الست  -وتركز معظم هذه الدراسات
على عاملي الشغل والتعليم والتعلم والسلوك اليومي لهذه الشريحة من المجتمع
الدولي وآثار تكنولوجيا المعلومات واالتصال على ذلك.
ومن أهم هذه الدراسات التي تستحق الذكر في هذا المجال دراسة أندريو
بلبالر ( )9011( )Andrew Pleplerوالتي تحمل عنوان "رسالة من أندريو
بلبل" ( (Letter from Andrew Plepleوقد حاول فيها هذا العالم "أندريو بلبل"
استشراف مستقبل جيل األلفية الجديدة عن العادات الخاصة بالنقود من توفير
وإنفاق وغير ذلك ...فوجد في دراسته الميدانية هذه أن حوالي ثلثي ( )3/9العينة
المبحوثة ترى بأن مصدر معلوماتها عن مهارات وخبرات إدارة األموال
مستقاة من آبائهم ،ويعلق الباحث "أندريو" على هذه النسبة قائال" :نرى في
بحثنا هذا أن هؤالء الذين لقنهم آباءهم أهمية الخبرات المالية الجيدة وكذا
التوفير هم أكثر استعدادا لألخذ باالختيارات الحكيمة إلدارة المال في حياتهم
المستقبلية" ،ثم يضيف قائال "أنا من المشجعين على رؤية مواضيع النقود
واألموال وقد تحولت إلى مواضيع عادية تناقش بين أفراد العائلة ،ويبدو أن
جعل هذه الحوارات تحدث باستمرار ودائما ستساهم في استمرارية تأثير اآلباء
على أبنائهم".
كما أنه وجد في دراسته هذه أن الكساد االقتصادي عام  9001قد ترك
آثاره الدائمة على هذا الجيل ،فقد ترعرعوا وسط أسرة  -وهم يشاهدونها بأم
مجلة اإلحياء
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أعينهم  -وهي تقوم بقطع مبالغ مالية من مصروفها وتدخرها ،لذلك فإن
األلفويين أكثر قابلية لالدخار والتوفير لحاالت الطوارئ من أي شيء آخر.44
أما في ميدان الشغل فمعظم الدراسات تقدر الثقل االقتصادي و البشري
لهذه الشريحة المنتمية لجيل األلفية الجديدة وتستشرف مستقبلها في ميدان
االقتصاد والقوى العاملة على نحو يحمل الكثير من التفاؤل والغد الباسم ،فيقول
في هذا الشأن "جاي جلبرت" (" :)Jay Gilbertجيل األلفية هو أكبر فئة عمرية
ظهرت منذ جيل طفرة المواليد ،وبما أن هذه المجموعة تنمو بشكل كبير كجزء
من القوى العاملة على مدى السنوات العشرين المقبلة ،فسوف يحتاج أرباب
العمل إلجراء تعديالت كبيرة في نماذج عقود العمل الخاصة بهم .فتحفيز
وجذب هذه الفئة العمالية واالحتفاظ بها لن يتوقف أبدا كأولويات إدارية ،ولكن
أرباب العمل سيضطرون إلى النظر بعناية في ما هي االستراتيجيات التي
سوف تستخدم لتشجيع واالحتفاظ بموظفي جيل األلفية الجديدة ذوي القيمة التي
ال يستهان بها من اآلن وإلى المستقبل؟".45
رغم أهمية هذه الدراسات االستشرافية عن هذا الجيل الجديد في العالم
الغربي ،إال أنها ال تتسم بالمصداقية في تعميم نتائجها على جميع األجيال
الجديدة على األقل في العالم النامي ،ومنه العالم العربي واإلسالمي ،وذلك
لخصوصية هذه المجتمعات واختالف الظروف والشروط والبيئة و المحيط فيها
عن المجتمعات الغربية.
الخاتمة:
يتضح مما سبق عرضه بأن جيل األلفية الجديدة له خصائص ومميزات
تختلف تماما عن األجيال السابقة ،وبذلك تحقق منطوق فرضية الدراسة القائل:
"يتميز جيل األلفية الجديدة بخصائص ومميزات تميزه عن األجيال السابقة
سواء كان ذلك في ميدان التعليم والتعلم أو في ميدان الشغل والعمل أو الرؤية
المستقبلية" ويتجلى ذلك في المؤشرات اآلتية:
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 جيل األلفية الجديدة يميل نحو البيئات غير الرسمية في ميدان التعليم ،فهو ينفرمن اإلكراه والعسف واألستاذية المتسلطة ،ويتفاعل مع البيئات الحرة حيث
يسمح له ذلك بالتفاعل مع أقرانه ومع أساتذته ومحيطه الدراسي.
 جيل هذه األلفية ال تستقيم حياته بدون وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصالالحديثة ،فهي بالنسبة له كالهواء الذي يتنفسه ،لذلك ال يمكن أن يتعلم بدونها
وخارج إطارها.
 جيل هذه األلفية أقل ميال نحو نظام " المحاضرات " خاصة إذا سلكت نظامهاالقديم اآلخذ بالطريقة اإللقائية التي يصبح الطلبة فيها مجرد أجهزة استقبال.
 هذا الجيل يغلب على متمدرسيه العنصر النسوي خاصة التعليم الجامعي،وهذه ظاهرة كونية تتواجد في القارات الخمس ،مما يستوجب إجراء
دراسات ميدانية لتحديد أثر ذلك على مستقبل الوظائف في بالدنا العربية
واإلسالمية.
 ضرورة تكيف األستاذ والمربي والمعلم مع هذا الوسط التعليمي الجديد،خاصة من هو من هيئة التدريس في الجامعة.
 يشوب جيل هذه األلفية عدم الثقة في مستخدميهم  ،ألسباب ال تزال مجهولةبالرغم من تفسيرات وتحليالت بعض الباحثين.
 تشكل التكنولوجيا الرقمية المكون األساسي في عمل وشغل هذا الجيل ،نظراالقتحام هذه التكنولوجيا جميع مجاالت الحياة بما فيها الميادين التي يعملون
فيها.
 اعتماد جيل هذه األلفية على الشبكات االجتماعية للترويج لمنتجاته وسلعه،وكذا للبحث عن الوظائف وأماكن العمل داخل وخارج بلدانهم عالوة على
الترويج ألفكارهم وكتاباتهم محليا وعالميا.
 تميز شغل هذا الجيل بالعمل في مؤسسات صغيرة ومتوسطة ،وغالبا مايكونون هم المديرون لها.
مجلة اإلحياء
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 متعلمو جيل األلفية الجديدة استخدامهم للتكنولوجيا مختلف بشكل كبير عن بل تكاد تكون في، فالتكنولوجيا جزء ال يتجزأ من حياتهم،جيل أسالفهم
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الملخص:
إن تنافسية المؤسسة تكمن في قدرتها على إنتاج منتجات ذات نوعية
جيدة ،وبسعر مقبول من طرف المستهلك ،وذلك عن طريق تحليل سلسلة القيمة
لمعرفة أهم األنشطة المكونة للميزة التنافسية ،وأيضا يجب على المؤسسة
البحث على موارد نادرة تميزها على بقية المنافسين ،وأيضا تكوين كفاءات
تستطيع تسيير تلك الموارد لتحقيق الميزة التنافسية والمحافظة عليها.
الكلمات المفتاحية:
الميزة التنافسية؛ سلسلة القيمة؛ مقاربة الموارد؛ مقاربة الكفاءات.
Abstract:
The competitiveness of the enterprise lies in its ability
to produce good quality products at a price acceptable to the
consumer by analyzing the value chain to know the most
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important activities that constitute the competitive
advantage. The company must also search for rare resources
that distinguish it from other competitors, Those resources
to achieve and maintain competitive advantage.
key words: Competitive advantage; Value chain; Resource
approach; Competency approach.
مقدمة:
في ظل ازدياد قوة الصراع بين المؤسسات المتنافسة من أجل الحصول
على أكبر عدد من العمالء من أجل توسيع حصصهم السوقية ،فإن كل مؤسسة
تحاول إظهار خصائص منتجاتها والعناصر التي تتميز بها عن بقية المنافسين،
ولهذا برز مفهوم الميزة التنافسية كوسيلة للتفوق المؤسساتي.
يعد مصطلح الميزة التنافسية من أكثر المصطلحات تداوال حديثا،
خصوصا مع ما أفرزته العولمة من تزايد حدة المنافسة ،مما أجبر المؤسسة إلى
البحث عن طرق وأساليب جديدة ،حيث أن التنافس لم يعد يقتصر على حرية
الدخول والخروج من السوق ،وإنما على قدرة المؤسسة وإمكانية بقائها
واستمرارها في مواجهة المنافسين ،ولذلك البد من تحقيق تميز تنافسي ليس
فقط من أجل تحقيق النجاح قصير المدى ،وإنما بهدف تحقيق التفوق الدائم.
وهناك العديد من المداخل لتحقيق التميز على المنافسين وتحاول الدراسة
اإلجابة على السؤال التالي:
ما هي أهم المقاربات لبناء الميزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية؟
لإلجابة على هذا السؤال وجب علينا التطرق للنقاط التالية:
 -1كيف يستطيع تحليل سلسلة القيمة بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؟
 -2كيف يستطيع مدخل الموارد بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؟
 -3كيف يستطيع مدخل الكفاءات بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؟
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ومن أجل اإلجابة على تساؤل البحث وجب علينا وضع الفرضيات التالية:
 -1يستطيع تحليل سلسلة القيمة بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؛
 -2كيف يستطيع مدخل الموارد بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؛
 -3كيف يستطيع مدخل الكفاءات بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؛
وتكمن أهمية البحث في رفع الغموض عن طرق تكوين وامتالك الميزة
التنافسية الحديثة للمؤسسة االقتصادية في ظل المحيط شديد المنافسة.
وقصد اإلجابة على اإلشكالية المطروحة وكذا اختبار صحة
فرضياتها يتم إتباع المنهج الوصفي ،من اجل توضيح أهم المقاربات لبناء
الميزة التنافسية.
أوال :مفهوم الميزة التنافسية للمؤسسة
إن ظهور مفهوم الميزة التنافسية لم يكن بالصدفة ،وإنما هو نتاج
التحول في مفهوم الميزة النسبية ،بسبب التغيرات التي عرفها العالم من خالل
فتح األسواق للمؤسسات من أجل قيام المنافسة الحرة ،كان في السابق مفهوم
الميزة النسبية هو السائد كأساس لتحديد مسار التجارة الدولية ومجاالت
التخصص وتقسيم العمل بالنسبة للمؤسسات والدول على حد السواء ،ولكنه لم
يعد كاف لذلك اجتهدت مؤسسات في إطار وسائل وطرق عمل في تحويل
ميزاتها النسبية إلى ميزات تنافسية ،من خالل استغاللها لعوامل إنتاج غير
ملموسة وعلى رأسها جودة المنتجات ،المهارات البشرية ،إدارة المعرفة...إلخ.1
وقد تم تحول في المفاهيم ،فمن مفهوم الميزة النسبية والمتمثلة في
قدرات الدولة أو المؤسسة المتمثلة في مواردها الطبيعية واليد العاملة
الرخيصة ،والمناخ والموقع الجغرافي التي تسمح لها بإنتاج رخيص وتنافسي،
إلى مفهوم الميزة التنافسية ومتمثل في اعتماد المؤسسة على التكنولوجيا
واإلبداع ،وجودة اإلنتاج وفهم إحتياجات ورغبات العميل ،مما جعل العناصر
المكونة للميزة النسبية تصبح غير فاعلة وغير مهمة في تحديد التنافسية.
تعددت تعاريف الميزة التنافسية وسنبرز أهمها:
مجلة اإلحياء
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يمكن تعريف الميزة التنافسية على انها تعني إستخدام عنصري الكفاءة
والفاعلية في عملية تزويد العميل بمنتجات وخدمات تحقق رضاه أكثر من
المنافسين اآلخرين.2
الميزة التنافسية هي األداة التي تضمن نجاح المؤسسة في السوق
التنافسي على المدى الطويل وتنشأ من قدرة المؤسسة على أداء أنشطتها بكلفة
أقل وفعالية أكبر من منافسيها.3
الميزة التنافسية تتمثل في امتالك المؤسسة مجموعة من الموارد
وكفاءات والخصائص النادرة التي تؤهلها للتفوق على المنافسين بشكل مستمر.4
تعرف الميزة التنافسية على أنها العنصر الحرج الذي يقدم فرصة
للمؤسسة لتحقيق أعلى ربحية دائمة مقارنة بمنافسيها.5
الميزة التنافسية هي قدرة المؤسسة على صياغة إستراتيجية تمكنها من
التفوق المنافسين عن طريق االستغالل األمثل لجميع إمكانياتها ومواردها
المتاحة وخبراتها المعرفية.6
تعرف الميزة التنافسية على أنها تفوق المؤسسة على منافسيها عن
طريق إتباعها إلستراتيجية طويلة المدى تمكنها من بناء طرقها الخاصة
ووسائلها لتحقيق أعلى حصة سوقية .7
و خالصة القول بأن مفهوم الميزة التنافسية قد أعطي له العديد من
تعاريف لكننا قمنا بذكر أهمها والتي تؤكد على أن الميزة التنافسية هي العنصر
الحرج الذي يمكن المؤسسة من تقديم منتجات مميزة عن المنافسين في نظر
العمالء ،وبأقل سعر وبأحسن جودة لكسب رضاهم بما يضمن ربحية المؤسسة
وديمومتها.
هناك عدة نظريات ومقاربة مفسرة لكيفية بناء المزايا التنافسية
للمؤسسات نذكر أهمها:
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ثانيا :تحليل سلسلة القيمة
إن أول ظهور لمفهوم سلسلة تحليل القيمة كان في الخمسينات من القرن
الماضي بهدف التخفيض من تكاليف األنشطة العسكرية ،ويمكن تعريف سلسلة
القيمة على أنها أسلوب يهدف إلى تحليل مختلف األنشطة التي تؤديها المؤسسة
والتي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق الميزة التنافسية،
وبالتالي تحديد عناصر القوة والضعف للمؤسسة.8
لقد تم تقديم نموذج سلسلة القيمة من طرف مايكل بورتر الذي عرفه
على أنه نموذج يستخدم لتحليل األنشطة الرئيسية في المؤسسة وذلك بهدف
تحديد وتحليل مصادر الميزة التنافسية ،حيث ينظر للمؤسسة على أنها سلسلة
من األنشطة األساسية التي تضيف قيمة إلى المنتجات أو الخدمات للمقدمة
.
للعمالء
هناك عالقة متينة تربط سلسلة القيمة بالميزة التنافسية للمؤسسة ،وذلك
من خالل األدوار التي تقوم بها لتحليل العوامل المساهمة في بناء الميزة
التنافسية ،وذلك على النحو التالي:9
أ)

تحليل مجموعة من األنشطة الرئيسية في المؤسسة التي تضيف قيمة
لمنتجاتها وخدماتها؛

ب) تسمح بمعرفة نقاط القوة من أجل تثمينها ونقاط الضعف من أجل معالجتها؛

ت) تحديد درجة التكامل والتعامل الداخلي بين األنشطة؛

ث) التعرف على العالقات والروابط التي لها تأثير على أسلوب أداء األنشطة

المؤسسة وعلى تكلفة المنتج النهائي؛
ج)


محاولة تحسين وتطوير األوضاع والتناسق من خالل تغيير في العالقات
التي تربط بين األنشطة داخل المؤسسة بهدف تحقيق المنتج المميز.

الموالي:

يتضح لنا نموذج سلسلة القيمة بصفة واضحة ومبسطة في الشكل

مجلة اإلحياء
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الشكل رقم  :11سلسلة القيمة

المصدر :خليدة دمحم بلكبير ،تحليل مواقف واتجاهات مسيري
المؤسسات الجزائرية اتجاه التمكين كأداة لتحقيق الميزة التنافسية،
دكتوراه في علوم التسيير ،جامعة الجزائر ،2113 ،3ص.22
المالحظ من خالل هذا الشكل أعاله هو أن سلسلة القيمة تتشكل من
مجموعة من األنشطة الرئيسية ،وأخرى أنشطة داعمة ،تعمل بالتناسق من أجل
تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة ،وتستطيع المؤسسة بإستخدامها لهذه السلسلة
تحقيق إمكانية التميز عن المؤسسات المنافسة باالستغالل األمثل لطاقاتها
أنشطتها الداخلية ،وفيما يلي شرح موجز ألهم هذه األنشطة:
أ)

النشاطات الرئيسية :تدخل أساسا في التكوين المادي للمنتج وفي عملية
تسليمـــه وتسويقه للعميل وكذلك خدمات ما بعد البيع ،وعادة ما تقسم
النشاطات الرئيسية إلى خمسة أصناف وهي:10
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 )1اإلمداد الداخلي :وهي مجموعة النشاطات المتعلقة بضمان حركة تدفق
المدخالت المؤسسة التي تتطلبها العملية اإلنتاجية مثل:استالم ،تخزين،
المواد األولية واللوازم التي تحتاجها المؤسسة؛
 )2اإلنتاج(العمليات) :هي األنشطة المسؤولة عن تحويل المدخالت إلى
مخرجات أو منتجات تامة ،وتشمل:عمليات التشغيل على اآلالت ،التجميع،
التعبئة ،صيانة اآلالت ،التسهيالت …،إلخ؛
 )3اإلمداد الخارجي :وتشمل كافة النشاطات اللوجستيكية المتعلقة بضمان
التوزيع المخرجات من سلع وخدمات في الوقت المحدد للعميل من خالل
نقلها تخزينها ،تسليمها …،إلخ؛
 )4التسويق والمبيعات :وهي النشاطات التي تهدف إلى دعم مبيعات المؤسسة
من استراتيجيات ووظائف تسويقية وعمليات إشهار...إلخ؛
 )5الخدمة :وهي النشاطات التي تهدف إلى دعم مبيعات المؤسسات من خالل
كسب ثقة ورضى العميل مثل :خدمات ما بعد البيع.
ال تستطيع األنشطة الرئيسية العمل وحدها على إعطاء قيمة للمنتج لدى
العميل وخلق ميزة تنافسية للمؤسسة ،بل يجب على المؤسسة القيام بعملية
التنسيق والترابط بين مختلف هذه األنشطة الرئيسية وأنشطة داعمة لها.
ب) النشاطات الداعمة :هي النشاطات التي توفر الوسائل

المستهلكة والهياكل التي تسمح بإنجاز النشاطات الرئيسية ،وبالتالي تتمثل
مهمتها في تنسيق بين مختلف األنشطة وتحقيق كفاءة النشاطات الرئيسية،
وتنقسم إلى:11
 )1البنية األساسية للمؤسسة(البنية التنظيمية) :وتشمل العديد من األنشطة
ووظائف ،مثل اإلدارة العامة ،المحاسبة ،الشؤون القانونية ،التخطيط
االستراتيجي ،تسيير الجودة...،إلخ؛
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 )2إدارة الموارد البشرية :وهي تلك األنشطة الضرورية التي تسعى إلى
ضمان حسن إختيار أفراد المؤسسة ،وتشمل عملية التدريب،التوظيف،
الحوافز والعالوات...،إلخ؛
 )3تنمية التكنولوجية :وتشمل كل األنشطة المتعلقة بتصميم منتجات المؤسسة
وتحسين طريقة أداء مختلف األنشطة الداخلة في تكوين حلقة القيمة ،وتشمل
وظيفة البحث والتطوير ،تحسين العمليات ،المعرفة الفنية...،إلخ؛
 )4الشراء :وتتعلق باألنشطة التي تعمل وتساعد المؤسسة للحصول على
مدخالتها ضرورية إلتمام العملية اإلنتاجية ،وتتمثل في ضمان التدفق
المستمر للمواد األولية والمواد واللوازم ،اآلالت...،إلخ.
نستطيع القول بأن سلسلة القيمة تمكننا من التعرف على أهم الوظائف
المنشئة للقيمة في المؤسسة ،والتي تعمل المؤسسة بكل إمكاناتها من أجل
تدعيمها وتنميتها بهدف إرضاء العمالء ،ومنه التميز عن بقية المنافسين،
خاصة في ظل اشتداد المنافسة التي تجعل من العميل محور لجميع أنشطة
المؤسسات.12
تسمح سلسلة القيمة بأن تقارن المؤسسة أنشطتها مع األنشطة
المؤسسات المنافسة لها ،ومعرفة نقاط القوة وحاالت الضعف داخل كل
مؤسسة ،ويؤدي فحص أنشطة المؤسسة إلى معرفة االختالفات بين المنافسين
في القيام بمختلف نشاطاتهم ،والتي تساهم في خلق قيمة المنتج في نظر العميل
ومن خالله خلق الميزة التنافسية للمؤسسة.13
ثالثا :مقاربة الموارد
يعود أصل هـذه المقاربـة إلى أعمـال كـل مـن " "Ricardo ،" Say
""Davidوأعمـال " "Shunpeterحيث يرى " "Sayمن خالل قانون
المنافذ المشهور بأن المنتجات تستبدل بمنتجات وأن النقود ما هي إال وسيلة
وواسطة للتبادل ،في حـين تتمثل أعمال" " Ricardo Davidفي نظرية الريع
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التي تفرض على المؤسسة امتالك مورد نادر ال يمكن لبقية المؤسسات
المتنافسة إمتالكه ويستطيع أن يعود عليها بعدة فوائد .14
ولقد ظهرت المقاربة المبنيـة على الموارد كإجابة عن الطريقة التي
تمكن المؤسسة من خلق الميـزة التنافسية ويعتبر " " Edith Penroseمن
المنظرين الذين أصلوا في كتاباته لهذه المقاربة ،حيث ندى بأن نجاعة المؤسسة
تكمن في كفاءة إستغالل مواردها النادرة ،فالمؤسسة حسب رأيه يجب أن تكون
نموذج تسييري لجميع الموارد المنتجة والخالقة للقيمة من وجهة نظر العميل،
وحسب  Edith Penroseفإن نمو المؤسسة يتعلق بثالث عوامل لتسييرها
وهي :15
أ) قدرة إدارة المؤسسة على معرفة طلب السوق التنافسي؛
ب) قدرة إدارة المؤسسة على مزج الموارد المتوفرة لها مع الموارد الجديدة من

أجل أن تصبح أكثر تنافسية؛
ت) تقبل المؤسسة المخاطرة المصاحبة إلستعمال توليفات جديدة من الموارد

للوصول إلى الميزة التنافسية التي قد ترضي العميل.
بالنسبة لـ " " Barneyفإن موارد المؤسسة تتمثل في جميع األصول،
القدرات ،العمليات التنظيمية ،الميزات المعلومات والمعارف...،إلخ ،التي
تسييرها المؤسسة وتسمح لها بتخطيط وتطبيق إستراتيجياتها التنافسية للوصول
إلى األداء المميز.16
 .1فرضيات مقاربة الموارد :أهم الفرضيات التي تقوم عليها مقاربة
الموارد ما يلي:17
أ) التباين النسبي للموارد :تفترض هذه المقاربة أن المؤسسات التابعة لنفس
قطاع الصناعة يجب أن تكون لها موارد إستراتيجية متباينة ،أي بعبارة
أخرى أنا الموارد تختلف نسبيا من مؤسسة إلى أخرى حتى وان كانت هذه
المؤسسات تابعة لنفس القطاع؛
ب) سببية حركة الموارد :ترتكز هذه المقاربة على عدم حركية مطلقة للموارد

ما بين المؤسسات وهو ما يعني أن التميز في الموارد قد يكون مستداما،
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لوجود عوامل أو موانع تحد من قدرة المورد على اإلنتقال من مؤسسة
ألخرى.
 .2أنواع موارد المؤسسة :تعرف الموارد بأنها مجمـوع األصـول
(الملموسـة وغيـر الملموسة) في فترة زمنية محددة والمرتبطة بشكل دائم
بالمؤسسة ويمكن تصنيف موارد المؤسسة على النحو التالي:18
أ) الموارد غير الملموسة :وتتمثل في صورة المؤسسة ،شهرة المؤسسة،
براءات اإلختراع...،إلخ؛
ب) الموارد الملموسة :هــي المــوارد التــي لهــا كيــان مــادي ملموس ،وهــي

تشــتمل مختلــف المــوارد الماديــة والماليـة التـي تتـوفر عليهـا المؤسسة
وتضـم كـل هياكل المؤسسة من مباني ،وأراضي ،اآلالت ،المـواد
األوليـة...،إلخ.
تقييم موارد المؤسسة :على الرغم من وجود كثير من
.3
الموارد داخل المؤسسة إال أن القليل منها فقط مستغل في تحقيق الميزة
التنافسية ،لذا وضع " )1221( " Barneyطريقة  VRIOالتي تمكن من
فحص الموارد ذات قيمة ،نادرة وغير قابلة لإلحالل وقابلة للتنظيم ،ومدى
مساهمتها في إستدامة مزايا تنافسية .معايير تقييم المورد ضمن طريقة
:VRIO
أ) القيمة :عندما تكون الموارد قادرة على تحقيق قيمة للمؤسسة ،ويمكن أن
يكون مصدرا للميزة التنافسية؛
ب) الندرة :يجب ان تكون الموارد فريدة من نوعها لتقديم ميزة تنافسية

للمؤسسة؛
ت) عدم قابلية اإلحالل :الموارد المؤسسة ال يمكن الحصول عليها بسهولة من

طرف المنافسين؛
ث) القابلية التنظيمية :الموارد نفسها ال تمنح أي ميزة للمؤسسة إذا لم يتم

تنظيمها وإستغاللها واإلستفادة منها في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة
والشكل الموالي يوضح طريقة :VRIO
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الشكل رقم  :12الطريقة  VRIOلتقييم الموارد

Source:
http://www.strategicmanagementinsight.com/topics/resourc
(e-based-view.htm)12/10/2112
هناك العديد من النظريات واالتجاهات التي حاولت التأكيد على أهمية
الموارد وباألخص الموارد غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية ،إال أنه
وفقا لهذا المنظور فإن كل مورد يمكن أن يكون له دور في تحقيق الميزة
التنافسية ،والموارد المادية مثال نادرا ما تحقق ميزة تنافسية من جانبها ،هي
فعال تحقق القيمة ولكنها ليست موردا نادر لجميع المؤسسات حيث معظم
المؤسسات لها مواردها المالية ولكنها لم تحقق الميزة التنافسية ،مما يعني أنها
ال يمكنها أن تكون عامل نمو للميزة التنافسية المستدامة للمؤسسات.19
رابعا :مقاربة الكفاءات
تندرج مقاربة الكفاءات ضمن المنظور المرتكز على الموارد ،علما أن
هن اك بعض الباحثين من يعتبرها نظرية قائمة بذاتها ،ومنهم من ينسبها ضمن
مقاربة الموارد أي يعتبرها إمتدادا لها ،وقد شاع مصطلح الكفاءات بعد
الكتابات التي نشرها كل من " " Parahalad. K.Cو " ،"Hamel.Gوالذي
استعمال فيها ألول مرة مصطلح الكفاءات ،لقد جاءت هذه الكتابات لتوضيح
أهمية الكفاءات كعامل مهم في خلق الميزة التنافسية للمؤسسة ،في الوقت الذي
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اهتمت فيه أغلب كتابات في نظرية الموارد على أهمية مختلف أنواع الموارد
الملموسة والغير ملموسة في بناء الميزة التنافسية.
جـاءت مقاربة الكفـاءات كامتـداد لمقاربـة نظرية المـوارد ،حيـث تمثـل
مقاربــة كليــة تهتم بتكامــل مع جميع مســتويات التحليــــل الفــــردي
والجمــــاعي واإلســــتراتيجي لتسيير الكفــــاءات ومدى إسهامها في تحقيق
.
تنافسية المؤسسة
وتعــرف الكفــاءة بأنهــا األصــول غيــر الملموســة ،وتمثــل جميع
المهــارات ذات الطــابع الخـــاص ،التـــي تشـــكل أساسا جيـــدا لقدرات
المؤسسة علـــى التنـــافس وتحقيـــق الميـــزة التنافســـية.20
و تعرف أيضا الكفاءات على أنها موارد يصعب تبادلها ألنها تكتسب
من خالل التعلم الفردي والجماعي والتطبيق التسييري في المؤسسة ،وتتمثل
الكفاءات في جميع :المؤهالت التقنية ،المعارف ،القيم التسييرية ،والخبرة
المكتسبة.
الكفاءات المتميزة تعبر عن قدارت خاصة وفريدة تميز المؤسسة عن
المنافسين ،وهي بمثابة نقطة قوة تساعد المؤسسة على إنجاز وتحقيق الجودة
وعمليات التجديد واالستجابة للعميل ،والمؤسسة التي تملك الكفاءات يكون
بإمكانها تمييز منتجاتها عن طريق تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد خفض
التكاليف ،وبالتالي تستطيع خلق قيمة أكبر للعميل مقارنة بمنافسيها.21
نستطيع تعريف الكفاءات على أنها مجموعة من المعارف بجميع
أنواعها سواءا معارف علمية أو عملية ،أو معارف سلوكية.
 .1أنواع الكفاءات:
هناك العديد من أنواع الكفاءات التي نجدها في المؤسسة يمكن
إستغاللها لتحقيق الميزة التنافسية ،ولكن تعتبر الكفـاءات التنظيمية ونتيجة
تجسيدها من خالل شبكة عالقات ضمنية ما بين الموارد ،من أهم أنواع
الكفاءات المساهمة في خلق الميزة التنافسية ،ويرجع ذلك لصعوبة تقليدها من
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المنافسين وهي العامل المحقق للتميز ،حيث انه مع بداية التسعينات بدأت فكرة
الكفاءات التنظيمية تكتسي أهمية اكبر من طرف الباحثين  ،22يمكن تصنيف
الكفاءات وفقا لثالثة مستويات وهي: 23
أ) الكفاءات الفردية :هي مجموعة من المعارف النظرية والمعارف العملية
تتطور نتيجة ممارسة الفرد لألنشطة المختلفة؛
ب) الكفاءات الجماعية :محصلة تنشأ انطالقا من التعاون وأفضلية التجميع

الموجودة بين الكفاءات الفردية فيما بينها والتي يقصد بها تآزر الكفاءات
الفردية  ،24Synergieوترتكز أيضا على التفاعالت الداخلية القوية ما بين
أعضاء الجماعة؛
ت) الكفاءات التنظيمية :تتمثل في تلك القدرات التنظيمية التي تنتج عن حاالت

التفاعل بين التكنولوجيات وعمليات التعلم الجماعي ،والسيرورات
التنظيمية ،وتسمح بخلق القيمة المضافة للعميل ،وتتعلق أساسا بالعمليات
الوظيفية والمهارات الجماعية والفردية ومهارات إتقان العمال.
 .2تعبئة الكفاءات:
يرى " " le boterf.Gإن الكفاءة هي نتيجة التوفيق بين الموارد،
ومعرفة كيفية تعبئة والتنسيق بينها ،مما يدفع المؤسسة بالبحث عن الفرد الذي
له هذه القدرة:25
أ)

ب)


ت)


معرفة كيفية التعبئة :فإمتالك المعارف غير كاف وحده ،ولكن يجب على
الفرد الكفء أن يكون قادرا على إستغاللها بالطريقة المناسبة وفي
الظروف المالئمة؛
معرفة كيفية التنسيق :على الفرد الكفء أن يعرف اختيار الموارد وكيفية
تنظيمها واستعمالها لتحقيق نشاط الملزم به وإستغاللها لحل مشكالت العمل
التي تواجهه؛
معرفة كيفية التحويل:على أساس أن الكفاءات قابلة للتحول أو التكيف مع
متطلبات المهمة أو العملية الواجب إنجازها ،كما هو الحال بالنسبة للموارد.
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ساهم التصــــور االســــتراتيجي للكفاءات في إضافة أبعادا جديدة
تأخذ بعين االعتبار الجوانب الداخلية المعقدة داخل المؤسسة والمتمثلة في
(الموارد ،العمليـات التنظيميـة ،التصـورات التسـييرية ،العالقـات االجتماعيـة
بين أفراد المؤسسة) ،ممـا جعلهـا تظهـر كنقطة أساسية في بناء الميزة
التنافسية ،ذلك أن الميزة ال تكمن في موارد المؤسسة في حد ذاتها وإنما في
كفاءة تلك المؤسسة علـى مـزج بين تلك الموارد لخلق القيمة المضافة للعميل.26
الخاتمة:
من خالل ما تم سابقا قد تم توضيح اإلطار الفكري ألهم مقاربات بناء
الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية في محيط يتميز بالمنافسة القوية ،وتغير
أذواق المستهلكين ،وسرعة التطور التكنولوجي ،يمكنها من البقاء والنمو.
إن تنافسية المؤسسة تكمن في قدرتها على إنتاج منتجات ذات نوعية
جيدة ،وبسعر مقبول من طرف المستهلك ،ويمكن أن نورد أهم مقاربات بناء
الميزة التنافسية للمؤسسة من خالل العناصر اآلتية:
سلسلة القيمة تمكن المؤسسة من التعرف على أهم الوظائف المنشئة
للقيمة ،والتي يجب أن تعمل المؤسسة بكل إمكاناتها من أجل تدعيمها وتنميتها
بهدف إرضاء العمالء ،ومنه التميز عن بقية المنافسين؛
موارد المؤسسة تتمثل في جميع األصول ،القدرات ،العمليات
التنظيمية ،الميزات المعلومات والمعارف...،إلخ ،التي يجب تسييرها المؤسسة
وتسمح لها بتخطيط وتطبيق إستراتيجياتها التنافسية للوصول إلى األداء المميز؛
امتالك الموارد غير كاف وحده ،ولكن يجب على المؤسسة البحث على
الفرد الكفء الذي يكون قادرا على استغالل هذه الموارد بالطريقة المناسبة
لخلق الميزة التنافسية والمحافظة عليها.
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الملخص
لقد أخذ مفهوم المواطنة من الناحية النظرية والقانونية حيزا كبيرا لدى
الباحثين والمختصين في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية بصفة عامة ،سواء على
المستوى المحلي أو العالمي ،وذلك نظرا ألهميته في المجتمعات الحديثة ،باعتباره
كال شامال لمجموعة من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها.
ولقد نظم المشرع الج زائري مجموعة من القوانين تسعى إلرساء هذا المفهوم كقيمة،
وكممارسة اجتماعية ،لكن من الناحية الواقعية تبقى هناك الكثير من المؤشرات التي
تؤكد غياب المواطنة كممارسة اجتماعية بكل مكوناتها.
وبناء عليه ،هدفت هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على واقع المواطنة في
المجتمع الجزائري ،من حيث أهميتها كمعطى اجتماعي وقانوني (الدستور الجزائري)،
باإلضافة إلى إبراز نقيضها من الناحية النظرية والواقعية وهو االستبعاد االجتماعي،
الذي يعتبر أحد أهم المشكالت االجتماعية التي يواجهها مجتمعنا اليوم.
الكلمات المفتاحية:
المواطنة؛ االستبعاد االجتماعي؛ العقد االجتماعي بين الدولة والمجتمع.
Abstract:
In theory and law, the concept of citizenship has taken on a
great deal of sociologists’ and humanities specialists’ interest both at
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the local and global levels, regarding its crucial importance in modern
societies. The significance of this concept lies mainly in the fact that it
includes a range of political, economic, social, cultural and many
other issues. Algerian legislators have organized a set of laws seeking
to establish citizenship as a value and a social practice. But in fact,
many indicators rather show an absence of citizenship as a social
practice.
Accordingly, this research paper aims to shed light on the
reality of citizenship in the Algerian society, in terms of its social and
legal importance (Algerian Constitution).The present work aims also
to highlight the contradictory reality which rather characterize
citizenship with a social exclusion which is considered as one of the
most important social problems our society today is facing.
Key words: Citizenship; Social Slavery; the State/Society Contract.

مقدّمة:

إن الالتجانس االجتماعي و التعقيد الذي يسود الحياة االجتماعية اليوم،
يقتضي بالضرورة وجود آليات و ميكانيزمات لتحقيق توازنات عقالنية تضمن
االستقرار النسبي لألفراد والجماعات االجتماعية بكل أطيافها ،وعلى الرغم من
أن القوانين الوضعية والقواعد الدينية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة وكل التشريعات ،ساهمت في وضع نماذج في شكل آليات ضبط رسمية
لتحقيق صفة المواطنة كممارسة في الحياة االجتماعية ،لكن يبقى الواقع
االجتماعي عكس ذلك ،مليئا بالتناقضات والفروقات غير العقالنية ،وهو ما أنتج
العديد من المشكالت واألمراض االجتماعية التي تدخل تحت مفهوم االستبعاد
االجتماعي ،خاصة في دول العالم الثالث ،وذلك بسبب بعض المعطيات
السوسيو -ثقافية التي تراكمت في ذهنيات األفراد ،ما جعل من المواطنة
كممارسة وكسلوكات حضارية غائبة بمفهومها الدقيق ،سواء على مستوى
األفراد أو الجماعات أو المؤسسات ،وهو ما نالحظه اليوم في المجتمع
الجزائري من مظاهر االستبعاد االجتماعي ،سواء من الناحية السوسيو-
اقتصادية أو الثقافية وغير ذلك.
وبناء على هذا ،جاءت هذه الدراسة لتثير التساؤالت التالية :
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 ما هو واقع المواطنة كممارسة اجتماعية في المجتمع الجزائري ؟ ما هي المواد القانونية التي نظمها المشرع الجزائري في الدستور ،لتكريسقيم المواطنة ؟
 ما هي مظاهر االستبعاد االجتماعي؟ وما مخاطره على المجتمع؟أهمية الدراسة :تتجلى أهمية هذه الدراسة في متغيراتها ،فمتغير
المواطنة كممارسة اجتماعية له الكثير من االيجابيات على الفرد والمجتمع ،في
حين أن متغير االستبعاد االجتماعي مرتبط بالكثير من المشكالت االجتماعية،
التي وجب معالجتها والوقاية منها حاضرا و مستقبال ،خاصة في ظل الظروف
الراهنة التي يمر بها المجتمع الجزائري.
أهداف الدراسة:
 إبراز دور المواطنة كممارسة اجتماعية في تحقيق االستقرار والتوازن في
المجتمع.
 التعرف على واقع االستبعاد االجتماعي وانعكاساته على المجتمع .
 التعرف على الجانب القانوني للمواطنة في الدستور الجزائري.
المبحث األول :المواطنة واالستبعاد االجتماعي:
المطلب األول :مفهوم المواطنة:
لقد تناول العديد من المتخصصين في مجال علم االجتماع والعلوم
السياسية والفلسفة وغيرهم ،مفهوم المواطنة من وجهات نظر متباينة ،لكنها
تنطلق من مبدأ واحد.
لذلك ستتناول هذه الدراسة مفهوما شامال يعكس المواطنة كمعطى
اجتماعي ،يحمل العديد من األبعاد والمؤشرات التي يمكن أن نالحظها واقعيا،
بغض النظر عن اإلطار والسياق التاريخي والبيئي والفلسفي الذي أنتج هذا
المفهوم.

مجلة اإلحياء

759

د /بسام وزناجي

وقد عرفت المواطنة عموما في االصطالح بأنها "مجموع الحقوق
والواجبات التي تمنح للفرد ،ويستطيع أن يكون بموجبها مواطنا قادرا على
العيش بسالم وتسامح مع غيره ،على أساس المساواة وتكافؤ الفرص ،وعنصرا
فعاال ومشاركا في بناء وتنمية وطنه".1
وعرفتها دائرة المعارف البريطانية بأنها "عالقة بين الفرد والدولة،
كما يحددها قانون تلك الدولة ،وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات
وحقوق...والمواطنة تدل ضمنيا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من
مسؤوليات ...وعلى العموم تسبغ على المواطن حقوقا سياسية مثل حق
االنتخاب وتولي المناصب العامة ".2
وتعرف أيضا بأنها "وحدة االنتماء والوالء من قبل كل المكونات
السكانية في البالد على اختالف تنوعها العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي
يحتضنها ،األمر الذي يقتضي أن تذوب كل خالفات البشر واختالفاتهم عند
حدود المشاركة والتعاون في بناء الوطن وتنميته والحفاظ على العيش المشترك
فيه".3
من خالل هذه التعريفات نستنتج أن المواطنة سلوك حضاري يساهم
في إرساء قيم وقواعد اجتماعية ،تتمحور في مجملها حول قيم الحرية وقيم
العدالة والمساواة ،وااللتزام بالحقوق والواجبات ،وتحمل المسؤولية بين كل
أفراد المجتمع .كذلك التحفيز على قيم العيش المشترك بين كل األطياف
االجتماعية المختلفة ،سواء كان اختالفهم من حيث الجنس أو العرق أو اللغة...
أو غير ذلك من االختالفات الطبيعية ذات الطابع الثقافي أو البيولوجي،
باإلضافة إلى الحقوق السياسية ،بحيث تكون كل هذه الممارسات التي تعكس
مفهوم المواطنة في مستواها الواقعي ،خاضعة للقوانين التي تحكم ذلك
المجتمع ،وكذلك الخصوصية الثقافية له.
إذن فالمواطنة كممارسة ،ال يمكن حصرها في بعض المؤشرات فقط ،بل
هي كل شامل يحمل في مضامينه الكثير من الدالالت اإليجابية التي يمكن من
خاللها التخلص من بعض األمراض االجتماعية المرتبطة أساسا بغياب العدالة
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والمساواة في الحقوق والواجبات وغيرها من أشكال التفاوت االجتماعي غير
الموضوعي .باإلضافة إلى كونها تساهم في تكريس روح المسؤولية االجتماعية
لدى كل األفراد على اختالف أدوارهم ومستوياتهم تجاه المجتمع ومؤسساته،
إيمانا منهم بأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار؛ "لذلك نجد أن الدول األوروبية
اليوم تسعى إلى تكريس المواطنة ليس فقط من خالل فرضها في إطار عالقة
قانونية ،بل تجاوزت ذلك إلى إدراج المواطنة كجزء في التعليم ،فمثال في
فرنسا و انجلترا ،نجد أن الهيئة المسؤولة عن المناهج الدراسية تصر على أن
البرامج المخصصة لتعليم المواطنة ،يجب أن تهدف إلى مساعدة الطالب
والمتعلمين على أن يصبحوا أفرادا ناجحين ومسؤولين ،حيث أنها تسعى لتحقيق
أهداف تعليمية ومدنية ،وفي نفس الوقت لتعزيز النمو الشخصي للطالب ،كي
تصنع منه فردا واعيا ومزودا بالعلم والمعرفة والمهارات الالزمة ليلعب أدواره
االجتماعية بفعالية على المستوى المحلي والوطني والدولي ،وله دراية تامة
بكل حقوقه وواجباته ،لتطوير قدراته على التفكير والتعبير عن نفسه ،وتعلمه
كذلك قيم احترام االختالف مع اآلخر ،لتجعل منه مواطنا يتمتع بالحكم الذاتي،
ويحترم القانون ،السيما في مجال الصحة والسالمة العامة والتضامن واحترام
البيئة ،قادرا على المشاركة واتخاذ المبادرات لصالح مجتمعه ،4فهي إذن تسعى
من خالل برامجها التعليمية ،إلى إنشاء مجتمع يؤمن بالمواطنة كسلوك و ثقافته
وممارسة يومية.
المطلب الثاني :مفهم االستبعاد االجتماعي
لقد تناول العديد من الباحثين مفهوم االستبعاد االجتماعي ،ولكن هناك
بعض التباينات في تحديد كل األبعاد والمؤشرات التي تدخل ضمن هذا المفهوم،
وسنتناول في هذه الورقة البحثية بعضا منها.
فقد عرف بأنه "حرمان أفرد المجتمع من حقوق المواطنة المتساوية
على كافة المستويات :كالمشاركة في اإلنتاج واالستهالك ،والعمل السياسي،
والمشاركة في الحكم واإلدارة والتفاعل االجتماعي ،والفرص التي تعزز
الوصول إلى الموارد واستخدامها".5
مجلة اإلحياء
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ويعرف كذلك بأنه "اختصار لتسمية ما يمكن أن يحدث لألفراد أو
المناطق التي تعاني من مجموعة من المشكالت المرتبطة بأثر االستبعاد،
كالبطالة ،وضعف المهارات ،والدخل المنخفض ،والسكن الرديء والعشوائي،
وسوء الحاالت الصحية والبيئية ،وارتفاع معدالت الجريمة  .6"...وفي تعريف
آخر أكثر دقة عرف بأنه "إقصاء متعدد األبعاد؛ ألن اإلقصاء هو منظومة
واسعة من العوامل التي تمنع األفراد والفئات والجماعات من الفرص المتاحة
ألغلبية األفراد ...وهو يعبر كذلك عن حالة تفكك تصيب الروابط االجتماعية،
مما يستدعي مزيدا من التركيز على التضامن وعلى طبيعة العضوية في
المجتمع .فاالستبعاد االجتماعي يضع الفرد في وضع إجحاف ،مقارنة بغيره من
األفراد ،فيؤدي إلى المساس بحقوق هذا الفرد االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،ويضعف قدرته على الحصول على السلع والخدمات ،ويعوق
مشاركته كعنصر فعال في المجتمع".7
من خالل هذه التعريفات لالستبعاد االجتماعي ،يمكن القول بأنه عبارة
عن نقيض لمفهوم المواطنة ،فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من الظواهر
السلبية في المجتمع ،ويعكس في مضامينه مفهوم الالعدالة ،في جميع
المجاالت ،سواء االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الثقافية ،وما يترتب
عليها من انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع .فالفقر والبطالة ،والتهميش
وانعدام المساواة في الفرص كلها عبارة عن أبعاد تدخل ضمن هذا المفهوم
فهو مرتبط بغياب بعض الحقوق السوسيو اقتصادية ،والتي تعتبر ركائز أساسية
في أي مجتمع ،وحقوق طبيعية تساهم في تحقيق العيش الكريم الذي يسعى
اإلنسان إلى تحقيقه منذ القدم .ومن هنا يتسنى لنا القول بأن غياب المواطنة
كممارسة حقيقة في المجتمع ،ينتج عنه آليا االستبعاد االجتماعي الذي يشكل
خطرا على المجتمع واستقراره .وسنوضح بعضا من مظاهر االستبعاد
االجتماعي.
 عدم تكافؤ الفرص في االلتحاق بالوظيفة العمومية. عدم التوزيع العادل للسكنات التي تدخل ضمن برامج السياسة االجتماعيةللدولة ،مما يجعل الكثير من أفراد المجتمع في دائرة اإلقصاء.
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-

-

-

-

-

-

عدم وضع برامج وسياسات تشغيل شاملة ودائمة لكل الفئات االجتماعية،
تضمن األمن الوظيفي للمواطن وتقلص من شبح البطالة الذي أصبح هاجسا
لدى الشباب.
تدخل المكانة االجتماعية ،ورأس المال االجتماعي والثقافي ،كمعايير في
العالقات االجتماعية ،ما جعل الكثير من الفئات داخل دائرة ضيقة من
العالقات ومهمشين اجتماعيا.
عدم المساواة أمام القانون ،واستخدام بعض اآلليات غير المشروعة
كالوساطة والمحاباة والمكانة االجتماعية...الخ  ،لالنفالت من الجزاء عند
ارتكاب المخالفات القانونية ،وهو ما جعل بعض الفئات تعيش في أماكن
الظل خارج دائرة القانون ،في حين نجد فئة أخرى من المجتمع عكس ذلك.
غياب العدالة في حق الممارسة السياسية ،حتى أن آليات االنضمام إلى
الدائرة السياسية بكل أشكلها ،أصبحت خاضعة لمعايير غير موضوعية،
كالقبلية والجهوية مثال ،وتدخل رؤوس األموال ،حتى أن الممارسة
السياسية أصبحت حكرا على فئات معينة ،ما ساهم في إقصاء فئات أخرى.
استعمال الوساطة والمحاباة ،في االستفادة من خدمات المرافق العامة ذات
الطابع االجتماعي والخدماتي ،ما جعل بعض الفئات التي ال تملك هذه
االمتيازات االجتماعية مهمشة ،وتصل إلى تحقيق هذه الخدمات بصعوبة.
وهو ما نالحظه في الكثير من األحيان في المؤسسات االستشفائية العمومية،
والبلديات  ،وحتى في المؤسسات التعليمية ...الخ.
عدم وضع استراتيجيات و برامج تنموية متوازنة بين كل المناطق ،مما حدا
بالكثير من المجتمعات المحلية أن تدخل ضمن دائرة االستبعاد االجتماعي،
وتعاني من بعض أشكال الفقر والحرمان والبطالة.

المطلب الثالث :عالقة المواطنة باالستبعاد االجتماعي
إن طبيعة العالقة بين هاذين المفهومين ،هي في الحقيقة عالقة الشيء
وضده ،من الناحية النظرية أو الواقعية  ،فنجد أن مفهوم المواطنة بما يحمله من
أبعاد ،جاء لتحقيق الكثير من الصفات االيجابية ألفراد المجتمع ،والتي تتمثل
أساسا في مبدأ العدالة والمساواة بين كل المواطنين ،وااللتزام بالحقوق
مجلة اإلحياء

788

د /بسام وزناجي

والواجبات بدون استثناء ،وذلك في إطار قانوني يضمن كل هذه العمليات
والمعامالت ،في حين أن االستبعاد االجتماعي بما يحمله من أبعاد واقعية ،يعبر
عن مجموعة من الظواهر السلبية في المجتمع ،والتي تتنافى في جوهرها مع
القيم اإلنسانية بصفة عامة ،كغياب العدالة والمساواة؛ لهذا يمكن القول بأن
المواطنة تحمل في طياتها وظيفة إصالحية ووقائية؛ كي تقلص ولو نسبيا من
بعض المشكالت االجتماعية ،باإلضافة إلى أنها تعبر عن إطار قانوني موثق
ومكتوب في كل دساتير العالم  ،بينما االستبعاد االجتماعي هو نتيجة نهائية
ملموسة لغياب المواطنة كممارسة واقعية وكثقافة ،وهنا يمكن القول بأن
المواطنة انطلقت من رؤى نظرية مجردة ،سعيا منها لالرتقاء بالواقع
االجتماعي نحو األفضل ،بينما االستبعاد االجتماعي كمفهوم نظري ،تم تأسيسه
من معطيات واقعية وظواهر سلبية ناتجة عن غياب العدالة االجتماعية.
المطلب الرابع :مخاطر االستبعاد االجتماعي
من خالل ما أوردناه من أشكال ومظاهر لالستبعاد االجتماعي يمكن أن
نضع بعض المخاطر التي قد تنتج عنه فيما يلي:
-

-

سوء العالقات االجتماعية بين األفراد أو الجماعات ،ما يؤدي إلى صراعات
اجتماعية.
كثرة االحتجاجات واإلضرابات ،على المستويين االجتماعي والمؤسساتي،
نتيجة لتذمر وعدم الرضا ،األمر الذي يشكل عائقا في تحقيق المصلحة
العامة.
انتشار الفقر والبطالة وما ينتج عنهما من مشكالت اجتماعية ،كالمخدرات
والدعارة والسرقة ،والجريمة بكل أنواعها.
توتر العالقة بين األفراد والمرافق العامة التي تسيرها الدولة.
غياب الشعور باالنتماء للوطن ،والشعور بنوع من االغتراب االجتماعي،
الذي يقلل من قيمة الوطنية وسيطرة الالمباالة تجاه المجتمع ومكوناته.
عدم االلتزام بالواجبات والمسؤولية االجتماعية ألفراد المجتمع ،كنتيجة
لغياب بعض حقوقهم.
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 انتشار بعض األمراض النفسية والعضوية لدى الفئات المحرومة فيالمجتمع.
 انتشار ظاهرة الهجرة بنوعيها الشرعية وغير الشرعية ،وكذلك هجرةالكفاءات واألدمغة ،بحثا عن مناخ أفضل للنجاح.
 التطرف بكل أنواعه.المبحث الثاني :المواطنة في الدستور الجزائري
إن الحديث عن المواطنة في الدستور الجزائري ،في الحقيقة يعبر عن
العقد االجتماعي والسياسي والقانوني بين الدولة والمجتمع؛ لذلك سنتناول في
هذا الصدد مفهوم الدولة ،وبعض القوانين التي تحمل قيم المواطنة في الدستور
الجزائري.
المطلب األول :مفهوم الدولة ووظائفها:
لقد عرفت الدولة "بأنها مجموعة من األفراد يقيمون بصفة دائمة إقليما
معينا لسلطة سياسية تسعى إلى تمكينهم من التمتع بحقوقهم وأداء واجباتهم"،8
ولقد حددها فقهاء الفقه الدستوري بأنها تنعكس "في مدى توفر ثالثة عناصر،
تتفاعل فيما بينها بشكل إيجابي ،هي السلطة والشعب واإلقليم ،من أجل تحقيق
الترقي في الميادين األساسية ذات الطابعين االجتماعي والمادي خاصة ".9
من خالل هاذين التعريفين ،يمكن القول بأن الدولة  -بغض النظر عن
مكوناتها الجغرافية والبشرية -تعبر عن السلطة بمفهومها الواسع بمؤسساتها
وهيئاتها وقوانينها وهياكلها ووسائلها ،عكس بعض المدلوالت الشعبية أو
العامية التي تحصر مفهوم الدولة في أشخاص ،بل هي أوسع من ذلك .ونالحظ
كذلك في التعريف الذي تناوله فقهاء الفقه الدستوري ،بأنها مرتبطة ببعض
الوظائف ،وهي تحقيق الترقي الذي يعكس في مضامينه تطور الشيء من
وضعية إلى وضعية أحسن منها؛ لذلك فوظيفة الدولة بكل سلطاتها المعروفة
القضائية والتشريعية والتنفيذية هي تحسين الواقع االجتماعي بكل مكوناته
المادية والبشرية ،ويلخص البعض وظائف الدولة في مجموعة نقاط وهي
" وظيفة التشريع وسن القوانين ،ووظيفة التنفيذ ومتابعة تطبيقات هذه
مجلة اإلحياء
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التشريعات ،وأخيرا وظيفة القضاء والرقابة القانونية"10؛ لذلك فهي تعبر عن
"عقد قانوني يضمن واجبات الفرد وحقوقه تجاه الدولة والمجتمع ،فقد تُحجب
الحقوق وتكرس الواجبات على المواطنين وتصبح الدولة ممثلة بالسلطة تفرض
الواجبات على المواطنين من دون حقوق .فخرق أحد الطرفين لشروط العقد،
يمنح الطرف اآلخر الفرصة لنقضه ،فتختل عالقة المواطن بالدولة
والمجتمع" ،11ومن هنا تتضح جليا صورة المواطنة كممارسة ،بأنها عملية
تشاركيه يساهم فيها الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات ،وفقا لمبدأ العدالة
والمساواة واحترام الحقوق والواجبات.
المطلب الثاني :قيم المواطنة في الدستور الجزائري:
لقد تناول الدستور الجزائري مجموعة من المواد القانونية ،التي تحمل قيم
المواطنة في شكل حقوق و واجبات ،ونذكر بعضا منها:
 -1الحقوق:
تنص المادة  9من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي" :يختار
الشعب لنفسه مؤسسات ،غايتها ما يأتي :المحافظة على السيادة واالستقالل
الوطنيين ودعمهما ،المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ،ودعمهما،حماية
الحريات األساسية للمواطن ،واالزدهار االجتماعي والثقافي لألمة ،ترقية
العدالة االجتماعية ،القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية ،تشجيع بناء
اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها ،الطبيعية والبشرية والعلمية ،حماية
االقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التالعب أو االختالس أو الرشوة ،أو
التجارة غير المشروعة ،أو التعسف أو االستحواذ أو المصادرة غير
المشروعة".12
نستنتج أن هذه المادة جاءت شاملة لمجموع قيم ومبادئ ،تتمحور في
مجملها حول قيم الحرية وواجب الحفاظ على مقومات المجتمع وسيادته،
وتسعى كذلك لتكريس قيمة المواطنة في مجال التنمية ،وذلك من خالل الحرص
على وضع برامج تنموية عادلة لكل المناطق التي تدخل ضمن إقليم الدولة
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الجزائرية ،دون اعتبارات جهوية ،كما أنها جرمت بعض الممارسات غير
المشروعة التي تشكل خطرا على االقتصاد الوطني.
تنص المادة  11من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي" :ال
يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي:
 الممارسة اإلقطاعية والجهوية والمحسوبية. إقامة عالقات االستغالل والتبعية.13
 السلوك المخالف للخلق اإلسالمي وقيم ثورة نوفمبر" .لقد جرمت هذه المادة مجموعة من السلوكات التي تتنافى مع المواطنة
والقيم التي جاء بها الدين اإلسالمي ،وذلك على مستوى مؤسسات الدولة
والمجتمع  ،والمتمثلة أساسا في الجهوية والمحسوبية واإلقطاعية التي تعبر عن
إحدى أشكال االستعباد االجتماعي ،كما أنها تسعى لتكريس قيم الوطنية وقيم
ثورة نوفمبر التي تتمحور حول اإلرادة الجماعية والحس والمصير المشترك.
تنص المادة  82من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي" :كل
المواطنين سواسية أمام القانون .و ال يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى
المولد ،أو العرق ،أو الجنس ،أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف آخر ،شخصي
أو اجتماعي".14
تعبر هذه المادة في مضمونها على األساس التي تقوم عليه المواطنة،
وهو العدالة والمساواة أمام القانون ،بين كل أفراد المجتمع على اختالف
مشاربهم وألوانهم وبيئاتهم وآرائهم ،وأي اختالفات شخصية أو سوسيو -ثقافية.
تنص المادة  :88من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي:
"تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق
والواجبات ،بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان ،وتحول دون
مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية".15
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تشير هذه المادة كذلك إلى تعزيز مسؤولية مؤسسات الدولة على
تكريس قيم المواطنة ،وذلك من خالل العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات
للمتعاملين معها ،باإلضافة إلى إبعاد كل العوامل التي من شأنها أن تشكل
حاجزا أمام المشاركة الفعلية لجميع للمواطنين ،في المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،والثقافية ،أي أنها تسعى إلى نبذ االستبعاد
االجتماعي في جميع المجاالت.
تنص المادة  88من التعديل الدستوري لسنة " :6112يتساوى جميع
المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير
الشروط التي حددها القانون .التمتع بالجنسية الجزائية دون سواها شرط لتولي
المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية .يحدد القانون قائمة
المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعاله".16
تناولت هذه المادة إحدى أهم العمليات التنظيمية وهي عملية التوظيف
وتقلد الوظائف العليا في مؤسسات الدولة ،حيث نجد أنها تسعى إلى تكريس قيم
العدالة والمساواة في االنتقاء الوظيفي لدى المؤسسة العمومية لجميع
المواطنين ،وفقا للشروط الموضوعية والرسمية التي يحددها القانون ،بعيدا عن
أي اعتبارات.
تنص المادة  88من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي:
"الرعاية الصحية حق مضمون .تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية
والمعدية وبمكافحتها  .تسهر الدولة على توفير شروط العالج لألشخاص
المعوزين".17
تنص المادة  89من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي" :لكل
المواطنين الحق في العمل .يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية،
واألمن ،والنظافة ،الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفية ممارسته.
يضمن القانون حق العامل في الضمان االجتماعي  .تشغيل األطفال دون سن
 12سنة يعاقب عليه القانون .تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات
للمساعدة على استحداث مناصب الشغل".18
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تناولت المادتان  22و 26إحدى أهم حقوق المواطنة التي وجب على
الدولة الحرص على توفيرهما للجميع ،دون استثناء وهما الصحة والعمل في
ظروف مناسبة.
 -2الواجبات:
تنص المادة  88من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي" :ال
يعذر بجهل القانون .يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين
الجمهورية ".19
من العوامل التي تعزز المواطنة في المجتمع هي المعرفة بالقانون
واحترامه من طرف الجميع؛ ألنه يوضح الحدود العقالنية لكل فرد في
المجتمع ،من حيث حقوقه و واجباته ،في حين أن الجهل بالقانون يؤدي آليا إلى
عدم احترامه ،وهو ما يتنافى مع المواطنة كممارسة اجتماعية.
تنص المادة  85من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي:
"يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقالل البالد وسيادتها وسالمة
ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة .يعاقب القانون بكل صرامة
على الخيانة والتجسس والوالء للعدو ،وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن
الدولة ".20
تعبر هذه المادة عن الواجبات التي يلتزم بها الفرد تجاه وطنه للحفاظ
على مقومات الدولة وسيادتها ووحدة شعبها ،هي تسعى لتكريس قيم الوطنية و
الشعور باالنتماء لدى أفراد المجتمع الجزائري ،كما أنها تجرم أي سلوك قد
يهدد أمن الدولة واستقرارها.
تنص المادة  87من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي" :كل
المواطنين متساوون في أداء الضريبة .ويجب على كل واحد أن يشارك في
تمويل التكاليف العمومية ،حسب قدرته الضريبية.
ال يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إال بمقتضى القانون .وال يجوز أن تُحدَث
بأثر رجعي ،أية ضريبة ،أو جباية ،أو رسم ،أو أي حق كيفما كان نوعه.
مجلة اإلحياء
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كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين واألشخاص
المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه
القانون .يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس األموال".21
توضح هذه المادة إحدى أهم الواجبات التي تخدم االقتصاد الوطني،
وهي دفع الضريبة ،وذلك من خالل واجب المساواة في دفعها من طرف الجميع
دون استثناءات لفئة دون أخرى ،وهو ما يساهم في تعزيز ثقافة المواطنة لدى
الفرد الجزائري.
تنص المادة  89من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي:
"تحت طائلة المتابعات ،يُلزم األولياء بضمان تربية أبنائهم وعلى األبناء واجب
القيام باإلحسان إلى آبائهم ومساعدتهم".22
من خالل هذه المادة يتضح جليا الدور الذي تلعبه األسرة في تعزيز
ثقافة المواطنة ،فاألسرة هي المسؤول األول عن تربية الطفل وتشئته ،كي
يصبح فردا صالحا في المجتمع ،يحترم حقوق اآلخرين ويلتزم بواجباته
ومسؤولياته تجاه المجتمع ،فعلى الرغم من أنها جاءت بصفة العقاب إال أنها
ميكانزيم يساهم في بناء المجتمع وتعزيز ثقافة المواطنة عن طريق التنشئة
األسرية.
تنص المادة  71من التعديل الدستوري لسنة  6112على ما يلي:
"يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ،ومصالح المجموعة الوطنية،
ويحترم ملكية الغير".23
تعبر هذه المادة القانونية على أحد أهم األسس التي تقوم عليها المواطنة،
وهي الحفاظ على هياكل الدولة التي هي في األصل ملك لشعبها .وهنا يبرز
الفرق بين الدولة كأشخاص كما يعتقدها البعض ،والدولة كمؤسسات ،كما أنها
تسعى إلى تكريس قيمة احترام أمالك الغير ،فهي تضع الحدود القانونية
للمواطن تجاه الدولة وباقي أفراد المجتمع.

781

العدد /22 :سبتمبر 2119

المواطنة واالستبعاد االجتماعي في المجتمع الجزائري

إن هذه المواد القانونية التي جاء بها الدستور الجزائري من حقوق
وواجبات ،تتمحور جميعها حول تكريس قيم المواطنة في كل أشكالها ،فقد
جاءت في معظمها على شكل قواعد آمرة ،ال يجوز االتفاق على مخالفتها ،حيث
نجد أنها تعبر في مضمونها عن المسؤولية المشتركة بين المجتمع والدولة
لتحقيق المواطنة كممارسة حقيقية .ونالحظ أنها ذات طابع اجتماعي وثقافي
وسياسي واقتصادي وتربوي .وتجسد كذلك قيم الدين اإلسالمي وقيم الوطنية،
والتي تعكس أهم المقومات التي تميز الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري؛
لذا وجب القول بأن المشرع الجزائري وضع الكثير من القواعد القانونية
لتحقيق العقد االجتماعي والسياسي والقانوني بين الدولة والمجتمع .،وسنوضح
في العنصر القادم بعض األشكال االجتماعية ذات األولوية واألهمية لتحقيق
المواطنة ،والتي يمكن اعتبارها اقرب لواقع أي فرد في المجتمع ،بغض النظر
عن أدواره ومكانته االجتماعية ،و خاصة اليوم في ظل المعطيات السوسيو-
سياسية الراهنة التي يمر بها المجتمع الجزائري.
المبحث الثالث :بعض األشكال االجتماعية للمواطنة
 -1المعاملة الحسنة بين كل فئات المجتمع :ال شك أن االختالف أمر
طبيعي مسلم به ،لذا يعتبر الحق في المعاملة الحسنة بين كل الفئات االجتماعية
واجبا وطنيا واجتماعيا وأخالقيا ،وجب االلتزام به من طرف كل أفراد
المجتمع ،بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو اللغوية أو األيديولوجية أو
المذهبية أو مستوياتهم المادية ،وحتى من حيث بيئاتهم المختلفة.
وما نالحظه اليوم في المجتمع الجزائري ،أن هناك الكثير من
الالتجانس االجتماعي والثقافي ،الذي يعبر عن حقيقة اجتماعية ،ال يمكن
نكرانها ،والتي نلتمس بعضا من مؤشراتها في االختالف اللغوي والثقافي
والعرقي واأليديولوجي والمذهبي والحزبي ،وكذلك حسب البيئات الريفية
والحضرية .إن بعض هذه التباينات هي في الحقيقة مكسب اجتماعي وثقافي؛ لذا
وجب أن تخضع للمواطنة كممارسة اجتماعية وكثقافة يحمل أفكرها وأهميتها
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كل أفراد المجتمع ،حتى ال تأخذ شكل االختالف بمفهومه السلبي ،وتصبح عالة
على المجتمع.
صحيح أن الدستور وضع الكثير من المواد التي تسعى لتعزيز الموطنة
وضبطها في إطارها المشروع ،لكن من الضروري اليوم أن تصبح هذه
القوانين في شكل ممارسات يمارسها الكل ،ويؤمن بها كسلوك حضاري ،يعكس
قيم الوحدة واالنتماء والجسد الواحد والعيش المشترك ،الذي يعبر عن أهم
الركائز التي شكلت روح المجتمع الجزائري منذ القدم.
ورغم هذه التباينات ،وجب على أفراد المجتمع الجزائري إدراك القيمة
الحقيقة لهذا التنوع ووضعه في سياقه اإليجابي ،الذي يعزز الوحدة الوطنية
والتضامن االجتماعي بنوعيه اآللي والعضوي ،وبناء دولة قوية بأفكارها
وممارستها الحضارية التي تعكس مفهوم التماسك االجتماعي الذي عرفه
البعض بأنه "تضامن األفراد والجماعات الناجم عن االنجذاب المتبادل،
والتكامل بين األفراد الذين يشكلون الجماعات ،وذلك بتوحيد أهدافهم،
وأعمالهم" .24وال ننسى أن هناك الكثير من المشتركات التي تعبر عن الثقافة
األم ،ويشترك فيها المجتمع الجزائري بكل مكوناته كالقيم الوطنية ،والدينية،
واألخالقية .
 -2المساواة أما م المنظومة القضائية :تعتبر مؤسسات القضاء من أهم
المؤسسات االجتماعية التي تساهم في إرساء قيم المواطنة كممارسة اجتماعية؛
ألن المساواة أم القضاء تساهم في خلق الطمأنينة واإلحساس باالنتماء للوطن
لدى كل أفراد المجتمع.
وأي خلل في األدوار والوظائف التي تؤديها المؤسسات القضائية ،سينتج
عنه بالضرورة الكثير من مظاهر الظلم والخوف وعدم الشعور بالطمأنينة،
التي تعبر عن االستبعاد االجتماعي؛ لذلك وجب على كل الفاعلين والقائمين
عل ى هذه المؤسسات تكريس قيم العدالة وتعزيزها بين كل أفراد المجتمع ،بغض
النظر عن أدوارهم ومكانتهم االجتماعية.
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 -8االلتزام بالواجبات االجتماعية :إن االجتماع اإلنساني يفرض على كل فرد
أو جماعة أدوارا اجتماعية ،سواء كانت هذه األدوار رسمية أو غير رسمية،
والتي يمكن إدراجها تحت مفهوم الحقوق والواجبات.
فكل فرد له مسؤولياته تجاه المجتمع والوطن ،انطالقا من أسرته ومجتمعه
المحلي الذي ينتمي إليه والمؤسسة التي يعمل فيها ،إلى كل مجاالت الحياة
االجتماعية ،بما فيها الحفاظ على البيئة واحترام القانون والدفاع عن الوطن
واإلبالغ عن أي خطر يمس باألشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة وإتقان
العمل وواجب االنتخاب واحترام حقوق اإلنسان والمواطن ،إلى غير ذلك من
الواجبات ،وال ننسى أن المجتمع الجزائري بغض النظر عن الواجبات التي
تفرضها آليات الضبط الرسمية والمتمثلة أساسا في القوانين ،هناك الكثير من
الواجبات التي أوصى بها الدين اإلسالمي والثقافة الوطنية والمحلية ،في شكل
قيم وقواعد إنسانية و اجتماعية ،خاصة في مجال المعامالت مع الغير ،لذا
وجب احترمها وااللتزام بها أخالقيا ،خاصة وأن الدستور الجزائري نص في
المادة  6من الباب األول المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع أن
"اإلسالم دين الدولة" ،25وكلنا نعلم أهمية الدين اإلسالمي في إصالح المجتمع
واألمة.
 -8المساواة في فرص العمل :يعبر العمل عن قيمة سوسيو-
اقتصادية ،فهو مرتبط باألهداف االقتصادية للفرد والمجتمع ،كما هو مرتبط
ببعض العوامل النفسية واالجتماعية للفرد ،فهو يحقق من خالله مكانة اجتماعية
وراحة نفسية تساهم في خلق فرد سوي ،يستطيع من خاللها تحقيق الكثير من
حاجياته الطبيعية كالزواج والمسكن وغير ذلك ،لهذا وجب على الهيئات
الوصية الوقوف على هذه البعد ،ومحاولة تحقيق أعلى درجات العدالة
والمساواة بين أفراد المجتمع؛ وذلك من خالل توفير الشروط المناسبة للعمل
بنوعيه ،في إطار مؤسسات الدولة والذي يكون االلتحاق به عن طريق
التوظيف وفقا للشروط التي حددها القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،أو
عن طريق توفير الشروط المناسبة لممارسة النشاط الحر ،خاصة اليوم في ظل
المنظومة الرأسمالية التي تشجع على االستثمار في القطاع الخاص؛ ألن غياب
مجلة اإلحياء
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العدالة في مسألة توفير العمل ،سينتج عنه الكثير من المشكالت االجتماعية
والنفسية ،كالهجرة غير الشرعية ،وكسب المال بطرق غير مشروعة ...إلى
غير ذلك من االنعكاسات السلبية التي قد تنتج عنه.
وما نالحظه اليوم أن الكثير من الشباب الجزائري يعاني من مشكلة
االلتحاق بالعمل أو عدم توفره ،وفي الكثير من األحيان ،تكون بسبب تفشي
بعض الظواهر المرضية في المجتمع كالوساطة ،والمحاباة والمحسوبية التي
أصبحت تشكل هاجسا اجتماعيا  ،لدى فئة الشباب ،والتي تعتبر تناقضا مع قيم
المواطنة الصحيحة ،وهو ما أدى إلى التذمر ،وشَكل لديهم خوفا من المستقبل.
 -5المساواة في التنمية االجتماعية واالقتصادية :كثيرا ما نالحظ من
خالل وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ،وأيضا من خالل الوسائط
التكنولوجية ،وشبكات التواصل االجتماعي ،بعض االحتجاجات وغلق
الطرقات ،والتي تعكس في الكثير من األحيان حالة من الرفض والتذمر للواقع
االجتماعي واالقتصادي لتلك المنطقة ،تحت شعارات المطالبة بالتنمية
االجتماعية واالقتصادية ،بكل ما يحمله هذان المفهومان من أبعاد ومؤشرات
واقعية ،وهو ما يشكل لديهم شعورا باالستبعاد االجتماعي؛ لهذا وجب على
الهيئات الوصية المتمثلة في مؤسسات الدولة االلتزام بمبدأ العدالة والمساواة في
مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ ألن ذلك يعزز روح االنتماء لدى
المواطنين في كافة التراب الوطني ،ويعالج الكثير من المشكالت االجتماعية،
خاصة وأن التنمية االقتصادية واالجتماعية لها الكثير من النتائج اإليجابية،
سواء على الدولة باعتبارها المسؤول األول عن الواقع االجتماعي ،أو على
األفراد ،فهي تقلل من خطر المخدرات ومن شبح الفراغ والبطالة وغير ذلك.
خاتمة:
إن أزمة المواطنة في المجتمع الجزائري ،مرتبطة أساسا بمجموعة
عوامل ،أولها غياب إرادة سياسية حقيقة من طرف الهيئات الوصية المتمثلة
أساسا في المؤسسات ،على تجسيد المواطنة كواقع اجتماعي ،باإلضافة إلى
مجموعة محددات نفسية وسوسيو -ثقافية ،تراكمت في ذهنية الفرد الجزائري،
مما أنتج لنا في النهاية هوة حقيقية بين المواطنة كإطار قانوني موثق ،وبين
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ممارستها في الواقع كثقافة ونمط حياة وكسلوكات؛ لذا وجب علينا اليوم تقليص
هذه الهوة من خالل وضع إستراتيجيات واضحة ومعلنة ،يدركها الجميع ،وذلك
من خالل مشاركة كل الفاعلين في المجتمع أفرادا وجماعات ومؤسسات
للوصول إلى بناء فرد يؤمن بالمواطنة كضرورة اجتماعية ،وسندرج بعض
التوصيات كآليات لتعزز المواطنة في المجتمع الجزائري نذكر منها:
-

إدراج المواطنة كمقياس في المناهج الدراسية من الطور االبتدائي إلى
الجامعي.
تعزيز المعرفة بالقانون لدى كل فئات المجتمع ،باعتباره ضرورة حضارية
يجب أن يلتزم به الجميع؛ وذلك من خالل التعليم بكل أطواره ،وبرمجة أيام
دراسية وندوات وملتقيات وطنية ودولية.
تعزيز دور التنشئة األسرية في تحقيق المواطنة كثقافة وجزء من تربية
الطفل ،باعتبارها المدرسة األولى.
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ،من جمعيات وأحزاب وغير ذلك،
لنشر ثقافة المواطنة .
زيادة الرقابة القضائية على جميع المؤسسات والقطاعات ،للحد من كل
الخروقات التي تمس باألفراد والجماعات داخل المجتمع ،والتي من شأنها
أن تتسبب في أي شكل من أشكال االستبعاد االجتماعي.
تعزيز دور المسجد ،إلرساء قيم المواطنة في نفوس األفراد ،خاصة في
الجانب األخالقي والقيمي المتعلق بالمعامالت والحقوق والواجبات ،لزيادة
الرقابة الذاتية للفرد.

الهوامش:
 - 1نفيسة رزيق ،المواطنة في الجزائر :قراءة في أبعاد المواطنة وانعكاسها على البناء
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺮدي اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﮫ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﮭﻀﺔ ﻣﻄﻠﺒﺎ
ﻣﻠﺤﺎ ﻟﺪى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻨﮭﺞ ﻓﻜﺮي ﯾﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ ذاﺗﮫ وﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ،وﯾﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ
وﺷﺠﺎﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﻛﻤﺎ
وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أن ﯾﺘﺒﻨﻰ ﻧﮭﺠﺎ ﻓﻜﺮﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ،دون ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻓﻲ
ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أزﻣﺎﺗﮭﺎ،وﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻹﺳﮭﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﻠﺤﻠﺔ اﻷزﻣﺔ
واﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ،واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﮭﺎ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ-ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر -ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻟﺬي أﻟﻔﺘﮫ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﮭﻮد طﻮﯾﻠﺔ،واﻗﺘﺮاح ﺧﻄﻂ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮوح اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ
ﻣﻊ واﻗﻌﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.
Résumé :
IL n’ya pas deux avis qui diffèrent en ce qui concerne la médiocre
situation que vis actuellement la nation arabe et musulmane et ce ,à
tous les niveaux y compris le culturel, quand le progrès était
nécessaire pour toutes les catégories y compris la couche
intellectuelle, donc l’adoption sine qua non (indispensable) de
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 877
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l’intellectuelle arabe d’une méthode de pensée a travers laquelle il
cerne sa relation avec lui-même et avec sa société est primordiale. IL
doit aussi adopter une position franche et courageuse face aux
multiple autorités autoritaristes sur l’ndividu arabe y compris une
position politique, comme il est appelé a adopter une méthode de
penser indépendante en prenant en compte la spécificité de
l’environnement culturel et sociale de la société arabe, sans ignorer ce
qui a été produit par les cultures occidentales en ce qui concerne les
idées pours leurs crises.
Et de là contribuer à partir du vécu culturel à essayer de résoudre la
crise et suggérer les solutions possibles. le problème que trait cette
feuille est relatif à la possibilité de l’intellectuel arabe-selon Nacif
Nessar-à franchir l’imitation dont s’est habituée la nation arabe et
musulmane depuis des siècles, et suggérer une planification en
échange, issue de l’esprit créatif de son comportement avec sa réalité
en comparaison avec le progrès de la civilisation occidentale.

:ﻣﻘﺪﻣﺔ
 وطﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ،ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺜﻘﻒ ودوره ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺑﺪاع
 وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺎطﯿﮫ ﻣﻊ،اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
،ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﯿﺰا ﻏﯿﺮ ﯾﺴﯿﺮ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ
واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
وﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ دور ﻓﻲ اﻹﺣﺎطﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﯾﺔ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ
 وﻣﻜﻤﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ، ﺑﻞ وإﺑﺮاز ﻣﺤﺎﺳﻦ وﻣﺴﺎوئ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ،ﺑﮭﺬا اﻟﻮاﻗﻊ
 وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﻞ ﺟﺪل وﺧﻼف ﺑﯿﻦ دﻋﺎة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ،ﻓﯿﮭﺎ
ﻓﻘﺪ طﻔﺖ، اﻟﺪاﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ وإن ﺟﻠﺒﺖ ﺳﺨﻂ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻗﻀﯿﺔ ﺳﻘﺮاط ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻤﺲ وﺗﮭﺪد ﺣﯿﺎة
 وﺑﯿﻦ دﻋﺎة، ﺑﺪل ﺧﻀﻮﻋﮫ ﻷواﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ،ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻮت
اﻟﺘﻤﺎھﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﻋﺎوي
 واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ، وﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ،ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﻨﺼﺮة اﻷﻣﯿﺮ
.اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم أﺣﯿﺎﻧﺎ أﺧﺮى
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وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﻤﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ وإﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻮﻛﻠﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺜﻘﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﮭﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﮭﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻹرث اﻟﺤﻀﺎري ،وﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻷﻣﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺗﺨﺎذ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ،وھﻲ ﺟﺪﻟﯿﺔ ﯾﻘﻮل ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي " :اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻮار ﻧﻘﺪي
،وذﻟﻚ ﺑﻘﺮاءﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺘﮭﺎ ،وﻓﮭﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﯿﺘﮭﺎ ،وأﯾﻀﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
أﺳﺲ ﺗﻘﺪﻣﮫ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺳﮭﺎ أو ﻣﺎ ﯾﻤﺎﺛﻠﮭﺎ داﺧﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﻓﻜﺮﻧﺎ".1
واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﯿﻤﺔ ،ﯾﻤﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﺆدﯾﮫ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ
أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻛﺎﻟﺤﺮﯾﺔ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،وﻓﻲ ﻛﻞ
اﻷﺣﻮال ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮه ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ" :اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺷﺮط ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺜﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ"،2
وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻵﻟﯿﺎت اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻔﮭﻢ ﻋﻮاﺋﻘﮭﺎ ،وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺠﺎوزھﺎ ،وإن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻟﯿﺲ ھﯿﻨﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ
إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮد ﺣﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ إرادﺗﮫ ﺑﮭﺪف إﺻﻼح ذاﺗﮫ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﺻﻼح ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ،وإذا ﻛﺎن اﻹﺻﻼح ﯾﺒﺪأ أﺧﻼﻗﯿﺎ وﯾﻨﺘﮭﻲ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ،ﻓﺈن ھﺬه
اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﻮﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ.3
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
إن ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺗﻀﻌﻨﺎ
أﻣﺎم ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ:
 ﻓﻤﺎذا ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح وﻋﻨﺪ )ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر(؟ وﻛﯿﻒ ﯾﻨﻈﺮ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ دور اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﺮاھﻦ؟
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 وﻣﺎ ھﻲ آﻟﯿﺎت ﺗﻔﻌﯿﻠﮫ ﻓﻲ ظﻞ اﻹرث اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫﻣﻊ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﺴﺘﻌﺮض ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ وﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺜﻘﻒ ،وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺛﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع وﺷﺮوطﮫ آﻟﯿﺎﺗﮫ.
أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ :ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ:
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻟﺪى اﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ وأھﻞ اﻻﺻﻄﻼح وﻛﺬا ﻧﻈﺮة اﻟﻔﻜﺮاﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻒ )ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر(.
 ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻮروث اﻟﺤﻀﺎرياﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺮة ﺗﺠﺎوزﯾﺔ ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﺗﺒﺎع ،اﻟﺬي ﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،وﺑﯿﺎن ﺳﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﮭﻀﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ.
أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﻤﺜﻘﻒ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻓﺎﻋﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻻ ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ دور رﺟﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو أھﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻞ إن دوره
أﻋﻘﺪ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺼﻮره اﻟﺒﻌﺾ ،وﺗﺰداد أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﯾﻌﻲ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺎ ،آﺧﺬا
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺑﯿﺎن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ
أن ﯾﺒﻨﯿﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮروث اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻸﻣﻢ اﻷﺧﺮى ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﮭﻀﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻓﺮاغ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ
أن ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﮫ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،وﯾﺘﺨﺬ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺎ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أﺧﺮى ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺨﻼق ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻤﻮروث اﻟﺤﻀﺎري اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﺑﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻧﮭﻀﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ.
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

أوﻻ /ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺜﻘﻒ
 -1ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :إن ﻛﻠﻤﺔ "ﺛﻘﺎﻓﺔ" ﻛﻠﻤﺔ ﻏﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻔﮭﻮم ،واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق
واﻟﺪﻻﻟﺔ وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﯾﺤﻮﯾﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم واﺣﺪ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺬر اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ
واﺣﺪ ودﻗﯿﻖ ﻟﮭﺎ ،ورﻏﻢ ﻋﺪم ورودھﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،إذ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ ﻧﺼﻮص
اﻟﻌﺮب وأﺷﻌﺎرھﻢ وﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ أو اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻣﯿﺲ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﮭﺎ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻣﺎ أورده
اﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮﺳﮫ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻣﻦ أن ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﯿﺎن:
اﻷول :ﯾﻔﯿﺪ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲء وأﺧﺬه" :ﺛﻘﻔﮫ :أي ﺻﺎدﻓﮫ وأﺧﺬه أو ظﻔﺮ ﺑﮫ أو
أدرﻛﮫ" ،4وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺟﺎء ﻣﻌﻨﻰ أﺛﻘﻔﺘﮫ أي ﻗﯿﺾ ﻟﻲ ،وﻣﻨﮫ ﺟﺎء ﻗﻠﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻓَﺈ ِ ﱠﻣﺎ
ب ﻓَ َﺸﺮﱢ ْد ﺑِ ِﮭﻢ ﱠﻣ ْﻦ ﺧَ ْﻠﻔَﮭُ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ ﯾَ ﱠﺬ ﱠﻛﺮُونَ ) اﻷﻧﻔﺎل ،(57 :أي
ﺗ َْﺜﻘَﻔَﻨﱠﮭُ ْﻢ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺤﺮْ ِ
ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﺠﺪھﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﻋﮭﺪ وﻻ ﻣﯿﺜﺎق.5
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﯾﻔﯿﺪ اﻟﻔﻄﻨﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﮭﻢ":ﺛﻘﻒ ﯾﺜﻘﻒ ،ﺛﻘﻔﺎ وﺛﻘﻔﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ:ﺻﺎر
ﺣﺎذﻗﺎ ﺧﻔﯿﻔﺎ ﻓﻄﻨﺎ" ،6وﻣﻨﮫ ﺛﻘﻒ اﻟﻜﻼم أي ﺣﺬﻗﮫ وﻓﮭﻤﮫ ﺳﺮﻋﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ﻓﻘﺪ وردت ﻛﻠﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻄﻨﺔ
واﻟﺬﻛﺎء ،وﻛﺬا ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻮى ﺑﮫ اﻟﺮﻣﺎح" :ﺛﻘﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب
ظﺮف،ﺻﺎر ﺣﺎذﻗﺎ ﺧﻔﯿﻔﺎ ،ﻓﮭﻮ ﺛﻘﻒ ﻣﺜﻞ ﺿﺨﻢ ،وﻣﻨﮫ اﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ،وﺛﻘﻒ ﻛﻌﻀﺪ،
واﻟﺜﻘﺎف ﻣﺎ ﺗﺴﻮى ﺑﮫ ،7اﻟﺮﻣﺎح وﺗﺜﻘﯿﻔﮭﺎ ،ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ".8
وﻟﻢ ﯾﻀﻒ ﺟﻤﯿﻞ ﺻﻠﯿﺒﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﯿﻦ ﻗﺎل:
"اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :ﺛﻘﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺻﺎر ﺣﺎذﻗﺎ ،وﺛﻘﻔﺖ اﻟﺸﻲء ﺣﺬﻗﺘﮫ ،واﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺜﻘﻒ:
اﻟﺤﺎذق اﻟﻔﮭﻢ ،وﻏﻼم ﺛﻘﻒ أي ذو ﻓﻄﻨﺔ وذﻛﺎء ،واﻟﻤﺮاد أﻧﮫ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺎ
ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫ" ،9وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻣﻦ
ذوي اﻟﺤﺬق واﻟﻔﻄﻨﺔ واﻟﺬﻛﺎء وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﮭﻢ واﻟﺒﺪاھﺔ ،وھﻲ ﺻﻔﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس ،إﻻ أﻧﮫ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﯿﺎن:

ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻷول :ﺧﺎص وﯾﻌﻨﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷدﺑﯿﺔ أو
اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﺎم ،أي ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻒ ﺑﮫ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ذوق وﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎدي ،وﺣﻜﻢ
ﺻﺤﯿﺢ ،أو ھﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إﻛﺴﺎﺑﮫ ھﺬه اﻟﺼﻔﺎت.10
ﯾﻈﮭﺮ أن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺸﺘﻖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ
ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﺎز ﺑﮭﺎ اﻟﺮﺟﻞ وﺑﮭﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه
ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ،ﻛﺤﺪة اﻟﺬﻛﺎء واﻟﻔﻄﻨﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﮭﻢ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ:ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ  cultureﻣﻦ" :ﻛﻠﺘﻮر cultura

اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ،وﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻀﺎرة ،وإن
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻀﺎرة ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺘﺤﻀﺮ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺘﻤﺪﯾﻦ" ،11ﻓﻜﻠﻤﺔ  cultureﺗﺘﺮﺟﻢ
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ،وأﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﺤﻀﺎرة ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أن
ﻛﻠﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻷﺟﻨﺒﻲ ھﻲ اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺪﻟﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ
اﻟﺤﻀﺎرة .وإن ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ إﻻ
أﻧﮫ ﯾﻀﺎف ﻟﮭﺎ ﺣﺮاﺛﺔ اﻷرض ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺰرع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ .
 -2ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح :ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﺤﻀﺎرة ھﻲ ﻧﺘﺎج ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪؤوب واﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ،وﺗﺘﺄﺳﺲ اﻟﺤﻀﺎرة ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ :اﻷول ﻣﺎدي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﯾﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،12وﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ﻓﺈن أول ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﺗﻮاﺟﮭﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻓﺎﻋﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ،ھﻲ ﻛﻮن ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺤﯿﻞ إﻟﻰ طﯿﻒ
واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺣﺪ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول
إدراج ﺑﻌﺾ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺜﻘﻒ ،ﻓﻤﺜﻼ
ﻟﻘﺪ ﻣﯿﺰ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ  (1881 -1818) K.marxﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ :اﻟﺒﻨﯿﺔ
اﻟﻔﻮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن أﺻﺤﺎب اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﯾﺤﺪد وﻋﻲ اﻟﻤﺜﻘﻒ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﮫ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وھﺬا
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺜﻘﻒ ﯾﺼﻨﻌﮫ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺎدي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﮭﻞ اﻟﻤﺜﻘﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺮاه )ﻧﺎﺻﯿﻒ( ﻣﺜﻘﻒ ﻧﻘﺪي ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻐﯿﯿﺮه ؟
 -3ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر :إن اﻟﻤﺜﻘﻒ ﺣﺴﺐ )ﻧﺎﺻﯿﻒ( ھﻮ
ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺒﺪع ،اﻟﺬي ﻻ ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺮدﯾﺪ وﺗﺒﻨﻲ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﮫ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻻ
ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﮫ اﻟﺤﻀﺎرة اﻷﺧﺮى
ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻓﮭﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﺤﺮر ﻓﻜﺮﯾﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺪة ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ أن ﯾﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻹﺑﺪاع ﻻ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ واﻹﺗﺒﺎع،
وﻗﺪ وﺿﻊ ﺷﺮوطﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻺﺑﺪاع ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮫ إﺗﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺪ،ﻓﺎﻟﺸﺮط اﻷول
ھﻮ رﻓﺾ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ أي ﻣﺬھﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ وذﻟﻚ ﯾﺘﯿﺢ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﯾﻌﺪ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮري ،13واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،وﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﺧﺮى ،رﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻛﺎﻧﺖ أو ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺆدي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدة ،أﻣﺎ
اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ،وأن ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت
اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺘﮭﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬي ﻋﻨﺎه
ﻧﺼﺎر ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات واﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻐﯿﺮ ،إﻧﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻮ
اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ،
ﻟﻜﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺬات.
واﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻓﻜﺮﯾﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎري وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ
ﺑﻘﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى" :وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ ﻋﻘﻠﮫ أﺻﻮل اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ
اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ" ،14ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺑﺪاع ،وذﻟﻚ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫ اﻟﻨﮭﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة" :وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل
واﻹﺑﺪاع" ،15وأن ﯾﺆدي دوره ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل:
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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 اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ،ﻷناﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻠﮫ اﻟﻔﺮد ﺷﻲء واﻟﻮﻋﻲ ﺑﮫ ﺷﻲء آﺧﺮ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮﻋﻲ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﯾﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﺪﻧﯿﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﺳﯿﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ
ﺗﻨﺒﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺐ وﻧﻘﻞ اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮاطﻦ.
 أن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖاﻟﺠﺎھﺰة وﺑﻨﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻘﺪﯾﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ دﯾﻜﺎرت ﺣﯿﻦ ﻗﺎل:
" ﻓﺈن ﻧﻔﺲ ﻛﻮﻧﻲ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﺷﯿﺎء اﻷﺧﺮى ،ﯾﺴﺘﺘﺒﻊ اﺳﺘﺘﺒﺎﻋﺎ ﺟﺪ
واﺿﺢ وﺟﺪ ﯾﻘﯿﻨﻲ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮدا" ،16وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ اﻻﻧﻌﺰال ﻋﻦ اﻹﺑﺪاع
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻻ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻮاﻋﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ﻻ ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻜﻮن ﺗﻜﺮارا ﻟﻤﺎ أﻧﺘﺠﮫ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ھﻮ ﻧﻘﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء.
 أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﮫ اﻟﺤﻀﺎرات اﻷﺧﺮىوﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﻘﻞ أي ﻋﺎﻟﻢ
اﻷھﻮاء واﻟﺨﻮارق واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﺤﺮﻣﺎت واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ،ﺑﮭﺪف
ﺗﻮﺟﯿﮭﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﯿﺔ واﻟﺘﻌﻘﻞ ،ﻷن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻮاﻓﺪة  ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺻﻒ ﯾﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺒﺪع ،وأن اﻟﻤﺜﻘﻒ
إذا ﺛﺒﺘﺖ ﺗﺒﻌﯿﺘﮫ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﺟﺐ ﺣﺬﻓﮫ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ،وﻟﯿﺲ ﺷﺮطﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺜﻘﻒ أن ﯾﺆﺳﺲ ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،ﺑﻞ أن ﻟﻺﺑﺪاع ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ
اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ داﺧﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت.17
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺗﺒﺎع ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
ﺗﻌﺮض )ﻧﺎﺻﯿﻒ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ ،ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺒﺮزا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺜﻘﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻲ أداﺋﮫ ،ﻓﻤﺎ ھﻲ ﻧﻈﺮﺗﮫ إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ؟ وﻣﺎ ھﻲ آﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ؟
 -1ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺗﺒﺎع ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺳﯿﻄﯿﺔ :ﯾﻌﺘﻘﺪ دﻋﺎة اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﻮﺳﯿﻄﯿﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮم )(1959-1886م أن ﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﮫ اﻟﻌﻘﻞ
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺳﯿﻄﯿﺔ ،واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮم أن ھﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،18ﻟﺬا ﻓﻤﻦ واﺟﺐ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة ﻋﻘﻠﯿﺔ ﯾﻘﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺟﻮد.
وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ" :اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻮﺟﻮد" ﯾﺤﺪد أﺳﺲ ﻣﺬھﺒﮫ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﺪل ،وھﻮ
ﻣﺬھﺐ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ "أﻓﻼطﻮن" أو
واﻗﻌﯿﺔ "أرﺳﻄﻮ" ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل ﻋﻦ ﻣﺬھﺒﮫ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ" :إن أﻓﻼطﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﻟﻰ
ﺑﻌﺾ ﻟﻤﺤﺎت ﻣﻨﮫ ،وﻟﻜﻦ أرﺳﻄﻮ ھﻮ زﻋﯿﻤﮫ اﻷول اﻟﺬي اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،وﻣﺒﺎدﺋﮫ اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ ،واﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ،وﺻﺎغ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﺎ واﺳﺘﺨﺮج
ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ،وأن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ واﺑﻦ رﺷﺪ ﻗﺪ أﺳﮭﻤﻮا ﻓﯿﮫ
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺒﯿﻦ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ ھﺆﻻء ﺟﻤﯿﻌﺎ ) (...وﻧﺒﯿﻦ ﺗﮭﺎﻓﺖ اﻟﺬﯾﻦ
ﺣﺎدوا ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ".19
وﻓﻲ ذﻟﻚ دﻋﻮة ﺻﺮﯾﺤﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﻷﺻﻮل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
راﻓﻀﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﺗﺠﺎه
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ،ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﮭﺎ ﻟﻠﻮﺟﻮد ،وھﻲ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻄﺮة واﻟﺪﯾﻦ واﻹﯾﻤﺎن ،وﻗﺪ أﺛﺮت ھﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل ﻛﺒﺎر
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻤﺸﺎﺋﯿﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﺄﺳﺴﻮا ﻣﻮاﻗﻒ
وﻣﺬاھﺐ ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ ودﯾﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻤﺎ أﺑﺪﻋﺘﮫ ﻋﻘﻮل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ ،وﻛﻞ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ھﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺳﺘﻘﻮد ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻨﮭﺞ
اﻟﺼﺤﯿﺢ وﺗﻮﻗﻊ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺸﻚ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺣﺎل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ
واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ.
وﯾﻀﯿﻒ أن اﻟﻔﺸﻞ ھﻮ اﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﺤﺘﻤﻲ ﻷﯾﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس
أﺛﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،وھﻮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﺘﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺗﯿﻠﻮر ﺣﯿﻨﻤﺎ
ﻗﺎل" :أي ﻣﻔﻜﺮ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ
إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد أم اﻟﻨﻔﺲ أم اﻷﺧﻼق أم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﻻﺷﻚ ﯾﺤﺲ أﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ
أن ﯾﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﺬ ظﮭﻮرھﺎ ،ﻟﯿﻠﺘﻤﺲ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ذھﺒﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻘﻮل
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﻚ" ،20أي أن اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﻜﻦ ،وأن أم اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻗﺪ ﻋﺎﻟﺠﮭﺎ ﻋﻘﻮل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ أﻣﺜﺎل أﻓﻼطﻮن
وأرﺳﻄﻮ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ،ﺑﻞ وأن ﺧﺮوج اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ
ﻣﺮھﻮن ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻌﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎرض اﻟﺪﯾﻦ وﻻ اﻷﺧﻼق ،وﺗﺪﻋﻮ
إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻘﻞ واﻹﯾﻤﺎن وﺗﻠﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
 -2ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺗﺒﺎع ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة :ﻧﺠﺪ أن زﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ
ﻣﺤﻤﻮد ) (1994 -1905ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺰﻋﻤﻮن اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ ،واﻟﺬي أﺷﺎر ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﻻ ﻣﺠﺎل
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻀﺎﯾﺎھﺎ وﺣﻠﻮﻟﮭﺎ ،21ﻷن اﻟﻤﻨﻄﻖ ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻜﻮن واﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وھﻮ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﻨﺪر أن ﺗﺠﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن
واﻗﻊ ﺣﺎل ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وظﺮوف اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ ،وﯾﻮﺷﻚ اﻟﻤﺮء أﻻ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﮫ ﺷﯿﺌﺎ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ،إذ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﺧﺎطﺌﺔ وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺧﺎطﺊ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﻋﺒﺮ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺎدت اﻷﻟﺴﻨﺔ واﻷﻗﻼم أن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻘﻮل إرﺳﺎﻻ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺆول ،دون أن ﯾﻄﻮف ﺑﺒﺎل اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ أدﻧﻰ ﺷﻌﻮر ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ أﻣﺎم
ﻧﻔﺴﮫ وأﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﺄن ﯾﺠﻌﻞ ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺳﻨﺪا ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺮاه اﻷﺑﺼﺎر وﺗﻤﺴﮫ
اﻷﯾﺪي".22
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ  ،ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ،
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﮭﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻜﻼت اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻻ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﺎوراﺋﻲ اﻟﻌﻘﯿﻢ ،ﻓﻨﻌﯿﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش ﻟﯿﻐﺪو ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ ﺿﯿﻘﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻋﺒﺎرات ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ ،ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻜﻠﻲ ،وھﻮ ﻓﻲ دﻋﻮﺗﮫ ﺗﻠﻚ واﺿﺢ اﺷﺪ
اﻟﻮﺿﻮح ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎل" :ﻋﻨﺪي أن اﻟﺠﻮاب واﺣﺪ واﺿﺢ ﻻ ﺗﺮدد ﻓﯿﮫ وﻻ ﻏﻤﻮض
ﻟﻤﻦ أراد أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻣﻮر ﻧﻈﺮة ﺟﺎدة ﺣﺎزﻣﺔ ،وھﻮ اﻟﺠﻮاب اﻟﺬي أﺟﺎﺑﺖ ﺑﮫ
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺻﺮﯾﺤﺔ ﺟﺮﯾﺌﺔ ﻣﺨﻠﺼﺔ،اﻟﺠﻮاب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ھﻮ أن ﻧﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب
اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮﻧﺎ وآداﺑﻨﺎ وﻓﻨﻮﻧﻨﺎ وﻋﺎداﺗﻨﺎ ووﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻧﯿﺎ".23
وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﻓﮭﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ،
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﺎ ،وﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ
ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪﯾﻦ واﻷﺧﻼق ،ﻓﮭﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮه ﻋﻘﻼ
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﮭﻤﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ،وﯾﺸﯿﺮ ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮﺗﮫ ﻟﻠﻤﺬھﺐ اﻟﻮﺿﻌﻲ،وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ إﯾﻤﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻛﺴﺒﯿﻞ أﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ .
ورﻏﻢ اﻋﺘﺮاﻓﮫ ﺑﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ،وھﻮ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺬي
ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة وﻣﻨﮭﺎ )اﻟﻤﻌﻘﻮل واﻟﻼﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮي(،
إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻨﺒﺄ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎم ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاھﻦ ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ذاﺗﯿﺔ وأﺧﺮى ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ،واﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ
وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺤﺮ ،وھﻮ وﺿﻊ ﯾﺸﺎطﺮه ﻓﯿﮫ )ﻧﺎﺻﯿﻒ( اﻟﺬي ﯾﺮى ﺑﺪوره
أن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﻘﻞ وﺣﺪه" :إن اﻟﻌﻘﻞ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
) (...ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ" ،24ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي اﺗﺨﺬه زﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ورﻓﻀﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ إﺑﺪاﻋﯿﺔ ﯾﺒﺮره ﺑﻌﺪة أﺳﺒﺎب
ھﻲ:
اﻷول :ﺗﺒﻌﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺪﯾﻢ ،وﻗﺮاء ة
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﻄﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﯾﻔﺴﺮ
ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺮاھﻨﺔ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ واﺟﮫ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺼﯿﺔ إﻻ وﻋﺎد إﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻋﻠﮫ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻼ ﻟﮭﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ أﻣﺎم
ﺳﯿﻄﺮة ﻏﺮﯾﺒﺔ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء رﻏﻢ ﻣﻊ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻛﺘﺒﻮه
إﻻ ﺻﻔﺤﺎت ﺻﺎﻣﺘﺔ وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻮﻟﮭﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت،25
وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﺮاث أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺑﻮﺳﻌﮫ ﻣﺴﺎﯾﺮة ﻣﺸﻜﻼت
اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص أھﻠﮭﺎ  ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ إدراك ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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أن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺸﻜﻼت ﻋﺼﺮھﻢ ھﻲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﮭﺮوب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﺪم
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎﺗﮫ،واﻷﺳﻠﻢ  -ﻛﻤﺎ ﯾﺮى -ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺬي
ﺳﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ،ھﻮ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮫ ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﺳﺘﺒﺪادھﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮأي واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ووﺿﻊ
أطﺮ ﻟﻠﺘﻀﯿﯿﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ واﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ ،إذ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﻟﺬﻟﻚ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﯾﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ
وﺣﺘﻰ ﻟﺪى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﻢ وھﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وھﺬا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺿﻌﻲ
وﺗﻌﺎظﻢ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻈﻮاھﺮ
اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻘﻮى ﺧﺎرﻗﺔ وﺑﺘﻔﺴﯿﺮ ﻻھﻮﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺎ ،وﻟﯿﺲ
اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﻧﺠﺪ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮا ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻟﻜﻦ أن
ﻧﺠﺪه ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﮭﺬا أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض،وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻘﻮﻟﮫ" :ﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ھﺬا ﻋﻠﻰ
ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺎ أﺧﺬﻧﺎ اﻟﻌﺠﺐ ) (...ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺆﻻء إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء
أﻧﻔﺴﮭﻢ ،وأي ﻋﻠﻤﺎء؟ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء واﻟﻔﯿﺰﯾﺎء واﻟﻨﺒﺎت وطﺒﻘﺎت اﻷرض"،26
وھﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻘﺪه ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﻲ،ودﻋﻮة إﻟﻰ
ﺗﺨﻠﯿﺼﮫ ﻣﻦ اﻷوھﺎم ﺑﮭﺪف إﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ.27
اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﮫ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم
وﻣﻌﺎرف ،ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺒﮭﺎر ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻷﻋﻤﻰ ﻟﻠﺘﯿﺎرات اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ،
وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﻣﺴﺎﯾﺮة ﺣﻀﺎرﺗﮭﻢ ،وإن ﻛﺎن زﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﯾﻘﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ن ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺆﻛﺪ أن ھﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﻟﯿﺲ
ﻋﺮﺑﯿﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ،28وھﺬا ﯾﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وھﻮ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺣﺸﻮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت دون ﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻜﯿﯿﻔﮭﺎ
واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ.
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن زﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺮﻓﺾ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ وﯾﻌﺘﺒﺮه اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وأن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﯾﺠﺐ
أن ﯾﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺠﺎوز ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻼذا آﻣﻨﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ن وﺳﺒﯿﻼ ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة.
 -3ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻮﻗﻔﯿﻦ :رﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮﻓﯿﻦ ﺣﻮل ﻧﻈﺮة ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ
إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ واﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ
وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﺈن اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻌﮭﻤﺎ ھﻮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،ﻣﻦ
ﺣﯿﺚ أن زﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﻓﻜﺮه ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ﺗﺒﺮﯾﺮا ﻋﻠﻤﯿﺎ وﻻ ﺻﻮت ﯾﻌﻠﻮ ﻓﻮق ﺻﻮت اﻟﻌﻠﻢ ،وأن ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮم
ﯾﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻠﺴﻔﺔ أرﺳﻄﻮ
واﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ واﺑﻦ رﺷﺪ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺮى ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮا ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﯿﺎ
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ وأﻋﺮاض ،وأن اﻟﺜﺎﺑﺖ ھﻮ اﻟﺠﻮھﺮ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ھﻮ
اﻷﻋﺮاض ،ﻣﻌﺒﺮا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻦ
ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ.29
وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈن اﻹﺑﺪاع ﻻ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ أو ﺣﺪﯾﺜﺔ ،إذ ﯾﻼﺣﻆ أن ﻣﻮﻗﻒ زﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺎﺑﻊ
ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﯾﺤﺎول ﺗﺠﺎوز ﻓﻠﺴﻔﺎت اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ وھﺬا
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﺪث ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻮﻟﺘﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺠﺎوز ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻓﻜﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮم ﻣﻐﺮق ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻏﯿﺮ دارك ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎل اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
وﻟﺌﻦ أﻗﺮ )ﻧﺎﺻﯿﻒ( ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮﻓﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮭﻤﺎ
اﻟﺘﺰﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﯿﺎ ،إﻻ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺑﺪاع ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ:
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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"وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﻮل أن ﻓﻀﻠﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﯾﻜﻤﻦ أوﻻ ﻓﻲ
ﻛﻮﻧﮭﻤﺎ اﻟﺘﺰﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﯿﺎ ،وﺣﺎوﻻ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄرﯾﺦ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﺑﺪاع ﻓﯿﮭﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻹﺑﺪاع"،30
ذﻟﻚ أن ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ دراﺳﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻮاﻗﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دون إﻏﻔﺎل
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :آﻟﯿﺎت ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺟﻌﻞ )ﻧﺎﺻﯿﻒ( ﻟﻠﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻧﮭﻀﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ،ھﺬه اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎن اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،وﻓﻲ إﻋﺎدة ﻓﮭﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﮭﻤﺎ
ﺳﻠﯿﻤﺎ ،وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮاطﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻨﺎء ﺳﻠﯿﻤﺎ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻀﯿﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺪم ﺳﻮى أھﺪاﻓﺎ ظﺮﻓﯿﺔ،
ﻓﻜﯿﻒ ﯾﺘﺼﻮر دور اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف؟ وﻣﺎ ھﻲ آﻟﯿﺎت ﺗﻔﻌﯿﻞ
دوره؟
 -1اﻟﻤﺜﻘﻒ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ :ﺗﻌﺮف اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ" :ﻧﺴﻖ ﻣﻦ
اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر واﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
واﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ،ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ" ،31وﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺪاﺳﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻗﺪ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﯿﺪة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﺗﺮﺳﺦ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ،وﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻷﺟﯿﺎل.
أﻣﺎ )ﻧﺎﺻﯿﻒ( ﻓﯿﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﻓﺎﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﻋﺘﻘﺎدات
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ وظﯿﻔﺘﮭﺎ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎم
ﻟﺘﻨﻈﯿﻤﮭﻢ ،وإذن ﻓﮭﻲ ظﺎھﺮة طﺒﯿﻌﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻦ واﻷﺳﻄﻮرة
واﻟﺴﺤﺮ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺰﻋﻢ".32
إن ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﺒﯿﻦ أن اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ظﺎھﺮة ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت،
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ:
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

 اﻋﺘﻘﺎد ﺟﻤﺎﻋﻲ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﯿﻨﮫ ،وﻻ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺼﻮرات ﻓﺮدﯾﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎﯾﺠﺴﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ.
 ﺗﺆدي وظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪىﺻﺤﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﯿﮭﺎ.
 ﺗﻌﺪ ظﺎھﺮة طﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﻟﯿﺲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻨﮭﺎ ،ﻷﻧﮭﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔاﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وﻟﻠﻨﺰوع ﻧﺤﻮ اﻻﻋﺘﻘﺎد وﺗﺠﺎوز اﻟﻮاﻗﻊ.
 ﺑﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻓﺈن ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وھﻲ ﻓﻜﺮة ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة:
" ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ وﻟﯿﺪة اﻟﻌﻘﻞ وﺣﺪه،إﻧﮭﺎ وﻟﯿﺪة اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﻌﻮر
واﻟﺨﯿﺎل واﻹرادة واﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺒﺎطﻨﺔ ،أي ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر وﻟﯿﺪة اﻟﺬات ﺑﻜﻞ ﻗﻮاھﺎ"،33
وﺑﻤﺎ أن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺎت  ،ﻓﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
رﺻﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ،34وﻟﯿﺴﺖ ﻛﻠﮭﺎ أوھﺎﻣﺎ أو ﺧﺮاﻓﺔ .
واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺒﺪو ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺮاع ،ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل ادﻋﺎء ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻓﮭﻲ ﺗﺒﺪو ﻟﻠﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺲ وﺗ ﻨﺎزع ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺗﯿﻦ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﻻ
ﺗﺘﺮك أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻌﺰﻻ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،واﻟﻌﻘﻞ ﻧﻮﻋﺎن :ﻋﻘﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ،وﻋﻘﻞ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﻮرﯾﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ،إﻻ أن اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻻ
ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﻧﻮاع وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ طﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع.
وھﺬا اﻟﻨﺰاع ﯾﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ :اﻷول ﻧﻈﺮي ﯾﺨﺺ ادﻋﺎء اﻣﺘﻼك
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﯾﺨﺺ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وھﺬا اﻟﺘﻨﺎزع
ﺳﺒﺒﮫ أن اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺿﺪ اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻨﮭﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،وﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﻜﺮ وﻧﺸﺎط اﻟﻌﻘﻞ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن
اﻟﻌﻘﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﺿﺪ طﻐﯿﺎن اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻂ ﺳﯿﺎدﺗﮫ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮى اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﺎزع ﻣﻔﺘﻮح وداﺋﻢ ،35وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻮﻗﻒ
ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻧﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﯾﻨﺘﻘﺪ )ﻧﺎﺻﯿﻒ(
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﮭﯿﺠﻠﻲ واﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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ﺣﯿﺚ ﯾﻤﯿﺰ ھﯿﺠﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:ﻣﻌﺮﻓﺔ إﯾﻤﺎﻧﯿﺔ ﻏﺎﯾﺘﮭﺎ اﻟﺘﻘﺮب
إﻟﻰ ﷲ وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻔﮭﻢ ،وأﺧﺮى ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻏﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ ،وﺗﺘﻢ
ﻋﻦ طﺮق اﻟﻌﻘﻞ ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﻼھﻮت ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ھﻲ أداة ﻓﮭﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﮭﻤﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ.36
إن ﻗﻮام ﻣﻮﻗﻒ ھﯿﺠﻞ ﻓﻜﺮﺗﺎن:اﻷوﻟﻰ ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﻌﻘﻞ ﯾﺴﯿﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﺎرﯾﺦ ،واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﻔﯿﺪ أن اﻟﻌﻘﻞ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻷھﻮاء ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ذاﺗﮫ اﻟﻜﻠﯿﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام "ﺣﯿﻠﺔ اﻟﻌﻘﻞ" ،واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﻈﺎم ﻋﻨﺪ ھﯿﺠﻞ ھﻢ ﻣﺠﺮد أداة،
ﻏﺎﯾﺘﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺮح اﻟﻨﻔﻲ ﻟﺘﺠﻠﻲ اﻟﺮوح اﻟﻜﻠﻲ ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز وﺿﻌﮭﻢ
إﻟﻰ ﺧﻠﻖ وﺿﻌﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮوح.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﺗﺼﻮرات و آراء ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﻮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،إذن
ﺳﺘﻜﻮن اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﺠﺮد أداة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﻠﻲ ،وإذن ﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻞ
واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ إﻻ ظﺎھﺮﯾﺎ ،وﻛﻞ ﻧﻤﻮ ﻟﮭﺎ ھﻮ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻘﻞ وﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﮫ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﮭﯿﺠﻠﻲ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن ،إذ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﻖ
واﻟﻼﻣﺘﻨﺎھﻲ وﺗﺼﻮره ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﻲ ،ﻻ ﯾﻨﻔﻊ ﻓﻲ إظﮭﺎر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﮫ ﻣﻊ اﻷھﻮاء واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺆاﺧﺬ ھﯿﺠﻞ ﺑﺴﺒﺐ
ﺻﻮﻓﯿﺘﮫ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ،37ﺧﺼﻮﺻﺎ و أن اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺲ اﻟﻌﻘﻞ ھﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب
اﻟﺘﺼﺮف اﻻﻋﺘﻘﺎدي ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻻﺣﻘﺎ ،ﻟﺪى
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻓﯿﻮرﺑﺎخ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺪﯾﻦ ،وﻗﺪ ﻗﺎل
ﻋﻨﮫ اﻧﺠﻠﺰ" :ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺬف اﻟﺪﯾﻦ ،ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺼﻞ ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ
اﻟﻜﻤﺎل ،ﺑﻞ إن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ذاﺗﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺬوب ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ" ،38ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺤﯿﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﻨﺎ ھﻲ ﺣﯿﻞ اﻷھﻮاء ﻻ ﺣﯿﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻤﺎ ادﻋﻰ ھﯿﺠﻞ ،رﻏﻢ أن
اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﺷﺪ اﻟﺤﯿﻞ ﺗﻌﻘﯿﺪا وﻟﻄﺎﻓﺔ وﻣﻜﺮا.
أﻣﺎ ﻣﺎرﻛﺲ ﻓﯿﻘﺴﻢ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ :اﻷول ھﻮ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1854-1835م وطﺎﺑﻌﮫ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﯿﺠﻠﻲ،
واﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم.
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

وﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻧﺎﻗﺪا ﻟﻸﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﺠﺢ ﺑﮭﺎ اﻟﺰﻋﻤﺎء
اﻟﮭﯿﺠﻠﯿﯿﻦ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﯿﺌﺎ ﯾﺬﻛﺮ أﻣﺎم اﻟﺜﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻧﺠﻠﺘﺮا ،وﺣﺴﺒﮫ ﻓﺈن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻟﺬا
ﻓﺎﻟﺤﻘﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻓﻲ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻨﺘﺞ أوھﺎﻣﺎ ووﻋﯿﺎ
ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أن ﻣﺎرﻛﺲ ﺟﻌﻞ" :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ،
وﯾﺠﻌﻞ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﻋﻲ ﻣﻘﻠﻮب ،أو ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﻋﻲ زاﺋﻒ".39
إن ﻣﺎرﻛﺲ ﯾﻘﺮ ﺑﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،وظﮭﻮر
اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺎ وﻓﻲ طﺮﯾﻘﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﮭﺎء
ﻋﻤﻠﯿﺎ ،وأن ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﻮﻛﯿﺪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎدﯾﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،وﻋﺪم ﻧﺴﺞ اﻷوھﺎم ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ،واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ھﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﯿﺠﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺠﺖ أوھﺎﻣﺎ ﺣﻮل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،وﺑﺪﯾﻠﮭﺎ ھﻮ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﯾﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وزﻋﻤﺎؤھﺎ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﻠﻮﻟﯿﺘﺎرﯾﺔ ،ﻣﻨﺘﻘﺪا ﺟﮭﻮد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺤﻮرت ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮه ،ﻗﺎﺋﻼ" :إن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ھﻮ أﻧﮭﻢ ﻓﺴﺮوا
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﺤﺎء ﺷﺘﻰ ،وﻗﺪ آن اﻷوان ﻟﺘﻐﯿﯿﺮه".40
وإذا ﻛﺎن ﻣﺎرﻛﺲ ﯾﺮى أن اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ،إﻻ
ﺑﻌﺪ ظﮭﻮر اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﯾﺘﺴﺎءل ﻧﺼﺎر" :أﻟﻢ ﯾﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺨﻲ وﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻢ ،إذا ﻛﺎن
اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻹﯾﺠﺎب ،ﻓﻜﯿﻒ ﻗﺎﻣﺖ وﺗﻄﻮرت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ھﺬا اﻟﻌﻠﻢ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﺟﻮازي اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ؟".41
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻔﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ،ﻓﺈن )ﻧﺎﺻﯿﻒ( ﯾﺮى أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
أن ﺗﺘﻤﺎھﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻹﯾﻤﺎﻧﻲ ،واﻟﻌﻘﻞ
ﻓﻲ ﻣﺎھﯿﺘﮫ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻟﺬا ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ دون ﻧﻔﻲ ﻧﻔﺴﮫ،
ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻋﻘﻞ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ﻣﺸﺮوﻋﮭﺎ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮭﺎ
ﺗﻀﯿﻒ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺒﺸﯿﺮي أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎظﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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وﻋﻘﻠﻨﺔ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﻌﻘﻞ داﺧﻞ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻟﻜﻨﮫ اﻧﺘﺼﺎر
ﺟﺰﺋﻲ وﻣﺤﺪود ﻷن اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﻼﻋﻘﻠﯿﺔ داﺧﻠﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ،
ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺮك اﻟﻌﻘﻞ ﻟﯿﺲ دوﻣﺎ داﺧﻞ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻓﯿﻘﻒ
ﺿﺪھﺎ وﯾﻔﻀﺢ أﺿﺎﻟﯿﻠﮭﺎ ،وھﺬا ﻻ ﯾﺒﻄﻞ وﺟﻮدھﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺰﯾﻞ ﻋﻨﮭﺎ ﺻﻔﺔ
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺪﻋﻲ اﻣﺘﻼك اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻣﺤﺪودة،
وﻓﻲ ﺿﻞ ھﺬا اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﻨﺠﺢ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﯿﺎن
ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﻖ اﻟﻌﻘﻞ واﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻤﻨﻌﮫ أﺑﺪا ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة واﻻرﺗﻘﺎء.
 -2اﻟﻤﺜﻘﻒ واﻟﺤﺮﯾﺔ :ﯾﺮى )ﻧﺎﺻﯿﻒ( أن اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ أزﻣﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة ،وأن ﺗﺠﺎوز ھﺬه اﻷزﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ دون رﻓﻊ ﺗﺤﺪي اﻟﺤﺮﯾﺔ ،وھﻮ
ﺗﺤﺪ ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب ،وﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻚ
اﻷزﻣﺎت ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻛﻘﻀﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻤﻘﺖ أزﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﻀﻊ ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ
ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى أﻋﺎدت طﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻄﺮح
اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﺬي طﺮﺣﺘﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﯾﺆﻛﺪ أن ﻛﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﯿﻮم ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ...اﻟﺦ ،ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺤﺮﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﺘﺤﺪ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﺤﺪ أﺳﺎﺳﻲ" :إن ﺗﺤﺪي اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﺤﺪ أﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ
أﻧﮫ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ ﻣﺎھﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻧﻮع اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ )،(...
ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮫ ﺷﺮط ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﻠﮭﺎ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ
واﻟﻌﺪل واﻟﺠﺪوى" ،42ﺧﺼﻮﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،ﻣﻦ
ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ أھﻢ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﻓﻠﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺟﻮن ﻟﻮك ﺣﯿﻦ ﻗﺎل" :ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻮﻟﺪ
وﻟﮫ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﻣﯿﺰاﺗﮭﺎ دون ﻗﯿﺪ أو
ﺷﺮط".43
وﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺿﻤﻦ إطﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ،ﻣﻦ
ﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﻼق ﻣﻌﮭﺎ ،ﯾﻌﯿﺪ طﺮح ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وھﺬه اﻹﻋﺎدة ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ أو ﻣﻘﺎوﻣﺘﮭﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﺪ
ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻌﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺿﻤﻦ ظﺎھﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ،
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

وھﻲ ﻓﻜﺮة ﯾﺘﻘﺎطﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺟﻞ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﻌﺮب ،وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ
اﻟﺠﺎﺑﺮي ،اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد" :إن ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ھﻮﯾﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ )(...
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﺳﺲ واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺪﺧﻮل ﻋﺼﺮ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ" ،44وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﯿﺮورة اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدھﺎ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺷﺮط اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وأﺑﻌﺎدھﺎ.
ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻄﻮرت واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ
أﺧﺮى ،ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺒﻨﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﯾﺔ ،وﺑﻤﻌﻨﻰ أدق ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ
اﻟﺤﺮﯾﺔ وﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ وﺣﺪودھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﻛﺎن اﻟﺸﻜﻞ اﻷول ﻟﮭﺎ ھﻮ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺳﺎد ﺣﺘﻰ أزﻣﺔ ﻋﺎم 1929م ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺑﺪور أﻛﺒﺮ وھﻮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ ﻧﺼﺎر اﻟﻠﯿﺒﺒﺮاﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﺒﻮﺣﺔ،
وﻧﺤﻦ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﯿﺲ
ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق ﯾﻌﺪ ﺣﻮل ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ،ﯾﺴﻤﯿﮫ ﻧﺼﺎر اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﯿﺔ.
 -3اﻟﻤﺜﻘﻒ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ :دﻋﺎ )ﻧﺎﺻﯿﻒ( إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺣﺘﻰ ﯾﺼﯿﺮ ﻣﻮاطﻨﺎ ﺣﺮا ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ واﻋﯿﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ
وواﺟﺒﺎﺗﮫ ،ﻟﯿﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻓﻌﺎﻻ وﻣﻨﻔﻌﻼ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،45ﻓﻲ وطﻦ ﺣﺮ ﺗﻘﻮم
ﻓﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة ،وﺗﺆدي اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ دورا ھﺎم ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ وﺗﺤﺮﯾﺮه ،ورﻏﻢ أن دﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ،وإن وﺻﻠﺖ ﻓﻨﺼﻮﺻﮭﺎ ﻓﻲ واد واﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ
واد آﺧﺮ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻔﻘﺪ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.
وﯾﻠﻌﺐ اﻟﻤﺜﻘﻒ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺑﻨﺎء
إﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ:
" ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ ﻣﺜﻼ؟
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ" ،46ﻟﺬا ﻓﺈن ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ھﻲ ﺿﺤﯿﺔ ﻧﻈﺮة أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
واﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة  ،اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺿﺤﯿﺔ ﻧﻈﺮة ﺿﯿﻘﺔ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ.
وﺗﻜﻤﻦ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف ھﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﯿﻄﺮة ھﺬه
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻀﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ" :ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ ﺳﻮى وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮاطﻦ وﺗﻔﺘﯿﺢ ذھﻨﮫ وﻣﺸﺎﻋﺮه ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻋﻀﻮ
ﺣﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ" ،47اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ اﻟﻌﺒﺪ أو اﻟﻤﻤﻠﻮك وﻻ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺆﻣﻦ،
ﺑﻞ ھﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﻋﻲ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻤﻔﺘﺢ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻊ.
وﯾﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮة إﻟﻰ
وﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،إذ ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﯿﺪة واﺣﺪة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺪد "ﻧﺎﺻﯿﻒ"
ﺷﺮوطﮭﺎ أو ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﺷﺮوط ھﻲ:
 أﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻧﻀﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺤﯿﺎت ،ذﻟﻚ أناﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻘﻒ
أن ﯾﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﮫ ﻟﻜﻲ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻹﻧﺴﺎن ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻷطﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻦ ﻛﺤﻘﯿﻘﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﻓﺘﻠﻚ ﺧﻄﻮة ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ" :إن اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻦ ﻛﺤﻘﯿﻘﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،
ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺧﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮاطﻦ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ".48
 ﺿﺮورة ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻠﻰ أي اﻧﺘﻤﺎء آﺧﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأناﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺴﻮدھﺎ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺬھﻨﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ ،وإن
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ اﻟﺤﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﻻء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻷي ﺳﻠﻄﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺧﻼف ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗﮭﺎ.
 أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻋﺎﻗﻠﺔ وﺣﺮة ،ﻓﻲ إطﺎرﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺮاﻋﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ،إذ ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻘﯿﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وأن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯾﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ،ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﯿﺪ أو ﻣﻤﻠﻮﻛﯿﻦ أو ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،وﺑﻤﻌﻨﻰ أدق أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﺴﺆوﻻ
ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ،ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻋﻀﺎﺋﮭﺎ.
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر

 اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﻢ ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن،اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻷﺧﻮة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،وﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻛﺸﺮط ﺿﺮوري ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻧﮫ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ
ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻐﺮس ﻓﯿﮫ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ،وأن ﯾﻄﺒﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ
ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ،وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻔﻮارق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮرة اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
 أن ﺗﻮﺟﮫ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻓﺮادھﺎ ،ﻣﻊ اﺣﺘﺮامﺗﻌﺪد اﻟﻤﺬاھﺐ واﻻﻋﺘﻘﺎدات ،ﺑﻞ وﺣﻤﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﺑﻮﺻﻔﮫ أﻣﺮا طﺒﯿﻌﯿﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺗﻌﺪد وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك
وﻛﺬا ﻗﺒﻮل ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﯿﮫ ﻣﻊ طﻮل اﻟﺰﻣﻦ ،وﻻ ﯾﺠﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﮭﺎ وأن ﺗﻔﺮض ﺗﺼﻮرا ﺗﻌﺘﺒﺮه ﺑﺪﯾﮭﯿﺎ ﻟﻠﺨﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻤﺪه ﻣﻦ آراء
اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.
 ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ اﻟﺤﻘﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﻮازﻧﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻦوواﺟﺒﺎﺗﮫ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﻮازﻧﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ،وﯾﺜﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻧﮭﺎ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﺻﺮاﻋﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﺣﺪة ھﺬا اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ ﺧﻼل رد ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ
ﻣﺼﺪرھﺎ اﻷﺻﻠﻲ ،وﺗﺄدﯾﺔ ﻛﻞ طﺮف ﻟﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ:
" وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﯿﻮم أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻦ ،إذ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ رد ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﻣﺼﺪرھﺎ أي اﻟﺸﻌﺐ وﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺤﻜﺎم وأطﻤﺎﻋﮭﻢ ،ﻻ ﯾﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﻟﻐﺎﯾﺔ إﻻ إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﺑﺘﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺘﻲ ﯾﺮوﻧﮭﺎ ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ".49
 وأﺧﯿﺮا ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ داﺋﻤﺔ ودورﯾﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎتاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ،إذ أن ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد اﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﮫ ،ﺑﻞ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ،وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ
ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء
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اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺰﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﻮﺣﺪة ﺣﯿﺎﺗﮫ
وﻣﺼﯿﺮه ﻓﻲ دوﻟﺘﮫ،ﻷن اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﺔ وﺣﺮﯾﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮاﺛﺎ ﻏﺮﺑﯿﺎ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻗﺎطﺒﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ )ﻧﺎﺻﯿﻒ( ،أن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ طﺮح
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ،وھﻮ ﻣﺸﺮوع ﯾﺒﺪأ ﺑﻔﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،وﯾﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،وﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﺜﻮرة اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة،
ﻣﺆﻛﺪا أن أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﺮھﻮن ﺑﻤﺪى ﺗﺠﺎوب اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻣﻊ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ،وﻣﺪى ﺣﻀﻮره وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أﺧﺮى ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻷﺧﺬ ﺑﺂراء
اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺤﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ.
ﻟﻘﺪ أﻛﺪ ﺑﻄﺮﺣﮫ ھﺬا ،ﻓﻜﺮة ﻧﺎدى إﻟﯿﮭﺎ ﻗﺒﻠﮫ رواد اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ
ﻣﯿﺸﺎل ﻓﻮﻛﻮ اﻟﺬي أﻗﺮ أن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﯿﻮم ﻛﻠﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺔ وﻛﻠﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ،إﻧﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺤﺎﯾﺜﺔ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ ،وھﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮ
واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻓﻀﻞ .
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻐﻔﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ أﺑﺪاھﺎ رواد اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ
ﺑﻌﺚ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻜﺮي ،ﺑﺤﻀﻮر أﻗﻮى ﻟﻠﻤﺜﻘﻒ داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ،وﻻﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎﺗﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺗﻤﻮﻗﻊ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺎ ﻋﻄﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ،
داﻋﯿﺎ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ وإن دﻋﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﻞ وﺗﺤﺮﯾﺮه ﻣﻦ ﻧﻈﺮة أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاطﻦ ،ﻓﻘﺪ وﺟﮫ ﻧﻘﺪه ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻮاطﻦ ذو ﻋﻘﻞ ﺑﺪون ﻋﺶ وﻻ اﻧﺘﻤﺎء ﺣﺘﻰ وإن
ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻗﻮﻣﯿﺎ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،ذﻟﻚ أن اﻟﺤﺮﯾﺔ ھﻲ اﻟﻔﺮﯾﻀﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻘﻞ ،ﺑﻞ ھﻲ
ﻣﺎھﯿﺘﮫ وﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ،وأﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﻧﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ،واﻧﺠﺎزاﺗﮭﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ.
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﻄﻠﺐ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر
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